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 تقد�ــــم
 

المال�ة   المعلومات  انتقال  إنقاص  خإن  أو  تغییر  إلى  الغالب  في  یؤدي  فیها  المعدة  البیئة  ارج 

  منهم. تهي األمر بتضلیل الكثیر  نو ی   تخدمیهاسالل بدورها األساسي لدى مخإلفصاحي، و اإل ا مضمونها

�مرا بدأ  �هوعل المحاس�ة  جاالهتمام  أهداف  تطرحها    و�طارهاعة  التي  للقضا�ا  التصدي  أحل  من  النظري 

 .ف �المحاس�ة الدول�ةر �ع�ح توى الدولي، وهو ما أص مسال ارسة المحاسب�ة علىمالم

المحاسب�ة    رف �المعایی ر للمحاس�ة الدول�ة ما �ع  وقواعد تج عن الجهود الرام�ة لوضع أسس  نلقد  

عل    المحاسب�ةو التي تهدف إلى توحید الم�ادئ  )،  IAS/IFRSمال�ة (لتقار�ر الوالمعاییر الدول�ة ل الدول�ة

ختلف البلدان.  مل توفیر قاعدة واحدة إلعداد القوائم المال�ة لمختلف المؤسسات من  جمن أ  .مستوى العالم

إعداد في  روعي  لقد  االست  و  هي  أساس�ة  أهداف  ثالث  توفر  المال�ة  لحا� اجالقوائم  ،  ا تخدمیهمسات  جة 

مال�ة تعكس الواقع االقتصادي، و توحید القواعد المحاسب�ة �ما �سمح   توفیر معلومة  ستثمر�ن،اصة المخ

 تعملة من قبل األطراف ذات العالقة �عالم المال و األعمال.سالم �إحراء مقارنات بین المؤشرات المال�ة

نظرا   و  تقدم  ما  اطار  في  م  لألهم�ةو  �كتسبها  التي  المكانة  الدول�ة و  المحاس�ة  معاییر  ق�اس 

بهذا  الخاصة  المحاضرات  من  مجموعة  المطبوعة  هذه  احتوت  فقد  المحاسب�ة،  للتخصصات  �النس�ة 

تم   قد  و   ،" دول�ة  تجارة  و  مال�ة   " تخصص  ماستر  ثان�ة  السنة  لطل�ة  أساسا  موجهة  هي  و  المق�اس، 

، IAS1  ،IAS2من تلك المحاور (    راحدى عشالى أر�عة عشر محورا، تم التر�یز فیها على    تقس�مها

IAS7  ،IAS10  ،IFRS1  ،IFRS2  ،IFRS3  ،IFRS4  ،IFRS7  ،IFRS13  ،IFRS16  ،(  قد و 

االحدى عشر، تتمثل هذه  نه من المالئم إضافة ثالثة محاور مكملة و مساعدة على فهم المحاور  أینا  أر 

و  الدولي  المحاسبي  التوافق  حول  األساس�ة  المفاه�م  �ذا  و  الدول�ة  �المحاس�ة  التعر�ف  في  المواض�ع 

االطار النظري لمعاییر المحاس�ة الدول�ة، �ما ارفقنا عددا من تلك المحاور ب�عض األمثلة التطب�ق�ة التي  

 م�سط.�شكل عاب و االست�من شانها ان تساعد الطالب على الفهم  



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 المحور األول:
مدخل حول المحاسبة 

 الدولیة
 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@˛a@âÏ0afiÎ@ZÚÓ€ÎÜ€a@Újçb0a@fiÏy@›ÅÜfl@

 

2 

I- اإل�طار العام للمحاس�ة: 

نشأت المحاس�ة تلب�ة لحاجات المؤسسات �أنواعها وأشكالها، فكانت تعكس اتجاهاتها لالستثمار في  

مختلف الم�ادین؛ �شیر الفكر المحاسبي إلى أن البیئة المحاسب�ة في حالة تغیر دینام�كي نت�جة للتطورات  

 .االجتماع�ة والتقن�ةاالقتصاد�ة، 

لقد شهد العالم في العقود األخیرة تطورات سر�عة وواسعة شملت معظم المجاالت التي �عمل بها النظام  

المحاسبي، فظهرت التكتالت االقتصاد�ة التي سهلت عمل�ة تدفق السلع والخدمات ورؤوس األموال بین 

ة االحت�اجات الجدیدة للمؤسسة، ومن هنا ظهرت  الدول، مما أدى إلى تطور الممارسات المحاس�ة بهدف تلب�

 .المحاس�ة الدول�ة

 إلبراز النقاط التال�ة:  حوروقد جاء هذا الم

 اإلطار العام للمحاس�ة؛   -

 مفهوم المحاس�ة الدول�ة؛ -

 ه�ة المعاییر المحاس�ة الدول�ة. ما -

 اإلطار العام للمحاس�ة -1

�النس�ة   ضرور�ا  أمرا  المحاس�ة  وتمثل  أص�حت  نشاطها،  طب�عة  عن  النظر  �غض  للمؤسسات 

 المحاس�ة �ما توفره من معلومات أحد أهم المجاالت الالزمة لتأكید قدرة المؤسسة على ال�قاء.

 الفرع األول: تعر�ف المحاس�ة 

 �مكن تعر�ف المحاس�ة لغة واصطالحا على النحو الموالي:

 . تعر�ف المحاس�ة لغة 1

  الحساب المحاس�ة لغة من حسب ،حس�ا وحسا�ة أي عده، وحاسب محاس�ة وحسا�ا �معنى أقام عل�ه      

 .1وحاسبته من المحاس�ة، وأحسبته وحسبته �التشدید �معنی أعد ما یرض�ه 

وفي اللغة العر��ة �طلق الحساب على القصد والتدبیر، ومن ذلك قول العرب فالن حسن الحس�ة �عني      

هللا أي انتقم هللا    حس�كیر وتدبیر، واالحتساب هو الحساب المؤجل أو ال�طيء، ومنه قولهم  لد�ه حسن تفك

 2.منك

 
 139، ص:1998، دار الفكر للط�اعة والنشر والتوز�ع، لبنان، 1إسماعیل بن حماد، الصحاح، الط�عة األولى، ج  1
 . 20، ص:1996عط�ة محمد، أصول المحاس�ة المال�ة في اإلسالم، الط�عة األولى، مكت�ة وه�ة، القاهرة،  2
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وتطلق الحس�ة في النظام اإلداري اإلسالمي على حسا�ات الدولة والموار�ث وعلى دار مراق�ة المواز�ن      

 .سا�ات و�شف المخالفات والمكاییل، أما المحتسب فهو مراقب السوق الذي �عین لمراق�ة ومراجعة الح

 تعر�ف المحاس�ة اصطالحا  .2

النظر   وجهات  واختالف  لتعدد  راجع  وذلك  للمحاس�ة،  المقدمة  التعار�ف  �نت�جة    الفقهاءتعددت 

 :االختالف األزمنة الذي وضعت ف�ه و�ذلك مصدر الذي قام بتعر�فها، �حیث هناك

قد ر�زت في تعر�فها للمحاس�ة على أنها فن تسجیل وتدو�ن وتلخ�ص   «AAA» جمع�ة المحاسبین األمر�كیین 

؛ إذ  1واألحداث العمل�ات واألحداث التي لها طب�عة مال�ة، وتفسیر النتائج التي تسفر عنها هذه العمل�ات  

والذي �عرف أن المحاس�ة    1960�جسد هذا التعر�ف الرؤ�ة الفن�ة للمحاس�ة، بینما التعر�ف الصادر لها سنة  

واتخاذ   التقی�م  عمل�ة  في  استخدامها  �مكن  اقتصاد�ة  معلومات  وتوصیل  وق�اس  تحدید  ع�ارة عن عمل�ة 

ص�ح ینظر للمحاس�ة على أنها أداة إلصدار القرارات بواسطة من �ستخدمون هذه المعلومات، و�التالي أ

 .2المعلومات بهدف اتخاذ القرارات 

األمر�كي       للمعهد  التا�ع  المحاسب�ة  الم�ادئ  مجلس  للمحاس�ة هو صدور عن  التعر�ف  هذا  یؤ�د  ما 

تكون   الكم�ة والتي  المعلومات  تزو�د  المحاس�ة ع�ارة عن نشاط خدمي وظ�فتها  القانونین أن  للمحاسبین 

؛ فقد أضاف التعر�ف للمحاس�ة �عدا وظ�ف�ا �مدخل التخاذ  3ب�عتها مال�ة، بهدف اتخاذ القرارات االقتصاد�ة ط

 .القرارات �عدما �ان اهتمامها ینصب فقط في تسجیل وتلخ�ص الب�انات وتفسیرها

المحاس�ة تشكل عمل�ات منظمة للق�اس والتقر�ر عن المعلومات المال�ة المالئمة    و�التالي �مكن القول أن    

هذا  یر�ز  حیث  المحاسب�ة،  للوحدة  االقتصادي  �النشاط  یهتمون  والذین  الحسا�ات،  مستخدمي  المختلف 

ائج، على الطب�عة المال�ة للمعلومات المحاسب�ة، �عدما �انت تعرف على أنها فن إظهار وتقد�م النت  المعنى

في إطار نظام إعالمي یزود الجم�ع �ما �حتاجه من ب�انات، وأنها لغة االتصال، وفي نفس الوقت ضمان  

 . 4الجانب الفني للمحاس�ة �اإلضافة إلى الجانب العلمي �اعت�ارها نظام للمعلومات، ووسیلة االتصال 

 

 

 
 . 20-19، ص ص :2004المحاسب�ة، دار وائل للنشر والتوز�ع، األردن، محمد مطر، التأصیل النظري للممارسات المهن�ة  1
أحمد نور، المحاس�ة المال�ة، الق�اس والتقی�م واإلفصاح المحاسبي وفقا لمعاییر المحاس�ة الدول�ة والمصر�ة، دار الجامع�ة، مصر،  2

 . 13، ص: 2010
 . 60، ص:2004، دار وائل للنشر والتوز�ع، األردن، كمال عبد العز�ز، المدخل المعاصر إلى علم المحاس�ة المال�ة 3
   .34، ص:1999بوتین محمد، المحاس�ة العامة للمؤسسة، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر،    4
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 . تعر�ف المحاس�ة �علم3

أم   المحاس�ة جدال حول اعت�ارها فن  ال�احثین یرون أن  عرفت  لتطور مهامها، إال أن  علم نظرا 

المحاس�ة تجمع الصفتین، فهي توصف أنها علم لكنها حدیثة نسب�ا إذا ما تم مقارنتها �العلوم االجتماع�ة  

القد�مة �مصر   الحضارات  قد�مة شهدتها  ومهنة  فن  الوقت هي  نفس  وفي  األخرى،  الطب�ع�ة  العلوم  أو 

لقول أن المحاس�ة علم الذي ی�حث في طرق تسجیل، تبو�ب وتحلیل المعامالت القد�مة، و�التالي �مكن ا

المال�ة المختلفة للمؤسسة، فهي العمل�ة التي یتم بها تحدید، ق�اس وتوصیل معلومات اقتصاد�ة تساعد هذه  

 1المعلومات في اتخاذ القرارات االقتصاد�ة السل�مة؛ 

بتسجیل المعلومات المال�ة وتبو�بها ثم تفسیرها وعرضها على  كما تتناول القواعد واإلجراءات الخاصة      

أصحاب المصالح والمستفیدین منها، ألن المحاس�ة هي انعكاس النظم والعالقات االقتصاد�ة للمؤسسة، 

فتقوم بتسجیل األحداث المال�ة في حدود النشاط االقتصادي، �ما عرفت طرق إث�ات العمل�ات تطورا مستمرا  

 ."الظواهر االقتصاد�ة مع احتفاظها لألسس واألحكاممقارنة بتطور 

إن تأخر ظهور المحاس�ة �علم یرجع بدرجة أولى إلى العوامل البیئ�ة خاصة قلة التداول النقود بین  

وداخل الدول �شكل ملموسة، �ما تطلب إتقان وممارسة المحاس�ة �فن العمل على فهمها واحترافها، مما 

 .م�ادئ وقواعد تستند علیها المحاس�ة ما جعلها تحتل موقعها بین العلوم دفع �ال�احثین وضع مفاه�م، 

في حین نجد أن المحاس�ة مازالت تتصف �الفن �اعت�ارها واحدة من التقن�ات الكم�ة المعالجة الب�انات      

سجیل  الناتجة عن حر�ة األموال بین األعوان االقتصادیین، التي تتم بوحدات نقد�ة عن طر�ق التت�ع والت

 :لهذه الحر�ات أو التدفقات، حتى �مكن من

 معرفة الوضع�ة المال�ة للمؤسسة في تار�خ محدد؛ -

 . 2إ�جاد النت�جة عند انتهاء دورة النشاط  -

 الفرع الثاني: مبدأ القید المزدوج 

�اشیلیو  طر�قة القید المزدوج وهذا �عد نشر لوقا   منذ تطبیق  1494بدأ االهتمام �المحاس�ة �علم سنة  

 .كتا�ه في الحساب والجبر والتناسب 

 
 17، ص:2011محمود الناغي، دراسات في: نظر�ة المحاس�ة، المكت�ة العصر�ة للنشر والتوز�ع، مصر،  1
 18، ص:1993ش�ا�كي سعدان، تقن�ات المحاس�ة حسب المخطط المحاسبي الوطني، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر،   2
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كما اعتبرت طر�قة القید المزدوج من أقدم الم�ادئ التي ض�طت الممارسة المحاسب�ة منذ إرساءه، و�عرف      

لحد الساعة قبوال عالم�ا أص�ح �مقتضاه ملزما للممارسة المحاسب�ة في �ل الدول مهما �انت طب�عة أنظمتها  

 . 1ونماذج التوحید التي تتبناها المحاسب�ة 

 . مفهوم القید المزدوج 1

القید المزدوج هو تسجیل العمل�ات المحاسب�ة في طرفین مدین ودائن حسب طب�عة �ل عمل�ة التي  

 تقوم بها أي مؤسسة �شرط تساوي الم�الغ المسجلة في الجهة المدین مع تلك المسجلة في الجهة الدائن؛ 

التي ال�س�ط  للقید  إما   خالفا  النقدي أي وجود طرف واحد  التدفق  المحاسب�ة على أساس  تسجل عمل�اته 

 .2تسجیل عمل�ة الق�ض أو الدفع للسیولة

 تار�خ تطبیق القید المزدوج  .2

لقد راجت في الكتب الحدیثة المتعلقة �المحاس�ة أن الفضل في اكتشاف القید المزدوج تعود إلى  

�اشیلیو �عد نشر �تا�ه في الحساب والجبر والتناسب، وصف فیها نظام القید المزدوج العالم اإل�طالي لوقا  

في إمساك الدفاتر، ما أدى إلى تمكین المؤسسات من االحتفاظ �سجالت �املة للعمل�ات، والقدرة على إعداد  

 .3م1600القوائم المال�ة، ما ساعد في ظهور قائمة األر�اح والخسائر سنة 

خي المحاس�ة أن �كونوا محقین إذا ما تعلق األمر �أورو�ا وذلك لما شهدته من فترة تخلف لكن �مكن لمؤر 

وجهل خالل فترة العصور الوسطى، لكن األمر لم �كن �ذلك �النس�ة للدول العر��ة واإلسالم�ة التي قدمت 

ة �اعتراف علماء  لل�شر�ة نموذجا �حتذى �ه في العدید من المجاالت و�انت سب�ا في تطور الحضارة الغر��

الغرب أنفسهم، ولم تكن المحاس�ة مستثناة من هذه التطورات، إذ تأكدت الدراسات أن الفضل في اكتشاف  

م للعالم  1363القید المزدوج �عود إلى المسلمین من خالل �تاب "رسالة فلك�ة �تاب الس�قات" یرجع السنة  

لتي �انت سائدة في زمانه في شرح الطرق المحاسب�ة  محمد المازندراني، الذي أشار إلى استفادته من الكتب ا

 .4منها تطبیق نظام القید المزدوج

 . تفسیر أسلوب القید المزدوج 3

و�ذا جاز االعت�ار �أن أي مؤسسة اقتصاد�ة ما هي إال تظافر لمجموعة من الوسائل المال�ة والماد�ة  

�غض النظر عن الوسائل التي تعتبر استخداما  في شكل معین بهدف تعظ�م ق�متها و�التالي تحقیق الر�ح  

 .أو حقا في الوقت الذي تعتبر ف�ه مصادر تلك الوسائل التزاما على المؤسسة االقتصاد�ة
 

مداني بن بلغیث، أهم�ة إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحید الدول�ة �التطبیق على حالة الجزائر، أطروحة     1
 .33، ص:2004، �ل�ة العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر ،د�توراه دولة في العلوم االقتصاد�ة

2 Serge Evraert, Christian Prat, Comptabilité Financière, Librairie Vuibert, France, 1996, P:39 
   25، ص:  2006السعود�ة، خالد �اج�جي، إبراه�م ولد محمد، نظر�ة المحاس�ة، دار المر�خ، المملكة العر��ة  3
 . 42، ص:2005، إیتراك للنشر والتوز�ع، مصر، 1د محمد أبوز�د، المحاس�ة الدول�ة وانعكاساتها على الدول العر��ة، ط  4
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نظر�ة القید المزدوج تنص على أن لكل عمل�ة ت�ادل ق�مة أو منفعة طرفین متساو�ین في الق�مة ومختلفین  

إن تسجیل �ل عمل�ة �كون في حسابین أو أكثر، من حساب  �اإلشارة أحدهما مدین واألخر دائن، لذا ف

 :مع تحقیق الشرط األساسي1المستلم (مدین) إلى حساب الطرف المقدم (دائن) 

 

 

�طب�عتها فإن أي ز�ادة فیها تعتبر مدینة  وعل�ه ما دامت عناصر االستخدامات (أصول المؤسسة) مدینة      

وأي نقصان فیها �عتبر دائنا، وما دامت عناصر االلتزامات (خصوم المؤسسة دائنة �طب�عتها فإن أي ز�ادة  

فیها تعتبر دائنة وأي نقصان �عتبر مدینا، لذلك فإن أي عمل�ة تقوم بها المؤسسة هي ع�ارة عن تدفق أو 

ر أو اتجاه، و�التالي تكون طر�قة القید المزدوج الوحیدة القادرة في ترجمة  مجموعة من التدفقات لها مصد 

 هذه التنفقات إلى استخدامات والتزامات وأ�ضا وحدها القادرة على تحقیق معادلة الر�ح. 

 الفرع الثالث: مفهوم المحاس�ة �نظام معلومات 

مد مدخالته على الب�انات من  �عتبر نظام المعلومات أحد األنظمة الفرع�ة في المؤسسة، �حیث �ست

عدة مصادر داخل�ة وخارج�ة، �ما أن مخرجات نظام المعلومات تستخدم في عمل�ات إتخاذ القرارات وعمل�ات  

 الرقا�ة التي تمارس عبر المؤسسة، سواء من أطراف داخل�ة أو خارج�ة. 

 . نظام المعلومات 1

 نظام المعلومات هي �لمة مر��ة من �لمتین:     

 تعر�ف النظام   1-1

�عرف النظام على أنه مجموعة من العناصر ذات العالقات المت�ادلة، والمصمم لتحقیق هدف محدد     

یتكون من ثالثة    مع وجوده داخل بیئة �ستمد منها مدخالته، وتستقبل مخرجاته، وأي نظام مهما �ان نوعه

 :2عناصر أساس�ة هي 

 المخرجات.- ؛عمل�ات التشغیل اإلجراءات) -المدخالت؛  - 

 تعر�ف المعلومة   2-1

 
 . 66، ص:2010، الجزء األول، بدون دار النشر، IASIFRSبن ر��ع حن�فة، الواضح في المحاس�ة المال�ة وفق المعاییر الدول�ة   1
 07، ص:2002عبد السم�ع الدسوقي، أساس�ات المحاس�ة المال�ة، دار وائل للنشر والتوز�ع، األردن،   2

 مجموع الم�الغ المسجل في المدین = مجموع الم�الغ المسجل في الدائن 
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ب�انات تم تجهیزها أو تحو�لها لكي تص�ح ذات ق�مة،      نجد أن لفظ المعلومات تستخدم للداللة على 

�معنى أن أصل المعلومة هي مجموعة    ،1المعط�ات فالمعلومات هي مجموعة من النتائج لمجموعة من  

 .2ب�انات تم تغییرها وفق تقدیرات تساهم في اتخاذ القرارات 

 تعر�ف نظام المعلومات  3-1

نظام المعلومات هو مجموعة من اإلجراءات التي تحدد ��ف�ة معالجة الب�انات من أجل إخراجها  

وعة الوسائل واالتصاالت التي تضمن  في شكل معلومات صالحة التخاذ القرارات؛ وتستخدم في ذلك مجم

الق�اس، المعالجة وتوز�ع المعلومات من أجل توفیرها في المكان والوقت و�الشكل المناس�ة، في حین یرى  

وتوز�ع   وتبو�ب  وتصن�ف  تجم�ع  على  تنطوي  الذي  المؤسسات  نشاط  هو  المعلومات  نظام  أن  ال�عض 

 .3الب�انات 

المعلومات �ذلك على أنه مجموعة اإلجراءات التي یتم من خاللها تجم�ع أو استرجاع،  �ما اعتبر نظام      

تشغیل، تخز�ن ونشر المعلومات، �غرض دعم عمل�ات صنع القرار وتحقیق الرقا�ة داخل المؤسسة، و�ذلك 

شارة یهدف نظام المعلومات إلى استخدامه في دعم عمل�ات صنع القرار والرقا�ة في المؤسسة، وتجدر اإل

ألن هذا األخیر ینتج و�ستخدم    أن عنصر ال�شري �عتبر أحد المكونات األساس�ة في تكو�ن نظام المعلومات،

بواسطة العنصر ال�شري في المؤسسة، �ما �قوم في الجهة المقابلة �صنع القرار وممارسة النشاط، المبن�ان  

 على أساس المعلومات المتولدة من هذا النظام. 

 نظام المعلومات المحاسب�ة تعر�ف   .2

و�مداد  معالجتها  الب�انات،  تجم�ع  في  فاعلة  أداة  تعد  المحاس�ة  أن  حق�قة  على  ال�احثون  �جمع 

�المعلومات االقتصاد�ة ألصحاب متخذي القرارات، وعل�ه �مكن تعر�ف نظام المعلومات المحاسبي على  

عالجتها و�خراجها في شكل قوائم مال�ة، بهدف أنه النظام الذي یتم تغذیته �الب�انات من خالل تسجیلها، م

مساهمتها في إدارة المؤسسات، �ما تتوقف فعال�ة اإلدارة على مدى توفیر هذه المعلومات المحاسب�ة الالزمة  

 .4للتخط�ط ، التوج�ه والرقا�ة 

ى أنه تقد�م  وتجدر اإلشارة إلى أن تطور مفهوم المحاس�ة ارت�ط �مفهوم نظام المعلومات، الذي عرف عل    

معلومات لمجموعة المستعملین حسب احت�اجاتهم التخاذ القرارات االقتصاد�ة، �ما �جب التذ�یر أن مفهوم  

 
1  Reseau Martine, Economie d'Entreprise, édition ESKA, France, 1993, page:71 

 . 23، ص: 2005صالح الدین م�ارك، اقتصاد�ات نظم المعلومات المحاسب�ة واإلدار�ة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،   2
 . 13،ص:1992أحمد عبد العال، المدخل المعاصر في المحاس�ة اإلدار�ة، الدار الجامع�ة للط�اعة والنشر، لبنان،  3
 . 13، ص:1992عبد المالك ز�د، المحاس�ة المال�ة في المجتمع اإلسالمي، الدار الجامع�ة للط�اعة والنشر، لبنان،  4
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المحاس�ة �نظام المعلومات استخدم في الستینات، حیث وصفت جمع�ة المحاس�ة األمر�ك�ة �أنها نظاما  

 .للمهنیین �األنشطة االقتصاد�ة للمعلومات (وقد تقدم في تعر�ف المحاس�ة)، بهدف تقد�م الخدمات 

الدفاتر. الذي �عرف على أنه فن       التفرقة بین المحاس�ة ومسك  �ما �مكن اإلشارة أ�ضا إلى ضرورة 

تدو�ن العمل�ات المال�ة ألي نشاط للمؤسسة في دفاترها واستخراج نتائجها وفق لم�ادئ محاسب�ة، حیث یتبین  

اتر �اعت�ار أن هذا األخیر عمل آلي وم�كان�كي ال یتطلب معرفة  أن المحاس�ة أكثر شمول�ة من مسك الدف

 .كل م�ادئ وقواعد المحاس�ة

�ما أن أي خلل في نظام المعلومات المحاسب�ة �كون مصدرا أساس�ا للعدید من المشاكل التي تواجهها     

ب تضلیل المعلومة المؤسسات االقتصاد�ة في المح�ط االقتصادي، والتي تكون عادة سب�ا في تصفیتها �سب

ألصحاب القرار في القرار. و�نتج هذا الخلل في النظام عن التواني في توصیل المعلومات المال�ة الهامة، 

المعلومات   على  القرارات  من  �ثیر  العتماد  ونظرا  القرار،  التخاذ  المناسب  الوقت  في  توصیلها  عدم  أو 

المحاسب  المعلومات  نظام  فشل  فإن  والمال�ة،  الوقت  المحاسب�ة  في  المعلومات  بهذه  اإلدارة  تزو�د  في  �ة 

 .المناسب، یؤدي إلى عدم �فاءة أعمال المؤسسة

نظام   تنتج ضمن  التي  المعلومات  أهم�ة  �الضرورة  تعادل  القرار  أهم�ة  أن  القول  �مكن  و�التالي 

 المعلومات المحاسب�ة. 

II -  مفهوم المحاس�ة الدول�ة 

�العدید من المراحل بدء من وظ�فة العد والق�اس التي عرفت بها خالل مرت المحاس�ة في تطورها 

العصور القد�مة، ثم وظ�فة التحلیل التي ظهرت مع بدا�ة العصور الوسطى، إلى وظ�فة االتصال أین أص�ح  

دورها األساسي هو اإلجا�ة على االحت�اجات المختلفة للمعلومات، ونت�جة للتغیرات التي میزت االقتصاد  

�بری  الع اقتصاد�ة  تكتالت  العولمة، وظهور  نحو  واتجاهه  الماضي  القرن  من  األخیر  الر�ع  المي خالل 

امتدت نشاطها إلى مختلف أنحاء العالم، �ان البد للمحاس�ة مواك�ة هذه التحوالت األمر الذي دفعت بها 

 إلى ال�حث عن مرجع�ة محاسب�ة توحد المفاه�م على المستوى الدولي.

 نشأة المحاس�ة الدول�ة  الفرع األول:

 �مكن تقس�م ظهور وتطور المحاس�ة الدول�ة إلى ثالثة مراحل هي: 

 11929حتى سنة   1904. الفترة الممتدة بین سنة  1

 
 . 429، ص:2004الجنس�ة، الدار الجامع�ة، مصر، أمین لطفي، المحاس�ة الدول�ة والشر�ات المتعددة  1
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�الوال�ات    1904ترجع فكرة توافق وتنسیق معاییر المحاس�ة إلى المؤتمر الدولي للمحاسبین عام  

اللبنة   �عتبر  الذي  األمر�ك�ة  أ�ضا المتحدة  المحاسبي، والذي خصص  توحید  إمكان�ة  مناقشة  األولى في 

المناقشة ومقارنة الم�ادئ المحاسبین والممارسات المحاسب�ة في الدول الكبرى في العالم، التي جاءت نت�جة  

 :الز�ادة الملموسة في المعامالت المال�ة للمؤسسات، وأهم النقاط التي جاء بها المؤتمر هي

 القواعد األساس�ة؛  الحاجة إلى معرفة -

 معرفة القوائم التي أعدت بناء علیها التقار�ر؛  -

 إمكان�ة توحید القوانین المحاسب�ة بین الدول. -

الجمع�ة األمر�ك�ة للمحاس�ة، وتضم أساتذة المحاس�ة في الجامعات، وتتمتع    تأس�س  1916كما عرفت سنة  

 19261.منذ سنة دور�تها الر�ع سنو�ة المسماة "مجلة المحاس�ة" والتي تصدر

 1973حتى سنة  1929الفترة الممتدة بین سنة  . 2

النظام الرأسمالي أثار سلب�ة على المؤسسات المدرجة في  كان األزمة الكساد التي أصابت دول 

البورصة نت�جة لعمل�ات التضلیل في ب�اناتها عن طر�ق إقرار س�اسات محاسب�ة التي عملت على رفع ق�مة  

 :2وز�ادة األر�اح �شكل مغایر للواقع؛ ما دفع ب األصول 

الدولة والهیئات بوضع م�ادئ محاسب�ة تلزم المؤسسات التقید بها، بهدف التقلیل من المخاطر، فأصدرت   -

قانون األوراق المال�ة، وقانون الجنة بورصة األوراق المال�ة سنة    1933الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة سنة  

 صدار معاییر المحاس�ة؛ التي �لفت �إ 1934

تعیین مراقب مستقل لحسا�ات المؤسسة التأكد من صحة ب�اناتها، فكان لذلك األثر الواضح في نشوء    -

 مهنة مراجعة الحسا�ات، فأخذ المحاسبون �شكلون منظمة مهن�ة لتحسین وعیهم والدفاع عن مصالحهم؛ 

عاتقها توج�ه العمل المحاسبي، رفع تشكیل منظمات قو�ة فرضت وجودها على الدولة، فأخذت على    -

الوعي المحاسبي، محاولة توحید الممارسة الجار�ة ووضع الضوا�ط السلوك المهني؛ ومن أهم المنظمات  

 :المهن�ة

 مجمع المحاسبین القانونیین في إنجلترا وو�لز؛  -

 مجمع المحاسبین األمر�كیین. -

 
 . 58، ص:2009رضوان حنان، تطور الفكر المحاسبي مدخل نظر�ة المحاس�ة، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، األردن،  1
 . 27-26، ص ص :2012حسین القاضي، مأمون حمدان، نظر�ة المحاس�ة، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، األردن،   2
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بهدف تحس  - المقبولة،  المحاسب�ة  الم�ادئ  أكثر إعالما  استخدام مصطلح  المحاسب�ة لجعلها  التقار�ر  ین 

، وتضمنت الم�ادئ الخمسة  1936و�فصاحا؛ والتي فرضت على المؤسسات المدرجة في البورصة سنة  

 :التال�ة

 تحقیق اإلیراد �الب�ع؛  -

 �جب است�عاد المكاسب الرأسمال�ة من قائمة حسا�ات النتائج؛  -

�انت متحققة قبل    جزءا من أر�اح المؤسسة المس�طرة إذاال تعد األر�اح المكتس�ة من مؤسسة تا�عة   -

 الس�طرة؛ 

 النتائج؛   عدم احتساب أر�اح لألسهم والسندات المملو�ة وعرضها دائنة في قائمة حسا�ات  -

 و�ظهارها مستقلة.  �جب است�عاد أوراق الق�ض الموقع من موظفي المؤسسة أو مؤسستها التا�عة -

وما خلفته من آثار �ارث�ة على االقتصاد العالمي   1929لسنة    والجدیر �الذ�ر أن أزمة العالم�ة

أدى االنه�ار األسواق المال�ة األمر�ك�ة، لتتوالى آنذاك الفضائح وعمل�ات الغش والتالعب في القوائم المال�ة  

والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها، الذي �ان السبب في التطور الذي عرفته المحاس�ة الدول�ة؛ ما دفع 

دول المنهارة اقتصاد�ة التفكیر �جد�ة في التوحید المحاسبي، من خالل إصدار معاییر محاسب�ة تلتزم بها  �ال

 المؤسسات المدرجة في البورصات المال�ة األمر�ك�ة إت�اعها في إعداد التقار�ر المال�ة.

 حتى اآلن 1973. الفترة الممتدة من سنة  3

مرحلة جدیدة من مراحل تطور المحاس�ة    1972و  1929أسفرت المؤتمرات الدول�ة للمرحلة بین  

الدول�ة انبثق عنها میالد منظمتین عالمیتین، وهذا خالل المؤتمر الدولي العاشر للمحاس�ة المنعقد في مدینة  

 سیدني األسترال�ة هدفهما الرئ�سي العمل على تقل�ص االختالف المحاسبي بین الدول وهما:

  1؛ 1973التي انطلقت في عملها سنة لجنة معاییر المحاس�ة الدول�ة و  -

 19772.لجنة اإلتحاد الدولي للمحاسبین بدأت في م�اشرة أعمالها سنة -

ولجنة  الدول  عبر  المتحدة  األمم  لجنة  منها  دول�ة  ولجان  منظمات  عدة  میالد  �عدها  لتتوالى 

منظمة   المنبثقة عن  الجنس�ات  متعددة  للمؤسسات  الدول�ة  سنة  االستثمارات  والتنم�ة  االقتصادي  التعاون 

 .، وغیرها1981

وافقت المنظمة الدول�ة لهیئات األوراق المال�ة للت�ادل على تطبیق معاییر المحاس�ة    1995في سنة      

العالم�ة، �ما أصدرت سنة   المال�ة  األسواق  یلزم    2002الدول�ة في جم�ع  األورو�ي  اإلتحاد  قانون عن 

 
 . 432، ص: 2004لطفي، مرجع سبق ذ�ره، أمین  1
 . 24، ص:2012، أوراق زرقاء، الجزائر، IAS/IFRSلخضر عالوي ، معاییر المحاس�ة الدول�ة  2
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و��ة المدرجة في البورصة �إعداد قوائمها المال�ة وفق المعاییر الدول�ة إبتداءا  �موج�ه �ل المؤسسات األور 

 2005.1من سنة  

 الفرع الثاني: تعر�ف المحاس�ة الدول�ة 

نطاق   في  التوسع  إلى  تهدف  المحاسبي  الفكر  تطور  مراحل  الدول�ة مرحلة من  المحاس�ة  تعتبر 

الواقع من خالل إعطاء تفسیر دقیق لماه�ة المحاس�ة الدول�ة المجال الحالي للنظم المحاسب�ة المط�قة في  

والمفاه�م المرت�طة بها، لهذا ال تجد مفهوم موحد للمحاس�ة الدول�ة، بل هناك محاوالت عدیدة من قبل رجال  

 .الفكر المحاسبي إلعطاء تعر�ف دقیق؛ هذا االختالف ناتج عن الت�این في مجال تطب�قه

أن       ال�عض  یرى  واألفكار إذ  واإلجراءات  األسالیب  لمختلف  الدولي  اإلطار  تعني  الدول�ة  المحاس�ة 

الدول�ة من وجهة  التجار�ة  والمعامالت  االقتصاد�ة  األحداث  ق�اس وعرض  �غرض  دولة  لكل  المحاسب�ة 

المال�ة.  �األسالیب    2النظر  تهتم  التي  المحاسب�ة  الفروع  أحد  الدول�ة هي  المحاس�ة  أن  ال�عض  یرى  �ما 

والمشكالت المحاسب�ة الخاصة �المعامالت المال�ة �مختلف أشكالها للمؤسسات الدول�ة أو متعددة الجنس�ة، 

فهي اإلطار الدولي لمختلف األسالیب واإلجراءات التي تهدف إلى ق�اس وعرض نتائج األحداث والمعامالت  

�ة التي تهتم �المشاكل العمل�ة والفن�ة؛ التجار�ة الدول�ة، في حین نجد من یرى المحاس�ة الدول�ة �أنها المحاس 

 3لكن على العموم فإن تعار�ف فقهاء المحاس�ة محصورة في أر�عة أ�عاد هي: 

 المفهوم التار�خي للمحاس�ة التي تعني عمل�ة انتشار وانتقال األفكار المحاسب�ة من دولة إلى أخرى؛ -

افق والتوحید المحاسبي للحصول على مستو�ات  المفهوم العالمي للمحاس�ة التي تشمل على محاوالت التو   -

 متشابهة من اإلفصاح وطرق متشابهة للق�اس من دولة إلى أخرى؛ 

المفهوم المقارن للمحاس�ة وتقوم على مقارنة الممارسات المحاسب�ة المختلفة الموجودة حول العالم، وهذا   -

على إدراك وق�اس تأثیر هذه االختالفات  لتمكین المحاسبین من فهم االختالفات، و�التالي تحسین قدراتهم  

 على القوائم المال�ة؛ 

 .المفهوم العملي للمحاس�ة التي تعبر عن المشاكل الفن�ة والعمل�ة للمؤسسات القا�ضة األجنب�ة -

فالمحاس�ة الدول�ة مرت�طة �العمل�ات الدول�ة وعمل�ات المؤسسة الدول�ة والمقارنة للم�ادئ والممارسات       

 .�ة التي تقوم بها المؤسسات في أراضي أجنب�ة مع تحدید إجراءات ووضع تلك الم�ادئ والممارسات المحاسب

 
عمر لشهب، تقی�م تطبیق النظام المحاسبي المالي الجزائري دراسة حالة عینة من المؤسسات بوال�ة ورقلة، مكت�ة الوفاء القانون�ة،  1

 . 98ص:، 2014مصر، 
�ة،  د نب�ه الجبر، محمد عبد المنعم، المحاس�ة الدول�ة اإلطار الفكري والواقع العملي، مكت�ة الملك فهد الوطن�ة، المملكة العر��ة السعود 2

 07، ص :1998
 . 14، ص: 2005محمد أبوز�د، مرجع سبق ذ�ره،  3
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و�التالي �مكن القول أن المحاس�ة الدول�ة هي الدراسات الخاصة �العالقات المحاسب�ة المتداخلة بین الدول 

صرف إلى وجود تعامل مالي  نت�جة اختالف األسالیب واإلجراءات المحاسب�ة اإلقل�م�ة؛ فمصطلح دول�ة ین

 .ومحاسبي مشترك في أكثر من دولة

لكن في الواقع أن التفكیر في وضع محاس�ة الدول�ة ومكوناتها جاء نت�جة لظهور مؤسسات متعددة 

الجنس�ات، و�لى ترجمة العملة وتوحید القوائم المال�ة �عملة موحدة؛ وأ�ضا من حاجة التطبیق العملي المستند  

الدقة واأل مانة والموضوع�ة في عرض المعلومات المحاسب�ة على أسس موحدة سواء على مستوى  على 

الدولة أو على مستوى العالم، وعل�ه �مكن القول أن المحاس�ة الدول�ة هي أحد فروع المحاس�ة، تعكس مراحل  

ب�ة ذات تطور الفكر المحاسبي للخروج بها من نطاق الممارسات اإلقل�م�ة إلى مواجهة المشكالت المحاس

 :ال�عد الدولي على ضوء المحددات التال�ة

 وجود ت�این بین مختلف الدول في المفاه�م والم�ادئ واألسالیب المحاسب�ة؛  -

 هناك لغة محاسب�ة عامة ومنتشرة في جم�ع الدول؛  -

 اختالف قوانین الضرائب بین الدول؛  -

  مستخدمي المعلومات المحاسب�ة یرجع اختالف ق�م المتغیرات المحاسب�ة والتي تمثل جوهر اهتمام   -

 .أساسا إلى اختالف الم�ادئ والقواعد المط�قة من دول إلى أخرى 

�ما �مكن إعطاء تعر�ف للمحاس�ة الدول�ة على أنها تمثل مجموعة من المعاییر المحاسب�ة الموحدة      

المحاسب�ة داخل الدول أو بین الدول والمقبولة دول�ا، والتي تحكم الممارسات العمل�ة للمهنة وتوحید النظم  

 بهدف التقلیل من االختالفات المحاسب�ة على مستوى الدولي. 

III- أهم�ة و أهداف المحاس�ة الدول�ة: 
 سنحاول من خالل هذا المطلب التطرق إلى أهم�ة المحاس�ة الدول�ة وأهدافها.

 أهم�ة المحاس�ة الدول�ة  أوال:

مثلت العقود الثالثة الماض�ة مرحلة اإلنشاء �النس�ة للمحاس�ة الدول�ة لتلیها مرحلة النضوج، هذا 

المحاس�ة   أهم�ة  تتمثل  المحاسبي، وعموما  الفكر  الواسع على تطور  االعتماد  انعكس من خالل  التطور 

 : 1في الدول�ة

 المحاسب�ة المستخدمة؛ التحلیل الدولي المقارن لألنظمة والمعاییر والقواعد  -

 
،  دن المحاس�ة الدول�ة منهج علمي للمشاكل المحاسب�ة وحلولها، الط�عة األولى، دار المناهج  للنشر والتوز�ع، األر العامري،    د سعود جای    1

 . 20ص ، 2010
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في   - التجار�ة  المعامالت  أو  الصفقات  �معالجة  الخاصة  والمشاكل  األعمال  نتائج  احتساب  واعد 

 الشر�ات متعددة الجنس�ات؛

 متطل�ات أسواق رؤوس األموال الدول�ة من ب�انات محاسب�ة؛   -

 التوافق الدولي لقواعد إعداد و�عالن الب�انات المحاسب�ة؛   -

 ل التجاري والمعامالت التجار�ة بین شر�ات األعمال الدول�ة؛ ز�ادة حجم الت�اد  -

 اتساع وتطور وتنوع نشاطات وفعال�ات الشر�ات الدول�ة؛ -

ز�ادة حجم االستثمارات بین مختلف الدول األجنب�ة خالل السنوات الماض�ة ومن المحتمل ز�ادتها   -

 خالل السنوات القادمة؛ 

ا  - �مكن  دول�ة  محاسب�ة  معاییر  وجود  التجار�ة  أهم�ة  المعامالت  تسجیل  في  علیها  العتماد 

 واالقتصاد�ة؛ 

ظهور عامل التضخم االقتصادي الذي أص�ح من العوامل المؤثرة في الق�اس المحاسبي والبد من   -

 وجوده ضمن المعاییر الدول�ة؛

 تطور العمالت النقد�ة األجنب�ة وسعر الت�ادل بین بلدان العالم والشر�ات الدول�ة؛  -

 المنظمات المحاسب�ة الدول�ة التي أخذت تهتم �معالجة وتطبیق معاییر المحاس�ة الدول�ة؛ظهور  -

مساعدة الجهات المستخدمة للمعلومات المحاسب�ة على اتخاذ قرارات تخص�ص الموارد �شكل یؤدي  -

 إلى تعظ�م المنافع الماد�ة واالجتماع�ة؛ 

مل�ة صنع واتخاذ القرارات في ظل االقتصاد توفیر المعلومات المحاسب�ة التي �مكن استخدامها في ع -

 .1الدولي

الشر�ات، والعدید   نما بی إن اتساع نطاق العولمة الذي شهده القرن العشر�ن، انعكس على العالقات       

من القرارات التشغیل�ة واالستثمار�ة والتمو�ل�ة أص�حت لها صفة الدول�ة، وعل�ه فإن اتخاذ الكثیر من هذه  

 القرارات اعتمد على المعط�ات والمعلومات المحاسب�ة التي تتطلب معرفة واسعة �المحاس�ة الدول�ة.  

 .ثان�ا: أهداف المحاس�ة الدول�ة

   التالي:س�ة الدول�ة إلى تحقیق عموما تهدف المحا

 إ�جاد إطار نظري وعملي ینظم و�حكم الممارسات والتقار�ر المحاسب�ة على مستوى دولي؛  -

 إ�جاد نوع من االتساق في الممارسات المحاسب�ة على مستوى دولي لتسهیل عمل�ة المقارنة؛  -

 
 .21مرجع سابق، ص  سعود جاید العامري، 1
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 والتشابهات أس�اب االختالفات  دراسة األنظمة المحاسب�ة للدول المختلفة ومحاولة ز�ادة الوعي حول   -

 المحاسب�ة بین الدول؛

تقی�م دور المحاس�ة في اقتصاد�ات الشر�ات والدول المختلفة ومساعدتها في التعرف على أس�اب   -

 نجاح أو فشل األنظمة المحاسب�ة ومن ثم المساعدة في تطو�رها؛

تسهیل قراءة القوائم المال�ة للشر�ات العمل على جعل القوائم المال�ة للشر�ات أكثر دول�ة من خالل   -

 وجعلها قابلة للمقارنة والتحقق؛

 توفیر الحلول للمشاكل المحاسب�ة المتجددة؛ -

تسهیل عمل�ة المراجعة أمام شر�ات المحاس�ة الدول�ة وز�ادة الثقة في القوائم المال�ة على مستوى   -

 دولي.  

IV- أس�اب ظهور المحاس�ة الدول�ة ومحدداتها : 
نحو   واتجاهه  الدولي  االقتصاد  التي میزت  للتحوالت  نت�جة  �بیر  تطور  الدول�ة  المحاس�ة  عرفت 

الشمول�ة، وما �ان �قتض�ه من اعتماد األدوات ق�اس واتصال جدیدة قادرة على احتواء األنشطة االقتصاد�ة  

المحاس�ة رغم تطورها السر�ع والتعا�ش الذي أثبتته مع التحوالت في ظل الس�اق الدولي الجدید، فأص�حت  

الظهور   مهد  مما  جل�ا،  قصورها  �ان  إذ  التقل�ات  هذه  احتواء  على  قادرة  غیر  واالجتماع�ة  االقتصاد�ة 

 .المحاس�ة الدول�ة

 أس�اب ظهور المحاس�ة الدول�ة  .1

 :�مكن ذ�ر منهاظهرت الحاجة إلى المحاس�ة الدول�ة نت�جة لعدة أس�اب 

 ظهور المؤسسات متعددة الجنس�ات 1-1

أو   الفروع  من  ش�كة  طر�ق  عن  دولة  من  أكثر  في  نشاطاتها  ت�اشر  التي  المؤسسات  تلك  هي 

المؤسسات المستثمر فیها أو المؤسسات التا�عة؛ وقد ظهرت بتطور الصناعة، �ما زادت من تأثیرها على  

  لم�ة الثان�ة أین تبنت أغلب الدول في س�اسات تشج�ع االستثمار االقتصاد العالمي �عد نها�ة الحرب العا

؛ وتتمیز  1خاصة األورو��ة، لذلك تجد في الواقع أن غالب�ة المؤسسات متعددة الجنس�ة هي مؤسسات أمر�ك�ة 

�كبر حجم إنتاجها وتنوعه و�احتكارها ألحدث أسالیب التكنولوج�ا الحدیثة والعصر�ة، وانتشر هذا النوع من  

أسالیب ال تبني  �ذلك  �ستوجب  بل  نشاطها  لتقی�م  ورقابي  محاسبي  نظام  وجود  فقط  یتطلب  ال  مؤسسات 

 ومعاییر محاسب�ة تستخدم عند إعداد القوائم المال�ة وتجهیزها لتستجیب لمطالب المستثمر�ن. 

 

 
 36-35، ص ص: 2004أمین لطفي، مرجع سبق ذ�ره،  1
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 االستثمار األجنبي الم�اشر  1-2

المستثمر األجنبي لجزء من أو �ل االستثمارات،  ینطوي االستثمار األجنبي الم�اشر على تملك  

�اإلضافة إلى ق�امه �المشار�ة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة االستثمار المشترك أو  

س�طرته الكاملة على اإلدارة والتنظ�م في حالة ملكیته المطلقة، فضال عن ق�ام المستثمر األجنبي بتحو�ل 

؛ فهو �مثل  1�ة والتكنولوج�ة والخبرة التقن�ة في جم�ع المجاالت إلى الدول المض�فة كم�ة من الموارد المال

تحو�ل رأس المال واألصول التقن�ة إلحدى المؤسسات من دولة ألخرى لتوس�ع أسواقها، الذي �شكل الجزء 

 األكبر من االستثمارات الدول�ة. 

 النظام النقدي الدولي  1-3

النظام الذي تتحدد عن طر�قه أسعار الصرف وتدفق رأس المال، النظام النقدي الدولي هو ذلك  

وتقوم الدول بتعدیل مواز�ن مدفوعاتها وفق النظام النقدي الدولي، و�هدف تطو�ر نظام مالي دولي تم إنشاء  

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لالعتمار والتنم�ة؛ و�شكل سعر الصرف أوضح مثال على تأثیر هذا  

 اإلطار النظري للمحاس�ة، مما مهد لظهور وتطور المحاس�ة الدول�ة. النظام على

 أسواق رأس المال العالم�ة  1-4

الدول�ة،   �المحاس�ة  العالم�ة دورا مهما ورئ�س�ا في ز�ادة االهتمام  لعب ظهور أسواق رأس المال 

الجنس�ات، فقد شهدت �برى األسواق �اعت�ارها من مصادر تمو�ل الخارجي للمؤسسات الدول�ة أو متعددة  

العالم�ة لرأس المال في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، ال�ا�ان، بر�طان�ا، ألمان�ا وفرنسا نمو عالي في االعتماد 

؛ في حین نجد أن  1990و   1971% في الفترة الممتدة بین  700على األسواق المال�ة وصل إلى نس�ة  

هي المساعدة في توز�ع األمثل لرأس المال، فإن نمو أسواق رأس    إحدى الوظائف للمعلومات المحاسب�ة 

 المال العالم�ة، وما تتطل�ه أعطى أهم�ة �بیرة لموضوع المحاس�ة الدول�ة. 

 محددات المحاس�ة الدول�ة  .2

یرجع إلى اختالف األنظمة والممارسات المحاسب�ة �شكل عام إلى االختالف في العوامل البیئ�ة،  

تناول موضوع  و�عكس االحت�اج ولم تظهر أهم�ة  دولة،  المحاس�ة في �ل  لمهنة  للممارسین  المختلفة  ات 

االختالف في األنظمة المحاسب�ة إال ع تطور حر�ة التجارة الدول�ة وازدهارها وتطور األسواق المال�ة في  

�بیر بوجهتي  ظل تبني س�اسات االنفتاح االقتصادي وظهور العولمة؛ �ما تأثرت المحاس�ة الدول�ة إلى حد  

 :2النظر األمر�ك�ة والبر�طان�ة، ما أدى إلى وجود �عض المحددات التي تقید تطب�قها، �مكن ذ�رها ف�ما یلي

 عدم إمكان�ة تطبیق المحاس�ة الدول�ة على مستوى دول العالم الختالف البیئة والثقافة؛ -
 

 . 13، ص:1989ألجنب�ة، مؤسسة ش�اب الجامعة، مصر ، عبد السالم أبوقحف، نظر�ات التدو�ل وجدوى االستثمارات ا  1
 .30-27، ص ص:2008، مكت�ة الجامعة، الشارقة، 2007خالد الجعارات، معاییر التقار�ر المال�ة الدول�ة   2
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المعاییر على وجود بدیل مرجعي  اإل�قاء على الكثیر من البدائل المحاسب�ة، حیث تنص �ثیر من   -

أو بدائل أخرى، خاصة تلك البدائل التي تر�ط �معالجة الب�انات المحاسب�ة والتي تؤدي إلى نتائج  

 مختلفة مثل أسالیب تقی�م المخزون؛

بوضع   - المتعلق  �الس�ادة  المساس  إلى  یؤدي  ما  للقوانین،  تعدیل  الدول�ة  المحاس�ة  یتطلب تطبیق 

 ى وجه اإللزام؛ وتعدیل القوانین عل

 اختالف مستوى التعل�م بین الدول؛   -

 تعدد التعار�ف والمفاه�م للمحاس�ة الدول�ة؛  -

كما قد تشكل المحاس�ة الدول�ة أح�انا عبئا ثقیال، حیث �فرض �الوحدات االقتصاد�ة أن تستجیب  -

 لكافة الضغوطات المحل�ة االجتماع�ة، الس�اس�ة واالقتصاد�ة. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 :نيثاالمحور ال
افق المحاسبي الدوليالتو  
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I - التوافق المحاسبي الدولي مفهوم: 

إن الصعو�ات والعق�ات التي حالت دون تطبیق التوحید المحاسبي على المستوى الدولي، مهدت  

 الموالي. التوافق المحاسبي، وهو ما سنتطرق إل�ه �شيء من التفصیل من خالل المطلب  الظهور و بروز

أشار المشرع الجزائري إلى أن النظام المحاسبي المالي یتوافق مع المعاییر المحاسب�ة الدول�ة، وذلك من  

ام المحاسبي والمتعلقة �أول تطبیق للنظ  2009أكتو�ر    29المؤرخة في    02خالل التعل�مة الوزار�ة رقم  

والصادرة عن وزارة المال�ة، إذ تضمنت إلى أن "هذا المرجع المحاسبي الجدید، الموافق مع    2010المالي  

أدخل تغییرات جد هامة على مستوى تعار�ف، مفاه�م، قواعد   (IAS/IFRS) المعاییر المحاسب�ة الدول�ة

الخاضعة لمسك محاس�ة    تقی�م  الك�انات  تعد من طرف  التي  المال�ة  الكشوف  ومحاس�ة وطب�عة ومحتوى 

 .1 . "مال�ة

واجهت الشر�ات التي ت�حث عن رؤوس أموال خارج أسواقها المحل�ة، و�ذلك المستثمرون الراغبون  

المحل  المحاسب�ة  الفروق  نت�جة  المشاكل  من  العدید  عالم�ا  استثماراتهم  تنو�ع  الق�اس  في  حیث  من  �ة، 

القرن  (التناسق) خالل س�عینات  التوافق  ذلك زادت محاوالت  إلخ، وتجاو�ا مع  المحاسبي واإلفصاح ... 

 .الماضي، ومؤخرا حقق التوافق المحاسبي الدولي قدرا �بیرا من التقدم

 :وتعددت تعار�ف التوافق المحاسبي وف�ما یلي �عض منها

أنه " تطبیق معاییر محاسب�ة مختلفة في بیئات معینة بدال من مع�ار  �عرف التوافق المحاسبي على      

واحد للجم�ع، و�ع�ارة أخرى فالتوافق هو عمل�ة ز�ادة انسجام النظم المحاسب�ة الموجودة في الدول المختلفة 

  في العالم وذلك عن طر�ق التخلص من العمل�ات غیر الضرور�ة الموجودة بینها، وهذه تعتبر خطوة جوهر�ة 

 على طر�ق المحاس�ة الدول�ة. "

و�عرف �ذلك " عمل�ة ز�ادة انسجام وتوافق الممارسات المحاسب�ة بوضع حدود للخالفات بینها، وتخفض      

 2.المعاییر المتناسقة من االختالفات المنطق�ة، وتحسین التوافق في المعلومات المال�ة بین الدول"

 
للنظام تتضمن أول تطبیق    2009أكتو�ر    29مؤرخة في    02الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة، وزارة المال�ة، تعل�مة وزار�ة رقم   1

 . 02، ص 2010المحاسبي المالي 
الدین زاید، مراجعة أحمد حامد حجاج )، المحاس�ة الدول�ة، دار المر�خ للنشر، المملكة فردر�ك تشوي و اخرون ( تعر�ب محمد عصام     2

 .349، ص 2004العر��ة السعود�ة، 
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االختالفات بین الدول في التعبیر أو الممارسة أو األسس المحاسب�ة هدف و�عرف �ذلك " تقلیل درجة      

خدمة ومساعدة المستثمر أو الشر�ات محل�ة أو دول�ة لتوفیر وتحلیل تقار�ر الموقف المالي واألداء للشر�ة  

 .1المحل�ة أو العالم�ة." 

المختلفة مع �عضها، فهي عمل�ة مزج  و�عرف أ�ضا " التوافق هو محاولة لجمع األنظمة المحاسب�ة      

وتوحید الممارسات المحاسب�ة المتنوعة في ه�كل منهجي مرتب �عطي نتائج متناسقة، فتشتمل على اخت�ار  

ومقارنة األنظمة المحاسب�ة لغرض مالحظة ومعرفة نقاط االتفاق واالختالف، ثم �عد ذلك العمل على جمع  

 2تلك األنظمة مع �عضها. " 

�ذلك " ع�ارة عن عمل�ة ز�ادة قابل�ة مقارنة التطب�قات المحاسب�ة عن طر�ق وضع حدود الدرجة  و�عرف      

 3اختالفها. "

وعرف �ذلك " الهدف من التوافق هو تخف�ض محال االخت�ار بین الس�اسات المحاسب�ة، أي أنه �مكن      

اسب�ة الموجودة على المستوى المحلي  النظر إلى التوافق الدولي على أنه مجرد الحد من عدد التطب�قات المح

II - مزا�ا التوافق المحاسبي الدولي: 

 : ال شك أن للتوافق المحاسبي على المستوى الدولي العدید من المزا�ا، نذ�ر منها

إمكان�ة مقارنة المعلومات المال�ة الدول�ة، وتست�عد مثل هذه المقارنة سوء الفهم حول إمكان�ة االعتماد   -

 القوائم المال�ة األجنب�ة وتز�ل أحد أهم معوقات تدفق االستثمارات الدول�ة؛على 

المتغیرة عندما   - المال�ة  المعلومات  لتوحید  تنفق  التي  واألموال  الوقت  الكثیر من  توفیر  إلى  یؤدي 

تطلب أكثر من مجموعة (المستفیدین) التقار�ر المال�ة والتي تتماشى مع عدة قوانین وممارسات  

 لفة؛ أخرى مخت

القانون�ة   - االقتصاد�ة،  الظروف  مع  تتماشى  وأن  اإلمكان  �قدر  المحاسب�ة  المعاییر  مستوى  رفع 

 واالجتماع�ة ... إلخ؛ 

المعلومات،   - لهذه  الصح�حة  الترجمة  قراءة  المال�ة  المعلومات  مستخدمي  على  السهل  من  �جعل 

 .و�التالي �مكنهم اتخاذ قرارات أفضل بناء على هذه المعلومات 

 
 . 369، ص 2004المتعددة الجنس�ات، الدار الجامع�ة، مصر،  المحاس�ة الدول�ة و الشر�اتامین السید احمد لطفي،   1
،  2005، إیتراك للط�اعة و النشر و التوز�ع، مصر،  1محمد المبروك أبو ز�د، المحاس�ة الدول�ة و انعكاساتها على الدول العر��ة، ط    2

 . 268ص 
 . 63، ص 2005امین السید احمد لطفي، المراجعة الدول�ة و عولمة أسواق راس المال، الدار الجامع�ة، مصر،  3
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  :1التال�ة �ضاف لعناصر مزا�ا التوافق المحاسبي العناصر و     

 تحسین عمل�ة اتخاذ القرارات من المستثمر�ن الذین یتطلعون إلى العمل خارج حدود بلدانم؛ -

 ز�ادة المعلومات المقارنة لنتائج عمل�ات الشر�ات في الدول المختلفة؛ -

 ز�ادة اإلطالع على عمل�ات الشر�ات متعددة الجنس�ة؛ -

إمكان�ة المقارنة بین المعلومات المال�ة الدول�ة، ووجود هذه المعلومات المقارنة سوف �قضي على   -

سوء الفهم السائد حال�ا حول إمكان�ة االعتماد على القوائم المال�ة األجنب�ة وسوف یز�ل واحدا من  

 أهم المعوقات النتشار االستثمار الدولي؛ 

مال�ة، فالشر�ات سوف تستفید من إعداد القوائم المال�ة �أشكال  ز�ادة درجة الثقة في صدق التقار�ر ال -

مفهومة، فالشر�ات التي لها شر�ات تا�عة في الخارج سوف توفر الكثیر من الوقت والجهد لقلة 

 عدد التسو�ات التي سیتم إجراؤها لحسا�ات الشر�ات التا�عة عند إعداد القوائم المال�ة الموحدة؛ 

لدولي، وذلك من خالل ز�ادة عدد المطلعین على القوائم المال�ة والمؤهلین  سهولة التحلیل المالي ا -

الفحص القوائم المال�ة لبلد أجنبي والذي �مكن أن یز�د درجة ثقة المتعاملین �الشر�ات األجنب�ة،  

والذي یز�د في حجم االستثمار الدولي، والذي تنجر عنه تدفقات رأسمال�ة تز�د من حر��ة و�فاءة  

 س المال، وتقد�م منافع لكل المستثمر�ن والمصدر�ن في هذه األسواق؟ أسواق رأ

توفیر الوقت والمال الذي یبذل في سبیل تحم�ع المعلومات المال�ة المختلفة عندما یوجد أكثر من  -

 مجموعة من التقار�ر المطلوب إعدادها وفقا لقوانین أو ممارسات محاسب�ة محل�ة مختلفة؛ 

المحاسب� - المعاییر  األوضاع  ز�ادة  مع  متسقة  تكون  أن  ممكن  مستوى  أقصى  إلى  العالم  عبر  ة 

 .االجتماع�ة واالقتصاد�ة والقوانین المختلفة

 :2التال�ة و�ضاف إلیها �ذلك العناصر     

تشا�ه أنظمة الشر�ات المتعددة الجنس�ة سوف �كون أسهل في حالة التنسیق بین معاییر وأسس   -

 وقواعد المحاس�ة عالم�ة النطاق؛

إن التنسیق المحاسبي سوف �مكن المحاسبین �الشر�ات الدول�ة التي تحول أموالها في عدید من   -

األقطار وأسواق رأس المال العالم�ة إلى فهم االستثمارات الدول�ة في تلك الدولة والمحاس�ة عنها،  

 
 .37نب�ه بن عبد الرحمان الجبر، محمك عالء الدین عبد المنعم، مرجع سابق، ص   1
 . 266-265امین السید احمد لطفي، المحاس�ة والمراجعة الدول�ة،  مرجع سابق، ص ص   2
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ی�م القوائم المال�ة  كما �مكن فهم المعامالت �العملة األجنب�ة وترجمة القوائم المال�ة لها، و�مكان�ة تق

 لتلك الشر�ات العالم�ة حین االندماج مع غیرها. 

III- معوقات التوافق المحاسبي الدولي: 

تواجه عمل�ة التوافق المحاسبي الدولي العدید من العراقیل، والتي تبرز مدى تعقد هذا الموضوع 

 :بین هذه المعوقات نذ�روالمشاكل التي تواجه المحاسبین الذین �عملون في البیئة الدول�ة، ومن 

  :1لقوم�ة ا -1

غال�ا ما تحول القوم�ة على منع بلد ما من النظر �موضوع�ة للمزا�ا واألفكار والممارسات التي 

یرغب  أحد  ال  لذا  البلد،  لذلك  الواضحة  مالئمتها  من  �الرغم  آخر،  بلد  في  وتتطور  الم�ادئ   تنشأ  �قبول 

دفاع ضد األخذ    والممارسات المحاسب�ة لشخص آخر، والتي تكون سمة ثقاف�ة هامة جدا ألنها تمثل خط

 .�الطرق المحاسب�ة والتقار�ر المال�ة غیر المالئمة للبیئة المحل�ة

فمن صور القوم�ة اإلعجاب الوطني الذي ینتج عنه الرفض المحض للممارسات المختلفة السائدة في     

س نظرة �عض  بلد آخر بدون األخذ �عین االعت�ار المزا�ا التي �مكن أن تقدمها هذه الممارسات، وهو ما �عك

الدول النام�ة والتي ترى إلى أن المعاییر المحاسب�ة الدول�ة جاءت متحیزة للممارسات المحاسب�ة المط�قة  

في اقتصاد�ات �برى الدول، �ما ینظر إلى هذه المعاییر على أنها ال تعطي االهتمام الكافي الحت�اجات 

مالئمة وغیر �اف�ة لتلب�ة تلك االحت�اجات، والحق�قة    البیئة المحل�ة للدول النام�ة و�التالي فإنها تعتبر غیر

المائلة في الدول النام�ة أنها تفتقد إلى محاس�ة متطورة والتي تتوافق مع معاییر المحاس�ة الدول�ة وال تستفید  

 .من هذه المعاییر في حال تبنیها إلى القلیل

�ف جدیدة للمهنیین، وتكال�ف س�اد�ة  فااللتزام وتحقیق التوافق الدولي المحاسبي سوف ینتج عنه تكال

كأن �فقد �عض الدول س�ادتها الوطن�ة عند تعتمد في حساب الضرائب القوم�ة على أرقام محاسب�ة مفروضة  

 .من الخارج، ونفس الشيء ینطبق على المهنیین فإن لدیهم طرقهم التي تعارفوا علیها وال یرغبون في تغییرها

ومن الصور القوم�ة والتي تظهر في الدول المتقدمة، عندما تبتعد هذه الدول من تغییر المعاییر المحل�ة  

تلك   قبل  من  علیها  متزاید  طلب  نت�جة  و�انت  طو�ال  وقتا  واستغرقت  �عنا�ة  أعدت  والتي  بها  الخاصة 

محاسب�ة الدول�ة من ناح�ة  المجتمعات، على اعتقاد أن المعاییر الوطن�ة أعلى درجة وثقة من المعاییر ال

 .مالئمتها للبیئات المحل�ة وتحقیق المتطل�ات الخاصة بهذه البلدان

 
 . 44-43ص  نب�ه بن عبد الرحمان الجبر، محمك عالء الدین عبد المنعم، مرجع سابق، ص  1
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 :1مجموعات المستخدمین   -2

عموما ال یوجد اتفاق حول احت�اجات مجموعة المستخدمین، ففي الوال�ات المتحدة والمملكة المتحدة 

المستثمر،   هو  المحاس�ة  لمخرجات  الرئ�سي  المستخدم  الضر�ب�ة هي  �عتبر  السلطات  فتعتبر  ألمان�ا  أما 

صاحب النصیب األكبر، وفي فرنسا تعتبر الحكومة هي األساس وهذا التنوع واالختالف یؤدي إلى صعو�ات 

 .تحقیق التوافق الدولي

إال أنه في حالة وجود أسواق رأس المال العالم�ة فإن المستثمر الدولي سوف �أخذ الترتیب األعلى  

مجموعا �ل  مختلفة، على  معلومات  عادة  تطلب  المختلفة  المستخدمین  مجموعات  إن  المستخدمین،  ت 

فالمستثمرون �حتاجون معلومات مالئمة ومفیدة التخاذ قرارات االستثمار، في حین تطلب مصالح الضرائب  

الحكومات فتطلب قوائم مال�ة معدة على  أما  النظم والتشر�عات الضر�ب�ة،    قوائم مال�ة معدة على أساس 

أساس المعاییر المحل�ة، بینما العمال �حتاجون إلى معلومات ذات طا�ع اجتماعي وعمالي، ولذلك فل�س 

المال�ة  والتقار�ر  المعلومات  من  الكم  ذلك  یوفر  الذي  المحدد  المحاسبي  النموذج  یوجد  أن  المحتمل  من 

�ة �جب أن تخدمها سوف ینتج  الذین یرون أن المعلومات المحاسب  المختلفة، فاألهداف المختلفة للمستخدمین

 .عنها استمرار وجود تلك النماذج المختلفة التي یتم تطو�رها لتوفیر تلك االحت�اجات من المعلومات 

 نظم تحصیل الضرائب: -3

إن تحصیل الضرائب في �افة بلدان العالم �شكل أحد المصادر األكثر أهم�ة في الطلب على خدمات 

التنوع في  إلى  �أنها ستؤدي  التوقع  السهولة  تختلف عالم�ا، فمن  المحاس�ة، وألن نظم تحصیل الضر��ة 

لرغ�ة نحو توافق  الم�ادئ والنظم المحاسب�ة عالم�ا، ولهذا نجد أن الحكومات تبدي میل ضع�ف �اتجاه ا

النظم الضر�ب�ة (ماعدا حالة تحصیل م�الغ �بیرة من الشر�ات متعددة الجنس�ة، وهناك اتجاه ضع�ف �أن 

 . 2هذا العائق أمام التوافق المحاسبي الدولي سوف �ختفي) 

 النظم القانون�ة:  -4

" لقد أوجد الوضع التار�خي للتشر�ع المحاسبي حدودا من الصعب إزالتها، ففي الدول التي تعتمد 

على نظام قانوني مدون نجد أن تحقیق التوافق الدولي في التقار�ر المال�ة �ستلزم تغیرات في التشر�عات،  

التجار�ة �إصدار   مجموعتین منفصلتین من  وهذا ما ال تر�د فعله أكثر الحكومات، أو أن تقوم الوحدات 

 
 . 382-381امین السید احمد لطفي، المحاس�ة الدول�ة و الشر�ات المتعددة الجنس�ات، مرجع سابق، ص ص   1
، نظر�ة المحاس�ة، الط�عة العر��ة، دار ال�ازوري العلم�ة للنشر و  احمد ر�احي البلقاوي ( تعر�ب ر�اض العبد هللا، طالل الحجاوي)   2

 .469، ص 2009التوز�ع، األردن،  
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التقار�ر المال�ة، واحدة لتلب�ة االحت�اجات والمتطل�ات القانون�ة المحل�ة واألخرى معدة ط�قا للمعاییر المحاسب�ة  

تقار�ر   تصدر  اإلسكندناف�ة  الدول  وخاصة  الدول  �عض  في  الشر�ات  نجد  ولهذا  علیها،  المتفق  الدول�ة 

ل المتقدمة ال تعد تقار�ر مال�ة مزدوجة، لكن في الدول النام�ة  مزدوجة، لكن أغلب الشر�ات في أكثر الدو 

أقل من  بال شك  تكون  تقار�ر مزدوجة سوف  المحدودة إلعداد  الموارد  استخدام  الناتجة من  المنافع  فإن 

 التكال�ف ال�اهظة. " 

أو  من المعروف عن الم�ادئ المحاسب�ة �أنها في �عض األح�ان تصاغ لتحقیق إما أهداف س�اس�ة   "

اقتصاد�ة منسجمة أو متناغمة مع النظام االقتصادي أو الس�اسي المعتنق في بلد ما، و�ما أن هناك قلیل 

من األمل في تحقیق نظام س�اسي أو اقتصادي واحد على نطاق العالم، ف�مكن التوقع �أن االختالفات في  

 " الدولي.ي النظم الس�اس�ة أو االقتصاد�ة سوف تستمر �عائق أمام التوافق المحاسب

 1اختالف نقاط البدء: -5

ألحد البلدان على معاییر المحاس�ة تمثل أحد العوامل    لتأثیر النظام القانونيلإن المستو�ات المختلفة  

التي تدل على أن الدول متجهة في مسار تحقیق التوافق الدولي من نقاط بدء مختلفة، وأنها ل�ست �الضرورة  

 .الوتیرة نفسهاتسیر في االتجاه نفسه أو 

لهذا نجد من بین المشاكل التي تعیق مسار تحقیق التوافق المحاسبي الدولي هو التطور التار�خي للمحاس�ة  

المحاسب�ة الصادرة من المعاییر  لدیها تار�خ طو�ل في استخدام  التي  البلدان  بلد، حیث أن  قبل    في أي 

یر المحاسب�ة مالئم لألخذ �ه، بینما الدول التي تنظ�مات القطاع الخاص �حد مسار استخدامها لتلك المعای

تستخدم القوانین الصادرة من الحكومة تجد صعو�ة في تطبیق هذه المعاییر وأن هذا المسار نحو التوافق  

غیر مالئم لها مطلقا، فهم �حتاجون مسارا أخر �عمل على إلى إعداد خطط لتحضیر تقار�ر مال�ة وتطب�قات  

 .الدول التي تأخذ �مسار المعاییر المحاسب�ة الدول�ة محاسب�ة تتوافق مع تلك

وعل�ه فعمل�ة التطو�ر �جب أن تتم �عنا�ة فائقة وأن ال �كون المهم هو نقطة النها�ة، بل ین�غي مراعاة  

نقط البدء المختلفة، فعند مقارنة الدول النام�ة والدول المتقدمة �عد أن استخدام األنظمة ذاتها في دول معینة  

 .تلزم منه أن تكون تلك الدول في نقطة البدء نفسها بل وال معدل التقدم نفسه في عمل�ة التوافق الدوليال �س 

 :الخالفات بین المنظمات -6

الدولي،  المحاسبي  التوافق  تحقیق  �عمل�ة  عالقة  لها  والتي  والخاصة  العامة  المنظمات  بین  یوجد 

اختالفات في األهداف واألفاق، فمن الضروري معرفة أن ل�س هناك نفس االتجاه أو القوة لهذه المنظمات 
 

 . 383-382، ص ص 2005نظر�ة المحاس�ة ( منظور التوافق الدولي )، الدار الجامع�ة، مصر،  امین السید احمد لطفي، 1
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یتم التر�یز على تحقیق    تجاه تحقیق التوافق الدولي، فكل منها لها فكرتها الخاصة بها، والتي بناء علیها

التوافق الدولي و�ذا تحقیق منافعها، وهذا �عني أن لدیهم توقعات مختلفة للممارسات المحاسب�ة المناس�ة  

 .و�ذلك �النس�ة لإلفصاح المالي

للشر�ات متعددة   المتحدة تعمل على ز�ادة متطل�ات اإلفصاح  المثال نجد هیئة األمم  فعلى سبیل 

ین االعت�ار مصالح الدول النام�ة التي تعمل بها هذه الشر�ات، أما منظمة التعاون  الجنس�ات مع األخذ �ع

الشر�ات  تلك  مقار  بها  التي  المتقدمة  الدول  نظر  وجهة  من  لإلفصاح  تنظر  فإنها  والتنم�ة  االقتصادي 

 .المتعددة الجنس�ات، أي أن تنظر �ال المنظمتین إلى الحالة نفسها �طر�قة مختلفة

الختالفات ال تعتبر مانع في تحقیق التوافق الدولي أو عائق لمحوالتهم، بل هي مجرد اختالفات إن مثل هذه ا

البد من التغلب علیها، وفي هذا اإلطار بذلت جهود معتبرة من خالل االستشارات التقل�ص من مثل هذه 

أنظمة محاسب�ة    االختالفات، ومثل هذا التنسیق مهم جدا إذا �انت هذه المنظمات ال تر�د أن تصل إلى

 .جوهر�ةتحمل صفة الدول�ة وتطب�قاتها تحمل اختالفات 

 1:الهیئات المحاسب�ة المهن�ة -7

ل�ست هناك فائدة �بیرة من تطو�ر ممارسات محاسب�ة متوافقة إال إذا �انت هناك هیئات محاسب�ة  

وخاصة النام�ة والتي تفتقد لمثل فعالة ومؤثرة سواء من القطاع الخاص أو مرت�طة �الحكومة، ف�عض الدول  

هذه الهیئات، تحد من الصعو�ة المضي قدما في عمل�ة التوافق الدولي �استثناء التقدم ال�طيء جدا، وهذا 

األمر �عتبر من العوائق، فحجم هذه العوائق له عالقة عكس�ة مع حجم قوة هیئة المحاس�ة المهن�ة (أي أن 

   �عكس عمل�ة التوافق الدولي)، قوة هیئة المحاس�ة المهن�ة قد تعمل

هذه الهیئات هي التي �مكن أن تدعم العوائق القوم�ة التي سبق ذ�رها، فالهیئة المهن�ة الفاعلة    األن

تشعر �أنها مؤهلة �شكل �اف لمعالجة المشاكل المحاسب�ة في بلدها وسوف تقوم �حل تلك المشاكل �غض 

 .ة المحاس�ةالنظر عن التطورات الموجودة في دول أخرى أو إلى المنظمات الدول�ة المهتمة �مهن 

 ت�این مستوى التأهیل العلمي والعملي:  -8

حیث �ختلف مستوى التعل�م الجامعي بین دولة وأخرى، �ما �ختلف نظام التدر�ب المعني والتعل�م  

المستمر بین دولة وأخرى، ونادرا ما نجد نظاما لرقا�ة الجودة عند منظمات المحاسبین القانونیین في دول 

اسبون األقل خبرة وتأهیال �عارضون المعاییر الدول�ة ألنهم �جهلونها، ولما �ان تطبیق  العالم، مما �جعل المح

المعاییر الدول�ة تحتاج إلى حماس مهني ینطلق من إجماع أو ش�ه إجماع نجد أن تبنى المعاییر الدول�ة  
 

 .385 امین السید احمد لطفي، المحاس�ة الدول�ة و الشر�ات المتعددة الجنس�ات، مرجع سابق، ص  1
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وضعف ثقافتهم    أكثر صعو�ة، وقد یواجه المدققون صعو�ات في تبني المعاییر الدول�ة �سبب عدم فهمهم لها

المهن�ة، وعدم قدرة منظمتهم المهن�ة على ق�ادة �افة المدققین وتعل�مهم المستمر مما �سهل علیهم است�عاب  

المعاییر المحل�ة واالنتقال إلى المعاییر الدول�ة، وقد نجد �عض الدول ال تشترط عضو�ة المنظمة المهن�ة  

ظمة المهن�ة وعدم احترامها من قبل األوساط المهن�ة  لممارسة المهنة، مما یتسبب في اضمحالل دور المن

 1واالجتماع�ة. 

 القصور في تعر�ف أهداف القوائم المال�ة:  -9

متعارف متفق عل�ه األهداف القوائم المال�ة، فلجنة معاییر المحاس�ة    هناك قصور في وجود تعر�ف

المستثمر�ن، �ما أن اللجنة ترى أن �متد هذا  الدول�ة تقترح أن هدف القوائم المال�ة هو خدمة احت�اجات  

المدى ل�شمل اهتمامات المقرضین والعاملین، ولكنها لم توفر احت�اجات واهتمامات الحكومات بهذه القوائم 

 .المال�ة سواء ألغراض فرض الضرائب أو غیرها من األغراض ذات العالقة

خدم ألغراض التخط�ط ولألغراض االجتماع�ة عامال  وفي الدول النام�ة تعتبر الب�انات االقتصاد�ة التي تست

مهما في التأثیر على درجة الثقة في المعاییر المحاسب�ة، وهذا ناتج �سبب االنخفاض النسبي في درجة  

التعقید المحاسبي في تلك الدول، وتوجه أهداف القوائم المال�ة في الدول النام�ة لخدمة وتحقیق أهداف اإلدارة  

 .على أنها تخدم اقتصاد ذلك البلد   التي ینظر إلیها

وتتعدد أهداف القوائم المال�ة وفقا للبلد المستخدمة ف�ه، فتهدف في �عض الدول إلى إعطاء صورة  

صح�حة وعادلة عن المر�ز المالي ونت�جة أعمال المنشأة، وفي �عض الدول األخرى تهدف إلى العرض  

والتغیرات ف األعمال  ونتائج  المالي  للوضع  المتعارف العادل  المحاسب�ة  للم�ادئ  تطب�قا  المالي  المر�ز  ي 

علیها، وفي دول أخرى قدف القوائم المال�ة إلى تقد�م المعلومات التي �طلبها قانون الشر�ات، لذلك فإن هذه 

االختالفات في تحدید أهداف القوائم المال�ة �عتبر من أس�اب االختالف الواسع في الممارسات المحاسب�ة  

ومن العوائق في تحقیق التوافق المحاسبي الدولي، فإذا لم یتم االتفاق على هدف القوائم المال�ة،   لالوطن�ة، ب

 .فل�س من الممكن تطو�ر معاییر محاسب�ة متفق علیها ومقبولة من قبل جم�ع المستخدمین للقوائم المال�ة

 القوانین المحل�ة المتعارضة: -10

ب والشر�ات المحل�ة تعوق دون تحقیق التوافق المحاسبي  إن التعارض الموجود بین قوانین الضرائ

الدولي، ففي دول القارة األور��ة �عتبر قانون المحاس�ة أكثر تطورا منه في المملكة المتحدة، ف�التالي من  

 .الصعب إدخال تعدیالت وتغییرات جذر�ة عل�ه
 

 . 46، ص 2000، الدار العلم�ة الدول�ة للنشر و التوز�ع، األردن، 1حسین قاضي، مامون توفیق حمدان، المحاس�ة الدول�ة، ط 1
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لمعاییر محاسب�ة جیدة، كما أن متطل�ات قوانین الشر�ات في �عض الدول تعوق تطو�ر أداء فعال  

ف�عض القوانین مثال تحظر استخدام ممارسات محاسب�ة معینة و�عضها �حظر استخدام تلك الممارسات  

التي ال تتماشى مع الحقائق االقتصاد�ة األساس�ة، فعلى سبیل المثال المحاس�ة عن االستثمارات طو�لة  

�قة الملك�ة، بینما نجد مثل هذه الطرق مستخدمة  األجل، نجد أن قانون الشر�ات األلماني �منع استخدام طر 

�شكل واسع في دول �ثیرة مثل الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة و�ندا، و�ذلك نجد أن القوانین في سو�سرا تسمح  

 .�استخدام االحت�اطات الخاصة التي تغیر الحقائق االقتصاد�ة

انین متعارضة في نفس البلد، فقوانین إن تأثیر مثل هذه العوائق �كون مضاعفا عندما تكون هذه القو 

الضرائب في دول �ثیرة تعوق تطو�ر المعاییر المحاسب�ة الجیدة، ألن نظم تحصیل الضرائب مختلفة دول�ا،  

وهو ما �قود إلى وجود اختالفات في الم�ادئ واألنظمة المستخدمة دول�ا، فطالما نظم تحصیل الضرائب 

الحكومات لم تظهر منها عالمات تجاه توحید أنظمة الضرائب، فل�س  مختلفة و مت�اینة بین الدول وطالما  

 .هناك سبب قوي یدعونا إلى االعتقاد �أن هذا الحاجز أمام تحقیق التوافق المحاسبي الدولي سوف یتالشی

 القصور في اإللزام �التنفیذ:  -11

الشك أنه بدون وجود قانون دولي قوي یدعم تحقیق التوافق المحاسبي الدولي فإن أي هیئة دول�ة  

مصدرة لألنظمة سوف تواجه صعو�ات ضخمة، فلجنة معاییر المحاس�ة الدول�ة والتي تعتبر المساهم األقوى  

ن الهیئات والمؤسسات  في عمل�ة التوافق الدولي تفتقد لمثل هذه القوة القانون�ة، وسوف تفشل ما لم تضم

المشار�ة فیها التنفیذ وااللتزام بتلك المعاییر الصادرة في دولها والتي تقوم بتمثیلها، ول�س لدیها أي سلطة 

أو قوة تلزم أعضائها بتبني ما �صدر عنها من معاییر أو تعل�مات، فاالعتماد األساسي في ذلك یرتكز على 

دعوة عنها في دولهم، ولهذا من الضروري وجود سلطة تلتزم جهود واستعداد األعضاء فیها عن طر�ق ال

بتنفیذ تلك المعاییر والتعل�مات، و�ذلك ضرورة تنسیق وتعاون من الحكومات والهیئات المهن�ة نحو تحقیق  

 .1التوافق المحاسبي الدولي

 سرعة التوصیل:  -12

�مكنهم من   قد ال  اإلنجلیز�ة  للغة  المهنة  أن عدم معرفة مزاولي  الدول�ة إذ  المعاییر  تطور  مواك�ة 

�السرعة الالزمة، و�ثیرا من المعاییر تصدر و�مر على صدورها فترة زمن�ة طو�لة فال تترجم وال �عرف  

  المزاولون في دول �ثیرة عنها شیئا، وقد تصل مسودات المعاییر دول�ة ل�عض المنظمات المحل�ة وت�قى 

شهورا طو�لة دون أن تبدي رأ�ا فیها، وعند اعتماد هذه المسودات �عد دراسة التعل�قات علیها من قبل اللجنة  
 

 .386 امین السید احمد لطفي، المحاس�ة الدول�ة و الشر�ات المتعددة الجنس�ات، مرجع سابق، ص  1
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المع�ار   بین  تمیز  تكاد  ال  حتى  المسودة  مع  المع�ار  فتصنف  المحل�ة  المنظمة  تبلغ  المختصة،  الدول�ة 

 .والمسودة، �انتظار مدة من الزمن على هذا المع�ار لیترجم

 :1الفات البیئ�ة والثقاف�ة بین الدول االخت -12

تمثل االختالفات البیئ�ة والثقاف�ة بین الدول عائقا أمام تطو�ر معاییر محاسب�ة دول�ة، فجهود تحقیق  

التي   الوطن�ة  المحاسب�ة  المعاییر  االعت�ار  األخذ في  بدون  النجاح  �حالفها  لن  الدولي  المحاسبي  التوافق 

ات معینة، ولهذا ین�غي لعمل�ة تطو�ر المعاییر المحاسب�ة الدول�ة أن تأخذ  أصدرت استجا�ة لظروف واحت�اج

 .في االعت�ار هذه االختالفات وأن تعطي االهتمام الكافي لتأثیر البیئة الثقاف�ة على اإلفصاح المالي

ق التوافق  فالدین �عتبر من أهم العوامل المؤثرة في هذا الجانب، فتحر�م الر�ا مثال له تأثیر واضح على تحقی

معاییر   تبني  في  مستمرة  الدولي  التوافق  تحقیق  عمل�ة  نجد  هذا  ومع  المحاسب�ة،  اإلجراءات  في  الدولي 

التوافق  و�جراءات محاسب�ة غر��ة تقوم �احتساب الر�ا، فتحر�م الر�ا �عتبر عنصرا یز�د في تعقید تحقیق 

ثیر المحتمل لإلسالم على الس�اسات  المحاسبي الدولي القائم على أسس ومصطلحات غر��ة، ولهذا فالتأ

والتطب�قات المحاسب�ة سوف یز�د من دراسة وتحلیل االختالفات في المحاس�ة المحل�ة، فالد�انات عموما  

 .والدین اإلسالمي خصوصا لدیها الفرصة لز�ادة التأثیر الثقافي في سبیل تحقیق التوافق المحاسبي الدولي

اللغة أ�ضا عائقا من عو  تعتبر  التغلب كما  التي �مكن  العوائق  لكنها من  الدولي،  المحاسبي  التوافق  ائق 

 .علیها، وذلك عن طر�ق الترجمة والنشر بلغات مختلفة

وثقاف�ة   اقتصاد�ة  اجتماع�ة، س�اس�ة،  بیئة  لها  الدول  أن �ل  األساس�ة هي  فالمشكلة  و�شكل عام 

لدولي، وأنه ین�غي المضي قدما في عمل�ة مختلفة، وأنه من الصعب الحكم على �عد أو قرب تحقق التوافق ا

تحقیق التوافق الدولي في �ل من هذه البیئات المختلفة، فلكي تنجح عمل�ة التوافق الدولي ألي درجة على 

المستوى العالمي فإنه ین�غي االتفاق على المستوى المطلوب لإلفصاح المالي للشر�ات والمعلومات المالئمة 

المطلوب للتقار�ر واسعة النطاق التي تساعد في التخط�ط الوطني، ومعاییر    للمستخدمین و�ذلك المستوى 

في   علیها  االعتماد  إمكان�ة  من  المطلوب  المستوى  الحسا�ات  تعطي  التي  المعتمدة  والمراجعة  المحاس�ة 

 البیئات التي توجد فیها. 
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IV - مستو�ات االلتزام �التوافق المحاسبي الدولي : 

إن االلتزام بتنفیذ المعاییر والتوافق والتناغم العام على المستوى المحاسبي الدولي، یتعین دراسته  

 :على أر�ع أنواع من البلدان، وهو مقسم على النحو التالي 

 البالد النام�ة اآلخذة في النمو  -1

نجاح االلتزام �المعاییر الدول�ة للمحاس�ة في البلدان اآلخذة في النمو  أكثر األمثلة الشاهدة على  من  

أو البلدان الصناع�ة الحدیثة، فكثیر من تلك البلدان (على سبیل المثال ن�جیر�ا ومالیز�ا وسنغافورة) قد تبنت  

الوطن� معاییرها  على  تعدیالت  أي  إجراء  بدون  أو  قلیلة  بتعدیالت  للمحاس�ة  الدول�ة  ة، وخاصة  المعاییر 

البلدان ذات االرت�اط �التراث البر�طاني والتي تعتمد على القطاع الخاص في وضع المعاییر (معظم هذه  

 .البلدان تعتبر أعضاء في لجنة المعاییر المحاسب�ة الدول�ة)

إن اخت�ار وتبني المعاییر الدول�ة للمحاس�ة �عتبر وسیلة غیر مكلفة في تلك البلدان مقارنة �إعداد 

ییرها الخاصة، وتلك البلدان لدیها میزة جعل بیئة العمل أفضل للشر�ات المحل�ة أو األجنب�ة أو حتى  معا

المحاسبین ذوي االرت�اط �العمل في البیئات الدول�ة، والمیزة األخرى هي تجنب االعتماد على بدیل غیر  

 . �ةاالنجلیز مقبول س�اس�ا (ل�عض البلدان ) نت�جة تبني معاییر أمر�ك�ة أو 

إن استخدام المعاییر الدول�ة للمحاس�ة ذو ق�مة عظ�مة لكثیر من تلك البلدان وتخدم مصالح التوفیق  

 .الدولي عن طر�ق تفادي خلق قواعد مختلفة

  الناشئة:األمم  -2

�مكن إبداء مالحظات مماثلة نسب�ا (مثل تلك الموجهة للبالد اآلخذة في النمو) إلى الشعوب التي 

ع�ة إلى الرأسمال�ة (على سبیل المثال الصین ومجموعة أور�ا الشرق�ة)، فهي تحتاج إلى  تتحرك من الشیو 

إصالح سر�ع التطب�قاتها المحاسب�ة حیث أنها تحولت �سرعة من اقتصاد�ات ال تهدف إلى الر�ح، ول�س 

ات من  بها حملة أسهم، ومراجعین مستقلین، وال یوجد بها أسواق األسهم، و�مكن القول �أن هناك مؤسس

الغرب تتنافس بدرجات معینة ومتفاوتة للتأثیر على هذه البلدان (على سبیل المثال التنظ�مات المحاسب�ة  

�المملكة المتحدة، الحكومة الفرنس�ة، البنوك األلمان�ة واالتحاد األور�ي)، وللجنة المعاییر الدول�ة للمحاس�ة 

  .1التي تمكنها من أن تكون ذات تأثیر رئ�سي علیهاالعدید من المزا�ا �واضعة لمعاییر عالم�ة النطاق، و 
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 ور�ا الغر��ة وال�ا�ان: ا -3

تعتبر ال�ا�ان ودول أور�ا من الدول األكثر ازدواج�ة في التعامل مع المعاییر المحاسب�ة الدول�ة، فهم  

�عتبرون لجنة معاییر المحاس�ة الدول�ة �مثا�ة المصدر المعاییر محاسب�ة دول�ة منافسة للمحاس�ة األنجلوا 

ر دول�ة س�ساهم مضموها مستقبال  سكسون�ة داخل واجهة دول�ة أكثر وقارا، وذلك من خالل تطبیق معایی

التقلید�ة المحل�ة، وجهة النظر هذه �انت تمثل مؤسسات المحاس�ة األلمان�ة أو   تدن�ة المحاس�ة  في بدء 

 1اإل�طال�ة و�الد المفوض�ة األور��ة عموما.

 البالد ذات أسواق رأس المال: -4

بینها الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، �ندا، حال�ا، ومن    وتتضمن العدید من الدول األعضاء في المجلس

المملكة المتحدة، أسترال�ا، جنوب إفر�ق�ا وهولندا، ومع ذلك فهناك العدید من الدول األخرى التي التحقت  

 .�شكل متزاید �مجموعة بلدان رأس المال الس�ما تلك التي ارت�طت �شر�ات ضخمة

خاص �أسواق رأس المال والتي یتم تنظ�مها عن طر�ق  إن نشر المعلومات العادلة والموحدة والمراجعة ال

معاییر غیر حكوم�ة، یتم تحدیدها �مساعدة إطار عام فكري �مثل فلسفة خاصة بهذه الدول، ومن الواضح 

ت�عا أنها أثرت على لجنة المعاییر الدول�ة للمحاس�ة، وحق�قة في الماضي فإن واضعي المعاییر في الوال�ات 

المتحدة ال یبدو أنهم قد بذلوا مجهودات معتبرة في تغیر قواعدهم في تلك الحاالت التي  المتحدة أو المملكة

 (FASB) من خاللها �كون هناك تعارض وعدم اتساق، ومع ذلك فإن مجلس معاییر المحاس�ة المال�ة 

 .ومجلس م�ادئ المحاس�ة في المملكة المتحدة قد ساعدوا في دعم التوفیق

 

 
 .82أمین السید أحمد لعلفي، المراجعة الدول�ة وعولمة أسواق رأس المال، مرجع سابق، ص   1
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I -  ماه�ة المعاییر المحاس�ة الدول�ة 

�عرف المع�ار على أنه المرشد األساسي لق�اس واألحداث التي تؤثر على المر�ز المالي للمؤسسة 

ونتائج أعمالها، والمع�ار في هذا الصدد مرت�ط �عنصر محدد من عناصر القوائم المال�ة أو بنوع من أنواع  

 واألحداث التي تؤثر في ق�مة المؤسسة ونتائج أعمالها. العمل�ات 

 الفرع األول: مفهوم المعاییر المحاس�ة الدول�ة 

 �مكن تعر�ف معاییر المحاس�ة الدول�ة من خالل النقاط التال�ة: 

 . تعر�ف المع�ار لغة 1

درجة جودته،  المع�ار في اللغة هو نموذج المعد مس�قا ل�قاس على ضوئه وزن أو طول شيء معین أو      

فینظر إلى المعاییر على أنها المقای�س أو المواز�ن المعتمدة من قبل المجموعة أو المجتمع أو الدولة للحكم 

بواسطتها على جودة المعلومة، �ما أن القوانین �النس�ة للدولة �مكن اعت�ارها المع�ار للحكم على فعل أو 

 .1إجراء �أن �كون قانون�ا أو غیر قانوني 

 تعر�ف المع�ار اصطالحا. 2

 وتعرف �أنها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توج�ه وترشید الممارسة العمل�ة في المحاس�ة والتدقیق     

، أي تلك القواعد اإلرشاد�ة التي یرجع إلیها المهنیون لدعم اجتهاداتهم واستلهام حكمهم،  الحسا�ات أو مراجعة  

مارسات المهن�ة التي تهدف إلى تقلیل درجة االختالف في التعبیر  كما أنها وصف مهني رف�ع المستوى الم

أو الممارسة في الظروف المتشابهة، وتعتمد �إطار عام لتقی�م نوع�ة و�فاءة العمل الفني ولتحدید طب�عة  

 .المسؤول�ة المهن�ة

هیئة  وتعرفها المنظمة للمعاییر الدول�ة على أنها وث�قة أعدت �إجماع، ومصادق علیها من قبل  

معترف بها، تعطى الستعماالت مشتر�ة ومتكررة، لها قواعد، خطوط عر�ضة أو مواصفات لألنشطة أو  

 .2نتائجها لضمان مستوى تنظ�م أمثل في س�اق معینة 

 . تعر�ف المع�ار المحاس�ة الدول�ة 3

جم�ع أنحاء العالم،  أص�حت المعاییر المحاس�ة الدول�ة مرجعا ال غنى عنها �سترشد بها المهنیون في      

 .والتي تعبر عن نماذج و�رشادات عامة تؤدي على توج�ه وترشید المحاسب�ة

 
 . 58، ص:2005محمد أبوز�د، مرجع سبق ذ�ره،   1
 . 61، ص:  2004مداني بن بلغیث، مرجع سبق ذ�ره،   2
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فمعاییر المحاس�ة الدول�ة هي مجموعة القواعد واألسس تض�ط األعمال والتصرفات واإلجراءات المحاسب�ة،  

المحاسب�ة،   المعالجة  تنفیذ  لك�ف�ة  قلیال  المعلومات   ولب�انوتضع  األدنى من  التي  الحد  �جب    المحاسب�ة 

اإلفصاح عنها، �ما عرفت على أنها مجموعة من المقای�س واإلرشادات المرجع�ة الوضع�ة والمحددة، �ستند 

االقتصاد�ة   األحداث  حول  المعلومات  عن  و�فصاح  إث�ات  ق�اس،  من  عمله  إنجاز  في  المحاسب  إلیها 

 .ترشید الممارسة العمل�ة في المحاس�ةفهي النماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توج�ه و  1للمؤسسة؛

و�ذلك تختلف المعاییر عن اإلجراءات، فالمعاییر لها صفة اإلرشاد العام أو التوج�ه، بینما تتناول  

اإلجراءات الص�غة التنفیذ�ة لهذه المعاییر على حاالت تطب�ق�ة معینة، ف�مكن تشب�ه المعاییر المحاسب�ة  

خرى والتي یتم وضعها من قبل أعضاء المجتمع بناء على احت�اجاتهم  إلى حد �بیر �القواعد الوضع�ة األ

 .وتجر�تهم

ومن هنا �مكن القول أن وضع المعاییر المحاسب�ة یتم بناء على احت�اجات وتجارب المحاسبین،  

المعاییر   عمل�ة وضع  وأن  المجتمع،  بذلك  المحاسبین  قبول  على  تحوز  أن  �جب  المعاییر  هذه  أن  كما 

 .تأثر �العوامل البیئ�ة السائدة في �ل دولةالمحاسب�ة ت

 فهي الضوا�ط اإلنتاج معلومات شفافة و�املة حول:     

 الوضع االقتصادي للمؤسسة، أي عن أدائها؛  -

�المخاطر التي تواجه المؤسسة، بهدف حما�ة   - المتعلقة  البیئة االقتصاد�ة، و�األخص المعلومات 

 .2واق الدائنین، المصالح العامة واإلعالم األس

إن صالح�ة وقبول المعاییر محصورا في حدود دول األعضاء، وتعكس المعاییر مجموعة من القواعد      

التي توضع �معرفة وتجر�ة مجموعة من المحاسبین األكفاء مهنیین �انوا أم أكاد�میین، یتفق علیها ف�ما  

 .3لتقی�م أدائهمبینهم لتشكیل اإلطار العام الذي �حكم عمل المحاسبین وتوجد 

وحتى تص�ح المعاییر مقبولة دول�ا �جب أن �عترف بها من طرف سلطات البورصة؛ وما �جب معرفته       

 :حول المعاییر المحاسب�ة الدول�ة هو ما یلي

وهي �ل المعاییر الصادرة قبل أفر�ل   IAS أن هناك نوعین من المعاییر معاییر محاسب�ة دول�ة  -

 ؛2001

 
 . 103، ص 2008، دار الثقافة للنشر و التوز�ع، األردن، ومعاییرهاحسین القاضي، مأمون حمدان، المحاس�ة الدول�ة   1
 . 11، ص:2010سبق ذ�ره،  بن ر��ع حن�فة، مرجع  2
 . 59، ص:2005محمد أبوز�د، مرجع سبق ذ�ره،   3
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 .2001، وهي المعاییر التي صدرت �عد أفر�ل IFRS بالغ أو اإلفصاح الماليمعاییر دول�ة لإل  -

مما سبق �مكن القول أن المعاییر المحاس�ة الدول�ة أنها �ل القواعد المتعلقة �المحاس�ة مهما �انت       

رة  طب�عتها أو من شأنها أن تشكل دلیال أو مرجعا سواء �انت نصوص تشر�ع�ة، تنظ�م�ة أو توص�ات، صاد 

 عن سلطات مؤهلة لتنظ�م المیدان المحاسبي، على أن تلتزم المؤسسات بتطب�قها. 

 الفرع الثاني: المحاس�ة المال�ة 

وهي الفرع من فروع المحاس�ة التي تهتم بتحلیل وتسجیل العمل�ات المال�ة وتلخ�صها بهدف ق�اس  

النتائج وقائمة المیزان�ة هي نتاج المحاس�ة  نت�جة نشاط المؤسسة من خالل فترة زمن�ة معینة. فقائمة حساب  

 .المال�ة للمؤسسة و�تر�ز اهتمامها على تقد�م المعلومات المال�ة لألطراف الخارج�ة

 عر�ف المحاس�ة المال�ة . ت1

هي عمل�ة تحدید، ق�اس وتوصیل معلومات اقتصاد�ة �مكن استخدامها في عمل�ة التقی�م واتخاذ القرارات      

 .مي هذه المعلومات بواسطة مستخد 

فالمحاس�ة المال�ة هي عمل�ة تسجیل ومراق�ة التدفقات األصول والخدمات الدورة ح�اة المؤسسة، �ما 

، �ما �طلق علیها �المحاس�ة العامة وتعتبر أم المحاس�ات إذا صح التعبیر، و�مكن  1تعالج الب�انات الكم�ة 

تبو�ب وتلخ�ص لكل العمل�ات الناتجة عن أحداث ماد�ة، قانون�ة  تعر�فها �تقن�ة تهتم بتحلیل، تسجیل عندي،  

أو اقتصاد�ة المؤثرة على ذمة المؤسسة خالل فترة محددة �قصد إعداد القوائم المال�ة التي تقدم للمستخدمین 

الخارجیین �الدرجة األولى والمستخدمین الداخلیین، وهي تهدف إلى حما�ة أصول المؤسسة �اإلضافة لق�اس  

 .2احها ومر�زها المالي أر�

فهي حلقة اتصال بین هذه األحداث االقتصاد�ة الخاصة �المؤسسة ومتخذي القرارات؛ ف�قع على عاتق       

تقد�م المعلومات الالزمة �ما   المالي للمؤسسة، بهدف  النت�جة اإلجمال�ة، تحدید المر�ز  المحاسبین ق�اس 

 .3خارج�ة فتحدث عمل�ة التغذ�ة العكس�ة یواكب الحاجات المستمرة لألطراف الداخل�ة وال

، یتضمن النظام المحاسبي المالي في مادته  2007نوفمبر    25مؤرخ في    11/07  وقد عرفها قانون 

المحاس�ة المال�ة نظام لتنظ�م المعلومة المال�ة �سمح بتخز�ن معط�ات قاعد�ة عدد�ة، وتصن�فها، "  3

الو  عن  صادقة  صورة  تعكس  �شوف  وعرض  ونجاعته،  وتسجیلها،  الك�ان،  وممتلكات  المال�ة  ضع�ة 

 ."ووضع�ة خز�نته في نها�ة السنة المال�ة
 

1 Stéphan Brun, Comptabilité Approfondie et Révision, Librairie Vuibert, France, 1994, p:1.  
 . 11، ص:2010بن ر��ع حن�فة، مرجع سبق ذ�ره،   2

3 Pierre Lassègue, Comptabilité, Edition Dalloz, France, 1998, p:116 
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و�التالي ینظر إلى المحاس�ة المال�ة على أنها نظام للمعلومات حین تقوم بتجم�ع وتوصیل المعلومات       

 .االقتصاد�ة إلى الذین ترت�ط أو تتأثر قراراتهم وتصرفاتهم بنشاطها في صورة صادقة

�ما ینظر إلى المحاس�ة المال�ة �مصطلح مالي �طلق على الحقل المعرفة، موجه لتقد�م العدید من       

  تسجیل، المعلومات الرقم�ة ط�قا العت�ارات قانون�ة واقتصاد�ة، من خالل الحسا�ات التي تتم على شكل  

 .1تبو�ب، تلخ�ص العمل�ات واألحداث ذات طا�ع المالي

فالمحاس�ة المال�ة هي نشاط خدمي ألنها تقوم بتزو�د الجهات المعن�ة �المعلومات المال�ة الالزمة و�التالي      

 التخاذ مختلف القرارات المتعلقة �استثمار الموارد و��ف�ة استخدامها.

 :من خالل ما تم تناوله سا�قا �مكن استنتاج التعر�ف التالي للمحاس�ة المال�ة

األسس والمفاه�م المحاسب�ة التي تحكم تسجیل العمل�ات المال�ة �طر�قة    هي مجموعة من الم�ادئ،     

منظمة وتبو�بها وتلخ�صها في شكل قوائم مال�ة بهدف تحدید نت�جة نشاط المؤسسة عن فترة زمن�ة معینة،  

 وتحدید المر�ز المالي في هذه الفترة، حتى �ستفید جم�ع األطراف في اتخاذ القرارات االقتصاد�ة.

 داف المحاس�ة المال�ة  . أه2

 :2من خالل التعار�ف السا�قة �مكن استخالص األهداف األساس�ة التال�ة 

وتحدید  - حقوقها  على  �المحافظة  والخارج�ة  الداخل�ة  األطراف  �افة  مع  المؤسسة  عالقة  تنظ�م 

 االلتزامات بدقة على أساس موضوعي؛ 

 المر�ز المالي للمؤسسة؛ ق�اس نت�جة النشاط االقتصادي من ر�ح أو خسارة، وتحدید  -

 تحقیق رقا�ة وض�ط داخلي على استخدام الموارد االقتصاد�ة داخل المؤسسة؛ -

رفع �فاءة اإلدارة في الق�ام بوظائفها: التخط�ط، التوج�ه، الرقا�ة وتقی�م األداء وذلك �ما للمعلومات   -

 المحاسب�ة من دور في اتخاذ القرارات؛

تحدید األوع�ة الضر�ب�ة وتقدیر م�الغ الضر��ة المستحقة على المؤسسة، خدمة الهیئات الحكوم�ة في   -

 كما تساعدها في جمع الب�انات إلعداد الخطط على مستوى الدولة؛

مساعدة المستثمر�ن الحالیین والمحتملین، المؤسسات المال�ة والمقرضین �صفة عامة و�ذا الموردین  -

 معینة واتخاذ القرارات المناس�ة.  في تقدیر مدى المخاطرة في التعامل مع مؤسسة

 

 
 . 5، ص: 2011حواس صالح، المحاس�ة المال�ة حسب النظام المالي المحاسبي، بدون دار النشر، الجزائر،   1
 . 10، ص:2010بن ر��ع حن�فة، مرجع سبق ذ�ره،   2



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@€a@âÏ0as€br@ZÚÓ€ÎÜ€a@Újçb0a@7Ìb»fl 

 

33 

 . األطراف المعن�ة �المحاس�ة المال�ة 3

 1على: و�شمل 

الوفاء   المستثمرون: - المؤسسة على  القرارات وتقی�م قدرة  اتخاذ  تمكنهم من  التي  �المعلومات  تهتم 

 �التزاماتها؛ 

 العاملون: تتطلب اهتماماتهم في المعلومات المتعلقة بر�ح�ة واستقرار المؤسسة؛ -

المقرضون: یهتمون �المعلومات التي تمكنهم من تحدید ما إذا �انت قروضهم وفوائدها سیتم سدادها   -

 مواعید استحقاقها؛ في

الموردون: یهتمون �المعلومات التي تمكنهم من معرفة ما إذا �انت الم�الغ المستحقة لهم سوف   -

 تسدد في مواعیدها؛ 

 العمالء: یهتم العمالء �المعلومات المتعلقة �استمرار المؤسسة خاصة في حالة ارت�اطهم �المؤسسة؛  -

و�التالي �أنشطة المؤسسات المختلفة وتوجیها ووضع    الجهات الحكوم�ة: والتي تهتم بتوز�ع الموارد  -

 الس�اسات الضر�ب�ة الخاصة بها. 

 الفرع الثالث: رهانات تبني المعاییر المحاسب�ة الدول�ة 

تتمیز المعاییر المحاس�ة الدول�ة بتجاو�ها مع نمو التجارة العالم�ة واالنفتاح االقتصادي، الذي نتج  

ا الوطن�ة �حثا عن االستفادة من رؤوس األموال وفرص االستثمار  عنه توجه مؤسسات إلى خارج حدوده

 المر�حة، لذلك تظهر رهانات المعاییر المحاسب�ة الدول�ة في النقاط التال�ة: 

 . أس�اب تطبیق المعاییر المحاس�ة الدول�ة 1

األسواق   تطور  في  یتمثل  الدول�ة  المحاس�ة  المعاییر  لظهور  الرئ�سي  السبب  العالم�ة  إن  المال�ة 

وتداخلها وت�عیتها، مما أدى إلى ضرورة توحید القواعد المحاسب�ة على المستوى الدولي، والهدف من ذلك  

 :2�عود في األساس إلى إمكان�ة

الرفع أكثر من الشفاف�ة والقابل�ة للمقارنة القوائم المال�ة التي تعود للمؤسسات، خاصة تلك المق�مة   -

 في البورصة؛ 

 ة على مستوى المؤسسة وما بین المؤسسات عبر مختلف الدول؛ المقارن -

 تسهیل تقی�م المؤسسات عبر مختلف البورصات؛   -

 
 . 07، ص:2011حواس صالح، مرجع سبق ذ�ره،   1
 . 44، ص:2010بوتین محمد، المحاس�ة المال�ة ومعاییر المحاس�ة الدول�ة، األوراق الزرقاء، الجزائر،   2



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@€a@âÏ0as€br@ZÚÓ€ÎÜ€a@Újçb0a@7Ìb»fl 

 
34 

 ؛  واسترجاعهاالحصول على ثقة المستثمر�ن  -

 تقد�م مرجع�ة محاسب�ة عال�ة الجودة لدول تفتقر إلیها.  -

 . إ�جاب�ات تطبیق المعاییر الدول�ة للمحاس�ة 2

إ�جاب�ات تطبیق المعاییر المحاس�ة الدول�ة �أساس إلعداد وعرض القوائم المال�ة  �مكن إبراز أهم  

 :1على الصعید الدولي �اآلتي 

 تتمتع المعاییر الدول�ة للمحاس�ة �القبول الدولي؛ -

تز�د من ثقة المتعاملین في األسواق المال�ة الدول�ة تجاه القوائم المال�ة، األمر الذي �شجع الت�ادل  -

واالستثمارات بین هذه األسواق، و�رضاء المستثمر�ن و�خاصة الدولیین منهم، �ما تؤدي هذه الثقة 

 إلى تخف�ض تكلفة رأس المال وز�ادة تداول األسهم؛ 

تسمح �إجراء المقارنة بین عدة مؤسسات على اعت�ار أن تطبیق المؤسسات المدرجة في األسواق  -

دة من خالل المعاییر المحاسب�ة الدول�ة، �جعل من القوائم  المال�ة الدول�ة للمعاییر محاسب�ة موح

المال�ة لهذه المؤسسات متجانسة وقابلة للمقارنة، مما یز�د في تنافس المؤسسات أمام المستثمر�ن  

 في البورصات؛

تسمح بتقد�م الواقع االقتصادي للمؤسسات، و�عطاء صورة دق�قة عنها في لحظة تقد�م المعلومة   -

 اقتصاد�ة ومال�ة، ول�س وفق نظرة قانون�ة؛ عنها وفق نظرة

إ�جاد لغة محاسب�ة مشتر�ة تلقى قبوال وطن�ا ودول�ا لتوحید المعالجات المحاسب�ة واست�عاد التناقض   -

القائم في نطاق المحاس�ة بین دول العالم، بهدف توفیر المعلومات المحاسب�ة متجانسة، ومفهومة 

ل من دولة إلى أخرى، ومن ثم �مكن الوثوق في هذه المعلومات  وذات داللة وقابلة للمقارنة والتداو 

 واالعتماد علیها من طرف فئات عدیدة من أصحاب المصالح في الوحدات االقتصاد�ة الدول�ة؛

 تؤدي إلى تحسین جودة المعلومات التي ینتجها النظام المحاسبي؛  -

لي یؤدي إلى تأهیل محاسبین  تأس�س معاییر محاسب�ة دول�ة تلقى قبوال عاما على المستوى الدو  -

 قادر�ن على العمل في األسواق الدول�ة؛

توفر معاییر محاسب�ة دول�ة موحدة �سمح �إعداد قوائم مال�ة مجتمعة للمؤسسات المتعددة الجنس�ات   -

التي لها فروع في دول مختلفة و�تطب�قات محاسب�ة مت�اینة، ومساعدتها في تصم�م نظم متكاملة  

 لر�ط بین أنشطتها وأنشطة فروعها؛ للمعلومات تسمح �ا
 

 . 155، ص:2000محمد بدوي، األمیرة عثمان، دراسات في قضا�ا ومشاكل محاسب�ة معاصرة، منشأة المعارف، مصر،   1
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تسهیل مهمة مصالح الضرائب في مختلف الدول، �النظر إلى التنسیق في تطبیق أسالیب االعتراف   -

 .�اإلیرادات والتكال�ف، ومنه تقلیل الفرق في طرق ق�اس أر�اح فروع المؤسسات 

 خصائص المعاییر الدول�ة للمحاس�ة . 2

  1: المعاییر المحاسب�ة الدول�ة ف�ما یلي تتمثل أهم الخصائص التي تتمیز بها

طرف   - من  ومعدة  اإلنجلوسكسون�ة،  المحاسبي  التوحید  نموذج  من  مستمد  مرجعي  �إطار  تتمیز 

 الممارسین لمهنة المحاس�ة؛ 

للعمل�ات، بتغلیب جوهر العمل�ة   إعداد المعاییر یتم �االعتماد على مقار�ة تعكس الواقع األقتصادي -

 على شكلها القانوني؛ 

 تفضیل مصالح المستثمر�ن والمساهمین والدائنین في المؤسسة؛ -

 تتم معالجة العمل�ات المحاسب�ة من خالل م�ادئ محاسب�ة متطا�قة، أي وفق إطار تصوري؛  -

 شامل للقواعد المحاسب�ة وعناصر القوائم المال�ة، وأهم�ة الملحق. توحید  -

 تطبیق إج�اري لكل المعاییر و�ل تفسیرات؛ -

 إدخال مفهوم الق�مة العادلة، للتمكین من التقدیر الجید للوضع�ة الحق�ق�ة للمؤسسة؛  -

عمل� - على  الزمن  أثر عنصر  معرفة  بهدف  الحال�ة،  الق�مة  أو  االستحداث  مفهوم  تقی�م  إدخال  ة 

 األصول والخصوم؛ 

  األخذ �عین االعت�ار ق�اس الخسارة والتناقص في ق�مة األصول؛ -

 التطبیق �أثر رجعي، أي �ما لو �انت المعاییر مط�قة من قبل.  -

 أهم�ة وأهداف المعاییر المحاسب�ة الدول�ة. الفرع الرا�ع:

 مضمون هذا المطلب.للمعاییر المحاسب�ة الدول�ة أهم�ة وأهداف مدرجة من خالل 

 المعاییر المحاسب�ة الدول�ة.  أهم�ة -1

لقد أص�حت عمل�ة التوحید والتوافق المحاسبي الدولي ضرورة ملحة في وقتنا الحالي، �حكم العولمة   

االقتصاد�ة وتداخل وترا�ط االقتصاد�ات مع �عضها ال�عض، ناه�ك عن الدور الفعال الذي لعبته الشر�ات  

تبني مجموعة م  الدول�ة والشر�ات  ن المعاییر  المتعددة الجنس�ات بهذا الخصوص، األمر الذي دعا إلى 

 تتسم �صفة الدول�ة تدخل تحت غطائها جم�ع الدول أو أغلبها �غ�ة توحید العمل المحاسبي.  المحاسب�ة

 
1 Stéphan Brun, L'essentiel des Normes Comptables internationales IAS/IFRS, édition d'organisation, 
France, 2004, p:37. 
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مصداقیتها،  " إن وجود المعاییر المحاسب�ة الدول�ة �عزز موضوع�ة المخرجات المحاسب�ة و�ز�د من  

حیث إن موضوع�ة الق�اس التي تتطلبها المحاس�ة ال �مكن تحق�قها إال بوجود إطار نظري متكامل �حكم  

للممارسات  وضع ضوا�ط  خالل  من  وهذا  المحاسبي،  اإلطار  تنظ�م  من  ذلك  و�تجلى  التطبیق،  عمل�ة 

تالي �مكن القول �أنه بدون وجود المحاسب�ة و��جاد حلول للمشاكل التي قد تواجه التطبیق العملي لها، و�ال

معاییر محاسب�ة سوف �كون ما �ش�ه الفوضى المحاسب�ة، حیث أن االختالفات سوف تكون �بیرة بین  

المحاسبین في معالجة نفس الممارسات المحاسب�ة، وهو ما قد �ساء استغالله من قبل المحاسبین في الغش 

المحاسب�ة، و�مكن اإلشارة هنا لألزمات المال�ة والمشاكل   والتالعب مما �قلل من موضوع�ة وعدالة المخرجات 

، مما أدى �الشر�ات التي  1933و    1929التي حدثت �عد تفاقم الكساد بدول النظام الرأسمالي بین سنة  

اإلفالس إلى نشر ب�انات مضللة تظهر مشروعاتها بوضع مالي أفضل من الوضع الحق�قي    تقف على هاو�ة

یل من خالل إقرار س�اسات محاسب�ة تؤدي إلى رفع ق�مة األصول أو ز�ادة األر�اح  لها، و�ان هذا التضل

�شكل مغایر للواقع، وللحد من هذه الظواهر للتالعب �الب�انات والس�اسات المحاسب�ة ظهرت الحاجة إلى  

المحاسب�ة  وضع معاییر للمحاس�ة إللزام مختلف الشر�ات التقید بها، و�التالي فإن أهم�ة تأطیر الممارسات 

   . تن�ع من �ونها تعمل �أساس للتأكد من الحصول على أكبر قدر من العدالة لمخرجات األنظمة المحاسب�ة

الخصائص التي �جب أن تتسم بها   " تن�ع أهم�ة المعاییر المحاسب�ة من �ونها تحدد المتطل�ات أو

الو | األساس�ة  القواعد  �مثا�ة  تعد  فهي  ثم  ومن  المحاسب�ة،  هذه المعلومات  نوع�ة  لتقی�م  استخدامها  اجب 

المعلومات، فال �عتبر مجرد إسداء النصح �اخت�ار طر�قة المعالجة المحاسب�ة، أو أسلوب اإلفصاح على 

إنتاج المعلومات   القرارات إرشادا �اف�ا لمن یتحملون مسئول�ة  الناتجة عن اتخاذ  نفع�ة المعلومات  أساس 

دید وتعر�ف الخصائص التي تجعل هذه المعلومات مفیدة في المحاسب�ة واإلفصاح عنها، لذلك �جب تح

اتخاذ القرارات، من خالل إصدار مجموعة من المعاییر المحاسب�ة التي تتحدد على ضوئها طرق ق�اس  

تأثیر العمل�ات واألحداث والظروف على نتائج أعمال الوحدة االقتصاد�ة ومر�زها المالي، وتوصیل نتائج  

مین �أمر هذه الوحدة، و�ذلك �مكن القول �أن غ�اب المعاییر المحاسب�ة یؤدي إلى هذا الق�اس إلى المهت

اختالف األسس التي تعالج �موجبها العمل�ات واألحداث المال�ة للوحدات االقتصاد�ة المختلفة، بینما �ساعد  

ي التمییز بین  وجودها في تقی�م نوع�ة المعلومات المحاسب�ة التي تنتج من تطبیق طرق محاسب�ة بدیلة، وف

ما �عد إ�ضاحا ضرور�ا وما ال �عد �ذلك، و�ذا �انت المعاییر توضع لتكفل تحقیق أهداف المحاس�ة، فالبد 
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أن یتم بناؤها في ضوء اإلطار الفكري للمحاس�ة، حتى تنبثق من عالقة منطق�ة بینها و�ین أهداف ووظائف  

 .1الثقة في المعلومات المحاسب�ة. " المحاس�ة، �ما �كفل تحقیق أهداف المحاس�ة، ورفع درجة 

وعلى الرغم من العوامل التي ساهمت إلى حد �بیر في إبراز أهم�ة المعاییر المحاسب�ة الدول�ة، إال  

أنها ال تزال تكتنفها الكثیر من الصعو�ات، وأن هناك ضرورة لتقد�م جهود أكبر من أجل الوصول إلى الغا�ة  

سب�ة دول�ة موحدة، وال شك أن توفر نظام محاسبي دولي س�حقق العدید  المثلى للمعاییر، وهي معاییر محا

 :2یلي من المزا�ا منها ما  

اقتصاد   - �مكنها من  المعاییر األغراض مختلفة  واحدة من  استعمال مجموعة  المؤسسة على  قدرة 

 م�الغ �بیرة من التكال�ف؛ 

الشر�ات سیوفر بدون شك م�الغ طائلة  استعمال هذه المعاییر على نطاق دولي واسع من طرف   -

 من األموال �ل سنة؛ 

�بیرة من التكال�ف س�ستفاد منها أو تعود �الفائدة على شر�ات المراجعة، وشر�ات   مقادیراقتصاد   -

 الخدمات االستشار�ة المال�ة؛

 ز�ادة فعال�ة تشغیل األسواق المال�ة؛ -

وا - النوع�ة  المال�ة ذات  �المعلومات  المستثمر�ن  الذي س�ساهم في  تدع�م  العالیتین، األمر  لشفاف�ة 

 ؛ 3التقلیل من درجة مخاطر االستثمار ومن ثم تخف�ض تكلفة رأس المال 

سهولة إجراء عمل�ات المقارنة مما یؤدي إلى اخت�ار أفضل البدائل، وهذا من شأنه أن یترك تدفق  -

 األموال تتجه صوب الشر�ات الفعالة، فتزداد الرفاه�ة االجتماع�ة. 

 :  4عالوة على ما سبق، نض�ف العناصر التال�ة األهم�ة المعاییر المحاسب�ة الدول�ة     

 تحدید وق�اس األحداث المال�ة للمنشأة؛   -

 إ�صال نتائج الق�اس إلى مستخدمي القوائم المال�ة؛   -

 تحدید الطرق المالئمة للق�اس؛ -

 
ان، قراءات في تطور الفكر المحاسبي بین النظر�ة والتطبیق، المكتب الجامعي الحدیث مصر، محمد ع�اس بدوي، األمیرة إبراه�م عثم  1

 . 416، ص 2012
- 124، مكت�ة الشر�ة الجزائر�ة بوداود، الجزائر، ص ص  1للمعاییر المحاسب�ة الدول�ة، ج  شعیب شنوف، محاس�ة المؤسسة ط�قا ط�قا 2

125 . 
 .125مرجع سابق، ص   3
 . 266ص ، 2010، الدار الجامع�ة، مصر، 1الدول�ة، ط والمراجعةامین السید احمد لطفي، المحاس�ة   4
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 ت األساس�ة على المع�ار المالئم.  تمكین المستخدمین من اتخاذ القرار المناسب عند اعتماد المعلوما -

 المعاییر المحاسب�ة الدول�ة.  أهداف -2

القواعد  مواءمة  تستلزم  التي  الرئ�س�ة  األس�اب  أحد  العالم�ة  المال�ة  األسواق  بین  الترا�ط  �عتبر 

أه بروز  إلى  أدت  والتي  ال�عض،  �عضها  مع  الدولي  الصعید  على  للمعاییر  المحاسب�ة  المحاسب�ة،  داف 

 :1ومنها 

تحسین والرفع أكثر من الشفاف�ة والقابل�ة للمقارنة بین القوائم المال�ة المعدة من قبل الشر�ات المدرجة  -

 في البورصة؛ 

 المقارنة على مستوى المؤسسة وما بین المؤسسات عبر مختلف الدول؛  -

 سهولة التقی�م والتداول على الشر�ات في سوق البورصات في جم�ع أنحاء العالم؛   -

   الحصول على ثقة المستثمر�ن واسترجاعها؛ -

 محاسب�ة. عرض مرجعي و�طار محاسبي عالي الجودة للبلدان التي ال تتبنى معاییر  -

  :2فيكما أن هناك أهداف أخرى لمعاییر المحاس�ة الدول�ة تتمثل 

أسا - القوائم  تحسین  تقدمها  التي  والواقع�ة  الصادقة  الصورة  إعطاء  �غ�ة  المحاس�ة  مسك  لیب 

 المال�ة؛

 والرقا�ة؛فهم أفضل للمحاس�ة  -

تطو�ر  - الحسا�ات؛  تجم�ع  تسهیل  والمكان؛  الوقت  في  المحاسب�ة  المعلومات  �مقارنة  تسمح 

 اإلحصاءات.

وعموما فإن الهدف األساسي هو إنشاء مجموعة واحدة من المعاییر المحاسب�ة الدول�ة تحظى �القبول       

العام، �غ�ة الوصول للغة محاسب�ة موحدة تستعمل على نطاق واسع وخاصة في أسواق رأس المال، إن  

ثم الوصول إلى  وضع هذه المعاییر س�عمل على تغییر العدید من النظم المحاسب�ة الخاصة �كل بلد، ومن

 قوائم مال�ة تقرأ بنفس المفاه�م المحاسب�ة والمال�ة بین جم�ع الدول. 

 

 

 

 
1 Stéphane BRUN, Guide d’application des Normes IAS/IFRS, BERTI Editions, Algerie, 2011, P 64. 

2 Fondaments et Principes, Pages-Pages Bleues, Les Normes Comptables Internationales IAS/IFRS 
Bleues, Algerie, 2010, P 08 
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II - الجهات المستفیدة من المعاییر المحاسب�ة الدول�ة: 

 :1وهم �عتبر وجود معاییر محاسب�ة دول�ة مطل�ا ملحا لعدد من المستخدمین 

 أوال: المستثمرون. 

فالمستثمر یر�د الحصول على مز�د من الثقة في القوائم المال�ة التي �ستخدمها عند اتخاذ قرارات 

ه قد فهم الم�ادئ التي ات�عت  االستثمار، فعندما تكون القوائم المال�ة لشر�ة أجنب�ة فإنه یر�د أن �كون واثقا �أن

عند ق�اس الدخل، وتقو�م األصول، واإلفصاح عن المعلومات المهمة، فإذا اهتزت ثقته فإنه �مكن أن �قرر 

الشر�ات  على  أ�ضا  ینطبق  وهذا  البلد،  ذلك  شر�ات  �ل  في  ر�ما  بل  الشر�ة  هذه  في  االستثمار  عدم 

 واالستثمار�ة.والمؤسسات المال�ة 

 المحللون المالیون. ثان�ا: 

االستشارات   تقد�م  في  مهامهم  تأد�ة  أجل  من  واضحة  معلومات  إلى  المالیون  المحللون  �حتاج 

االستثمار�ة، فما لم تكن لدیهم معلومات مبن�ة على معاییر محاسب�ة مقبولة دول�ا، فإنهم سوف یواجهون  

أ ما من  لبلد  المحاسب�ة  والتطب�قات  المعاییر  وفهم  التعلم  �أنشطة  مشاكل  المتعلقة  المال�ة  القوائم  فهم  جل 

 الشر�ات في ذلك البلد.  

 الدولیون.  الدائنون و ثالثا: المقرضون 

أو تحدید  القروض عند منح  القروض التخاذ  للمقترض مهم جدا لضامني  المالي  الوضع  إن فهم 

ار�ر المال�ة الدول�ة  قرض ما، وعند تور�د ال�ضائع، وعند تحدید الشروط الالزمة لذلك، فوجود معاییر للتق

 �عتبر مفیدا لمؤسسات اإلقراض الدول�ة التي تقوم بتقد�م القروض في الدول النام�ة.  

 را�عا: الشر�ات متعددة الجنس�ة. 

تعتبر معاییر المحاس�ة الدول�ة مهمة جدا للشر�ات متعددة الجنس�ة، فالشر�ات التا�عة لمجموعة من  

 د المعاییر المحاسب�ة من عدة أوجه:الشر�ات الدول�ة سوف تستفید من توحی

قد تحتاج إلى مجموعة من القوائم المال�ة و�ذلك السجالت المحاسب�ة، فالشر�ات التا�عة قد تقوم   -

�إعداد قوائم مال�ة مختلفة لتلب�ة التقار�ر الداخل�ة، التقار�ر الخارج�ة في البلد األجنبي، المتطل�ات  

 القوائم الموحدة مع الشر�ة األم؛ الضر�ب�ة في البلد األجنبي، احت�اجات 

 
لخامس المحاس�ة الدول�ة اإلطار الفكري والواقع العملي، اإلصدار ا المنعم،محمك عالء الدین عبد ، لجبرا الرحمان عبده بن  نب�   1

 . 35- 31 ص ص ،1998السعود�ة للمحاس�ة، السعود�ة، لجمع�ة عشر، ا
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عندما تحتاج الشر�ة إلى إعداد قوائم مال�ة موحدة، سوف یؤدي ذلك إلى التقلیل من عمل�ات التسو�ة   -

 المطلو�ة، و�التالي سیتم توفیر قدر �بیر من الجهد والوقت عند إعداد هذه التقار�ر؛  

 والخارج�ة وتطو�ر مقای�س أداء موحدة.سهولة تحقیق التكامل بین التقار�ر الداخل�ة  -

 خامسا: شر�ات المحاس�ة الدول�ة. 

إن غ�اب معاییر المحاس�ة الدول�ة المتعلقة �إعداد التقار�ر المال�ة �عیق ق�ام شر�ات المحاس�ة الدول�ة  

�إعداد أدلة التعل�مات وغیرها التي یتم استخدامها في مكاتب تلك الشر�ات، �ما أن غ�اب مثل هذه المعاییر  

 .1المعاییر شر�ات �حاجة ماسة لهذه �عیق انتقال موظفي هذه الشر�ات من بلد إلى آخر، ولهذا فهذه ال

 سادسا: أسواق األوراق المال�ة.

 في حال انضمام الشر�ات إلى أي سوق لتداول األوراق المال�ة فإنه �جب اتخاذ قرار �شأن أي الم�ادئ

التي �جب أن تعد القوائم المال�ة على أساسها، في هل تعد القوائم المال�ة للشر�ات األجنب�ة على أساس  

م�ادئ المحاس�ة المحل�ة التي سوف تكون مفیدة للمستثمر�ن المحلیین أو تعد على أساس م�ادئ المحاس�ة  

 .القوائم؟األجنب�ة وذلك لتخف�ض تكال�ف إعداد مثل هذه 

 ت المحل�ة للمحاس�ة. سا�عا: المنظما

ال �مكن الجزم �أن أي منظمة محل�ة مصدرة للمعاییر المحاسب�ة لدیها الموارد الكاف�ة لل�حث المستمر  

الفرصة   یت�ح  دول�ة  معاییر محاسب�ة  تجاه  فالتحرك  ولذلك  والتطب�ق�ة،  النظر�ة  المحاس�ة  في �ل مشاكل 

 لدول�ة. الستخدام ما سبق إصداره من قبل المنظمات المحل�ة وا

 ثامنا: المحاسبون في الدول النام�ة. 

إن مهنة المحاس�ة في الدول النام�ة ل�ست متطورة �شكل �اف أو �بیر �قدر �جعلها قادرة على تبني  

هذه   الكافي إلصدار مثل  االهتمام  تعطي  الحكومات ال  أن �عض  معاییر محاسب�ة محل�ة، �ما  إصدار 

 :اییر الدول�ة قد تكون مناس�ة لمواردها الشح�حة، ولهذا فالمع المعاییر وال تخصص لها جزءا �اف�ا من

 كل المستخدمین للقوائم المال�ة؛  -

 المعدین لقوائم المال�ة والذین ی�حثون عن التوجیهات الخاصة �أنسب طرق المحاس�ة؛  -

 المراجعین عند تقی�م اإلجراءات المحاسب�ة المت�عة.  -

 

 
 . 35 -31مرجع سابق، ص ص   1



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@€a@âÏ0as€br@ZÚÓ€ÎÜ€a@Újçb0a@7Ìb»fl 

 

41 

 حكومات الدول النام�ة.  تاسعا:

فحكومات الدول النام�ة لدیها القوة إللزام شر�ات المساهمة �استخدام معاییر المحاس�ة الدول�ة عند 

إعداد التقار�ر في هذه البلدان، فاستخدام المعاییر الدول�ة للمحاس�ة �مكن أن �كون شرطا قبل االستثمار  

 علومات صح�حة وقابلة للمقارنة.  والعمل في الدول النام�ة، فالدول المض�فة لدیها الدافع للحصول على م

 السلطات الضر�ب�ة. عاشرا:

في حالة وجود شر�ات تا�عة للشر�ات المحل�ة في دول أخرى، فإن الضرائب المستحقة على أر�اح  

الشر�ات المتعددة الجنس�ة عن العمل�ات الدول�ة سوف تكون معقدة الحساب �سبب اختالف طرق الوصول 

 ییر الدول�ة یتوقع منها أن تقدم المساعدة وتخفف من هذا التعقید. إلى األر�اح، ولهذا فالمعا

III - معوقات االلتزام �المعاییر المحاسب�ة الدول�ة: 
على الرغم من المزا�ا الكثیرة التي تحققها معاییر المحاس�ة الدول�ة، فإن ذلك ال ینفي وجود معوقات  

الجزئي) بتطبیق قواعدها، ولقد فطنت لجنة معاییر المحاس�ة الدول�ة  تقف حائال أمام االلتزام الكامل (أو  

)IASC  حین حرصت على أن تنص في مواث�قها صراحة على أنه في حال وجود تعارض ما بین قاعدة (

من القواعد التي تنص علیها معاییر المحاس�ة الدول�ة، وقانون أو تشر�ع سائد في الدولة العضو، تكون  

قانون أو التشر�ع القطري، ولكن مع حث الجهات المهن�ة في الدولة العضو على التقل�ص  الغل�ة دائما لل

 قدر اإلمكان من وجود مثل هذه التناقضات. 

وقد ظهرت آثار معوقات االلتزام الدولي �معاییر المحاس�ة الدول�ة على شكل فروقات واضحة في 

اللجنة التي أصدرت   هذه المعاییر، وهي لجنة معاییر المحاس�ة  تطب�قها، حتى بین الدول األعضاء في 

)، فإلى جانب التفاوت الواضح في مقدار االلتزام �قواعد الق�اس واإلفصاح المشمولة في IASCالدول�ة  (

تلك المعاییر، والناتج عن تعدد البدائل المسموح �استخدامها في تطبیق تلك القواعد، توجد فروقات واختالفات  

 .1القاعدة نفسها. "أ�ضا في تطبیق ملموسة 

 : و�مكن حصر األس�اب التي تؤدي إلى نشوء هذه االختالفات ف�ما یلي

 اختالف الظروف االقتصاد�ة واالجتماع�ة للدول. -1

تتفاوت الدول من حیث مستوى تطورها االقتصادي، أو من حیث النظم المت�عة في إدارة اقتصاد�اتها،  

فهناك دول متقدمة وأخرى نام�ة، �ما أن منها من یتبنى نظما مر�ز�ة في إدارة التنم�ة وتخط�ط االقتصاد، 

 
الدول�ة �شرط النضمام الدول الى منظمة التجارة العالم�ة، دراسات استرات�ج�ة، العدد    محمد مطر، االلتزام �معاییر المحاس�ة و التدقیق 1

 . 18، ص 1988، مر�ز االمارات للدراسات و ال�حوث االسترات�ج�ة، اإلمارات العر��ة المتحدة، 1، ط18
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أ�ضا معدالت   ت في تلك الدولفي حین یتبنى �عضها اآلخر أسالیب ال مر�ز�ة في التنم�ة والتخط�ط، وتتفاو 

التضخم االقتصادي، و�ذلك الس�اسات النقد�ة المت�عة في تحقیق التوازن في السوق النقدي، من هنا تنعكس  

هذه الفروقات على النظم المحاسب�ة المط�قة في هذه الدول، و�ذلك اللوائح والتشر�عات ذات العالقة، مما 

 امل بین تلك النظم واللوائح والتشر�عات.�خلق عق�ات وعوائق أمام توفیر اتساق �

 الفروقات الثقاف�ة والحضار�ة. -2

تتعدد شعوب العالم، و�نجم عن هذا التعدد اختالفات في اللغة والدین والتشر�عات والقوانین، مما یؤدي 

أولو�اتها   ترتیب  في  و�ذلك  السائدة،  والمفاه�م  الق�م  في  بینها  اختالف  نشوء  واالقتصاد�ة  إلى  الس�اس�ة 

معاییر   لجنة  في  األعضاء  الدول  بین  اللغة  اختالف  أن  إلى  الدراسات  �عض  �شفت  وقد  واالجتماع�ة، 

المحاس�ة الدول�ة تعتبر من أهم العق�ات التي حالت دون توفیر االتساق في تطبیق معاییر المحاس�ة الدول�ة، 

هم المصطلحات المحاسب�ة الرئ�س�ة المستخدمة في  ألن اختالف اللغة یؤدي عادة إلى نشوء اختالف في ف

 . تلك المعاییر

 اختالف القوانین والتشر�عات. -3

االقتصاد�ة   نظمها  اختالف  نت�جة  الدول  في  السائدة  والتشر�عات  القوانین  بین  اختالفات  تنشأ 

واالجتماع�ة، وحتما سینعكس هذا الخالف على الممارسات المحاسب�ة فیها، �االختالف في طرق اإلهالك  

دید حدود اإلفصاح  مثال، أو في القواعد المحاسب�ة التي تحكم االعتراف �اإلیراد والمصروفات، ومن ثم تح

 المنشورة. المناسب عن المعلومات في الب�انات المال�ة 

 اختالف المفاه�م والسلو��ات السائدة. -4

تار�خ�ة مختلفة في مدتها وظروفها االقتصاد�ة واالجتماع�ة وتراكمت   مرت شعوب دول العالم �حق�ات 

لدى �ل منها على مر الزمن مجموعة من المفاه�م والسلو��ات والق�م التي تنعكس على فهمها للح�اة وعلى  

 ممارستها الیوم�ة، وقد وصلت إلى درجة الرسوخ واالستقرار، تجعل تغییر ال�عض منها أمرا صع�ا. 

ف بین المفاه�م وق�م األفراد والمنظمات في تفسیر �عض المصطلحات المحاسب�ة مثل: الق�مة  إن االختال

النظم   تصم�م  في  أساس�ة  ر�ائز  المصطلحات  هذه  تعد  إذ  والشفاف�ة،  اإلفصاح  التوقیت،  الموضوع�ة، 

 � فما  للمحاس�ة  األساس�ة  المفاه�م  في  اختالفات  یبرز  الذي  األمر  الدول،  هذه  في  عن  المحاسب�ة  الك 

 1المصطلحات الثانو�ة أو الملحقة أو التفسیر�ة.

 

 
 . 23-21مرجع سابق، ص ص   1
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 المحاس�ة.  تفاوت دور الجمع�ات المهن�ة القائمة في الدول على الرقا�ة واإلشراف على مهنة  -5

تتنازع مسألة الرقا�ة واإلشراف على مهنة المحاس�ة في بلدانها جهتان، أولهما رسم�ة تحت إشراف 

تتمثل عادة في دواو�ن المحاس�ة ووزارات التجارة والمال�ة ... إلخ، هذا النمط   ووصا�ة هیئة تا�عة للدولة،

 �غلب عادة إلى جهات رسم�ة في الدول النام�ة، وثانیهما مهن�ة، �الجمع�ات والنقا�ات المهن�ة، والتي تغلب 

ذلك وضع معاییر  على المهنة، �ما في    واإلشرافغال�ا في الدول المتقدمة والتي تو�ل الیها شؤون الرقا�ة  

 و تطو�ر و سن مواثیق تتعلق �المهنة.

IV - الهیئات الدول�ة المعتمدة لوضع و تطو�ر المعاییر المحاسب�ة : 

و�ما أن المعاییر المحاسب�ة التي یتم تطو�رها في أي بلد أو تلك التي تطور من قبل مجلس معاییر 

)، قد ال تحتوي على أسس إعداد وعرض القوائم المال�ة لكافة األحداث والعمل�ات IASBالمحاس�ة الدول�ة (

مما یتطلب من إدارة المنشأة إستخدام إجتهادها الشخصي في وضع وتطبیق الس�اسات المحاسب�ة وطرق  

العرض المنسجمة مع اإلطار المفاه�مي المتعلق �إعداد وعرض القوائم المال�ة من منظور مجلس معاییر  

ولمساعدة  ا الوطن�ة،  المعاییر  تطو�ر  على  الوطن�ة  المعاییر  هیئات وضع  ولمساعدة   | الدول�ة.  لمحاس�ة 

مستخدمي المعلومات المحاسب�ة على تفسیر المعلومات الواردة في القوائم المال�ة ومعرفة الخلف�ة التي أعدت  

الدول�ة (  International Accounting Standardsعلى أساسها، فقد قامت لجنة معاییر المحاس�ة 

Committee  بوضع ونشر اإلطار المفاه�مي إلعداد وعرض القوائم المال�ة، وتم في    1989) في العام

 International Accountingتعدیل هذا اإلطار من قبل مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة    2001العام  

Standards Board (IASBحیث تم إعادة ه�كلة    2010ار عام  ). �ما تم إجراء تعدیالت على هذا اإلط

اإلطار المفاه�مي السابق ولم تكتمل حتى اآلن التغیرات المنوي إجرائها على اإلطار المفاه�مي، حیث سیتم  

 ". The Reporting Entityإضافة جزء لإلطار المفاه�مي �عنوان "المنشأة معدة التقر�ر 

القوائم المال�ة اإلطار العام الذي �سترشد �ه مجلس معاییر  و�شكل اإلطار المفاه�مي إلعداد وعرض  

المحاس�ة الدول�ة في عمل�ة إصدار معاییر جدیدة وفي عمل�ة إجراء تعدیالت على المعاییر الموجودة حال�ة  

وفي عمل�ة معالجة أي من الموضوعات المحاسب�ة التي لم یتم تغطیتها �شكل م�اشر في معاییر المحاس�ة  

 حال�ة.الدول�ة ال
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 International Accounting Standards Board (IASB)  . مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة1

من مقره في لندن �جهة مستقلة وخاصة    2001�اشر مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة عمله في عام  

قطاع خاص) واضعة لمعاییر المحاس�ة الدول�ة والذي إنتقلت إل�ه مسؤول�ات وضع معاییر المحاس�ة الدول�ة 

 . 1973والذي �انت قد انشأت عام   IASCمن سلفه لجنة معاییر المحاس�ة الدول�ة 

والشر�ات وال الخاصة  المال�ة  والمؤسسات  الكبرى  المحاسب�ة  المؤسسات  قبل  من  ممول  المذ�ور  مجلس 

الصناع�ة عبر العالم والبنوك المر�ز�ة و�نوك التنم�ة والمنظمات المهن�ة والعالم�ة األخرى، وأعضاء المجلس  

ن أجل المصلحة العامة  الستة عشر من تسعة أقطار و�تمتعون �كفاءات مهن�ة متنوعة، والمجلس ملتزم م 

بتطو�ر مجموعة موحدة من معاییر المحاس�ة الدول�ة التي تتطلب معلومات تتسم �الشفاف�ة وقابل�ة المقارنة  

في الب�انات المال�ة ذات األهداف العامة، وتحق�قا لهذا الهدف یتعاون المجلس مع واضعي معاییر المحاس�ة  

)  LASCاس�ة حول العالم. و�انت لجنة معاییر المحاس�ة الدول�ة ( الوطنیین لتحقیق التوافق بین معاییر المح

مجموعة من المعاییر �إسم معاییر المحاس�ة الدول�ة    2000  -  1973قد أصدرت خالل عملها من عام  

قام مجلس معاییر   2001من عام    مع�ار تم إستبدالها أو إلغائها. و�بتداءا  13مع�ار منها    41وال�الغ عددها  

بتغییر اسم المعاییر الجدیدة لتص�ح معاییر اإلبالغ المالي الدول�ة (المعاییر الدول�ة    IASBالمحاس�ة الدول�ة  

المال�ة)   المحاس�ة    13وال�الغة حتى اآلن    IFRSsللتقار�ر  الجدیدة محل معاییر  بتسمیتها  التحل  مع�ار 

 IASs.1الدول�ة 

 مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة �ما یلي: وتتمثل أهداف 

اللفهم    أ. ألجل الصالح العام تطو�ر مجموعة من معاییر المحاس�ة العالم�ة ذات النوع�ة العال�ة والقابلة

المال�ة والتقار�ر  الب�انات  والتطبیق، والتي تتطلب معلومات ذات نوع�ة عال�ة وشفافة وقابلة للمقارنة في 

 قرارات إقتصاد�ة؛   دة المشار�ین في أسواق رأس المال العالم�ة في اتخاذ المال�ة األخرى لمساع

 ن استخدام وتطبیق هذه المعاییر؛  ب. تحسی

نوع�ة    حلول ذات   ج. تحقیق التقارب بین معاییر المحاس�ة الوطن�ة ومعاییر المحاس�ة الدول�ة للتوصل إلى

 جیدة.

هناك العدید من الجهات والهیئات المعن�ة بتدع�م وتعز�ز    . الجهات الدول�ة الداعمة للتوحید المحاسبي2

 التوحید والتناغم المحاسبي عبر العالم ومنها: 

 Financial Accounting Standards Board( FASBمجلس معاییر المحاس�ة المال�ة ( 1. 2
 

 .22، ص  2014�ة، المجمع العر�ي الدولي للمحاسبین القانونیین، عمان،  جمعة حمیدات، خبیر المعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال 1
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ب�ة �الوال�ات  �عتبر مجلس معاییر المحاس�ة المال�ة األمر�كي الجهة المخولة �إصدار المعاییر المحاس

 ). GAAPالمتحدة األمر�ك�ة والتي تسمى الم�ادئ المحاسب�ة المقبولة قبوال عامة (

والنشرات  المحاسب�ة  المعاییر  �إصدار  المعن�ة  الجهات  العدید من  هناك  األمر�ك�ة  المتحدة  الوال�ات  وفي 

 المتعلقة �الممارسات المهن�ة المحاسب�ة وتشمل: 

 ).SECاألوراق المال�ة (أ. هیئة تنظ�م تداول 

 ). AICPAب. معهد المحاسبین القانونیین األمر�كیین (

 ).GASBج. مجلس معاییر المحاس�ة الحكوم�ة (

 د. مؤسسات أخرى مثل الجهات اإلشراف�ة ودوائر الضر��ة وغیرها.  

   IFAC International Federation of Accountants)(  اإلتحاد الدولي للمحاسبین 2. 2

في المؤتمر الدولي للمحاسبین    1977حاد الدولي للمحاسبین وهو مؤسسة قطاع خاص أنشأ عام  اإلت

الذي عقد في سیدني. ومقر اإلتحاد الدولي للمحاسبین في نیو�ورك و�ضم حال�ا في عضو�ته مجامع مهن�ة  

المستوى العالمي    دولة مختلفة. و�هدف اإلتحاد إلى تنسیق الممارسات المهن�ة المحاسب�ة على  80تنتمي إلى  

و   التعل�م  أخالق�ة وتشج�ع  و�رشادات  اإلدار�ة،  والمحاس�ة  التحقیق،  دول�ة في  معاییر  من خالل إصدار 

 التطو�ر المحاسبي. 

 منظمة التنم�ة والتعاون اإلقتصادي 3 .2

(OECD) Organization for Economic Co-operation and Development 

حیث   األغن�اء  نادي  معاییر  وتسمى  مجلس  عمل  المنظمة  هذه  وتدعم  الكبرى،  الصناع�ة  الدول  تضم 

أصدرت هذه   1976) �ما وتقوم �أ�حاث حول معاییر المحاس�ة الدول�ة. ففي عام  IASBالمحاس�ة الدول�ة (

المنظمة دلیل إرشادات للشر�ات المتعددة الجنس�ة حول التقار�ر المال�ة لتلك الشر�ات واإلفصاحات غیر  

 . �ما تهتم هذه المنظمة في موضوعات الحو�مة والمؤسس�ة.المال�ة

 )IOSCO( المنظمة الدول�ة للجان األوراق المال�ة 4. 2

International Organization of Securities Commissions 

) لعمل األسواق المال�ة العالم�ة. و�ما هو معروف Regulatorsتضم هذه المنظمة الجهات المنظمة (

فإن المعلومات المحاسب�ة ذات النوع�ة الجیدة ضرور�ة لتحسین �فاءة أسواق رأس المال، وأن اإلختالف  

الجوهري �الس�اسات والممارسات المحاسب�ة من دولة ألخرى یؤدي لعدم الكفاءة بین البورصات العاملة في 

ظمة دور نشط في تشج�ع وتعز�ز جودة المعاییر المحاسب�ة الدول�ة في السنوات العشر تلك الدول. ولهذه المن
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تعتمد  �أن  الدول�ة  المحاس�ة  معاییر  ومجلس  المنظمة  هذه  بین  مهم  إتفاق  وقد حصل  المنظمة   األخیرة، 

هذه  البورصات األعضاء في  المدرجة في  الشر�ات  لكل  نطاق عالمي  الدول�ة على  المحاسب�ة    المعاییر 

 المنظمة.

 EC European Commission )(المنظمة اللجنة األورو��ة  5. 2

تمثل هذه المنظمة (اللجنة) جهة ناظمة لتوحید القوانین والتشر�عات للشر�ات العاملة لدول اإلتحاد 

قوانین  األورو�ي. وتعتبر هذه اللجنة الوحیدة التي تصدر معاییر دول�ة للممارسات المهن�ة ملزمة قانونا في  

دول اإلتحاد األورو�ي، و�عزز عمل هذه اللجنة في تدع�م التناغم والتوحید المحاسبي حول العالم. وفي 

الدول   2000حز�ران عام   بورصات  المدرجة في  الشر�ات  إلزام جم�ع  األورو��ة عن  المنظمة  أعلنت  م 

الدول�ة عند إعداد القوائم المال�ة   األعضاء بهذه المنظمة دول اإلتحاد األورو�ي) �استخدام معاییر المحاس�ة

 م.   2005الموحدة لها �حلول عام  

 United Nations( UN (األمم المتحدة  6. 2

الجنس�ات   الشر�ات متعددة  أنشطة  یهتمان �جمع معلومات حول  المتحدة لجنة ومر�ز  یت�ع لألمم 

التوجه المتزاید لحكومات العدید وتقار�رها المال�ة، و�أخذ عمل األمم المتحدة �عدة س�اس�ة و�عكس عملها  

 اإلقتصادي الدولي.  من دول العالم الثالث نحو العالم�ة والعمل المالي و

 . الغرض من اإلطار المفاه�مي إلعداد وعرض الب�انات المال�ة3

 ) الدول�ة  المحاس�ة  معاییر  لجنة   International Accounting Standardsقامت 

Committee  بوضع ونشر اإلطار المفاه�مي إلعداد وعرض القوائم المال�ة، وتم في    1989) في العام

 International Accountingتعدیل هذا اإلطار من قبل مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة    2001العام  

Standards Board IASB  حیث تم إعادة ه�كلة    2010). �ما تم إجراء تعدیالت على هذا اإلطار عام

إلطار المفاه�مي السابق ولم تكتمل حتى اآلن التغیرات المنوي إجرائها على اإلطار المفاه�مي، حیث سیتم  ا

" . �شكل اإلطار The Reporting Entityإضافة جزء لإلطار المفاه�مي �عنوان "المنشأة معدة التقر�ر  

جلس معاییر المحاس�ة الدول�ة في  المفاه�مي إلعداد وعرض القوائم المال�ة اإلطار العام الذي �سترشد �ه م

 1.عمل�ة إصدار معاییر جدیدة وفي عمل�ة إجراء تعدیالت على المعاییر الموجودة حال�ا 

وفي عمل�ة معالجة أي من الموضوعات المحاسب�ة التي لم یتم تغطیتها �شكل م�اشر في معاییر المحاس�ة  

 الدول�ة الحال�ة.
 

 .24مرجع سبق ذ�ره، ص  جمعة حمیدات، خبیر المعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة،  1
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للمستخدمین   المال�ة  الب�انات  إعداد وعرض  تبني علیها عمل�ة  التي  المفاه�م  اإلطار  هذا  و�ضع 

 هو:  والغرض من هذا اإلطارالخارجیین، 

أ. مساعدة مجلس إدارة مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة في تطو�ر معاییر محاس�ة دول�ة مستقبل�ة وفي  

 ودة. إعادة مراجعة معاییر المحاس�ة الدول�ة الموج

والمعاییر   األنظمة،  بین  التوافق  تحقیق  في  الدول�ة  المحاس�ة  معاییر  مجلس  إدارة  مجلس  مساعدة  ب. 

المعالجات  عدد  لتقلیل  أسس  وضع  خالل  من  المال�ة  الب�انات  �عرض  المتعلقة  واإلجراءات  المحاسب�ة 

 المحاسب�ة البدیلة المسموح بها من قبل معاییر المحاس�ة الدول�ة. 

 ت وضع المعاییر الوطن�ة في تطو�ر معاییر وطن�ة. ج. مساعدة هیئا

  د. مساعدة معدي الب�انات المال�ة في تطبیق معاییر المحاس�ة الدول�ة وفي التعامل مع مواض�ع ستكون 

 موضوعا إلصدار مع�ار محاسبي دولي.  

المحاس�ة    عاییر. مساعدة مدققي الحسا�ات في تشكیل رأي حول ما إذا �انت الب�انات المال�ة متطا�قة مع مه

 الدول�ة. 

وفقا   .و المعدة  المال�ة  الب�انات  في  المدرجة  المعلومات  تفسیر  على  المال�ة  الب�انات  مستخدمي    مساعدة 

 المعاییر المحاس�ة الدول�ة. 

  ز. تزو�د أولئك المهتمین �عمل لجنة معاییر المحاس�ة الدول�ة �معلومات عن طر�قتها في ص�اغة معاییر 

 �ة.المحاس�ة الدول

و�ما أن المعاییر المحاسب�ة التي یتم تطو�رها في أي بلد أو تلك التي تطور من قبل مجلس معاییر المحاس�ة  

) قد ال تحتوي على أسس إعداد وعرض القوائم المال�ة لكافة األحداث والعمل�ات، فإنه �طلب IASBالدول�ة (

لس�اسات المحاسب�ة وطرق العرض و�ما من إدارة المنشأة إستخدام إجتهادها الشخصي في وضع وتطبیق ا

ینسجم مع اإلطار المفاه�مي المتعلق �إعداد وعرض القوائم المال�ة من منظور مجلس معاییر المحاس�ة  

 الدول�ة.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 :بعراالمحور ال
القوائم المالیةعرض   

(IAS 01) 
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I-  و نطاق المع�ارهدف: 

اإلفصاح عن الس�اسات المحاسب�ة" شهر " (IAS1) 1تم إصدار المع�ار المحاسبي الدولي رقم  

  1997من طرف لجنة معاییر المحاس�ة الدول�ة، وعدل �شكل جوهري شهر سبتمبر    1975جانفي من سنة  

.. سنتناول في هذا المحور أسس هذا المع�ار والقوائم المال�ة  1ل�ص�ح تحت عنوان "عرض القوائم المال�ة" 

 التي نص علیها �مختلف مكوناتها، فضال عن التطرق ألهم التفسیرات المتعلقة �ه والتعدیالت الالحقة.  

 :هدف المع�ار  -1

�صف هذا المع�ار األساس لعرض الب�انات المال�ة لألغراض العامة، من أجل ضمان المقارنة مع  

من الب�انات المال�ة التي تخص المنشأة في الفترات السا�قة والب�انات المال�ة للمنشآت األخرى، و�بین  كل  

كامل المتطل�ات الالزمة لعرض الب�انات المال�ة و�رشادات �شأنها، و�ذلك بنیتها والمتطل�ات الدن�ا لمحتواها.  

 �حدد المع�ار أساس عرض القوائم المال�ة و�شمل:

  الم�ادئ واج�ة التطبیق من أجل نشر القوائم وفق المعاییر الدول�ة، �استمرار�ة النشاط االستغاللي  -

 وأساس االستحقاق وغیرها؛ 

 قائمة الوثائق المشكلة للقوائم المال�ة. -

 :نطاق المع�ار -2 

(الغرض العام)،  �طبق هذا المع�ار عندما یتم عرض ب�انات مال�ة لغرض تلب�ة احت�اجات مستخدمیها  

الفرد�ة أو مجموعة المشار�ع �غض النظر عن قطاعات هذه المشار�ع، وهي في   و�طبق على المشار�ع 

عمومها مشار�ع هادفة إلى تحقیق الر�ح، وحتى التي ال تستهدف الر�ح �مكن أن تطبق هذا المع�ار مع  

ال ینطبق على   IAS 1المع�ار    إجراء تعدیالت على �عض مسم�ات بنود القوائم المال�ة. مع مالحظة أن 

 .2الب�انات المال�ة المرحل�ة والمختصرة 

II –  أسس المع�ار و أساس القوائم المال�ة 

 IAS1  أسس المع�ار الدولي -اوال

 :تشتمل المجموعة الكاملة للب�انات (القوائم المال�ة على ما یلي مجموع القوائم المال�ة:   -1

 ب�ان (قائمة المر�ز المالي في نها�ة الفترة؛  -

 ب�ان الدخل الشامل للفترة؛  -
 

 .  63، ص 2015، عمان،1احمد حلمي جمعة، معاییر التقار�ر المال�ة الدول�ة، دار الصفاء للنشر و التوز�ع، ط 1
2 Abbas Ali Mirza, Magnus Orrell, and Graham J. Holt, IFRS Practical Implementation Guide and Workbook, 
John Wiley & Sons, Inc., Second Edition, Hoboken, New Jersey, 2008 , p 13. 
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 ب�ان التغیرات في حقوق الملك�ة؛  -

 ب�ان التدفقات النقد�ة؛  -

من   - وغیرها  الهامة  المحاسب�ة  للس�اسات  ملخصا  وتشكل  �المالحق،   المعلومات المالحظات 

 التوض�ح�ة. 

�أثر    المنشأة س�اسة محاسب�ة  المقارنة عندما تطبق  بدا�ة فترة  المالي في  المر�ز  ب�ان  إلى هذا  �ضاف 

رجعي، أو تقوم �إعادة ص�اغة البنود في ب�اناتها المال�ة �أثر رجعي، أو عند ق�امها بتصن�ف البنود ضمن  

 . ب�اناتها المال�ة

 :أساس االستحقاق وث�ات الطرق  -2

القوائم المال�ة على أساس االستحقاق، أي االعتراف �آثار العمل�ات المال�ة واألحداث �جب اعداد  

األخرى عندما تحدث �غض النظر عن استالم أو دفع النقد�ة. �ما �جب عرض البنود المختلفة في القوائم 

 1. المال�ة (بتفاصیلها بنفس الطرق بین فترة محاسب�ة أخرى تسهیال لعمل�ة المقارنة

 مة غرض المقارنة خد -3

تفصح المنشأة عن معلومات المقارنة ف�ما یتعلق �الفترة السا�قة لجم�ع الم�الغ التي تم إعداد تقار�ر  

المال�ة أو طلبها   الب�انات  الدول�ة لعرض  المعاییر  �استثناء سماح  الحال�ة،  للفترة  المال�ة  الب�انات  بها في 

لمعلومات الوصف�ة والسرد�ة عندما �كون ذلك متصال �فهم  خالف ذلك. وتضم المنشأة المعلومات المقارنة ل

 .الب�انات المال�ة للفترة الحال�ة 

وعند ق�ام المنشأة بتغییر عرض أو تصن�ف البنود في ب�اناتها المال�ة، ین�غي علیها أن تعید تصن�ف  

وضوح الب�انات المال�ة  الم�الغ المقارنة إال إذا �انت إعادة التصن�ف غیر عمل�ة، علما أنه ین�غي أن تحدد ب

 وتمیزها عن غیرها من المعلومات في الوث�قة المنشورة نفسها.

 :فرض االستمرار ومبدأ عدم المقاصة -4

عند إعداد الب�انات المال�ة تقوم اإلدارة بتقی�م قدرة المنشأة على االستمرار في النشاط �منشأة مستمرة.  

ستمرار�ة إال اذا قصدت اإلدارة تصف�ة المنشأة أو وقف النشاط وتعد المنشأة الب�انات المال�ة على أساس اال

للشكوك   -أو في حال عدم امتالكها لبدیل واقعي إال الق�ام بذلك. وعند إدراك اإلدارة أثناء ق�امها �التقی�م 

 
،  2013، القاهرة،  1ولید عبد القادر، حسام الدین خداش، المعاییر المحاسب�ة الدول�ة، الشر�ة العر��ة المتحدة للتسو�ق و التور�دات، ط  1

 .70ص 
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الجوهر�ة المتعلقة �األحداث والظروف التي قد تلقي �شك �بیر حول قدرة المنشأة على االستمرار، ف�جب  

 تفصح المنشأة عن هذه الشكوك. أن 

إن عمل�ة إجراء المقاصة بین بنود األصول والخصوم أو بین بنود الدخل والمصروفات غیر مسموح  

بها إال إذا ورد ذلك ضمن معاییر المحاس�ة الدول�ة، حیث �جب أن تظهر مختلف البنود �شكل مستقل، مع  

ون المشكوك فیها من حساب المدینین) من  اإلشارة إلى أن عمل�ة طرح المخصصات (كطرح مخصص الدی

 الموجودات (المدینون ال تعتبر مقاصة. 

 أساس القوائم المال�ة ومكوناتها:   -ثان�ا

القوائم   التي ستدرج في  العناصر  قائمة حصر�ة ومر�زة من  الدول�ة  المحاسب�ة  المعاییر  �قترح مجلس  ال 

 :المال�ة، بل �مكن مالحظة ما یلي

 مجموعة نموذج�ة من عناصر القوائم المال�ة؛  IAS 1القاعدة من ناح�ة، تعرض  -

�عض المعاییر تشرح �شكل أكثر تفصیال �عض تلك العناصر النموذج�ة، نقصد تحدیدا المع�ار�ن   -

7 IAS  33و IAS : 

   7المع�ار IAS  المتعلق �قائمة التدفقات النقد�ة؛ 

   33المع�ار IAS   .المتعلق �عرض وحساب النت�جة حسب األسهم 

المجمعة،  - الحسا�ات  �خصوص  المالحق  ضمن  المكملة  للمعلومات  مخصصة  المعاییر  �عض 

 الذي �خص المعلومات المتعلقة �األطراف ذات الصلة IAS 24�الذ�ر: المع�ار   ونخص 

ت المهمة التي �جب عرضها  كما تم التأكید على أن تكون القوائم المال�ة محددة بوضوح، ومن المعلوما

ضمن مكونات الب�انات المال�ة اسم المشروع المؤسسة والتار�خ أو الفترة التي تغطیها، �ما �جب ب�ان ف�ما  

 .1إذا �انت القوائم المال�ة تخص مشروعا محددا أم مجموعة من المشار�ع 

 :قائمة المر�ز المالي -1

الموجودة التمییز بین العناصر الجار�ة والعناصر غیر الجار�ة    2لقد ألزم مشروع "تحسین المعاییر 

ضمن ب�ان المر�ز المالي، مع إمكان�ة تقد�م العناصر حسب درجة السیولة إذا �ان ذلك س�سمح �عرض 

 معلومات أكثر موثوق�ة ومالءمة من الطر�قة األولى (المرجع�ة). 

 
 .72مرجع سابق، ص   1

2 Marc GAIGA, Norme IAS 01: La présentation des états financiers, Université NANCY 2, 2009, p. 5. 
http://ressources.aunege.fr/nuxeo/site/esupversions/893f7469-71f1-485f-b9a1-    
a5a4ec9acc03/res/ias01_3.pdf.  

http://ressources.aunege.fr/nuxeo/site/esupversions/893f7469-71f1-485f-b9a1-%20%20%20%20a5a4ec9acc03/res/ias01_3.pdf
http://ressources.aunege.fr/nuxeo/site/esupversions/893f7469-71f1-485f-b9a1-%20%20%20%20a5a4ec9acc03/res/ias01_3.pdf
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أخرى غیر جار�ة (ثابتة) من جهة، وخصوم  و�التالي س�كون لدینا أساسا أصول جار�ة متداولة) و  

 جار�ة وأخرى غیر جار�ة من جهة أخرى. 

 :�جب أن تتضمن قائمة المر�ز المالي �حد أدنى األصناف التال�ة من العناصر IAS 1حسب المع�ار 

 األصول الثابتة الماد�ة؛  -

 األصول الثابتة المعنو�ة؛  -

 األصول المال�ة؛  -

 محاسب�ا حسب طر�قة المعادلة (طر�قة حقوق الملك�ة)؛ المشار�ات المسجلة  -

 المخزون؛ -

 الز�ائن والحقوق المماثلة؛ -

 النقد�ة وما �عادل النقد�ة؛   -

 الموردون والدیون المماثلة؛  -

 أصول وخصوم الضرائب،  -

 ؛  (IAS 12) الضرائب على الدخل -

 المخصصات؛  -

 ؛ (passifs portant interets) الخصوم غیر الجار�ة �فوائد  -

 حقوق األط�ة؛  -

 رأس المال المصدر واالحت�اط�ات؛ -

 وقد أضاف مشروع "تحسین المعاییر الموجودة" أصناف العناصر التال�ة:  

 ؛ (IAS 40)  موجودات (م�اني) التوظ�ف  -

 ؛(IAS 41) األصول البیولوج�ة -

   والمعاییر األمر�ك�ة  (IFRS) الماليكما أضاف مشروع "التقارب قصیر األجل بین معاییر اإلبالغ  

(US GAAP)"  التال�ة العناصر : 

 األصول غیر الجار�ة الموجهة للتنازل عنها؛   -

 .الخصوم غیر الجار�ة الموجهة للتنازل عنها -
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 قائمة الدخل: -2

المع�ار   أو حسب   IAS 1�قترح  فرنسا)  �ثیرا في  المستخدم  الطب�عة  الدخل حسب  ب�ان  عرض 

اإلنتاج، التوز�ع، اإلدارة)، و�وجب اعتراف المنشأة �جم�ع بنود الدخل والمصار�ف في فترة الر�ح أو  الوجهة 

 الخسارة إال اذا تطلب المع�ار الدولي خالف ذلك. 

 :لقد حدد المع�ار الدولي الحد األدنى من العناصر الواجب عرضها ضمن القائمة والمتمثلة ف�ما یلي

 إیرادات األنشطة العاد�ة؛  -

 األع�اء المال�ة؛  -

 الحصة ضمن النت�جة الصاف�ة للشر�ات المرت�طة والمشار�ع المشتر�ة المسجلة محاسب�ا حسب  -

 طر�قة المعادلة؛  -

 عبء الضر��ة على الدخل؛  -

 حقوق األقل�ة؛  -

 .النت�جة الصاف�ة للدورة -

مجموعة   " (US GAAP IFRS) كما أضاف مشروع "التقارب قصیر األجل بین بین المعاییر 

 العناصر التي تسمح �اإلشارة إلى األر�اح والخسائر المرت�طة �األنشطة المتوقفة.

 :قائمة التغیر في حقوق الملك�ة -3

في إطار معاییر المحاس�ة الدول�ة �مثل ب�ان التغیر في حقوق الملك�ة مكونا �امال وجزء ال یتجزأ  

عات االخت�ار بین إدراج أو عدم إدراج التغیرات الناتجة عن المعامالت من القوائم المال�ة. ولدى المجمو 

 .�شأن رأس المال والتوز�عات 

 :1�جب أن تشمل قائمة التغیر في حقوق الملك�ة العناصر التال�ة 

 النت�جة الصاف�ة للدورة؛   -

 لخاصة كل عنصر من اإلیرادات أو األع�اء أو األر�اح أو الخسائر سجل م�اشرة ضمن األموال ا -

 و�ذلك مجموع هذه العناصر؛

  إجمالي اإلیرادات والمصروفات للفترة، والتي تبین �شكل منفصل إجمالي الم�الغ المنسو�ة لمساهمي  -

 الشر�ة األم وحقوق األقل�ة؛ 

 . األثر المتراكم للتغییر في الطرق المحاسب�ة وتصح�حات األخطاء المحاسب�ة -

 
1 Abbas Ali Mirza, Magnus Orrell, and Graham J. Holt, op. cit., p. 19. 
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 :مالحظة

المنشأة �عرض جم�ع تغییرات المالك في حقوق الملك�ة في   IAS 1الدولي  یلزم مع�ار المحاس�ة  

ب�ان التغییرات، وعرض جم�ع التغییرات لغیر المالك في حقوق الملك�ة في ب�ان واحد للدخل الشامل أو 

ب�ان دخل منفصل و��ان الدخل الشامل)، وال �سمح عرض مكونات الدخل الشامل في ب�ان التغییرات    ب�انین

 . قوق الملك�ةفي ح

 قائمة التدفقات النقد�ة  -4

تعتبر قائمة التدفقات النقد�ة أساسا لتقی�م قدرة المنشأة على تولید النقد وما في حكم النقد واالحت�اجات  

عرض  �خصوص  IAS 7إلى المع�ار الدولي   IAS 1االستخدام هذه التدفقات النقد�ة، و�حیل المع�ار  

 القائمة ومتطل�اتها. 

 :المالحظات على القوائم المال�ة (الملحق) -5

�جب أن تعرض المالحظات �الملحق المعلومات المتعلقة �المناهج المحاسب�ة وطرق التقی�م، وأن  

في   محددة  غیر  معلومة  �ل  وتقدم  الدول�ة،  المحاس�ة  معاییر  المطلو�ة من طرف  المعلومات  إلى  تشیر 

 . 1صادقة المعاییر ولكنها ضرور�ة من أجل تقد�م صورة 

 :ونشیر �شكل أكثر تفصیال إلى أن هذه المالحظات تفصح أو تعرض ما یلي        

 تعرض معلومات عن األساس في إعداد الب�انات المال�ة والس�اسات المحاسب�ة المحددة المستخدمة؛ -

  یتم تفصح عن المعلومات التي تتطلبها المعاییر الدول�ة من أجل عرض الب�انات المال�ة التي لم   -

 عرضها في مكان آخر من الب�انات المال�ة؛ . 

 .تقدم معلومات لم یتم عرضها في مكان آخر من الب�انات المال�ة ولكنها متصلة �فهم أي منها -

عن   األخرى)  المالحظات  في  أو  الهامة  المحاسب�ة  الس�اسات  ملخص  (في  المنشأة  تفصح  كما 

المحاسب�ة الخاصة، والتي �كون لها األثر األكثر أهم�ة    األحكام التي أصدرتها اإلدارة عند تطبیق الس�اسات 

 على الم�الغ المعترف بها في الب�انات المال�ة. 

 

 

 

 

 
1 Marc GAIGA, op. cit., p. 12. 
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III- 1التفسیرات المتعلقة �المع�ار IAS : 

-SIC-15  ،SICوالمتمثلة في:   IAS 1هناك العدید من التفسیرات التي تشیر إلى المع�ار الدولي  

25 ،SIC-27 ،SIC-29 ،SIC-32 ،IFRIC 1 ،IFRIC 14 ،IFRIC 15 ،IFRIC 17 ،IFRIC 

19 . 

 وف�ما یلي شرح مختصر ألهم هذه التفسیرات: 

- SIC-27-    تقی�م جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد تأجیر": هذا التفسیر یتعلق

ستند أساسا على المعاییر  بتقی�م جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد تأجیر، وهو �

عقود   IFRS 4إیرادات األنشطة العاد�ة"،   " IAS 18عقود التأجیر"،   "  IAS1  ،IAS 17 :التال�ة

 التأمین".

- SIC-29  "  اتفاق�ات االمت�از للخدمات": هذا التفسیر یتعلق �المعلومات    -المعلومات التي یتعین تقد�مها

 ." IAS1 اتفاق�ات االمت�از للخدمات، وهو �ستند أساسا على المع�ارالتي یتعین تقد�مها من أجل  

- -IFRIC1    تغیر الخصوم الموجودة والمتعلقة �عمل�ات التفك�ك واالستصالح وما �شابهها": �شیر هذا

التال�ة المعاییر  إلى  المحاسب�ة  "  IAS1،  IAS8  :التفسیر  التقدیرات  تغییرات  المحاسب�ة،  الطرق 

خسائر   IAS  "36تكال�ف االقتراض"،   IAS "23األصول الثابتة الماد�ة"،   " IAS 16واألخطاء"،  

 "1.المؤونات والخصوم المحتملة واألصول المحتملة" IAS 37، "الق�مة لألصول

IV - التعدیالت على مستوى المع�ار IAS 1 : 

معاییر المحاس�ة الدول�ة تعدیلین على  ، أجرى مجلس  1997�عد التعدیل الجوهري للمع�ار سنة  

المعدل"، حیث تم إجراء   1أصدر المجلس "مع�ار المحاس�ة الدولي    2007ففي سبتمبر   )،IAS 1ر (المع�ا

 العدید من التغییرات على المصطلحات المستخدمة في إطار المع�ار، نذ�ر من بین أهم التعدیالت:

 إلى "ب�ان المر�ز المالي"؛  (balance sheet) "ةتغییر عنوان القائمة األولى من "المیزان� 

وجوب إدراج ب�ان المر�ز المالي في بدا�ة الفترة األولى للمقارنة، وذلك عندما �جري الك�ان تغییرا   -

�أثر   المال�ة  القوائم  �أثر رجعي، أو �قوم �إعادة إدراج بنود معینة ضمن  في الس�اسة المحاسب�ة 

 رجعي، أو عند إعادة تصن�فه لبنود الحسا�ات في القوائم المال�ة؛ 

 
1 Focus IFRS.com, Textes des Normes et Interprétations, le Conseil supérieur de l’Ordre des Experts- 
comptables (CSOEC) et la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes (CNCC), 
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_normes_et_interpretati
ons/ (offset)/0 . Accédé le 20 / 04/ 2018.    

http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_normes_et_interpretations/
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_normes_et_interpretations/
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 �عرض معامالت الك�ان مع المالك (�صفتهم مالكا) ضمن المالحظات (الملحقات)؛  عدم الترخ�ص   -

متطل�ات جدیدة تفصیل�ة تتعلق �عرض �عض عناصر اإلیرادات والمصار�ف ضمن قوائم الدخل  -

 .والدخل الشامل والدخل الشامل اآلخر

انب اإلفصاح  تعدیال على المع�ار �ستلزم ف�ه عددا من جو   2008كما نشر المجلس شهر ف�فري  

المال�ة المقدم �حقوق ملك�ة المتمثل في سند �خ�ار حق   المتعلقة �ح�ازة الك�ان ألحد األصول  اإلضافي 

)، وهو أداة مال�ة تمنح لحاملها الحق في إعادة األداة إلى المصدر putable instrumentاالسترجاع (

. 1في حالة وقوع حدث مستقبلي غیر مؤ�د   نقدا، أو أي أصل مالي آخر أو یتم إعادتها تلقائ�ا إلى المصدر

 :هذین التعدیلین �مجموعة من التعدیالت والتحسینات نلخصها �ما یلي وقد أت�ع المجلس

 التعدیالت المتعلقة �عرض: "عناصر أخرى للنت�جة اإلجمال�ة"؛  -

 )؛ 2010-2008التعدیالت المنجزة عند نشر التحسینات السنو�ة (  -

طرف التعدیالت   - من  نشرت  والتي  تقد�مها"،  الواجب  �المعلومات  المتعلقة  "الم�ادرة  ب    المعنونة 

 .2014د�سمبر   18المجلس بتار�خ  

V - مع�ار (أسئلة و تمار�ن الIAS1:( 

 
1 Abbas Ali Mirza, Magnus Orrell, and Graham J. Holt, op. cit., pp. 24-25. 
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I – هدف و نطاق المع�ار : 

أفر�ل   الدولي (  2001في  المحاس�ة  بتبني مع�ار  الدول�ة  المحاس�ة  ) IAS 2قام مجلس معاییر 

، والذي حل محل مع�ار 1993"المخزونات"، الصادر أصال عن لجنة معاییر المحاس�ة الدول�ة في د�سمبر  

وعرض المخزون في س�اق نظام التكلفة التار�خ�ة"، الصادر عن اللجنة   ) "تقی�مIAS 2المحاس�ة الدولي (

) المعدل، والذي  IAS 2أصدر المجلس مع�ار المحاس�ة الدولي (  2003. في د�سمبر  1975في أكتو�ر  

مختلف ص�غ التكلفة للمخزونات"، وأص�ح  —) "االتساقSIC-1تضمن التوجیھات الموجودة في التفسیر (

المع�ار مط�قا  تبدأ من   ھذا  التي  الفترات  التي تغطي  المال�ة  القوائم  إدخال  2005/ 01/01على  تم  ؛ وقد 

 تعدیالت جزئ�ة علیھ من خالل عدة معاییر أخرى. 

 هدف المع�ار . 1

التار�خ�ة؛  التكلفة  نظام  تحت  للمخزون  المحاسب�ة  المعالجة  وصف  إلى  المع�ار  ھذا  یھدف 

�محاس�ة المخزون ھي مبلغ التكلفة الذي �جب أن یتم االعتراف بھ �أصل،    والمسألةالرئ�س�ة ف�ما یتعلق

و�درجفي قائمة المر�ز المالي، و�رحل حتى یتم االعتراف �اإلیرادات المرت�طة بھ؛ و�وفر ھذا المع�ار�رشادات 

ة عمل�ة لتحدید التكلفة واالعتراف الالحق �المخزون �مصروف، �ما في ذلك أي تخف�ض إلىصافي الق�م 

للمخزون، وتقن�ات    القابلة للتحقق؛ �ما یوفر أ�ضا إرشادات عن ص�غ التكلفة المستخدمة لتحمیل التكال�ف

 تقدیر تكلفة المخزون. 

 نطاق المع�ار . 2

 ینطبق المع�ار على القوائم المال�ة المعدة وفق التكلفة التار�خ�ة للمحاس�ة عن المخزون �استثناء: 

 )؛ IAS 11نشاء (العمل�ات الناتجة عن عقود اإل -

 )؛ IAS 39) و(IAS 32األدوات المال�ة ( -

 ).IAS 41األصول البیولوج�ة المتعلقة �النشاط الزراعي ( -

 ال �طبق ھذا المع�ار عند ق�اس المخزونات المحتفظ بھا من طرف:

 واإلنتاج الزراعي عند الحصاد، والمعادن والمنتجات المعدن�ة،  منتجي المنتجات الزراع�ة والغاب�ة -

 إلى الحد الذي یتم ق�اس تلك المنتجات �صافي الق�مة القابلة للتحقق وفقا لممارسات تلك الصناعات؛ 

تجار ووسطاء السلع الذین �قومون �ق�اس مخزونھم �الق�مة العادلة مطروحا منھا التكال�ف حتىالب�ع؛   -

�التغییرات    المخزون �الق�مة العادلة مطروحا منھا التكال�ف حتى الب�ع، یتم االعتراف  وعند ق�اس ھذا

 في الق�مة العادلة مطروحا منھا التكال�ف حتى الب�ع في حساب الر�ح والخسارة. 
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II - المخزون:  تعر�فات 

 ھو األصول التي:  زون المخ

 النشاط العادي؛ یتم االحتفاظ بھا لغا�ات الب�ع في س�اق -

في شكل مواد أو لوازم تستھلك في عمل�ة إنتاج السلع أو في تقد�م   قید التصن�ع لغرض الب�ع؛ أو -

 الخدمات. 

 صافي الق�مة القابلة للتحقق:

إلتمام عمل�ة تصن�ع    ھي سعر الب�ع المتوقع في س�اق النشاط العادي، �عد طرح التكال�ف المقدرة 

 إلتمام عمل�ة الب�ع. المخزون، والتكال�ف المقدرة 

 الق�مة العادلة:

وراغ�ة في    م�ادلة األصل، أو سداد االلتزام، بین أطراف مطلعة  اھي المبلغ الذي �مكن أن یتم بھ

 التعامل على أساس تجاري �حت.

III- ق�اس المخزون و ص�غ تحدید التكلفة : 

 . ق�اس المخزون 1

 المخزون �التكلفة أو صافي الق�مة القابلة للتحقق أیھما أقل. �ق�م

 . تكال�ف المخزون 1.1

�جب أن تشمل تكلفة المخزون �ل من تكال�ف الشراء، تكال�ف التحو�ل، والتكال�ف األخرى التي  

 الحالیین.  اووضعھ اتمتحملھا في سبیل جلب المخزون إلى مكانھ 

 تكال�ف الشراء: 2.1

الضرائب       عدا  (ما  األخرى  والضرائب  الجمر��ة  والرسوم  الشراء،  سعر  من   تشمل  لالسترداد  القابلة 

م�اشرة �ح�ازة المخزون التام    المصالح الج�ائ�ة)، ومصار�ف النقل والمناولة، وأي مصار�ف أخرى لھا عالقة

 والمواد والخدمات، �عد طرح التخف�ضات التجار�ة والبنود المشابھة لھا. 

 تكال�ف التحو�ل:   3.1

تشمل جم�ع التكال�ف الم�اشرة المتعلقة بوحدات اإلنتاج مثل األجور والمواداألول�ة، �ما تشمل التحمیل       

 المنظم للتكال�ف غیر الم�اشرة الصناع�ة الثابتة والمتغیرة، التي یتم تحملھالتحو�ل المواد إلى منتجات تامة. 

  �اشرة الثابتة تلك التكال�ف التي �قیت ثابتة نسب�ا �غض النظر عن تمثل التكال�ف الصناع�ة غیر الم     

ومعداتھ المصنع  م�اني  وص�انة  اھتالك  مثل  اإلنتاج،  إدارتھ  امستوى  التكال�فاوتشغیلھ  اوتكال�ف  أما   . 
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اإلنتاج    الصناع�ة غیر الم�اشرة المتغیرة فتشمل تلك التكال�ف اإلنتاج�ة التي تتغیر م�اشرة �مجرد تغیر حجم

 مثل المواد غیر الم�اشرة واألجور غیر الم�اشرة.

  یتم تحمیل التكال�ف الصناع�ة غیر الم�اشرة الثابتة على تكال�ف التحو�ل على أساس مستوى الطاقة 

اإلنتاج�ة العاد�ة، وال یرتفع نصیب الوحدة من التكال�ف الصناع�ة غیر الم�اشرة الثابتة نت�جة النخفاض  

تعطل المصنع، وتعتبر التكال�ف الصناع�ة غیر المحملة مصار�ف جار�ة تحمل للفترة التي  حجم اإلنتاج أو  

مستوى    حدثت فیھا؛ و�تم تخف�ض نصیب الوحدة من التكال�ف الصناع�ة الثابتة في الفترات التي �كون فیھا

میل �لوحدة من اإلنتاج عال �شكل غیر عادي، �ي ال یتم تقی�م المخزون �ق�مة أعلى من التكلفة؛ و�تم تح

 اإلنتاج �التكال�ف الصناع�ة غیر الم�اشرة المتغیرة على أساس االستخدام الفعلي لوسائل اإلنتاج. 

منتجات   أو  متزامنة  (منتجات  الوقت  نقس  في  منتج  من  أكثر  اإلنتاج�ة  العمل�ة  یتمخض عن  أن  �مكن 

�شكل منتج  لكل  التحو�ل  تكال�ف  فصل  على  القدرة  عدم  حالة  وفي  على   مشتقة)،  توز�عھا  یتم    واضح، 

 1المنتجات على أساس معقول وثابت من دورة ألخرى.

 التكال�ف األخرى: 4.1

منھا من أجل جعل    تدخل التكال�ف األخرى في تكلفة المخزون السلعي فقط في حدود ما یتم تكبده     

المصار�فغیر الم�اشرة غیر  الحالیین، فمثال قد �كون من المناسب تضمین    هاووضع   هاالمخزون في مكان

 اإلنتاج�ة أو تكال�ف تصم�م منتجات لعمالء محددین لتكال�ف المخزون.

 من بین التكال�ف المست�عدة من تكلفة المخزون والتي تدرج �مصار�ف في الفترة التي حدثت فیھا: 

 الق�م غیر العاد�ة للفاقد من المواد واألجور والتكال�ف الصناع�ة؛  -

 إال إذا �انت ضرور�ة للعمل�ات اإلنتاج�ة التي تسبق مرحلة إنتاج�ة أخرى؛ تكال�ف التخز�ن،  -

 الحالیین؛  اووضعھ   هاالتكال�ف اإلدار�ة اإلضاف�ة التي ال تساھم في جلب المخزون إلى مكان -

 تكال�ف الب�ع؛  -

  تكلفة الفائدة، وذلك عندما تشتري المنشأة المخزون وفق بنود تسو�ة مؤجلة (الفرق بین سعرالشراء  -

 وفقا لبنود االئتمان العاد�ة والمبلغ المدفوع).

في ظروف محددة �سمح بتضمین تكال�ف االقتراض في تكلفة المخزون، وھذه الظروف محددة ف�المعالجة  

 ) "تكال�ف االقتراض". IAS 23البدیلة المسموح بھا في مع�ار المحاس�ة الدولي (

 
، مؤسسة معاییر  ، المخزون، ترجمة الهیئة السعود�ة للمحاسبین القانونیین1معاییر المحاس�ة الدول�ة، مع�ار المحاس�ة الدولي  مجلس   1

 . 230، ص 2016التقر�ر المالي الدول�ة، لندن، المملكة المتحدة، 
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 تكلفة المخزون لمقدم الخدمة . 2

 بتكلفة اإلنتاج، تتكون تكلفة المخزون   هالمزودي الخدمات مخزونا یتم ق�اس  اإلى الحد الذي �كون فیھ

لمقدم الخدمة �شكل أساسي من العمالة والتكال�ف األخرى للعاملین �شكل م�اشر في تقد�م الخدمة، �ما  ا

لذلك، وال تتضمن   التي تعزى  الم�اشرة  العمالة فیذلك موظفي اإلشراف والمصار�ف غیر  المخزون    تكلفة 

الفترة   والتكال�ف األخرى المتعلقة �موظفي المب�عات واإلدارة العامة، بل یتم االعتراف بھا �مصروفات في

غیر   التي یتم تكبدھا فیھا، وال تشتمل تكلفة المخزون لمزود الخدمات على ھوامش الر�ح أو المصار�ف

 ا إلى أسعار یتم تحملھا من قبل مزودي الخدمات. الم�اشرة غیر المنسو�ة، التي یتم تقس�مھا غال�

 تكلفة المنتج الزراعي الذي تم حصاده من األصول البیولوج�ة . 3

) الدولي  المحاس�ة  مع�ار  إطار  المنتجات IAS 41في  یتضمن  الذي  المخزون  تقی�م  یتم   ،(

  لعادلة عند الحصاد، ناقص ا  هاالزراع�ةالتي تم حصادھا من األصول البیولوج�ة، عند االعتراف األولي �ق�مت

 االتكال�ف المقدرة حتى نقطة الب�ع. 

 طرق ق�اس التكلفة . 4

لتحدید تكلفة المخزون والوصول إلىق�مة    طر�قة التجزئة  أو  طر�قة التكال�ف المع�ار�ة  �مكن استخدام

والكفاءة والطاقة    ملفي االعت�ار المستوى العادي للمواد األول�ة والع  طر�قة التكال�ف المع�ار�ة   تقر�ب�ة، وتأخذ 

لحسب الظروف السائدة.   المستخدمة، و�تم مراجعة ھذه المستو�ات �صفة منتظمة، و�ذا استدعى األمر تعد 

فتستخدم عادة في قطاع الب�ع �التجزئة لق�اس المخزون الذی�حتوي على أعداد �بیرة،   طر�قة التجزئةأما  

األحوال التي �صعب فیھا تطبیق   متقارب، وذلك في�أصناف متعددة، سر�عة التغیر، والتي لھا ھامش ر�ح 

طرق أخرى؛ وتتحدد تكلفة المخزون عن طر�ق است�عاد نس�ة ھامشالر�ح المناس�ة من الق�مة الب�ع�ة للمخزون،  

 �أقل من سعر الب�ع األصلي. وتأخذ النس�ة المستخدمة �عین االعت�ار المخزونات المق�مة

 . ص�غ تحدید التكلفة 5

  تحدد تكلفة المخزونات من األنواع   "التكلفة المحددة والمعرفة لكل بند من المخزون على حدا"،

 ."التحدید العیني" غیر الت�ادل�ة، وال�ضائع والخدمات المصنعة �شكل خاص لمنشآت معینة وفقا لطر�قة

،  المتوسطة المرجحة"  "التكلفة  أو طر�قة  "الوارد أوال صادر أوال"  �جب تحدید تكلفة المخزون �استخدام طر�قة

 في حالة المخزونات من األنواع الت�ادل�ة. 
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 . صافي الق�مة القابلة للتحقق 6

  قد �كون من غیر الممكن استرداد تكلفة المخزون إذا أصیب بتلف، أو أص�ح متقادما �ل�ا أو جزئ�ا 

إلتمام    �كون من الممكن استرداد تكلفة المخزون إذا زادت التكلفة المقدرة، �ما قد ال  هاأو تناقصت أسعار ب�ع

إلى   هاالتصن�ع، أو التكلفة المقدرة التي سیتم تكبدھا إلتمام الب�ع. إن تخف�ض ق�مة المخزون ألقل من تكلفت

�ما یز�د    القابلة للتحقق تعتبر ممارسة تتفق ووجھة النظر القائلة �عدم جواز إظھار األصل  هاصافي ق�مت

 .هاأو استخدام هامن ب�ع  هاعن المبلغ المتوقع تحق�ق

IV – االعتراف �المخزون �مصروف و االفصاح 

 . االعتراف �المخزون �مصروف 1

  عندما ی�اع المخزون �جب االعتراف �الق�مة المدرجة لھذا المخزون �مصروف في الفترة التي یتم 

ب المرت�طة  �اإلیرادات  للتحقق وجم�ع هااالعتراف  القابلة  الق�مة  إلى صافي  المخزون  أما مبلغ تخف�ض   ،  

 خسائر المخزون، ف�جب االعتراف بھا �مصروف في الفترة التي �حدث فیھا التخف�ض أو الخسارة؛ أما 

�النس�ة إللغاء أي تخف�ض، والذي ینشأ عن ز�ادة في صافي الق�مة القابلة للتحقق، ف�جب االعتراف بھكتنز�ل  

 �مصروف في الفترة التي حصل فیھا اإللغاء.  ها المخزون المعترف بلمبلغ 

 . اإلفصاح 2

 1�جب أن تفصح القوائم المال�ة عما �أتي:

 الس�اسات المحاسب�ة المت�عة في ق�اس المخزون �ما في ذلك ص�غة التكلفة المستخدمة؛ -

 مالئمة للمنشأة؛الق�مة الدفتر�ة اإلجمال�ة للمخزون والق�مة الدفتر�ة حسب التصن�فات ال -

 الق�مة الدفتر�ة للمخزون التي تمثل ق�مة عادلة أقل من تكلفة الب�ع؛ -

 �مصروف عن الفترة؛  هاأي مبلغ مسترجع من أي تخف�ضات سا�قة لمبلغ المخزون المعترف ب -

 �مصروف؛ هامبلغ أي تخف�ض أو تغیر �عتبر �تخف�ض في مبلغ المخزون المعترف ب -

 الظروف أو األحداث التي أدت إلى إلغاء تخف�ض ق�مة المخزون؛ -

 الق�مة الدفتر�ة للمخزون المرھون �ضمان لاللتزامات. -

 

 

 
 .233، مرجع سبق ذ�ره، ص 1مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة، مع�ار المحاس�ة الدولي   1
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V - 2مع�ار (أسئلة و تمار�ن الIAS:( 

 :)1التمر�ن (

(الم�الغ بـ  من أجل اقتناء شحنة من المواد األول�ة تحملت مؤسسة "اآلفاق" المصار�ف اآلت�ة

 دج):

 الب�ان المبلغ

 سعر الشراء (فواتیر الموردین) 1520000

 تخف�ضات تجار�ة  %5

 رسوم جمر��ة (من الصافي التجاري)  % (من الصافي التجاري)30

 تأمین المشتر�ات  15000

 مصار�ف المناولة والشحن  52000

 الرسم على الق�مة المضافة  %19

 أجور موظفي مدیر�ة المحاس�ة  65000

 أجور موظفي مدیر�ة المشتر�ات  70000

 عموالت لو�الء االستیراد  40000

 عموالت للوسطاء  30000

 مصار�ف مقابل ضمان ما �عد الشراء 26000

 ). IAS 2تحدید تكلفة المواد األول�ة وفق مع�ار المحاس�ة الدولي ( المطلوب:

 :)1حل التمر�ن (

 الب�ان المبلغ

 سعر الشراء (فواتیر الموردین) 1520000

 ] 0, 05× 1520000تخف�ضات تجار�ة [  (76000)

 ]3,0)× 05,0×1520000 – 1520000رسوم جمر��ة [( 433200

 تأمین المشتر�ات  15000

 مصار�ف المناولة والشحن  52000

 عموالت لو�الء االستیراد  40000
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 عموالت للوسطاء  30000

 تكلفة المواد األول�ة  2014200
 

   مالحظة:

�عتبر الرسم على الق�مة المضافة رسم قابل لالسترجاع، أما أجور موظفي مدیر�ة المحاس�ة وأجور  

موظفي مدیر�ة المشتر�ات فتعتبر مصار�ف عامة و�دار�ة، و�التالي ال تدخل ھذه المصار�ف والرسوم ضمن  

 تكلفة اقتناء المواد األول�ة.

 :)2التمر�ن (

)، Pوحدة من المنتج (  10000قامت مؤسسة "اآلفاق" بتصن�ع    2015خالل شھر ماي من عام  

عند   2015دج مواد وتمو�نات أخرى. �انت تكال�ف التصن�ع لعام    250000ومن أجل ذلك استنفذت  

 وحدة �اآلتي:  150000مستوى اإلنتاج العادي 

 دج؛  2000000أجور م�اشرة:  -

 دج؛  8000000المتغیرة:  تكال�ف اإلنتاج  -

 دج.  1200000تكال�ف اإلنتاج الثابتة:  -

 ) في الحالتین: IAS 2) وفق مع�ار المحاس�ة الدولي (Pتحدید تكلفة المنتج ( المطلوب:

 وحدة؛  160000ھو   2015): اإلنتاج الحق�قي لعام 1الحالة ( -

 وحدة.  125000ھو   2015): اإلنتاج الحق�قي لعام 2الحالة ( -

 :)2التمر�ن (حل 

 وحدة 160000ھو   2015اإلنتاج الحق�قي لعام  ):1الحالة ( -

 الب�ان المبلغ طر�قة حساب الم�الغ

 مواد وتمو�نات أخرى  250000 

 أجور م�اشرة  125000 = 2000000\160000×10000

 تكال�ف اإلنتاج المتغیرة  500000 = 8000000\160000×10000

 تكال�ف اإلنتاج الثابتة  75000 = 1200000\160000×10000

 ) Pتكلفة المنتج ( 950000 

 وحدة 125000ھو   2015اإلنتاج الحق�قي لعام  ):2الحالة ( -
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 الب�ان المبلغ طر�قة حساب الم�الغ

 مواد وتمو�نات أخرى  250000 

 أجور م�اشرة  160000 = 2000000\125000×10000

 اإلنتاج المتغیرة  تكال�ف 640000 = 8000000\125000×10000

 تكال�ف اإلنتاج الثابتة  80000 = 1200000\150000×10000

 ) Pتكلفة المنتج ( 1130000 

 :)3التمر�ن (

 �انت وضع�ة المخزونات إلحدى المؤسسات �اآلتي (الم�الغ بـ دج): 2013/ 12/ 31بتار�خ  

 الصنف التكلفة صافي الق�مة القابلة للتحقق 

 ) M1�ضاعة ( 250000 220000

 ) M2�ضاعة ( 190000 170000

 )MP1مواد أول�ة ( 210000 215000

 )MP2مواد أول�ة ( 305000 310000

 ). IAS 2مبلغ المخزونات الذي �ظھر في قائمة المر�ز المالي وفق مع�ار المحاس�ة الدولي ( المطلوب:

 :)3حل التمر�ن (

) �التكلفة أو صافي الق�مة القابلة  IAS 2المحاس�ة الدولي ( یتم تقی�م المخزونات وفق مع�ار

 أیھما أقل، وتتم عمل�ة التقی�م لكل صنف على حدا.  للتحقق

 الصنف التكلفة صافي الق�مة القابلة للتحقق  الق�مة الجدیدة  خسارة الق�مة

 ) M1�ضاعة ( 250000 220000 220000 30000

 ) M2�ضاعة ( 190000 170000 170000 20000

 )MP1مواد أول�ة ( 210000 215000 210000 0

 )MP2مواد أول�ة ( 305000 310000 305000 0

 المجموع 955000 915000 905000 55000

وخسارة في الق�مة إجمال�ة قدرھا   955000تظھر المخزونات في قائمة المر�ز المالي �ق�مة إجمال�ة قدرھا 

 . 905000ومبلغ صافي إجمالي قدره  55000
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 :)4التمر�ن (

تكلفت  31/12/2015بتار�خ   مصنعة  نصف  منتجات  مخزون  "الھناء"  مؤسسة  �حوزة    ها �ان 

المنتجات    625000 تلك  إتمام تصن�ع  تكلفة  وقدرت  إتمام    36000دج،  �عد  المقدرة  الب�ع  وتكلفة  دج، 

 دج.  650000المتوقع للمنتجات �عد إنھاء تصن�عھا فبلغ   دج، أما سعر الب�ع 6000التصن�ع  

 المطلوب:

 ).IAS 2تحدید خسارة الق�مة عن المنتجات نصف مصنعة وفق مع�ار المحاس�ة الدولي (

 ) 4حل التمر�ن (

القابلة للتحقق    صافي الق�مة608000=  36000  –   6000  –   650000صافي الق�مة القابلة للتحقق =  

 ) و�التالي: 625000أقل من التكلفة (

 17000=  608000 – 625000خسارة الق�مة عن المنتجات نصف مصنعة =  

 ):5التمر�ن (

"الھناء"    31/12/2016بتار�خ   مؤسسة  �حوزة  تكلفتھا    850�ان  التامة  المنتجات  من  وحدة 

دج/وحدة، دون تحمل أي    58وحدة ألحد الز�ائن �ق�مة    550دج/وحدة، وأبرمت المؤسسة عقدا لب�ع  60

 دج/وحدة. 2دج/وحدة، ومصار�ف الب�ع المتوقعة  61مصار�ف ب�ع؛ وقد بلغ سعر الب�ع المتوقع  

  المطلوب:

 ).IAS 2تحدید خسارة الق�مة عن المنتجات التامة وفق مع�ار المحاس�ة الدولي (

 :)5التمر�ن (حل 

 51000=  60× 850تكلفة المنتجات التامة =  

 49600 ) = 2 –  61×(300+  58× 550صافي الق�مة القابلة للتحقق = 

 صافي الق�مة القابلة للتحقق أقل من التكلفة و�التالي:       

 1400=  49600  –  51000خسارة الق�مة عن المنتجات التامة =  

 :)6التمر�ن (

 دج/وحدة، و�ان سعر ب�ع المنتج بھذا التار�خ    P  (200�انت تكلفة المنتج (  2011/ 31/12بتار�خ  

الم�اه، وتتطلب    205ھو   تبین وجود تلف في المنتج �سبب تسرب  الفعلي  دج/وحدة، وعند إجراء الجرد 

 دج/وحدة لكل وحدة.  8عمل�ة ص�انة المنتجات  
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 المطلوب:

 ).IAS 2عن المنتجات نصف مصنعة وفق مع�ار المحاس�ة الدولي (  تحدید خسارة الق�مة

 :)6حل التمر�ن (

 لكل وحدة P  = (200تكلفة المنتج (

القابلة للتحقق أقل  صافي الق�مة  لكل وحدة P =(205  –  8  =97صافي الق�مة القابلة للتحقق للمنتج (

 من التكلفة و�التالي:

 وحدة.  لكل 3= 97 –  200خسارة الق�مة عن المنتجات التامة =  



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 :دسساالمحور ال
 قائمة التدفقات النقدیة

(IAS 07) 
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I-  :هدف و نطاق المع�ار 

"قائمة التغیرات في المر�ز المالي" من قبل لجنة معاییر    7تم إصدار المع�ار المحاسبي الدولي رقم  

ل�ص�ح "ب�انات   1992، وعدل جوهر�ا شهر د�سمبر من سنة  1977المحاس�ة الدول�ة شهر أكتو�ر من سنة  

شر النسخة المنقحة من  التدفق النقدي"، علما أنه تم تعدیله الحقا أكثر من مرة �ما سنرى، خصوصا عند ن

 .  2007" عرض الب�انات المال�ة" شهر سبتمبر  1المع�ار الدولي رقم 

 الغرض من إصدار المع�ار: -1

الغرض من قائمة التدفقات النقد�ة هو تقد�م معلومات حول المقبوضات النقد�ة والمدفوعات النقد�ة  

إعطاء   مع  معینة،  زمن�ة  فترة  خالل  ما  لك�ان  االستثمار�ة  التشغیل�ة  أنشطته  مختلف  عن  عامة  لمحة 

 تعر�ف النقد والنقد المعادل:  -2 .1والتمو�ل�ة

نقد   النقد والنقد المعادل. و�تكون النقد من  النقد�ة ع�ارة عن تدفقات واردة وصادرة من  التدفقات 

النقد�ة) فهي استثمارات   النقد المعادل (أو المعادالت  قصیرة األجل �الصندوق وودائع تحت الطلب، أما 

وعال�ة السیولة، جاهزة للتحو�ل إلى م�الغ معلومة من النقد الذي یتعرض لمخاطرة غیر مهمة من حیث  

 . تغیرات الق�مة

النقد�ة قصیرة األجل بدال من االستثمار أو   تلب�ة االلتزامات  �النقد المعادل لغرض  یتم االحتفاظ 

ادل للنقد عادة إال إذا �ان له تار�خ استحقاق قر�ب، ألغراض أخرى. وال یتم اعت�ار توظ�ف ما على أنه مع

 قد �كون مثال ثالثة أشهر أو أقل من تار�خ الشراء.

في هذا اإلطار، �جب على الك�ان اإلفصاح عن العناصر التي تشكل النقد وما �عادله، �ما �جب عل�ه  

�ة والبنود المكافئة لها المعروضة في  الق�ام �التسو�ة المقار�ة بین الم�الغ الظاهرة في قائمة التدفقات النقد 

 قائمة المر�ز المال�ة.

 مجال تطبیق المع�ار:   -3

�غض النظر عن طب�عة نشاطها. إعداد قائمة التدفقات النقد�ة وفقا   -�جب على �ل المؤسسات  

 القوائم المال�ة لكل ، هذه القائمة تعرض �صفتها جزءا ال یتجزأ من  7المتطل�ات مع�ار المحاس�ة الدولي رقم  

للدخل في �ل   المدر  الرئ�سي  النشاط  �اختالف  التسل�م  المال�ة. ومع  الب�انات  فترة محاسب�ة عند عرض 

 
1 Barry J. Epstein and Eva K. Jermakowicz, IFRS: Interpretation and Application of International Financial 
Reporting Standards, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, United States of America, 2008. P 102. 
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مؤسسة فإن لدى مختلف المؤسسات نفس الحاج�ات من النقد لسداد التزاماتها وتحقیق عوائد للمساهمین  

 1لكل ��انا. فیها، لذلك أص�حت قائمة التدفق النقدي إلزام�ة �النس�ة 

II –  :تصن�ف التدفقات النقد�ة 

تقدم ب�انات التدفقات النقد�ة تقر�را عن التدفقات النقد�ة خالل الفترة، وتكون مصنفة وفقا للنشاطات  

 التشغیل�ة (أو العمل�ات�ة واالستثمار�ة والمال�ة.  

 األنشطة التشغیل�ة:  .1

األنشطة  األنشطة التشغیل�ة هي األنشطة األساس�ة المساهمة في إنتاج العائدات للك�ان، إلى جانب  

 األخرى غیر االستثمار�ة أو غیر المال�ة. وتشتق التدفقات النقد�ة عن األنشطة التشغیل�ة �شكل أساسي من 

عمل�ات إنتاج العائدات الرئ�س�ة للك�ان، و�ذلك فهي عادة ما تنتج من المعامالت واألحداث األخرى التي  

 تدخل ضمن تحدید الر�ح أو الخسارة.

لمال�ة عادة إلى التدفقات النقد�ة الناجمة عن األنشطة التشغیل�ة على أنها  ینظر مستخدمو القوائم ا

مؤشر رئ�سي عن مستوى تولید عمل�ات الك�ان التدفقات نقد�ة �اف�ة لتسدید القروض والمحافظة على القدرة  

 رج�ة للتمو�ل. التشغیل�ة لهذا الك�ان، ودفع أر�اح األسهم والق�ام �استثمارات جدیدة دون اللجوء إلى مصادر خا

�مكن عرض الجزء المتعلق �األنشطة التشغیل�ة في قائمة التدفقات النقد�ة �إحدى طر�قتین: الم�اشرة  

أو غیر الم�اشرة، و�ن �انت معاییر اإلبالغ المالي الدول�ة تفضل الطر�قة الم�اشرة لتقد�م صافي النقد من  

 . األنشطة التشغیل�ة

ال العناصر  الم�اشرة  الطر�قة  و�شترط  تبین  النقد�ة.  التدفقات  النقدي وحجم  التدفق  على  تؤثر  تي 

على الك�انات التي تستخدم الطر�قة الم�اشرة اإلبالغ عن الفئات الرئ�س�ة   7المع�ار المحاسبي الدولي رقم  

التال�ة من إجمالي المقبوضات النقد�ة والمدفوعات النقد�ة: النقد�ة التي یتم تحصیلها من العمالء، الفوائد  

الفوائد  والموردین اآلخر�ن،  للموظفین  المدفوعة  النقد�ة  الم�الغ  المساهمة  المستلمة عن حصص  واألر�اح 

 المدفوعة، ضرائب الدخل المدفوعة، مقبوضات ومدفوعات نقد�ة تشغیل�ة أخرى.

أما الطر�قة غیر الم�اشرة فتعتبر األكثر استخداما لعرض التدفقات النقد�ة من األنشطة التشغیل�ة  

�رجع ذلك أساسا لسهولة إعدادها. تر�ز الطر�قة على االختالفات بین نتائج التشغیل الصاف�ة والتدفقات  و 

النقد�ة، وتبدأ �صافي الدخل أو الخسارة (النت�جة الصاف�ة) التي �مكن الحصول علیها م�اشرة من قائمة  

لتي ال تؤثر على النقد للوصول الدخل حساب النت�جة)، لتتم إضافة أو خصم بنود اإلیرادات والمصروفات ا
 

1 Abbas Ali Mirza, Magnus Orrell, and Graham J. Holt, op. cit., p. 35. 
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صافي التدفقات النقد�ة من األنشطة التشغیل�ة. مثال تتم إضافة االهتالك وخسارة الق�مة مرة أخرى، ألن    إلى

 .1هذه النفقات تقلل من صافي الدخل دون التأثیر على النقد 

 : األنشطة االستثمار�ة. 2

الشراء   عمل�ات  االستثمار  أنشطة  واألصول  تشمل  والمعدات  والمنشآت  الممتلكات  عن  والتنازل 

األخرى طو�لة األجل، مثل الممتلكات االستثمار�ة، �ما تشمل أ�ضا شراء و��ع أدوات الدین وحقوق الملك�ة  

نقدا معادال، أو محتفظ بها   �الك�انات األخرى التي ال تعتبر  الدین الخاصة  (أي سندات واسهم) وأدوات 

أ التعامل  المقدمة األغراض  والقروض  النقد�ة  السلف  �ذلك  االستثمار  أنشطة  وتندرج ضمن  التداول.  و 

لك�انات أخرى، ولكن ال �شمل هذا القروض والسلف المقدمة من طرف البنوك والمؤسسات المال�ة األخرى  

لرئ�س�ة  لعمالئها، ألنها تصنف �النس�ة إلیها على أنها "أنشطة تشغیل�ة" �ونها تدفقات نقد�ة من األنشطة ا

 المدرة للدخل لهذه المؤسسات (البنوك).

الناجمة عن األنشطة االستثمار�ة مهما، ألن هذه  النقد�ة  التدفقات  و�عد اإلفصاح المنفصل عن 

 التدفقات النقد�ة تمثل مقدار النفقات المدفوعة بهدف تولید دخل مستقبلي وتدفقات نقد�ة أخرى.

 : األنشطة التمو�ل�ة .3

التم أنشطة  أ�ضا  تشمل  تتضمن  �ما  أصحابها،  إلى  الموارد  و�عادة  الموارد  على  الحصول  و�ل 

الحصول على الموارد من خالل القروض (قصیرة األجل أو طو�لة األجل) وتسدید الم�الغ المقترضة. و�عد  

  اإلفصاح المنفصل عن هذه التدفقات مهما، ألنه مفید في توقع المطال�ات حول التدفقات النقد�ة المستقبل�ة 

 من قبل الجهات المقدمة لرأس مال الك�ان. 

دفعات  و�جمالي  النقد�ة  المقبوضات  اإلجمالي  الرئ�س�ة  الفئات  عن  منفصال  تقر�را  الك�ان  �قدم 

 .المدفوعات النقد�ة الناجمة عن األنشطة االستثمار�ة والمال�ة

قائمة    تستثنی من  المعادل  النقد  أو  النقد  استخدام  تتطلب  ال  التي  والتمو�ل  االستثمار  معامالت 

التدفقات النقد�ة. و�تم اإلفصاح عن هذه المعامالت في مكان آخر من الب�انات المال�ة �طر�قة تقدم �ل  

 المعلومات ذات الصلة بهذه األنشطة االستثمار�ة والمال�ة.

 

 

 

 
1 Barry J. Epstein and Eva K. Jermakowicz, op. cit., p. 108. 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@€a@âÏ0aêÖbé@ZÚÌÜ‘‰€a@pb‘œÜn€a@Ú‡ˆb”@@)IAS 07 (@
 

 73 

III-  عرض قائمة التدفقات النقد�ة:و طر�قة أهم�ة 

 أوال: أهم�ة عرض قائمة التدفقات النقد�ة 

�مكن القول عموما أن المعلومات عن التدفقات النقد�ة للك�ان مفیدة في تزو�د مستخدمي الب�انات  

النقد�ة،    المال�ة �أساس لتقی�م قدرة الك�ان على تشغیل النقد والنقد المعادل وحاجته الستخدام هذه التدفقات 

القرارات االقتصاد�ة التي یتخذها المستخدمون تتطلب تقی�ما لقدرة الك�ان على تشغیل النقد والنقد المعادل    ألن

 وتوقیت وحتم�ة تولیدها.

و�ذا أردنا التفصیل أكثر، فإن عرض قائمة التدفقات النقد�ة مع المكونات األخرى للقوائم المال�ة  

المالي وقائمة ا التال�ة  قائمة المر�ز  الملك�ة) یوفر المعلومات اإلضاف�ة  التغیرات في حقوق  لدخل وقائمة 

 المستخدمي القوائم المال�ة: 

تقد�م رؤ�ة أفضل لله�كل المالي، �ما في ذلك السیولة والمالءة المال�ة وقدرة الك�ان على التأثیر   -

 على م�الغ وتوقیت التدفقات النقد�ة، وذلك من أجل التك�ف مع الظروف المتغیرة واستغالل الفرص؛ 

 للك�ان؛  تحسین المعلومات ألغراض تقی�م التغیرات في ق�م األصول والخصوم وحقوق الملك�ة   -

�سمح تصن�ف المعلومات ضمن القائمة بتقی�م تأثیر األنشطة الثالث على المر�ز المالي للك�ان   -

 ومقدار النقد وما في حكم النقد.

 فضال عن ذلك، فإن من شأن قائمة التدفق النقدي أن:

ألنها (القائمة  تعزز إمكان�ة المقارنة بین اإلبالغ عن األداء العمل�اتي من طرف شر�ات مختلفة،   -

 تلغي آثار استخدام معالجات محاسب�ة مختلفة لمعامالت متشابهة؛

 تعمل �مؤشر عن ق�مة التدفقات النقد�ة المستقبل�ة وتوقیتها واحتمال تحققها.  -

 عرض قائمة التدفقات النقد�ة  ةطر�ق ثان�ا:

النقد�ة إلى أر�عة    وتقس�م قائمة التدفقات   أن یتم تصن�ف   7یتطلب المع�ار المحاسبي الدولي رقم  

مكونات: األنشطة التشغیل�ة، أنشطة االستثمار، أنشطة التمو�ل، النقد وما �عادله. �معنى آخر، تقدم قائمة  

التدفقات النقد�ة معلومات حول التحصیالت النقد�ة لك�ان ما ومدفوعاته النقد�ة للفترة المعن�ة، �حیث تكون  

ألنشطة التشغیل�ة وأنشطة االستثمار وأنشطة التمو�ل، إلى جانب  تلك التدفقات مصنفة تحت ثالثة عناو�ن: ا

 1التغیرات في النقد والنقد المعادل.

 
1 Abbas Ali Mirza, Magnus Orrell, and Graham J. Holt, op. cit., 2008, p. 38 
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الصنف   أو  الفئة  للك�ان ضمن  معاملة  �ل  إدراج  یتم  حتى  التصن�ف  عند  الحذر  توخي  و�جب 

 وأخرى.. المناسب لها، �ما �جب الحرص على عدم تغییر طر�قة التصن�ف المختارة بین دورة (سنة) 

وغیر   (الم�اشرة  الطر�قتین  وفق  النقد�ة  التدفقات  قائمة  تشملها  التي  العناصر  نوضح  أن  وقبل 

 الم�اشرة)، نشیر إلى أن المع�ار الدولي لم یوضح الحد األدنى من العناصر واج�ة العرض ضمن القائمة. 

 :1قائمة التدفقات النقد�ة وفق الطر�قة الم�اشرة -1

 متأت�ة من االنشطة التشغیل�ة التدفقات النقد�ة ال

 تحصیالت مستلمة من الز�ائن  -

 م�الغ مدفوعة للموردین والعاملین  -

 الفوائد المدفوعة -

 الضرائب المدفوعة على النتائج  -

 التدفقات النقد�ة الصاف�ة المتأت�ة من األنشطة العمل�ات�ة  -

 التدفقات النقد�ة المتأت�ة من أنشطة االستثمار 

 صافي النقد�ة المكتس�ة  xشراء الفرع  -

 شراء أصول ثابتة  -

 االیرادات الناتجة عن ب�ع العتاد  -

 الفوائد المحصلة -

 األر�اح المستلمة عن حصص المساهمة   -

 التدفقات النقد�ة الصاف�ة المستخدمة في أنشطة االستثمار -

 التدفقات النقد�ة المتأت�ة من أنشطة التمو�ل: 

 إیرادات إصدار أسهم -

 و�ل األجل إیرادات االقتراض ط -

 تسدید الدیون الناتجة عن عقود اإل�جار التمو�لي  -

 األر�اح المدفوعة عن األسهم  -

 التدفقات النقد�ة الصاف�ة المستخدمة في أنشطة التمو�ل   -

 
1 Eric DUCASSE, et al, Normes comptables internationales IAS/ IFRS avec exercices d’application corrigés, de 
boech, Bruxelles, 2005, p33. 
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 الز�ادة الصاف�ة في النقد�ة وما �عادل النقد�ة  -

 النقد�ة وما �عادلها في بدا�ة الدورة  -

 النقد�ة وما �عادلها عند إقفال الدورة -

 :1قائمة التدفقات النقد�ة وفق الطر�قة غیر الم�اشرة -2

 التدفقات النقد�ة المتأت�ة من األنشطة العمل�ات�ة 

 األر�اح الصاف�ة قبل الضر��ة  -

 : ثم التعدیالت ب 

 االهتالكات  -

 خسائر الصرف  -

 إیرادات التوظ�ف (االستثمار)  -

 المصار�ف المال�ة  -

 التغیرات في االحت�اجات من رأس المال العامل أر�اح التشغیل العمل�ات�ة) قبل  -

 الز�ادة في الحقوق على الز�ائن والمدینین االخر�ن  -

 االنخفاض في ق�مة المخزون  -

 االنخفاض في ق�مة الموردون  -

 الفوائد المدفوعة -

 الضرائب المدفوعة عن النتائج   -

 التدفقات النقد�ة الصاف�ة المتأت�ة من األنشطة العمل�ات�ة  -

 قد�ة المتأت�ة من أنشطة االستثمار: التدفقات الن

 . �عد خصم النقد�ة المكتس�ة Xشراء الفرع  -

 . شراء األصول الثابتة -

 لتحصیالت الناتجة عن التنازل عن المعدات  -

 الفوائد المحصلة -

 ألر�اح المستلمة عن حصص المساهمة  ا -

 .التدفقات النقد�ة الصاف�ة المستخدمة في أنشطة االستثمار -

 
1 Ibid., pp. 34-35. 
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 النقد�ة المتأت�ة من أنشطة التمو�ل: التدفقات 

 إیرادات إصدار أسهم  -

 تحصیالت ناتجة عن اإلقتراض طو�ل األجل   -

 تسدید الدیون الناتجة عن عقود اإل�جار التمو�لي  -

 األر�اح المدفوعة عن األسهم  -

 التدفقات النقد�ة الصاف�ة المستخدمة في أنشطة التمو�ل  -

 النقد�ة الز�ادة الصاف�ة في النقد�ة وما �عادل  -

 النقد�ة وما �عادلها في بدا�ة الدورة  -

 .النقد�ة وما �عادلها عند إقفال الدورة -

 عناصر أساس�ة أخرى للمع�ار: -ثالثا

سنتطرق في هذا اإلطار للعناصر التال�ة: عرض التدفقات النقد�ة �الق�مة الصاف�ة، الحر�ات في  

النتائج، عمل�ات االستحواذ والتنازل عن الفروع ووحدات معادالت النقد، الفوائد وأر�اح األسهم، الضرائب على  

 . االستغالل األخرى، التدفقات النقد�ة للعملة األجنب�ة

 عرض التدفقات النقد�ة �الق�مة الصاف�ة:  -1

�مكن عرض التدفقات النقد�ة التال�ة المتأت�ة من أنشطة التشغیل أو االستثمار أو التمو�ل �صافي  

 1ق�متها:  

النقد�ة الداخلة والخارجة لحساب الز�ائن عندما تنشأ التدفقات النقد�ة من أنشطة العمیل ول�س من   -

 أنشطة الك�ان؛  

  النقد�ة الداخلة والخارجة المتعلقة �العناصر ذات الدوران السر�ع والم�الغ الكبیرة واالستحقاقات قصیرة  -

 األجل.

 الحر�ات في معادالت النقد: -2

النقد ( یتم   التدفقات  cash equivalentsاست�عاد الحر�ات داخل معادالت  ) أو بین بنودها من 

النقد�ة ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقد�ة، ألنها جزء من إدارة نقد�ة الك�ان بدال عن �ونها جزءا من  

 . 2أنشطته التشغیل�ة والتمو�ل�ة واإلستثمار�ة 

 
1 Focus IFRS.com, Compilation des normes IAS/IFRS et des interprétations SIC/IFRIC, op. cit., p. 20 
2 Abbas Ali Mirza, Magnus Orrell, and Graham J. Holt, op. cit, p. 37. 
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 ): الفوائد وأر�اح األسهم (المكاسب -3

أو   المحصلة  الفوائد واألر�اح (حصص األسهم) سواء  المتأت�ة من  النقد�ة  التدفقات  �جب عرض 

المدفوعة �شكل منفصل، �ما �جب تصن�ف �ل منها �شكل مستمر ضمن األنشطة التشغیل�ة أو االستثمار�ة  

 أو التمو�ل�ة وذلك من دورة ألخرى.

 الضرائب على النتائج:  -4

قد�ة من الضرائب على النتائج (ضرائب الدخل �شكل منفصل، وتصن�فها  �جب تقد�م التدفقات الن

 على أنها تدفقات نقد�ة تشغیل�ة ما لم �كن �اإلمكان ر�طها تحدیدا �أنشطة التمو�ل واالستثمار 

 عمل�ات االستحواذ والتنازل عن الفروع ووحدات االستغالل األخرى: -5

النقد�ة   التدفقات  �ل  ووحدات �جب عرض  الفروع  عن  والتنازل  االستحواذ  عمل�ات  من  المتأت�ة 

االستغالل األخرى �شكل منفصل، وتصن�فها على أنها أنشطة استثمار�ة. �ما �جب على الك�ان أن یوضح  

إجماال �النس�ة لتلك العمل�ات االستحواذ والتنازل عن الفروع ووحدات االستغالل األخرى التي تمت خالل  

 �ال من العناصر التال�ة: السنة المال�ة 

 السعر اإلجمالي للشراء أو التنازل (الب�ع)؛  -

 الجزء من سعر الشراء أو التنازل المدفوع نقدا و�ما �عادل النقد؛ -

 مبلغ النقد (وما �عادله) الذي �حوزه الفرع أو وحدة االستغالل سواء المكتس�ة أو المتنازل عنها؛   -

لوحدة االستغالل�ة سواء المكتس�ة أو المتنازل عنها، وتكون  مبلغ أصول وخصوم الشر�ة التا�عة أو ا -

 الم�الغ مجمعة حسب الفئات الرئ�س�ة �خالف النقد والنقد المعادل. 

 التدفقات النقد�ة للعملة األجنب�ة:  -6

تسجل التدفقات النقد�ة الناجمة عن معامالت العملة األجنب�ة �العملة الوظ�ف�ة للمنشأة، وذلك عن  

سعر الصرف بین العملة الوظ�ف�ة والعملة األجنب�ة على مبلغ هذه األخیرة عند تار�خ التدفقات    طر�ق تطبیق

النقد�ة. �ما �جب على الشر�ات التا�عة األجنب�ة أن تعد ب�انات منفصلة للتدفقات النقد�ة، وتحول التدفقات 

 ب�ة في توار�خ التدفقات النقد�ة النقد�ة لهذه الشر�ات عند سعر الصرف بین العملة الوظ�ف�ة والعملة األجن 

التغیرات في سعر صرف العملة األجنب�ة)   ال تعد األر�اح والخسائر غیر المحققة (الناجمة عن 

تدفقات نقد�ة، إال أن تأثیر تغیرات سعر الصرف على النقود والنقود المعادلة المحتفظ بها أو المستحقة  

د�ة، من أجل مطا�قة النقد والنقد المعادل عند بدا�ة ونها�ة  �العملة األجنب�ة تذ�ر في قائمة التدفقات النق

 الفترة. 
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IV -  7التعدیالت على المع�ار المحاسبي الدولي رقم 

�قتضي في األصل من الك�انات   1992قبل تعدیله سنة    7لقد �ان مع�ار المحاس�ة الدول�ة رقم  

المبلغة إعداد قائمة التغیرات في الوضع�ة المال�ة، والذي �ان �شار إل�ه أ�ضا و عادة �اسم قائمة تدفق  

لعرض التغیرات   )، وقد اعتبر حینها وسیلة مقبولة على نطاق واسعfunds flow statementاألموال (  

في المر�ز المالي �جزء من مجموعة �املة من القوائم المال�ة. ولكن حال�ا علل مجلس معاییر المحاس�ة  

  Cash Flow Statementsمن "قوائم التدفق النقدي" (  7الدول�ة عنوان المع�ار المحاسبي الدولي رقم  

،  1عنوان المستخدم في الوال�ات المتحدة) (ال  Statement of Cash Flowsإلى "قائمة التدفقات النقد�ة"  

 .Cash Flows Statementأو 

  29وفي إطار منظوره العام حول عرض الب�انات المال�ة ("م�ادرة اإلفصاح")، نشر المجلس بتار�خ  

"قائمة التدفقات النقد�ة"، حیث أص�ح �فترض    7تعدیالت على مع�ار المحاس�ة الدول�ة رقم    2016جانفي  

ا الك�ان  المتعلقة  في  التغیرات  تقی�م  من  المال�ة  الب�انات  مستخدمي  تمكن  التي  المعلومات  عن  لكشف 

 �االلتزامات المدرجة في أنشطته التمو�ل�ة، سواء أكان مصدر هذه التغییرات هو التدفقات النقد�ة أم ال.  

تعلقة �التغیرات  ومن أجل الوفاء بهذا االلتزام یتعین على الك�ان اإلفصاح عن المعلومات التال�ة الم

 �خصوص االلتزامات (الخصوم) المدرجة في األنشطة التمو�ل�ة: 

العملة الوظ�ف�ة هي العملة التي یزاول بها الك�ان غالب�ة أنشطته سواء �انت تلك األنشطة خاصة   -

 �عمل�ات مال�ة أو تشغیل�ة أو غیرها، ول�ست هي �الضرورة العملة المحل�ة 

 التدفقات النقد�ة المتعلقة �عمل�ات التمو�ل؛التغیرات الناتجة عن  -

 التغیرات الناتجة عن االستحواذ أو فقدان الس�طرة على الشر�ات التا�عة أو الشر�ات األخرى؛  -

 أثر التغیرات على أسعار صرف العمالت األجنب�ة؛   -

 التغیرات في الق�م العائلة؛  -

 التغییرات األخرى. -

رات في األصول المال�ة التي تدرج تدفقاتها النقد�ة ضمن أنشطة  وتشمل متطل�ات اإلفصاح تلك التغی    

 التمو�ل أو سیتم إدراجها ضمنها. 

تتمثل إحدى طرق تلب�ة متطل�ات اإلفصاح المشار إلیها في الق�ام �التسو�ة المقار�ة بین أرصدة فتح 

ت المدرجة ضمن أنشطة  الحسا�ات وأرصدة إغالقها في قائمة المر�ز المالي، وذلك ف�ما یتعلق �االلتزاما

 
1 Barry J. Epstein and Eva K. Jermakowicz, op. cit., p. 101. 
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التمو�ل. في هذا اإلطار، �جب أن تكون المعلومات �اف�ة للسماح لمستخدمي القوائم المال�ة �الر�ط بین  

 عناصر التسو�ة وقائمة المر�ز المالي وقائمة التدفقات النقد�ة. 

ات في  عندما �قدم الك�ان هذه المعلومات في نفس الوقت الذي �قدم ف�ه تلك المعط�ات عن التغیر 

 األصول والخصوم األخرى، ف�جب عل�ه أن �عرض التغیرات المتعلقة �أنشطة التمو�ل �شكل منفصل.

V - 7مع�ار (أسئلة و تمار�ن الIAS:( 

 : 01 نیرالتم

  :)الم�الغ بـ دج ("اآلفاق" سسةؤم حول  اآلت�ة معلومات ال لد�كلتكن 

 ؛33000  ن�ائ زلید ا، ورص61000  الموردین ید ، رص18000  لبضاعةصید ار  :2017/01/01بتار�خ  

  ؛68000  ن�ائ زلا ید ، ورص22000  نردیولم اد ، رصی35000لبضاعة  ا رصید  :2017/12/31بتار�خ  

  المب�عات، قیمة ن% م20 �حرال شھام رد ، وق198000  الم�اعة البضاعة تکلفةبلغت  :2017خالل 

 . 19%  فکان المضافة القیمة على مسرال معدل  أما

 

  :مطلوبال

  ؛2017خالل  ن�ائ ز ال ن�ة مد ضات النقوقیمة المقب تحدید  -    

  .2017خالل  نردیوللم قد�ةالنلمدفوعات قیمة ا تحدید  -    

 01حل التمر�ن 

  2017 خالل ن�ائزال نم �ةدالنق ضاتو المقب  قیمةتحدبد  -     

  المب�عات  تكلفة–=  المب�عات  �حرال شھام

  أي:

 ت کلفة المب�عات –المب�عات = المب�عات  ×  0,2

  ×المب�عات 0,2  – تکلفة المب�عات=  المب�عات    

  المب�عات  ×  0,8تکلفة المب�عات=      

  :�التالي

  247500= 0,8\198000=  0,8\=  تکلفة المب�عات المب�عات

  12/31ر�خ  بتا  ن�ائالز  – TTC+  المب�عات 01/01  بتار�خ  ن�ائز=  ال�ة دالنق ضاتوالمقب

259525 = 68000 – 1,19×247500 + 33000 =                            

  2017 خالل نردیو للم �ةدالنق عاتوف دالم قیمة تحدید -       
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  01/01  بتار�خ  لمخزون ا –12/31 بتار�خ ون ز=  تکلفة المب�عات + المخ�ات رالمشت

215000 = 18000 – 35000 + 198000 =            

  12/31ر�خ  بتا ردون وا لم  – TTC�ات ر+  المشت01/01  بتار�خ ردون و=  الم  المدفوعات النقد�ة

294850 = 22000 – 1,19×215000 + 61000 =                    

 : 02 نیرالتم

 ( الم�الغ ب دج) 2016/12/31  بتار�خ"  اآلفاق" سسةؤم حول اآلت�ة الب�انات  لد�ك نلتک

 

 

 

 

 

 مطلوب:ال

  ؛2016 خالل �ات ر المشت قیمة تحدید  -

  ؛2016 خالل  ن�ائزال نم  �ةد النق ضات والمقب  قیمة تحدید  -

  2016  خالل نردیوللم  �ةد النق عات وفد الم قیمة تحدید  -

  :02حل التمر�ن

  2015  البضاعةصید ر  –2016  البضاعة د رصی+  المب�عات  تکلفة=  ( خارج الرسم)المشتر�ات

110000 = 23000 – 35000 + 98000 =                            

  130900=   1,19×110000=   1,19× (خارج الرسم) �ات ر المشت=  البضاعة نم  الدورة �ات رمشت

  2016 ن�ائ زالصید ر  – TTCالبضاعة+  مب�عات 2015  ن�ائ زال د =  رصین�ائز ال نم المقبوضات

189500 = 45000 – 1,19×150000 + 56000 =                        

  2016 نردیوالمصید ر – الدورة �ات ر+  مشت 2015 نردیوالم د =  رصینردیوللم المدفوعات

142900 = 36000 – 130900 + 48000 =                     

 

 

 

 الب�ان  2016  2015
  مسر مب�عات البضاعة خارج ال   150000  135000
  تکلفة مب�عات البضاعة   98000  93400
  البضاعة حساب  د رصی   35000  23000
  ن�ائ زال حساب  د رصی   45000  56000
  نردیوالم حساب  د رصی   36000  48000

  المضافة القیمة على رسمال معدل   %19  %19
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 : 03التمر�ن 

  ):الم�الغ بـ دج (2015 دورة ن ع " اإلتحاد " سسةؤم حول اآلت�ة  مات والمعل لد�ك لتكن

 

 

 

 

 

 

 

 عرض التدفقات النقد�ة من األنشطة التشغیل�ة  :المطلوب

 : 03  نیرحل التم
 

 التدفقات النقد�ة من األنشطة التشغیل�ة ( الطر�قة غیر الم�اشرة ) 
 600000  صافي الدخل قبل الضر��ة  
 890000  مخصصات االهتالكات و المؤونات عن الدورة  

  )  70000تغیر احت�اجات راس مال العامل (    
 ) 42000(  تغیر حسا�ات المدینین         

 ) 17000(  الدائینین تغیر حسا�ات 
 ) 38000(  تسب�قات مدفوعة خالل الدورة

   27000  مصار�ف مستحقة الدفع عن الدورة
 79000  التدفقات النقد�ة من األنشطة التشغیل�ة  صافي   

 

 

 

 

 

 

 الب�ان المبلغ
 ی�ة رالض قبل الدخلصافي 60000
 خلد ال ی�ةرض 11400
 ی�ة رالض د �ع خلد صافي ال 48600
 ن ینی د الم حسا�ات   رتغی 42000

 ن ائنی د ال حسا�ات   رتغی ) 17000(
 ورةد ال خالل عةو فد تسب�قات م 38000
 ورةد ال ن ع  فعد مصار�ف مستحقة ال 27000
 ورة د ال نع  ونات ؤمخصصات االھتالكات والم 89000
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 : 04التمر�ن 

 ( الم�الغ ب دج)  2014لد�ك قائمة الدخل لمؤسسة " البی�ان " عن دورة  لتكن 

 المبلغ الب�ان
 1200000  المب�عات  
 )766000(  تكلفة المب�عات  
  434000 اإلجمالي صافي الدخل  
 )114000(   المصار�ف التشغیل�ة  - 
 )206000(   االهتالكات و المؤونات   - 
 ) 15000(  خسائر التنازل عن األصول غیر الجار�ة  - 
 ) 20000(  المصار�ف األخرى    
 ) 6000(  مصروف الفائدة   
 73000   صافي الدخل قبل الضر��ة   
 ) 13870(   ضر��ة الدخل - 
 59130   صافي الدخل �عد الضر��ة  

 :األرصدة التال�ة ( الم�الغ ب دج) 2014/ 12/ 31قائمة المر�ز المالي بتار�خ  تضمنت 

 2015 2014 الب�ان
 120000  223000  الز�ائن و الحسا�ات المماثلة 
 75000  186000  الموردون و الحسا�ات المماثلة  
 52000  37000  ضرائب و رسوم مستحقة على رقم االعمال  
 48000  31000  ضرائب قابلة لالسترجاع على رقم االعمال 
 57000  53000  م�الغ مستحقة للهیئات االجتماع�ة  
 19000  25000  فوائد مستحقة  
 17500  12500  ضرائب مستحقة على االر�اح 

 عرض التدفقات النقد�ة من األنشطة التشغیل�ة. المطلوب:
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 : 04حل التمر�ن 
 

 التدفقات النقد�ة من األنشطة التشغیل�ة ( الطر�قة غیر الم�اشرة ) 
 59130  صافي الدخل قبل الضر��ة  
 206000  االهتالكات و المؤونات  
 15000  خسائر التنازل عن األصول الغیر جار�ة  

  7000                      تغیر احت�اجات راس مال العامل    
 )103000(  ) 120000-223000الز�ائن و الحسا�ات المماثلة (  تغیر   
   111000  )75000-186000تغیر الموردین و الحسا�ات المماثلة (    
 17000  ) 48000-31000تغیر الضرائب القابلة لالسترجاع على رقم االعمال (    
   )15000(  ) 52000-37000لمستحقة على رقم االعمال ( تغیر الضرائب و الرسوم ا   
 ) 4000(   ) 57000- 53000تغیر الم�الغ المستحقة للهیئات االجتماع�ة (    
 6000   ) 19000-25000تغیر الفوائد المستحقة (    
 ) 5000(   )17500- 12500تغیر الضرائب المستحقة على األر�اح (    
   287130  النقد�ة من األنشطة التشغیل�ة التدفقات  صافي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 :بعساالمحور ال
االحداث الالحقة لتاریخ 

  انتھاء الفترة المالیة
(IAS 10) 
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مقدمة إن عمل�ة إعداد القوائم المال�ة تحتاج عادة إلى عدة أساب�ع أو عدة أشهر �عد نها�ة السنة  

المال�ة، وقد تحدث وقائع وأحداث خالل تلك الفترة تؤثر على الب�انات الواردة في تلك القوائم. وقد جاء مع�ار 

المال�ة" لب�ان المعالجة المحاسب�ة المالئمة    ) "األحداث الالحقة لتار�خ إنتهاء الفترة10المحاس�ة الدولي رقم (

على إصدار   لألحداث المرغو�ة وغیر المرغو�ة التي تقع �عد تار�خ إنتهاء الفترة المال�ة وقبل تار�خ الموافقة

القوائم المال�ة (تار�خ القطع) والتي تتعلق �الحسا�ات واألرصدة الواجب ظهورها في قائمة المر�ز المالي.  

اث الالحقة على تأكید أو تغییر إحتماالت وقائع أو أحداث �انت قد وقعت خالل السنة المال�ة وتعمل األحد 

 .السا�قة

I-  و نطاق المع�ارهدف: 

 ) إلى وصف ما یلي: 10یهدف مع�ار المحاس�ة الدولي رقم (

 متى �جب أن تعدل المنشأة قوائمها المال�ة لألحداث التي تقع �عد تار�خ إنتهاء الفترة المال�ة. -

التار�خ    اإلفصاحات المطلوب عرضها حول تار�خ إقرار إصدار القوائم المال�ة وحول األحداث الالحقة -

 إنتهاء الفترة المال�ة.

اإلستمرار�ة إذا �انت األحداث �عد تار�خ   كما یتطلب المع�ار عدم إعداد القوائم المال�ة على أساس

 إنتهاء الفترة المال�ة تشیر إلى أن إفتراض إستمرا�ة المنشأة لم �عد قائمة.

ونطاق المع�ار یتضمن تطبیق هذا المع�ار في المحاس�ة واإلفصاح عن األحداث التي تقع �عد  

 .تار�خ إنتهاء الفترة المال�ة

II – (تار�خ اإلعتماد) تار�خ التصر�ح �إصدار القوائم المال�ة  

تار�خ اإلعتماد هو التار�خ الذي �مكن ف�ه اعت�ار القوائم المال�ة معتمدة قانونا لإلصدار، وتختلف  

العمل�ة الخاصة �إقرار الب�انات المال�ة إلصدارها إعتمادا على الشكل التنظ�مي إلدارة المنشأة والمتطل�ات  

 .�ة واإلجراءات المت�عة في اإلعداد واإلنتهاء من القوائم المال�ةالقانون 

) هو تار�خ 10�عتبر تار�خ التصر�ح �إصدار القوائم المال�ة (اإلعتماد) وفق ما یتطل�ه المع�ار رقم (  -1

ر�ة  إقرار مجلس اإلدارة �إصدار تلك القوائم، ول�س تار�خ موافقة الهیئة العامة أو تار�خ إنتهاء إدارة الش

 من إعداد تلك القوائم. 

 )  1مثال (

 31/ 12/ 2013  أتمت إدارة شر�ة الفرح مسودة القوائم المال�ة للسنة المنته�ة في  2/27/ 2014في   -

 راجع مجلس اإلدارة الب�انات المال�ة وتم إقرارها إلصدارها.   9/ 2014/3في  -
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 المال�ة األخرى. أعلنت الشر�ة عن أر�احها واختارت المعلومات  18/ 2014/3في  -

 أص�حت القوائم المال�ة متاحة للمساهمین واآلخر�ن.   27/ 2014/3في  -

 صادق اإلجتماع السنوي للمساهمین على القوائم المال�ة.   14/ 2014/4في  -

 4/19/ 2014 تم تقد�م القوائم المال�ة المصادق علیها لهیئة األوراق المال�ة في -

ال  المطلوب: �إصدار  التصر�ح  تار�خ  هو  مع�ار  ما  �موجب  اإلعتماد)  (تار�خ  الفرح  لشر�ة  المال�ة  قوائم 

 )؟ 10المحاس�ة الدولي رقم (

 : )1حل مثال (

المال�ة هو10�موجب المع�ار الدولي رقم (     القوائم  وهو    9/ 2014/3  ) فإن تار�خ التصر�ح �إصدار 

إقرار مجلس اإلدارة إلصدارها ول�س تار�خ موافقة الهیئة العامة على تلك القوائم أو أي تار�خ آخر.   تار�خ

 9/ 2014/3  وحتى یوم  31/ 12/ 2013  و�التالي فإن �ل األحداث التي وقعت خالل الفترة الممتدة من

إذا �ان معالجة هذه    تعتبر فترة األحداث الالحقة و�جب أن تؤخذ �الحس�ان من قبل شر�ة الفرح وتحدید ما

 األحداث یتم محاسب�ة أو اإلفصاح عنها فقط. 

في �عض الحاالت �كون مطلو�ة من إدارة المنشأة إصدار قوائمها المال�ة لمجلس إداري إشرافي    -2

مكون من غیر المدیر�ن التنفیذیین) للمصادقة علیها ومن ثم رفع القوائم المال�ة للمساهمین وفي تلك 

قوائم المال�ة قد تم إقرارها لإلصدار (تم التصر�ح �إصدارها) عندما تقوم اإلدارة �المصادقة  الحاالت فإن ال

 .علیها لإلصدار ورفعها للمجلس اإلشرافي

 : )2مثال (

للهیئة االشراف�ة.    اإلصدارها  2013أقرت إدارة شر�ة الوالء القوائم المال�ة لعام    12/ 2014/2في   -

الموظفین   التنفیذیین فقط، و�مكن أن �شمل ممثلین من  الهیئة اإلشراف�ة من المدراء غیر  تتألف 

 وآخر�ن ذوي مصالح من خارج الشر�ة.

وقد تم توفیر القوائم المال�ة للمساهمین   .  2/16/ 2014  قر المجلس اإلشرافي القوائم المال�ة فيأ -

 1/ 2014/3  واآلخر�ن في

وتم تقد�م الب�انات المال�ة للجهة    15/ 2014/4  تلم اإلجتماع السنوي للمساهمین القوائم المال�ة فياس -

 . 26/ 2014/4 الرقاب�ة (هیئة األوراق المال�ة في

ما هو تار�خ التصر�ح �إصدار القوائم المال�ة لشر�ة الوالء �موجب مع�ار المحاس�ة الدولي رقم   المطلوب:

 )؟ 10(
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 : )2ال (حل مث

وهو    12/ 2014/2  ) فإن تار�خ التصر�ح �إصدار القوائم المال�ة هو10�موجب المع�ار الدولي رقم (    

تار�خ إقرار اإلدارة إلصدارها للمجلس اإلشرافي ول�س تار�خ إقرارها من قبل المجلس اإلشرافي. و�التالي فإن  

الممتدة من الفترة  التي وقعت خالل  األحداث  یوم  31/ 12/ 2013  كل  فترة   2/12/ 2014  وحتى  تعتبر 

األحداث الالحقة و�جب أن تؤخذ �الحس�ان من قبل شر�ة الوالء وتحدید ما إذا �ان معالجة هذه األحداث 

 .سیتم محاسب�ة أو اإلفصاح عنها فقط

III - 1: اإلعتراف والق�اس 

) نوعان من األحداث الالحقة لتار�خ إنتهاء الفترة المال�ة النوع األول األحداث 10یورد المع�ار رقم (

المعدلة والنوع الثاني األحداث غیر المعدلة �عد تار�خ قائمة المر�ز المالي وف�ما یلي إستعراض لمتطل�ات  

 المع�ار المتعلقة �اإلعتراف والق�اس. 

  ر�خ إنتهاء الفترة المال�ةاألحداث المعدلة �عد تا  -1

إنتهاء لتار�خ  الالحقة  األحداث  تلك  �انت    وهي  تقدم معلومات حول ظروف  والتي  المال�ة  الفترة 

موجودة فعل�ة بتار�خ قائمة المر�ز المالي، و�ن لم تكن معروفة إلدارة المنشأة عند إعداد القوائم المال�ة. وفي  

هذه الحالة �جب تعدیل القوائم المال�ة والمعدة �صورة أول�ة لتعكس األحداث التي حدثت �عد تار�خ قائمة  

 ز المالي وقبل إقرار إصدارها.  المر�

المنشأة   تتطلب من  التي  المالي  المر�ز  قائمة  تار�خ  �عد  المعدلة  أمثلة على األحداث  یلي  وف�ما 

 ا:تعدیل الم�الغ المعترف بها في القوائم المال�ة أو لإلعتراف ببنود لم �كن قد أعترف بها سا�ق 

إلتزام    المر�ز المالي والذي یبین أن على المنشأة  تسو�ة قض�ة من خالل قرار محكمة �عد تار�خ قائمة   أ.

حالي �خص تار�خ قائمة المر�ز المالي، و�ذلك على المنشأة أن تعدل المخصص المعترف �ه حال�ة �ما  

) "المخصصات، واإللتزامات واألصول المحتملة"، أو اإلعتراف  37یتفق مع مع�ار المحاس�ة الدولي رقم (

ة وعند صدور قرار المحكمة �قض�ة ما سوف تحول اإلفصاح عن اإللتزامات  �مخصص جدید. �ما أن المنشأ

لقائمة المر�ز   الطارئة لتلك القض�ة إلى اإلعتراف �مخصص نظرا ألن الحدث الالحق هنا �عتبر معدل 

 المالي.
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  إستالم معلومات �عد تار�خ قائمة المر�ز المالي تشیر إلى أن أصل من األصول قد تعرض لتدني   ب. 

بتار�خ قائمة المر�ز المالي مثل هبوط أسعار العقارات واآلالت وغیرها من األصول غیر   Impaired مةالق�

المتداولة أو أن المبلغ المعترف �ه سا�قا �خسارة إنخفاض في ق�مة ذلك األصل تحتاج إلى تعدیل ومثال  

 ذلك: 

  العادة یؤ�د أن الخسارة قد �انت إفالس عمیل والذي �حدث �عد تار�خ قائمة المر�ز المالي في   -

تعدیل المنشأة  التجار�ة و�تطلب من  المدینة  الذمم  المالي في حساب  المر�ز  قائمة  بتار�خ   قائمة 

 صافي ق�مة الذمم المدینة التجار�ة وذلك بتعدیل مخصص الدیون المشكوك فیها.

 للتحقق دلیال على ق�متها القابلةب�ع ال�ضاعة �عد تار�خ قائمة المر�ز المالي من الممكن أن �قدم  -

NRV المخزون. بتار�خ قائمة المر�ز المالي و�التالي على المنشأة تعدیل مخصص هبوط أسعار 

 ظهور معلومات جدیدة �عد تار�خ قائمة المر�ز المالي تتعلق بتكلفة أصول غیر متداولة تم شرائها أو  ج.

 ب�عها قبل تار�خ إنتهاء الفترة المال�ة. 

 .شاف إحت�ال أو أخطاء تظهر أن القوائم المال�ة لم تكن صح�حة. إكتد

 األحداث المعدلة �عد تار�خ قائمة المر�ز المالي :)3مثال (

ملیون    4أق�مت دعوى قضائ�ة من قبل أحد المنافسین على شر�ة الظالل �مبلغ    2014خالل عام      

دینار اإلنتهاكها عالمة تجار�ة معینة. و�ناء على توص�ة المستشار القانوني للشر�ة فقد إقتطعت شر�ة 

المخصص  �مخصص قضا�ا مقامة على المنشأة وظهر    2014ملیون دینار من أر�اح عام    2الظالل مبلغ  

 ضمن اإللتزامات.  2014/12/31 في قائمة المر�ز المالي �ما في

و�عد تار�خ قائمة المر�ز المالي أصدرت المحكمة العل�ا حكم لصالح المدعي �أن یدفع    2/15/ 2015وفي  

مالیین دینار. و�انت القوائم المال�ة قد أعدت بواسطة إدارة الشر�ة    3المدعي عل�ه (شر�ة الظالل) مبلغ  

 18/ 2015/2 وأقرها مجلس اإلدارة في 31/ 2015/1في 

ما هو اإلجراء المتوقع إجرائه من قبل شر�ة الظالل في هذه الحالة وفق متطل�ات المع�ار رقم    المطلوب:

 )؟ 10(

 : ) 3حل مثال (

(والذي �عتبر قطعي �افتراض المحكمة سلطة نهائ�ة) �جب على شر�ة   15/ 2015/2  عند صدور الحكم في

 :التالي  ملیون دینار لكي تعكس أثر الحكم الذي قضت �ه المحكمة �القید   1یل المخصص �مبلغ  الظالل تعد 
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 من ح/ ملخص الدخل  100000
15 /02 /2015 

 الى ح/ مخصص قضا�ا مقامة على المنشاة       100000 

 

قرار المحكمة أي أن الحدث مؤدي لتعدیل أرقام قائمة المر�ز المالي والتي هي قید اإلعداد، حیث صدر  

 .2/18/ 2015 أي قبل تار�خ إقرار القوائم المال�ة من قبل مجلس اإلدارة في 2/15في 

   :)4مثال (

مثال    23/ 2015/2  ) السابق �افتراض أن الحكم الصادر عن المحكمة قد صدر في3في المثال رقم (    

 Cutoff الحدث س�كون �عد نقطة القطعأو �عد ذلك، أي �عد إقرار مجلس اإلدارة للقوائم المال�ة، فإن هذا 

Point   ) وال �طلب من شر�ة الظالل عندئذ  )   2015/2/18  أي تار�خ التصر�ح �إصدار القوائم المال�ة في

 .2014إجراء أي تسو�ات أو تعدیل على القوائم المال�ة لعام 

 : )5مثال (

ة القابلة للتحقق أیهما أقل. و�لغت تكلفة تقوم شر�ة الصناعات الحدیثة بتقی�م مخزونها �التكلفة أو الق�م    

دینار وهي الق�مة التي أدرجت في قائمة المر�ز    140000المخزون وفق طر�قة الوارد أوال صادر أوال  

�إعت�ار أن التكلفة أقل من الق�مة القابلة للتحقق للمخزون. ونظرأ للكساد   31/ 12/ 2013المالي �ما في  

 . 2014ئدة في السوق، تعذر ب�ع المخزون خالل شهر �انون ثاني/الشدید واإلتجاهات السلب�ة السا

تعاقدت شر�ة الصناعات الحدیثة مع أحد الشر�ات المنافسة على ب�ع �امل المخزون    13/ 2014/2وفي  

أنه قد صرح �إصدار القوائم المال�ة (وهو تار�خ موافقة مجلس اإلدارة)    دینار، و�افتراض   115000�مبلغ  

 . 2014/3/1بتار�خ  

 )؟ 10ما هي المعالجة المناس�ة لإلنخفاض في ق�مة المخزون وفق مع�ار المحاس�ة الدولي ( المطلوب:

 : )5حل مثال (

اإلنخفاض   �مبلغ  اإلعتراف  الشر�ة  المنته�ة في    �جب على  للسنة  المال�ة  القوائم  المخزون في  ق�مة  في 

 دینار.  25000�مبلغ   2014/12/31

 األحداث غیر المعدلة �عد تار�خ إنتهاء الفترة المال�ة  -2

المع�ار رقم (       لتعكس  10یتطلب  للمنشأة  المال�ة  القوائم  بها في  المعترف  الم�الغ  یتم تعدیل  ) أن ال 

�عد تار�خ قائمة المر�ز المالي. وتمثل األحداث الالحقة التار�خ إنتهاء الفترة المال�ة  األحداث غیر المعدلة  



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@€a@âÏ0a…ibé@Z@Ú‘y˝€a@taÜy¸aÚÓ€bΩa@Ò6–€a@ıbËn„a@ÉÌâbn€@)IAS 10(@
 

 89 

المالي المر�ز  قائمة  تار�خ  �عد  الناشئة  األحداث  تلك  المال�ة  للقوائم  المعدلة  تعبر عن  12/31 غیر  وال 

 1ل�ة.ظروف �انت سائدة بتار�خ إنتهاء الفترة الما

 ومن األمثلة على األحداث الالحقة غیر المعدلة �عد تار�خ إنتهاء الفترة المال�ة ما یلي:

المال�ة   إنخفاض الق�مة السوق�ة العادلة لإلستثمارات بین تار�خ قائمة المر�ز المالي وتار�خ إقرار القوائم )1

المر�ز   قائمة  بتار�خ  حق�قة  ق�مة  هي  العادلة  الق�مة  ألن  إصدارها،  تار�خ  مقدرة  أي  ول�ست  المالي 

تنفیذ عمل�ة   �اعت�ارها مأخوذة من سوق نشط وتتحدد بناء على تعامالت بین أطراف راغ�ة وقادرة على

 الشراء والب�ع.  

أدوات   توز�عات األر�اح: إذا تم إقتراح أو اإلعالن عن توز�عات األر�اح من قبل مجلس اإلدارة لحاملي  )2

)" األدوات المال�ة: العرض"، �عد تار�خ إنتهاء  32لي رقم (حقوق �ما عرفت في مع�ار المحاس�ة الدو 

الفترة المال�ة فإنه �جب على المنشأة أن ال تعترف بتوز�عات األر�اح هذه �إلتزام بتار�خ قائمة المر�ز  

) رقم  الدولي  المحاس�ة  مع�ار  ضمن  الواردة  الحالي  اإللتزام  شروط  تلبي  ال  ألنها  ) 37المالي، 

دات والمطلو�ات المحتملة"، حیث أن الهیئة العامة هي المخولة �إقرار التوز�عات  "المخصصات، والموجو 

ول�س مجلس اإلدارة الذي �قترح توز�ع نس�ة محددة من األر�اح و�تم اإلفصاح عن تلك التوز�عات ضمن  

 ).1اإل�ضاحات �موجب مع�ار المحاس�ة الدولي رقم (

اإلبالغ    فترة المال�ة أو است�عاد شر�ة تا�عة رئ�س�ة (مع�ارإندماج أعمال رئ�س�ة تمت �عد تار�خ إنتهاء ال )3

 ) "إندماج األعمال" یتطلب إفصاحات محدودة في مثل تلك الحاالت).3المالي الدولي رقم (

 إعالن خطة إل�قاف عمل�ات إنتاج�ة معینة.  )4

  نتهاء الفترة نشوء إلتزامات طارئة أو البدء في قض�ة رئ�س�ة ناشئة فقط من أحداث وقعت �عد تار�خ إ )5

 المال�ة.

 تلف خط إنتاجي رئ�سي نت�جة تعرضه لحر�ق �عد تار�خ إنتهاء الفترة المال�ة.  )6

 اإلعالن عن أو البدء في إنجاز إعادة ه�كلة رئ�س�ة.  )7

 تغیرات �بیرة غیر عاد�ة في أسعار األصول أو في معدالت أسعار صرف العمالت األجنب�ة.  )8

 التغیرات الجوهر�ة في معدالت الضر��ة أو تغیرات هامة في قانون الضر��ة.   )9

 
 .154مرجع سبق ذ�ره، ص  المعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة،جمعة حمیدات، خبیر  1



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@€a@âÏ0a…ibé@Z@Ú‘y˝€a@taÜy¸aÚÓ€bΩa@Ò6–€a@ıbËn„a@ÉÌâbn€@)IAS 10(@
 

 90 

للب�ع، أو است�عاد  )10 المتداولة �متاحة   شراء موجودات �م�الغ �بیرة نسب�ة، وتصن�ف األصول غیر 

 األصول أو التخلص منها �الب�ع أو الم�ادلة أو الشطب، أو أ�ة أصول تم مصادرتها من قبل الحكومة.  

 اح عن األحداث غیر المؤد�ة لتعدیل القوائم المال�ة �عد تار�خ إنتهاء الفترة المال�ةاإلفص -3

إذا �انت األحداث غیر المعدلة �عد تار�خ قائمة المر�ز المالي مهمة بدرجة �بیرة �حیث أن عدم اإلفصاح  

الرشیدة والصح�حة   القرارات  إتخاذ  المال�ة على  القوائم  المع�ار  عنها سیؤثر في قدرة مستخدمي  فإن هذا 

 یتطلب اإلفصاح عن المعلومات التال�ة لكل فئة مهمة من تلك األحداث: 

 طب�عة وماه�ة الحدث،  -     

 تقدیر األثر المالي لذلك الحدث، و�ذا �ان من الصعو�ة تقدیر األثر المالي یتم اإلفصاح عن هذه -     

 .الحق�قة

 إستمرار�ة المنشأة   -4

الفترة   إنتهاء  المال�ة على أساس اإلستمرار�ة إذا قررت اإلدارة �عد تار�خ  القوائم  �جب عدم إعداد 

المال�ة تصف�ة المنشأة أو وقف النشاط التجاري أو أنه ل�س لدیها بدیل آخر سوى عمل ذلك. �ما یتطلب 

 حول اإلستمرار�ة إذا: )، عرض القوائم المال�ة، تقد�م إفصاحات معینة1مع�ار المحاس�ة الدولي رقم (

 لم یتم إعداد القوائم المال�ة على أساس اإلستمرار�ة، أو  -

  وجود ظروف وأحداث تنشأ �عد تار�خ إنتهاء الفترة المال�ة تؤدي إلى وجود شكوك في إستمرار�ة  -

 .الشر�ة

IV - 1:اإلفصاح 

 تار�خ إقرار إصدار القوائم المال�ة  -1

�جب اإلفصاح عن تار�خ إقرار القوائم المال�ة إلصدارها وتحدید الجهة المخولة �إقرارها، و�ذا �ان  

مالك المنشأة أو آخر�ن لدیهم السلطة لتعدیل القوائم المال�ة �عد اإلصدار فإن على المنشأة أن تفصح عن  

عن تار�خ إقرار أو التصر�ح �إصدار القوائم المال�ة لكون تلك القوائم ال    تلك الحق�قة. وتن�ع أهم�ة اإلفصاح

 تعكس األحداث �عد هذا التار�خ. 
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 حدیث اإلفصاح بتار�خ قائمة المر�ز المالي  ت -2

الفترة المال�ة حول أحداث وظروف �انت   إذا حصلت المنشأة على معلومات جدیدة �عد تار�خ إنتهاء

قائمة بتار�خ قائمة المر�ز المالي �جب تحدیث اإلفصاحات التي لها عالقة بهذه الظروف واألحداث في  

ضوء المعلومات الجدیدة، حتى إذا لم تؤثر المعلومات الجدیدة في الم�الغ المعترف بها في القوائم المال�ة.  

لومات جدیدة حول قض�ة مقامة على المنشأة وتم اإلفصاح عنها في القوائم  ومن األمثلة على ذلك نشوء مع

 المال�ة �إلتزامات طارئة �حیث تؤدي المعلومات الجدیدة إلى تكو�ن مخصص �عترف �ه في القوائم المال�ة. 

V - 10مع�ار (أسئلة و تمار�ن الIAS:( 

 التمر�ن األول (اخت�ار من متعدد)  

 اإلجا�ة األصح لكل سؤال من األسئلة التال�ة: ضع دائرة حول 

 األر�اح المقترح توز�عها على المساهمین �عد إنتهاء السنة تظهر في الب�انات المال�ة: -1

 في بند أر�اح مقترح توز�عها على المساهمین ضمن المطلو�ات  -أ     

 ن ضمن حقوق المساهمی في بند أر�اح مقترح توز�عها على المساهمین    -ب     

 عنها في الب�انات المال�ة ت�قى ضمن األر�اح المدورة و�تم اإلفصاح  -ج    

 �ل ما ورد أعاله صح�ح  -د      

 واحدة من األحداث الالحقة لتار�خ المیزان�ة غیر مؤد�ة لتعدیل القوائم المال�ة:  -2

 تعرض معدات الحر�ق أدى إلى تلفها  -أ     

 �مبلغ �بیر  ب�ع ال�ضاعة �أقل من ق�متها القابلة للتحقق -ب      

 إكتشاف إحت�ال أو أخطاء تظهر أن القوائم  -ج     

 المال�ة لم تكن صح�حة  إفالس عمیل �عد تار�خ المیزان�ة العموم�ة -د       

 واحدة مما یلي تمثل تار�خ إصدار القوائم المال�ة:  -3 

 عامة على القوائم تار�خ مصادقة الهیئة ال -أ     

 اإلدارة تار�خ إقرار القوائم المال�ة من مجلس المال�ة -ب     

 تار�خ تقد�م القوائم المال�ة لهیئة األوراق  -ج   

 المجلس اإلدارة  تار�خ تقد�م إدارة المنشأة لقوائمها -د     

 الب�انات المال�ة: . أي من األحداث الالحقة التال�ة والتي لها تأثیر مادي تتطلب تعدیل 4

 إحتراق م�اني الشر�ة غیر المؤمن علیها  -أ     
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 �ارثة طب�ع�ة   إفالس أحد المدینین �صورة مفاجئة �سبب  -ب      

 إتالف المخزون السلعي �سبب إنتهاء   -ج    

 صالحیته  إصدار سندات  -د      

 األحداث الالحقة �أنها األحداث التي تقع بین: تعرف  -5

 تار�خ القوائم المال�ة وتار�خ إصدار الب�انات المال�ة -أ    

 تار�خ القوائم المال�ة وتار�خ المصادقة على الب�انات المال�ة من قبل الجمع�ة العموم�ة للشر�ة -ب    

 المیداني  وتار�خ إنتهاء العمل التقر�رتار�خ  -ج    

 المیداني  العمل إنتهاء وتار�خ  القوائم المال�ة تار�خ -د     

، وتقدمت  2013ملیون دینار خالل عام    2شر�ة النور بناء محطة طاقة �هر�ائ�ة بتكلفة    قررت   -6

ملیون دینار. تم إصدار خطاب الضمان في    1.5غ  الشر�ة �طلب خطاب ضمان من أحد البنوك �مبل

، علما �أن السنة المال�ة تنتهي    12/ 2014/4  ، وتم إعتماد الب�انات المال�ة إلصدارها في   2014/3/9

من �ل عام. �جب أن �كون التعدیل المطلوب الق�ام �ه على الب�انات المال�ة للسنة المنته�ة    12/31  في

 2013/12/31في  

 هو:

 .2013 كإلتزام طارئ في الب�انات المال�ة العام  ملیون دینار 1.5  اإلفصاح عن مبلغ -أ     

 . ملیون دینار 1.5  ذمم دائنة طو�لة األجل �ق�مة قید   -ب     

   دینارملیون  1.5 إث�ات إحت�اطي طوارئ �ق�مة -ج    

 عدم الق�ام �أي إجراء -د      

ملیون دینار على المؤسسة    2قامت الشر�ة العر��ة �إث�ات ذمم مدینة �مبلغ    2012/12/31في   -7

وفي للشر�ة.  رئ�سي  عمیل  وهي  وفي    2013/2/11  األهل�ة  األهل�ة،  المؤسسة  إفالس  أعلن 

تم إقرار القوائم المال�ة من قبل مجلس اإلدارة إلصدارها. ستقوم الشر�ة العر��ة �معالجة   2013/2/13

 �ما یلي:  2012ذلك الحدث في القوائم المال�ة لعام 

 . إ�ضاحات الب�انات المال�ةاإلفصاح عن إفالس المؤسسة األهل�ة في  -أ    

 دینار. ملیون  2إعداد مخصص دیون مشكوك فیها �ق�مة  -ب     

 . 2012الحدث حصل �عد نها�ة عام  تجاهل الحدث وانتظار نت�جة اإلفالس ألن  -ج   
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المقارنة ومعاملة الحدث �موجب مع�ار لمحاس�ة    الب�انات في  ملیون دینار    2إلغاء مب�عات �ق�مة    -د     

 )8رقم (

  2/5/ 014اإلدارة في    لشر�ة الشرق األوسط و�قرارها من مجلس  2013تم إصدار القوائم المال�ة لعام    -8

 ، أي مما یلي �عتبر من األحداث الالحقة:

 31/ 12/ 2013إفالس عمیل في   -أ    

 .  2014/2/6  في خسائر جس�مةحر�ق في قسم اإلنتاج إلى  -ب     

 2014خالل الر�ع الثاني من عام  تغیرات �بیرة في معدالت أسعار الصرف -ج    

 .تلف مخزون �ضاعة �مبلغ مادي  أدى إلى 2014/1/1  حدوث ف�ضان في -د      

أن    -9 �حیث  �بیرة  بدرجة  مهمة  العموم�ة  المیزان�ة  تار�خ  �عد  المعدلة  غیر  األحداث  �انت   عدمإذا 

فإن هذا    اإلفصاح عنها سیؤثر في قدرة مستخدمي القوائم المال�ة على إتخاذ القرارات الرشیدة والصح�حة

 المع�ار یتطلب اإلفصاح عن المعلومات التال�ة لكل فئة مهمة من تلك األحداث:

 .طب�عة وماه�ة الحدث  -أ    

 . تقدیر األثر المالي لذلك الحدث  -ب     

 .یتم اإلفصاح عن هذه الحق�قة  صعو�ة تقدیر األثر الماليإذا �ان من ال -ج    

 جم�ع ما ذ�ر صح�ح  -د      

المؤد�ة للتعدیل    2013/12/31  واحدة مما یلي تعتبر من األحداث الالحقة لتار�خ المیزان�ة �ما في  - 10

 :2014/3/20 الشر�ة األمجاد والتي تم إقرار إصدار قوائمها المال�ة في

 .12/31/ 2013إعدام دین ألحد العمالء في  -أ    

 2013خطأ في حساب المشتر�ات لعام   اكتشف المحاسب وجود  2/ 2014/2في  -ب     

�خسارة والتي تم إظهارها �الق�مة العادلة في میزان�ة عام  تم ب�ع إستثمارات مال�ة    2/5/ 2014في    -ج    

2013. 

 .3/21/ 2014تلف معدات �سبب حر�ق في  -د      

 التمر�ن الثاني:

 ، وعلمت أ�ضا أن: 2010/12/31  إذا �ان تار�خ إنتهاء السنة المال�ة لشر�ة المجد هو

 28/ 2011/2  إعداد القوائم المال�ة من قبل إدارة الشر�ة �شكلها النهائي تار�خ إنتهاء ▪

 12/ 2011/3  تار�خ إقرار مجلس اإلدارة للقوائم المال�ة و إصدارها ▪



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@€a@âÏ0a…ibé@Z@Ú‘y˝€a@taÜy¸aÚÓ€bΩa@Ò6–€a@ıbËn„a@ÉÌâbn€@)IAS 10(@
 

 94 

 31/ 2011/3 تار�خ مصادقة الهیئة العامة للشر�ة على القوائم المال�ة ▪

 وقد حصلت األحداث التال�ة لدى شر�ة المجد التجار�ة:

، حصل تدفق م�اه على مستودعات الشر�ة أدى إلى تلف �عض محتو�ات مخزون    1/ 2011/1. بتار�خ  1

 دینار.  66000 ال�ضاعة الموجودة، وقد قدرت الخسائر من جراء ذلك ب 

  2010تبین أن هناك مخزون �عود للشر�ة لم یدخل ضمن المخزون آخر المدة   ،  2/2/ 2011. بتار�خ  2

 دینار.  55000(خطأ) عند الجرد �ق�مة 

 انخفضت أسعار اإلستثمارات المال�ة في األسهم التي  2011) /1. خالل شهر �انون ثاني (شهر 3

 .2010دینار عن ق�متها نها�ة   20000تملكها شر�ة المجد �مقدار 

 دینار  90000صدر قرار المحكمة العل�ا بتغر�م شر�ة المجد �مبلغ  2011ر ش�اط / . خالل شه4

 دینار.  50000�مبلغ   2010علما �أن الشر�ة �انت قد رصدت مخصص قضا�ا نها�ة عام 

بتار�خ  5 �ق�مة    3/31/ 2011.  أسهم  أر�اح  توز�ع  للمساهمین  العامة  الهیئة  أقرت  دینار.    33000، 

  المطلوب:

ا المال�ة  ب�ان طب�عة  القوائم  إعداد  الالزمة عند  المحاسب�ة  والمعالجة  السا�قة، وتصن�فها،  ألحداث 

) حسب الجدول  10، لكل حالة منفصلة عن األخرى �موجب مع�ار المحاس�ة الدولي رقم (2010العام  

 التالي:
 توقیت الحدث  رقم العمل�ة

 ( الحق، غیر الحق )

 طب�عة الحدث 

 ( معدل، غیر معدل ) 

 اإلفصاح عن الحدث

 (یوجب اإلفصاح، الیوجب اإلفصاح)

1    

2    

3    

4    

5    
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 التمر�ن الثالث:  

 .عرف األحداث الالحقة غیر المعدلة، مع إعطاء ثالثة أمثلة علیها

 التمر�ن الرا�ع: 

 .عدد أر�عة أمثلة على األحداث الالحقة غیر المعدلة �عد تار�خ إنتهاء الفترة المال�ة

 إجا�ة التمر�ن األول: 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرقم

 ب د د ب د أ ب ب أ ج  االجا�ة
 

 إجا�ة التمر�ن الثاني: 
 

 توقیت الحدث  رقم العمل�ة

 ( الحق، غیر الحق )

 طب�عة الحدث 

 معدل ) ( معدل، غیر 

 اإلفصاح عن الحدث

 (یوجب اإلفصاح، الیوجب اإلفصاح)

1    

2    

3    

4    

5    
 

 إجا�ة التمر�ن الثالث:  

الفترة المال�ة غیر المعدلة للقوائم المال�ة تلك األحداث الناشئة �عد تار�خ    تمثل األحداث الالحقة لتار�خ إنتهاء

 ) وال تعبر عن ظروف �انت سائدة بتار�خ إنتهاء الفترة المال�ة.31/ 12( قائمة المر�ز المالي

 ومن األمثلة على األحداث الالحقة غیر المعدلة �عد تار�خ إنتهاء الفترة المال�ة ما یلي:

ة السوق�ة العادلة لإلستثمارات بین تار�خ قائمة المر�ز المالي وتار�خ إقرار القوائم  الق�م  إنخفاض  .1

 المال�ة أي تار�خ إصدارها. 

  نشوء إلتزامات طارئة أو البدء في قض�ة رئ�س�ة ناشئة فقط من أحداث وقعت �عد تار�خ إنتهاء  .2

 الفترة المال�ة.

 .تلف أصل (حر�ق أو حادث) .3
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 الرا�ع:إجا�ة التمر�ن 

 الق�مة السوق�ة العادلة لإلستثمارات.  إنخفاض  .1

 اإلعالن عن أو البدء في إنجاز إعادة ه�كلة رئ�س�ة.  .2

 تغیرات �بیرة غیر عاد�ة في أسعار األصول أو في معدالت أسعار صرف العمالت األجنب�ة.  .3

 التغیرات الجوهر�ة في معدالت الضر��ة أو تغیرات هامة في قانون الضر��ة.  .4



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 :منثاالمحور ال
لدولیة بني المعاییر ات
عداد التقاریر المالیةإل   

(IFRS 1) 
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I-  و نطاق المع�ارهدف: 

  :نبذة تار�خ�ة عن المع�ار -1

   المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة   2003في    IASBأصدر مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة

1 IFRSل�طبق المع�ار على الشر�ات التي تبنت )تبني المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة ألول مرة ،

المعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة ألول مرة والتي سوف تعرض أول قوائم مال�ة لها وفق هذه المعاییر،  

  ) نصف سنوي، ر�ع سنوي، أو شهري (كما �جب على الشر�ات تطبیق المع�ار على �ل تقر�ر مالي مرحلي  

التقار�ر المال�ة المرحل�ة "والمع�ار ساري المفعول ابتداء " IAS 34الدولي  �عرض ط�قا للمع�ار المحاسبي  

 .1/2004/ 1من 

 : هدف المع�ار -2

على   )القوائم السنو�ة التي تعد ألول مرة(ف هذا المع�ار إلى ضمان أن القوائم المال�ة األول�ة  د هی

 :المال�ة المرحل�ة األول�ة تشمل معلومات مال�ة عال�ة الجودة یتحقق بها ما یلي والقوائم  IFRS أساس

 .توفر الشفاف�ة لمستخدمیها وتوفر معلومات مقارنة لكل الفترات المعروضة -

  .IFRS توفر نقطة بدا�ة مالئمة وفق المعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة -

 .المنفعة المتأت�ة لمستخدمیها�مكن اعدادها بتكلفة ال تتجاوز  -

 1: نطاق المع�ار -3

  ي:�غطي المع�ار القوائم المال�ة للشر�ة الت

 .   IFRS تتبنى المعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة -

كما �غطي المع�ار الشر�ات التي عرضت معظم قوائمها المال�ة السا�قة و�انت ملتزمة المعاییر   -

في �ل الجوانب عدا أنها ال تحتوي على ب�ان صر�ح و�دون   IFRS التقار�ر المال�ةالدول�ة إلعداد 

  ا.أو جزء منه  IFRS تحفظ أنها ملتزمة �المعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة

كما �طبق المع�ار على الشر�ات التي �انت تطبق معاییر غیر متوافقة مع المعاییر الدول�ة إلعداد  -

، أو أن القوائم المال�ة معدة وفقًا للمعاییر الدول�ة لكن معدة لالستخدام الداخلي IFRS التقار�ر المال�ة

   .فقط بدون جعلها متاحة لمالك الشر�ة أو أي مستخدمین خارجیین

 

 
 . 285، ص 2017، دار صفاء للنشر و التوز�ع، األردن، 1خالد جمال الجعارات، المعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة، الجزء  1
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II – تطل�ات االعتراف والق�اسم : 

والتي  IFRS الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة�جب على الشر�ة إعداد میزان�ة افتتاح�ة وفقا للمعاییر  -

، وهي المیزان�ة  IFRS تعتبر نقطة البدا�ة للمحاس�ة �مقتضى المعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة

  في تار�خ االنتقال إلى المعاییر الدول�ة )منشورة أو غیر منشورة(للشر�ة 

المحاسب�ة في میزانیتها وجم�ع الفترات المعروضة فیها  �جب على الشر�ة استخدام نفس الس�اسات  -

أي أنه �جب التطبیق الكامل �أثر رجعي للمعاییر النافذة   IFRS قوائمها المال�ة األولى التي تطبق

  .في تار�خ تقار�ر الشر�ة، مع �عض االستثناءات المحدودة المتعلقة �األدوات المال�ة وعقود التأمین

یتطلب المع�ار   : IFRS االفتتاح�ة وفقا للمعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ةأسس إعداد المیزان�ة  

�عض المتطل�ات الرئ�س�ة التي �جب ات�اعها عند تبني المعاییر الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة ألول مرة  

 :وتشمل ما یلي

المال�ة   ▪ التقار�ر  إلعداد  الدولي  المع�ار  تتطلب  التي  وااللتزامات  األصول  �كافة  االعتراف  �جب 

االعتراف بها ولم تكن تظهر في القوائم المال�ة للشر�ات قبل تبني المعاییر ألول مرة ومن األمثلة 

�عة سا�قًا �المشتقات  على ذلك إذا �انت القوائم المال�ة للشر�ة ال تعترف وفق المعاییر المحاسب�ة المت 

المال�ة سواء أكانت أصول أو التزامات في صلب المیزان�ة ولكن تعترف بها خارج المیزان�ة والتزامات  

التقاعد أو وجوب إعداد مخصصات لاللتزامات المقدرة عند ب�ع السلع وفقا للمع�ار المحاسبي الدولي 

)37 IAS(مات من خالل تعدیل الر�د االفتتاحي  ، و�جب أن یتم االعتراف بهذه األصول وااللتزا

  .ـو بند محدد ضمن حقوق الملك�ة )ترحیل من جدید (  لحساب األر�اح المحتجزة

III- 2:تفسیر االنتقال الى المعاییر الدول�ة العداد التقار�ر 

على المنشاة ان تفسر ��ف ان االنتقال من م�ادئ المحاس�ة المقبولة عموما السا�قة الى المعاییر  

 الدول�ة العداد التقار�ر المال�ة قد اثر على مر�زها المالي المبلغ عنه و أدائها المالي و تدفقاتها النقد�ة. 

 

 

 

 

 
 .287مرجع سبق ذ�ره، ص   2
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IV – أسئلة و تمار�ن المع�ار  )IFRS 1 ( : 

 مثال: 

وقد �ان    2019/ 1/1شر�ة بتبني المعاییر الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة ألول مرة اعت�ارًا من  قامت      

في   للمتاجرة  آجلة  عقود  الشر�ة  العادلة    2019/ 31/12لدى  ظاهرة ضمن    300000ق�متها  غیر  دج 

  .حسا�ات الشر�ة �موجب المعاییر الوطن�ة التي �انت تت�عها الشر�ة

  المطلوب:

  .المعالجة المحاسب�ة لبند العقود اآلجلة عند تبني المعاییر الدولي إلعداد التقار�ر المال�ةبین 

 الحل: 

�جب االعتراف �األصول التي   )IFRS 1(�موجب المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة ألول مرة      

ول مرة المعاییر الدول�ة، وفي  تتطلب معاییر أخرى االعتراف بها ولم تظهر �سجالت الشر�ة التي ستتبنى أل

یتطلب االعتراف �أصل مالي �اسم العقود اآلجلة مع   )IAS 37(هذه الحالة فإن المع�ار المحاسبي الدولي  

  ي:وعل�ه یتم اعداد القید اآلت )ترحیل من جدید (االعتراف بها ضمن حساب األر�اح المحتجزة 

 عقود آجلة     من ح/   300000
2019/12/31 

  )ترحیل من جدید (األر�اح المحتجزة الى ح/       300000 

 

ظاهرة في القوائم المال�ة للشر�ات قبل تبني المعاییر ألول   است�عاد األصول وااللتزامات التي  �انت  ▪

مرة والتي ال تعترف بها متطل�ات المعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة و�حیث یتم اقفال هذه  

  .)او حساب محدد ضمن حقوق الملك�ة(العناصر في حساب األر�اح المحتجزة في بدا�ة السنة 

   مثال:

و�ذلك    31/12/2019قامت شر�ة بتبني المعاییر الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة ألول مرة اعت�ارًا من      

دج رسملت    40000التار�خ �ان لدى الشر�ة حساب تكال�ف ال�حث والظاهرة �أصل غیر ملموس �مبلغ  

  .على مدار عدة سنوات سا�قة �موجب معاییر محاسب�ة أخرى �انت تت�عها الشر�ة سا�قاً 

 المطلوب:

  .بین المعالجة المحاسب�ة لبند تكال�ف ال�حث عند تبني المعاییر الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة
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 الحل: 

األصول غیر الملموسة" فإن مصار�ف ال�حث تعالج  " )IAS 38  (�موجب المع�ار المحاسبي الدولي     

كمصروف فترة وذلك لعدم وجود تأكید معقول �الحصول على أصل غیر ملموس خالل مرحلة ال�حث، و�ما  

المع�ار   �موجب  و�توجب  المال�ة،  التقار�ر  إلعداد  الدولي  المعاییر  ستت�ع  الشر�ة  الغاء  )IFRS 1(أن 

  :وعل�ه یتم اعداد القید اآلتي )ترحیل من جدید (ب األر�اح المحتجزة االعتراف بهذا األصل من خالل حسا
 

 (ترحیل من جدید (األر�اح المحتجزة من ح/   400000
2019/12/31 

 مصار�ف ال�حث الى ح/       40000 
 

  .2018/ 12/ 31كما سیتم است�عاد رصید تكال�ف ال�حث الظاهرة في المیزان�ة للسنة المقارنة �ما في  

التقار�ر  ▪ الدولي إلعداد  المعاییر  لمتطل�ات  وفقا  المیزان�ة وعرضها  تصن�ف عناصر  إعادة  �جب 

المال�ة، ومن األمثلة على ذلك إذا �انت الشر�ة تصنف أسهم الخز�نة ضمن األصول �ما هو مت�ع  

حة من في �عض المعاییر الوطن�ة في �عض الدول، ف�جب إعادة تصن�ف أسهم الخز�نة مطرو 

حقوق الملك�ة، و�ذلك �النس�ة لألسهم الممتازة القابلة لالستدعاء إذا ظهرت ضمن حقوق الملك�ة  

للشر�ة قبل تبني المعاییر الدول�ة فإنه �جب إعادة تصن�فها ضمن االلتزامات وفق المع�ار المحاسبي  

  .المرت�ط �األدوات المال�ة )IAS 32 (الدولي

الدول�ة   ▪ في ق�اس جم�ع األصول وااللتزامات المعترف بها، و�تضمن ذلك  �جب تطبیق المعاییر 

إمكان�ة تحول الشر�ة من طر�قة محاسب�ة معینة مت�عة في القوائم المال�ة إلى طر�قة أخرى مقبولة  

في المعاییر الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة، ومن األمثلة على ذلك �مكن للشر�ة إت�اع نموذج إعادة 

ق�اس عند  الدولي  التقی�م  المحاسبي  المع�ار  �موجب  األجل  طو�لة  األصول   )IAS 16  (ق�مة 

الممتلكات والمعدات والمصانع" واعت�ار الق�مة العادلة في التار�خ االنتقالي عي تكلفة جدیدة لهذه "

األصول و�مكن إعادة تقی�م األصول �التكلفة المعدلة �مؤشر أسعار عام والذي �أخذ �عین االعت�ار  

ق�اسي لسلة من السلع والخدمات أو التكلفة معدلة �الرقم الق�اسي الخاص، مثل الرقم الق�اسي  الرقم ال

  .ألسعار العقارات 

  :المعالجة المحاسب�ة لألصول طو�لة األجل األخرى  ▪

  .أراضي والمنشآت والمعدات                  

  .الممتلكات االستثمار�ة                 
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  .الملموسةاألصول غیر                  

عند التبني األول للمعاییر الدول�ة إما �الق�مة العادلة �ما   المذ�ورة �تكلفة�مكن اظهار العناصر  

للتار�خ االنتقالي   التقی�م السا�قة  �ق�م إعادة  التار�خ االنتقالي أو  التقی�م قابلة للمقارنة  (في  إذا �انت إعادة 

  .�مة العادلة أو مع التكلفة المهلكة�شكل �بیر مع الق 

�مكن اعت�ار فروقات ترجمة العمالت األجنب�ة التراكم�ة الناجمة عن ترجمة القوام المال�ة لشر�ة  -

في التار�خ االنتقالي، وأي أر�اح أو خسائر الحقة على التخلص من أي عمل�ات   )صفر(أجنب�ة  

  .أجنب�ة �ست�عد فروقات الترجمة السا�قة للتار�خ االنتقالي

 )IAS 32(ال توجد حاجة إلى إعادة إظهار األدوات المال�ة المقارنة وفقًا للمع�ار�ن المحاسبیین   -

األولى المعدة وفقًا للمعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة،  في القوائم المال�ة  )IFRS 9(والمع�ار 

المط�قة سا�قًا( على المعلومات المقارنة لألدوات المال�ة، (و�جب تطبیق الم�ادئ المحاسب�ة الوطن�ة  

دون   )IFRS 9(و   )IAS 32  (و�جب اإلفصاح عن التعدیالت الرئ�س�ة الالزمة لاللتزام �المع�ار�ن

لق�اسه  الس�اسات الحاجة  في  تغییر  أنه  على  المذ�ور�ن  للمع�ار�ن  التبني  اعت�ار  و�جب  �م�ًا،  ا 

  .المحاسب�ة

 ار:أسئلة المع�

 ما هو الهدف الرئ�سي للمع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة IFRS1   تبني المع�ار الدولي إلعداد

 ؟ )التقار�ر المال�ة ألول مرة

  المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة ت ما هو النطاق الذي �غط�ه IFRS1   بني المع�ار الدولي

  ؟)إلعداد التقار�ر المال�ة ألول مرة

 ما هي متطل�ات االعتراف والق�اس التي حددها المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة IFRS1 

 ؟  )تبني المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة ألول مرة

  عداد المیزان�ة االفتتاح�ة التي یتطلبها المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة  ما هي أسس ا IFRS1 

  ؟)تبني المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة ألول مرة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 :سعتاالمحور ال
ع على أساس االسھمالدف  

(IFRS 2) 
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I-  و نطاق المع�ارهدف: 

وقد تم إجراء عدة    2005/1/1  وساري المفعول إعت�ارا من  2004صدر هذا المع�ار في ش�اط  

تعدیالت الحقة عل�ه، وقد جاء هذا المع�ار لب�ان ��ف�ة معالجة وعرض العمل�ات المتضمنة حصول المنشأة  

المعامالت التي تتم مع العاملین مقابل التسدید �أدوات حقوق ملك�ة أو التي  على سلع أو خدمات �ما فیها  

 .تقاس على أساس الق�مة العادلة ألدوات حقوق الملك�ة وقد تأخذ صورة أسهم أو خ�ارات أسهم

 : هدف المع�ار -1

التسدید من  یهدف هذا المع�ار إلى ب�ان ووصف ��ف�ة التقر�ر المالي عن العمل�ات التي تتضمن  

خالل إصدار أسهم، و�شكل خاص یتطلب المع�ار أن تنعكس آثار تلك العمل�ات في ب�ان الدخل والمر�ز  

 .المالي لها �ما في ذلك المصار�ف المرت�طة �المعامالت التي تمنح فیها خ�ارات األسهم للعاملین

 : نطاق المع�ار -2

 تي تتم إلى أساس مدفوعات األسهم و�خاصة:�جب أن �طبق هذا المع�ار على �افة عمل�ات الدفع ال

السداد   أي العمل�ات التي تشمل حصول المنشأة على سلع أو خدمات و�تم  تسو�ات حقوق الملك�ة: -1

السلع    من خالل أدوات حقوق الملك�ة وتشمل األسهم وخ�ارات السداد �األسهم. و�مكن أن تشمل

 الملموسة واألصول غیر المال�ة األخرى.المخزون والممتلكات والمعدات واألصول غیر 

نقد�ة على أساس سعر السهم: -2 لتسو�ة   تسو�ات  السهم  السداد على أساس سعر    وهي عمل�ات 

  نقد�ة، حیث تحصل المنشأة على سلع أو خدمات مقابل تحمل إلتزام تجاه الموردین �سداد م�الغ 

 ك�ة أخرى. یتم تحدیدها على أساس سعر أسهم المنشأة أو أي أدوات حقوق مل

إعطاء  االتفاق  العمل�ات التي تحصل المنشأة من خاللها على سلع أو خدمات �حیث تتضمن شروط   -3

أخرى    المنشأة أو المورد لهذه السلع أو الخدمات الخ�ار في أن تتم عمل�ة التسدید نقدا أو �أصول

 أو من خالل إصدار أدوات حقوق ملك�ة. 

معینة مع موظف (أو طرف آخر) �صفته/ صفتها مالك  وألغراض هذا المع�ار، ال تعتبر معاملة  

األدوات حقوق ملك�ة المنشأة معاملة دفع على أساس األسهم. على سبیل المثال، إذا منحت منشأة معینة  

جم�ع مالكي صنف معین من أدوات حقوق ملكیتها حق شراء أدوات حقوق ملك�ة إضاف�ة للمنشأة �سعر  

العادلة ألدوات حق الق�مة  الملك�ة تلك، و�ستلم الموظف هذا الحق ألنه مالك األدوات حقوق  أقل من  وق 

 المع�ار. الملك�ة من ذلك الصنف المحدد، فإن منح أو ممارسة ذلك الحق ال �خضع لمتطل�ات هذا
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II – 1:التعر�فات 

 الملك�ة  حقوق  تسو�ات

المنشأة على سلع وخدمات هي عمل�ات الدفع على أساس السهم لتسو�ة حقوق ملك�ة عند حصول 

 و�تم السداد على شكل أدوات حقوق ملك�ة إما أسهم أو خ�ارات التسدید �أسهم. 

 عمل�ات الدفع على أساس األسهم 

هي العمل�ات التي تتضمن حصول المنشأة على سلع أو خدمات مقابل أدوات حقوق ملك�ة في 

المنشأة وقد تكون على شكل أسهم أو خ�ارات األسهم، أو أن تحصل المنشأة على سلع أو خدمات مقابل  

أدوات حقوق ملك�ة أو أي  المنشأة  یتم تحدیدها على أساس أسعار أسهم  �م�الغ  �التسدید  أخرى    إلتزامها 

 .للمنشأة

  تار�خ المنح

التار�خ الذي تتفق ف�ه المنشأة مع طرف آخر (�ما في ذلك أي من العاملین على إتفاق�ة دفع على  

أساس األسهم، وفي هذا التار�خ تتفاوض وتتفق المنشأة مع طرف آخر على منحة نقد�ة أو أصول أخرى  

 .محددة لهذا المنح من قبل الطرف اآلخرأو أدوات حقوق ملك�ة المنشأة شر�طة الوفاء �الشروط ال

  ق�مة ضمن�ة (ذات�ة) أو الجوهر�ة

تمثل الفرق بین الق�مة العادلة لألسهم التي �كون للطرف اآلخر المقابل حق الحصول علیها أو  

اإلكتتاب فیها والسعر المحدد للتنفیذ الذي �كون مطلوب من الطرف المقابل دفعه (إذا إلتزم بدفع مبلغ معین)  

دینار (المبلغ المطلوب سداده من   12مقابل هذه األسهم. فمثال، إذا �ان سعر التنفیذ لحق خ�ار أسهم  

 .دینار 18دینار فإن الق�مة الضمن�ة   30المقابل للمنشأة) و�لغت الق�مة العادلة للسهم  الطرف

  خ�ار السهم

سعر محدد أو قابل للتحدید  هو عقد �عطي حامله الحق دون اإللتزام بذلك لإلكتتاب �أسهم منشأة �

 .خالل فترة زمن�ة معینة

 فترة الوفاء �الشروط  

 هي فترة �جب خاللها إست�فاء جم�ع شروط التحو�ل المحددة في إتفاق�ة الدفع على أساس السهم.

 

 
 .767مرجع سبق ذ�ره، ص  جمعة حمیدات، خبیر المعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة، 1
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III- اإلعتراف : 

تسدید    �السلع (ز�ادة األصول والخدمات التي تم تسلمها أو الحصول علیها في عمل�ة   �جب اإلعتراف -أ

 على أساس األسهم عندما تحصل المنشأة على السلعة أو عند إستالم الخدمات. 

الملك�ة،   إذا �انت عمل�ة التسدید مبن�ة على أساس تسو�ات حقوق ملك�ة (إصدار أسهم) فیتم ز�ادة حقوق  - ب

 أما إذا �انت عمل�ة التسو�ة تتم على أساس تسو�ة نقد�ة فیتم اإلعتراف �إلتزامات.

غیر    عندما ال تكون ال�ضاعة أو الخدمات المستلمة أو المشتراة في معاملة دفع على أساس األسهم - ج

 مؤهلة لإلعتراف بها �أصول، یتم اإلعتراف بها على أنها مصار�ف. 

الخدمات   اس حقوق الملك�ة (مع األطراف الخارج�ة): یتم ق�اس ال�ضاعة أو عمل�ات التسدید على أس -د

المستلمة (و الز�ادة المقابلة في حقوق الملك�ة والتي یتم تسو�تها من خالل حقوق الملك�ة �الق�مة العادلة  

للسلع أو الخدمات المستلمة بتار�خ الشراء أو الحصول على الخدمات، و إذا �ان من غیر الممكن  

دیر الق�مة العادلة لتلك السلع والخدمات �موثوق�ة، ففي هذه الحالة یتم ق�اس السلع والخدمات من  تق

 .خالل الق�مة العادلة لألسهم التي تم منحها بتار�خ الشراء وهو ما �سمى نموذج تار�خ التسو�ة أو العمل�ة

IV -1:اإلفصاح  

  مستخدمي الب�انات المال�ة من فهم طب�عة �جب على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن   -أ

 ونطاق ترتی�ات الدفع على أساس األسهم التي �انت قائمة خالل الفترة. 

 �جب على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي الب�انات المال�ة من فهم ��ف تم -ب 

العادلة - ج الق�مة  أو  المستلمة،  الخدمات  أو  لل�ضاعة  العادلة  الق�مة  الملك�ة   تحدید  حقوق    ألدوات 

 الممنوحة، خالل الفترة.  

المال�ة من فهم أثر  -د  الب�انات    �جب على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي 

 معامالت الدفع على أساس األسهم على أر�اح أو خسائر المنشأة للفترة وعلى مر�زها المالي.

 

 

 

 

 
 .769مرجع سابق، ص  1
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V - مع�ار (أسئلة و تمار�ن الIFRS 2 :( 

    :)1مثال (

العادلة    إشترت   1/1/ 2012في        ق�متها  �ضاعة  العر��ة  إصدار   130000الشر�ة  مقابل  دینار، 

دنانیر للسهم.    4دنانیر للسهم. بلغت الق�مة السوق�ة العادلة للسهم بذلك التار�خ    3سهم �ق�مة    30000

 المطلوب:

 . حدد الق�مة التي ستظهر بها ال�ضاعة �الدفاتر بتار�خ الشراء.1

 .ال�ضاعة. إث�ات القید الالزم لشراء 2

 : )1حل مثال (

 دینار وهي الق�مة العادلة لألصل المستلم. 130000. یتم تسجیل ال�ضاعة �مبلغ 1

 :. قید إث�ات شراء ال�ضاعة 2

 من ح/ المخزون   130000

01 /01 /2012  90000 

40000 

 ) 3* 30000الى ح/ راس مال األسهم العاد�ة (      

 ح/ راس مال اضافي         
 

دینار رأس مال    90000دینار منها    130000تم إث�ات المخزون من ال�ضاعة �الق�مة العادلة لها وهي  

 دینار تمثل رأس مال إضافي. 40000األسهم العاد�ة والفرق ال�الغ 

 : )2مثال (

(  إستخدم      رقم  السابق  المثال  تحدیدها. 1ب�انات  �مكن  ال  لل�ضاعة  العادلة  الق�مة  أن  و�إفتراض   (

 المطلوب:

 . حدد الق�مة التي ستظهر بها ال�ضاعة �الدفاتر بتار�خ الشراء.1

 .. إث�ات القید الالزم لشراء ال�ضاعة2

 : )2حل مثال (

 ادلة لألسهم المصدرة، �ون الق�مة دینار وهي الق�مة الع 120000. یتم تسجیل ال�ضاعة �مبلغ 1

 .(4x30000) العادلة لل�ضاعة ال �مكن تحدیدها
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 :قید إث�ات شراء ال�ضاعة  .2

 من ح/ المخزون   120000

01 /01 /2012  90000 

30000 

 ) 3* 30000الى ح/ راس مال األسهم العاد�ة (      

 ح/ راس مال اضافي         
 

دینار رأس مال    90000دینار منها    120000تم إث�ات ال�ضاعة �الق�مة العادلة لألسهم المصدرة وهي  

 دینار تمثل رأس مال إضافي. 30000األسهم العاد�ة والفرق ال�الغ 

 لعمل�ات التي تتضمن إستالم خدمات (عادة تتم مع العاملین): ا - ه

 أي أن العمل�ة تسجل  "Grant Date Model "نموذج تار�خ المنح . یتم ق�اسها عادة �إستخدام1   

 �الق�مة العادلة ألداة حقوق الملك�ة في التار�خ األصلي الذي منحت ف�ه.

 . عندما تكون المكافأة أو الحوافز الممنوحة للعاملین متعلقة �شروط یتم الوفاء بها مستقبال، فإنه 2   

و�سجل الجانب   دار الفترات التي تستوفي خاللها هذه الشروط�جب اإلعتراف بتكلفتها �مصروف على م

 الدائن في حقوق الملك�ة. 

على المنشأة تحدید خ�ارات الس�اسة المحاسب�ة المت�عة لتحدید الق�مة العادلة لخ�ارات األسهم    . �جب 3   

منشأة  و�طلب من ال  Binomialأو  Black - Scholes    من خالل نماذج تسعیر الخ�ارات مثل نموذج

 ).8معاملة اإلنتقال من نموذج تسعیر إلى آخر �تغیر في التقدیرات �موجب مع�ار المحاس�ة الدولي رقم (

شولتز من النماذج المقبولة قبوال واسعة لتقی�م خ�ارات األسهم وهذا ما �عزز   -و�عتبر نموذج بالك  

نموذج �عتمد على متغیرات عادة ما تكون  القابل�ة للمقارنة بین الشر�ات المستخدمة لنفس النموذج، �ما أن ال

 متاحة لإلستخدام والتطبیق.  

و�ذا منحت المنشأة لموظفیها مثال خ�ارات أسهم تستحق خالل ثالث سنوات �شرط أن �ستمروا في 

 خدمة المنشأة خالل تلك الفترة، فإنه یتم إت�اع الخطوات التال�ة: 

 الذي منحت ف�ه.یتم تحدید الق�مة العادلة للخ�ارات في التار�خ  ▪

�التساوي    یتم قید هذه الق�مة العادلة التي تمثل مصروف تعو�ضات للعاملین في األر�اح والخسائر ▪

لتعكس    خالل فترة اإلستحقاق ال�الغة ثالث سنوات مع إدخال التعدیالت في �ل تار�خ محاسبي

 أفضل تقدیر لعدد الخ�ارات التي ستستحق في النها�ة. 
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الدخل    اهمین �مبلغ �ساوي المصروف المعترف �ه. وتعكس التكلفة في ب�انسیتم ز�ادة حقوق المس ▪

 .عدد الخ�ارات التي تستحق، ول�س عدد الخ�ارات الممنوحة أو عدد الخ�ارات التي یتم ممارستها

 : )3مثال (

 توفرت المعلومات التال�ة �خصوص حقوق الخ�ار الممنوحة للعاملین لدى إحدى الشر�ات:

موظف   100حق خ�ار وذلك لكل واحد من موظفیها ال�الغ عددهم  300تم منح   1/ 2011/1في  -     

خالل فترة   أسهم عاد�ة، شر�طة إستمرارهم �العمل لدى الشر�ة  3و�ل حق خ�ار له الحق �الحصول على  

 سنوات قادمة. 3

 دنانیر بتار�خ المنح.   8قدرت الشر�ة الق�مة العادلة لكل حق خ�ار �مبلغ   -    

 قدرت الشر�ة �أن المتوسط المرجح لنس�ة العاملین الذین قد یتر�وا العمل قبل مضي السنوات الثالث   -    

 % و�التالي س�فقدوا حقهم في ممارسة الخ�ار.  10

 دینار.   1دینار للسهم والق�مة اإلسم�ة للسهم  14و�لغ سعر السهم السوقي عند الممارسة  -    

 المطلوب:

 . إحسب مصروف التعو�ضات الذي ستعترف �ه الشر�ة في نها�ة �ل سنة من السنوات الثالث.1

 . إعداد القیود الالزمة لما سبق. 2

 : )3حل مثال (

) وهي إستمرار  Vestingعو�ضات خالل فترة إست�فاء الشروط (. سیتم اإلعتراف �مصروف (مكافأة) الت1

 العاملین في العمل خالل الفترة المذ�ورة �ما یلي: 

مصروف التعو�ضات  السنة

 السنو�ة

اجمالي مصار�ف التعو�ضات 

 التراكم�ة 

 دینار  72000 72000 سنوات) 8/3* 90%* 300*100. (1

 دینار  144000 72000 سنوات) 8/3* 90%* 300*100. (2

 دینار  216000 72000 سنوات) 8/3* 90%* 300*100. (3
 
 القیود المحاسب�ة:   .2

 ال قید ألن مصروف التعو�ضات صفر.   1/1/ 2011في  -   

 سنوات: 3من �ل عام ولمدة  12/31في  -   
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 من ح/ مصروف التعو�ضات   72000

 - خ�ار اسهم  –الى ح/ راس مال إضافي مدفوع       72000  12/ 31

         
 

عند ممارسة خ�ارات األسهم من قبل الموظفین یتم اصدار اسهم عاد�ة لهم و �افتراض ان الق�مة  

 االسم�ة للسهم دینار واحد یتم اث�اث القید التالي: 

 - خ�ار اسهم –من ح/ راس مال إضافي مدفوع   216000

01 /01 /2012  81000 

135000 

 )1*3*%90*300*100الى ح/ راس مال األسهم العاد�ة (      

 ح/ راس مال اضافي          

 : )4مثال (

) أن تقدیرات الشر�ة لنس�ة العاملین الذین یتوقع عدم إستمرارهم  3في المثال السابق رقم (  إفرض 

% من العاملین  10تقدر الشر�ة �أنه خالل السنوات الثالث فإن    2011/12/31  �العمل �انت متغیرة. في

 2013/12/31%، وفي 30 أعید تقدیر تلك النس�ة إلى 31/ 2012/12 سیتر�وا العمل، وفي

 % من العاملین تر�وا العمل وفقدوا حقهم في ممارسة حقوق الخ�ار. 20أن  تبین

 المطلوب:

 الثالث.  إحسب مصروف التعو�ضات الذي ستعترف �ه الشر�ة في نها�ة �ل سنة من السنوات 

 )  4حل مثال (

) وهي استمرار  vesting�مصروف (مكافأة) التعو�ضات خالل فترة إست�فاء الشروط (  سیتم اإلعتراف

 العاملین في العمل خالل الفترة المذ�ورة �ما یلي : 

مصروف التعو�ضات  السنة

 السنو�ة

اجمالي مصار�ف التعو�ضات 

 التراكم�ة 

 دینار  72000 72000 ) 3/ 1*8* 90%* 300*100. (1

 دینار  40000 112000 ) 3/ 2*8* 90%* 300*100. (2

 دینار  80000 192000 ) 3/ 3*8* 90%* 300*100. (3
 
 المدفوعات على أساس األسهم التي یتم تسو�تها نقدا  - و
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عند حصول المنشأة على سلع (�ضائع) أو خدمات مقابل إلتزام بتسدید نقدي للمورد مع تحدید ق�مة  

على أدوات حقوق الملك�ة، �جب ق�اس ال�ضاعة أو الخدمات واإللتزام المقابل لها �الق�مة    اإللتزامات إعتمادا

التسو�ة مع   تار�خ  مال�ة وحتى  فترة  نها�ة �ل  لإللتزام  العادلة  الق�مة  ق�اس  إعادة  لإللتزام. و�جب  العادلة 

ال، �مكن أن تمنح المنشأة  اإلعتراف �أ�ة تغیرات في الق�مة العادلة في األر�اح والخسائر. على سبیل المث

للموظفین مكافأة مقابل إرتفاع سعر األسهم �جزء من مجموعة التعو�ضات الخاصة بهم. أو �مكن أن تمنح  

المنشأة موظفیها دفعة نقد�ة مستقبل�ة �منحهم الحق في األسهم (�ما في ذلك األسهم التي سیتم إصدارها  

إما إلزام�ة (على سبیل المثال، عند إنتهاء التوظ�ف) أو حسب عند ممارسة خ�ارات األسهم القابلة لإلسترداد  

 .إخت�ار الموظف

 : )5مثال (

) موظف أسهم حقوق منحة مقابل  50من موظفیها ال�الغ عددهم (  منحت شر�ة مساهمة �ل موظف

�حیث یتم ممارسة حقهم فیها    1/1/ 2011  ) حق بتار�خ300سعر السهم تقدیرا إلنجازهم عددها (   إرتفاع

 .  2013/12/31بتار�خ  

% من عدد األسهم وأن أسعار األسهم في السوق �انت �ما 70وعلى إفتراض أنه تم ممارسة حقهم في  

 یلي: 

 دینار  12            2011/1/1

 دینار  15        2011/12/31

 دینار   16       2012/12/31

 دینار   18       2013/12/31

 المطلوب: 

 .إحسب مقدار اإللتزام الواجب قیده مقابل هذه األسهم بتار�خ ممارسة الحقوق 

 : )5حل مثال (

 ) 12-18*(300* %70*50  =31/12/2013   اإللتزام المستحق في

 دینار.  63000=                                      

 : )6مثال (

من موظفیها. و�حق لكل موظف    20منحت الشر�ة الدول�ة أسهم حقوق منحة إلى   1/1/ 2010في       

و�مكن ممارسة حقوق المنحة في أي  .Share Appreciation Rights حقوق منحة  10الحصول على  
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األعوام   خالل  من   2013و    2012وقت  �الشر�ة  العاملین  إستمرار    وحتى   1/1/ 2010  شر�طة 

.2011/12/31 

  2010موظفین سیتر�وا العمل �الشر�ة خالل العامین    4یتوقع أن ما مجموعه    31/ 12/ 2010في       

 نین من العاملین قد تر�وا العمل.تبین أن إث 31/ 12/ 2011 . إال أنه و�نها�ة عام2011و 

تم ممارسة    2013من العاملین مارسوا حقهم في حقوق المنحة، وفي نها�ة عام    6فإن    31/ 12/ 2012في  

 ) موظف.  12) من قبل �اقي العاملین ال�الغ عددهم (Rightsالحقوق (

 :وقد توفرت المعلومات التال�ة �خصوص أسهم حقوق المنحة
 

 2013/ 12/ 31 2012/ 12/ 31 2011/ 12/ 31 2010/ 12/ 31 التار�خ 

 9 8 4 7 الق�مة العادلة

 9 6 3 5 الق�مة الجوهر�ة 
 

 : )6حل مثال (

 .2013إلى  2010ف�ما یلى جدول یبین المصار�ف واإللتزامات المعترف بها لألعوام من  

�إلتزامات  العادلة ألسهم حقوق المنحة في نها�ة �ل فترة مال�ة مع    حیث تعترف الشر�ة  �الق�مة 

بتار�خ    اإلعتراف �التغیر في الق�مة العادلة لإللتزام في األر�اح والخسائر. وتبلغ ق�مة النقد�ة المسددة للعاملین

المنحة    الممارسة مقدار الق�مة الجوهر�ة لحقوق المنحة، حیث �ستلم العاملین الفرق بین سعر ممارسة حق

 والق�مة العادلة األعلى لألسهم.
 

 توض�ح االحتساب  االلتزامات المصار�ف التار�خ 

 1/2* 7*10) موظف*4-20( دینار  560 دینار  560 2010/ 12/ 31

 720= 2/ 2*4* 10) موظف* 2- 20االلتزام:( دینار  720 دینار  160 2011/ 12/ 31

 دینار  160=   560-720المصروف = 

 دینار  600 2012/ 12/ 31

 دینار  960

)750 +600 -

360 ( 

موظفین مارسوا حقوق الخ�ار و ال�اقي   6هناك    -

موظف لم �مارسوا حقوقهم، و عل�ه فان االلتزام   12

 دینار.  960= 8) حق خ�ار *6- 18= (

 اما المصار�ف فتتكون من عنصر�ن:   -
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1  ) السا�قة  الفترة  نها�ة  عن  االلتزام  في  الز�ادة   .

 دینار. 240) =  960-720

خ�ار  2 حقوق  مارسوا  الذین  للعاملین  مدفوعات   .

 دینار.  360) =  6* 10موظفین* 6اسهم المنحة ( 

 دینار.  600=  360+ 240مجموع المصار�ف= 

 0 دینار  120 2013/ 12/ 31

ال یوجد �ما ان �اقي الموظفین مارسوا حقوق الخ�ار ف

بنها�ة   ل�اقي  2013التزامات  المدفوعات  اما   .

موظف و الذین مارسوا حقوق   12الموظفین و هم  

  1080=    9*10* 12=    2013الخ�ار في نها�ة  

دینار. و�ما ان المبلغ المدفوع اكبر من رصید االلتزام  

ال�الغ   �ه  االعتراف    960المعترف  یتم  دینار 

  - 1080(  دینار    120�مصار�ف إضاف�ة مقدارها  

960 .( 

 و�تم اعداد القیود المحاسب�ة التال�ة: 
 

 من ح/ مصروف مكافئات العاملین   560
31 /12 /2010 

 الى ح/ التزامات ( مخصص ) مكافئات العاملین          560 

 

 من ح/ مصروف مكافئات العاملین   160
31 /12 /2011 

 ) مكافئات العاملین     الى ح/ التزامات ( مخصص       160 

 

 من ح/ مصروف مكافئات العاملین   600

31 /12 /2012  240 

360 

 الى ح/ التزامات ( مخصص ) مكافئات العاملین       

 ح/ النقد�ة              
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120 

960 

 من ح/ مصروف مكافئات العاملین  

 2013/ 12/ 31 ) مكافئات العاملین      ح/ التزامات ( مخصص      

 الى     ح/ النقد�ة       1080 
 
 العمل�ات التي �مكن تسو�تها مقابل األسهم أو النقد  - ز

تسمح �عض معامالت الدفع على أساس األسهم للمنشأة أو الموظف خ�ار تسو�ة المعاملة إما نقدا  

أو عن طر�ق إصدار أدوات حقوق ملك�ة. وقد �حق للموظف أن �ختار بین الدفع �ما �ساوي سعر األسهم  

ل فترة زمن�ة  في السوق أو أن �منح أسهما خاضعة ل�عض الشروط على سبیل المثال، ال �ستط�ع ب�عها خال

ما. وتعتمد محاس�ة هذا النوع من األدوات على الطرف الذي �كون له الخ�ار بتحدید أسلوب التسو�ة ومدى  

 تكبد المنشأة إللتزام معین.  

الحق في إخت�ار أسلوب التسو�ة، �عتبر أن المنشأة قد أصدرت أداة مال�ة مر��ة    إذا �ان للموظف  -1ز/

�حق للموظف    حیث   - وعنصر حقوق ملك�ة  -مكون النقد   -لى عنصر دین  (أي أنها أصدرت أداة تشتمل ع

المستلمة   الخدمات  أو  لل�ضائع  العادلة  الق�مة  ق�اس  الممكن  إذا �ان من  الملك�ة).  أدوات حقوق  إستالم 

م�اشرة و �سهولة، یتم تحدید عنصر حقوق الملك�ة �أخذ الق�مة العادلة لل�ضائع أو الخدمات مطروحة منها  

العادلة لعنصر الدین في هذه األداة. و�كون عنصر الدین هو أساسا الدفعة النقد�ة التي ستحدث. الق�مة  

و�ذا ق�ست الق�مة العادلة لل�ضائع أو الخدمات �الرجوع إلى الق�مة العادلة ألدوات حقوق الملك�ة المعطاة،  

ق الملك�ة هو الفرق بین الق�مة  فإنه ین�غي تحدید الق�مة العادلة لمجمل األداة المر��ة. و�ص�ح عنصر حقو 

 العادلة ألدوات حقوق الملك�ة الممنوحة مطروحة منها الق�مة العادلة لعنصر الدین. 

 : )7مثال (

دینار. و�ستط�ع المورد أن �ختار طر�قة تسو�ة    500000قامت شر�ة الشرق �شراء م�اني مقابل  

 :سعر الشراء. والخ�ارات ع�ارة عن

 سهم من أسهم الشر�ة خالل سنة واحدة. أو  100000لبدیل األول: إستالم  ا -

  سهم  80000البدیل الثاني: إستالم دفعة نقد�ة خالل ستة أشهر تساوي الق�مة السوق�ة لما مقداره   -

 من أسهم الشر�ة.  

للبدیل األول �مبلغ   العادلة  الق�مة  �  600000وتقدر  الثاني  للبدیل  العادلة    460000مبلغ  دینار والق�مة 

 دینار.  
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 .ب�ان ��ف�ة محاس�ة هذه المعاملة المطلوب:

 : )7حل مثال (

دینار وز�ادة في حقوق   460000عندما تستلم المنشأة الم�اني، فإنها �جب أن تسجل إلتزاما �مبلغ  

 م).دینار (الفرق بین ق�مة الممتلكات والمصانع والمعدات والق�مة العادلة لإللتزا 40000الملك�ة �مبلغ 

 من ح/ الم�اني   500000

31 /12 /2012  460000 

4000 

 الى ح/ الذمم الدائنة      

 حقوق الملك�ة    -ح/ حقوق خ�ار اسهم محتملة           
 

 : )8مثال (

سهم أو أن �ستلم دفعة نقد�ة تساوي  100000  تمنح شر�ة ما أحد موظفیها الحق في أن �ختار

دنانیر. وتقدر المنشأة �أن الق�مة العادلة   4المنح، �ان سعر السوق للسهم هي سهم. وفي تار�خ    70000

 دنانیر لكل سهم.  3لحق خ�ار السهم هو  

 .ب�ان ��ف�ة تتم محاس�ة هذه المعاملة المطلوب:

 : )8حل مثال (

 دینار. 300000=   3سهم ×   100000تكون الق�مة العادلة لبدیل حقوق الملك�ة =  

دینار. لذلك تعتبر الق�مة العادلة لعنصر   280000سهم =    70000×    4وتكون ق�مة البدیل النقدي =  

 ). 280000- 30000(  20000حقوق الملك�ة لألداة المال�ة المر��ة �أنها الفرق بین هاتین الق�متین، أو  

ن ثم �حدد أسلوب  وفي تار�خ التسو�ة، �جب ق�اس عنصر اإللتزام في مكون الدین �الق�مة العادلة. م

التسو�ة الذي �ختاره الموظف المحاس�ة النهائ�ة. عندما �كون الحق في عمل�ات تسو�ة حقوق الملك�ة أكثر  

 .ق�مة من حق التسو�ة نقدأ، یتم محاس�ة الق�مة العادلة المتزایدة �معاملة یتم تسو�تها �حقوق الملك�ة

ة، �جب أن تحدد ما إذا �ان یوجد إلتزامأ تعاقد�ة  إذا �ان للمنشأة الحق في إخت�ار أسلوب التسو�   -2ز/

�التسو�ة نقدا. یتم معالجة المعاملة عادة �معاملة یتم تسو�تها نقدا إذا �ان لدى المنشأة ممارسة سا�قة أو  

س�اسة معلنة للتسو�ة نقدا أو إذا �ان خ�ار التسو�ة �أدوات حقوق الملك�ة ل�س له جوهر تجاري أو إذا �انت 

ق الملك�ة التي سوف تصدر قابلة لإلسترداد. و�ذا لم تتضح أي من الشروط األخرى، تقوم المنشأة  أدوات حقو 

�محاس�ة المعاملة على أنها معاملة یتم تسو�تها �حقوق الملك�ة. و�ذا تمت محاس�ة المعاملة على أنها معاملة  

 .البدیل األكثر ق�مةیتم تسو�تها �حقوق الملك�ة، فإن المحاس�ة عند حدوث التسو�ة تعتمد على 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 :شرعاالمحور ال
 اندماج االعمال
 (IFRS 3) 
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I-  ر:و نطاق المع�اهدف 

 :نبذة تار�خ�ة عن المع�ار -1

المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر   2008في جانفي   (IASB ) أصدر مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة

 .2009/ 1/ 1اندماج األعمال وأص�ح ساري المفعول اعت�ارًا من IFRS(3) المال�ة 

 : هدف المع�ار -2

یهدف هذا المع�ار إلى ب�ان ووصف ��ف�ة التقر�ر عم عمل�ات اندماج شر�ات األعمال ،و�تطلب 

س�قوم �االعتراف   )الدامج(أن یتم اعتماد طر�قة الشراء للمحاس�ة عن اندماج األعمال و�التالي فإن المشتري  

وااللتزامات  وااللتزامات  المشتراة    �األصول  �الشر�ة  المتعلقة  بتار�خ    )المندمجة(المحتملة  العادلة  �ق�متها 

بل تخضع   السنین  من  معین  عدد  إطفاءها على  یتم  ال  والتي  �أصل  �الشهرة  االعتراف  و�تم  االندماج، 

 .الخت�ار التدني سنو�اً 

 : طاق المع�ارن -3

 :یتناول المع�ار ما یلي  

  األعمالطر�قة المحاس�ة عن اندماج. 

   مكن أن یتم ضم األعمال �طرق متنوعة على ضوء أسالیب قانون�ة أو ضر�ب�ة أو أخرىـ وقد تتضمن�

، أو  )-القا�ضة والتا�عة-وهو ما �طلق عل�ه الس�طرة  (شراء مشروع لحقوق الملك�ة في مشروع آخر  

ق إصدار  وقد یتم هذا الشراء عن طر�  )وهو ما �طلق عل�ه االستحواذ (شراء صافي أصول مشروع أعمال  

األسهم   بین حملة  العمل�ة  تتم  قد  �ما  أخرى،  أو أصول  النقد�ة  �عادل  ما  أو  نقد�ة  تحو�ل  أو  أسهم 

لمشروعین منضمین أو بین مشروع وحملة مشروع آخر، وقد تتضمن عمل�ة ضم األعمال إنشاء مشروع 

ي أصول واحدة  ، أو تحو�ل صاف)وهو ما �طبق عل�ه االتحاد (جدید ل�س�طر على المشار�ع المندمجة  

أو أكثر من المشار�ع المنضمة إلى مشروع آخر أو تالشي واحدة أو أكثر من المشار�ع المنضمة وهذا 

  .   �عتبر أ�ضا اندماج

   مكن أن ینشأ عن ضم األعمال عالقة شر�ة أم ب شر�ة تا�عة حیث �كون فیها المشروع المتملك هم�

هذا المع�ار في قوائمه    )األم(لظروف �طبق المتملك  هو التا�عة، في هذه ا  األم والمشروع المستملك

المال�ة الموحدة وتدرج حصته في المشروع المستملك في قوائمه المال�ة المنفصلة �استثمار في شر�ة  

  .القوائم المال�ة المنفصلة)IAS 27(تا�عة �موجب المع�ار المحاسبي الدولي 
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 � ما فیها الشهرة ول�س شراء أسهم في مشروع  قد یتضمن ضم األعمال شراء صافي أصول مشروع آخر

آخر، في مثل هذه الحالة ال ینتج عنه عالقة منشأة أم �منشأة تا�عة، وفي مثل هذه الظروف �طبق  

�موجب  الموحدة  المال�ة  قوائمه  و�التالي في  الخاصة  المال�ة  قوائمه  المع�ار في  هذا  الضام  المشروع 

 .  IFRS 10المع�ار 

 محاس�ة عن الشهرة واألصول غیر الملموسة المستحوذ علیها في اندماج األعمالكما یتطرق المع�ار ال.  

II – تعر�ف المصطلحات : 

هو جمع شر�ات منفصلة في وحدة اقتصاد�ة واحدة �نت�جة لق�ام إحدى الشر�ات   اندماج األعمال: -

 .1�التوحد مع أو الس�طرة على صافي أصول وعمل�ات شر�ة أخرى 

: هو ذلك الجزء من صافي نتائج العمل�ات وصافي األصول الذي لم  الحقوق غیر المس�طر علیها -

من   )القا�ضة(سواء �شكل م�اشر أو غیر م�اشر فمثال تمكنت شر�ة    )الدامجة(  تملكه الشر�ة المشتر�ة

�كون   % 10المندمجة( التا�عة فإن �اقي األسهم أي  (  من أسهم شر�ة أخرى  % 90االستحواذ على  

مالكي   �طلق على  لمساهمین آخر�ن، حیث  �الحقوق غیر   % 10مملوك  التا�عة  الشر�ة  أسهم  من 

  .)حقوق األقل�ة(المس�طر علیها 

بتملك شر�ة أخرى مع زوال الشخص�ة    :)االندماج(االستحواذ   - ینتج االستحواذ عندما ق�ام شر�ة ما 

والقانون�ة  للشر�ة    )تصف�ة( االعت�ار�ة  وأنشطتها  والتزاماتها  أصولها  وانتقال  تملكها  تم  التي  للشر�ة 

  .المشتر�ة

ینتج االتحاد عند تأس�س شر�ة جدیدة تنتقل الیها أصول والتزامات ونشاطات شر�تین أو أكثر    االتحاد: -

  .الشر�ات الداخلة في االتحاد  )تصف�ة(مما یؤدي إلى زوال الشخص�ة االعت�ار�ة والقانون�ة 

عادًة من  ( تمثل الس�طرة ق�ام شر�ة بتملك أكثر من نصف حقوق التصو�ت في شر�ة أخرى    لس�طرة:ا -

مما �عطیها القدرة على إدارة الس�اسات المال�ة والتشغیل�ة في تلك   )خالل شراء أكثر من نصف أسهمها

ائمة وال یتم  الشر�ة من أجل الحصول على منافع من أنشطتها، ولكن مع �قاء الشر�ة المس�طر علیها ق

تصفیتها، حیث تسمى الشر�ة المس�طرة �الشر�ة األم والشر�ة المس�طر علیها �الشر�ة التا�عة ولكل  

 .منهما شخص�ة اعت�ار�ة وقانون�ة منفصلة

 
، المصر�ة للنشر و التوز�ع،  مل�ةالمالي الدول�ة الجوانب النظر�ة و الع  محمد أبو نصار، جمعة حمیدات، معاییر المحاس�ة و اإلبالغ 1

 . 145، ص 2017مصر، 
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هي طر�قة تعتبر أن دمج األعمال هو ع�ارة عن وجود شر�ة مشتر�ة    : )االستمالك(طر�قة الشراء   -

ذ عل�ه، وأن الشر�ة الدامجة تشتري صافي أصول الشر�ة المشتراة وشر�ة أو ��ان آخر یتم االستحوا

وتعترف في سجالتها �األصول وااللتزامات المشتراة �الق�مة العادلة لها، �ما تعترف �أ�ة التزامات محتملة  

  .قد تنشأ على أن تكون قابلة للق�اس �موثوق�ة

األصل أو دفعه لتسدید االلت زام في عمل�ة    هي المبلغ الذي سیتم استالمه إذا تم ب�ع  الق�مة العادلة: -

  .اعت�اد�ة بین أطراف مشار�ة �السوق المنتظم بتار�خ ق�اس الق�مة العادلة

III- ر:متطل�ات المع�ا 

  :یتطلب المع�ار ما یلي    

  ).االستمالك(أن تتم المحاس�ة عن �افة اندماجات األعمال �طر�قة الشراء  -

  .في �ل اندماج شر�ات األعمال )المشتري (�جب أن یتم تحدید الطرف الدامج  -

الدامجة   - الشر�ة  الق�م    )المشتر�ة(�جب على  اندماج األعمال من خالل مجموع  تكلفة  تق�س  أن 

وااللتزامات التي تم    )نقد�ة مدفوعة أو أ�ة أصول أخرى (المعطاة    العادلة بتار�خ الت�ادل لألصول

  .تحملها

�التملك: - المتعلقة  عمل�ة    التكال�ف  لتفعیل  الشر�ة  تتحملها  التي  التكال�ف  وهي  التملك  تكال�ف 

االندماج مثل المصار�ف القانون�ة، أتعاب المحاسبین، أتعاب المق�مین والرسوم المهن�ة األخرى،  

ا للدیون وحقوق  المال�ة  التسجیل و�صدار األوراق  لملك�ة، المصار�ف اإلدار�ة والعموم�ة، ورسوم 

یتم معالجتها �مصار�ف فترة في السنة التي تم تحملها وذلك اعت�ار من تار�خ   والرسوم المهن�ة 

الملك�ة وفقًا 2009/ 1/7 أو لحقوق  للدیون  المال�ة  تكال�ف اصدار األوراق  �استثناء واحد وهو   ،

صدرة من  ، فمثال مصار�ف ط�اعة وتسجیل األسهم الم)IFRS 9(والمع�ار   )IAS 32(للمع�ار�ن  

قبل الشر�ة المشتر�ة لتمو�ل عمل�ة التوحید فتخصم من الق�مة العادلة لألسهم المصدرة، حیث یتم  

  اإلضافي.خصمها من رأس المال 

االعتراف �شكل منفصل في تار�خ الدمج �األصول وااللتزامات    )الدامج( �جب على الشر�ة المشتر�ة   -

و�غض    )المندمجة(المحددة والشهرة و�ذلك االعتراف �االلتزامات المحتملة المتعلقة �الشر�ة المشتراة  

أم ال. أي أنه یتم    )المشتراة (النظر عما إذا �ان قد اعترف بها في القوائم المال�ة للشر�ة المندمجة  

التي تم نقلها من   )IAS 37والتي ال یتم االعتراف بها �موجب  (اللتزامات المحتملة  االعتراف �ا 

الشر�ة المشتراة إلى الشر�ة المشتر�ة عند دمج األعمال إذا �انت هذه االلتزامات ع�ارة عن التزام  
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  حالي ناشئ من أحداث سا�قة �مكن ق�اس ق�مته العادلة �شكل موثوق، نت�جة لذلك خالفًا لمتطل�ات 

، وتعترف الشر�ة الدامجة �االلتزام المحتمل في دمج األعمال  IAS 37المع�ار المحاسبي الدولي  

بتار�خ االستمالك حتى لو لم �كون مرجحًا حدوث تدفق نقدي صادر في الفترة الالحقة، وفي الفترات  

ة المشتر�ة االلتزام  الالحقة و�عد االعتراف المبدئي و�لى أن تتم تلك االلتزامات أو الغائها تق�س الشر�

  1ن:المحتمل �الق�مة األعلى بین الق�متین التالیتی 

   37الق�مة التي تم االعتراف بها �موجب المع�ار المحاسبي الدولي IAS   المخصصات واألصول

  ".وااللتزامات المحتملة

  أ�ة اطفاءات لذلك االلتزام عند االعترا� �الق�مة  الق�مة التي تم االعتراف بها مبدئ�ًا معدلة  ف �ه 

  .االیراد  IAS 18الحال�ة �موجب المع�ار المحاسبي الدولي 

وااللتزامات المتملكة من قبل الشر�ة المشتر�ة   )المعرفة(یتم االعتراف �األصول وااللتزامات المحددة   -

تملك   و�نس�ة  االقتناء  تار�خ  في  العادلة  �الق�مة    ، % 100�الق�مة  التغیر  في  األقل�ة  وتشارك 

  .   العادلة

األصول   - لكافة  العادلة  �الق�مة  المتملكة  وااللتزامات  األصول  على  الشراء  تكلفة  تخص�ص  �جب 

 )IFRS 5(وااللتزامات عدا األصول المصنفة �أصول غیر جار�ة محتفظ بها للب�ع �موجب المع�ار

  ).ًا تكال�ف الب�ع المقدرة�الق�مة العادلة ناقص (التي �جب ق�اسها  و

یتطلب من الشر�ة الق�ام بتار�خ االستمالك بتصن�ف وتخص�ص األصول المشتراة القابلة للتحدید   -

وااللتزامات �ما یتوافق مع متطل�ات المعاییر األخرى، و�جب على الشر�ة إجراء التصن�ف األصول  

لمحاسب�ة والتشغیل�ة أو غیرها، وعلى  على أسا الشروط التعاقد�ة والظروف االقتصاد�ة والس�اسات ا

 IFRS  سبیل المثال �جب على الشر�ة المشتر�ة تحدید ��ف�ة تصن�ف األصول �موجب المع�ار

  .  كأصول مال�ة �الق�مة العادلة أو �التكلفة المطفأة  9

�الشهرة �أصل بتار�خ االقتناء، وتقاس مبدئ�ًا �الز�ادة في تكلفة    )الدامج(�عترف المشتري    الشهرة: -

 goodة (  الشراء عن الق�مة العادلة لصافي األصول بتار�خ االقتناء، وهي ما تعرف �الشهرة الموج�

will  ،(  :و�تم احتسابها وفقًا لهذا المع�ار �ما یلي 

 
 .148مرجع سابق، ص   محمد أبو نصار، جمعة حمیدات، 1



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@€a@âÏ0aäëb»@Zfib‡«¸a@xbflÜ„a@ )IFRS 3 (@
 

 118 

  –   )ندماج + ق�مة الحصص غیر المس�طر علیهاالق�مة العادلة للمقابل المقدم في تار�خ اال (الشهرة =  

  .المحتملةالق�مة العادلة لصافي أصول الشر�ة المشتراة وااللتزامات 

العادلة للمقابل المقدم في تار�خ االندماج + ق�مة الحصص غیر    الق�مة(  تكلفة الشراء    إذا �انت  -

 (Bad Will )أقل من الق�مة العادلة لصافي األصول المشتراة فإن شهرة سال�ة   )المس�طر علیها

والتي تسمى حدیثًا "الشراء �أسعار مخفضة" وذلك �عد التحقق من الق�م العادلة لألصول وااللتزامات  

مة العادلة للبدل المقدم لمالكي الشر�ة المشتراة والق�مة العادلة للحصص غیر  المتملكة و�ذلك الق�

  .المس�طر علیها

�جب على الشر�ة المشتر�ة في �ل اندماج أعمال ق�اس أي حصة غیر مس�طر علیها )حقوق   -

ق�اس ق�مة الحقوق غیر المس�طر علیها  )IFRS 3(األقل�ة( في الشر�ة المشتراة ،و�سمح المع�ار  

  ن:�إحدى الطر�قتین التالیتی

  وتسمى أح�انًا طر�قة الشهرة الكاملة؛ أو )الق�مة السوق�ة لألسهم األقل�ة (على أساس الق�مة العادلة   

  أساس الحصة النسب�ة للحقوق غیر المس�طر علیها في الق�مة العادلة لصلفي األصول المحددة في

  .الشر�ة المشتراة 

 : مثال

، حیث تبلغ الق�مة العادلة   (B )من أسهم الشر�ة % 80دج لشراء   50000 (A) دفعت الشر�ة

المشتراة  الشر�ة  الحقوق غیر   40000 (B) لصافي أصول  العادلة ألسهم  السوق�ة  الق�مة  دج، علمًا أن 

  .دج 10500المس�طر علیها تبلغ  

 :المطلوب

مة العادلة، ثم أحسب الشهرة الواج�ة �ات�اع أساس الق�  )األقل�ة(أحسب ق�مة الحقوق غیر المس�طر علیها  

 .�عد االندماج  (A)الظهور بدفاتر الشر�ة

�ات�اع أساس الحصة النسب�ة في الق�مة العادلة لصافي   )األقل�ة(أحسب ق�مة الحقوق غیر المس�طر علیها  

 .�عد االندماج  (A)األصول للشر�ة المشتراة، ثم أحسب الشهرة الواج�ة الظهور بدفاتر الشر�ة

 : الحل

  .دج10500وفق أساس الق�مة العادلة =  )األقل�ة(ق�مة الحقوق غیر المس�طر علیها 

  ي:الدمج �ما یل �عد   (A)ستظهر الشهرة بدفاتر الشر�ة
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الق�مة    –الق�مة العادلة للمقابل المقدم في تار�خ االندماج + ق�مة الحصص غیر المس�طر علیها(    الشهرة=

  .العادلة لصافي أصول الشر�ة المشتراة وااللتزامات المحتملة

  20500=    40000  – 10500+   50000الشهرة=  

ساس الحصة النسب�ة في الق�مة العادلة لصافي األصول  وفق أ  )األقل�ة(ق�مة الحقوق غیر المس�طر علیها  

 دج  8000=   %20*40000=    للشر�ة المشتراة 

 :�عد الدمج �ما یلي   (A )وستظهر الشهرة بدفاتر الشر�ة

الق�مة   – )الشهرة= الق�مة العادلة للمقابل المقدم في تار�خ االندماج + ق�مة الحصص غیر المس�طر علیها

 .العادلة لصافي أصول الشر�ة المشتراة وااللتزامات المحتملة

  18000=   40000 – 8000+   50000الشهرة=  

IV-  :1المعالجة المحاسب�ة لدمج االعمال 
عند وجود عقد إلصدار أسهم صادرة عن الشر�ة المشتراة، وتم نقل  المدفوعات على أساس األسهم:   .1

 )IFRS 2(هذه العقود للشر�ة المشتر�ة یتم معاملة هذه المدفوعات على أساس األسهم �موجب المع�ار  

  .أي الق�اس على أساس السوق 

قل أصول  عند شراء شر�ة في عمل�ة اندماج أعمال وتم ن   األصول غیر الجار�ة المحتفظ بها للب�ع: .2

    5(غیر جار�ة مصنفة �محتفظ بها للب�ع، تقوم الشر�ة المشتر�ة �ق�اس هذه األصول �موجب المع�ار

IFRS( أي �الق�مة العادلة مطروحًا منها تكال�ف الب�ع المقدرة. 

یتطلب المع�ار اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المال�ة من    متطل�ات اإلفصاح: .3

  ي:عة العمل�ات واألثار المال�ة لما یلتقی�م طب�

 .اندماجات شر�ات األعمال التي تمت خالل الفترة -

 .اندماجات شر�ات األعمال التي تمت �عد تار�خ المیزان�ة، ولكن قبل الترخ�ص �إصدار المیزان�ة -

 .�عض اندماجات شر�ات األعمال التي تمت خالل فترات سا�قة -

كما یتطلب المع�ار اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المال�ة من تقی�م التغیرات في  

  .الفترةالمبلغ المحتمل للشهرة خالل 

V -  3(أسئلة وتمار�ن المع�ار(  IFRS:  
  ري: الجانب النظ

  3(ما هو الهدف من المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة IFRS (اندماج األعمال"؟  
 

 .203مرجع سبق ذ�ره، ص    محمد أبو نصار، جمعة حمیدات، معاییر المحاس�ة و اإلبالغ المالي الدول�ة الجوانب النظر�ة و العلم�ة، 1
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  3(ما هو النطاق الذي �غط�ه المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة IFRS (اندماج األعمال"؟  

  واالتحاد والس�طرة؟ )االستحواذ (ما هو الفرق بین االندماج  

   حقوق  (ما المقصود �المصطلحات والع�ارات التال�ة: اندماج األعمال، الحقوق غیر المس�طر عل�ه

   ، طر�قة الشراء ،الس�طرة، الق�مة العادلة؟)األقل�ة

  3(ماهي المتطل�ات الرئ�س�ة للمع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة IFRS( اندماج األعمال"؟  

  ین ��ف�ة معالجتها محاسب�ا في حالة االندماج؟ما المقصود �الشهرة السال�ة و�  

 وضح ��ف�ة معالجة المصار�ف الم�اشرة وغیر الم�اشرة الناتجة عن اندماج األعمال. 

   المال�ة التقار�ر  إلعداد  الدولي  المع�ار  لهذا  االفصاح  متطل�ات  أهم  هي  اندماج    )3IFRS(ما 

 .األعمال" والتي یتوجب على الشر�ات االلتزام بها

 :الجانب التطب�قي

 التمر�ن األول: 

 B في الشر�ة  )حصص حقوق الملك�ة(من  أسهم   A 65 % اشترت شر�ة 1/2016/ 1بتار�خ 

والتي تم شرائها   B من األسهم في الشر�ة  % 15تمتلك سا�قا   A دج، علما أن الشر�ة  5000000مقابل  

دج،   1500000مبلغ    2016/ 1/1والتي تبلغ ق�متها العادلة بتار�خ    )أسهم للمتاجرة(دج    1200000�مبلغ  

ما ق�مته    )البورصة(في    1/2016/ 1في حین بلغت الق�مة العادلة للحصص غیر المس�طر علیها بتار�خ  

دج والق�مة الدفتر�ة   7400000ما مجموعه   B دج، أما الق�مة العادلة لصافي األصول للشر�ة  2100000

  .   دج 6000000لصافي األصول 

 :المطلوب

  أحسب الشهرة �استخدام الق�مة العادلة لحقوق الملك�ة للحصة غیر المس�طر علیها؟ 

 التمر�ن الثاني: 

بتسدید ق�مة   A ، وقد قامت الشر�ة B كامل أسهم الشر�ة  A اشترت شر�ة  2015/ 2/1بتار�خ  

سهم من أسهمها ذات   20000دج والجزء اآلخر عن طر�ق اصدار   110000األسهم جزء نقداً ما ق�مته  

دج نقدا عموالت    12000مبلغ   A دج /للسهم، �ما دفعت الشر�ة  5دج/ للسهم والسوق�ة    1الق�مة االسم�ة  

دج مصار�ف ط�اعة و�صدار األسهم المستخدمة في تمو�ل عمل�ة    5000الصفقة، ومبلغ    سمسرة إلتمام

. و�ل�ك میزانیتي الشر�تین قبل االندماج  Aفي شر�ة  B الشراء. إن عمل�ة الشراء نتج عنها اندماج الشر�ة

 الشراء �ما یلي: 
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  :المطلوب

 .  Bةأحسب تكلفة شراء أسهم الشر� -

 الخاصة �عمل�ة االستحواذ على الشر�ة  و  A المحاسب�ة للعمل�ة في دفاتر الشر�ةماهي المعالجة   -

B .  

 .�عد إتمام عمل�ة االستحواذ م�اشرة A إعداد المیزان�ة االفتتاح�ة للشر�ة -

  :التمر�ن الثالث

  170000�ق�مة   B من أسهم الشر�ة % 85اشترت      Aةأن الشر�  )الثاني(افترض �التمر�ن السابق         

 A دج نقدا مصار�ف وعموالت إتمام الصفقة وقد نشأت س�طرت الشر�ة  15000ودفعت مبلغ    ً دج نقدا

  .من خالل ادارة وقرارات الشر�ة B على الشر�ة

  :المطلوب

  ؟ B أحسب تكلفة شراء أسهم الشر�ة -

  A. ةماهي المعالجة المحاسب�ة للعمل�ة في دفاتر الشر� -
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  :الرا�ع التمر�ن

سهم من أسهمها و�ق�مة    100000وذلك مقابل اصدار   B كامل أسهم الشر�ة A اشترت شر�ة       

 A   25000  دج / للسهم، �ما دفعت الشر�ة  10دج /للسهم علما أن الق�مة السوق�ة لها بلغت   5إسم�ة  

دج نفقات اصدار وتسجیل األسهم، فإذا علمت أن    10000نفقات المدققین والمستشار�ن، ومبلغ  دج نقدا  

  .دج في تار�خ الشراء 800000بلغت  B صافي أصول الشر�ة

 :المطلوب

 ؟ A أحسب تكلفة االستثمار التي ستثبت في دفاتر الشر�ة -



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 :دي عشرالحاالمحور 
 عقود التامین
 (IFRS 4) 
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I – هدف و نطاق المع�ار: 

، و�عتبر أول   1/ 2005/1  وساري المفعول إعت�ارا من  2004صدر هذا المع�ار في آذار لعام  

التأمین،  عقود  عن  للتقر�ر  المحاسب�ة  المعالجة  حیث  من  التأمین  عقود  یتناول  دولي  محاسبي    مع�ار 

 .الم�الغ ذات العالقة �عقود التأمینواإلفصاحات المتعلقة بتحدید وتفسیر 

 :هدف المع�ار .1

یهدف المع�ار إلى تحدید أسالیب إعداد التقار�ر المال�ة لعقود التأمین من قبل المنشأة المصدرة لهذه 

لمشروعه من عقود  الثان�ة  المرحلة  الدول�ة  المحاس�ة  معاییر  �كمل مجلس  التأمین) حتى  العقود شر�ات 

 و�تطلب هذا المع�ار ما یلي: التأمین 

 إدخال تحسینات محدودة للمحاس�ة من قبل شر�ات التأمین ف�ما یتعلق �عقود التأمین. .1

  اإلفصاح الذي یبین و�وضح الم�الغ الواجب إظهارها في القوائم المال�ة الناشئة من عقود التأمین،  .2

وحالة عدم التاكد للتدفقات النقد�ة  وتساعد مستخدمي هذه القوائم على فهم ماه�ة الم�الغ وتوقیت  

 .المستقبل�ة من عقود التأمین

 : نطاق المع�ار .3

 �شمل نطاق المع�ار ما یلي: 

 ) عقود التأمین و�عادة التأمین الصادرة والواردة. 1

الدولي   ) األدوات المال�ة التي تقوم �إصدارها متضمنة میزة المشار�ة اإلخت�ار�ة. و�تطلب مع�ار المحاس�ة2

المال�ة التي تتضمن    ) "األدوات المال�ة: العرض"، أن یتم اإلفصاح عن األدوات المال�ة �ما فیها األدوات 32(

 1هذه المیزات.

 على ما یلي:  ینطبق هذا المع�ار) ال 3

المع�اران    ضمانات المنتج الصادرة م�اشرة من المنتج أو الموزع أو تاجر التجزئة (والتي ینطبق علیها -أ

منافع   ((17) ) و18( �مقتضی خطط  العمل  و�لتزامات صاحب  ینطبق على أصول  و�ذلك ال 

 ). 39و ( (32)  ) و�ذلك محاس�ة األدوات المال�ة �موجب مع�اري رقم19الموظفین مع�ار رقم ( 

ة  المال�   ال یتناول هذا المع�ار الدولي الجوانب األخرى لمحاس�ة شر�ات التأمین �محاس�ة األصول -ب 

التي لدى شر�ة التأمین أو اإللتزامات التي أصدرتها شر�ة التأمین (أنظر مع�ار المحاس�ة الدولي  

 
 .584مرجع سبق ذ�ره، ص  جمعة حمیدات، خبیر المعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة، 1
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)32) الدولي  المحاس�ة  ومع�ار  العرض"  المال�ة:  "األدوات  "األدوات 39)  اإلعتراف   )    المال�ة: 

المال�ة ( التقار�ر  المال�ة: اإلفصاحا 7واإلفصاح" والمع�ار الدولي إلعداد  ت و المع�ار  ) األدوات 

 ) "األدوات المال�ة".9الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة (

  الحقوق أو اإللتزامات التعاقد�ة التي تطرأ عن اإلستعمال المستقبلي أو الحق �إستعمال بند غیر  - ج

مالي (مثل �عض رسوم الترخ�ص، العوائد، بدالت اإل�جارات الطارئة والبنود المشابهة). �اإلضافة  

ق�مة المت�ق�ة للمستأجر التي یتضمنها التأجیر المالي (أنظر مع�ار المحاس�ة الدولي إلى ضمانة ال

)17(   ) الدولي  المحاس�ة  مع�ار  اإل�جار"،  (18عقود  الدولي  المحاس�ة  ومع�ار  "اإلیراد"   (38  (

 "األصول غیر الملموسة").

التقار�ر    المع�ار الدولي إلعداد البدل الطارئ واجب الدفع أو واجب القضاء في إندماج أعمال (أنظر   -د 

 ل ).) "إندماج األعما3المال�ة (

 : )1مثال (

 تقوم الشر�ة األهل�ة بب�ع منتجها الرئ�سي للعمالء وتقدم الشر�ة ضمان ص�انة للمنتج و�ما یلي: 

 .أ. تقدم الشر�ة األهل�ة ضمان الص�انة للمنتج م�اشرة للعمالء

 الص�انة للمنتج من خالل شر�ة أخرى (شر�ة ص�انة).ب. تقدم الشر�ة األهل�ة ضمان 

 المطلوب:

  ) في القوائم 4بین ف�ما إذا �ان ضمان الص�انة ضمن نطاق المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (

 .المال�ة للشر�ة األهل�ة

 : )1حل مثال (

�عتبر      ال  للعمالء  األهل�ة  الشر�ة  من  م�اشرة  المقدم  الص�انة  الدولي أ. ضمان  المع�ار  نطاق  ضمن 

 ).  37) ومع�ار رقم (18). حیث �خضع عقد الص�انة لمع�ار المحاس�ة الدولي رقم (4المال�ة رقم (  للتقار�ر

 ب. أما الضمان المقدم للعمالء من خالل شر�ة أخرى �عتبر عقد تأمین و�خضع للمع�ار الدولي للتقار�ر   

 .ین للغیر) ألنه یتم نقل مخاطر التأم4المال�ة رقم (

II  – التعر�فات:  

 :التأمینعقد 

 .هو عقد �قبل �مقتضاه طرف (شر�ة التأمین) مخاطر تأمین هامة من طرف آخر (المؤمن له)
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   :إلتزام التأمین

 هي إلتزامات تعاقد�ة صاف�ة على شر�ة التأمین �مقتضى عقد التأمین.

 : مزا�ا مضمونة

البول�صة أو المستثمر المعین حقا غیر مشروط وغیر خاضع  مدفوعات أو مزا�ا أخرى �كون لحامل  

 .للتقدیر التعاقدي للمصدر

  ن:بند مضمو

 .إلتزام بدفع مزا�ا مضمونة التي یتضمنها العقد الذي �حتوي على میزة المشار�ة اإلخت�ار�ة

 : میزة المشار�ة اإلخت�ار�ة

 منافع المضمونة):الحق التعاقدي �الحصول على المنافع التال�ة (�إضافة إلى ال

 التي �كون مبلغها أو وقت أدائها عائدة لتقدیر شر�ة التأمین.  -أ    

 .عوائد اإلستثمار المحققة و/أو غیر المحققة على وعاء محدد من األصول لدى شر�ة التأمین -ب     

 والر�ح والخسارة للشر�ة أو الصندوق أو أي مؤسسة أخرى تصدر العقد.

 : الماليعقد الضمان 

قد یتطلب أن تقوم الجهة المصدرة �إجراء دفعات محددة لتعو�ض حامله عن الخسارة التي یتحملها  ع

 .ألن مدینة معینة ال �قوم �الدفع عند إستحقاقه حسب اإلحكام األصل�ة أو المعدلة ألداة الدین

III-اإلعتراف والق�اس : 

 1یتطلب هذا المع�ار ما یلي: 

�عض معاییر التقار�ر المال�ة الدول�ة األخرى: ومنها اإلعفاء من إلتزامات مع�ار  اإلعفاء المؤقت من   .1

) المتعلق �الس�اسات المحاسب�ة والتغیر في التقدیرات المحاسب�ة واألخطاء، 8المحاس�ة الدولي رقم (

 :فشر�ات التأمین تستثنى من تطبیق تلك المعاییر على س�اساتها المحاسب�ة �النس�ة لما یلي

 .عقود التأمین التي تصدرها -           

 عقود إعادة التأمین التي لدیها.  -           

 على شر�ة التأمین إست�عاد إلتزام التأمین من میزانیتها فقط عندما تؤدي أو تبرأ من هذا اإللتزام.  .2

 
 .586مرجع سابق، ص  1
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التقدیرات   التأمین�ة، �استخدامعلى شر�ة التأمین أن تقدر في �ل تار�خ تقر�ر مالي مدى �فا�ة إلتزاماتها   .3

 الحال�ة للتدفقات النقد�ة المستقبل�ة في ظل عقود التأمین التي أبرمتها. 

�جب إخت�ار مدى �فا�ة ومالءمة إلتزاماتها جم�ع تعاقداتها والتدفقات النقد�ة ذات العالقة بها واإلعتراف   .4

 �كامل ق�مة العجز أو النقص في قائمة الدخل.

إعادة التأمین: إذا �ان هناك إنخفاض �ق�مة أصل إعادة التأمین أو حامل بول�صة    إنخفاض ق�مة أصول .5

إعادة التأمین فإنه �جب تخف�ض الق�مة المسجلة (الدفتر�ة) وأن یتم اإلعتراف �خسارة اإلنخفاض في 

 قائمة الدخل و�حدث إنخفاض الق�مة في حساب إعادة التأمین و الذي �مثل أصل �المیزان�ة) عندما:

له   -أ         المستحقة  الم�الغ  یتلقى �ل  قد ال  التأمین  إعادة  بول�صة  أن حامل  دلیل موضوعي     یوجد 

 أحكام العقد. �مقتضی

التأمین من    -ب         الم�الغ التي سوف یتسلمها حامل بول�صة عقد إعادة  وقوع حدث له تأثیر على 

اسب�ة �النس�ة لعقود التأمین إذا �ان هذا التغییر  التأمین. �مكن لشر�ة التأمین أن تغیر س�استها المح  شر�ة

 س�جعل القوائم المال�ة أكثر مالءمة ولكن ل�س أقل موثوق�ة إلحت�اجات متخذي القرارات ومستخدمي القوائم 

 المال�ة.

عند تغییر الس�اسة المحاسب�ة �النس�ة إللتزامات التأمین �مكن أن تعید شر�ات التأمین تصن�ف �عض  .6

أصولها المال�ة �الق�مة العادلة من خالل قائمة الدخل. ومن العوامل الهامة التي تسمح بتغییر  أو �ل  

تؤثر على الحال�ة والتي  السوق�ة  الفائدة  تغیر أسعار  التأمین عند  المحاسب�ة لدى شر�ات    الس�اسات 

 ق�اس إلتزامات التأمین و�تم اإلعتراف �أثر هذه التغیرات في قائمة الدخل.

 ر�ة التأمین اإلستمرار في الممارسات التال�ة (مع عدم السماح ببدء أحدها): �مكن لش .7

 أ. ق�اس إلتزامات التأمین على أساس غیر مخصوم.      

 ب. ق�اس الحقوق التعاقد�ة لرسوم اإلستثمار المستقبل�ة �مبلغ یتجاوز ق�متها العادلة �المقارنة �ق�متها       

 السوق�ة.

 اسات المحاسب�ة غیر الموحدة �النس�ة لعقود التأمین للشر�ات التا�عة ف�ما عدا ما ج. استخدام الس�      

 تسمح �ه معاییر التقار�ر المال�ة الدول�ة.

والحذر .8 ذات    :الح�طة  التأمین  لعقود  �النس�ة  المحاسب�ة  تغییر س�اساتها  إلى  التأمین  تحتاج شر�ة  ال 

قاس بتحفظ �افي ف�جب أن ال تدخل في المز�د من التحفظ الكبیر، ومع ذلك إذا �انت عقود التأمین ت

 �جوز إقتطاع مخصص أخطار �ارث�ة). الح�طة والحذر (ال
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ال تلزم شر�ة التأمین تغییر س�استها المحاسب�ة اإلست�عاد هوامش اإلستثمار    :هامش اإلستثمار المستقبلي .9

 المستقبلي. 

المحاسب�ة للحد الذي �مكن فیها اإلعتراف بر�ح  �مكن لشر�ة التأمین تغییر س�اساتها   :محاس�ة الظل .10

أو خسارة غیر محققة على أصول تقاس فیها األر�اح والخسائر بنفس الطر�قة. والتسو�ات ذات العالقة 

على إلتزامات التأمین، أما بنود المیزان�ة األخرى سوف یتم اإلعتراف بها في حقوق الملك�ة إذا �انت  

ققة سوف یتم اإلعتراف بها م�اشرة في حقوق الملك�ة، و�طلق على هذه األر�اح أو الخسائر غیر المح

الممارسة عادة محاس�ة الظل. في �عض النماذج المحاسب�ة تكون األر�اح أو الخسائر التي یتم تحق�قها  

على أصول شر�ة التأمین ذات تأثیر م�اشر على ق�اس �عض أو �ل مما یلي: (أ) إلتزاماتها التأمین�ة،  

ت الشراء المؤجلة ذات العالقة و (ج) األصول غیر الملموسة ذات العالقة، و�سمح لشر�ة  (ب) نفقا

التأمین ولكن ل�س مطلو�أ �أن تغیر في س�اساتها المحاسب�ة �حیث �كون الر�ح أو الخسارة المعترف  

األر�اح   بها  تؤثر  التي  الطر�قة  بنفس  الق�اسات  یؤثران على  المتحققین على األصول  أو  بهما وغیر 

الخسائر المحققة. �جب اإلعتراف �التسو�ات ذو العالقة لإللتزامات التأمین�ة (أو التكال�ف الشراء المؤجلة 

أو األصول غیر الملموسة) في ب�ان الدخل الشامل اآلخر فقط في الحالة التي تتمثل �كون األر�اح أو  

اآلخر، وتسمى هذه الممارسة   الخسائر غیر المحققة معترف بها �شكل م�اشر في ب�ان الدخل الشامل

 .أح�انا �محاس�ة الظل

 : )2مثال (

) "الممتلكات 16تستخدم شر�ة الوفاق نموذج إعادة التقی�م �موجب مع�ار المحاس�ة الدولي رقم (

الدفعات إلى حامل الوث�قة والم�الغ المسجلة من أو   والمصانع والمعدات" و�ان هناك را�طة تعاقد�ة بین 

 العقارات التي �شغلها المالك.العائدات على 

لتلك  التقی�م  إعادة  فروقات  في  �التغیر  تعترف  فإنها سوف  التقی�م،  إعادة  نموذج  تستخدم  الشر�ة  أن  �ما 

العقارات ضمن حقوق الملك�ة �إسم فائض إعادة التقی�م، و�التالي سیتم اإلعتراف في التغیرات في ق�اس  

محاس�ة    م العقارات أ�ضأ ضمن حقوق الملك�ة، وهذا ما �طلق عل�هاإللتزام التأمیني الناتج عن إعادة تقی�

 الظل والتي �سمح المع�ار لشر�ات التأمین �استخدامها ولكنه ال یلزمها على ذلك.

المشتقات المدمجة: تعتبر �عض أنواع العقود أدوات مال�ة متضمنة أو مشمولة في عقد ال �عتبر   .11

�حد ذاته أداة مال�ة ولكنها أعتبرت �ذلك �سبب وجود أدوات مال�ة متضمنة فیها، حیث �مكن أن تكون 

خاص�ة  خاص�ة واحدة أو أكثر متضمنة في قرض أو سند أو أسهم أو عقد شراء أو ب�ع. وعند وجود  
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مشتقة مال�ة مدمجة في عقد غیر مشتق، تسمى المشتقة �إسم مشتقة ضمن�ة و�سمى العقد الذي یتضمنها  

 �العقد األساسي.

ومن األمثلة على المشتقات الضمن�ة ق�ام المنشأة �إصدار إسناد قرض �مبلغ ملیون دینار، و�فائدة تدفع 

لذهب. في هذه الحالة فإن العقد �جمع بین أداة دین  سنو�ة و�معدل فائدة یتحدد بناءا على سعر النفط أو ا

یتطلب  والذهب.  النفط  مال�ة ضمن�ة مرت�طة �سعر  األساسي، ومشتقة  العقد  �عتبر  والذي  السندات  وهي 

) أن تفصل �عض المشتقات المدمجة عن عقدها األصلي وق�اسها �الق�مة  39المع�ار المحاس�ة الدولي رقم (

التغیرات   و�دخال  (العادلة  المع�ار رقم  و�نطبق  الدخل  قائمة  العادلة في  ق�متها  المشتقات 39في  ) على 

 المدمجة في عقد التأمین ما لم تكن المشتقات المدمجة ذاتها عقد تأمین. 

 . أن تلبي الخاص�ة أو الصفة الضمن�ة �إعت�ارها عنصر منفصل تعر�ف المشتقة المال�ة. أ    

�التغیرات في    لعقد المر�ب أو المختلط) �الق�مة العادلة مع اإلعتراف. ال یتم ق�اس األداة المال�ة (اب    

معینة    الق�مة العادلة في ب�ان الدخل. و�التالي إذا تم محاس�ة العقد المر�ب �شكل مشا�ه لمحاس�ة مشتقة

 فال یوجد حاجة لفصل الخاص�ة المشتقة. 

�شج  ترت�ط  ال  الضمن�ة  المشتقات  وخصائص  اإلقتصاد�ة  المخاطر  والمخاطر .  �الخصائص  وثیق    كل 

 اإلقتصاد�ة للعقد األساسي. 

في �عض الحاالت تحمل عقود التأمین جزء مقابل التأمین والجزء األخر  عدم تجم�ع مكونات ود�عة .12

كود�عة یتم إستثمارها لصالح المستفید و�هذا الخصوص �كون عدم التجم�ع مطلو�ة إذا توفرت الشروط  

 : التال�ة

  ن ق�اس مكون الود�عة �شكل منفصل دون اعت�ار للجزء الذي �خص التأمین.تستط�ع شر�ة التأمی 

  الناشئة    ال تتطلب الس�اسات المحاسب�ة الشر�ة التأمین غیر ذلك اإلعتراف �كل اإللتزامات والحقوق

 عن مكونات الود�عة. 

   الود�عة    مكون �كون عدم التجم�ع مسموح �ه ولكنه غیر واجب إذا �انت شر�ة التأمین �مكنها ق�اس

�شكل منفصل ولكن س�استها المحاسب�ة تتطلب منها اإلعتراف �كل اإللتزامات والحقوق الناشئة عن  

 واإللتزامات. مكون الود�عة دون األخذ �عین اإلعت�ار األساس المستخدم لق�اس تلك الحقوق 

 ال مكون  ق�اس  �مكنها  �ان ال  إذا  الود�عة  مكونات  �فصل  التأمین  لشر�ة  �سمح  �شكلال    ود�عة 

 منفصل. 

 في حالة عدم تجم�ع العقد فإنه یتوجب على شر�ة التأمین ما یلي: 
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 ) على مكونات أو جزء التأمین. IFRS 4. تطبیق هذا المع�ار ( 1         

 ) على مكونات أو جزء الود�عة.39. تطبیق المع�ار المحاسبي الدولي رقم (2         

 : )3مثال (

مرة واحدة   دینار �ق�ض   1000العر��ة للتأمین وث�قة تأمین مفردة �قسط تأمین یبلغ  أبرمت الشر�ة  

دینار في السنة الرا�عة. و�تار�خ    600عند إبرام العقد، وتتوقع الشر�ة مطال�ات من حامل الوث�قة �مبلغ  

%. تت�ع  3  دینار. یبلغ سعر الفائدة الخالي من المخاطر  200كتا�ة الوث�قة دفعت الشر�ة عمولة �مبلغ  

الشر�ة س�اسة بتوز�ع صافي أقساط التأمین ومصروف المطال�ات وتكال�ف العمولة على مدار أول سنتین  

دینار على التوالي.   40و    20من الوث�قة. تبلغ عوائد إستثمار أقساط الود�عة في السنتین األولى والثان�ة  

 المطلوب:

�حیث    أجیل والمطا�قة في السنتین األولى والثان�ةبین ��ف�ة معالجة هذه الوث�قة �إستخدام منهج الت 

 .(4) تكون مقبولة �موجب المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم

 : )3حل مثال (

  �موجب س�اسة التأجیل والمطا�قة التي تت�عها شر�ات التأمین فإن ار�اح السنة األولى والثان�ة �ما

 یلي: 

 الثان�ة السنة  السنة األولى الب�ان

 500 500 1000/2قسط التامین المكتسب 

 ) 300( ) 300( 2/ 600مصروف المطال�ات 

 ) 100( ) 100( 2/ 200مصروف العمولة 

 100 100 ر�ح التامین 

 40 20 �ضاف: عائد االستثمار 

 140 120 الر�ح
 

IV – ح:اإلفصا 

 لتحدید وتوض�ح الم�الغ الناشئة عن جب على شر�ة التأمین اإلفصاح عن المعلومات التال�ة  �   -1

 عقود التأمین في القوائم المال�ة: 

 .بها أ. الس�اسات المحاسب�ة لعقود التأمین واألصول واإللتزامات والدخل والمصروفات المرت�طة   
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 .التأمین ب. أسس اإلعتراف وتسجیل األصول واإللتزامات واإلیرادات والمصروفات الناجمة عن عقود    

 إخت�اري.  -التدفقات النقد�ة �الطر�قة الم�اشرة  ج.    

 إذا �ان المؤمن (شر�ة التأمین) تحمل بول�صة �موجب عقد إعادة التأمین فإنه �جب اإلفصاح  -2

 1عما یلي:

 أ. األر�اح أو الخسائر المعترف بها في قائمة الدخل عند شراء عقد إعادة التأمین.   

 الفترة.  مؤجلة عن الفترة مع ب�ان الم�الغ غیر المطفأة بدا�ة ونها�ةب. إطفاء األر�اح أو الخسائر ال   

 ج. تأثیر أي تغیرات في التقدیرات.    

�التدفقات    د. �ذلك اإلفصاح عن س�اسة إدارة المخاطر وأهدافها، ومقدار توقیت وعدم التأكد المتعلق   

 الجوهر�ة المؤثرة علیها. النقد�ة في المستقبل من عقود التأمین واألحكام والشروط 

وتر�ز مخاطر    . مخاطر التأمین (تحلیل الحساس�ة لألر�اح وحقوق الملك�ة في المتغیرات واج�ة التطبیق،ه  

 سنوات). التأمین، والمطال�ات الفعل�ة مقارنة �التقدیر�ة حتى أقصى فترة العشر

مع    متطل�ات  مع�ار  �موجب  اإلئتمان  ومخاطر  الفائدة  رقمو. مخاطر سعر  المالي  المحاس�ة  )  7(  �ار 

 "األدوات المال�ة: اإلفصاحات".

V - مع�ار (أسئلة و تمار�ن الIFRS 4 :( 

 : التمر�ن األول

 ضع دائرة حول اإلجا�ة األصح لكل سؤال من األسئلة التال�ة:     

 ):4المال�ة رقم ( واحدة من عقود التأمین التال�ة ال �غطیها المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر   -1

 التأمین على الح�اة  -ب                                   تأمین ضد الحر�ق  -أ      

 التأمین الصحي  -د                                        خطة التقاعد  -ج     
 

 ) �ما یلي: 4 �سمح المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم (ال -2

   على   اإلستمرار في ق�اس إلتزاماتها التأمین�ة -ب      التحفظ الم�الغ �ه في أخذ المخصصات  -أ      

 أساس غیر مخصوم                                                           

 . (أ + ج)د                وجود إلتزامات تأمین�ة تم تأدیتها -ج      
 

 
 .591مرجع سبق ذ�ره، ص  جمعة حمیدات، خبیر المعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة، 1
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  التأمین تحمل جزء مقابل التأمین والجزء اآلخر �ود�عة یتم إستثمارها لصالح ذا �انت عقود  ا  -3

 المستفید وفي حالة عدم تجم�ع العقد فإنه یتوجب على شر�ة التأمین ما یلي:  

 المحاسبي الدولي  تطبیق المع�ار -ب     أو جزء التأمین على مكون  (IFRS 4) تطبیق هذا المع�ار -أ

 ) على مكون أو جزء الود�عة39(                                                                 

 (أ + ب) صح�ح  - د       على مكون أو جزء الود�عة )38تطبیق المع�ار المحاسبي الدولي (  -ج

   التاجر أو �ائع إذا أعطت منشأة ما �فالة منتجات تم إصدارها م�اشرة من قبل الصانع أو    -4

 الكفالة؟  التجزئة، فما هو المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة الذي من المحتمل أن �غطي هذه

 )39مع�ار المحاس�ة الدولي ( -ب                        (4) المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة -أ

 ) 32مع�ار المحاس�ة الدولي ( -د     (37) دوليالمحاس�ة ال ) ومع�ار18مع�ار المحاس�ة الدولي ( -ج
 

 �حدث إنخفاض الق�مة في حساب إعادة التأمین (والذي �مثل أصل �المیزان�ة) عندما: -5

المستحقة له �مقتضى    إعادة التأمین قد ال یتلقى �ل الم�الغ  یوجد دلیل موضوعي أن حامل بول�صة  -أ

  .أحكام العقد 

 سوف یتسلمها حامل بول�صة عقد إعادة التأمین من شر�ة التأمین    على الم�الغ التي وقوع حدث له تأثیر    -ب

 ال شيء مما ذ�ر -د        (أ + ب) -ج

 التمر�ن الثاني:

 .) عقود التأمین" مع عدم السماح ببدء أحدها4ما هي الممارسات التي �سمح بها مع�ار رقم (

 إجا�ة التمر�ن األول : 

 5 4 3 2 1 الرقم

 ج ج د  د  ج اإلجا�ة
 

 إجا�ة التمر�ن الثاني:  

 :�مكن لشر�ة التأمین اإلستمرار في الممارسات التال�ة (مع عدم السماح ببدء أحدها)

 أ. ق�اس إلتزامات التأمین على أساس غیر مخصوم.

 �المقارنة ب. ق�اس الحقوق التعاقد�ة لرسوم اإلستثمار المستقبل�ة �مبلغ یتجاوز ق�متها العادلة 

 �ق�متها السوق�ة.
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تسمح    ج. استخدام الس�اسات المحاسب�ة غیر الموحدة �النس�ة لعقود التأمین للشر�ات التا�عة ف�ما عدا ما 

 �ه معاییر التقار�ر المال�ة الدول�ة.



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 :ني عشرثاالمحور ال
 األدوات المالیة
 (IFRS 7) 
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I – هدف و نطاق المع�ار: 

 : هدف المع�ار -1

تمكن    یهدف هذا المع�ار إلى ب�ان متطل�ات اإلفصاح المتعلقة �األدوات المال�ة في القوائم المال�ة �حیث  -أ

 مستخدمو تلك القوائم من تقی�م:  

 .للمنشأةاألهم�ة لألدوات المال�ة في قائمة المر�ز المالي وقائمة الدخل  ▪

 طب�عة ومدى المخاطر الناجمة عن األدوات المال�ة التي و��ف�ة إدارة المنشأة لهذه المخاطر. ▪

األصول   تعتبر المتطل�ات الواردة في هذا المع�ار مكملة للم�ادئ الخاصة �اإلعتراف والق�اس وعرض   -ب  

 .(9) ) ومع�ار اإلبالغ المالي رقم39) و (32والمطلو�ات المال�ة الواردة في مع�اري المحاس�ة الدولي رقم (

 1: طاق المع�ارن -2

الحقوق في    �جب أن �طبق المع�ار من قبل جم�ع المنشآت ولكافة أنواع األدوات المال�ة �إستثناء

منافع   خطط  عن  الناجمة  واإللتزامات  الموظفین  ومنافع  المشتر�ة  والمشار�ع  والحل�فة  التا�عة  الشر�ات 

الموظفین والعقود الناجمة عن اإللتزامات الطارئة في إندماج األعمال �موجب اإلبالغ المالي الدولي رقم  

) و�ذلك ال  4ر اإلبالغ المالي الدولي رقم ( ) �ما ال �شمل النطاق عقود التأمین والمعرفة �موجب مع�ا3(

السهم والتي تخضع   التسدید على أساس  الناشئة عن عمل�ات  المال�ة والعقود واإللتزامات  �شمل األدوات 

 .(2) لمتطل�ات مع�ار اإلبالغ المالي الدولي رقم

II – التعر�فات:  

 :مخاطرة اإلئتمان

المخاطرة �أن أحد أطراف األداة المال�ة سیتسبب في خسارة مال�ة للطرف اآلخر نت�جة لعدم ق�امه  

 .بتنفیذ إلتزام

 :مخاطرة العملة

المخاطرة الناجمة عن تذبذب الق�مة العادلة أو التدفقات النقد�ة المستقبل�ة ألداة مال�ة �سبب التغیرات 

 .في سعر الصرف األجنبي
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 ئدةمخاطرة سعر الفا

المخاطرة الناجمة عن تذبذب الق�مة العادلة أو التدفقات النقد�ة المستقبل�ة ألداة مال�ة �سبب التغییرات  

 في سعر الفائدة في السوق.

 :مخاطرة السیولة

المال�ة التي تمت تسو�تها    مخاطر أن تواجه المنشأة صعو�ة في تحقیق التعهدات المرافقة �اإللتزامات 

 .من خالل التسل�م النقدي أو من خالل أصل مالي

 : القروض المستحقة

 .لقروض المستحقة هي إلتزامات مال�ة �إستثناء الذمم الدائنة التجار�ة قصیرة األجل اإلئتمان العاد�ةا

 .حسب شروط

 :مخاطرة السوق 

المخاطرة الناجمة عن تذبذب الق�مة العادلة أو التدفقات النقد�ة المستقبل�ة �سبب التغیرات في أسعار 

السوق، وتشمل مخاطرة السوق ثالثة أنواع هي: مخاطرة العملة ومخاطرة سعر الفائدة ومخاطرة األسعار  

 األخرى.  

ذبذب الق�مة العادلة أو التدفقات المخاطرة الناجمة عن ت Other Price Risk مخاطرة األسعار األخرى 

النقد�ة المستقبل�ة ألداة مال�ة �سبب التغیرات في أسعار السوق (�إستثناء تلك الناجمة من مخاطرة سعر  

الفائدة أو مخاطرة العملة)، سواء تسبب في هذه التغیرات عوامل خاصة �األداة المال�ة الفرد�ة أو الجهة التي  

 .ل التي تؤثر على جم�ع األدوات المال�ة المشابهة المتداولة في السوق أصدرتها، أو من خالل العوام

 : إنقضاء اإلستحقاق

  مقابل �إجراء الدفع عندما �ستحق تكون األداة المال�ة قد انقضى إستحقاقها عندما ال �قوم طرف  

 ا. تعاقد�

III-أهم�ة األدوات المال�ة للمر�ز واألداء المالي: 

على المنشأة اإلفصاح عن معلومات تمكن مستخدمي قوائمها المال�ة من تقی�م أهم�ة (وجوهر�ة)  

 .األدوات المال�ة لقائمة المر�ز المالي وقائمة الدخل

IV – ح:اإلفصا 

 اإلفصاح عن فئات األصول والمطلو�ات المال�ة في قائمة المر�ز المالي   -1
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) لكل فئة من فئات األصول والمطلو�ات  Carrying Amount�جب اإلفصاح عن الق�مة الدفتر�ة (

)، أما في صلب قائمة المر�ز المالي أو  39المال�ة التال�ة �ما هي معرفة في مع�ار المحاس�ة الدولي رقم (

 ):Notesحات التفسیر�ة ( في اإل�ضا 

المال�ة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح والخسائر مع ب�ان الجزء المحتفظ �ه  -أ المخصص)    األصول 

 (39).  �الق�مة العادلة و�ذلك المصنفة �أصول مال�ة محتفظ بها للمتاجرة وفق المع�ار رقم

  .(HTM)  إستثمارات محتفظ بها لتار�خ اإلستحقاق -ب 

 ). AFSع (أصول مال�ة معدة للب�  -ج

 - .القروض والذمم -د 

مخصصة   / مطلو�ات 1المطلو�ات المال�ة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح والخسائر مع تصن�فها إلى    -ه

 / الجزء المصنف �مطلو�ات محتفظ بها للمتاجرة. 2�الق�مة العادلة و  

 المطفأة. المطلو�ات المال�ة المقاسة �التكلفة  -و

) المالي رقم  اإلبالغ  المفعول من9و�عد إصدار مع�ار  والساري  فإن تصن�فات األصول    2013/1/1  ) 

 .المال�ة أص�حت أصول مال�ة مقاسة �التكلفة المطفأة واألصول المال�ة �الق�مة العادلة فقط

 ح والخسائر متطل�ات اإلفصاح لألصول والمطلو�ات المال�ة �الق�مة العادلة من خالل األر�ا  -2

قرض أو ذمم أو مجموع من القروض أو الذمم المدینة �الق�مة العادلة   إذا قامت المنشأة بتصن�ف

 1من خالل األر�اح أو الخسائر، فإنه سیتم اإلفصاح عما یلي: 

 الناجمة عن اإلحتفاظ �القروض والذمم  Credit Rrisk الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان -أ

 بتار�خ القوائم المال�ة. 

القصوى    أو أ�ة أدوات مال�ة مشابهة تقلل الحدود  Credit Derivatives نم�الغ أ�ة مشتقات إئتما  -ب 

 للتعرض لمخاطر اإلئتمان. 

للتغیرات في    مقدار التغیر في الق�مة العادلة للقروض والذمم (خالل الفترة و�شكل تراكمي) والذي �عزی   -ج

العادلة   الق�مة  في  التغیر  مقدار  و�ذلك  المال�ة،  لألصول  اإلئتمان  المتعلقة  مخاطر  اإلئتمان  لمشتقات 

 .�القروض والذمم

 
 .533مرجع سابق، ص  1



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@âÏ0a@@Ô„br€a€aäëb»@ZÚÓ€bΩa@paÎÖ˛a@ )IFRS 7 (@
 

 136 

متطل�ات اإلفصاح عن المطلو�ات المال�ة المصنفة �مطلو�ات مال�ة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح    -3

 والخسائر

للتغیرات    خالل الفترة المال�ة وتراكم�ة) والذي �عزی (مقدار التغیر في الق�مة العادلة للمطلو�ات المال�ة    -أ

 في مخاطر اإلئتمان. 

 اإلختالف بین الق�مة الدفتر�ة (المسجلة) للمطلو�ات المال�ة و�ین الق�مة التعاقد�ة المطلوب تسدیدها -ب 

 .بتار�خ اإلستحقاق للدائنین

 إعادة التصن�ف  -4

 والمقاساة إما:إذا قامت المنشأة �إعادة تصن�ف األصول المال�ة 

 .�التكلفة أو التكلفة المطفأة، بدال من الق�مة العادلة -أ

�الق�مة العادلة بدال من التكلفة أو التكلفة المطفأة. في هاتین الحالتین �جب اإلفصاح عن مبلغ األصول    -ب 

 المال�ة المعاد تصن�فها من و�لى الفئتین (أ) و(ب) وأس�اب إعادة التصن�ف.

 اإلعتراف �األصل الماليإلغاء  -5

المالي للغیر مع اإلحتفاظ  �مخاطر وعوائد تلك األصول فإنه    في الحاالت التي یتم نقل األصل 

 .�جب اإلفصاح عن طب�عة األصل المالي وطب�عة المخاطر وعوائد ملك�ة األصل المالي

  الضمانات -6

 �جب على المنشأة اإلفصاح عما یلي:

المسجلة  -أ للمطلو�ات   المالي  لألصل Carrying Amount الق�مة  �ضمان  لإللتزامات  و    والمرهونة 

 المحتملة).

 .روط المتعلقة �عمل�ة الرهنالش -ب 

 متطل�ات اإلفصاح في قائمة الدخل وحقوق الملك�ة   -7

على المنشأة إن تفصح عن بنود الدخل، والمصروف، والر�ح، والخسارة إما في صلب القوائم المال�ة  

 أو ما في اإل�ضاحات و�ما یلي: 

 صافي المكاسب أو الخسائر الناجمة عن:  -أ

رقم    . األصول أو المطلو�ات المال�ة المق�مة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة، مع تفصیل1    

�الق�مة العادلة)    صافي المكاسب أو الخسارة لكل من نوعي هذه الفئة (أصول ومطلو�ات مال�ة مخصصة

 و (أصول ومطلو�ات مال�ة للمتاجرة). 
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الملك�ة،   ب�ان مبلغ الر�ح والخسارة المعترف �ه م�اشرة ضمن حقوق   . األصول المال�ة المعدة للب�ع مع2    

 .المال�ة للفترة والمبلغ المحول من حقوق الملك�ة والمعترف �ه ضمن األر�اح والخسائر

 . اإلستثمارات المال�ة المحتفظ بها لتار�خ اإلستحقاق.3   

 .القروض والذمم .4   

 لفة المطفأة. المطلو�ات المال�ة المقاسة �التك .5   

لألصول   إجمالي دخل الفائدة و�جمالي مصروف الفائدة (محسو�ة �استخدام طر�قة معدل الفائدة الفعالة)  -  ب

 والمطلو�ات غیر المقاسة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح والخسائر.

المدفوعة  -ج المقبوضة واألتعاب   عدا) Fee Income and Expense إیرادات ومصار�ف األتعاب 

 الم�الغ الداخلة في إحتساب معدل الفائدة الفعال والناشئة عن:  

 .األصول والمطلو�ات المال�ة غیر المقاسة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح والخسائر -         

 األتعاب المتعلقة �إدارة األنشطة اإلستثمار�ة المنفذة ن�ا�ة عن العمالء. -         

 ). 39ئدة الناجم عن تدني األصول المال�ة �موجب مع�ار المحاس�ة الدولي رقم (دخل الفا -د

 .مبلغ خسارة التدني لكل فئة من فئات األصول المال�ة - ه

  اإلفصاحات األخرى  -8

على المنشأة اإلفصاح وضمن بند ملخص الس�اسات المحاسب�ة الهامة عن  :  الس�اسات المحاسب�ة

المستخدمة في إعداد القوائم المال�ة والس�اسات المحاسب�ة األخرى المستخدمة والمالئمة لتعز�ز أسس الق�اس  

 .فهم القوائم المال�ة

  محاس�ة التحوط  -9

على المنشأة اإلفصاح و�شكل منفصل لكل نوع من أنواع التحوط المذ�ورة في مع�ار المحاس�ة 

لتدفقات النقد�ة، وتحوط صافي اإلستثمار في العمل�ات ) مثل (تحوط الق�مة العادلة، وتحوط ا39الدولي (

 األجنب�ة) و�ما یلي: 

 وصف لكل نوع من أنواع التحوط.  -أ    

 وصف لألدوات المال�ة المخصصة �أدوات تحوط والق�م العادلة لها بتار�خ التقار�ر المال�ة. -ب    

 .طب�عة المخاطر المتحوطة لها -ج   
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 اإلفصاح المتعلقة بتحوط التدفق النقدي متطل�ات   -10

 :1تشمل ما یلي

 الفترات التي س�حدث فیها التدفق النقدي ومتى ستؤثر هذه التدفقات على الر�ح والخسارة.  -أ

 وصف ألي عمل�ات تم التحوط لها مس�قا وال یتوقع حدوثها. -ب 

 المبلغ المعترف �ه في حقوق الملك�ة خالل الفترة.   -ج

 .المبلغ المحول من قائم حقوق الملك�ة إلى قائمة األر�اح والخسائر للفترة المذ�ورة  -د 

 الق�مة العادلة  -11

 تطلب المع�ار اإلفصاحات التال�ة عن الق�مة العادلة: 

 األصول والمطلو�ات المال�ة �شكل �مكن مقارنة �جب اإلفصاح عن الق�مة العادلة لكل فئة من  -أ

 تلك الق�مة مع الق�م المسجلة �الدفاتر لتلك األصول والمطلو�ات.

 عند اإلفصاح عن الق�مة العادلة، على المنشأة تبو�ب األصول والمطلو�ات المال�ة ضمن فئات.  -ب 

 :على المنشأة اإلفصاح عما یلي  -ج

 طرق تحدید الق�مة العادلة.  .1

�امل أو جزئي من خالل األسعار المنشورة    �ما إذا �انت الق�م العادلة قد تم تحدیدها �شكلب�ان ف .2

التقی�م  (Active Market) في سوق مالي نشط المحددة في    أو أنها حددت من خالل أسالیب 

 ) 39المع�ار رقم (

 المال�ة من خالل أسالیب التقی�م إذا حددت الق�مة العادلة لألدوات المال�ة المعترف بها في القوائم  .3

المبن�ة على فرض�ات محددة فإذا حدث أ�ة تغیرات على فرض�ة أو أكثر من تلك الفرض�ات وأدى ذلك إلى  

تعدیال في الق�مة العادلة، فإن على المنشأة ب�ان تلك الحق�قة واإلفصاح عن األثر الجوهري لهذه التغیرات 

 .على الق�مة العادلة

 غیر المطلو�ة للق�مة العادلةاإلفصاحات  -12

 هناك �عض اإلفصاحات غیر المطلو�ة للق�مة العادلة: 

المال�ة مثل ذمم مدینة   -أ العادلة ل�عض األدوات  الق�مة  الدفتر�ة متقار�ة مع  الق�مة  تجار�ة    عندما تكون 

 قصیرة األجل والذمم الدائنة.
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المشتقات   المال�ة في أدوات حقوق الملك�ة والتي ل�س لها ق�مة عادلة في سوق نشط أو  اإلستثمارات   -ب 

�التكلفة ط�ق ق�اسها  سیتم  والتي  الملك�ة  �أدوات حقوق  �اإلستثمارات  المرت�طة  المحاس�ة  ا  المال�ة  المع�ار 

 ) نظرا لعدم إمكان�ة ق�اس ق�متها العادلة �موثوق�ة. 39الدولي رقم (

 الموصوفة في( Discretionary Participation Feature لها ص�غة تشار��ة العقود التي -ج

 .)) وعندما ال �مكن ق�اس ق�متها �موثوق�ة4مع�ار اإلبالغ المالي الدولي رقم (

 طب�عة ومدى المخاطر الناشئة عن األدوات المال�ة  -13

المال�ة من تقی�م طب�عة ومدى المخاطر على المنشأة اإلفصاح عن معلومات تمكن مستخدمي القوائم  

 الناشئة عن األدوات المال�ة والتي قد تتعرض لها المنشأة �ما في تار�خ إعداد القوائم المال�ة.

  اإلفصاحات النوع�ة -14

 على المنشأة اإلفصاح ولكل نوع من أنواع المخاطر الناجمة عن األدوات المال�ة عما یلي: 

 للمخاطر و��ف�ة نشوئها. أ. التعرض    

 ب. األهداف والس�اسات والعمل�ات واألنشطة المتخذة إلدارة هذه المخاطر والطرق المستخدمة لق�اس   

 هذه المخاطر.

 .ج. أ�ة تغیرات في الفقرة (أ) و (ب) للفترة السا�قة   

  اإلفصاحات الكم�ة-15

 وات المال�ة عما یلي: �جب اإلفصاح ولكل نوع من أنواع المخاطر الناجمة عن األد 

  ب�انات رقم�ة حول إمكان�ة التعرض لتلك المخاطر �ما هي بتار�خ إعداد الب�انات المال�ة على أن   -أ    

 اإلدارة. مجلس – تكون مبن�ة على معلومات من ذوي العالقة من المستو�ات العل�ا في إدارة المنشأة 

 .تر�زات المخاطر -ب     

 اإلئتمان مخاطر   -16

 �جب اإلفصاح لكل فئة من األدوات المال�ة عما یلي:   

األخذ    الحد األقصى للمبلغ الذي قد تتعرض له المنشأة لمخاطر اإلئتمان بتار�خ القوائم المال�ة دون   -أ    

 �عین اإلعت�ار أ�ة ضمانات �حوزة المنشأة. 

 األدوات. وصف للضمانات الموجودة �حوزة المنشأة مقابل تلك  -ب     

 .اإلفصاح عن المزا�ا اإلئتمان�ة لألصول المال�ة -ج    
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 مخاطر السیولة   -17

 ) من المع�ار اإلفصاح عما یلي: 39تتطلب الفقرة (

 تحلیل التوار�خ إستحقاق المطلو�ات المال�ة القائمة.  -أ

 .وصف لك�ف�ة إدارة مخاطر السیولة لتلك المطلو�ات  -ب 

  مخاطر السوق   -18

 اإلفصاح عما یلي: جب �  

القوائم    تحلیل الحساس�ة لكل نوع من أنواع مخاطر السوق التي قد تتعرض لها المنشأة �ما في تار�خ  -أ     

 المال�ة، مع ب�ان أثر هذه المخاطر على قائمة األر�اح والخسائر وحقوق الملك�ة.

 األسالیب والفرض�ات المستخدمة في إعداد تحلیل الحساس�ة.  -ب     

 التغیرات التي طرأت على األسالیب والفرض�ات المستخدمة مقارنة �الفترات السا�قة و أس�اب هذه   -ج    

 .التغیرات 

�المخاطر المرجحة  الق�مة  الحساس�ة طر�قة  لتحلیل  استخدامها  �مكن  التي  الطرق   Value -at- ومن 

(Risk)    الفائدة، معدالت أسعار الصرف) والتي تظهر العالقة المت�ادلة بین متغیرات المخاطر مثل (معدالت

 واستخداماتها في إدارة المخاطر المال�ة.

V - 7مع�ار (أسئلة و تمار�ن الIFRS  :( 

 ل: التمر�ن األو

 ضع دائرة حول اإلجا�ة األصح لكل سؤال من األسئلة التال�ة: 

) اإلفصاح  7التقار�ر المال�ة (إلعداد    . أي من األنواع التال�ة من المعلومات ال یتطلب المع�ار الدولي1

 عنها حول أهم�ة األدوات المال�ة: 

                   الم�الغ المسجلة لفئات األدوات المال�ة -أ         

 الق�م العادلة لألدوات المال�ة  -ب         

    معلومات حول إستخدام محاس�ة التحوط -ج       

 واإللتزامات �موجب معامالت الدفع على أساس األسهم     العقود معلومات حول األدوات المال�ة و   -د         

اإلفصاح    (7) أي من األنواع التال�ة من المعلومات ال یتطلب المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة .2

 عنها حول التعرض للمخاطر الناتجة عن األدوات المال�ة: 

 معلومات نوع�ة و�م�ة حول مخاطر   -أ       
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 اإلئتمان   معلومات نوع�ة و�م�ة حول مخاطر السوق  -ب       

 لتشغیل�ة معلومات نوع�ة و�م�ة حول المخاطر -ج     

 السیولة  د معلومات نوع�ة و�م�ة حول مخاطر ا      

 السیولة"؟ ) "مخاطرة 7ك�ف �عرف المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة ( .3

 . �اإللتزامات المال�ة اإللتزامات التعاقد�ة المرت�طة تلب�ة  مخاطرة أن تواجه المنشأة صعو�ات في -أ      

  .التصرف �األصل المالي �سبب قلة السیولة في السوق  مخاطرة أن تواجه المنشأة صعو�ات في -ب      

في    -ج      المنشأة صعو�ات  تواجه  أن  النقدي   تلب�ةمخاطرة  التدفق  مشاكل    إحت�اجات  التدفق �سبب 

 .النقدي

 للمنشأة غیر �اف�ة لتلب�ة التدفقات النقد�ة الصادرة منها  مخاطرة أن تكون التدفقات النقد�ة الواردة -د      

 األسعار األخرى ب: تسمى مخاطرة العملة ومخاطرة سعر الفائدة ومخاطرة  .4

 مخاطر إقتصاد�ة  -أ      

 مخاطر السوق  -ب       

 مخاطر إئتمان  -ج      

 مخاطر السیولة  -د       

 لتلك المخاطر �ما هي بتار�خ إعداد الب�انات المال�ة:  تسمى الب�انات الرقم�ة حول إمكان�ة التعرض  .5

 اإلفصاحات النوع�ة -أ      

 اإلفصاحات الكم�ة  -ب      

 اإلفصاحات السوق�ة -ج     

 تحلیل الحساس�ة  -د       

 إجا�ة التمر�ن األول: 
 

 5 4 3 2 1 الرقم

 ب  ب  أ ج د  اإلجا�ة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 :لث عشرثاالمحور ال
 قیاس القیمة العادلة

(IFRS 13) 
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I –  ر:هدف و نطاق المع�ا 

 :نبذة تار�خ�ة عن المع�ار -1

المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر   (IASB ) أصدر مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة  2011في ماي  

الق�مة  )IFRS 13(ق�اس الق�مة العادلة"، �عرف المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة  ) IFRS 13(المال�ة  

العادلة و�حل محل المتطل�ات الواردة في المعاییر الفرد�ة التي �انت تحتوي على متطل�ات مت�اینة لق�اس  

بی المع�ار �مشروع مشترك  واإلفصاح عنها، وجاء  وااللتزامات  العادلة لألصول  معاییر  الق�مة  ن مجلس 

، و�دأ سر�ان تطبیق المع�ار  (FASB)ومجلس معاییر المحاس�ة المال�ة األمر�كي (IASB) المحاس�ة الدول�ة 

 .1/2013/ 1اعت�ارًا من 

 :أس�اب إصدار هذا المع�ار -2

تقتضي �عض المعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة أو تسمح للشر�ات �ق�اس الق�مة العادلة لألصول   -

االلتزامات أو حقوق الملك�ة الخاصة بها أو اإلفصاح عنها، ولم یتم تحدید ق�اس أو هدف إفصاح    أو

 .واحد في الكثیر من الحاالت ألن ص�اغة المعاییر تمت على مدار عدة سنوات 

تتضمن �عض المعاییر إرشادات محدودة حول ��ف�ة ق�اس الق�مة العادلة في حین تضمنت معاییر   -

إرشادات شاملة ولم تكن تلك االرشادات متناسقة على الدوام في مختلف المعاییر التي تشیر إلى  أخرى  

 .الق�مة العادلة، وتم ارجاع سبب عدم التناسق إلى التنوع في الممارسة

الدول�ة - المحاس�ة  معاییر  مجلس  نشر  ذلك،  إلى  الوطن�ة   (IASB) إضافة  للمعاییر  المعدة  والجهة 

مذ�رة تفاهم عملت �أساس لجهود  (FASB) س معاییر المحاس�ة المال�ة األمر�كي األمر�ك�ة وهي مجل

المجلسین المبذولة لوضع مجموعة مشتر�ة من المعاییر المحاسب�ة العالم�ة ذات الجودة العال�ة عام  

ق�اس الق�مة العادلة" نت�جة  ) IFRS 13(، و�عد إصدار المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة  2006

المتعلقة ج المعلومات  عن  واالفصاح  العادلة  الق�مة  لق�اس  مشتر�ة  متطل�ات  لوضع  المجلسین  هود 

 .�الق�مة العادلة

  هدف المع�ار -3

 :ف هذا المع�ار إلىیهد 

  تعر�ف الق�مة العادلة؛ ▪

  تحدید إطار لق�اس الق�مة العادلة في مع�ار دولي واحد؛ ▪

 .الق�مة العادلةتحدید متطل�ات اإلفصاح عن ق�اس  ▪
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  :نطاق المع�ار - 4

تم تطبیق هذا المع�ار عندما �قتضي مع�ار دولي آخر إلعداد التقار�ر المال�ة أو �سمح �ق�اس  

. وال  )الق�مة العادلة مطروحًا منها تكال�ف الب�ع(الق�مة العادلة أو اإلفصاح حول ق�اس الق�مة العادلة مثل  

 :ردة في هذا المع�ار على ما یليتطبق متطل�ات الق�اس واالفصاح الوا

الدفع على أساس  IFRS 2معامالت الدفع على أساس األسهم التي تنطوي تحت نطاق المع�ار   ▪

 م. األسه

 ."عقود اال�جار  17IASمعامالت التأجیر التي �شملها المع�ار المحاسبي الدولي  ▪

عادلة، مثل صافي الق�مة القابلة للتحقق  لق�اسات التي تتشا�ه مع الق�مة العادلة إال أنها ل�ست ق�مة  ا ▪

المخزون" أو ق�مة االستخدام في المع�ار المحاسبي الدولي   IAS 2في المع�ار المحاسبي الدولي  

36 IAS ل.انخفاض ق�مة األصو  

 :كما أن متطل�ات اإلفصاح المطلو�ة �موجب هذا المع�ار ل�ست مطلو�ة ألي مما یلي 

�ال  ▪ ق�اسها  تم  التي  الخطة  الدولي  أصول  المحاسبي  للمع�ار  وفقًا  العادلة  منافع  IAS 19ق�مة 

   ."الموظفین

 26 استثمارات خطة منافع التقاعد التي تم ق�اسها �الق�مة العادلة وفقًا للمع�ار المحاسبي الدولي  ▪

IAS   المحاس�ة والتقر�ر عن برامج منافع التقاعد".  

الب�ع  األصول التي �كون مبلغها القابل   ▪ لالسترداد ع�ارة عن الق�مة العادلة مطرحًا منها تكال�ف 

  ".   انخفاض ق�مة األصول IAS 36�موجب متطل�ات المع�ار المحاسبي الدولي 

II – التعر�فات:  

السوق التي تتم �ه معامالت األصل أو االلتزام بتكرار وحجم   (Active market): السوق النشط -

 .معلومات التسعیر على أساس مستمركافیین لتقد�م 

أسلوب التقی�م التي �عكس الق�مة المطلو�ة حال�ًا الستبدال سعة   (Cost approach): منهج التكلفة -

  .)�شار الیها بتكلفة االستبدال الحال�ة(الخدمة لألصل 

  . ملة ت�ادل�ةالسعر المدفوع لشراء أصل أو المستلم لتحمل التزام في معا (Entry price ): الشراء  سعر -

 . السعر الذي یتم استالمه لب�ع أصل أو دفعه لتحو�ل التزام(Exit price ):  سعر الب�ع -

المتوقعة - النقد�ة  المحتمل     (Expected cash flow ): التدفقات  المرجح    أي متوسط (لمتوسط 

 . للتدفقات النقد�ة المستقبل�ة )التوز�ع
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السعر الذي سیتم الحصول عل�ه لب�ع أصل أو الذي سیتم دفعه لنقل  (Fair Value ):  الق�مة العادلة -

 .التزام في معاملة اعت�اد�ة منتظمة بین المشار�ین في السوق في تار�خ الق�اس

استخدام األصل غیر المالي من قبل  (Highest and best use ):  االستخدام األفضل واألحسن  -

على سبیل  (صل أو مجموعة من األصول وااللتزامات  المشار�ین في السوق �طر�قة تز�د من ق�مة األ

  ا).المثال شر�ة األعمال التي سیتم استخدام األصل ضمنه 

التدفقات  (هي أسالیب التقی�م التي تحّول على سبیل المثال   (Income approach ): منهج الدخل -

إلى مبلغ حالي واحد، و�تم تحدید ق�اس الق�مة العادلة على أساس    )النقد�ة أو االیراد أو المصار�ف

  .المستقبل�ةالق�مة المشار إلیها في توقعات السوق الحال�ة حول تلك الم�الغ 

أو  (Inputs ):  المدخالت - األصل  تسعیر  عند  السوق  في  المشار�ون  �ستخدمها  التي  االفتراضات 

  :المخاطر مثلااللتزام �ما في ذلك التوقعات حول 

  ؛ و)نموذج التسعیر(لمخاطر المتأّصلة في أسلوب تقی�م محدد �ستخدم لق�اس الق�مة العادلة مثل  ▪

 .1المخاطر المتأّصلة في مدخالت أسلوب التقی�م. وقد تكون المدخالت ملحوظة أو غیر ملحوظة ▪

في األسواق النشطة   )المعّدلةغیر  (األسعار المعلنة   Level 1 inputs : )1( مدخالت المستوى  -

 .لألصول أو االلتزامات المتطا�قة التي �مكن للشر�ة الوصول إلیها في تار�خ الق�اس 

المدخالت عدا األسعار المعلنة المتضّمنة في المستوى  :  ) 2Level 2 inputs (مدخالت المستوى  -

  .غیر م�اشراألول والتي تعتبر ملحوظة لألصل أو االلتزام إّما �شكل م�اشر أو  

  .المدخالت غیر الملحوظة لألصل أو االلتزام Level 3 inputs: )3(مدخالت المستوى  -

التقی�م �ستخدم األسعار والمعلومات األخرى ذات  Market approach :  منهج السوق  - أسلوب 

الصلة الناتجة عن معامالت السوق التي تتضمن أصول والتزامات أو مجموعة أصول والتزامات متطا�قة  

  ).أي متماثلة (أو قابلة للمقارنة 

والمشترون في السوق األصلي )أو   ال�ائعون Market participants :  المدخالت المثبتة �السوق  -

 :السوق األكثر ر�حًا( لألصل أو االلتزام الذین یتمتعون �كافة الخصائص اآلت�ة

ذات عالقة �ما هو محدد في المع�ار    أطرافااالستقالل�ة عن �عضهم ال�عض، أي الذین ال �عتبرون   ▪

العالقة �مكن استخدامه    على الرغم من أن السعر في معاملة الطرف ذي IAS 24 المحاسبي الدولي

 
1 International Accounting Standards Board, International Financial Reporting Standard 13 Fair Value 
Measurement, IFRS Foundation, 2018, p 45. 
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كمدخالت لق�اس الق�مة العادلة إن �انت الشر�ة تمتلك دلیًال على أن المعاملة قد أبرمت بناًء على  

 .شروط السوق 

�افة   ▪ �استخدام  والمعاملة  االلتزام  أو  �األصل  متعلقة  معقولة  فهم  قدرات  وامتالك  اإلطالع  سعة 

 .المعلومات المتوفرة

 .ة لألصل أو االلتزامالقدرة على ابرام معامل  ▪

للق�ام   ▪ الرغ�ة في ابرام معاملة لألصل أو االلتزام، أي امتالك حافز دون االج�ار أو االضطرار 

 .بذلك

ر�حاً  - األكثر  سیتم   Most advantageous market :  السوق  التي  الق�مة  یز�د  الذي  السوق 

الحصول علیها من ب�ع أصل أو �قللمن الق�مة التي سیتم دفعها لنقل االلتزام �عد األخذ �عین االعت�ار  

 .تكال�ف الب�ع والنقل

هي المخاطر المتمثلة في عدم الوفاء �االلتزام    Non-performance risks : مخاطر عدم األداء -

 .ء على سبیل المثال مخاطر ائتمان الشر�ةوتشمل مخاطر عدم األدا

المدخالت التي یتم ص�اغتها �استخدام ب�انات السوق  Observable inputs:  المدخالت الملحوظة -

التي   تعكس االفتراضات  والتي  الفعل�ة  المعامالت  أو  األحداث  المتوفرة عمومًا حول  المعلومات  مثل 

 .صل أو االلتزامس�ستخدمها المشار�ون في السوق عند تسعیر األ

المعاملة التي تتحمل مخاطر السوق لفترة من الزمن  Orderly transaction:  المعاملة الُمنظمة -

التزامات   أو  التي تتضمن أصول  المعتادة للمعامالت  التسو�ق�ة  �األنشطة  للسماح  الق�اس  تار�خ  قبل 

  ).تصف�ة اج�ار�ة أو ب�ع �سبب ضائقة مال�ة(مماثلة، وهي ل�ست معاملة قسر�ة على سبیل المثال 

السوق ذي الحجم األكبر ومستوى النشاط األعلى لألصل  Principal market:  السوق األصلي -

 .أو االلتزام

المخاطر - للمخاطر  Risk premium:  عالوة  تجن�ًا  السوق  المشار�ون في  �طل�ه  الذي  التعو�ض 

بتعدیل   أ�ضًا  إلیها  �شار  االلتزام،  أو  لألصل  المال�ة  التدفقات  في  المتأصلة  الشكوك  تحّمل  مقابل 

 .المخاطر

التزام في السوق األصلي أو Transaction costs:  املةتكال�ف المع - تكال�ف ب�ع أصل أو نقل 

األكثر ر�حاً ( وتلبي    )السوق  نقل األصل  أو  �األصل  للتصرف  م�اشرًة  والمنسو�ة  االلتزام  أو  لألصل 

 :المع�ار�ن اآلتیین
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 .تنتج م�اشرًة من المعاملة وأن تكون الزمة لها ▪

لم تكن ستتكبدها الشر�ة لو لم تتخذ قرار ب�ع األصل أو نقل االلتزام )على غرار تكال�ف الب�ع �ما   ▪

 . IFRS 5هو محدد في المع�ار  

التكال�ف التي یتم تكبدها لنقل األصل من موقعه الحالي إلى   Transport costs:  ال�ف النقلتك -

 .)أو السوق األكثر ر�حاً (السوق األصلي 

المستوى الذي یتم عنده تجم�ع أو تجزئة األصل أو االلتزام في   Unit of account:  وحدة الحساب -

 .ألغراض االعتراف المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة 

المدخالت التي ال تتوفر لها ب�انات السوق  Unobservable inputs:  المدخالت غیر الملحوظة -

س�ستخدمها   التي  االفتراضات  �خصوص  المتوفرة  المعلومات  أفضل  �استخدام  ص�اغتها  تتم  والتي 

 .المشار�ون في السوق عند تسعیر األصل أو االلتزام

III- ا:م�ادئ ق�اس الق�مة العادلة ومنهجیته  

  Fair Value نستذ�ر تعر�ف الق�مة العادلةأوال: 

على أنها السعر الذي سیتم الحصول عل�ه لب�ع أصل أو الذي سیتم دفعه لنقل التزام في    الق�مة العادلة  -أ

 .معاملة اعت�اد�ة منتظمة بین المشار�ین في السوق في تار�خ الق�اس

من التعر�ف نستنتج أن الق�مة العادلة هي ق�اس قائم على السوق، ول�س ق�اس خاص �الشر�ة، هذا      

 :1�عني أن الشر�ة

  أن تنظر في الك�ف�ة التي ینظر بها المشار�ون في السوق إلى األصول أو االلتزامات تحت    �جب

 .الق�اس

  في االعت�ار  )مثل االستخدام(ال تأخذ النهج الخاص بها. 

الهدف من ق�اس الق�مة العادلة هو تقدیر السعر الذي سیتم �ه معاملة ب�ع األصل أو نقل االلتزام،        

المشار�ین في السوق في تار�خ الق�اس �موجب شروط السوق الحال�ة، و�قتضي ق�اس الق�مة  المنظمة بین  

 :العادلة من الشر�ة أن تحدد ما یلي

   شكل منسجم مع وحدة الحساب الخاصة (  تحدید األصل أو االلتزام الذي �مثل موضوع الق�اس�

  ؛)�ه

 
1 Ibid., p. 48. 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@€a@âÏ0aäí«@s€br@Z@Ú€Öb»€a@Ú‡Ó‘€a@êbÓ”)IFRS 13 (@
 

 147 

   شكل منسجم مع االستخدام األفضل  (  تحدید أساس التقی�م المالئم لق�اس األصول غیر المال�ة�

  ؛)واألحسن

  لألصل أو االلتزام؛ )أو السوق األكثر ر�حا(تحدید السوق األصلي  

  التقی�م المالئمة للق�اس مع األخذ �عین االعت�ار )أسالیب (تحدید أسلوب: 

o   وفقًا لها ص�اغة المدخالت التي تمثل االفتراضات التي س�ستخدمها توافر الب�انات التي سیتم

  األصل أو االلتزام؛ و المشار�ون في السوق عند تسعیر

o مستوى تسلسل الق�مة العادلة التي سیتم تصن�ف المدخالت ضمنه. 

 :األصل أو االلتزام

 :العادلة واحدًا مما یليقد �كون األصل أو االلتزام الذي سیتم ق�اسه �الق�مة      

  أو  )على سبیل المثال أداة مال�ة أو أصل غیر مالي(قائم بذاته    )مفرد (األصل أو االلتزام المستقل   -

على  ( مجموعة من األصول، أو مجموعة من االلتزامات، أو مجموعة من األصول وااللتزامات   -

% من األسهم في    50سبیل المثال وحدة تولید النقد، أو الس�طرة على حصة ممثلة �أكثر من  

  ).�عض الشر�ات 

لذي س�أخذه المشارك  عند ق�اس الق�مة العادلة، تأخذ الشر�ة في االعت�ار خصائص األصل أو االلتزام ا     

 ثال: في السوق عند تسعیر األصل أو االلتزام في تار�خ الق�اس، وتشمل هذه الخصائص على سبیل الم

  حالة األصل وموقعه؛ و -

 .إن وجدت القیود المفروضة على ب�ع األصل أو استخدامه،  -

 :المعاملة

األصل أو االلتزام تتم �معاملة منتظمة بین المشار�ین في    أّن م�ادلة�فترض ق�اس الق�مة العادلة        

 .السوق لب�ع األصل أو نقل االلتزام في تار�خ الق�اس وفقًا لظروف السوق الحال�ة

 :وتكون المعاملة منتظمة عند وجود عنصر�ن رئ�سیین هما     

  تزو�د المشار�ین في السوق �القدرة على اكتساب المعرفة والوعي �األصل أو المسؤول�ة الالزمة

 . للت�ادل القائم على السوق 

  أي غیر مجبر�ن.(أن المشار�ین في السوق لدیهم الحافز للتعامل مع األصل أو االلتزام(       

 :ب�ع األصل ونقل االلتزام تتم أّن معاملة�فترض ق�اس الق�مة العادلة 

 في السوق األصلي لألصل أو االلتزام؛ أو   
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 في غ�اب السوق األصلي، في السوق األكثر ر�حًا لألصل أو االلتزام. 

 :المشار�ون في السوق 

أو األكثر فائدة لألصل أو    ) الرئ�سي(المشار�ون في السوق هم مشترون و�ائعون في السوق األصلي       

مستقل ،حسن االطالع، قادر على الدخول في الصفقة، على استعداد    (االلتزام، مع الخصائص التال�ة  

  ).للدخول في الصفقة

وضع تلك االفتراضات، و�دًال من ذلك  ال تحتاج الشر�ة إلى تحدید مشار�ین محددین في السوق عند      

یتعین على الشر�ة تحدید الصفات التي تمیز المشار�ین في السوق �صفة عامة مع األخذ �عین االعت�ار 

 :العوامل المحددة لكل مما یلي

 األصل أو االلتزام؛  

  لألصل أو االلتزام؛ و )أو السوق األكثر ر�حاً (السوق األصلي  

 ذین ستبرم الشر�ة معهم معاملة في ذلك السوق المشار�ین في السوق ال. 

 :السعر

تعتبر الق�مة العادلة السعر الذي سیتم استالمه لب�ع أصل أو الذي سیتم دفعه لنقل التزام في معاملة  

أي    في تار�خ الق�اس وفقًا لظروف السوق الحال�ة )  )السوق األكثر ر�حاً (منظمة في السوق األصلي أو  

ًا �استخدام أسلوب تقی�م  سعر الب�ع( �غض النظر عما إذا �ان ذلك السعر ملحوظًا �شكل م�اشر أو مقدر 

 .آخر

المستخدم لق�اس الق�مة العادلة    )أو السوق األكثر ر�حاً (ال یتعین تعدیل السعر في السوق األصلي  

لألصل أو االلتزام لتكال�ف المعاملة، وتتم محاس�ة تكال�ف المعاملة وفقًا للمعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر  

ة من صفات األصل أو االلتزام فهي محددة لكل معاملة وتختلف بناًء على  المال�ة، وال تعتبر تكال�ف المعامل

 .طر�قة إبرام الشر�ة لمعاملة األصل أو االلتزام

  ) كما هو الحال مع السلع(ال تتضمن تكال�ف المعاملة تكال�ف النقل، و�ذا �ان الموقع من صفات األصل     

للتكال�ف إن وجدت والتي سیتم تحملها   ) أو السوق األكثر ر�حاً (ألصلي  ا  فیتعین تعدیل السعر في السوق 

 .لنقل األصل من موقعه الحالي إلى ذلك السوق 

 ال:  مث

یتم ب�ع أحد أصول الشر�ة في سوقین نشطین مختلفین �أسعار مختلفة، تدخل الشر�ة في المعامالت       

 .في  �ال السوقین و�مكنها الوصول إلى السعر في تلك األسواق لألصل في تار�خ الق�اس
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 Bالسوق  Aالسوق  

 250 260 السعر

 20- 20- تكال�ف النقل  -

 10- 30- تكال�ف المعاملة  -

 220 210 المبلغ الصافي 
 

 :المطلوب

 :تحدید الق�مة العادلة لألصل �افتراض أن

 .هو السوق األصلي لألصل A السوق  -

 . ال �عتبران السوق األصلي لألصل B و A كال السوقین -

 :الحل

 هو السوق األصلي لألصل: إذا �ان السوق  A تحدید الق�مة العادلة لألصل �افتراض أن السوق  -

A السوق األكثر حجمًا ومستوى نشاط لألصل(، فسیتم ق�اس  ( هو السوق األصلي لألصل أي

الق�مة العادلة �استخدام السعر الذي سیتم استالمه في ذلك السوق، �عد األخذ �عین االعت�ار تكال�ف  

  .)240=   20- 260النقل أي) 

عتبران السوق األصلي لألصل، ال � B و A تحدید الق�مة العادلة لألصل �افتراض أن  �ال السوقین  -

في هذه الحالة یتم ق�اس الق�مة العدلة �استخدام السعر في السوق األكثر ر�ح ًا، و�عتبر السوق  

األكثر ر�حًا هو السوق الذي یز�د المبلغ الذي سیتم استالمه لب�ع األصل �عد األخذ �عین االعت�ار  

وعل�ه �عتبر    )م استالمه من األسواق المعن�ة أي صافي المبلغ الذي سیت (تكال�ف المعامالت والنقل  

، وعلى الرغم من أن تكال�ف المعامالت تأخذ في عین  210هو السوق األكثر ر�حًا أي  B السوق 

االعت�ار عند تحدید السوق األكثر ر�حًا، إال أن السعر المستخدم لق�اس الق�مة العادلة ال یتم تعدیله  

ل�ه ستكون الق�مة العادلة لألصل في السوق األكثر ر�حًا هي  وع  )تكال�ف المعاملة(بهذه التكال�ف  

)250 -230 =20 .( 

  تطبیق الق�مة العادلة على األصول غیر المال�ة -ب

بناًء على أفضل    )األصول غیر الجار�ة العین�ة(�جب ق�اس الق�مة العادلة لألصل غیر المالي مثل  

وأحسن استخدام لهذا ألصل من منظور المشارك في السوق، �معنى آخر أن �أخذ ق�اس الق�مة العادلة  
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لألصل غیر المالي �عین االعت�ار قدرة المشارك في السوق على تولید المنافع االقتصاد�ة من خالل استخدام  

 . خدم األصل �أفضل وأحسن استخدام لهاألصل �أفضل وأحسن استخدام له أو بب�عه لمشارك آخر س�ست

،  ا�أخذ االستخدام األفضل واألحسن لألصل غیر المالي �عین االعت�ار استخدام األصل الممكن ماد�     

 :على النحو اآلتي اوالمجدي مال�ا والمسموح �ه قانون 

لمشار�ون في  �عین االعت�ار الصفات الماد�ة لألصل والتي �أخذها ا  ا�أخذ االستخدام الممكن ماد�  -

  ).موقع العقار ومساحته(السوق �عین االعت�ار عند تسعیر األصل على سبیل المثال 

�عین االعت�ار أي قیود قانون�ة مفروضة على استخدام األصل    ا�أخذ االستخدام المسموح �ه قانون�  -

والتي س�أخذها المشار�ون في السوق �عین االعت�ار عند تسعیر األصل على سبیل المثال )لوائح  

  ).1التقس�م المط�قة على ملك�ة األصل

�ًا والمسموح �عین االعت�ار ما إذا �ان استخدام األصل الممكن ماد   ا�أخذ االستخدام المجدي مال�  -

قانو  تدفقًا مال�ًا �اف�اً   نا�ه  أو  لذلك (  یولد دخًال  تكال�ف تحو�ل األصل  �عین االعت�ار  مع األخذ 

إلنتاج عائد استثماري �قتض�ه المشار�ون في السوق من االستثمار في ذلك األصل   )االستخدام

 .المجهز لذلك االستخدام

ظر مستخدمي السوق، حتى ولو �انت الشر�ة تهدف �حدد االستخدام األفضل واألحسن من وجهة ن    

الستخدام مختلف، ولكن �فترض أن استخدام الشر�ة الحالي لألصل غیر المالي هو االستخدام األفضل  

واألحسن، ما لم یوحي السوق أو أي عامل آخر أن االستخدام المختلف من قبل المشار�ین في السوق 

 .سیز�د ق�مة األصل

الشر�ة �غرض حما�ة موقعها التنافسي أو ألي سبب آخر، عند استخدام األصل غیر المالي  قد تنوي        

تنوي عدم استخدام األصل وفقًا الستخدامه األفضل واألحسن، فعلى سبیل   أو قد  المشترى �شكل فاعل 

�شكل    المثال قد تكون هذه هي الحالة �النس�ة لألصل غیر المالي المشترى الذي تخطط الشر�ة الستخدامه

دفاعي من خالل منع اآلخر�ن من استخدامه، وعلى الرغم من ذلك یتعّین على الشر�ة ق�اس الق�مة العادلة  

 ق.لألصل غیر المالي على افتراض استخدامه األفضل واألحسن من قبل المشار�ین في السو 

 

 

 
1 International Accounting Standards Board, International Financial Reporting Standard 13 Fair Value 
Measurement, op. cit., p. 52. 
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 مثال: 

األراضي حال�ًا لألغراض الصناع�ة  تحصلت شر�ة على أراضي في اندماج األعمال، و�تم تطو�ر          

�اعت�ارها موقع للمصنعـ و�فترض أن �كون االستخدام الحالي لألرض هو االستخدام األفضل واألحسن ما  

المجاورة  المواقع  تطو�ر  تم مؤخرًا  وقد  استخدام مختلف،  إلى  تشیر  العوامل  أو غیره من  السوق  �كن  لم 

ج السكن�ةـ واستنادًا إلى ذلك المشروع وتقس�م المناطق وغیرها من  لالستخدام السكني �اعت�ارها مواقع لألبرا

التغییرات لتسهیل هذا المشروع، حددت الشر�ة أن األراضي المستخدمة حال�ًا �موقع للمصنع �مكن تطو�رها  

كموقع لألغراض السكن�ة أي أبراج سكن�ة، ألن المشار�ین في السوق س�أخذون �عین االعت�ار القدرة على  

 .ر الموقع لألغراض السكن�ة عند تسعیر األرض تطو�

  المطلوب:

 . تب�ان ��ف�ة تقی�م األرض من خالل االستخدام األفضل واألحسن لها

 الحل:  

 :سیتم تحدید االستخدام األفضل واألحسن لألرض من خالل مقارنة �ل مما یلي

أي ستستخدم األرض إلى جانب غیرها من  (ق�مة األرض عند تطو�رها حال�ًا لألغراض الصناع�ة   -

 ). األصول، مثل المصنع، أو مع أصول والتزامات أخرى 

ق�مة األرض �موقع شاغر لألغراض السكن�ة، مع األخذ �عین االعت�ار تكال�ف هدم المصنع وغیرها   -

  ) ان�ة الشر�ة من تحو�ل األصول إلى االستخدام البدیل�ما في ذلك الشكوك حول إمك(من التكال�ف  

أي أن األرض سیتم استخدامها من قبل المشار�ین في  (الالزمة لتحو�ل األرض إلى موقع شاغر  

 ).السوق على أساس مستقل

سیتم تحدید االستخدام األفضل واألحسن لألرض استنادًا إلى الق�مة األعلى من بین تلك الق�م أعاله، وفي  

العقارات ر�ما �أخذ االستخدام األفضل واألحسن �عین االعت�ار    )تقدیر ثمن(االت التي تشمل تخمین  الح

 . والتزاماته العوامل المتعلقة �المصنع، �ما في ذلك أصوله 

    تطبیق الق�مة العادلة على االلتزامات وأدوات حقوق ملك�ة الشر�ة -ج

ُ�فترض ق�اس الق�مة العادلة أنه یتم نقل االلتزام المالي أو االلتزام غیر المالي أو أداة حقوق ملك�ة       

إلى المشارك    )حصص حقوق الملك�ة الصادرة �مبلغ مالي في اندماج األعمال( الشر�ة على سبیل المثال  

 :ر�ة ما یليفي السوق في تار�خ الق�اس، و�فترض نقل االلتزام أو أداة حقوق ملك�ة الش
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ی�قى االلتزام غیر مسدد و�تعین على المشارك في السوق المنقول إل�ه الوفاء �االلتزام، وال تتم تسو�ة   -

 .االلتزام مع الطرف المقابل أو خالفًا لذلك إطفاؤه في تار�خ الق�اس

إل�ه   - المنقول  السوق،  في  المشارك  و�أخذ  مسددة  غیر  الشر�ة  ملك�ة  حقوق  أداة  الحقوق ت�قى 

 .والمسؤول�ات المرت�طة �األداة، وال یتم إلغاء األداة أو خالفًا لذلك إطفاءها في تار�خ الق�اس

تطبیق الق�مة العادلة على االلتزامات وأدوات حقوق ملك�ة الشر�ة المحتفظ بها من قبل أطراف أخرى   -د

    على أنها أصول

زام مطابق أو مماثل أو أداة حقوق ملك�ة الشر�ة و�كون  عندما ال یتوفر سعر ُمعلن لعمل�ة نقل الت        

المماثل محتفظًا �ه من قبل طرف آخر على أنه أصل، یتعین على الشر�ة أن تق�س الق�مة  )البند (العنصر 

المطابق    )البند (العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملك�ة من وجهة نظر مشارك في السوق الذي �حتفظ �العنصر  

 .في تار�خ الق�اسعلى أنه أصل 

الملك�ة �ما           العادلة لاللتزام أو أداة حقوق  یتعین على الشر�ة في هذه الحاالت أن تق�س الق�مة 

  ي:یل

المماثل المحتفظ �ه من قبل طرف آخر   )البند (استخدام السعر المعلن في السوق النشط للعنصر   -

 .على أنه أصل في حال �ان ذلك السعر متاحاً 

المماثل    )البند (استخدام مدخالت أخرى ملحوظة مثل السعر المعلن في السوق غیر النشط للعنصر   -

 .المحتفظ �ه من قبل طرف آخر على أنه أصل في حال لم �كن ذلك السعر متاحاً 

�المذ�ور أدناه في حال �انت األسعار المذ�ورة في النقطتین السا�قیتین  استخدام أسلوب تقی�م آخر   -

 :غیر متوفرة

   أسلوب الق�مة العادلة الذي �أخذ �عین االعت�ار التدفقات النقد�ة المستقبل�ة التي  (منهج الدخل مثًال

  ).یتوقع المشارك في السوق أن �حصل علیها من امتالك االلتزام أو أداة حقوق الملك�ة �أصل

  استخدام األسعار المعلنة لاللتزامات وأدوات حقوق الملك�ة المماثلة المحتفظ بها  (منهج لسوق مثًال

  ).من قبل أطراف أخرى على أنها التزامات 

تطبیق الق�مة العادلة على االلتزامات وأدوات حقوق ملك�ة الشر�ة غیر المحتفظ بها من قبل أطراف    -ه

    أخرى على أنها أصول

عندما ال �كون السعر المعلن لعمل�ة نقل التزام مطابق أو مماثل أو أداة حقوق ملك�ة الشر�ة متاحًا         

المماثل محتفظ ًا �ه من قبل طرف آخر على أنه أصل، یتعین على الشر�ة   )البند (وعندما ال �كون العنصر  
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أسلوب التقی�م من وجهة نظر مشارك في    أن تق�س الق�مة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملك�ة �استخدام

 .السوق الذي یدین �االلتزام أو الذي قام �المطال�ة �حقوق الملك�ة

 :وقد تأخذ الشر�ة عند تطبیق أسلوب الق�مة الحال�ة �عین االعت�ار أي مما یلي        

ند سداد االلتزام  التدفقات النقد�ة الصادرة المستقبل�ة التي یتوقع المشارك في السوق أن یتكبدها ع -

 .�ما في ذلك التعو�ض الذي س�طل�ه مشارك في السوق مقابل التكفل �االلتزام

الق�مة التي س�حصل علیها المشارك في السوق إلبرام أو إصدار التزام أو أداة حقوق ملك�ة مطا�قة   -

المطابق    )البند ( �استخدام االفتراضات التي س�ستخدمها المشار�ون في السوق عند تسعیر العنصر  

ألكثر أو السوق ا(في السوق األصلي    )الذي یتمتع بذات الصفات االئتمان�ة(على سبیل المثال  

 .إلصدار التزام أو أداة حقوق ملك�ة بنفس البنود التعاقد�ة )ر�حاً 

 :مخاطر عدم األداءثان�ا: 

تعكس الق�مة العادلة لاللتزام أثر مخاطر عدم األداء، تشمل مخاطر عدم األداء على سبیل المثال         

األدوات المال�ة: االفصاحات"، IFRS 7ال الحصر المخاطر االئتمان�ة للشر�ة �ما هو محدد في المع�ار  

 .و�فترض أن تكون مخاطر عدم األداء هي نفسها قبل و�عد نقل االلتزام

یتعین على الشر�ة عند تقی�م الق�مة العادلة لاللتزام أن تأخذ �عین االعت�ار أثر مخاطرها االئتمان�ة       

تمال�ة أن یتم الوفاء �االلتزام أو ال، قد  وأي عوامل أخرى من شأنها أن تؤثر على اح  )الموقف االئتماني(

 :�ختلف األثر بناًء على االلتزام مثال

أو تعهد بتسل�م �ضائع أو خدمات    )التزام مالي(عما إذا �ان االلتزام ع�ارة عن تعهد بتسل�م نقد   -

  ).التزام غبیر مالي(

  تحسین االئتمان المرت�طة �االلتزام، إن وجدت  )بنود (عناصر  -

 :الق�مة العادلة عند االعتراف األوليثالثا: 

�كون سعر المعاملة عندما یتم شراء أصل أو تحمل التزام مقابل معاملة لذلك األصل أو االلتزام         

،  )سعر الشراء(أي    )سعر الدخول أو التنفیذ (متمثًال �السعر المدفوع لشراء األصل أو المستلم لتحمل التزام  

لعادلة لألصل أو االلتزام �السعر الذي سیتم الحصول عل�ه لب�ع األصل أو الذي وفي المقابل تمثل الق�مة ا

التزام   لنقل  دفعه  النهائي(سیتم  السعر  أو  الخروج  الب�ع(أي    )سعر  �الضرورة )سعر  الشر�ات  تب�ع  ، وال 

�األسعار    األصول �األسعار التي تم دفعها لشرائها، وعلى نحو مماثل ال تنقل الشر�ات �الضرورة االلتزامات 

 .المقبوضة لتحملها
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على سبیل المثال قد تنطبق هذه  (في �ثیر من الحاالت �كون سعر المعاملة معادًال للق�مة العادلة        

 �ه). الحالة عندما تتم معاملة شراء األصل في تار�خ المعاملة في السوق الذي سیتم ب�ع األصل ف

�انت الق�مة العادلة عند االعتراف األولي تعادل سعر المعاملة  یتعین على الشر�ة عند تحدید ما إذا       

أن تأخذ �عین االعت�ار العوامل المحددة للمعاملة واألصل وااللتزام، على سبیل المثال قد ال �مثل سعر 

 :المعاملة الق�مة العادلة لألصل أو االلتزام عند االعتراف األولي إن انط�قت أي من الحاالت التال�ة

ا - معاملة  كانت  في  السعر  الستخدام  إمكان�ة  وجود  رغم  العالقة،  ذات  األطراف  بین  تتم  لمعاملة 

الطرف ذي العالقة �مدخالت في ق�اس الق�مة العادلة في حال �انت الشر�ة تمتلك دلیًال على أن  

 .المعاملة أجر�ت �فترات السوق 

 على تقبل السعر في المعاملة، كانت المعاملة تتم تحت وطأة اإلكراه أو في حال �ان ال�ائع مجبراً  -

  .على سبیل المثال، قد تنطبق هذه الحالة في حال إذا �ان ال�ائع یواجه ضائقة مال�ة

كانت وحدة الحساب الممثلة من خالل سعر المعاملة مختلفة عن وحدة الحساب لألصل أو االلتزام   -

ذا �ان األصل أو االلتزام مقاس  المقاس �الق�مة العادلة، على سبیل المثال قد تنطبق هذه الحالة إ

أو إذا �انت    ) على سبیل المثال في اندماج األعمال( �الق�مة العادلة واحدًا من العناصر المختلفة  

المعاملة تتضمن حقوق وامت�ازات غیر مذ�ورة وتم ق�اسها �شكل منفصل وفقًا لمع�ار دولي آخر  

 .أو إن �ان سعر المعاملة یتضمن تكال�فها

 ).أو السوق األكثر ر�حا(كان السوق الذي تتم �ه المعاملة مختلفًا عن السوق األصلي  -

IV –  التقی�م )تقن�ات(أسالیب : 

إن الهدف من استخدام أسلوب التقی�م هو تقدیر السعر الذي ستتم �ه المعاملة المنظمة لب�ع األصل          

الحال�ة، وهناك ثالثة   السوق  وفقًا لظروف  الق�اس،  تار�خ  السوق في  المشار�ین في  بین  االلتزام  نقل  أو 

  .)1أسالیب مستخدمة على نطاق واسع وهي )منهج السوق، منهج التكلفة، ومنهج الدخل

 :التقی�م )تقن�ات(أسالیب خصائص  -1

لها          تتوفر  الظروف والتي  تعتبر مالئمة في ظل  التي  التقی�م  الشر�ة استخدام أسالیب  �جب على 

معلومات �اف�ة لق�اس الق�مة العادلة، مع ز�ادة قدر االستفادة من المدخالت الملحوظة ذات الصلة والتقلیل  

لملحوظة، وتتضمن األمثلة على األسواق التي فیها المدخالت ملحوظة ل�عض  من استخدام المدخالت غیر ا

 
1 Ibid., p. 56. 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@€a@âÏ0aäí«@s€br@Z@Ú€Öb»€a@Ú‡Ó‘€a@êbÓ”)IFRS 13 (@
 

 155 

وااللتزامات   المال�ة(األصول  األدوات  المثال  سبیل  وأسواق    )على  السمسرة،  وأسواق  البورصة  أسواق 

   ..المتعاملین

المستخدمة لق�اس الق�مة العادلة �شكل ثابت، ومع ذلك   التقی�م  )تقن�ات (أسالیب  كما �جب تطبیق          

�مكن للشر�ة تغییر أسلوب التقی�م أو تطب�قه، إذا أدى التغییر إلى تمثیل عادل أو أكثر للق�مة العادلة في  

التقی�م �ما یتماشى مع متطل�ات المع�ار المحاسبي    )تقن�ة(هذه الظروف، وتعالج الشر�ة التغییر في أسلوب  

�النس�ة للتغییر في التقدیر المحاسبي، وهذه الحالة على سبیل المثال، إن حدث أي مما  IAS 8 الدولي

 :یلي

 .نشوء أسواق جدیدة -

 .توافرت معلومات حدیثة -

 .عدم توفر المعلومات المستخدمة سابق اً  -

   تحسن أسالیب التقی�م؛ أو -

 .تغیر ظروف السوق  -

   مدخالت أسالیب التقی�م   -2

الشر�ة أن تختار المدخالت التي تتفق مع خصائص األصل أو االلتزام التي س�أخذها تعین على ی

 .المشار�ون في السوق �عین االعت�ار في معاملة األصل أو االلتزام

   لمدخالت على أساس أسعار العرض والطلبا 2-1

على سبیل المثال  (في حال �ان األصل أو االلتزام الذي تم ق�اسه �الق�مة العادلة سعر طلب وعرض     

المتعاملین سوق  من  الطلب  )مدخالت  وسعر  العرض  سعر  بین  الفرق  السعر ضمن  استخدام  فین�غي   ،

والذي �عتبر األكثر تمثیًال للق�مة العادلة في ظل الظروف لق�اس الق�مة العادلة �صرف النظر   )المتوسط(

العادلة   الق�مة  تسلسل  المدخالت ضمن  �ه  تصنف  الذي  المكان  أو  (عن  الثاني  أو  األول  المستوى  أي 

أي إذا �انت األصول أكبر من االلتزامات لألدوات  ( ، و�تم السماح �استخدام العرض لمراكز األصول  )الثالث 

  .  )إذا �انت االلتزامات أكبر من األصول(المال�ة المراد تقی�مها مثال( وأسعار الطلب لمر�ز االلت زام 

   دلةالتسلسل الهرمي للق�مة العا 2-2

لغرض ق�اس الق�مة العادلة، تعتبر المدخالت االفتراضات التي س�ستخدمها المشار�ون في السوق         

في تسعیر أصل أو التزام، �ما في ذلك االفتراضات المتعلقة �المخاطر، فالمدخالت �مكن مالحظتها أو ال  

ظتها �شكل غیر �مكن مالحظتها، فالمدخالت الملحوظة إما �مكن مالحظتها �شكل م�اشر أو �مكن مالح
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م�اشر، و�جب على الشر�ة تعظ�م االستخدام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت 

 .  غیر الملحوظة

التي           االلتزام  أو  األصل  تتفق مع خصائص  التي  المدخالت  تختار  أن  الشر�ة  على  یتعین  كما 

عاملة األصل أو االلتزام، وفي �عض الحاالت تؤدي هذه س�أخذه المشار�ون في السوق �عین االعت�ار في م

الخصائص إلى تطبیق التعدیل، ولكن التعدیالت قابلة للتطبیق فقط على خصائص األصل أو االلت زام  

 .   التي تتوافق مع وحدة الحساب التي تتطلب أو تسمح �ق�اس الق�مة العادلة

 تعتبر الدلیل األكثر موثوق�ة على الق�مة العادلة و�جب استخدامها �لما مدخالت المستوى األول :

المعلنة   األسعار  من  المدخالت  هذه  وتتكون  متوفرة،  المعدلة(كانت  النشطة    )غیر  األسواق  في 

المطا�قة   وااللتزامات  الق�اس    )المتماثلة(لألصول  تار�خ  إلیها في  الوصول  الشر�ة  التي تستط�ع 

سوق النشط هو السوق الرئ�سي لألصل أو االلتزام، وفي حالة عدم وجود سوق  ،�جب أن �كون ال

رئ�سي السوق األكثر ر�حا لألصل أو االلتزام والتي تكون في الشر�ة قادرة على الدخول في معاملة 

 .لألصل أو االلتزام �السعر في ذلك السوق في تار�خ الق�اس

 :الت المستوى األول إال في الحاالت اآلت�ةوال یتعین على الشر�ة أن تقوم �أي تعدیل لمدخ

على سبیل المثال    )غیر متماثلة(عندما تمتلك الشر�ة عددًا �بیرًا من األصول وااللتزامات غیر متطا�قة   -

التي یتم ق�اسها �الق�مة العادلة وعندما �كون السعر المعلن في السوق النشط متاحًا    )ضمانات الدیون (

أي أنه �كون من الصعب (ولكن ال �مكن الوصول إل�ه �سهولة لكل من األصول وااللتزامات �شكل مفرد  

إلى عدد  الق�اس نظرًا  تار�خ  التزام �شكل فردي في  أو  التسعیر لكل أصل  الحصول على معلومات 

، في هذه الحالة �مكن أن تق�س الشر�ة الق�مة العادلة  )ألصول وااللتزامات الكبیرة التي تملكها الشر�ةا

�استخدام طر�قة تسعیر بدیلة ال تعتمد حصرًا على السعر المعلن. غیر أن استخدام طر�قة تسعیر بدیلة  

 .یؤدي إلى ق�اس الق�مة العادلة ضمن مستوى أدنى من تسلسل الق�مة العادلة

عندما ال �مثل السعر المعلن في السوق النشط الق�مة العادلة في تار�خ الق�اس، على سبیل المثال تكون   -

مهمة �عد اغالق السوق وقبل تار�خ الق�اس،  و�تعین على الشر�ة وضع وتطبیق    )معاملة  (هناك أحداث 

في حال تم تعدیل السعر    س�اسة لتحدید تلك األحداث التي قد تؤثر على ق�اسات الق�مة العادلة، ولكن

المعلن نظرًا للمعلومات الجدیدة، فإن التعدیل یؤدي إلى ق�اس ق�مة عادلة مصنفة ضمن المستوى األدنى  

 .لتسلسل الق�مة العادلة
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عند ق�اس الق�مة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملك�ة الخاصة �الشر�ة �استخدام السعر المعلن للعنصر   -

متداول على أنه أصل في السوق النشط و�ذا �ان ذلك السعر �حتاج لتعدیل للعوامل المطابق ال  )البند (

الخاصة �العنصر أو األصل، و�ذا لم �كن هناك تعدیل مطلوب للسعر المعلن لألصل، فإن النت�جة هي  

ق�مة عادلة مصنف ضمن المستوى األول من تسلسل الق�مة العادلة، ولكن أي تعدیل للسعر المعلن 

 .ؤدي إلى ق�اس ق�مة عادلة مصنفة ضمن المستوى األدنى لتسلسل الق�مة العادلةلألصل ی

 :تتمثل مدخالت المستوى الثاني في �افة المدخالت التي ال تعتبر أسعار    مدخالت المستوى الثاني

المدخالت   هذه  وتكون  األول،  المستوى  في  تضمینها  یتم  والتي  علیها  المستوى (ُمعلن  مدخالت 

ة لألصل أو االلتزام إّما �شكل م�اشر أو غیر م�اشر، و�ذا �ان لألصل أو االلتزام  ملحوظ  )الثاني

مدة تعاقد�ة محددة فین�غي �الضرورة أن تكون مدخالت المستوى الثاني ملحوظة طوال مدة األصل 

 :أو االلتزام، وتتضمن مدخالت المستوى الثاني ما یلي

 .االلتزامات المماثلة في األسواق النشطةاألسعار المعلنة لألصول أو  ▪

 .األسعار المعلنة لألصول أو االلتزامات المماثلة في األسواق غیر النشطة ▪

 :المدخالت الملحوظة لألصل أو االلتزام �استثناء األسعار المعلنة، على سبیل المثال ▪

  أسعار الفائدة ومنحن�ات العوائد الملحوظة لفترات معلنة شائعة؛ و 

 سرعات الدفع المسبق؛  

   ،مخاطر االئتمان 

  معدالت التخلف عن السداد. 

المدخالت التي یتم استخالصها �شكل أساسي من ب�انات السوق القابلة للمالحظة أو المؤ�دة لها والتي  ▪

یتم تحدیدها من خالل االرت�اط أو بوسائل أخرى، �أنها ذات صلة �األصول أو االلتزامات التي یتم  

للسوق.ال(ق�اسها   المؤ�دة  العوامل   )مدخالت  على  بناًء  الثاني  المستوى  مدخالت  تعدیالت  ستختلف 

 :الخاص �األصل أو االلتزام، تتضمن تلك العوامل ما یلي 

 حالة األصل أو موقعه؛  

 اال�جار؛  

  مماثلة لألصل أو االلتزام؛ )بنود (مدى ارت�اط المدخالت �عناصر  

  التي تتم مالحظة المدخالت �هحجم ومستوى النشاط في السوق. 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@€a@âÏ0aäí«@s€br@Z@Ú€Öb»€a@Ú‡Ó‘€a@êbÓ”)IFRS 13 (@
 

 158 

قد ینتج عن تعدیل مدخالت المستوى الثاني الهامة للق�اس �أكمله ق�اس ق�مة عادلة مصنفة ضمن المستوى  

 .الثالث لتسلسل الق�مة العادلة إن �ان التعدیل �ستخدم مدخالت غیر ملحوظة هامة

 مثال:  

بها ل�عض األصول وااللتزامات على سبیل    تتضمن أمثلة األسواق التي قد تكون المدخالت ملحوظة   

 :المثال األدوات المال�ة �ما یلي

العادلة  - الق�مة  البورصة متوفرة �سهولة وتمثل  تكون أسعار االقفال في سوق  البورصة، حیث  أسواق 

 .وطو�یو.. من األمثلة على األسواق المماثلة �شكل عام، وتعد بورصة لندن، ونیو�ورك ،

للتداول   - مستعدون  األسواق  هذه  في  التجار  �كون  المتعاملین،  لحسا�اتهم  (أسواق  شراء  أو  ب�ع  إما 

، مما یت�ح سیولة �استخدام رأس المال الذي �متلكونه الستمالك مخزون من العناصر الذین  )الخاصة

�ه والذي یرغب    أنشئوا السوق ها، وتكون أسعار الطلب والشراء ممثلة للسعر الذي یرغب التجار �الشراء

 .�الب�ع �ه على التوالي متوفرة �شكل أكثر سهولة مقارنة مع أسعار االقفال

أسواق السمسرة، �حاول السماسرة في هذه األسواق الموافقة بین المشتر�ن وال�ائعین ولكن ال �كونون   -

الخا المال  السماسرة رأس  و�ع�ارة أخرى ال �ستخدم  الخاصة  لحسا�اتهم  للتداول  و�علم  مستعدین  ص، 

السماسرة األسعار المعروضة والمطلو�ة من قبل األطراف ذات العالقة ولكن �ل طرف ال یدرك متطل�ات  

سعر الطرف اآلخر، وتكون أسعار المعامالت المنجزة متوفرة أح�انًا، وتتضمن أسواق السماسرة ش�كات  

سواق التجار�ة وأسواق االستثمارات  التواصل االلكترون�ة التي یتم فیها مطا�قة طل�ات الب�ع والشراء، واأل

 . العقار�ة

: تعتبر مدخالت المستوى الثالث مدخالت غیر ملحوظة لألصل أو االلتزام،  مدخالت المستوى الثالث -

و�تم استخدام المدخالت غیر الملحوظة لق�اس الق�مة العادلة �مقدار عدم توفر المدخالت الملحوظة  

سوق ضئیل إن وجد لألصل أو االلتزام في تار�خ الق�اس، ولكن  مما �سمح �مواقف �كون فیها نشاط ال

ی�قى هدف ق�اس الق�مة العادلة هو ذاته أي سعر الب�ع في تار�خ الق�اس من وجهة نظر المشارك في  

الملحوظة  غیر  المدخالت  تعكس  أن  یتعّین  وعل�ه  �االلتزام،  یدین  أو  �األصل  �حتفظ  الذي  السوق 

�ستخدمها   التي  ذلك  االفتراضات  في  �ما  االلتزام،  أو  األصل  تسعیر  عند  السوق  في  المشار�ون 

 .االفتراضات حول المخاطر
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 اإلفصاح: -3

یتعین على الشر�ة اإلفصاح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي قوائمها المال�ة على تقی�م �ل         

 :مما یلي

�النس�ة لألصول وااللتزامات التي تم ق�اسها �الق�مة العادلة على أساس متكرر أو غیر متكرر في قائمة   -

المالي   التقی�م والمدخالت المستخدمة لص�اغة تلك    )المیزان�ة(المر�ز  �عد االعتراف األولي، أسالیب 

  .الق�اسات 

، )المستوى الثالث (�النسی�ة لق�اسات الق�مة العادلة المتكررة �استخدام المدخالت غیر الملحوظة الهامة   -

 .أثر الق�اسات على الر�ح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر للفترة

V - 13مع�ار (أسئلة و تمار�ن الIFRS  :( 

 : الجانب النظري 

  الق�مة العادلة"؟ق�اس  IFRS 13ما هي أس�اب إصدار المع�ار  -

  ق�اس الق�مة العادلة"؟ IFRS 13ما هو هدف المع�ار   -

  ق�اس الق�مة العادلة"؟ IFRS 13ما هو النطاق الذي �غط�ه المع�ار   -

ما المقصود �المصطلحات والع�ارات التال�ة: السوق النشط، منهج التكلفة، سعر الشراء، سعر الب�ع   -

وا األفضل  االستخدام  العادلة،  المستوى  ،الق�مة  مدخالت  الدخل،  منهج  مدخالت )1(ألحسن،   ،

المستوى  )2( المستوى   مدخالت  المنظمة،  )3(،  ،المعاملة  الملحوظة  المدخالت  السوق،  منهج   ،

  السوق األصلي، عالوة المخاطر، المدخالت غیر الملحوظة؟

  وضح ��ُف�ة تطبیق الق�مة العادلة على األصول غیر المال�ة؟ -

  التسلسل الهرمي للق�مة العادلة؟اشرح  -

 ق�اس الق�مة العادلة"؟ IFRS 13ما هي االفصاحات التي یتطلبها المع�ار  -
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 :يالجانب التطب�ق 

في            الشر�ة  تدخل  مختلفة،  �أسعار  مختلفین  نشطین  سوقین  في  الشر�ة  أصول  أحد  ب�ع  یتم 

 .المعامالت في  �ال السوقین و�مكنها الوصول إلى السعر في تلك األسواق لألصل في تار�خ الق�اس
                                                   

 Bالسوق  Aالسوق  

 280 290 السعر

 30- 30- تكال�ف النقل  -

 35- 25- تكال�ف المعاملة  -

 215 235 المبلغ الصافي 
 

 :تحدید الق�مة العادلة لألصل �افتراض أن المطلوب:

 .هو السوق األصلي لألصل A السوق  -

 .ال �عتبران السوق األصلي لألصل Bو  Aكال السوقین  -



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 :بع عشرراالمحور ال
  عقود االیجار
(IFRS 16) 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@€a@âÏ0a…iaä@@Zäëb»€aâbØ¸a@ÖÏ‘«@)IFRS 16( 

 

161 

I – هدف و نطاق المع�ار: 

  نبذة تار�خ�ة عن المع�ار -1

المعاییر والمهمة والذي یتناول متطل�ات    ) من احدث 16�عتبر مع�ار اإلبالغ المالي الدولي رقم (

االعتراف والق�اس والعرض واإلفصاح المتعلقة �عقود اإل�جار لدى المستأجر�ن والمؤجر�ن. وجاء هذا المع�ار  

 يو مجلس معاییر المحاس�ة المال�ة األمر�ك  IASB   كمشروع مشترك بین مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة

FASB.    احدث لدى    وقد  التشغیل�ة  اإل�جار  لعقود  المحاسب�ة  المعالجة  في  �بیر  تحول  المع�ار  هذا 

شهر �اصول  12المستأجر�ن حیث یتم �موجب هذا المع�ار رسملة عقود اإل�جار التشغیل�ة التي تز�د عن 

القوائم    و االعتراف �التزامات مقابلها، وقد أنهى هذا المع�ار الجدل الطو�ل في الفكر المحاسبي حول إخفاء

 المال�ة لعقود اإل�جار التشغیلي واخفاء االلتزامات المتعلقة بتلك العقود. 

 و�حل هذا المع�ار محل �ل مما یلي: 

 ) " عقود اإل�جار"17مع�ار المحاس�ة الدولي رقم ( -

 الترتی�ات التي تتضمن التأجیر"." 4 (IFRIC 4) التفسیر رقم -

 . -الحوافز  -) عقود اإل�جار التشغیلي  15التفسیر رقم ( -

 ) "تقی�م جوهر العمل�ة التي تتضمن شكل قانوني لعقد اإل�جار".  27التفسیر رقم ( -

  .1مع السماح �التطبیق الم�كر 1/ 2019/1 و�بدأ سر�ان مفعول هذا المع�ار اعت�ارا من

 : هدف المع�ار -2

یهدف هذا المع�ار الى وضع م�ادئ االعتراف والق�اس و العرض واالفصاح لعقود اإل�جار، و�شكل  

 یؤدي الى تقد�م معلومات مالئمة وتمثل �صدق عمل�ات التأجیر لدى �ل من المستأجر�ن و المؤجر�ن. 

  :نطاق المع�ار - 3

عقود اإل�جار) �استثناء ما یلي:    التأجیر) على �افة عمل�ات  16�طبق مع�ار اإلبالغ المالي رقم (

 . عقود تأجیر واستخدام المصادر غیر المتجددة مثل النفط و الغاز وما شابهها. 1

 ).41. عقود تأجیر األصول البیولوج�ة المحتفظ بها من قبل المستأجر (مع�ار 2

 .. ترتی�ات خدمات االمت�از3

  اإلیراد من العقود مع العمالء" مؤجرالملك�ة الفكر�ة الممنوحة من قبل ال تراخ�ص . 4

 
،  األردن ، الجامعة االردن�ة، مل�ةمحمد أبو نصار، جمعة حمیدات، معاییر المحاس�ة و اإلبالغ المالي الدول�ة الجوانب النظر�ة و الع 1

 . 869، ص 2020
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. حقوق االستئجار (لدى المستأجر) �موجب اتفاق�ات الترخ�ص مثل: حقوق استئجار األفالم و�راءات 5 

) "األصول 38االختراع وحقوق التأل�ف والمخطوطات الخاضعة المتطل�ات مع�ار المحاس�ة الدولي رقم (

 ."غیر الملموسة

الملموسة غیر    لعقود إستئجار األصول غیر (IFRS 16) ا المع�ارو�جوز للمستاجر تطبیق هذ 

 .المذ�ورة مس�قا

 اإلعفاءات من االعتراف  -4

أن �ختار الممارسة عن مدفوعات اإل�جار �مصروف على أساس القسط الثابت    جوز للمستاجر�

على أساس مدة العقد أو على أساس منتظم أخر للنوعین التالیین من عقود اإل�جار ( و�تم تطبیق هذا 

 الخ�ار لكل عقد إستئجار على حدة ):

و�تم تطبیق هذا    تتضمن خ�ار الشراء) شهرا أو أقل والتي ال  12عقود اإل�جار التي تكون مدتها ( )1

 المستأجرة).  الخ�ار �شكل متجانس على نفس الفئة من فئات األصول 

الشخص�ة و   عقود اإل�جار لألصول ذات الق�مة المنخفضة مثل (عقود إستئجار أجهزة الحاسوب  )2

 بنود األثاث منخفضة الق�مة).

  تحدید عقد اإل�جار -5

�عتبر العقد عقد ا�جار إذا �ان العقد �ل�ا أو جزئ�ا ینقل الحق في الس�طرة على استخدام أصل 

 .  معین أو بدل Consideration   محدد من طرف األخر لمدة زمن�ة محددة مقابل عوض 

المستأجرة و    تنتقل الس�طرة �موجب هذا المع�ار إذا �ان للعمیل الحق في توج�ه واستخدام األصول     

 الحصول على �افة المنافع االقتصاد�ة من استخدام تلك األصول.

و�مكن تحدید تلك األصول �شكل    ،یتم عادة تحدید األصول الخاضعة للتأجیر �شكل صر�ح في العقد      

 .العمیل ضمني �التار�خ التي تص�ح بها تلك األصول متاحة لالستخدام من قبل

هذه الحالة ال   في  ،ي استبدال األصول المؤجرة خالل فترة استخدام تلك األصولإذا �ان المورد الحق ف    

 و�التالي لم تنتقل الس�طرة على تلك األصول للعمیل (المستأجر).   ،یوجد حق للعمیل �استخدام تلك األصول

لشرطان  إذا تحقق ا Supplier و�بین هذا المع�ار أن الحق في استبدال األصول المؤجرة یتحقق للمورد     

 :التالیین

 مورد القدرة العمل�ة على استبدال األصول البدیلة خالل فترة استخدام األصل. ال .1

 .تحقیق المورد منافع اقتصاد�ة نت�جة استبدال تلك األصول .2
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  :فصل مكونات العقد -6

أصل شامال عقد   إذا �ان عقد اإل�جار یتضمن مكونات تأجیر أخرى أو بنود أخرى مثل عقد إ�جار ▪

�انة ذلك األصل, فإن على المستاجر توز�ع المبلغ المدفوع على أساس األسعار اإلفراد�ة النسب�ة  

لكل بند من بنود أو مكونات العقد. و إذا �انت أسعار تلك البنود غیر متوفرة یتم تقدیرها. وفي  

ار البنود األخرى المرافقة  �مكن للمستأجر اعت�  -إذا �ان ذلك عمل�ا    -�عض الحاالت االستثنائ�ة  

 .لعقد اإل�جار مثل الص�انة جزء من مكونات عقد اإل�جار 

مع�ار اإلبالغ    �جب على المؤجر توز�ع الدفعات المستلمة من بنود مكونات عقد اإل�جار �موجب  ▪

 ."اإلیراد من العقود مع العمالء " IFRS (15) المالي الدولي رقم

II – التعر�فات:  

  الفائدة الضمني في عقد اإل�جارسعر 

هو سعر الفائدة المستخدم في عمل�ة خصم التدفقات النقد�ة عند بدء عقد اإل�جار والذي �جعل  

الق�مة اإلجمال�ة (للحد األدنى لدفعات عقد اإل�جار و الق�مة المت�ق�ة غیر المضمونة) مساو�ة الق�مة العادلة 

 .1للمؤجر لألصل المؤجر وأ�ة تكال�ف أول�ة م�اشرة

  مدة عقد اإل�جار

التي �كون للمستأجر الحق في استخدام األصل المتفق عل�ه، �اإلضافة    ي الفترة غیر القابلة للنقض ه

إلى أي فترات إضاف�ة �كون للمستاجر فیها حق اخت�ار استمرار�ة االستئجار مع وجود تأكیدات موثوقة عند  

لك الخ�ار . وا�ة فترات �حق للمستأجر خاللها انهاء العقد بدء العقد إن المستأجر سوف �مارس حقه وفق ذ 

 . و وجود تأكیدات موثوقة �عدم ممارسة المستأجر ذلك الخ�ار

 معدل االقتراض االضافي للمستاجر

لالقتراض بنفس شروط عقد اإل�جار، و�نفس الضمانات   هو معدل الفائدة الذي سیدفعه المستاجر

الظروف   و  البیئة  و�نفس  المستاجر  لألصل  مشابهة  �ق�مة  اصل  على  للحصول  الالزمة  الم�الغ  و�نفس 

 االقتصاد�ة.

 

 

 
 

 .871مرجع سبق ذ�ره، ص  1
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III-المعالجة المحاس�ة لعقود اإل�جار لدى المستأجر:  

  الق�اس المبدئي لعقد اإل�جار

في قائمة    اإل�جار على المستأجر االعتراف �الحق في استخدام األصل ضمن األصولفي بدا�ة عقد   .1

أنواعها   �كافة  اإل�جار  یتم رسملة عقود  أي  اإل�جار،  �التزامات عقد  االعتراف  المالي و�ذلك  المر�ز 

 .ت كأصول والتزاما

�مقدار التزامات عقد اإل�جار   The right-of-use asset و�تم ق�اس الحق في استخدام األصل     

مضافا الیها أ�ة تكال�ف أول�ة م�اشرة أو إضاف�ة یتكبدها المستأجر إلتمام العقد . و�تم تعدیل تلك الق�مة  

إلتزامات قد یتكبدها المستأجر عند إعادة   �أ�ة حوافز واردة في العقد وأ�ة دفعات عند أو قبل بدء العقد و �ا�ة

 األصل للمؤجر.

ومجمع    كحق استخدام األصل �موجب نموذج التكلفة �أصل مطروحا منها مجمع االهتال  ق�اسیتم   .2

التدني أن وجد. و�تم الق�اس المبدئي اللتزامات عقد اإل�جار �الق�مة الحال�ة الدفعات اإل�جار الواردة 

الممك من  �ان  اذا  �العقد  الوارد  الضمني  الفائدة  �معدل  العقد مخصومة  مدار  على  تحدیده  �العقد  ن 

 .�موثوق�ة. واذا لم �كن من الممكن تحدیده �موثوق�ة یتم استخدام معدل الفائدة على االقتراض االضافي

 :  (1)مثال

  8دینار سنو�ا لمدة    10000قامت شر�ة الفردوس �استئجار م�اني �عقد ا�جار    1/ 2016/1في  

% سنو�ا. و�لغ معامل الق�مة  12سنة. ومعدل الفائدة الضمني    50سنوات علما �ان العمر االنتاجي للم�اني  

  4.968=  %12الحال�ة لدفعة دور�ة لدینار واحد �معدل 

 . اعداد القید الالزم بدفاتر المستأجرب�ان المعالجة المحاسب�ة للعقد و  المطلوب:

 ) 1حل مثال (

والتزامات   الحق في استخدام األصول) �اصول(�موجب هذا المع�ار یتم رسملة �افة عقود اإل�جار  

% في هذا المثال اذا �انت مدة العقد  12�مقدار الق�مة الحال�ة اللتزامات العقد و�معدل الفائدة الضمني  

او تمو�لي ضمن التصن�ف الوارد في المع�ار   شهر، وال یتم التفر�ق بین �ون العقد تشغیل  12أكثر من  

 4.968× 10000جار =  ) الق�مة الحال�ة لدفعات اإل�17السابق لعقود اإل�جار رقم (

 دینار  49680=  
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 :قید إث�ات استئجار الم�اني

 حقوق استئجار م�انيمن ح/   49680
1/1 /2016 

 التزامات حقوق استئجار م�اني الى ح/       49680 
 
 دفعات اإل�جار المتغیرة  .3

مؤشر الرقم الق�اسي    یتم ق�اس دفعات اإل�جار المتغیرة والتي تعتمد على مؤشر او معدل متغیر مثل ▪

ألسعار العقارات عند االعتراف األولي �التزامات عقد اإل�جار �استخدام ذلك المؤشر او المعدل  

السائدة بتار�خ بدء عقد اإل�جار. و�تم تضمین التزامات عقد اإل�جار �ا�ة التزامات الق�مة المت�ق�ة  

 وجدت.    المضمونة �موجب العقد ان

استخدام األصل    دفعات ا�جار متغیرة لم یتم إدراجها عند ق�اس التزامات الحق فيیتم االعتراف �أ�ة   ▪

(عقد اإل�جار) ضمن األر�اح والخسائر في الفترة التي یتحقق بها شروط تلك المدفوعات، ما لم یتم  

 �موجب مع�ار أخر.  ادراج تلك التكال�ف في الق�مة المسجلة ألصل اخر

 :الق�اس الالحق لعقد اإل�جار  .4

�استخدام   The right-of-use asset عد بدء العقد على المستأجر ق�اس الحق في استخدام األصل�

 �استثناء ما یلي: Cost model نموذج التكلفة

و�قوم المستأجر    اذا �ان الحق في استخدام األصل �موجب عقد اإل�جار ع�ارة عن عقارات استثمار�ة -أ

) 40المحاس�ة الدولي رقم (  بتطبیق نموذج إعادة التقی�م على استثمار اته العقار�ة �موجب مع�ار

 "االستثمارات العقار�ة . أو 

اذا �ان الحق في استخدام األصل �موجب عقد اإل�جار یتعلق �فئة من فئات الممتلكات و الم�اني   -ب 

المستأ  PP&E  والمعدات علیها  �طبق  التي  المحاس�ة  و  �موجب مع�ار  التقی�م  إعادة  نموذج  جر 

�افة حقوق استخدام األصول  ) "الممتلكات والم�اني والمعدات" في هذه الحالة فان16الدولي رقم (

 . والم�اني و المعدات �مكن إعادة تقی�مها �موجب عقد اإل�جار المتعلقة بتلك الفئة من الممتلكات 

 ار في الفترات الالحقة لتعكس ما یلي:  التزامات عقد اإل�ج تم إعادة ق�اسی .5

 شروط العقد (�استخدام معدل الخصم المعدل أن وجد).  -

 .وجد  �استخدام معدل الخصم المعدل أن A purchase option تقی�م خ�ارات الشراء -

 متغیر (ثابت). ا�ة م�الغ متوقع دفعها عند وجود ق�مة مت�قاه مضمونة �استخدام معدل فائدة غیر -
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او ا�ة معدل مستخدم    Index مدفوعات اإل�جار المستقبل�ة الناتجة عن التغیر في مؤشر اسعار -

 ثابت).  -لتحدید تلك المدفوعات (�استخدام معدل فائدة غیر متغیر 

التزام الحق في    و�تم ادراج اثار تلك البنود في اعادة ق�اس أي تعدیالت على ق�مة التزامات عقد اإل�جار 

 ). استخدام األصل

تعتبر تلك    یتم اعادة ق�اس (تعدیل) التزامات عقد اإل�جار �أ�ة تعدیالت تتم على عقد اإل�جار ما لم .6

 .التعدیالت �مثا�ة عقد جدید 

IV - 1:المعالجة المحاس�ة لعقود اإل�جار لدى المؤجر 

 على المؤجر تصن�ف عقد اإل�جار الى عقد ا�جار تشغیلي او عقد ا�جار تمو�لي.  .1

عقد اإل�جار �عقد ا�جار تمو�لي اذا �ان العقد ینقل �شكل جوهري �افة المخاطر و المنافع    �صنف  .2

 المتعلقة �األصل المؤجر، و�عكس ذلك �صنف العقد �عقد ا�جار تشغیلي.

تشیر عادة إلى أن عقد اإل�جار �صنف �عقد    والتي ومن األمثلة على الشروط (مفردة او مجتمعة)   .3

 :تمو�لي ما یلي

 .العقد نقل ملك�ة األصل للمستأجر عند نها�ة مدة عقد اإل�جار اذا تضمن ▪

لألصل بتار�خ ممارسة   للمستاجر حق خ�ار شراء األصل �سعر �قل �شكل �اف عن الق�مة العادلة ▪

 الحق. و�كون عند بدا�ة العقد من المرجح �ان حق خ�ار الشراء سیتم ممارسته. 

حتى لو لم یتم نقل    �انت مدة عقد اإل�جار تغطي الجزء الرئ�سي من العمر االقتصادي لألصل  اذا ▪

 ملك�ة األصل للمستأجر.  

األقل لكامل   اذا �انت الق�مة الحال�ة للحد األدنى لدفعات اإل�جار عند بدا�ة العقد مساو�ة على  ▪

 الق�مة العادلة لألصل المؤجر.

المؤجر ذو طب�عة   ▪ القدرةاذا �ان األصل  للمستأجر فقط  �كون  على استخدام    متخصصة �حیث 

 األصل دون الحاجة الى تعدیالت جوهر�ة على ذلك األصل.

�ذمم مدینة    على المؤجر في بدا�ة عقد اإل�جار االعتراف �األصول الناتجة عن عقد اإل�جار التمو�لي .4

 �مبلغ �ساوي صافي االستثمار في عقد اإل�جار. 

 
 .873محمد أبو نصار، جمعة حمیدات، معاییر المحاس�ة و اإلبالغ المالي الدول�ة الجوانب النظر�ة و العمل�ة، مرجع سبق ذ�ره، ص   1
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على مدار مدة عقد اإل�جار التمو�لي �شكل �عكس عائد دوري   �إیراد فوائد (دخل  �قوم المؤجر �االعتراف .5

 ثابت على صافي االستثمار.

المؤجر الذي �قوم بتصن�ع السلعة أو المتاجرة بها و�نفس الوقت   �عترف المؤجر�ن الصناع أو التجار .6

مت�عة لدیهم �موجب متطل�ات تأجیرها للغیر) �أر�اح أو خسائر ب�ع األصل المؤجر على اساس الس�اسة ال

 مع العمالء".  ) "االیراد من العقود 15مع�ار اإلبالغ المالي الدولي رقم (

القسط الثابت او �موجب النمط  أساس  �عترف المؤجر �مقبوضات دفعات اإل�جار التشغیلي �دخل على   .7

 .الذي �مثل تحقیق المنافع من استخدام ذلك األصل

 التأجیر.عمل�ات الب�ع واعادة  .8

المنشأة تطبیق    عند تحدید ف�ما اذا �انت عمل�ة نقل األصل الى طرف أخر تمثل عمل�ة ب�ع على ▪

العمالء" لتحدید شروط   ) "االیراد من العقود مع15متطل�ات مع�ار اإلبالغ المالي الدولي رقم (

 تحقق اداء و اتمام تعهدات عمل�ة الب�ع.  

اخر مع اعادة استئجاره من نفس ذلك الطرف �ونها   اذا انطبق على عمل�ة نقل األصل لطرف ▪

عقد اإل�جار) بنس�ة وتناسب    عمل�ة ب�ع على ال�ائع لذلك األصل ق�اس الحق في استخدام األصل

من الق�مة المسجلة (الدفتر�ة) و�مقدار ما تم االحتفاظ �ه �موجب عقد الب�ع و اعادة االستنجار. 

استئجاره �عترف �أر�اح أو خسائر ب�ع ذلك األصل المتعلقة    د و�ناء على ذلك فان ال�ائع لألصل المعا

 �األصل) المحولة المشتري األصل. فقط �الحقوق (الخاصة

ال تساوي الق�مة    اذا �انت الق�مة العادلة للمقابل المستلم من عمل�ة ب�ع األصل مع اعادة االستئجار ▪

دالت أو معدالت اإل�جار السائدة العادلة لذلك األصل أو اذا �انت دفعات اإل�جار ال تساوي ب

الق�مة   إلى  الب�ع  تعدیل متحصالت  االستئجار، عندها �جب  واعادة  الب�ع  ابرم عقد  �السوق عند 

 .العادلة لذلك األصل اما من خالل اث�ات مصار�ف مدفوعة مقدما او اث�اتها �تكال�ف تمو�ل اضاف�ة

 :االفصاحات .9

مع        تقدم  والتي  المال�ة  الب�انات  ا�ضاحات  المطلو�ة ضمن  االفصاحات  من  العدید  المع�ار  تضمن 

المعلومات المعروضة في قائمة المر�ز المالي وقائمة األر�اح او الخسائر وقائمة التدفقات النقد�ة أساس  

 . لمستخدمي المعلومات المحاسب�ة لتقی�م اثر عقود اإل�جار
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 النفاذ: تار�خ  .10

تبدأ من    التي  المال�ة  للفترة  المع�ار  هذا  للمع�ار    2019/1/1  یبدأ سر�ان  الم�كر  �التطبیق  و�سمح   ،

 ) "االیراد من العقود مع العمالء" في ذات الوقت. 15شر�طة تطبیق مع�ار اإلبالغ المالي رقم (
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