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 ةـــــــــأطروح

 االقتصاديةفي العلوم مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم 

 وانـــــــعنتحت 

 إشكالية توحيد حسابات الشركات الفرعية األجنبية
 في ظل الممارسات المحاسبية الدولية المختلفة
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 7112/7112ة ــة الجامعيــالسن

  



 



 شكر وتقدير
 

 الشكر األول واألخير هلل العلي العظيم
المشرفلألستاذ  أتقدم بجزيل الشكر وجميل العرف ان وسمو االمتنان    

 الدكتور تيجاني برقي

ليناصحا وموجها   دائما    كاناقترح علي عنوان األطروحة و  منهو  األستاذ الف اضل    

.له منى شكر جزيل  

 

 الباحثة بصير هدى

 
 



 اإلهــداء
 

 إلى روح أبي الطاهرة، رحمه هللا وأسكنه فسيح جنانه،

إلى األم العزيزة، أطال هللا في عمرها،       

الكبيرة،الصغيرة و   إلى كافة أفراد العائلة  

.إلى كل من قدم يد المساعدة، من قريب أو من بعيد  

 أهدي هذا العمل،

.ملين من هللا التوفيق والسدادآ  
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 :متهيد
 باالستثمارتؤدي الدوافع االسترياتيجية يف الشركة إىل التفرع والتوسع يف عملياهتا عرب األقطار أو  

متثل كيان  هذه األخرية، دوليا، فتتحول الشركة القومية تدرجييا إىل شركة دولية مث إىل متعددة اجلنسية
عرب القارات وله يف دولتني أو أكثر شركات وليدة أو فروع تتحكم فيها  واإلنتاجاقتصادي يزاول التجارة 

األنشطة العاملية هلذه الشركات  تزايد  معو  .الشركة األم بصورة فعالة وختطط لكل قراراهتا ختطيطا شامال
وقد جتلت هذه  برزت احلاجة امللحة إىل وجود نظام للمحاسبة الدولية،وتطور األسواق املالية الدولية 

لتنظيم وترتيب وقياس املعامالت  احلاجة يف املنافع النامجة عن استخدام احملاسبة الدولية بوصفها أداة
، مما دفع بالكثري من الباحثني بالتوجه التجارية الدولية واإلفصاح عنها وإيصاهلا إىل اجلهات املستفيدة منها

نظام احملاسبة بذلك أصبح و تضمنها النظام وتطبيقاته العملية، يت يإىل اجياد األطر العامة للمبادئ واملعايري ال
هذا ما يعرف بالبعد العاملي للمحاسبة  .الدولية يشكل فرعا مستقال كباقي الفروع األخرى يف احملاسبة

عريضة من املبادئ احملاسبية املقبولة عموما على اتساع وضع جمموعة  يعتمد على ضرورةالذي و  الدولية
للحصول على مستويات متشاهبة من القياس واإلفصاح من  نيحياول حتقيق التوافق والتوحيد احملاسبيو العامل 

 .مفاهيم أخرى للمحاسبة الدولية، أمهها املفهوم العملي واملفهوم املقارن إىل جانب وجود، دولة ألخرى
أي العملي الذي ينحصر  يف دراستنا هذه سوف نستخدم البعدين األخريين للمحاسبة الدولية، 

 وفق اإلجراءات والسياسات احملاسبية للشركة املتوطنة يف البلد األم تهاالعمليات األجنبية وتسويضمن ترمجة 
معرفة املبادئ والطرق احملاسبية ضرورة بالبعد املقارن الذي يكمن يف  ويرفق ذلك، إلبالغ مايل فعال

، وهذا لتمكني التصنيف التحليلي لألنظمة القومية من خالل داخل حدود كل دولةاملتعارف عليها 
القومية يف احملاسبة وبذلك حتسني قدراهتم على إدراك وقياس تأثري هذه املمارسات  احملاسبني من فهم الفروق

 .املختلفة على التقرير واإلبالغ املاليني
يتضمن قياس قد توسع نطاق احملاسبة الدولية وتعدى املوضوعات التقليدية، حبيث أصبح ل 

والسيما القيم بسبب املؤثرات البيئية املعامالت احملاسبية والتقرير عنها على حنو خمتلف يف البلدان املختلفة 
اليت تعد مصدر مشاكل احملاسبة الدولية والصعوبات اليت تواجهها الشركات الثقافية السائدة يف كل دولة و 

واإلفصاحية بني دول القومية اسبية يف املمارسة احمل التباينمتعددة اجلنسيات وهي العوامل املؤدية إىل ظهور 
 .يعيق توحيد حسابات الشركة متعددة اجلنسية وفروعها األجنبيةالعامل مما 
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 كاليةطرح اإلش: أوال
تتشكل اجملموعة متعددة اجلنسيات من الشركة األم اليت يطلق عليها بالشركة متعددة اجلنسيات      
يف بيئة هذه الفروع نشاطها اإلداري والوظيفي  متارسعة معقدة من الفروع متوطنة يف عدة دول، و وجمم

بغرض محاية و الشركات اليت تطرح قيما للتداول العام تقوم . ختتلف عن بيئة الشركة األمواجتماعية اقتصادية 
املستثمر وكسب ثقته باإلفصاح عن قوائم مالية موحدة جتعلها تظهر كما لو كانت متثل شركة واحدة، 

وحيث أن احملاسبة ، حيث تعطي البيانات املوحدة صورة صادقة عن صايف مركز، نتائج ونشاط اجملموعة
ال شك أنه توجد اختالفات يف املمارسات احملاسبية بني دول العامل، مما يؤثر لبلد املضيف فخبصائص اتتأثر 

على اخلصائص النوعية املميزة لكل منها يف جماالت التقرير، القياس، العرض واإلفصاح احملاسيب وانعكاساهتا 
 :يل، وعليه فإن مشكلة الدراسة تكمن يف اإلجابة على التساؤل التاالفنية على القوائم املالية

 
  يف ظل كيف يتم إعداد قوائم مالية موحدة للشركة األم وفروعها األجنبية

  دولية ؟الاابية احملاماساا  التباين يف امل
 :أعاله، نطرح مجلة أسئلة تكون أكثر حتديدا ملا يراد معاجلته يف هذا البحث، وهي لإلشكاليةوتبسيطا     

من وهل خيتلف األساسية الدولية نظم احملاسبة ما هو اإلطار العام لتنظيم مهنة احملاسبة يف  :السؤال األول
 بلد آلخر؟

على املقارنة احملاسبة الفروقات البينية يف املمارسة احملاسبية من قياس وتقرير يف نظم أثر ما   :السؤال الثاين
 ؟ اجلنسياتعملية إعداد القوائم املالية املوحدة للشركات متعددة 

على يف نظم احملاسبة املقارنة  الفروقات البينية يف قواعد إعداد القوائم املالية املوحدة أثرما  :السؤال الثالث
 ؟ متعددة اجلنسيات للشركاتعملية إعداد القوائم املالية 

جتميع عملييت على  يف نظم احملاسبة املقارنة يف املمارسة اإلفصاحية ات البينيةالفروق أثرما   :السؤال الرابع
 ؟ وتوحيد القوائم املالية للشركات متعددة اجلنسيات

 
 فرضيا  الدسااة: ثانيا
 :جتعلنا نضع الفرضيات التاليةبصورة مؤقتة إن اإلجابة على األسئلة الفرعية     

  .خرآلخيتلف من بلد اإلطار العام لتنظيم مهنة احملاسبة يف نظم احملاسبة املقارنة  إن   :الفرضية األوىل
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من ق احملاسيب الدويل أدت إىل تقريب العديد من املمارسات احملاسبية وافأعمال التإن  :الفرضية الثانية
 خيفف من مشكلة نظم احملاسبة املقارنة ويسهل عملية إعداد القوائم املوحدة مما ،قياسال و تقريرالحيث 

 .للشركات متعددة اجلنسيات
تنحصر ضمن مفهوم السيطرة وكيفية  إعداد القوائم املوحدةإن الفروقات البينية يف قواعد  :الفرضية الثالثة

على املستوى  املمارسةإىل تقارب هذه  أدت ، كما أن أعمال التوافق الدويليف نظم احملاسبة املقارنة تقديرها
 .الدويل

 .ة املقارنةاحملاسباملمارسة اإلفصاحية يف نظم  قربتاحملاسيب الدويل التوافق أعمال إن   :الفرضية الرابعة
 

 متغريا  الدسااة: ثالثا
 :املوايلميكن توضيح متغريات الدراسة يف الشكل       

 
 
  
   
 
 
 
 

 التعريفا  اإلجرائية: سابعا
 
 

الشركات متعددة اجلنسيات، نظم احملاسبة الدولية  القوائم املالية املوحدة، يفاملصطلحات الدالة تتمثل       
التقرير، و  اإلطار العام لتنظيم املمارسة، القياسيف املمارسة احملاسبية الدولية،  (الفروقات)التباين املقارنة، 

 .والتوافق احملاسيب الدويل نظام التوحيد ،املمارسة اإلفصاحية
ومعيار " القوائم املالية املوحدة" 11تعرف حسب معيار اإلبالغ املايل رقم :القوائم املالية املوحدة -1

القوائم املالية جملموعة شركات يتم من خالهلا عرض األصول أهنا على  (7111)72و 72احملاسبة الدويل رقم 

إعداد القوائم 
 املالية املوحدة

للشركات متعددة 
 اجلنسيات

التباينفياإلطارالعاملتنظيم

المقارنةالممارسات  

حساباتالتباينفينظمتوحيد

 المجموعاتالفرعيةاألجنبية

التباينفيالقياسواالعتراففي

 النظمالمحاسبيةالمقارنة

التباينفيالممارسةاإلفصاحية

 فيالقوائمالمالية

 املتغريا  التابعة املتغري املستقل

 األثر

 األثر

 األثر

 األثر



 المقدمة العامة
 

ث  
 

وااللتزامات وحقوق امللكية واإليرادات واملصاريف والتدفقات النقدية هلذه الشركات كما لو كانت متثل 
 .منشأة اقتصادية واحدة

تقوم بإعداد هي الشركة األم اليت  :(أو الشركة األم والفروع األجنبية)الشركا  متعددة اجلنسيا  -7
شركات متوطنة يف اخلارج، وقد يكون الفرع شركة تابعة،  قوائم مالية موحدة هلا ولفروعها األجنبية اليت متثل

 .أو شركة زميلة امشرتك اأو مشروع
هذه مقارن، ختتلف بلد كل هي نظم احملاسبة املالية اليت يتم ممارستها يف   :نظم احملاابة الدولية املقاسنة -3

ه أنكون احملاسبة املالية تتأثر بالعوامل البيئية السائدة يف الدولة اليت متارس فيها، وحيث   من بلد آلخرالنظم 
اليت و ، فقد مت الرتكيز يف هذه الدراسة على النظم احملاسبية األساسية الدوليةاألنظمة  مجيع مقارنةال ميكن 

الدوليني، النظام احملاسيب األمريكي، النظام الفرنسي والنظام احملاسيب ملايل امعايري احملاسبة واإلبالغ  متثل
 .املايل

ويقصد هبا االختالفات أو التباين يف قواعد القياس،  :الدولية احملاابية ا الفروقا  يف املاماسا -4
التنظيم   ووالنامجة عن اختالف احملاسبة من بلد آلخر سواء من حيث املمارسة أ واإلفصاح، ، العرضالتقرير

 .للمحيط الثقايف الذي تتميز به كل دولة مكمال امتثل جزءكون احملاسبة 
ينظم املمارسات علمي وعملي إطار باإلطار العام يقصد  :احملاابية اإلطاس العام لتنظيم املاماساة -5

احملاسبية ويضمن وجود ضوابط وحلول للمشاكل اليت تواجه التطبيق العملي هلا، فهو يعزز موضوعية 
 .خمرجات األنظمة احملاسبية باملسامهة يف إجياد أسس موحدة هلذه األنظمة

يعين تسجيل األحداث االقتصادية وهي عملية تسبق يف النظام احملاسيب  االعرتاف :والقياس االعرتاف -6
يتم التعبري املايل عن العملية بقيم  عملية اإلفصاح عن هذه األحداث يف القوائم املالية، وعند التسجيل

قواعد ، وكلتا املمارستني ختتلفان وفق وهذا ما يعرف بالقياس أو التقومي (اقتصادية كانت أو دفرتية)نقدية 
 .ومبادئ النظام احملاسيب املايل السائد يف البلد

وهي  ،متثل جمموعة املعايري أو القواعد اليت تضبط وتنظم تقنية توحيد حسابات اجملموعة :التوحيد نظم -7
فإن قواعد التوحيد هي  متثل مكون مهم للنظام احملاسيب، وحيث أن املمارسة احملاسبية ختتلف من بلد آلخر،

توحيد القوائم اليت تكون على درجة عالية من التجمع يف حالة األخرى تتباين بني دول العامل مما يعيق 
 .الشركات العمالقة

يصمم اإلفصاح لعرض األحداث االقتصادية وتقدميها للمستخدمني بلغة مفهومة،  :اإلفصاح احملاايب -8
خمرجات النظام احملاسيب واألطراف اخلارجية اليت ليست هلا سلطة وهو يعد أحد أدوات االتصال بني 

 .طالع على دفاتر الشركةاإل
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يعد التوافق مفهوما مالزما للمحاسبة الدولية، يفيد التخفيض من الفروق أو  :احملاايب الدويل التوافق -9
كما يعرف على أنه مسار موجه لتعظيم متاثل وانسجام املمارسات   ،القوميةاحملاسبية  النظمالتباين بني 

اجلنسيات حيث  متعددةعلى أنه مسار حتمي بالنسبة للشركات  واعترباحملاسبية باحلد من مستوى تغرياهتا، 
  .وبذلك املقارنات الدولية ميكنها من رفع أهم احلواجز اليت تعيق عملية إعداد القوائم املوحدة

 
 دوافع اختياس املوضوع: خامسا

الذي ينطوي على  تتناول معظم األحباث األكادميية يف اجلزائر مواضيع احملاسبة الدولية من بعدها العاملي  -
اإلطارات العامة العاملية لوضع جمموعة موحدة من معايري حماسبة دولية حتكم املمارسة العاملية وحتاول حتقيق 

الكتب باللغة األجنبية تتطرق هي األخرى إىل احملاسبة الدولية ببعدها التوافق والتوحيد احملاسيب، وحىت 
العاملي ونادرا ما تكون هناك إشارة طفيفة للمحاسبة الدولية ببعدها املقارن أو املشاكل اليت تعاين منها 

 .الشركات متعددة اجلنسيات، هذا ما شكل لنا دافعا أساسيا يف اختيار هذا املوضوع بدال من غريه
املتقدمة    يصنف موضوع اجملموعة واحملاسبة املرتبطة هبا ضمن مواضيع احملاسبة حيثحداثة املوضوع،  -

Advanced accountig))  ،من مواضيع احملاسبة الدولية اليت تعد هي املقارنة  احملاسبةما أن موضوع ك
وببحثنا هذا سنحاول إثراء  .هبا يف العقود األخرية من القرن السابق االهتماماألخرى مواضيع حديثة وظهر 

املعرفة احملاسبية يف جماالت احملاسبة الدولية وإثراء املعرفة الشخصية يف جانب من جوانب املعرفة احملاسبية من 
خالل اإلطالع على الدراسات السابقة والبحوث الصادرة عن اجلامعة، مكاتب التدقيق الكربى واجملالت 

 .املتخصصة
اجستري والذي تناولت فيه مفاهيم عامة حول جمموعة الشركات، اجلوانب املختلفة متابعة حبث مرحلة امل -

، مث واقع اجملموعة يف اجلزائر وإشكالية إعداد القوائم املوحدة تلتكوينها والسيما اجلانب احملاسيب وإجراءا
فيما يتعلق مبشاكل سيتم ختطي املستوى القومي يف حبث الدكتوراه وعند متابعة املوضوع . اإلفصاح احملاسيب

 .إعداد القوائم املوحدة إىل املستوى الدويل

 
 الدسااا  السابقة: ااداا

مل حيظ هذا املوضوع باهتمام العديد من الباحثني األكادميني واحملاسبني املهنيني كونه يعد من مواضيع     
وقد كانت معظم الدراسات يف اجلزائر تنصب حول  احملاسبة الدولية اليت تشهد تعقيدا وصعوبة يف معاجلتها،

قواعد النظام احملاسيب املايل ومدى توافقها مع معايري احملاسبة الدولية، غري أن هناك بعض الدراسات 
  .األجنبية اليت تتطرق ولو جلزء من املوضوعاجلزائرية و 
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 الدسااا  باللغة العربية -1
بالتطبيق على حالة  -  يف ظل أعامال التوحيد الدوليةأمهية إصالح النظام احملاايب للامؤاسا -

أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، من إعداد الباحث مدين بن بلغيث، جامعة اجلزائر، ، -اجلزائر
آخذا موضوع إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات اجلزائرية  الباحث يف هذه األطروحةعاجل ي، 4002سبتمرب 

يف االعتبار أعمال التوحيد والتوافق احملاسبيني الدوليني، وذلك من خالل البحث يف طبيعة مسار التوحيد 
النموذج املالئم لسياسة االنفتاح االقتصادي اليت احملاسيب، أهداف هيئات التوحيد، استرياتيجية التوحيد، 

جه لدراسة عملية، حاول فيها تقييم واقع شرعت فيها اجلزائر مع بداية التسعينات، وقد عزز ذلك بإدرا
وخصوصيات امليدان احملاسيب يف اجلزائر، وخلصت الدراسة إىل أن هنالك إدراك قوي وإمجاع كبري حول 
أمهية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات اجلزائرية، وقد أوصى بأن إصالح النظام احملاسيب يعد أمرا ضروريا 

 .كافة املستجدات والتحوالت العميقة اليت تشهدها اجلزائرملسايرة املمارسة احملاسبية ل
-حالة بريتش برتوليوم -املاماساة احملاابية يف الشركا  متعددة اجلنسيا  والتوحيد احملاايب العاملي -

يهدف   ،4007أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، من إعداد الباحث شعيب شنوف، جامعة اجلزائر 
تليب حاجيات الشركات متعددة اجلنسيات ومدى هذا البحث إىل معرفة ما إذا كانت احملاسبة الكالسيكية 

حتت هذا املوضوع إىل اإلطار الفكري لتنظيم الباحث حيد احملاسبيني الدوليني، وقد تطرق و أمهية التوافق والت
كذلك تناول  و فرنسية والنظام احملاسيب اجلزائري، احملاسبة األمريكية، معايري احملاسبة الدولية، احملاسبة ال

التوحيد احملاسيب، التحديات والعوائق اليت تواجه التوافق الدويل وأهم املشاكل اليت تواجهها احملاسبة يف 
 يف اجلزائر  برتوليومالشركات متعددة اجلنسيات، كما يقرتن هذا البحث بالتطبيق العملي على شركة بريتش 

وخلصت الدراسة إىل أن احملاسبة الكالسيكية لية للشركة األم والشركة الوطنية للبرتول سونطراك، والقوائم املا
ال تليب حاجيات الشركات متعددة اجلنسيات وعليه أصبح املخطط احملاسيب اجلزائري ال يتماشى مع 

اسبية يف هذه الظروف والتحوالت االقتصادية اجلزائرية آنذاك، ويكون من الضروري ضبط املمارسات احمل
على جتاوز  ةساعدوامل ،الشركات باالعتماد على مرجعية حماسبية دولية موحدة لضمان جتانس التقارير

وبذلك ضرورة وجود إطار حماسيب  ،يف النظم احملاسبية القومية مبا فيها املخطط احملاسيب الوطين القصور
 .تصوري عاملي
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   الدسااا  باللغة األجنبية -4
نقتصر على بعض الدراسات احلديثة اليت ميكن تصنيفها حسب اجلهات اليت قامت هبا إىل فئتني،  

 :ومها
  مكاتب ةوهي أسبع، الدسااا  الصادسة عن مكاتب الدسااا  املهنية والتدقيق وتقدمي النصح - 

 :يف العامل للتدقيق كربى
, Deloitte, Pricewaterhousecoopers(PWC).  Ernst and Young, KPMG  

شركات للخدمات املهنية  متثل ،" Bigs four"تدعى بـ هي مكاتب أجنلوسكسونية يف األصل 
جتتهد هذه املكاتب يف حتديد . دولة يف العامل 151والتدقيق متعددة اجلنسيات، لديها فروع يف أكثر من 

األمريكية، وذلك ملساعدة هيئات وضع املعايري بية الدولية واملمارسة بني املمارسة احملاسوحتديثها الفروق 
على حتسني التوفيق احملاسيب الذي خيفض من مشاكل احملاسبة الدولية املقارنة وصعوبات إعداد القوائم 

املشرتكة املوحدة للمجموعات متعددة اجلنسيات، كما أهنا تساعد اجمللسني الدوليني يف تسطري املشاريع 
وجتتهد فروع هذه املكاتب املتوطنة يف فرنسا يف حتديد الفروق بني املعايري  .بغرض التخفيض من الفروق

املمارسة الدولية ومساعدة هيئات  إىلالدولية والقواعد الفرنسية القومية، وذلك لتقريب املمارسة الفرنسية 
تب التدقيق كون مكا  ،التأطري احملاسيب على التوفيق احملاسيب الذي خيفض من تأثريات مسك حماسبة مزدوجة

متثل مصدر ثانوي للقانون احملاسيب الفرنسي، فهي تقوم بإدالء رأيها يف العديد من القضايا اليت تتعلق 
 .بالتوافق الدويل

 :ما يلي ،هذهدراستنا جلانب صغري من  ماثلةالصادرة عن هذه املكاتب واملمن أهم الدراسات  
-Cabinet d'audit et de conseil, Ernst & Young,"US GAAP versus IFRS", The 
basic, 2013. 
-Cabinet d'audit et de conseil, Pricewaterhousecoopers(PWC)," IFRS and US 
GAAP, Similarities and differences", Oct 2014. 
- KPMG," IFRS compared to US GAAP: An overview", Nov 2014. 
   

دون مارسة األمريكية بني املمارسة الدولية واملاحملاسبية الفروقات  حتديددف هذه الدراسات إىل هت  
املوحدة للشركات  القوائم املاليةعملية إعداد أسباب تواجدها أو تأثريها على  ومعرفةأن تتطرق إىل حتليلها 

 .متعددة اجلنسيات
املقاال  الفرنسية الصادسة عن اجمللة الفرنسية للامحاابة واملعدة من طرف الباحثني األكادميني  -

مما يسهل  ،تتضمن العديد من دراسات مقارنة بني املمارسة احملاسبية الفرنسية واملمارسة الدولية :واملهنيني
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ومتثل كذلك مرجع جمللس احملاسبة الدويل الذي يضع معايريه  عملية التوافق القومي على اهليئات املختصة،
 . استنادا إىل املشاكل املطروحة يف البيئات املتقدمة

 :نذكر ،من أهم هذه املقاالت واليت متاثل جانب صغري من دراستنا 
- Eric Tort," Les impôts différés en règles Françaises et internationales", RFC 
n°460, Déc 2012. 
- Eric Tort," L'information financière pro forma et comparative en règles 
Françaises et internationales", RFC n°465, Mai 2013. 
- Eric Tort," Les tableaux de flux de trésorerie en règles Françaises et 
internationales: essai de synthèse ", RFC n°462, Fév 2013.  
 

بني املرجع الدويل واملرجع الفرنسي يف البينية الفروق احملاسبية إىل حتديد هذه الدراسات هتدف  
دون أن تتطرق إىل حتليلها  اإلفصاح وأيف جماالت القياس، التقرير  سواء كانتالعديد من التطبيقات، 

عند توحيد حسابات الشركات متعددة  املاليةومعرفة أسباب تواجدها أو حماولة قياس أثرها على القوائم 
 .اجلنسيات

 
 مميزا  الدسااة احلالية عن الدسااا  السابقة: اابعا

 حبثنا،من  قليال جزءاسوى  يشكالية وال تغطغرض اإل ن الدراسات املشار إليها أعاله ال تليبإ  
أن الدراسات املذكورة باللغة العربية متت يف غضون املخطط احملاسيب الوطين وتؤكد على هذا إىل جانب 

تطرقت إىل اإلطار العام للمحاسبة املقارنة واملشاكل اليت كانت قد ضرورة اإلصالح النظام احملاسيب، وإن  
ز الدراسات كما ترب   تواجهها احملاسبة يف الشركات متعددة اجلنسيات، فقد كان ذلك بصفة عمومية،

جنازه يف إيضاح ما مت إستكماهلا هبذه الدراسة، وميكن ابعض جوانب النقص، لذا نرغب يف األجنبية احلديثة 
 :النقاط التالية

بعض الفروقات غري الواردة يف الدراسات السابقة واليت متثل فروقات عاملية بينية يتوجب اإلشارة إظهار  -
  .إليها ومعاجلتها

الفروقات وحتديثها عند إجراء تعديالت على معايري احملاسبة الدولية أو إصدار معايري جديدة، متابعة  -
حتت ألن احملاسبة  ASU(FASB)املالية األمريكي احملاسبةاسبة جمللس احملوكذلك عند حتديث تدوين معيار 

 .مرنة وسريعة التجاوب مع متطلبات بيئتهام تكون هذه النظ
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 حتديدالقيام باستعراض كاف ملعايري وقواعد األنظمة احملاسبية املقارنة لإلدراك اجليد هلا والتمكن من  -
 .الفروق بشكل أكثر تفصيال

األمريكي، أو بني املقارنة األربعة وليس فقط بني النظام الدويل والنظام  النظمالفروق بني أهم  حتديد -
 .ةالفرنسي والقواعدالنظام الدويل 

فصاح يف القوائم اإلتقرير، القياس، حيث الأهم الفروق من مجيع جوانب املمارسة احملاسبية من  حتديد -
 .كذلكاملالية، والفروق يف نظم التوحيد  

احلصول عل فهم أفضل للعالقة  بغرض العمل على حتليل الفروقات املستخرجة وإظهار أسباب تواجدها -
 . املقارنة واآلثار فيما بني املبادئ واملمارسات

   
 أمهية الدسااة: ثامنا
يف نفس الوقت تبدو أمهية املوضوع يف كونه يعاجل قضايا جديدة تتعلق باحملاسبة املتقدمة وتطرح  

نامجة عن حاالت االندماج الواسعة اليت تشهدها شركات املسامهة واليت كان  ، وهيعلى املستوى الدويل
من أبرز مثارها ظهور ما يعرف بالشركات متعددة اجلنسيات وفروعها املنتشرة يف مجيع أحناء العامل، وقد 
أفرزت هذه الظاهرة مشاكل حماسبية غاية يف التعقيد سواء من جهة قياس استثمارات الشركة األم يف 

، وهي من أبرز وأهم املشاكل اليت شركاهتا التابعة أو من جهة إعداد القوائم املالية املوحدة ملفردات اجملموعة
 .اجملتمع الدويل واحملاسبة الدولية اهتمامتثري 

 بني بعدين للمحاسبة الدولية، كما سلف وبينا، البعد العملي هذا إىل جانب أن هذه الدراسة تربط 
دود املمارسات احملاسبية للشركة متعددة اجلنسية وفروعها األجنبية اليت تواجه حالذي ميكن حصره ضمن 

 .املؤدية إىل مفهوم احملاسبة املقارن حتديات عديدة نامجة عن االختالفات يف املعايري والنظم احملاسبية القومية
واحلاجة أكثر إىل ألعمال الدولية فيها االيت تزداد  البيئاتيف كما أنه تزداد أمهية هذه الدراسة  

املستثمر من بيانات على تلبية متطلبات سواق هذه األتلح  ، حيثالتمويل الدويل من خالل األسواق املالية
 .دويلالستوى املعلى قابلة للمقارنة و متوافقة موحدة، 

 
 أهداف الدسااة: تااعا
 :تستهدف هذه الدراسة بشكل عام     

للممارسات احملاسبية  الفنيةباملشاكل  عالقتهااحملاسبة املقارنة و نظم إزالة الغموض املتعلق مبشاكل  .1
 .املتعلقة بالشركة متعددة اجلنسية وفروعها األجنبية
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جماالت يادة الوعي حول أسباب االختالفات و ز دراسة األنظمة احملاسبية األساسية يف العامل وحماولة  .7
 . احملاسيب بني الدولالتشابه 

عموما فروق رشادات املمارسات اليت تشهد إوفهم الفروق من خالل التصنيف التحليلي لقواعد و  حتديد .3
مما ميكن احملاسبني واملمارسني للمهنة  ،اجمللسني الدولينيبني جمهودات متواصلة للتوافق الدويل و بينية عاملية 

وهذا ما  أثر االختالف يف املمارسات احملاسبية على القوائم املالية،من حتسني قدراهتم على إدراك وقياس 
اجليد للممارسات املختلفة سوف خيفف من  الفهمن أيتطلبه املفهوم املقارن أو الدويل للمحاسبة، حبيث 

 ،مشكلة نظم احملاسبة املقارنة ويزيل العديد من العقبات أمام توحيد حسابات الشركات متعددة اجلنسيات
 .يزيد درجة الثقة يف صدق التقارير املالية املوحدة ويوفر أساس املقارنة بالنسبة للمستثمرين الدولينيا مم
 تطبيقاتدراج قواعد النظام احملاسيب املايل ضمن هذه املقارنة ملعرفة ميول أحكامه فيما يتعلق بالإحماولة  .4

يف  املسامهةنحاول تقييمه مقارنة بالنظم األخرى بغرض س، كما عاملية واسعة النطاقاليت تشهد فروقات 
 .تطويره بإبداء النصح لذلك

ع املشرتكة واليت ختفف هي األخرى من مشكلة نظم إبراز نتائج جمهودات التوافق الدويل حتت املشاري .5
  .احملاسبة املقارنة

 
 حدود الدسااة: عاشرا

 :يف العامل على النحو التايل اقتصرت الدراسة على النظم احملاسبية األساسية 

 
  
 
 
إعداد القوائم املالية املوحدة يف ظل التباين يف املمارسات احملاسبية الدولية  يعد موضوع :احلدود املكانية .1

تناول الفروق يف مجيع األنظمة احملاسبية يف العامل،  يستحيلغري أنه  موضوع واسع ويشمل بقاع العامل كله،
الذي يغطي ثلثي دول العامل،  ليقتصر على النظام الدويلإىل حصر املوضوع من احلدود املكانية  ارتأيناهلذا 

 واقعتطبيقنظمالمحاسبةالمقارنة

لواليات المتحدة األمريكيةا ثلثي دول العالم  الجزائر فرنسا 

 ومعايير المحاسبة 

 يناإلبالغ المالي الدولي

IAS/IFRS 

مبادئ المحاسبة 

المقبولة األمريكية 

والمتعارف عليها 

 US GAAP    عموما 

 

القانون المحاسبي  

الفرنسي والقواعد 

المتعلقة بالحسابات 

 RMCCالموحدة

 

النظام 

المحاسبي 

 SCFالمالي
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لتأطري ، النظام الفرنسي كنموذج عن احملاسبة حتت اللمحاسبة النظام األمريكي كنموذج عن التنظيم الذايت
تطوير احملاسبة القومية املوحدة، والنظام احملاسيب املايل باعتباره القانوين باعتبار فرنسا هلا دور قيادي يف 

 .يف اجلزائراملطبق على احملاسبة نظام ال
كون احملاسبة   7112 عامبداية  تجاوزي وضع احلد الزمين األقصى للدراسة والذي المت  :احلدود الزمانية .2

يف ظل النظام الدويل واألمريكي تتميز باملرونة وقابلية التعديل تكيفا مع الظروف احمليطة، فتعديل املعايري 
استجابة للتطورات يف الساحة االقتصادية ومشاريع التوافق املتواصلة بني اجمللسني واملبادئ عملية مستمرة 

 .الدوليني
 

 منهج الدسااة: حادي عشر
مناهج وفقا حلاجة كل  ةاملطروحة، استخدمت الباحثة ثالث واإلشكاليةمتاشيا مع طبيعة املوضوع  

وصفي، مقارن : جزء من هذا البحث، إذ ميكن تقسيم هذا األخري، ألغراض منهجية، إىل ثالثة أقسام
موعة، إعداد القوائم املنهج الوصفي مبناسبة عرض املفاهيم العامة املرتبطة باجمل مت استخداموحتليلي، حبيث 

ة باحملاسبة الدولية ومشاكلها، واستخدمت املناهج الثالثة جمتمعة لدراسة طاملالية املوحدة، واملفاهيم املرتب
رشادات كل إ، فقد استعمل املنهج الوصفي لعرض التباين يف املمارسة احملاسبية من تقرير، قياس وإفصاح

كيفية معاجلته وتطوره من طرف معايري احملاسبة الدولية وبعدها نظام، حبيث ندقق أوال يف كل مفهوم أساسي  
نبني كيفية ترمجته يف األنظمة احملاسبية املقارنة، بعد ذلك يستخدم املنهج املقارن يف استخراج أهم الفروقات 
وإعطاء نظرة للتباين يف هذه األنظمة يف العديد من التطبيقات، ويف األخري يستخدم املنهج التحليلي 

وهذا ما ، غرض حتليل ومناقشة هذه الفروقات ومعرفة أسباب تواجدها بغرض الوصول إىل نتائج مهمةب
إىل جانب ذلك مت استخدام املنهج التارخيي عند عرض تطور  .سيلمسه القارئ يف مضمون هذا البحث

 . نظام حماسيب مقارن ، تطور مهنة احملاسبة وتطور احلسابات املوحدة يف كلالدولية املقارنةمعايري احملاسبة 
   

 صعوبا  الدسااة: ثاين عشر
 :أبرزها ،صعوبات إلجناز هذه الدراسةال العديد منواجهت الباحثة  
 .تعقد مواضيع احملاسبة الدولية والسيما احملاسبة املقارنة مما يتطلب وقتا طويال إلدراكها .1
وذكرنا، غالبية الكتب تتناول احملاسبة الدولية ، كما سبق قلة الكتب اليت تتناول املوضوع بشكل مباشر .7

إىل معايري احملاسبة ومعايري اإلبالغ املايل معيارا معيارا وتشري يف هناية كل  من بعدها العاملي، حيث تتطرق
معيار بإجياز إىل املمارسة املوافقة لذلك املعيار يف ظل املبادئ األمريكية والقواعد الفرنسية، هذه اإلشارة 
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أخرى والسيما  كتبنظرة أولية عن بعض الفروقات املوجودة ليتم تطويرها بعد ذلك باالعتماد على  تعطي 
 .التمكن من حتليلهاحده، وذلك بغرض تتناول كل ممارسة دولية على تلك اليت 

 .مشكل تباين املصطلحات يف نظم احملاسبة الدولية املقارنة مما يعيق الفهم اجليد لإلرشادات املعروضة .3
ايري احملاسبة الدولية ومعايري اإلبالغ املايل، إىل جانب املبادئ احملاسبية األمريكية، عالتغريات السريعة يف م .4

شارة إىل مع املتطلبات اجلديدة، وأحيانا أخرى اإل يتوافقمما حيتم أحيانا إعادة بعض األجزاء أو تعديلها مبا 
إىل تعيني احلد الزمين األقصى دون احلد هذا ما أدى بنا ، كل دراسة جزئيةالتعديالت الطارئة عند هناية  

 .األدىن يف احلدود الزمنية للدراسة أعاله
  ASC (FASB)معايري احملاسبة جمللس معايري احملاسبة املالية (قانون)تدوينإرشادات صعوبة فهم  .5

  .بسبب تعقيدها والتفاصيل اليت حتملها ASU(FASB) هاوالتحديثات اليت تطرأ علي
 

 خطة الدسااة: عشر ثالث
املرتبطة هبا واختبار الفرضيات الفرعية لدراسة اإلشكالية املطروحة واإلجابة على التساؤالت  

 :البحث إىل مخسة فصول على النحو التايلهذا املوضوعة، ارتأينا تقسيم 
يف ثالثة  الدوليةواحملاسبة عة متعددة اجلنسيات لتقدمي اإلطار العام للمجمو  الفصل األول خصص -

للمجموعات ، والثاين اإلطار العام والقوائم املالية املوحدة مباحث، يتناول األول اإلطار العام للمجموعة
 .اإلطار العام للمحاسبة الدوليةفتناول  ، أما املبحث الثالثمتعددة اجلنسيات وترمجة قوائم الفروع األجنبية

لتنظيم املمارسات احملاسبية املقارنة يف ثالثة مباحث، يتناول  خصص الفصل الثاين لتوضيح اإلطار العام -
املبحث األول اإلطار العام لتنظيم املمارسة احملاسبية الدولية، والثاين اإلطار العام  لتنظيم املمارسة احملاسبية 

 .راألمريكية، وتناول املبحث الثالث اإلطار العام لتنظيم املمارسة احملاسبية يف فرنسا واجلزائ
يف  املقارنةإلبراز الفروقات العاملية واسعة النطاق يف التقرير والقياس يف النظم  خصص الفصل الثالث -

يف القياس واالعرتاف بعناصر األصول واملصروفات، ثالثة مباحث، يتناول األول الفروقات واسعة النطاق 
املبحث الثالث الفروقات  بينما تناولواإليرادات، امات ز والثاين الفروقات يف القياس واالعرتاف بعناصر االلت

 .البينية يف القياس والتقرير عن اندماج األعمال يف نظم احملاسبة املقارنة
، ومت خصص الفصل الرابع إلظهار التباين يف نظم وقواعد توحيد احلسابات يف األنظمة احملاسبية املقارنة -

تناول املبحث األول أهم الفروقات يف نظم توحيد حسابات يف ثالثة مباحث، ي التطرق إىل هذا العنوان
، وتناول املبحث الشركات التابعة، والثاين أهم الفروقات يف احملاسبة عن االستثمار يف املشاريع املشرتكة

 .الثالث أهم الفروقات يف احملاسبة عن االستثمار يف الشركات الزميلة



 المقدمة العامة
 

ش  
 

املمارسة اإلفصاحية يف ثالثة مباحث، يتناول املبحث خصص الفصل اخلامس إلظهار أهم الفروق يف  -
األول أهم االختالفات يف مبادئ عرض امليزانية يف النظم املقارنة، والثاين أهم االختالفات يف مبادئ عرض 
قائمة الدخل، وتناول املبحث الثالث أهم االختالفات يف مبادئ عرض قائمة تدفقات اخلزينة وقائمة 

     .املقارنةاحملاسبة ة واإليضاحات يف نظم تغريات حقوق امللكي
 
 



 
  الفصل األول

ات متعددة  العام للمجموع  اإلطار
المحاسبة الدوليةو   الجنسيات  
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:متهيد  
 يف النصف الثاينشركات املسامهة بصفة خاصة  ندماجا أشكال انتشرت ظاهرة اجملموعة كشكل من     

 وأبغرض تكوين تكتل اقتصادي قوي وقادر على مواجهة التطورات االقتصادية السريعة، املاضي من القرن 
عن املعلومات املالية للمجموعة ، ولإلفصاح على معامالهتا االقتصادية والتجاريةعدالت املحتقيق أعلى 

يتطلب األمر إعداد قوائم مالية موحدة تظهر شركات اجملموعة كما لو كانت وحدة اقتصادية واحدة بغض 
هذا إىل جانب لو أن الشركة قررت التوسع خارجيا يف  .أية اختالفات قانونية موجودة بينهاالنظر عن 

عملياهتا أو أنشطتها عرب األقطار أو باالستثمار دوليا، فسوف تشكل ما يسمى باجملموعة متعددة اجلنسية 
جراءات احملاسبة لتوحيد بيانات إاليت تشهد فروعها تشكيلة معقدة متوطنة يف عدة دول، مما سيعقد من 

 :نشئ ما يعرف مبشاكل احملاسبة الدولية، لذا سوف نتطرق يف هذا الفصل إىلالفروع األجنبية وي
 والقوائم املالية املوحدة اإلطار العام للمجموعة :املبحث األول
 .اإلطار العام للمجموعات متعددة اجلنسيات وترمجة قوائم الفروع األجنبية :املبحث الثاين

 .يةللمحاسبة الدولاإلطار العام  :املبحث الثالث
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اإلطار العام للمجموعة والقوائم املالية املوحدة: املبحث األول  
تتشكل اجملموعة من شركات حتتفظ كل واحدة منها قانونيا بشخصيتها االعتبارية، لكن اقتصاديا يتم    

تعكس أساسا نتائج يكون مهما إصدار قوائم مالية موحدة  معاملة هذه الشركات مبثابة شركة واحدة، وعليه
باستخدام تقنية  الشركاتهذه القوائم جتميع وتوحيد بيانات تتطلب لمجموعة، ل املايلالعمليات واملركز 

.التوحيد اليت تنطوي على العديد من املراحل واإلجراءات  
 اإلطار العام للمجموعة: املطلب األول

شركة أخرى من املظاهر اليت انتشرت يف يعترب اندماج الشركات يف بعضها البعض وسيطرة شركة على    
كبريا لتحقيق األهداف االقتصادية املختلفة ومواكبة التطور التكنولوجي واملنافسة   االسنوات األخرية انتشار 

الدولية، ويتحقق ذلك عندما تقوم الشركات بتشكيل التجميعات االقتصادية من خالل اندماج الشركات 
ة مشرتكة تؤدي بصفة دائمة مجيع وظائف املؤسسة االقتصادية إنشاء مؤسس يف بعضها البعض، أو

املستقلة، أو شراء يف شركات أخرى قائمة مسامهات كافية لضمان التأثري والسيطرة الدائمة عليها، وهبذه 
 .الطريقة تتشكل اجملموعة

 ، العوامل املؤدية إىل ظهور اجملموعة وتطورهاتعريف اجملموعة :الفرع األول
 ف اجملموعةتعري: أوال
لتعريف اغياب و  ،ال يوجد تعريف موحد ومتفق عليه من طرف احملاسبني واألكادميني ملفهوم اجملموعة    

 ،الكالسيكي هو ما يفسر بأن اجملموعة تفتقد للشخصية االعتبارية وال ميكن أن تكون موضوعا للقانون
ية تعاجل اجملموعة من املنظور الوصفي للظاهرة لكن احملاوالت العديدة لتعريفها والواردة يف األدبيات احملاسب

 :ميكن القول ذلكعلى  ابط املوجودة بني هذه الشركات، واعتماداالشركات املكونة هلا والرو  ماجاندب

اجملموعة هي جمموع مشكل من عدة شركات مستقلة قانونيا عن بعضها البعض، ترتبط فيما بينها     
بروابط رأمسالية من خالل االمتالك املباشر أو غري املباشر لرأس املال، روابط صناعية بغرض التكامل 

موال كبرية على األ  عوائدالتكنولوجي، روابط جتارية من منطق توسيع السوق وروابط مالية بغرض حتقيق 
متنح هذه الروابط للمجموعة صفة منشأة اقتصادية واحدة ذات نشاط متجانس وختضع  ، املستخدمة

 1.لسيطرة إدارة واحدة
 

                                                 
1
 Elie Cohen, " Analyse Financière", 6eme édition, Edition Economica, Paris, 2006, P160.  
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تتكون اجملموعة من جمموع الشركات التابعة لنفس وحدة السيطرة، تتجمع هذه الشركات بغرض مزج       
عن سيطرة واحدة، كما أهنا تتمتع باالستقالل القانوين  مجةبائية الناالفوائد االقتصادية واملالية وأحيانا اجل

 1.والالمركزية الوظيفية
تتكون اجملموعة من جمموعة شركات تابعة ملركز قرار واحد يتمثل يف الشركة األم، هذه األخرية متارس      

 ةالداخليحتدد األسعار  حيث ،مباشرة أو غري مباشرة سيطرهتا أو تأثريها على الشركات األخرى للمجموعة
حتويالت رؤوس األموال واإلدارة املشرتكة خلزينة  التكنولوجيا،للتنازل، التموينات خارج اجملموعة، حتويل 

  2.الشركات، طرق اختيار االستثمارات، النظام احملاسيب، المركزية املسؤوليات والتقسيم الدويل للعمل
 : على النحو التايل الرئيسية للمجموعةمما سبق ميكن أن نستخرج اخلصائص     

الشخصية املعنوية وقانون ال تكتسب جملموعة ا أن، مبعىن تشتملها اجملموعةاستقالل قانوين لكل شركة  -
مما  ،يف االعتبار ظاهرة اجملموعة إال يف حاالت خاصة ذالشركات يطبق على كل شركة على حدة وال يأخ

 .  هل عليها تنفيذ خمتلف اإلسرتاتيجيات املسطرةيسمح للمجموعة مبرونة اإلدارة ويس
واهلدف الرئيسي من وجود وحدة للقرار هو  واإلدارة وهي الشركة األم سيطرةوجود وحدة للقرارات وال -

 .تسطري وتنفيذ إسرتاتيجية منو مشرتكة بني كافة شركات اجملموعة
بأن مفهوم السيطرة هو مركز هذه الظاهرة االقتصادية، وميكن أن تأخذ السيطرة  مما سبقيظهر جليا    

املمارسة من طرف الشركة األم على الفروع إحدى األشكال املقدمة من منظور استمرارية احلوكمة واملتمثلة 
وعلى هذا . يف سيطرة رأمسالية، مبادرة استريتيجية، خلق فضاءات مشرتكة، سيطرة إدارية واندماج تنظيمي

األساس مينح مرجع احملاسبة الدويل أمهية جوهرية ملفهوم السيطرة يف تصنيف الروابط بني الشركة األم 
، حصص الشركات الفرعيةحصص يف  اليت متثلوشركات اجملموعة، حيث مييز بني ثالث أنواع من الروابط و 

بة عن كل نوع من هذه احلصص يف املشاريع املشرتكة وحصص يف الشركات الزميلة، كما تتحدد احملاس
  3.حسب طبيعة السيطرة

 
 
 

                                                 
1
 Jean Moutier et Gilles .s. ,"Technique de consolidation ", Edition Economica, Paris, 1995, P05.  

2
 Voir: 

-Monique Henrard, José hein, "Dictionnaire de comptabilité", Edition Erick de la villeguerin,Paris,1993/1994, 

P651. 

- Pierre Lassègue," Lexique de comptabilité",6ème éd, Edition Dunod,Paris,2007, p379. 
3
 Nacer-Eddine Sadi, "Innovations comptables internationales et analyse des états financiers", Presse 

universitaire de Grenoble,Septembre 2011, p197-199. 
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 إىل ظهور اجملموعة وتطورها املؤديةالعوامل : ثانيا 
يوجد العديد من األسباب والدوافع وراء ظهور اجملموعة كشكل هام من أشكال اندماج الشركات،      

 :نوجز أمهها فيما يلي
من خالل زيادة حجم النشاط االقتصادي داخليا باقتناء األصول الضرورية  يتم: النمو االقتصادي -1
مما خيلق تكتل اقتصادي كبري أو منشأة كبرية احلجم حتمل العديد من األقسام، أوزيادة حاالت  ،ذلكل

االندماج والتوسع خارجيا خبلق روابط مع منشآت أخرى متتلك الوسائل الضرورية لإلنتاج والبيع مما يزيد 
 1.وهتا االقتصاديةق
مما يسمح هلا بزيادة  يتم جتميع الشركات بغرض حتقيق جمموعة قوية ومتكاملة :التجميع االقتصادي -2

 ةطر اخالكفاءة االنتاجية لشركاهتا، القدرة على املنافسة، القدرة على الصمود يف السوق وختفيض درجة امل
 2:ومن صور التجميع اليت تتحقق مع ظهور اجملموعة ما يلي. كل شركة على حدة  االذي تواجهه
  التجميع من منطق التوسع الدويل عن طريق شراء فروع يف اخلارج متارس نفس النشاط أو ما يسمى

 .(Coeur de métier)" قلب املهنة"بـ 

 شركات تعمل يف جماالت  اجملموعة تشكيل أرادتإذا ويتحقق  ،التجميع من منطق التكامل الرأسي
حاليا وأصبحت بدأ هذا املنطق من التنظيم يتالشى . خمتلفة إال أن طبيعة أعماهلا متكاملة

 . على النشاط الرئيسي أو ما يسمى بقلب املهنة هاتتجه إىل تركيز جمهوداجملموعات 

 تتحكم يف يتم هذا التكامل إذا ما أرادت اجملموعة أن و  ،التجميع من منطق التكامل األفقي
 .زيادة حصص اجملموعة يف السوق بغرضشركات متارس نشاطا مشاهبا لنشاطها 

  اذا كانت شركات ينشأ ، و (التكامل املختلط)التجميع من منطق التنويع يف أنشطة اجملموعة
الشركات للحد من إليه تلجأ  ،تتباين وختتلف أنشطتها دون وجود نقطة مشرتكة بينهااجملموعة 

 بسبب تنوعأداءها يصعب تقييم يف جمال نشاط واحد، غري أن هذه اجملموعات  خماطر التخصيص
 .حمفظتها املالية

                                                 
1
 Rober teller, " comptabilité générale de l’entreprise",2 ème édition , Edition sirey, Paris, 1985, P375. 

2
 Voir: 

-
Georges Depallens, Jean  pierre jobar " Gestion Financière de l’entreprise ", édition Sirey, 10 ème éd, Paris, 

1990, p508. 

- Bruno Bachy, Michel sion, " Analyse Financière ", Edition Dunod, Paris, 2009, p13. 

.4، ص 2002، الجامعة األردنية، عمان، األردن، "المحاسبة المالية المتقدمة"نصار،  دمحم أبو -  

.20، ص 2002، دار وائل للنشر، عمان، األردن، "المتقدمة ةالمحاسب"خليل عواد أبو حشيش، . د -  

.565، ص2000، مصر، ، دار المعرفة الجامعية"محاسبة الشركات، أشخاص، أموال، تابعة وقابضة"دمحم السيد سرايا، . د -  
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  لمنشآت اليت متتلك نفس التكنولوجيا بغرض إشباع حاجيات ل منطق تكنولوجي منالتجميع
  .املستهلك وخمتلف األسواق

 تساعد هذه اخلربات على استخدام أفضل  ، حيثالتجميع من منطق اخلربات والكفاءات املالية
النظم احملاسبية اليت تالئم طبيعة نشاط كل شركة من اجملموعة، ومبا يسمح كذلك بربط النظم 

 .توحيد األسس والقواعد احملاسبية قدر اإلمكانو احملاسبية بني شركات اجملموعة 
  أو تتعامل مع نفس فسه نيف السوق  منتجاهتالمنشآت اليت تعرض لالتجميع من منطق التسويق

 (.وكالة سياحة، شركات النقل والفندقة)النوع من الزبائن مبنتجات متنوعة 
 .(طرق تكوين اجملموعة)اجملموعة والنمو اخلارجي  :ثالثا
ميكن أن يرتبط تاريخ اجملموعة بالتجميع االقتصادي الذي يتحقق عن طريق النمو والتوسع خارجيا، و     

 1: نوجز أهم الطرق القانونية لتشكيل اجملموعة وتطورها على النحو التايل
مبنشأة أخرى على أساس تعاقدي حبت  اليت تربطهاهي تلك العقود و : نشأةعقود التعاون خارج امل -1

الرتكيبات عقود التقاول، عقود التصنيع املشرتكة، عقود توريد  هادون وجود روابط مالية بينهما، ومن أمه
كل هذه الروابط التعاقدية ختلق عادات عمل مشرتكة متهد خللق منشآت .الصناعية، عقود البحث املشرتكة

 .مشرتكة
 ال يتمتعفائدة بسيط  جتمعهي وتكون الشراكة على شكل شركة حماصة ميكن أن : أشكال الشراكة -2
للمؤسسات باالشرتاك يف  حقانوين يسم طارأوجتمع الفائدة االقتصادي وهو ميثل إقانونية، الشخصية بال

أو )نشأتني متكوينه يف تشرتك  أوالفرع املشرتك الذي بعض الوظائف مع احملافظة على فرديتها واستقالليتها،
 .األخرىحبصص متساوية دون أن تسيطر إحدامها على  (أكثر

 منأخرى  منشأةميكن للمنشأة أن ختلق روابط دائمة ونوع من التأثري على  :احلصول عل املسامهة -3
دارهتا يف حالة قلة عدد األسهم املمتلكة ولكن التمثيل إ،كما ال ميكنها أن تتدخل يف هااقتناء أسهم خالل

البسيط يف جملس اإلدارة يسمح باحلصول على معلومات وخلق نوع من التأثري على سياسات وقرارات 
 .نشأة املستثمر فيهاامل

                                                 
1
 Voir: 

- J.Y.Eglem,P gazil,P dobler, " la consolidation outil de gestion et contrôle des groupes ",Edition Vuibert 

gestion,Paris 1984, p18-19. 

- Monique Henrard, José hein,  Op cit, P654. 
-
  M.Gouthier,H Court , " la vie des sociétés, problèmes comptables", Edition Foucher, Paris, 1982, p165.   

 .444-441،ص 2011-2010طبعة يرتي، الجزائر، من القانون التجاري الجزائري،  622-626المواد   -

.12خليل عواد أبوحشيش، مرجع سابق، ص  -   

 .566د دمحم السيد سرايا، مرجع سابق، ص  -
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 لغالبية هاجرت العادة أن تسيطر شركة على شركة أخرى يف حالة امتالك: احلصول على السيطرة -4
ميكن أن تسيطر شركة على شركة أخرى رغم متلكها لعدد من حقوق التصويت ولكن يف الواقع  األسهم أو

خارج من وميكن احلصول عل السيطرة  .وفقا لتوزيع األسهم وطرق التحالف املمكنة ٪50األسهم يقل عن 
 من من داخل البورصةأو  جبميع أشكاله القانونية، االندماجمن خالل حتويل األصول باستخدام البورصة 

 .يف البورصة بطريقة العرض العمومي للبيع أو العرض العمومي للتبادل ةضو عر خالل اقتناء أسهم منشأة م
 شركات اجملموعة ومزايا تشكيل اجملموعة: الثاين الفرع 

 شركات اجملموعة: أوال
     1:أسفله لشكلمثلما يوضحه اتتكون اجملموعة من الشركة األم والشركات التابعة       

واحدة أو أكثر من  لىة تسيطر عأعبارة عن منشهي تدعى كذلك بالشركة القابضة و  :الشركة األم -1
 .الشركات التابعة

 التابعة ميكن أن تكون الشركاتشركة األم، و اليت تسيطر عليها الهي الشركات : الشركات التابعة -2
واليت ال تعد شركات مسامهات بسيطة  أو ،من رأمساهلا %50أكثر من شركات فرعية متتلك الشركة األم 

إذا كانت الشركة األم  يف حالة ما مسامهات متعددة، أو  تسيطر عليها الشركة األم يف الواقعملتابعة ما 
 .جمموعها مينح للمجموعة حق السيطرة فروعها متتلك يف شركة أخرى مسامهات أقلية ولكنو 

 خمطط متثيلي للمجموعة:  (1-1)الشكل رقم 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Francis Bastien, Jean corre, " Les comptes de groupe ", Edition Publi Union, 

Paris,1977, p 34. 

                                                 
1
 Voir: 

-  Monique Henrard, José hein, Op cit, p1255. 

- Francis Bastien, Jean corre, Op cit, p35. 
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 :  وهي ،تشتملها اجملموعة ولكن يشتملها جمال التوحيد الأخرى شركات  وجتدر اإلشارة هنا إىل وجود   
على قراراهتا املالية والتشغيلية  اهام االشركات اليت متارس عليها اجملموعة تأثري هي : الزميلةالشركات  -1

هو مشاركة اجملموعة يف إدارة  امبسبب مسامهتها الدائمة يف رأمساهلا ويف إدارهتا، واملقصود بالتأثري اهل
امتالك اجملموعة عدد من ، أما مصدر هذا التأثري يرجع إىل املستثمر فيهاللشركة والتشغيلية السياسة املالية 

 .يف الشركة املستثمر فيها %20 حقوق التصويت ال يقل عن
يقوم مبوجبه طرفان أو أكثر بنشاط اقتصادي خيضع  (ترتيب)اتفاقهي  :املشرتكة (الشركات)املشاريع -2

، الرتتيبلسيطرة مشرتكة ويكون لألطراف اليت لديها هذه السيطرة حقوق يف صايف األصول اليت تتعلق هبذا 
هذه املشاريع ميكن أن تأخذ . أي أن هناك شخصية اعتبارية للمشروع املسيطر عليه من أكثر من طرف

 .املشار إليها آنفا شكل الفروع املشرتكة أو جتمعات الفائدة املشرتكة
 مزايا وفوائد تشكيل اجملموعة :ثانيا

 1:حيقق ظهور اجملموعة كصورة من صور اندماج الشركات العديد من املزايا نوجز أمهها فيما يلي        
 ،حقوق امللكيةيسمح نظام اجملموعة مبشاركة املستثمرين يف متويل النشاط دون اقتسام السلطة على  -1

مما  %(42 )من أسهم الشركة الفرعية مبسامهة مستثمري األقلية  %51تسمح الشركة األم اليت متتلك  حيث
 .سيطرهتا على الشركة الفرعيةاقتسام مشاريعها دون  حتقيقمن  ميكنها

اليت ميكن أن تواجهها اجملموعة مهما كان نوعها، قد تكون  يضمن نظام اجملموعة تقسيم املخاطر –2
 زعج خماطرسمعة شركات اجملموعة، أو بخماطر متعلقة باهليكل القانوين، بالضمانات املمنوحة لدائين الفروع، 

، كما يسمح نظام اجملموعة بتخفيض املخاطر االقتصادية عن طريق تأمني يةالفرعالشركات وإفالس إحدى 
 .املخاطر االستثمارية عن طريق حتقيق مزايا التنويع وختفيضاج من خالل التكامل الرأسي، عناصر اإلنت

من خالل مزايا اإلعفاء الضرييب اليت توفرها بعض التشريعات يف الدول احملفزة على  حتقيق وفرات جبائية -3
تشكيل اجملموعة، كما ميكن حتقيق مثل هذه الوفرات إذا كانت إحدى شركات اجملموعة تسجل خسائر 

          .  ويقل املبلغ املستحق من الضريبة األرباححتقق أرباح فائضة وبالتقاص ينخفض رصيد  وأخرىمرتاكمة 
العديد من املراحل حىت باملنشأة  ، حيث متريضمن نظام اجملموعة تطور األنشطة على املستوى الدويل -4

منشأة بدون شخصية تشكل كعون جتاري، مث   بداية يف اخلارج هفتمارسيكتسب نشاطها الطابع الدويل، 
. إنتاج باخلارج لتوريد األسواق احمللية معنوية، مث شركة فرعية للتوزيع، ويتطور النشاط الدويل بتكوين فروع

                                                 
1
 :أنظر  

.12د خليل عواد أبوحشيش، مرجع سابق، ص.أ -   

 .566، ص2000دمحم السيد سرايا ، مرجع سابق، . د -

- J.Y.Eglem,"Les mécanismes comptables de l’entreprise",Gualino éditeur, Paris, 1998, p434. 
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فمعظم مراكز القرار للمجموعة حاليا ال تقع بالبلد األصلي مما يلزم القانون املستثمرين األجانب يف العديد 
 .من الدول على خلق منشأة قانونية ميثلها أحد أو العديد من املسامهني احملليني

بشراء بعض  هذه األخريةالتنظيم على شكل جمموعة، حبيث تقوم  من خالل إعادة هيكلة النشاطات -
النشاطات بغرض حتقيق حجم معني من النشاط أو تنويعه، كما ميكن أن تتنازل عن بعض النشاطات 
بغرض التخصيص والرتكيز على النشاط الرئيسي، فيكون من السهل التنازل عن أسهم منشأة قانونية بدل 

 .إىل املشرتيأن حتول أصوهلا وديوهنا 

ببعضها البعض من أجل جتميع قدراهتا وإدماج ما ترتبط عادة  املنشآت، فهيتسهيل العالقات بني  -0
تؤدي بعض الروابط إىل تكوين الفروع املشرتكة كتجمعات الفائدة اليت يكون غرضها و نشاطاهتا املتكاملة، 

 .االستغالل املشرتك لوسائل اإلنتاج والتوزيع
 

 املوحدة للبيانات اإلطار العام :الثاين املطلب
صعب تمن الصعب جدا إعطاء صورة حماسبية دقيقة عن اجملموعة، هلذا تعترب عملية التوحيد فن       
اكتشاف قواعد  موحدة بيانات إعدادينبغي على اجملموعات اليت يفرض عليها  فين، فكأي جمال ممارسته
 . والتمرن املستمر عليها املمارسةهذه 

 
 .املوحدة البياناتوأمهية  مفهوم: األول الفرع
لذا احلسابات االجتماعية للشركة األم صورة حماسبية كافية عن وضعية ونشاط اجملموعة،  يال تعط     

عداد وإصدار قوائم مالية تفصح عن إالبحث عن معلومة حماسبية أخرى تستخدم يف  يكون من الضروري
املركز املايل ونتائج العمليات لشركات اجملموعة كما لو كانت متثل كيانا اقتصاديا واحدا وتتمثل هذه املعلومة 

 .املوحدة البياناتيف 
  القوائم املالية املوحدة مفهوم: أوال
صروفات امليرادات و اإلتزامات وحقوق املسامهني، كما تعرب عن االلصول و األاملوحدة عن  القوائمتعرب    
، حيث يتم يف هذه القوائم شركة األم وشركاهتا التابعة كما لو كانت منشأة واحدةلل التدفقات النقديةو 

فيهما، وهي ختدم أساسا مستثمري  ازدواجيةجتميع بنود كل من الشركة األم والشركة التابعة ومبا ال يتضمن 
ومن . تعطي معلومات أكثر مالئمة ومفيدة مما تعطيه القوائم املنفصلة هلذه الشركةو األم ومقرضيها،  الشركة
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على الشكل  االقتصاديعداد القوائم املوحدة كتطبيق ملبدأ تغليب الواقع إ هذا املنطلق ميكن اعتبار
   1.القانوين

 :وأهم ما مييز البيانات املوحدة ما يلي
نونية من حيث أن لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة والرتكيز على أن هذه الشركات القا املظاهرإمهال  -

 .سيطرة إدارة واحدةلأصوهلا  وختضعتكون فيما بينها وحدة حماسبية واحدة، هلا نشاط متجانس 
لكها تاألصول اليت مت مجيعاالهتمام بالرغبة يف إعداد قوائم مالية موحدة هلذه الوحدة احملاسبية تشمل  -

االلتزامات اليت ختضع هلا هذه األصول، وتكون هذه القوائم ضرورية بالنسبة للوحدة  ومجيعالشركة األم 
 .االقتصادية، رغم عدم وجود شخصية اعتبارية للمجموعة كلها كوحدة

 احلسابات املوحدة  أمهية: ثانيا
ومن حيث أهنم يشكلون وحدة  نظرا للعالقة اليت تنشأ بني الشركة األم وما يتبعها من شركات،     

عدادا قوائم مالية موحدة هتمل فيها الفواصل القانونية بني الشركات ويعرب فيها إاقتصادية، فإنه يكون مهما 
وجتدر اإلشارة إىل أن إعداد . بصدق عن املركز املايل ونشاطات األعمال الواقعة حتت سيطرة الشركة األم

عداد القوائم املستقلة لكل شركة على حدة، متاشيا مع املظاهر القانونية، القوائم املوحدة ال يعد بديال عن إ
مكانية وجود مسامهني آخرين يف الشركات التابعة غري الشركة األم أو من يهمهم أمرها، ال إإىل جانب 

ية وتتجلى أمه. تفيدهم احلسابات املوحدة، بل يرجعون يف العادة إىل القوائم املستقلة لكل شركة على حدة
 2:القوائم املوحدة فيما يلي

تقييم مسامهة كل شركة يف األداء اإلمجايل و  ةللمجموعاملوحدة كأداة لقياس األداء الداخلي  لبياناتا -1
من  امعلومات مالية شاملة عن اجملموعة متكنهتقدم املوحدة القوائم هو أن  ذلكللمجموعة، وما يسهل 

عدادها يتم وفقا ملبادئ إمتماثلة ألن معلومات اختاذ القرارات االقتصادية الرشيدة، يضاف إىل ذلك أهنا 
 .متجانسةحماسبية وسياسات 

 االلتزامعداد احلسابات الفردية يليب بدرجة كبرية إإذا كان ف ،احلسابات املوحدة كأداة لإلعالم اخلارجي -2
فهي توفر  اجلبائي والقانوين للمنشأة، فإن غرض احلسابات املوحدة هو إبراز األداء االقتصادي للمجموعة،

املستثمر حسب اإلطار املفاهيمي للمعايري الدولية أول مستخدم أحسن املعلومات للقارئ اخلارجي، ويعد 

                                                 
1
 :أنظر  

.66أبو نصار،  مرجع سابق، ص دمحم. د -  

 .20، ص2006، دار الثقافة للنشر، عمان، األردن، "المحاسبة المالية المتقدمة"رشا حمادة،. حسين دحدوح، د. حسين القاضي،د. د -
2
 Voir: 

- Jean Raffegeau, Pierre Dufils, " Comptes consolidés", Edition Francis Lefebre, Paris, 1989, p69. 

- Bruno Bachy, Michel sion, Op cit,p18  
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ثائق مالئمة ومفيدة يف اختاذ قرارات للقوائم املالية املوحدة، مما جيعل  املنمطني جيتهدون جلعل هذه الو 
 بتقدمي معلوماتإىل جانب هذا تسمح احلسابات املوحدة كذلك  ،االستثمار وتلبية حاجيات املستثمرين

لمتعاملني اآلخرين مع اجملموعة من عمال، للمستخدمني اآلخرين من بنوك، مقرضني، حمللني ماليني، و ل
 .اجملموعة املركز املايل، املمتلكات، النتائج ونشاطب يتعلقإخل، عن كل ما ...،زبائن، موردين

م فإن هناك بعض العوامل اليت وبالرغم من أمهية القوائم املالية املوحدة بالنسبة لذوي املصاحل يف الشركة األ
تتطلب احلذر من جانبهم يف تقييم القوائم املوحدة مثل النسب واملعدالت اليت يتم احتساهبا على أساس 

املراكز املالية  أن تكون مضللة، حيث ميكن أن تغطيمتوسطات مرجحة وميكن  فهي متثلحدة، بيانات مو 
التوحيد، كما أن اختالف أسس قياس وإعداد هذه احلسابات بني الشركات  عندملراكز الضعيفة االقوية 

، إىل القومية أو بني الشركات القومية واألجنبية قد يقلل من غرض املعلومات املفصح عنها يف هذه القوائم
نني ذوي جانب أن جتميع االلتزامات يف امليزانية املوحدة قد يؤدي إىل إخفاء املركز القانوين بالنسبة للدائ

 1.احلقوق اخلاصة على أصول معينة
 جراءات والسياسات احملاسبية الالزمة إلعداد القوائم املالية املوحدة اإل :الثاين الفرع
 نظام توحيد احلسابات يف ظل معايري احملاسبة الدولية :أوال

احملاسبية إلعداد القوائم املوحدة جتدر اإلشارة إىل  واإلجراءاتقبل التطرق إىل أهم السياسات         
بإصدار  1122يف عام  ةالدوليمعايري احملاسبة قام جملس املعايري الدولية اليت تنظم هذه املمارسة، حيث 

حتمل متطلبات جديدة للتوحيد،  -1122وقد أصبحت سارية املفعول سنة  -حزمة خبمسة معايري جديدة
ت أخرى، وقد صدرت هذه املعايري كنتاج للمشروع آفصاحات يف احلصص يف منشإلالرتتيبات املشرتكة وا

إىل ختفيض الفروقات  يهدف هذا املشروع ،ةالدولية وجملس احملاسبة املالياحملاسبة املشرتك بني جملس معايري 
يف االرشادات واليت تدعى )من الناحية الفنية وحتسني املتطلبات اإلفصاحية اليت تتعلق باملنشآت املهيكلة 

 2:واملعايري اجلديدة اليت تتضمنها احلزمة هي. (السابقة باملنشآت ذات األغراض اخلاصة
 ".القوائم املالية املوحدة"21ار اإلبالغ املايل رقم يمع -
 ".الرتتيبات املشرتكة" 22معيار اإلبالغ املايل رقم  -
 ".نشآت األخرىاإلفصاح عن احلصص يف امل" 21معيار اإلبالغ املايل رقم  -

 :إىل جانب مراجعة وتعديل املعايري التالية

                                                 
.60، ص1222، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر، "المحاسبة المتقدمة"كمال الدين الدهراوي، . أحمد بسيوني شحاتة، د. د

1
  

2
Odile Barbe, Laurent Didelot, "Maitriser les IFRS", 7ème édition, Groupe Revue Fiduciaire, Paris, 2014, p507.  



للمجموعات متعددة الجنسيات والمحاسبة الدوليةاإلطار العام : لفصل األولا  

 

12 

 

 ".القوائم املالية املنفصلة"(1122) 12معيار احملاسبة الدويل رقم -
 ".واملشرتكة الزميلةاالستثمارات يف الشركات " (1122) 12معيار احملاسبة الدويل رقم  -

على أساسه إعداد وعرض القوائم املالية يتم وأصبحت هذه احلزمة متثل املرجع احملاسيب الوحيد الذي 
 :املوايلاملوحدة مثلما يوضحه اجلدول 

 املرجع الكامل لنظام التوحيد الدويل للحسابات : (1-1) اجلدول رقم

 اإلفصاح معيار احملاسبة أو اإلبالغ املرجعي طريقة التوحيد الشركة

 

 وفق

 

IFRS12 

 املعيار التكميلي

 اندماج األعمال IFRS10 اندماج كلي الشركات التابعة

 وفق

IFRS3(2008) 
 IAS28(2011) طريقة حقوق امللكية الزميلةالشركات 

 IFRS11& IAS28(2011) طريقة حقوق امللكية املشرتكةالشركات 

  .(1122)اعتمادا على حزمة التوحيد  من إعداد الباحثة :املصدر
والتفسري  1112يف نسخته  12لقد مت اجلمع بني مبادئ التوحيد الواردة يف معيار احملاسبة السابق رقم    

وتقدميها يف معيار واحد وهو معيار اإلبالغ املايل " التوحيد، املنشآت ذات األغراض اخلاصة" SIC12رقم 
القوائم املالية " (1122)يف ظل التعديالت  12، وأصبح املعيار رقم "القوائم املالية املوحدة" 21رقم 

سرتشادات اليت تتعلق باملنشآت اليت اال بينمابالقوائم املنفصلة،  تتعلق فقطيتضمن اسرتشادات "املنفصلة
فقد مت تقدميها يف معيار اإلبالغ املايل رقم  22رقم احملاسبة ختضع للسيطرة املشرتكة والواردة سابقا يف معيار 

فصاحية الواردة يف املعايري السابقة ، إىل جانب هذا مت ضم مجيع املتطلبات اإل"املشرتكة الرتتيبات" 22
(IAS 27-28-31) بني معايري احلزمة مثلما  التداخلويظهر . 21بصفة مستقلة يف معيار اإلبالغ املايل رقم

 :املوايليوضحه الشكل 
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ومعيار احملاسبة الدويل  01-00-01التداخل بني املعايري الدولية لإلبالغ املايل :  (2-1) الشكل رقم
 . 12رقم

  نعم ال 
 
 نعم                                              ال
 
 عملية مشرتكة                مشروع مشرتك                   نعم                                   ال

   
 
 
 

Source: Interaction between IFRS10-11-12 and IAS28, Available at htt://www.ifrs.org, Date 
last access 24/05/2017. 

املنشآت  مجيعللسيطرة يتم تطبيقه على  اوحيد امنوذجأدخلت رشادات املعايري اجلديدة إ يظهر بأن    
 .وتعد السيطرة هي أساس التوحيد

 التوحيد جمالحتديد : ثانيا
تتناول السياسة احملاسبية إلعداد القوائم املالية املوحدة حتديد الشركات اليت تضمها اجملموعة واليت يعد      

عنها القوائم املوحدة، وهذا هو املقصود مبجال التوحيد، الذي يعين إعداد قائمة الشركات اليت متارس عليها 
كل منشأة   ، فإنيطرة هي اليت حتدد جمال التوحيدالسحيث أن و ، الشركة األم مباشرة أو غري مباشرة سيطرة

ويتم توحيد حساباهتا عادة بطريقة التوحيد " فرع"ال وتسمى عندئذ اجملختضع للسيطرة سوف يشتملها 
مل حيدد بصريح العبارة الشركات اليت تسيطر عليها الشركة األم  10رقم املايل اإلبالغ  عيارمف. الكلي

، غري أنه ميكن القول بأن جمال التوحيد يضم مجيع الشركات اليت ل التوحيدوبذلك تلك اليت يشتملها جما
 .املموس امتارس عليها الشركة األم سيطرة، سيطرة مشرتكة وتأثري 

 
  

 سيطرة مشتركة
 IFRS10التوحيد وفقا لـ

 تأثير فعال

المحاسبة عن الحصة 

وفق معايير اإلبالغ 

المالي األخرى ذات 

 الصلة 

المحاسبة عن 

الحصة 

 IFRS9وفق

 

 

المحاسبة عن 

الحصة وفق 

 حقوق الملكية

 

 

 

 

 

المحاسبة عن األصول، 

االلتزامات، األعباء 

 واإليرادات

 

 

 

 سيطرة فردية

 IFRS11تصنيف الترتيب وفقا لـ

ومعايير اإلبالغ   IFRS12اإلفصاح وفق 

 األخرى ذات الصلة

 

 

 IFRS12اإلفصاح وفق 

اإلفصاح 

 IFRS12وفق

 IFRS12اإلفصاح وفق
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مفهوم السيطرة، حيث تعرف اجملموعة  وعليه وجود اجملموعة ه يرتكز لذيالرئيسي ا املبدأإن : السيطرة -1
وقد جرت العادة على أنه . ، فالسيطرة قبل كل شيء هي مفهوم قانوين وليس مايل"وحدة للسيطرة"بأهنا 

مؤسسة من خالل حيازة غالبية رأمساهلا، ولكن يف الواقع تعد حقوق التصويت  سيطرةميكن احلصول على 
 .وليست احلصة املالية املمتلكة سيطرةؤهل للاملكتسبة جراء امتالك هذه األسهم هي من ت

عندما يعطيها  21وفق معيار اإلبالغ املايل رقم  (تابعة)تسيطر الشركة املستثمرة على شركة أخرى      
ثر هذا التدخل على إيرادات وعوائد ؤ القانون احلق يف التدخل يف القرارات اإلدارية للشركة التابعة مما ي

وتتحقق سيطرة الشركة املستثمرة على الشركة املستثمر فيها إذا توافرت الشروط الثالثة ، 1الشركة التابعة
 2:وهي ،جمتمعة

، أي (املالئمة) سلطة أو نفوذ عال يعطيها القدرة على توجيه وإدارة األنشطة ذات الصلةهلا إذا كانت  -
رقم املايل بالغ حسب معيار اإلتلك اليت تؤثر جوهريا على عوائد املنشأة، وميكن أن يكتسب هذا احلق 

، احلق يف تعيني أو عزل (بشرط أن تكون أساس)أو حقوق احلماية من خالل حقوق التصويت الفعلية  21
ميكن أن تكون القرارات اليت تتعلق . حقوق اإلدارة املكتسبة من خالل عقدو  اإلدارة أعضاء جملسأهم 

ميكن أن  ، أومبا يف ذلك املوازنات، ورأمسالية ملياتيةقرارات ع ،على سبيل املثالذات الصلة، األنشطة ب
 .، أو إهناء خدماهتم أو توظيفهمأو مقدمي اخلدمة للمنشأة التابعة كبار اإلدارينيترتبط بتعيني أو مكافأة  

ميكن  حيث يرتكز تقدير السلطة يف املنشآت الكالسيكية عموما على األخذ يف االعتبار حقوق التصويت،
أن يكون للمستثمر سلطة ميكن لغالبية حقوق التصويت، كما  امتالكهللمستثمر أن يكتسب السلطة عند 

لوجود احملتمل حلقوق ، اوجود اتفاق تعاقدي على حقوق التصويت بدون غالبية حقوق التصويت يف حالة
وجود حقوق ، (ات املالئمةتتعلق على سبيل املثال باإلدارة والنشاط)نامجة عن اتفاقيات تعاقدية أخرى 

وإمكانية املزج بني ، وجود حقوق تصويت حمتملةتصويت فعلية للمستثمر من خالل السيطرة يف الواقع، 
ليست هلا تأثري  ملنشآت املهيكلةا بينما عادة ما تكون حقوق التصويت يف .العناصر األربعة املذكورة أعاله

ا يتطلب مم (من خالل اتفاقيات تعاقدية نشطةإدارة األ يتمتقتصر على قرارات اإلدارة و  )على عوائد املنشأة
، السلطة هلتمنححقوق كافية  هلديما إذا كانت  ديدحتمن أجل حتليل االتفاقيات تقدير و  املستثمرعلى 

للسيطرة وال يتطرق بصراحة إىل حالة هذه  اوحيد ايقدم مفهوم 21وذلك ألن معيار اإلبالغ املايل رقم 
  .املنشآت

                                                 
.664، ص2014، دار وائل للنشر،عمان، األردن، الطبعة الثالثة، "معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية"جمعة حميدات،.دمحم أبو نصار، د. د.أ 
1
  

2
 Voir: 

- Pwc,Mémento Expert," IFRS, Arreté des comptes 2014", Editions Francis Lefebre,Paris, 2014, p142-145. 

- Odile Barbe, Laurent Didelot, 7ème Ed, Op cit, p512-518. 

- Bernard Raffournier, "Les Normes Comptables Internationales", 5ème Edition, Edition Economica, Paris, 

2012, p500-503. 
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، وميكن أن قا ألداء هذه األخريةفإذا كان لديها احلق يف العوائد املتغرية للمنشأة املستثمر هبا، وذلك و  -
العوائد أساسا على جوهر العقود اليت  اتويتوقف حتليل تغري . تكون عوائد املستثمر موجبة، سالبة، أوكالمها

، رباحمل العوائد توزيعات األتستثمر باملنشأة املستثمر هبا، بدال من شكلها القانوين، وميكن أن تشتربط امل
مكافأة مقابل خدمة أصول أو ، اهبيف املنشأة املستثمر  القيمة العادلة لالستثمار احلاصلة يفالتغريات 

تشغيلية لتحقيق اقتصاديات احلجم أو ا، املزايا الضريبية، اجلمع بني وظائف هبالتزامات األعمال املستثمر 
 .وفرات التكلفة أو توفري منتجات نادرة

إذا كانت الشركة املستثمرة هلا القدرة على التأثري على العوائد املتحققة هلا من استثماراهتا يف الشركة  -
تصرف حلسابه فإذا كان ملتخذ القرار السلطة على املنشأة، فيتعني أن حيدد ما إذا كان ي. املستثمر فيها

باسم طرف أو العديد  ل، والوكيل هو طرف يتدخ(السلطة بالتفويض)أو كوكيل عادي (كأصيل)اخلاص 
ولتحليل األصيل والوكيل هناك  .من األطراف وال يسيطر على املنشأة التابعة مبمارسته لسلطة القرارات

من قبل احملتفظ هبا احلقوق  ،اختاذ القرارات يف نطاق سلطتهاحلسبان مثل يف عوامل عديدة قد تؤخذ 
تعرضه لتغري العوائد من ، و تفاقيات املكافأةال اوفق يستحق لهمبلغ املكافأة الذي ، األطراف األخرى

عند تقدير سيطرته على  االعتبارهذا إىل جانب أن املستثمر يأخذ يف  .استثماراته يف املنشأة األخرى
 .مباشربشكل  تفظ هباحيكما لو كان   لوكيلهاملنشأة حقوق اختاذ القرارات اليت فوض ممارستها 

 12ومعيار احملاسبة الدويل رقم  22تعرف وفق معيار اإلبالغ املايل الدويل رقم : السيطرة املشرتكة -1
سيطرة نشاط مبوجب إتفاق، وال ميكن أن تتحقق إال يف حالة ما إذا كانت  اقتسامعلى أهنا (1122نسخة)

وتتوفر بذلك السيطرة  ،القرارات ذات الصلة تتطلب موافقة باإلمجاع من قبل األطراف اليت تقتسم السيطرة
 1:التأكد من أناملشرتكة عند 

، أي مبعىن 21اإلبالغ املايل رقم على العقد وفق ما يتطلبه معيار يكون للمشاركني سيطرة بصفة مجاعية  -
 .لديهم بصفة مجاعية القدرة على إدارة النشاطات ذات الصلة للعقد

تتطلب القرارات اليت تتعلق بالنشاطات ذات الصلة املوافقة باإلمجاع للمشاركني الذين يقتسمون  -
السيطرة، وتشرتط املوافقة باإلمجاع أن مينع أي طرف من أطراف السيطرة على الرتتيبات املشرتكة أي طرف 

 . موافقتها من أطراف أخرى، أو جمموعة من األطراف، من اختاذ قرارات من جانب واحد من دون
ومها املشروع  الرتتيبات املشرتكةمييز بني صنفني من  22ن معيار اإلبالغ املايل رقم أإىل  وجتدر اإلشارة هنا

املشرتك والنشاط املشرتك، ويتم التمييز بينهما أساسا على طبيعة حقوق والتزامات املشاركني يف اإلطار 
                                                 
1
 Voir: 

- Pricewaterhousecoopers, Mémento Expert," IFRS, Arreté des comptes 2014", Op cit, p192. 

- Odile Barbe, Laurent Didelot, 7ème Edition, Op cit, p535. 
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اليت تتمتع بالشخصية االعتبارية، كما سبق وبينا، املشاريع تلك املشاريع املشرتكة متثل العادي للنشاطات، و 
 .اليت يشتملها جمال التوحيد الشركات وهي بذلك

على أنه القدرة على املشاركة (1122نسخة ) 12يعرف حسب معيار احملاسبة الدويل رقم : التأثري اهلام -3
اهلام عند  التأثرييف القرارات التشغيلية والتمويلية ملنشأة ما دون ممارسة السيطرة على هذه القرارات، وينشأ 

من حقوق التصويت يف الشركة املستثمر فيها،  ٪01-11حيازة املستثمر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على 
من املمكن يفرتض أن ال يكون للمستثمر تأثري هام إال إذا كان  ٪11 وإذا كانت نسبة امللكية أقل من

 1.هذا التأثري ثباتإ
 2:ومن الشواهد اليت تشري إىل وجود التأثري الفعال واحدة أو أكثر من الطرق التالية

 . التمثيل يف جملس اإلدارة أو جملس مماثل للشركة املستثمر فيها -
 .السياسات والسيما القرارات املتعلقة بتوزيعات احلصص وتوزيعات أخرىاملشاركة يف عملية تسطري  -
 .وجود معامالت جتارية هامة بني املستثمر واملنشأة املستثمر فيها -
 .تبادل املوظفني اإلداريني بينهما -
 .تقدمي معلومات فنية ضرورية بني الشركتني -

خيارات شراء التصويت احملتملة من خالل وجود  ويتطلب عند تقدير التأثري اهلام التأكد من وجود حقوق
األسهم أو وجود سندات أسهم قابلة للتحويل إىل أسهم عادية وما شاهبها، حبيث ميكن هلذه احلقوق أن 

على السياسات املالية والتشغيلية متنح للمنشأة املستثمرة حقوق تصويت إضافية وتقيد قدرة تصويت الغري 
ند التقدير ال تؤخذ يف االعتبار حقوق التصويت احملتملة غري القابلة للممارسة أو للمنشأة املستثمر فيها، وع

ويفقد املستثمر التأثري اهلام على املنشأة املستثمر فيها عندما . التحويل حاليا، أي يف تاريخ تقدير السيطرة
وميكن أن حيدث هذا، على يفقد القدرة على املشاركة يف القرارات املتعلقة بالسياسات املالية والتشغيلية، 
أو نتيجة التفاقيات تعاقدية  سبيل املثال، عند خضوع املنشأة املستثمر فيها لسيطرة احلكومة أو أنظمتها

 3.حتد من التأثري اهلام للمستثمر
 
 

                                                 
.414جمعة حميدات، الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص.دمحم أبو نصار، د. د.أ 
1
  

2
Bernard Raffournier, 5ème éd, Op cit, p256.  

3
Voir: 

- Bernard Raffournier, "Les Normes Comptables Internationales", 4ème Edition, Edition Economica, Paris, 

2010, p503. 

- IFRS Foundation,"Norme Comptable Internationale 28: Participation dans des entreprises associées et de 

coentreprises", paragraphe 7,9, p02. 
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  وإعداد القوائم املالية املوحدة التوحيد اإلعفاء من جمال:  ثالثا
تكون حاالت اإلعفاء من جمال التوحيد حمدودة جدا ألن من أولويات :  اإلعفاء من جمال التوحيد -1

املعايري الدولية وخمتلف األنظمة احملاسبية يف العامل هو تشجيع التوحيد وحماربة التشكيالت املتفرقة، غري أن 
كام السياسة احملاسبية إلعداد القوائم املوحدة أمر متفاوت املمارسة يف دول العامل بسبب اختالف األح

يتبني عدم وجود القانونية أو القواعد احملاسبية يف كل دولة من الدول، وبالرجوع إىل معايري احملاسبة الدولية 
ويتطلب على الشركة األم أن تعرض قوائم مالية موحدة تشمل كافة الفروع، لكافة إعفاء من مبدأ التوحيد 

هلا أنشطة غري متشاهبة أو الكيانات ذات الغرض  شركاهتا التابعة سواء كانت حملية أو أجنبية أو تلك اليت
يرفض معيار اإلبالغ  حيث ،1رأمسال املخاطرة وصناديق االستثماراخلاص والكيانات احملتفظ هبا كشركات 

 عن نشاطات اجملموعةتشغيلية ختتلف وبشكل جوهري ملنشآت اليت متارس أنشطة إعفاء ا 10رقم املايل 
يعترب اإلعفاء حسب والسيما البنوك والشركات املالية اليت متارس نشاطها داخل جمموعة صناعية، حيث 

هلذا الغرض غري مربر ما دام توحيد هذه الشركات يتطلب اإلفصاح عن معلومات مكملة  املعايري الدولية
ملعيار يرفض إعفاء املنشآت ، كما أن ا02معيار اإلبالغ املايل رقم حول األنشطة املختلفة مثلما يتطلبه 

اليت ختضع لسيطرة مؤقتة والسيما املسامهات اليت يتم اقتناؤها بغرض البيع املرتقب يف أجل أقل من سنة، 
   2.هو اآلخر دافع اإلعفاء 05وقد استبعد معيار اإلبالغ املايل رقم 

 21 رقم املايل معيار اإلبالغحسب  تستثىن: إعفاء اجملموعات من إعداد القوائم املالية املوحدة -2 
 3:جملموعات اختياريا من إعداد احلسابات املوحدة إذا توفرت الشروط التالية جمتمعةا

 .إذا كانت الشركة األم هي نفسها شركة تابعة مملوكة بالكامل أو بشكل شبه كامل لشركة أخرى -
 .إذا كانت أسهم وسندات الشركة األم غري متداولة يف البورصة -
 .ذا مل تقم الشركة األم بإيداع بياناهتا املالية املوحدة لدى هيئة أوراق مالية أو هيئة تنظيميةإ -
عندما تقوم الشركة األم النهائية أو أي شركة أم وسيطة بإعداد بيانات مالية موحدة متاحة لالستخدام  -

 . العام ومتتثل ملعايري اإلبالغ املايل الدولية

                                                 
1
 Josette Peyrard, Jean David, Max Peyrard, "Analyse financière, Normes comptables et internationales IAS/ 

IFRS", 9ème éd, Edition Vuibert gestion, Paris, 2006, p130. 
2
 Voir: 

- Bernard Raffournier, 5ème éd, Op cit, p503. 

- Gilbert Gélard Hec, "La nouvelle normalisation pour les comptes consolidés: IFRS 10,11 et 12", Revue 

Française de Comptabilité N°446, Septembre2011, p28. 
3
 Voir: 

- Odile Barbe, Laurent Didelot, 7ème édition,  Op cit, p511-512. 

.66دمحم أبو نصار،  مرجع سابق، ص. د .أ - 



للمجموعات متعددة الجنسيات والمحاسبة الدوليةاإلطار العام : لفصل األولا  

 

18 

 

إذا   (41.10)10منشآت االستثمار وفق معيار اإلبالغ املايل رقم ائم املالية املوحدة ويستثىن من إعداد القو  
حيدد كما يوضح املعيار و ،  على قياس مجيع فروعها باستخدام القيمة العادلة من خالل النتيجة ملزمةكانت 

على خطة املنافع ما بعد العمل أو أنظمة  21وال يطبق معيار اإلبالغ املايل رقم  .هذه الشركاتخصائص 
 ".منافع املستخدمني"21واليت متتثل ملتطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم  ،منافع طويلة األجل للمستخدمني

  طرق التوحيد :رابعا
مجيع الشركات اليت تسيطر عليها كما سبق وبينا، يتحدد جمال التوحيد مببدأ السيطرة، حيث يشتمل    

الكلي الواردة يف معيار  اإلندماجعادة بطريقة  هاديتوحيتم وهي تلك الشركات التابعة اليت  ،األمالشركة 
، وهي طريقة التوحيد الوحيدة املعرتف هبا من طرف املعايري الدولية واملبادئ األمريكية، 10اإلبالغ املايل رقم

، فهي تعاجل يف القوائم املالية اهام اري وتأثأبينما الشركات اليت متارس عليها الشركة األم سيطرة مشرتكة 
وهذه الطريقة ال تعد ، (2011) 22املوحدة وفق طريقة حقوق امللكية الواردة يف معيار احملاسبة الدويل رقم 

  .وإمنا طريقة لتقييم االستثمارات يف املشروعات املشرتكة والشركات الزميلة طريقة للتوحيد
إجراءات توحيد الفروع دون أن يعطي  10يصف معيار اإلبالغ املايل رقم : طريقة االندماج الكلي -1

سنتناوهلا الحقا بنوع من متثل إجراءات طريقة اإلندماج الكلي اليت هي تسمية للطريقة املستخدمة، و 
 1:سنوجزها فيما يلي التفصيل، وحاليا

املتماثلة بندا بندا للقوائم املالية جتميع بنود األصول وااللتزامات وحقوق امللكية والدخل واملصروفات  -
 .للمنشأة األم ومنشآهتا التابعة

حذف القيمة الدفرتية لالستثمار يف الشركات التابعة والظاهرة يف ميزانية الشركة األم وحذف حقوق -
 ".اندماج األعمال"  04ملكية التابعة واحتساب الشهرة وفق ما يتطلبه معيار اإلبالغ املايل رقم 

اد بشكل كامل املعامالت وأرصدة األصول، االلتزامات، حقوق امللكية، اإليرادات واملصروفات استبع -
والتدفقات النقدية داخل اجملموعة، ويتم استبعاد النتائج النامجة عن العمليات املتبادلة بني شركات اجملموعة 

خزونات والتثبيتات العينية، كما يتم استبعاد اخلسائر داخل اجملموعة واملوافقة واليت تشتملها األصول مثل امل
ويتبع ذلك استخدام  .خلسائر القيمة احلقيقية اليت تؤدي إىل احملاسبة عن التدين يف القوائم املالية املوحدة

                                                 
 

:أنظر -1  

.66أبو نصار، مرجع سابق، صدمحم . د.أ -  

، 2012، دار اإلعصار العلمي ودار المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األولى، "محاسبة الشركات"معتز أمين السعيد، . د -

.44ص  

- Pwc,Mémento expert," IFRS, Arrêté des comptes 2014", Op cit, p185.  
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ستبعاد األرباح على الفروقات املؤقتة النامجة عن ا" ضرائب على الدخل"12معيار احملاسبة الدويل رقم 
 .واخلسائر على املعامالت داخل اجملموعة

إتباع سياسات حماسبية موحدة يف الشركات املعنية بالتوحيد مبعىن أن تكون عمليات التقييم متجانسة  -
ويف احلاالت اليت يتعذر فيها توحيد السياسات يتم إجراء تسويات على القوائم املالية للشركات اليت ال تتبع 

جملموعة، ويف حالة عدم إمكانية حتقيق ذلك يتم اإلفصاح عن االختالف فيما بني السياسات سياسات ا
 .وعن أثر ذلك على القوائم املالية اجملمعة

من  إبتداءاتضمني إيرادات ومصاريف الشركة التابعة يف القوائم املالية املوحدة يتطلب  ،القياسمن حيث  -
لى املنشأة التابعة، وحىت تفقد املنشأة األم سيطرهتا على التابعة، وعند تاريخ اكتساب املنشأة األم السيطرة ع

إعداد قائمة الدخل املوحدة يتم تعديل إيرادات ومصاريف الشركة التابعة يف ضوء القيمة العادلة ألصول 
ك تعدل مصاريف االستهال من طرف املنشأة األم، فعلى سبيل املثال، اقتناءهاوالتزامات التابعة بتاريخ 

صول اخلاضعة لالستهالك لألعلى أساس القيم العادلة  االقتناءيف قائمة الدخل املوحدة بعد تاريخ  ةاملسجل
 .واملسجلة بتاريخ االقتناء يف القوائم املالية املوحدة

إقفال يتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة للشركة األم وشركاهتا التابعة بنفس التاريخ، أي أن يكون تاريخ  -
 .السنة املالية تاريخ واحد

يف حالة وجود حقوق تصويت حمتملة، يتم حتديد حصة صايف النتيجة والتغريات يف حقوق امللكية  -
على أساس حصص  فقط املخصصة للمنشأة األم واحلصص غري املسيطر عليها عند إعداد القوائم املوحدة

قوق احملتمل حلتحويل الاملمارسة أو اس نسبة الفائدة يعند ق االعتبارامللكية القائمة، دون األخذ يف 
هذه احلقوق تسمح حاليا بالوصول  -يف اجلوهر -باستثناء إذا كانت واملشتقات األخرى، املمكنة التصويت

املرتبطة حبقوق التصويت  دإىل العوائد املرتبطة حبصة امللكية، لكن يف الواقع يتطلب حتليل جوهر العقو 
االعتماد عل خبري بسبب التعقيدات املرتبطة بتنوع ل العوائد املرفقة حلقوق امللكية يحتو احملتملة وتقدير 

 .املتواجدة بني املعايري داخالتالعقود والت
متثل : ميلة واملشاريع املشرتكةز طريقة حقوق امللكية يف احملاسبة عن االستثمارات يف الشركات ال -2

مبوجبها االستثمارات بتكلفة الشراء، مث يتم تعديلها بعد ذلك طريقة حقوق امللكية طريقة حماسبية تسجل 
بالتغري يف حصة املستثمر يف حقوق امللكية للمنشأة املستثمر هبا بعد التملك، وذلك من خالل إضافة 

عات ي، وختفيض حصته يف كل خسائر الشركة وتوز حصة املستثمر يف صايف أرباح الشركة املستثمر هبا
كما أنه يكون من الضروري تسوية القيمة الدفرتية لالستثمار يف حالة تعديل حصة ،  األرباح املستلمة

. الشركة املستثمر فيها بسبب التغيريات اليت تطرأ على عناصر الدخل الشامل هلذه األخرية املستثمر يف 
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صته من يتم اإلفصاح يف قائمة دخل املستثمر عن حصته من نتيجة أعمال الشركة املستثمر هبا، وكذلك حو 
مثلما ورد يف معيار احملاسبة  بعد التملكللمستثمر يف عناصر الدخل الشامل اآلخر الدخل الشامل اآلخر 

     1."عرض القوائم املالية" 1الدويل رقم
وفق ما يتطلبه معيار الكلي  االندماجغالبية مراحل التوحيد بطريقة على طريقة حقوق امللكية تشتمل 

حبيث يتوجب تعديل حسابات الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة عند استخدامها  ،10اإلبالغ املايل رقم 
بأن هذه التعديالت يصعب  لكن عمليا يظهر. املستثمر ارسهالسياسات حماسبية خمتلفة عن تلك اليت مي

ات ميثل يف هذه احلالة مساهم أقلية على مجيع املعلوم الذيتطبيقها، حبيث ميكن أن ال حيصل املستثمر 
 وعلى خالف طريقة التوحيد الكلي، فإن حسابات الشركات املستثمر فيها ال. الضرورية من املنشأة املعنية

للتوحيد وإمنا طريقة للتقييم ميكن جتميعها مع حسابات املستثمر، هلذا ال تعد طريقة حقوق امللكية طريقة 
 2.فقط

 التوحيدد وعمليات توحيللالعمليات السابقة : الثالث الفرع
 العمليات السابقة للتوحيد : أوال
هتدف العمليات التحضريية للتوحيد إىل تعديل حسابات اجملموعة وجعلها متقاربة إىل حد كبري مع     

واالختالفات الناشئة عن استعمال سياسات  تتلك اليت تتعلق بشركة واحدة، وذلك مبحو كل الفروقا
عموما يف إعادة معاجلة احلسابات، التسوية املسبقة للحسابات حماسبية خمتلفة، وتتمثل هذه العمليات 
 .املتبادلة وحتويل حسابات الفروع األجنبية

ختتلف عن تلك املطبقة يف  عندما تستخدم شركة يف اجملموعة سياسات حماسبية : التعديالتأهم  -1
 10معيار اإلبالغ املايل رقم فإنمتشاهبة، املتماثلة يف ظروف القوائم املالية املوحدة للمعامالت واألحداث 

التعديالت املناسبة على القوائم املالية لتلك الشركة عند إعداد القوائم املوحدة لضمان توافقها  يتطلب إجراء
 4:وهي ،ميكن أن نوجز هذه التعديالت يف أربع عناوين رئيسيةو  .3مع السياسات احملاسبية للمجموعة

                                                 
1
Stephen Spector" Norme Comptable Internationale 28(IAS28),Participations dans des entreprises associées et 

coentreprises", p04, Article publié sur le Reper(Réseau de perfectionnement professionnel),Canada,2011, 

Disponible sur le site http://www.cga-pdnet.org, Consulté le 30/04/2015. 
2
 Bernard Raffournier, 5ème éd, Op cit, p257. 

3
 Code IFRS, Normes et interprétations applicables dans l'UE, 10ème éd, Groupe Revue Fiduciaire, Paris,2016, 

p456. 
4
 Voir: 

- François Colinet, "Pratique des comptes consolidés ", Edition Dunod, Paris, 1997, p98. 

- Robert Obert, "Comptabilité approfondie et révision ", Edition Dunod, Paris, 2004, p309. 

- Dominique Mesplé-Lassale,"La consolidation des comptes, Comparaison entre IAS/IFRS et règles françaises", 

Edition Maxima, Paris, 2006, p141,144-145.  
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يف معايري احملاسبة الدولية ومعظم األنظمة احملاسبية  هاتتطلب ،واملالئمةالتعديالت املتعلقة بالتجانس  -
املؤونات  ،االهتالكاتالسياسات احملاسبية املستخدمة يف قياس تطبق عموما عند اختالف و ، العامل

 .عن النظام املتبع داخل اجملموعة واملخزونات
 غرض استبعاد امتيازات التشريعات الضريبيةحذف الكتابات اجلبائية السابقة بتتضمن تعديالت جبائية  -

تم من ت هامعايري احملاسبة الدولية إىل هذا النوع من التعديالت، لكن تتطرقمل . املمنوحة يف البلد املضيف
عن املعايري الدولية بسبب ارتباطها بالقواعد اجلبائية للبلد املضيف، القواعد احملاسبية  اختالفمنطق 

، استعادة إعانات القانونيةاالستهالكات واملؤونات استعادة  ا تتمثل يف تشكيل أوواحلاالت األكثر شيوع
 .االستثمار يف النتيجة ومعاجلة تأثري تغري التقديرات احملاسبية يف النتيجة

الناشئة عن الفروقات املؤقتة، التعديالت السابقة للتوحيد، تأثري  تعديالت تتعلق بالضرائب املؤجلة -
 . طرق ترحيل هذه الضرائب من فرتة ألخرىو اخلسائر القابلة للتحصيل، 

عدادها وفق املرجعية القومية، إ اجملموعة اليت متشركات سابات حل التخصيص احملاسيببتتعلق تعديالت  -
تقوم هبذه التعديالت اجملموعات الكبرية اليت  ،عايري احملاسبة الدوليةوذلك جلعلها متوافقة مع اسرتشادات م

قيما للتداول يف األسواق املالية الدولية، فهي تقوم بإعداد حسابات فردية وفق أسس وقواعد قومية تطرح 
أغراض  متاشيا مع املظاهر القانونية واجلبائية، وتلتزم بإعداد حسابات موحدة وفق املرجعية الدولية لتلبية

 .التوحيد وقابلية املقارنة
يتعني يف : وحتويل حسابات الفروع األجنبية تسوية أرصدة احلسابات املتبادلة بني شركات اجملموعة -2

شركات اجملموعة القيام بتسوية الفروق فيما بني هذه لحالة عدم تطابق األرصدة املقابلة يف القوائم املالية 
األرصدة، وذلك قبل استبعاد احلسابات املتبادلة داخل اجملموعة، يرجع تواجد هذه الفروق إىل االختالفات 
يف التسجيل احملاسيب بني الشركة املسلمة والشركة املستلمة من عمليات دفع يف الطريق، بضائع يف الطريق، 

الشركة األم والشركات التابعة قوائم إقفال  تاريخ اختالفصومة قبل استحقاقها، إىل جانب أوراق قبض خم
إىل عملة تقرير الشركة ت فروعها األجنبية ترمجة حساباكما يتعني على اجملموعة .و فروقات أسعار الصرف

 1.عرض القوائم املالية املوحدة اليت متثل عملة األم

 
 

 
                                                 
1
 Voir: 

- Jean Raffegeau , pierre dufils, Op cit, p377.  

- Stéphan Brun, "Les normes comptables IAS/IFRS", Galino éditeur, Paris, 2006, p169. 
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 عمليات التوحيد: ثانيا 
بعد إجراء التعديالت الالزمة على احلسابات، تسوية األرصدة املقابلة وحتويل حسابات الفروع      

: العمليات الفعلية للتوحيد بإتباع اخلطوات التاليةب يتعني بعد ذلك القياماألجنبية يف مرحلة ما قبل التوحيد، 
واقتسام حقوق ف سندات املسامهة حذجتميع احلسابات، حذف العمليات املتبادلة واألرصدة املقابلة، 

 .امللكية

جتميع حسابات الشركة األم وشركاهتا التابعة بندا بندا بواسطة  يتطلب هذا اإلجراء: جتميع احلسابات -1
 .إضافة البنود املماثلة من األصول وااللتزامات، وحقوق امللكية، واإليرادات واملصاريف إىل بعضها البعض

أسهم الشركة التابعة، سوف تكون بقية أسهم هذه األخرية من  ٪100ويف حالة متلك الشركة األم ألقل من 
ضمن حقوق امللكية عرضها مملوكة من أطراف أخرى يطلق عليهم احلقوق غري املسيطر عليها، اليت يتوجب 

ألهنا تعترب مصدر متويل  األم عن حقوق امللكية للشركة يف امليزانية املوحدة، وبشكل مستقل ويف بند منفصل
وهذا وفق ما يتطلبه معيار  ،، كما تعرض كذلك بشكل منفصل يف أرباح اجملموعةلتزامإمن املالكني وليست 

نظرية الوحدة االقتصادية من حيث القياس ل بتبنيه" القوائم املالية املوحدة"10اإلبالغ املايل الدويل رقم 
 1.احلقوقهذه واإلفصاح عن 

مع حسابات الشركة واملشاريع املشرتكة جتميع حسابات الشركات الشريكة  ميكنال كما سبق وبينا،     
، ال تعد هذه الطريقة كإجراء حقوق امللكية، على خالف طريقة التوحيد الكليطريقة  باستخداماألم 

ييم أو تعديل ، حيث يتم إعادة تق2للتوحيد، وهلذا الغرض ميكن استخدامها إلعداد احلسابات الفردية
صايف لتعكس التغريات اليت حتدث بعد تاريخ االقتناء يف حصة هذه األخرية يف  تكلفة استثمار الشركة األم

  .ونتائج الشركات املستثمر فيها حقوق امللكية
مبا أن شركات اجملموعة متثل : بني شركات اجملموعةاملتقابلة املعامالت املتبادلة واألرصدة استبعاد  -2

اقتصادية واحدة فإن ما يتم من إجراءات لتوحيد القوائم جيب أن يتم يف إطار هذه النظرة وحدة 
أن تربح  االقتصادية، فيكون من غري املنطقي أن تكون هذه الوحدة دائنة ومدينة لنفسها يف نفس الوقت أو

غري فقط واستبعاد لذا فإن األمر يتطلب االحتفاظ باملعامالت املتحققة مع ال ،أوختسر الوحدة من نفسها

                                                 
1
 :أنظر  

زوري، األردن ،عمان، ، دار النشر اليا"أساسيات المعرفة المحاسبية"ريان يوسف نعوم، مشتاق طالب الشمري،. د طالل دمحم الججاوي، د.أ -

  .464، ص2002

 .662جمهة حميدات، الطبعة الثالثة، ، مرجع سابق، ص. دمحم أبو نصار، د.د.أ -
2
 Mohamed Neji Hergli," Maitriser la consolidation des comptes, Référentiel IFRS", Version électronique, 

Octobre 2007, p47.  
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وميكن ، الصفقات املتبادلة بني شركات اجملموعة وكذلك األرباح أو اخلسائر اليت تنتج عن هذه الصفقات
 1:التمييز بني

عداد القوائم املوحدة استبعاد كامل إيتطلب  ، حبيثاستبعاد له تأثري على الوضعية الصافية أو النتيجة -
عنها ما مل تكن التكلفة غري  مجةغري احملققة النااخلسائر /األرصدة املتداخلة بني شركات اجملموعة واألرباح 

عاجل حذف النتائج حبيادية هذه يو  (.أي يكون هلا طابع هنائي على املستوى املوحد)ممكنة االسرتداد 
ات املوحدة، إظهار تأثري ذلك على الضريبة املؤجلة وتصحيح حصة األقلية األخرية وختصيصها يف االحتياط

توزيعات احلصص املدرجة ضمن اإليرادات املالية لدى املنشآت  ويتم استبعاد. باملبلغ الصايف الذي مت حذفه
 هوامش الربح غري احملققة عن عمليات بيع املخزون السلعي واالستثمارات داخل اجملموعة،، املستفيدة

على احلقوق املشكوك يف حتصيلها، مؤونة تدهور  مؤونة واليت متثلاملؤونات املشكلة على شركات اجملموعة 
 .قيمة سندات املسامهة ومؤونة املخاطر واألعباء

تجارية بني الالية و املعالقات ،حيث ينجم عن الاستبعاد العمليات املتبادلة بدون تأثري على نتيجة اجملموعة -
اجملموعة تسجيالت مقابلة للعمليات املتبادلة يف احلسابات الفردية لكل شركة، ومن ذلك أن تقوم شركات 

، فهي ال متثل رقم أعمال حقيقي "املبيعات البينية"بـ مبا يطلق عليها الشركة األم ببيع بضاعة للشركة التابعة
ازدواجية اإلثبات يف الدفاتر من تأثرياهتا خالل عملية التجميع يف  تكمنو  ،ألن اجملموعة باعت لنفسها

ناحية، ويف املديونيات املتبادلة الناجتة عن تلك املبيعات من جهة أخرى ويف األرباح غري احملققة من ناحية 
بعدما )يتطلب استبعاد هذه احلسابات املتبادلة من حقوق وديون، أعباء وإيرادات  ند التوحيدعو . أخرية

ن تأثري على نتيجة اجملموعة حىت يتحقق غرض اإلفصاح اخلاص بنفس املبلغ وبدو ( حتذف اهلوامش
 .بالصفقات املربمة مع الغري فقط

 :املرحلة ما يلييتم يف هذه : ومعاجلة فرق التوحيد األويل اإلستثمار يف الشركة التابعة حذف -3
يف الشركات التابعة من ميزانية الشركة  لالستثمارالقيمة الدفرتية  إعداد القوائم املالية املوحدةحتذف عند  -

 ،املعدلة يف إطار التوحيد( أي صايف األصل) االجتماعيةاألم ألهنا متثل استخداما مزدوجا مع حساباهتا 
وجتدر . بني حصة الشركة األم وحصة األقليةللشركات املندجمة يف هناية كل فرتة  حقوق امللكيةوتقسم 

عملية شراء أسهم الشركة التابعة ومعاجلتها يف دفاتر الشركة األم يف تاريخ  اإلشارة هنا على أنه يتم إثبات
، أما خالل الفرتات التالية للتملك فيعاجل 4التملك بطريقة الشراء اليت يتطلبها معيار اإلبالغ املايل رقم

                                                 
1
 أنظر 

.464ريان يوسف نعوم، مشتاق طالب الشمري، مرجع سابق، ص. الججاوي، دد طالل دمحم .أ -   

-Gerrard Boileau, "Comprendre les comptes d’une entreprise ", Revue Fiduciaire, Paris, 2007, p136. 
-
, J.Y.Eglem, Op cit, p96.  
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حيث يتأثر رصيد  ،10االستثمار يف الشركة التابعة بطريقة امللكية وفق ما يتطلبه معيار اإلبالغ املايل رقم
االستثمار بتطبيق طريقة امللكية باألمور سابقة الذكر عند احملاسبة عن االستثمار يف الشركات الزميلة 

  1.واملشاريع املشرتكة
الفرق بني وميثل عند إعداد القوائم املوحدة ألول مرة بتاريخ االندماج  املالحظ معاجلة فرق التوحيد األويل -

من صايف  (غري املعاد تقييمها أي بالقيمة الدفرتية)دات املسامهة ونصيب الشركة األمالقيمة الدفرتية لسن
 قياساألصل يف التابعة مبا يف ذلك نتيجة النشاط، وذلك بعد تعديل صايف األصل وفقا لقواعد العرض وال

يشكالن  يقسم فرق التوحيد األويل إذا كان رصيدا موجبا إىل حسابني. 2املعمول هبما داخل اجملموعة
 :ومها ،موضوع معاجلة حماسبية خمتلفة عند التوحيد

 يوافق االختالف بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة ألصول والتزامات التابعة يف  :فارق التقييم
حبيث يتطلب  ،(أي عند دخوهلا يف جمال التوحيد)إطار التقييم اإلمجايل للشركة بتاريخ التملك 

إعداد القوائم املالية املوحدة إجراء تعديالت على حسابات الشركة التابعة لتظهر بالقيمة العادلة 
ميثل هذا الفرق رصيدا  .وإظهار كامل الفروقات حسب ما يفرضه مفهوم الوحدة االقتصادية

جعلها مطابقة خمصصا، ال يسجل حماسبيا وإمنا خيصص يف عناصر األصول وااللتزامات املعنية لي
 3.لقيمتها العادلة اليت تتحدد يف تاريخ التملك

  ( أوناقص)ميثل فائض رصيد فرق التوحيد األول على رصيد فرق التقييم  (:الشهرة)فارق االقتناء
الذي ال ميكن ختصيصه يف امليزانية، فهو ميثل السعر املكمل لقيمة املمتلكات والذي يقوم املشرتي 

االقتصادية املرتقبة عند السيطرة على التابعة كالقضاء على شركة منافسة، بدفعه مقابل األرباح 
بينما إذا كان رصيدا سالبا فهو يوافق اخلسائر  ،خلإ...،حتسني ظروف اإلنتاج، التوسع خارجيا

 4.املتوقعة واخنفاض أسهم الشركة التابعة يف البورصة
طريقة الشهرة اجلزئية : باستخدام بديلني (2002املعدل)04املايل رقم معيار اإلبالغ الشهرة وفق تقاس -

  وحصة الفوائد املكتسبة من القيمة العادلة لصايف من طرف املشرتي السعر املدفوعالفرق بني  متثلواليت 
الشهرة اجلزئية  انطالقا منطريقة الشهرة الكاملة اليت تقاس  الذي يتطلب والبديل الثاين، أصل الشركة التابعة

 5.الشهرة العائدة حلقوق األقليةمضافا إليها 
                                                 

1
 :أنظر  

.666، 666مرجع سابق، صجمعة حميدات، الطبعة الثالثة ،  . دمحم أبونصار، د. د. -  

-,Pricewaterhousecoopers, " comptable ", Memento Francis Lefebre, sept 1996. 
2
 Hervé Stolowy, Michel J. lEBAS, Georges Langlois,"Comptabilité et Analyse Financière",Editions De Boeck 

Université, Bruxelles, Belgique,2006, p627. 
3
 J.Y.Eglem, Op cit, p475-476. 

4
 Claude Lavabre, Op cit, p660. 

5
 Mohamed Neji Hergli, Op cit, p127.   
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 لمجموعات متعددة اجلنسيات وترمجة حسابات الفروع األجنبيةاإلطار العام ل: ينالثااملبحث 
لقد شهد القرن التاسع عشر انتشارا كبريا يف االستثمار اخلارجي يف جماالت عديدة وأصبح االستثمار       

أدى هذا إىل أن تصبح  بالنسبة لكثري من الشركات خارج حدود الدول اليت تنتمي إليها شغال شاغال،
وامللح لتفهم مناخ وطرق اج الشديد ياملشكالت احملاسبية مسة أساسية للمحاسبة، ومن هنا برز االحت

وأساليب احملاسبة يف البيئات املختلفة وبرزت أيضا احلاجة إىل استحداث وتطوير أنوع جديدة من النظم 
احملاسبية املوائمة مع الظروف الدولية اجلديدة واملختلفة والتخفيض من املشكالت احملاسبية اليت تربز حني 

وتصبح متعددة اجلنسية يف الرتكيب واجملال، وأهم الصعوبات  يعرب نشاط وسيطرة الشركات احلدود القومية
ا يؤدي إىل مماختالف األنظمة احملاسبية يف الدول املضيفة هي اليت تواجهها احملاسبة يف هذه الشركات 

وهذا ما ميثل موضوع دراستنا هذه، إىل جانب مشاكل تتعلق برتمجة  ،تشكيل عقبات أمام توحيد احلسابات
عد التطرق ، وهذا ما سنتناوله يف هذا املبحث باألجنبية املعدة بعملة غري عملة الشركة األم قوائم الفروع

 .ملفهوم اجملموعات متعددة اجلنسيات
 مفاهيم عامة حول اجملموعات متعددة اجلنسيات: املطلب األول

كما ذكرنا سابقا، أصبح هناك تغيريا يف املنشآت االقتصادية وحجم أعماهلا نتيجة االنفتاح          
االقتصادي بني الدول والتطورات التكنولوجية وما رافقها من تطورات وتغريات على الصعيد احمللي والدويل، 

دولة الواحدة نفسها بل ما استدعى من هذه املنشآت أن تكون كبرية جدا حبيث أصبحت ليست داخل ال
الشركات ''خارج الدولة وأصبحت تعرف بالشركات متعددة اجلنسيات أو كما أمسوها بعض الكتاب 

، تشكل هذه الشركات بالتجمع مع فروعها األجنبية ما يعرف بـ ''الشركات عابرات القوميات''أو '' الدولية
اليت تعرفها احملاسبة يف هذه الشركات البد من ، فقبل التطرق إىل املشاكل "اجملموعات متعددة اجلنسيات"

 .التعرف مسبقا على ماهية هذه اجملموعة، نشأهتا، اسرتاتيجيتها وأهدافها، أشكاهلا وتنظيمها
 ات متعددة اجلنسي اتموعاجمل مفهوم وخصائص: الفرع األول

متعددة اليت تدعى بالشركة األم من الشركة كباقي اجملموعات احمللية اجملموعة متعددة اجلنسية  تتشكل     
 .الفروع األجنبية، وفيما يلي سنحاول إبراز مفهوم كالمهاالشركات البنت اليت تدعى بو اجلنسية 

 مفهوم وخصائص الشركات متعددة اجلنسية: أوال
ليس هناك اتفاق عام بني الكتاب والباحثني حول مفهوم واحد وداللة واحدة للتعبريات اخلاصة       

شركة متعددة اجلنسية، املنشأة الدولية، املنشأة العاملية : باملنشأة متعددة اجلنسية، إذ جند عدة تعبريات منها
 . أو املنشأة عابرة األقطار

International company, Multinational, global world company transnational 
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يف حقيقة األمر كل هذه التعبريات حتمل نفس املعىن ال أكثر وال أقل، لكن الواقع ِيؤكد أن اصطالح  لكن
هو املستخدم بكثرة وعلى نطاق واسع عامليا، كما يتفق الكثري من الكتاب على '' شركة متعددة اجلنسية''

التحدث عن العمليات أو األعمال مثل التسويق أو التمويل، واصطالح استخدام اصطالح دولية حني 
متعددة اجلنسية حني التحدث عن الشركة نفسها، أما تعبري عابرة القارات أو القوميات أو األوطان فهو 
االصطالح الذي تفضل هيئة األمم املتحدة استخدامه رمبا هبدف التقليل من اآلثار النفسية السياسية لدى 

    1.ل النامية من جراء استخدام مصطلح متعددة اجلنسياتالدو 
هناك العديد من الدراسات االقتصادية اليت تعرف الشركات متعددة اجلنسيات ومل تستقر عند تعريف    

موحد وشامل، وإمنا تعددت التعاريف بتعدد اختصاصات املهتمني هبا، نقدم أدناه بعضها على سبيل الذكر 
 :ال احلصر

جمموعة من الشركات أنشئت كل منها يف الدولة اليت هبا عملياهتا وتقع مجيعها حتت سيطرة ورقابة هي     
والشركة متعددة اجلنسية هي الشركة اليت تتحكم يف اجملموعة السابقة، وتعترب اجملموعة  . مركز رئيسي واحد

لرئيسي فقط هلذه اجملموعة، كلها متعددة اجلنسية، أما اصطالح شركة متعددة اجلنسية يطلق على املركز ا
فهي الشركة اليت متتلك وتدير أصوال أجنبية وليس األوراق املالية املرتكزة على هذه األصول، وعدد شركات 
اجملموعة جيب أن يكون على األقل مخس شركات، كل شركة متارس نشاطها يف دولة مستقلة، أو مبعىن آخر 

( الدولية)م العمليات الدولية وتكتسب الشركة األم صفة جيب أن يكون عدد الفروع كبريا حىت يزيد حج
  2.تعدد اجلنسية

'' الشركة متعددة اجلنسية''حسب هذا التعريف تعد الشركة األم اليت تسيطر على الفروع األجنبية بـ 
 .''اجملموعة متعددة اجلنسية"يشكالن معا أي هذه الشركة مع فروعها األجنبية ما يسمى بـ 

بأهنا تلك اجملموعات اليت ختصص جزءا مهما من مواردها املالية، موعات متعددة اجلنسيات تعرف اجمل      
الفنية واإلدارية لألعمال الدولية وتصبح بذلك تابعة للدول األجنبية فيما خيص منوها ونتائجها، واملقصود 

وكاالت البيع والتوزيع وإمنا يقصد باألعمال الدولية ليس االستثمار يف حافظة األوراق املالية يف اخلارج وال 
هبا العمليات الصناعية والتجارية الدولية اليت ختضع لسيطرة املركز الرئيسي واملتمثل يف الشركة األم، والبعض 

خر يعترب بأن اجملموعة أو الشركة األم تصبح عاملية إذا كانت مبيعاهتا وأرباحها من العمليات اخلارجية اآل
 إمجايل املبيعات واألرباح، وحسب نظر اآلخرين تكسب املنشأة صفة العاملية إذا كانمن  % 25تبلغ حوايل 

                                                 
، دار البداية للنشر، عمان،          "التدقيق على االسثمارات في الشركات متعددة الجنسيات في ضوء معايير التدقيق الدولية''خالد راغب الخطيب،

1
 

.146، ص 2002األردن،  

.  52، ص1222، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، "اإلدارة الدولية، تحدي التقدم اإلداري للدول النامية"نادية الهادي،. د 
2
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مجايل إمن  % 25من االستثمار الكلي أو نسبة املستخدمني  % 25حجم االستثمار اخلارجي يبلغ حوايل  
شركات املستخدمني، وآخرون يعتقدون بأن تأهل املنشأة إىل املستوى الدويل يتطلب أن تسيطر على مخس 

 1.فرعية يف اخلارج
للمجموعات، قد تكون ( أو الدولية)حسب هذا التعريف هناك معايري تسمح بتقسيم درجة العاملية     

عدد أو حجم املنشآت األجنبية املمتلكة من طرف الشركة األم، درجة ملكية وسيطرة هذه الشركة، عدد 
ة دولية األحباث، درجة دولية املركز الرئيسي الدول اليت تباشر فيها املنشآت عملياهتا الدولية، درج

إخل، كما ميكن االعتماد يف التقييم على خصائص األداء املتعلق بالعمليات الدولية كاجلزء ...،املسيطر
 .النسيب من األصول، األرباح، املبيعات أو املستخدمني

ل املركز األم أو املركز األول اجملموعة متعددة اجلنسية هي عبارة عن جمموعة الشركات تتمركز من خال    
والرئيسي يف أحد الدول، وغالبا يف الدول العظمى وتكون أعماال ونشاطات يف دول أخرى من خالل 

سب هذه الشركات جنسية البلد الذي تقيم فيه، يدير تفروعها واليت يتجاوز عددها العشرات، هذا وتك
متعددة ''رض األم مركزا رئيسيا له، ويطلق اصطالح نشاطها على املستوى الدويل جملس إدارة يتخذ من الع

اقتصاديا ألنه يف الغالب ما تكون هذه الشركات مملوكة ألفراد دولة واحدة وتقوم بعملياهتا '' اجلنسية
 2:مميزة ةاالستثمارية يف أكثر من بلد واحد، هلا خصائص تنظيمي

باشرة من قبل الشركة األم من خالل امللكية من ناحية امللكية، أما أن تكون شركات اجملموعة ممتلكة م -
الكاملة أو من خالل مشاريع مشرتكة مع جمموعات حكومية أو خاصة، وتبقى الشركة األم تتحكم 
وتسيطر على القرارات على الرغم من االختالف اإلداري من شركة إىل أخرى والسيما القرارات الرئيسية 

تاج، توزيع األسواق وتنويع الدراسات واألحباث والتخطيط طويل اليت تتعلق بالنشاطات اخلارجية مثل اإلن
 .األجل واالستثمارات الرأمسالية

توحيد اإلنتاج والتسويق على مستوى دويل حبيث من املمكن أن مير إنتاج منتوج معني يف عدة دول حلني  -
وقد يتم تسويق هذه السلعة يف دول أخرى، هذا التوحيد يؤكد ضرورة احلاجة إىل اختاذ القرار  هاكتمال

والتخطيط املركزيني، كما ميكن أن خيلق هذا التنظيم املركزي واإلنتاج والتسويق املوحدين مشاكل تتمثل يف 
 .ل املضيفةاختالف املعتقدات والثقافات واألهداف والسياسات واألمور التشريعية مع الدو 

 

                                                 
1
 Josette Peyrard et autres,Op cit, p351. 

2
 .244-244، ص 2010دار الصفاء األردن، '' اإلدارة المالية الدولية والتعامل بالعمالت األجنبية''توفيق عبد الرحيم يوسف حسن،  
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يعرفها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة بأهنا كيان اقتصادي يزاول التجارة واإلنتاج عرب القارات وله يف دولتني    
 1.فروع تتحكم فيها الشركة األم بصورة فعالة وختطط لكل قراراهتا ختطيطا شامال وليدة أوشركات أكثر  أو
 :الشركة متعددة اجلنسية فيما يلي متيزاليت ميكن أن حندد النقاط الرئيسية  مماسبق     
، تشكل هذه الشركة مع ''بالشركة املتعددة اجلنسية''تعد الشركة األم اليت تسيطر على الفروع األجنبية  -

  .''اجملموعة متعددة اجلنسية''يسمى بـ افروعها م
أو )اخلدمات صفة العاملية تكتسب املنشأة يف بداية ممارستها للنشاط الدويل من تصدير للمنتجات أو  -

 .، مث تتحول إىل شركة متعددة اجلنسية بامتالكها التدرجيي للفروع يف اخلارج(الدولية
تقوم كل شركة على حدة بتكييف منتجاهتا وإسرتاتيجيتها مع متغريات بيئة حملية وأجنبية ودولية، كما أن  -

 .املضيفةنشاطها اإلداري والوظيفي يتأثر خبصائص البيئة يف الدول 
متارس أنشطتها الوظيفية، التمويلية والتسويقية واإلنتاجية وإدارة املوارد البشرية خارج حدود الدولة األم،  -

هذا ما مييزها عن بقية الشركات باتساع الرقعة اجلغرافية لنشاطها وكرب مساحة السوق اليت تغطيها، مما 
 .عيا ويؤدي إىل حتقيق التكامل الرأسي واألفقييسهم يف تشعب األنشطة اليت تقوم هبا جغرافيا وقطا

 2:هذا إىل جانب مسات أخرى تتميز هبا الشركات متعددة اجلنسيات وجيدر ذكرها      
ضخامة حجمها فهي متثل كيانات اقتصادية عمالقة وأهم مؤشر يدل على ذلك هو رقم أعماهلا، فهي  -

من حجم املبيعات على املستوى العاملي، إىل جانب حجم رأمساهلا، استثماراهتا، ٪20تستحوذ على حنو 
نتاجها، الشبكات التسويقية اليت متلكها، حجم انفاقها على البحث والتطوير، هياكلها التنظيمية إتنوع 

 . دارهتاإوكفاءة 
ية املشرتكة وتعزيز قدراهتا إقامة التحالفات االسرتاتيجية فيما بينها من أجل حتقيق مصاحلها االقتصاد -

التنافسية والتسويقية، وأحيانا يأخذ هذا التحالف شكل االندماج أو يتحول إىل شركات مشرتكة بني 
 .الشركات متعددة اجلنسيات

املزايا االحتكارية وتتحدد يف أربعة جماالت هي التمويل، اإلدارة، التكنولوجيا والتسويق، حيث تنبع املزايا  -
من توافرها على موارد كبرية متكنها من االقرتاض بثقة وبأفضل الشروط من األسواق املالية الدولية، التمويلية 

وتنبع املزايا اإلدارية من توافرها على هيكل تنظيمي على أعلى مستوى من الكفاءة يسمح بسرعة 
ة من خالل التطور االتصاالت واختاذ القرارات السليمة يف الوقت املناسب، وحتصل على املزايا التقني

                                                 
1
، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة " مقدمة في المالية الدولية"منجد عبد اللطيف الخشالي،.نوزاد عبد الرحمن الهيتي، د. د  

 .224، ص2006األولى، 
2
، دار غيدان للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "يل النظم االقتصادية العالميةتحل"إبراهيم جابر حسنين، .محمود علي فاروز، د.جزام دمحم عليند. د  

 .121-166، ص2014الطبعة األولى، 
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التكنولوجي املستمر وحرصها على التجديد واالبتكار جملاهبة املنافسة، وتنبع املزايا التسويقية من فروعها 
 .وشبكاهتا اليت حترص على التوزيع  يف الوقت املناسب والدعاية ملنتجاهتا

إلزام ق املالية العاملية و تعبئة الكفاءات واملدخرات العاملية بوسائل عديدة كطرح األسهم يف األسوا -
 .الشركات التابعة بتوفري أقصى التمويل احمللي هلا

التخطيط االسرتاتيجي الذي يعد أداة أساسية إلدارة الشركات متعددة اجلنسيات وحتقيق األهداف  -
 .االسرتاتيجية

   الفروع األجنبية ماهية : ثانيا
.   الوظيفةو تتخذ الفروع األجنبية أشكاال عديدة وسنحاول التطرق إىل هذه األشكال من حيث امللكية     
يف املفاهيم املتعلقة مبحاسبة  جرت العادة على أن يعرف الفرع: تصنيف الفروع األجنبية وفق امللكية  -1

بالشركة  عادةة األم، يطلق عليه على أنه ذلك الكيان املستقل قانونيا والذي خيضع لسيطرة الشرك اجملموعة
 .مشرتكة بني عدة جمموعات ةإذا كان خيضع لسيطر  امشرتك االتابعة، كما ميكن أن يكون شركة أو مشروع

غري . لكن الفرع األجنيب يصعب حتديد مفهومه وشكله كما هو احلال بالنسبة للشركات متعددة اجلنسيات
من حيث امللكية اعتمادا على املفاهيم الواردة سابقا، إىل معرفة هذه الفروع وحتديد شكلها  أنه حاولنا

 : باالستثمار األجنيب املباشر على النحو التايل ترتبطمفاهيم أخرى اختيار جانب 
ميكن تعريف الشركات متعددة اجلنسية على أهنا مؤسسة أو جمموعة من املؤسسات، غالبا ما تكون      

كبرية احلجم وتنطلق من قاعدة وطنية، كما تقيم يف اخلارج عدة فروع يف عدة بلدان باعتماد اسرتاتيجية 
يف اخلارج عدة فروع يف عدة كما تقيم " ةوقد مت حتليل هذا التعريف والتعليق عن العبار . وتنظيم عامليني

بأن أساليب توطني الفروع يف اخلارج عديدة، غري أهنا تتمثل باخلصوص يف االستثمار األجنيب ..." بلدان
من حيث إدخال مفهوم  (األجنيب غري املباشر االستثمار) املباشر املتميز واملختلف عن استثمار احملفظة

، وأحيانا تعد على سبيل املثال اية بالكامل، أو شراء أسهمويتحقق ذلك بشراء مؤسسة حمل. السيطرة عليه
السيطرة الكاملة مكلفة، كما ميكن أن تواجه الشركات عوائق تشريعية وطنية مما يدفعها إىل املشاركة يف 

اليت ينقسم رأمساهلا بني  (التحالفات االسترياتيجية)املؤسسات احمللية وتشكيل ما يعرف بالشركات املشرتكة
 .42/51إال أن هذه املشاركة كثريا ما تكون على أساس متفاوت ،ني احملليني واألجانباملسامه
ومبا أن االستثمار األجنيب املباشر يعد من أهم طرق توطني الفروع يف اخلارج فيكون مفهوم الفروع      

، والذي يعترب مباشر حسب صندوق النقد الدويل حني ميتلك االستثماراألجنبية يرتبط مبفهوم هذا 
أو أكثر من رأمسال الشركة على أن ترتبط هذه امللكية بالقدرة على التأثري يف إدارهتا، وهو  ٪10املستثمر 
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ويأخذ هذا االستثمار أشكاال عديدة من حيث . 1خيتلف عن االستثمار يف احملافظ والصناديق االستثمارية
نشاء مشروع جديد بالكامل للمستثمر األجنيب، أو متلك مشروع مشرتك والذي ميكن أن تتوزع امللكية كإ

ملكيته بالتساوي أو بدون تساوي بني طرف أوعدة أطراف أجنبية من جهة، وطرف أوعدة أطراف حملية 
أن وميكن إقامة مشروع مشرتك جديد أو شراء جزء لرأمسال مشروع قائم من قبل شريطة  ،من جهة أخرى

   2.٪10ال تقل املسامهة عن 
مما سبق، ميكن القول بأن مفهوم الفروع األجنبية وأشكاهلا يرتبط مبفهوم االستثمار األجنيب، وبذلك     

، غري أنه من املعروف يف أدبيات ميثل الفرع إما شركة تابعة، أو مشروع مشرتك، أو شركة مستثمر فيها
الشركة املستثمر فيها وميكن أن خيضع للتأثري الفعال عند امتالك  حماسبة اجملموعة أن املشروع يكتسب صفة

، وبذلك يكون مفهوم االستثمار األجنيب أوسع من مفهوم الفروع ٪20عدد من األسهم ال يقل عن 
األجنبية، إىل جانب أن اصطالح الفروع املشرتكة يطلق فقط على تلك الفروع اليت يتوزع رأمساهلا بالتساوي 

وختضع للسيطرة املشرتكة دون الشراكات والتحالفات األخرى املتحدث عنها يف أدبيات  بني الشركاء
االستثمار األجنيب واألعمال الدولية، وهبذا ميكن القول بأن االختالف يف االصطالحات ومعانيها يرجع 

 .إىل تعدد اختصاصات املهتمني هبا، كما سلف وذكرنا
  3:، وهيأصناف من الفروع ةميكن أن منيز بني أربع: وفق الوظائفاألجنبية الفروع تصنيف  -2
تقوم الشركة األم بغرض توحيد عملية البيع والتسويق بإقامة فروع يف اخلارج تلعب دور : الفروع التجارية -

املستورد للمنتوج املصنع يف البلد األم، تتشارك هذه الفروع مع املوزع احمللي وتكون هلا معرفة أكثر 
 . املرحلة األوىل لالستيطان يف اخلارج يف معظم األحيانمتثل . يت تتكيف مع معايري البيئة احملليةباملنتوجات ال

الشركة األم فيما خيص العالمة،  بصفة غري جوهريةهي عبارة عن شركات صناعية تتبع : فروع اإلنتاج -
ما ميكنها أن تنتج للتصدير، إخل، ميكن أن تنتج هذه الفروع لألسواق احمللية ك...،الرباءات، التكنولوجيا

 .حمدودة االستريادنتاجية يف حالة تطورها يف السوق أو إذا كانت رخص إبعض فروع البيع تتحول إىل فروع 
تسمى بالشركات املالية أو القابضة وغالبا ما تتوسط الشركة األم والفروع األجنبية، : الفروع املالية -

تتكفل بإدارة املسامهات املمتلكة من طرف الفروع اليت تعمل يف الشركات القابضة اليت  وميكن أن تكون
الشركات القابضة للتمويل عند القيام بعملية اإلصدار يف السوق املايل ، أو نفس البلد أو املنطقة اجلغرافية

ائية تتمركز هذه الشركات يف الدول اخلالية من التشريعات املتعلقة بالتبادل وتتميز بوجود أنظمة جب .الدويل
                                                 

، 2004، المعهد العربي للتخطيط، "االستثمار األجنبي المباشر، تعاريف وقضايا" حسان خضر،. أ 
1
 

.12/02/2016، تاريخ اإلطالع   http//: www. arab-api.org/images/publication/pdfs/84/84_develop_bridge33.pdf  
2
، رسالة دكتوراه في العلوم "2005-1226االستثمار األجنبي المباشر وآثاره على االقتصاد الجزائري خالل الفترة "عبد الكريم بعداش، . د 

 2006/2002االقتصادية، تخصص النقود والمالية، جامعة الجزائر،
3
Josette Peyrard et autres , Op cit, p229-231.  
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مثل سويسرا، هونكونغ، باناما، باهاماس، ومن مزايا " اجلنات اجلبائية" حمفزة وهي تلك الدول اليت تدعى بـ
هذه الفروع أهنا تتمتع بدرجة كبرية من االستقاللية واملرونة املالية من أجل حتويل العوائد واألصول من بلد 

 .آلخر
 .را هاما يف إدارة عقود املساعدة الفنية واهلندسيةتلعب هذه الفروع يف اخلارج دو  :فروع اخلدمات -
 نشأة الفروع األجنبية ومراحل تطورها: فرع الثاينال

 دوافع نشأة الفروع األجنبية: أوال
بالتوسع يف أنشطتها عرب األقطار أو باالستثمار دوليا،  نتيجة لقرار املنشآتكظهرت الفروع األجنبية       

ة لتفاعل جمموعة من الدوافع، والدوافع االسرتاتيجية هي من أدت يف األصل إىل يتم اختاذ هذا القرار كنتيج
جياز إتوسع وتفرع األعمال، فتحولت الشركة القومية تدرجييا إىل شركة دولية مث إىل متعددة اجلنسية، وميكن 

 1:على النحو التايلهذه الدوافع يف مخسة جماالت رئيسية 
سواق اليت تكون مدة حياهتا حمدودة يف األ للمنتجاتالرغبة يف اكتساب أسواق خارجية جديدة والسيما  -

 .النشطة
 .البحث عن موارد مادية ومواد أولية من أجل اإلنتاج والتصدير -
نتاجية بسبب اخنفاض تكلفة اليد العاملة وكذا استقطاب موارد بشرية ذات خربة إالبحث عن منافع  -

 .رات عاليةومها
 .ازدياد املعرفة الفنية، اخلربة اإلدارية والبحث عن بيئة تكنولوجية نشطة -
 .البحث عن االستقرار السياسي واألمين وإطار قانوين مالئم لتطوير أعمال خاصة -

حتقيق  كما ميكن أن يرجع قرار التوسع إىل رغبة الدولة املضيفة يف حتسني وتدعيم ميزان مدفوعاهتا أو
تكامل داخل االقتصاد نفسه ألن االستثمار األجنيب املباشر يساهم يف خلق عالقات اقتصادية بني 

 .نتاج واخلدماتقطاعات اإل
 تطور الفروع األجنبية: ثانيا

يتطور الفرع األجنيب من خالل ثالث مراحل، يف املرحلة األوىل هتتم الشركة مببيعاهتا وكيفية التوسع يف      
م أو إدارة للتصدير واالتصال املباشر بأسواقها اخلارجية، ويف املرحلة الثانية يتم خلق وحدة السوق خبلق قس

تابعة للشركة األم تتوىل عملية البيع والتسويق اخلارجي، ويف املرحلة الثالثة تكون هذه الوحدة قد تطورت يف 

                                                 
1
 David Eiteman, Arthur Stonehill, Michael Moffelt,"Gestion Financière Internationale", Pearson Education, 

France, 2004, p397. 
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ه مستقلة عن إدارة الشركة السوق وحصلت على مكانتها حيث تصبح شركة ذاتية احلركة وتعمل بطريقة شب
 1.األم

أما إذا تناولنا هذا التطور من زاوية تطور النشاط الدويل وحركة رؤوس األموال، فإنه على املؤسسة أن متر 
 :على إحدى أو بعض األشكال التالية

تبدأ الشركة الدولية نشاطها الدويل عندما تقوم بتصدير منتجاهتا أو خدماهتا إىل  :التصدير ةعملي -1
السوق اخلارجي وتتوىل البيع مباشرة للتجار، لكن هذه الطريقة غري متاحة يف كثري من الدول بالنظر إىل 

عها سلتصريف لذلك تفضل الشركات االعتماد على وكيل يف البلد األجنيب ل املتطلبات القانونية،
  2.وخدماهتا

الشركات األجنبية بغرض يف حافظة للشركة أن تستثمر ميكن : االستثمار يف حافظة األوراق املالية -2
احلصول على عوائد وتنويع استثماراهتا دون ممارسة السيطرة، حيث تبقى اإلدارة والسيطرة متارس من طرف 

جنيب غري املباشر، وعمل الشركات متعددة مثل هذا االستثمار يعكس االستثمار األ. الشركة األجنبية
 3.اجلنسيات يتطلب استثمارا مباشرا يقوم على أساس السيطرة واإلدارة عرب احلدود القومية

هو اتفاق متنح فيه الشركة احمللية إىل الشركة األجنبية احلقوق من أجل إنتاج أو بيع  :الرتخيص يةاتفاق -3
لتجاري، استخدام براءات اخرتاعها، أساليبها وخرباهتا الفنية املنتجات اليت حتمل عالمتها وامسها ا

تتخذ الشركة احمللية . اليت متتلكها مقابل دفعها لرسوم نظري حصوهلا على عوائد هذا االستخدام ةوالتكنولوجي
يف هذه احلالة دور مراقب للتأكد من احرتام االتفاقية وعادة ما يكون دورها استشاريا وموجها أكثر منه 

من جهة ميثل هذا االتفاق اسرتاتيجية ناجحة عندما تكون عالمة الشركة احمللية مشهورة، . داريا ومباشراإ
ومن جهة أخرى حيمل بني طياته املخاطرة املتمثلة باحتمال أن يصبح املستفيد من العقد منافسا كفوءا، أو 

 4.إخل...تكاليف الوكالة املرتفعة،خطر فقدان الرقابة على النوعية، خطر احلصول على تكنولوجيا مقلدة، 
ميكن ملنشأة حملية أن تتعاقد مع منشأة أجنبية إلنشاء مشروعات  :(الفرعية املناولة) عقود املقاوالت-4

اقتصادية معينة أو إجناز بعض األعمال نظرا لكفاءهتا التقنية، يؤدي هذا النوع من النشاط الدويل إىل تدفق 
مصانع "فيمكن إقامة مصنع أو مشروع معني حتت العقود املعروفة بـ. أكثر للسلع، الكفاءات واملواهب

، وتتضمن هذه العقود تويل مسؤولية إنشاء وتشغيل املشروع حىت "مصانع منتج يف اليد"أو "يف اليد مفتاح
 .تفق عليهممقابل أجر  (املنشأة احمللية)تسليم مجيع مفاتيحه إىل مالك املشروع

                                                 
.212-211، ص2002، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "إدارة األعمال الدولية،المدخل العام"علي عباس.د 
1
  

.42المرجع نفسه، ص 
2
  

.225منجد عبد اللطيف الخشالي، مرجع سابق، ص.نوزاد عبد الرحمن الهيتي، د. د
 3
  

4
 Josette Peyrard, Op cit, p201. 
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تتعهد مبوجب هذه العقود شركات أجنبية متخصصة إلدارة وحدات أو أقسام تابعة  :عقود اإلدارة -5
تتفرق عقود . آت يف دول أخرى ويف هذه املرحلة تبدأ تظهر أشكال النشاط الدويل املتضمنة لإلدارةملنش

اإلدارة عن عقود استخدام الرتخيص يف حدود أهنا تضمن تدفقات لألرباح دون التعرض للمخاطر 
 .وتكاليف االستثمار املباشر

انع مفتاح يف اليد، واملقاولة الفرعية الدولية الرخص واملساعدات التقنية، عقود اإلدارة ومص اتفاقيةتصنف 
اليت تتضمن تطوير عالقات تعاقدية  (العمليات املشرتكة) ضمن التحالفات االسرتاتيجية بغري حق امللكية

مما يتطلب التزاما أقل من  وتعاونية بني شركتني أو أكثر دون املشاركة يف حق امللكية وال خلق كيان مستقل،
 1.املشرتكة (الشركات)كما ميكن أن تظهر هذه االتفاقيات يف إطار املشاريع.املشاركةاألطراف 

يف العمليات الدولية املتضمنة للتجميع والتصنيع تبدأ املنشأة استثماراهتا : اإلستثمار األجنيب املباشر -6
ما من إمجايل وملا يصبح حجم هذه االستثمارات ضخم وتصبح األصول واألرباح األجنبية متثل جزءا مه

أصول وأرباح املنشأة، فإهنا تقوم بإنشاء فروع أجنبية مستقلة تتوىل رقابتها، ويشمل االستثمار األجنيب 
فضال عن قيامه بإدارة املشروع املشرتك أو  من املشروع أو بكاملهزء جلاملباشر ملكية املستثمر األجنيب 

وميكن أن يأخذ االستثمار . 2نولوجية وخربة فنيةسيطرته الكاملة على املشروع وحتويل موارد مالية وتك
 :املباشر أشكاال خمتلفة مثل

قامت العديد من الشركات بالتوسع خارجيا يف أواخر التسعينات عن طريق عمليات  :االندماج والشراء -
وقد عرفت تدفقات االستثمار . االندماج واقتناء مسامهات مهمة متنحها السيطرة على الفروع األجنبية

يرجع هذا التنامي أساسا إىل  ،٪42بنسبة وصلت إىل  2015سنةاألجنيب املباشر ارتفاعا مهما خالل 
مليار دوالر مقابل  621اعف االستثمارات األجنبية يف عمليات الدمج واالستحواذ اليت وصلت إىل تض

  2015.3مليار دوالر سنة  442
شركتني )وهو كيان مستقل قانونيا يشارك فيه طرفني :(Joint-Venture) الفرع أو املشروع املشرتك -

أو أكثر يف دولتني خمتلفتني، حبيث يتم استثمار مجاعي لرأس املال واملوارد بغرض حتقيق  (من الشركات األم
ميزة تنافسية، يتم تقسيم ملكيته بنسب متقاربة بني األطراف املشاركة وجيوز ألحدهم ممارسة السيطرة 

لنص بالنص فأقل، والبعض يطلق عليه بنموذج ا ٪50يسميه بعض الكتاب باستثمار . الكاملة على اآلخر
(Fifty-by-fifty).  ميثل الفرع املشرتك شكل من أشكال التحالفات االسرتاتيجية(Alliances 

                                                 
، الطبعة األولى، دار اليازوري للنشر والتوزيع، "التحالفات االستراتيجية في منظمات األعمال"جواد محسن راضي، .سعد علي العنزي، د. د.أ 

. 42-41، ص2011عمان، األردن،
1
  

. 162منجد عبد اللطيف الخشالي، مرجع سابق، ص.نوزاد عبد الرحمن الهيتي، د. د
2
  

. ، مرجع سابق"االستثمار األجنبي المباشر، تعاريف وقضايا" حسان خضر،. أ
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stratégiques)  ويأيت يف مقدمة هذه األخرية عند تصنيفها وفق درجة السيطرة، يعد هذا التحالف خيارا
بطول دورة اإلنتاج، ومن أهم عيوبه، مناسبا يف قطاع الصناعات الثقيلة واإلبداعات التكنولوجية اليت تتميز 

 1.أنه إذا كان املشروع كبريا، فإن السيطرة به ستصبح موضوعا خالفيا بني الشركاء
يوصف التحالف اإلسرتاتيجي بأنه ارتباطا رمسيا طويل و : (حبق امللكية)األخرىالتحالفات اإلسرتاتيجية  -

بشكل مباشر لتجميع املوارد والكفاءات من  األمد بني منشأتني أو أكثر من خالل استثمارات مشرتكة
أجل حتقيق أهداف اسرتاتيجية مشرتكة، ويتطلب هذا النوع من التحالفات درجة معينة من االستثمارات 

حدى الشركات يف شراء جزء من حق امللكية يف شركة أخرى واليت تدعى بالشركة املستثمر فيها، إمن قبل 
  2.تلفة بني الشركات املشاركةهذه األخرية تنقسم ملكيتها بنسب خم

تقوم اجملموعات الكبرية بإنشاء شركات ذات رأمسال  :(Le capital-risque)-املخاطرة-رأمسال  -6
املخاطرة يف اخلارج الستقطاب التكنولوجيا املتقدمة، يستخدم هذا الشكل من التمويل لتطوير املؤسسات 

وهو ميزج بني األموال اخلاصة الالزمة لالستثمار واملساعدات  ،اليت تنشط يف قطاعات التكنولوجيا الراقية
مسامهة دائمة ألهنا تعد للبيع فور ما  تعترباملقدمة يف اجملال اإلداري، غري أن املسامهة يف رأمسال املخاطرة ال 

 3.متكنت املؤسسة من متويل منوها باملوارد الذاتية
 ةكات متعددة اجلنسيالشر وتنظيم أهداف  ،اسرتاتيجية: الفرع الثالث

 التخطيط االسرتاتيجي: أوال
حتديد الغايات ووضع األهداف والسياسات، وميكن تعريف عملية  يشمل التخطيط االسرتاتيجي  

التخطيط االسرتاتيجي على أهنا العالقة اهليكلية اليت تنشأ يف منشأة كبرية بني املخطط واملنفذ املستخدم، 
ومن بني أهم أمناط العالقات املتواجدة يف الشركات متعددة اجلنسيات هي ما يطلق عليه بعالقة الوكالة، و 

وللشركة متعددة اجلنسيات وكالء كثريون . لوكيل هنا هو يف وضع املنفذ للخطط اليت يسطرها املخططا
وتبدو عملية التخطيط اسرتاتيجية داخل . 4منتشرون يف معظم دول تواجد شركات تابعة للشركة األم
خطة تعتمد عليها ، ويعين ذلك وضع القوميةاجملموعة متعددة اجلنسية أكثر تعقيدا منها داخل اجملموعة 

املنشأة يف قرارات األعمال اجلوهرية هلا، آخذة يف االعتبار الفرص والبدائل العاملية والنتائج العاملية املرتتبة 
عليها يف املستقبل، كما يتطلب تسطري اسرتاتيجية عامة الرتكيز على األسواق واملوارد العاملية، ويتزايد هذا 
                                                 
1
 Voir: 

- Josette Peyrard, Op cit, p205. 

.46، مرجع سابق، صجواد محسن راضي.سعد علي العنزي، د. د.أ -  

.140علي عباس، مرجع سابق، ص.د -  

.41-40المرجع نفسه، ص 
2
  

3
 Josette Peyrard, Op cit, p212. 

.202، ص2002، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "إدارة األعمال الدولية،المدخل العام"علي عباس.د
4
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 مخس إىل عشرختتلف آفاق ختطيط االسرتاتيجية حسب اجملموعة من . االهتمام يف بيئات سريعة التحول
سنوات وحتظى طوال هذه الفرتة باملراقبة والتقييم املنتظمني، كما ال ميكن أن يكون هناك تعارض بني 

ومتر عملية التخطيط االسرتاتيجي املثالية على . االسرتاتيجية واألهداف املسطرة لتحقيق هذه االسرتاتيجية
 1:احل الرئيسية التاليةاملر 
حتديد اجملموعة ملهمتها وتقدير البيئة من الناحية االقتصادية، السياسية واالجتماعية، تقدير اجتاهات  -1

 .التنويع، حتليل التكاليف واألسعار وإمكانياتالتكنولوجيا، حتليل األسواق خارج خطوط اجملموعة 
براز نقاط قوته وضعفه مقارنة بالصناعة واملنافسني، تقدير تقدير وحتليل التنظيم الداخلي للمنشأة مع إ -2

 .إخل...،موارد املنشأة من موارد مالية وبشرية وغريها، وتقدير درجة التقدم يف برامج العمل طويلة األجل
وضع األهداف االسرتاتيجية ودراسة عدة اسرتاتيجيات بديلة تتضمن االختيار فيما بني الدول عند  -4

 .عمليات واملواقع املختلفة لإلنتاج واملواردالتوسع يف ال
اختيار اسرتاتيجية وصياغة برامج العمل املتعلقة هبا على املدى الطويل، مع ضرورة القيام باملتابعة،  -4

 .التقييم واملراقبة بصفة منتظمة
 أهداف اجملموعات متعددة اجلنسيات: ثانيا
ميكن أن تقرر املنشأة االستثمار يف اخلارج إذا كانت املزايا والفوائد املقارنة املنتظرة من هذا االستثمار   

جوهرية ودائمة حىت تتمكن من فرض نفسها وتدعيم املنافسة يف األسواق اخلارجية، فضال عن ذلك يتعني 
، خطر الصرف، خطر سياسي)خلارج أن تغطي هذه الفوائد التكاليف واألخطار املتعلقة باألنشطة يف ا

تعزيز : ، ولالستفادة من املزايا املقارنة تصبو اجملموعات إىل حتقيق أهداف اسرتاتيجية أمهها(تكاليف خاصة
نتاج منتجات إ، منه حضور اجملموعة يف بعض األسواق املالية، توسيع املنتوج والرتويج لصنف معني

تحام األسواق اخلارجية، املشاركة يف األعمال الدولية وخدمات جديدة، زيادة احلصص يف السوق، اق
الطابع احمللي، اقتناء منتجات جديدة، إعادة متركز األنشطة، وضع تنظيمات  ذاتاألنشطة  واستبعاد

تقوم اجملموعة كذلك بتسطري أهداف مالية تعكس املستويات املختلفة للمخاطرة  .واسرتاتيجيات جديدة
خلق قيمة للمسامهني، : لبات أسعار صرف العمالت، ومن األهداف املاليةمثل املخاطر السياسية وتق

، تعظيم قيمة االقتصاديةواألموال  حقوق امللكية العائد علىتعظيم التدفقات النقدية، تعظيم معدل 
 2.املنشأة

 
 

                                                 
1
 Josette Peyrard ,Op cit, p355. 

2
Ibid, p356.  
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 اتمتعددة اجلنسي اجملموعاتتنظيم : ثالثا
تشكل الشركات متعددة اجلنسية جمموعة معقدة من الفروع متوطنة يف عدة دول، غري أنه ال ميكن إقامة   

مقاييس للحد األدىن لتعدد اجلنسية حيث يتفق العديد من الباحثني بأن مقياس تعدد اجلنسية يتعلق بنوعية 
ضمن تكامل للمجموعة وال ميكن الشركات ال بكثرهتا وبكميتها، ويتمثل ذلك يف هياكل تنظيمية متطورة ت

غري أن عملية تنظيم اجملموعات متعددة اجلنسية  ،اجياد فرعا ما منعزال عن أصله، وإمنا تابعا لشركته األم
تتسم بنوع من الصعوبة والتعقيد مقارنة باجملموعات القومية، وهذا بسبب االختالفات املوجودة يف األنظمة 

والبيئة الثقافية بني دول الشركة األم وفروعها، ومبا أن هذه اجملموعات ختصص  اجلبائية، القانونية واالقتصادية
موارد ضخمة للعمليات يف اخلارج، فمن املمكن أن يكون الختيار هيكل تنظيمي معني تأثري حاسم على 

 .درجة جناح توظيف هذه املوارد
م يف حالة ما إذا كان عدد الفروع يتم تبين هذا التنظي: إرتباط الفروع باملديرية العامة للمجموعة -1

األجنبية اليت حتوزها الشركة األم حمدود، ويتم اختاذ القرارات املالية والتشغيلية الرئيسية وفق هذا التنظيم يف 
 .للمجموعة املتوطن يف الدولة األم، مبعىن أن السلطة تتمركز يف اإلدارة العامة (املديرية العامة)املركز الرئيسي

يف حالة ما إذا تعددت فروع الشركة األم يف اخلارج يتعني إنشاء : التنظيم عن طريق األقسام الدولية -2
قسم دويل ملعاجلة األعمال الدولية، يهدف إىل مراقبة ومتابعة أنشطة شركات اجملموعة يف اخلارج ويربط 

 .االتصاالت بني املديرية العامة ومدراء الفروع األجنبية
 1:جند عمليا أربع تشكيالت تتمثل فيما يلي: ل للمجموعةإنشاء هيك -4
إذا قامت اجملموعة بتنظيم األقسام حسب الوظائف، فيم تعيني كل مدير قسم  :تنظيم حسب الوظائف -

مسؤوال عن الوظيفة املوكلة لقسمه على املستوى احمللي والدويل، ويبقى اهتمام املديرية يرتكز على مشاكل 
ما إذا كانت  تتبىن اجملموعة هذا التنظيم يف حالة. القطاعات أكثر منها على املنتوجات أو املناطق اجلغرافية

تصنع عدد حمدود من املنتوجات، ويصبح غري مالئم يف حالة ما إذا كان للفروع تشكيالت واسعة من 
السلع وأسواقها تتنوع بصورة أكرب، كما أن هذا التنظيم غري عملي كثريا لدى املنشآت الدولية مقارنة 

أهدافها اخلاصة، مما يؤدي إىل خلق بالتنظيمات األخرى، ويرجع هذا إىل كون كل وظيفة تسعى إىل تطوير 
 .مشاكل يف التكامل والتنسيق

حتت هذا التنظيم يتحمل كل قسم مسؤولية خطوط معينة من اإلنتاج، ولكل  :تنظيم حسب املنتجات -
املناطق اجلغرافية، ألن مدراء يف  ونقسم مسيطر دائرة وظيفية تظهر على اهليكل التنظيمي للشركة وخمتص

                                                 
1
 Voir: 

- Ibid, p357-360. 

.146-146خالد راغب الخطيب، مرجع سابق، ص. د - 
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نوا على دراية كبرية مبنتوجهم فغالبا ما يكونون على دراية حمدودة بالبيئة اليت تنشط فيها األقسام وإن كا
تتبىن املنشآت الدولية هذا التنظيم يف الدول األم أو يف اخلارج يف حالة وجود تغريات . الفروع األجنبية

عمليات اإلنتاج إىل اخلارج،  سريعة يف التكنولوجيا أو إذا كانت خطوط املنتوج كثرية التنوع، أو عند حتويل
 .جراءات وسياسات اإلنتاجإفهذا التنظيم يسهل توحيد 

يتميز هذا التنظيم بالتكامل واالنتشار اجلغرايف يف ممارسة األنشطة على  :تنظيم حسب املناطق اجلغرافية -
يسمح هذا التنظيم . ةمستوى العامل، كما تتميز الشركة بكرب احلجم وتوافر املوارد املادية والبشرية والفني

بتقسيم اإلدارة على خمتلف املناطق اجلغرافية ويعني يف كل منطقة مديرية للتسويق، املالية واإلنتاج، اليت ميكن 
تسمح هذه . أن تتلقى املساعدة والنصح من قبل املركز الرئيسي املسيطر على مستوى املديرية العامة

اليم، فيمكن للفروع أن تكون مراكز ربح مستقلة ومتيل إىل التشكيلة اإلقليمية باستقاللية مدراء األق
ومن إحدى جوانب الضعف اخلاصة هبذا التنظيم . استقاللية أكثر نسبيا إذا كانت تتميز بالبعد اجلغرايف

 .ارتفاع التكاليف اإلدارية نظرا لتعدد املديريات الفرعية واملختصني على مستوى كل منطقة
لتنظيم األكثر تبنيا من طرف املنشآت متعددة اجلنسية، وهي تشكيلة خمتلطة وهو ا :التنظيم املختلط -

متزج بني التنظيم حسب املنطقة اجلغرافية والتنظيم حسب املنتوج، يؤدي هذا املزج إىل تفادي السلبيات 
ذا ختتلف األمهية النسبية هل. املرتتبة عن كون التنظيم حسب املنتوج ميكن أن يهمل األنشطة يف اخلارج

التنظيم، فيمكن أن جند تنظيما حسب املنتوج بالنسبة للمنتجات واألسواق املتماثلة، وتنظيما حسب 
 .املنطقة اجلغرافية بالنسبة للمنتوجات اليت ميكن أن تتأقلم يف كل دولة

   

 العمليات األجنبية ترمجة: املطلب الثاين
على أهنا شركات تابعة أو زميلة أو  21الدويل رقم احملاسبة تعرف العمليات األجنبية حسب معيار        

نشاط مشرتك متارس أعماال يف بلدان أخرى غري البلد األم، وحيث أن كل شركة ستعد حساباهتا بعملة 
فصاح التام عن نشاط ونتائج املنشأة األم نه لغايات اإلإ، ف(أي بالعملة الوظيفية)البلد اليت تعمل فيه 

املالية املوحدة حتويل قيم البنود الظاهرة يف القوائم املالية للفروع املعدة بالعملة  ميتطلب عند إعداد القوائ
 ،أوعملة العرض ،أو عملة التقرير ،فصاحاحمللية أو الوظيفية إىل عملة جديدة عادة ما يطلق عليها بعملة اإل

 . وهي عملة موحدة تعرب عن املركز املايل للوحدة االقتصادية
ئم املالية اليت تتعلق بالعمليات األجنبية فقط، أي تلك اليت متلك فيها الشركة االم نسبة القوايتم ترمجة 

أما إذا اخنفضت نسبة متلك الشركة األم . من رأمساهلا %50و20من صايف أصوهلا أو ما بني  %50تتجاوز 
على هذه الشركة وخترج  من رأمسال الشركة األجنبية فيقل أو ينعدم تأثري سيطرة الشركة األم %20احمللية عن 
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مشكلة تقييم سندات مسامهة األوىل يف الثانية عن نطاق الرتمجة لتنحصر فقط يف حتديد قيمة هذه 
ن تقييمها خيضع لنفس إ، فإذا كانت هناك سوق نشطة تسمح بتداول االستثمارات األجنبية ف1السندات

واألرباح الناجتة عن التقييم يف حسابات األموال مبادئ تقييم حمفظة االستثمارات احمللية، إذ تقفل اخلسائر 
 .اخلاصة حىت ال تؤثر على نتيجة الدورة املالية

 :وميكن حصر املشاكل احملاسبية املتعلقة بتحويل القوائم املالية املعدة بالعمالت األجنبية فيما يلي
 .حتديد العملة الوظيفية للشركة األجنبية وعملة التقرير للشركة األم-1
 .ديد سعر أو معدل الصرف املالئم للرتمجةحت-2
 .حتديد الطريقة املناسبة للتحويل واملعاجلة احملاسبية خلسائر وأرباح الصرف يف القوائم املالية للشركة األم-4
 .تقنيات ختفيض خطر سعر الصرف املتعلق بالتوحيد-4

 وسعر الصرف املالئم للشركة األم حتديد العملة الوظيفية للشركة األجنبية وعملة التقرير :الفرع األول
 حتديد العملة الوظيفية للشركة األجنبية وعملة التقرير للشركة األم: أوال
 .    إن اختيار طريقة الرتمجة املالئمة يتوقف على التمييز بني العملة احمللية، الوظيفية وعملة التقرير    

وهو مفهوم . األجنيب للفرعهي العملة اليت يتم على أساسها إعداد احلسابات السنوية  :العملة احمللية – 1
ولكنه وارد يف القواعد والطرق الفرنسية املتعلقة باحلسابات  21غري وارد يف معيار احملاسبة الدويل رقم 

   2.املوحدة
قتصادية اليت تعمل فيها املنشأة هي عملة البيئة اال العملة الوظيفية لشركة أجنبية :العملة الوظيفية -2

وتنفذ عملياهتا الرئيسية من خالهلا، وميكن اعتبار العملة بأهنا عملة وظيفية إذا أخذنا بعني االعتبار العوامل 
 3:الرئيسية التالية

 .أن تؤثر العملة بشكل رئيسي على أسعار بيع البضائع وتقدمي اخلدمات -
، املواد اخلام، مصروفات صناعية، (األجور)نتاج من اليد العاملة هي العملة اليت تدفع هبا تكاليف اال -

 .إدارية ومتويلية
 :وهناك عوامل ثانوية مثل

 (.إصدار أسهم وسندات)هي العملة اليت يتم هبا توليد وتدفق األموال من االنشطة التمويلية  -
 .والنامجة عن النشاط التشغيلي للمؤسسةهي العملة اليت يتم هبا دخول التدفقات النقدية إىل اخلزينة  -

                                                 
.624خليل عواد أبو حشيش،  مرجع سابق، ص. د 
1
  

2
Micheline Friédérick, George Langlois et autres,"Comptabilité et audit", 1ère édition, Edition Foucher, Vanves, 

2007, p276.  
3
Odile Barbe-Dandon, Laurent Didelot,"Maitriser les IFRS", 3ème éd, Groupe Revue Fiduciaire, Paris ,2007, 

p332-333.  
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م ويتوقف حتديد العملة الوظيفية للشركات التابعة واملستثمر فيها على درجة االستقاللية بني الشركة األ    
 1:بني نوعني من الفروع األجنبية 21والشركة األجنبية، حبيث مييز معيار احملاسبة الدويل رقم 

لية اقتصادية ومالية فإن عملته الوظيفية هي العملة األجنبية للبلد الذي ذا كان للفرع األجنيب استقالإ -
ولتحديد . أي أهنا تطابق العملة احمللية، وهنا تظهر احلاجة إىل الرتمجة إىل عملة العرض ،يعمل فيه

   .ذلكيقدم املعيار العديد من املؤشرات اليت ميكن االعتماد عليها يف االستقاللية النسبية للفرع األجنيب 
ذا كان الفرع األجنيب مرتبط بالشركة األم وميثل جزءا مدجما يف نشاطها تكون عملته الوظيفية هي نفسها إ -

ولتحديد عالقة . العملة الوظيفية للشركة املسيطرة ويف هذه احلالة ال حاجة للرتمجة وإمنا القياس فقط
 .احملددة من طرف املعيار نفسهاملؤشرات  الرجوع إىلاالرتباط بني الفرع األجنيب والشركة األم يتوجب 

هي العملة املستخدمة يف عرض احلسابات املوحدة، وميكن للمنشأة أن تقوم : التقرير عملة العرض أو-4
، على خالف القواعد الفرنسية 21بعرض قوائمها املالية بالعملة اليت ختتارها حسب املعيار الدويل رقم 

 .توضح إذا ما كانت عملة التقرير ميكن أن ختتلف عن العملة الوظيفية للشركة األماملتعلقة بالتوحيد اليت مل 
 حتديد سعر الصرف املالئم للرتمجة :ثانيا
سعر الصرف على أنه مثن عملة بوحدات من عملة أخرى، وتتحدد هذه االسعار يف أسواق  يعرف   

يز بني ثالثة أنواع من معدالت وميكن أن من. 2الصرف األجنبية من خالل العرض والطلب لكل عملة
وهو السعر الذي كان  سعر الصرف التارخيييف  اليت تتمثلو  ،الصرف املستخدمة يف ترمجة القوائم املالية

وهو  فال أو سعر الصرف اجلاريإلقا سائدا بتاريخ حدوث العملية ويطبق عادة يف الرتمجة بأثر رجعي، سعر
 متوسط سعر الصرف خالل الفرتةريخ إعداد القوائم املالية، و سعر الصرف الفوري الذي يكون سائدا بتا

يستخدم يف الرتمجة إذا كانت أسعار الصرف مستقرة و تكون شهر، ثالثي، سداسي أوسنة،  اليت ميكن أن
 .نوع ما
 ترمجة القوائم املالية وكيفية تطبيقهاطرق :الثاين الفرع
طريقتان كالسيكيتان متعارف عليهما عامليا لرتمجة حسابات الفروع األجنبية ومها طريقة سعر  هناك      

فلممارسة الطريقتني ال يتطلب األمر حتديد سعر الصرف الذي يستخدم . اإلقفال وطريقة السعر التارخيي
ي سوف خيصص فيه فرق لرتمجة بنود امليزانية وقائمة الدخل فقط، وإمنا يكون من الضروري حتديد البند الذ

                                                 
1
IFRS Foundation, " Norme comptable internationale 21,  Effets des variations des cours des monnaies 

étrangères" Paragraphe 11, p2, Disponible sur le site http//www. nifccanada.ca/normes-internationales-

d'information-financière/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45728.pdf, Consulté le 23/02/2017. 
2
 Samia Oulounis,"Gestion financière internationale", Edition Office des publications universitaires, Paris, 2005, 

50. 
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فإذا مت اإلفصاح عن الفرق  . ينحقوق امللكية املوحدأو التحويل، والذي يفرتض أن خيصص ضمن النتيجة 
كبند ضمن النتيجة، فسوف يؤثر ذلك على نتيجة اجملموعة، أما إذا مت ادراجه ضمن حقوق امللكية فال 

 .يكون له أي تأثري على حسابات اجملموعة
 العملة راطرق اختي: أوال
ترمجة حسابات الفرع األجنيب وفق  عمليةيتم حتديد طريقة الرتمجة على أساس العملة املختارة وتنظم     

املتعلق باحلسابات املوحدة واملعيار املايل األمريكي  02-22التنظيم الفرنسي و 21معيار احملاسبة الدويل رقم 
 :التايل اجلدولمثلما يوضحه  52رقم 

 طرق اختيار العملة:  (2-1)اجلدول رقم 
 التحويل من إىل الرتمجةطريقة 

العملة احمللية إذا كانت )عملة مسك أوإعداد احلسابات .العملة الوظيفية لنفس املنشأة .السعر التارخيي
 (.ختتلف عن العملة الوظيفية

 .(إذا كانت ختتلف عن عملة التقرير) العملة الوظيفية .عملة التقرير .سعر االقفال

 :على باالعتمادمن إعداد الباحثة : املصدر
Micheline Friédérick, George Langlois et autres,"Comptabilité et audit",1ère éd, Editions 

Foucher,Vanves,France,2007. p277. 

فينبغي ترمجها األجنيب يعرض قوائمه بالعملة احمللية ذا كان الفرع أعاله أنه إ دوليتبني من خالل اجل        
إىل العملة الوظيفية باستخدام طريقة السعر التارخيي، وهذا إذا كانت العملة احمللية ختتلف عن العملة 
الوظيفية، بينما إذا كان يعرض قوائمه بالعملة الوظيفية اليت هي نفسها العملة احمللية فيتطلب ترمجتها إىل 

 .إذا كانت العملة الوظيفية ختتلف عن عملة التقرير عملة التقرير باستخدام طريقة سعر اإلقفال، وهذا
  :طريقة سعر االقفال ومعاجلة فرق التحويل: ثانيا
 متثل الطريقة األكثر ممارسة يف العامل واملستخدمة يف الرتمجة لعملة العرض حسب معيار احملاسبة الدويل     
ثل فرع مستقل عن الشركة األم وتتسم ببساطة تستند إىل وجهة النظر بأن الشركة األجنبية التابعة مت. 21رقم

التطبيق ومبعاجلة موحدة، حيث يتم ترمجة مجيع حسابات امليزانية باستثناء حقوق امللكية وفق سعر الصرف 
 :اجلاري أو السائد بتاريخ إقفال النشاط وإعداد القوائم املالية، وتتجمع هذه احلسابات يف البنود التالية

 .ترتجم بسعر االقفال أي بسعر الصرف اجلاري بتاريخ قائمة امليزانية تاألصول وااللتزاما -
حتول بالسعر التارخيي أي السعر السائد يف تاريخ احلصول على مليزانية االفتتاحية حقوق امللكية يف ا -

الرتحيل من )حصص رأس املال ويف تاريخ حتقيق األرباح املخصصة يف االحتياطات، أما األرباح احملتجزة 
حني احتجازها، وترتجم  1/1فترتجم بسعر الصرف التارخيي أي السعر الذي كان سائدا يف ( جديد
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ويظهر ملحق . 1توزيعات األرباح املقتطعة من النتيجة الصافية بسعر الصرف الذي كان سائدا بتاريخ التوزيع
 :األرباح احملتجزة مرتجم على النحو التايل

 احملتجزةترمجة األرباح :  (3-1)دول رقماجل
 األرباح احملتجزة بنود سعر الصرف املستخدم يف التحويل

 سعر الصرف التارخيي يف أول مدة
 مرتجم و منقول من قائمة الدخل

 سعر الصرف السائد بتاريخ التوزيع

 األرباح احملتجزة يف أول مدة
 يضاف صايف الربح 

 تطرح توزيعات األرباح

 41/12جمموع األرباح احملتجزة يف  تظهر كنتيجة لرتمجة احلسابات السابقة

 .626، ص1111 ، دار وائل للنشر، األردن، عمان،"احملاسبة املتقدمة"خليل عواد أبو حشيش،  :املصدر
ترتجم كل األعباء واإليرادات مبا فيها خمصصات االهتالكات واملؤونات وتغريات  :بنود قائمة الدخل -

إذا كان هذا ممكنا عمليا، وإذا تعذر ذلك يستخدم متوسط سعر  املخزون بالسعر اجلاري بتواريخ العمليات،
 .الصرف اجلاري خالل الفرتة احملاسبية

ينتج عن حتويل األعباء، االيرادات وحقوق امللكية للميزانية االفتتاحية بسعر خيتلف عن  :فرق التحويل -
ختصص هذه األخرية مباشرة  ،"فروقات التحويل"سعر اإلقفال فروقات يف شكل خسائر أو أرباح تسمى بـ 

يف امليزانية املوحدة كبند منفصل ضمن حقوق امللكية، مضافا إليها يف حالة كوهنا أرباح أو مطروحا منها إذا  
كانت خسائر، ومقدارها ميثل متمما حسابيا للتوازن بني األرصدة املدينة والدائنة للميزانية، وتراعى يف 

يتم تقسيمها بني  ، حيثكاسب أواخلسائر هي من حقوق املسامهنياألموال اخلاصة باعتبار أن هذه امل
غري أهنا تعد مكاسب . العائدة حلقوق األقلية يف امليزانية املوحدةتلك األموال اخلاصة العائدة للشركة األم و 

أو خسائر غري حمققة وترتاكم من سنة إىل أخرى إىل أن يتم التصرف أو التخلص بالفرع األجنيب بيعا أو 
فية أو تبادال فتصبح هذه املكاسب واخلسائر حمققة وحتول إىل قائمة الدخل ضمن ايرادات البيع أو تص

  2.التصفية
أو ) بعد االعرتاف الفوري لفارق التحويل وال ميكن إقفاله يف قائمة الدخل ألنه هناك احتمال ضعيفيست

على أن تكون لتغريات معدالت الصرف تأثريا مباشرا على تدفقات اخلزينة احلالية واملستقبلية  (عدم وجوده
يتحدد عمليا فارق التحويل بعد ترمجة بنود قائمة الدخل وإجراء املوازنة بني األعباء .3املرتبطة بالنشاط

                                                 
.442دمحم أبونصار، مرجع سابق، ص. د.أ 
1
  

2
Voir: 

 Evelyne Gurfein, "Consolidés, IAS-IFRS et conversion monétaire", Edition Groupe Eyrolles,Paris, 2007, p56. 

.442دمحم أبونصار، مرجع سابق، ص. د.أ -  
3
 IFRS Foundation, " Norme comptable internationale 21,  Effets des variations des cours des monnaies 

étrangères", Op cit, Paragraphe 41 p7 . 
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ية، ويتحدد بعد ذلك فرق التحويل واإليرادات للحصول على نتيجة الدورة املالية اليت يتم ترحيلها إىل امليزان
 :على أساس املوازنة بني األرصدة املدينة والدائنة للميزانية مثلما يوضحه الشكل التايل

 التحويل يف طريقة سعر االقفالرق احتديد ف:  (3-1)الشكل رقم
 
 
 
 
 

Source:Micheline Friédérick, George Langlois et autres,"Comptabilité et audit",1ère édition, Editions 

Foucher,Vanves,France,2007, p2. 

 

ىل حد كبري إتكمن امليزة الرئيسية هلذه الطريقة يف أن ترمجة األصول وااللتزامات بسعر االقفال يعكس     
قيمتها الفعلية املدرجة بالعملة األجنبية يف ميزانية الفرع األجنيب وهبذا حيافظ التحويل على نفس نسب 

فمثال نسبة التداول بني األصول . القوائم املالية األصلية دون أي تغيري اهليكل والعالقات السائدة يف
املتداولة وااللتزامات املتداولة تبقى نفسها قبل وبعد التحويل، ألن مجيع احلسابات يتم حتويلها وفق سعر 

 تغيريات على النتيجة املوحدة بسبب فرق ةإىل جانب هذا تستبعد هذه الطريقة أحداث أي. صرف واحد
وتكمن سلبية هذه الطريقة يف أن ترمجة بعض األصول اليت كانت مثبتة على أساس سعر التكلفة . التحويل

التارخيي باستخدام سعر الصرف اجلاري جيعل قيمتها بعيدة عن تكلفتها التارخيية مما يتناقض مع مبدأ 
دراجه يف ميزانية الفرع األجنيب التونسي إ، فعلى سبيل املثال إذا مت شراء أصل باألورو ومت 1التكلفة التارخيية

بالسعر التارخيي للدينار التونسي السائد بتاريخ العملية فإنه سوف يعاد ترمجة هذا األصل إىل األورو بسعر 
صرف خيتلف عن السعر األول، وهبذا فقد مت تقييم األصل يف احلسابات املوحدة باألورو بتكلفة أخرى 

 .ختتلف عن تكلفة الشراء
 :على النحو التايلهذه الطريقة عملية الرتمجة وفق ا سبق ميكن تلخيص ومم
 ترمجة بنود القوائم املالية حسب طريقة سعر االقفال:   (4-1) دول رقماجل

 البنود التحويل

 األموال اخلاصة للميزانية االفتتاحية .سعر الصرف التارخيي

مبا يف ذلك الشهرة اليت تنشأ من الشراء األصول وااللتزامات  .سعر االقفال بتاريخ امليزانية
 أوعن أية تعديالت للقيمة العادلة

                                                 
.255معتز أمين السعيد، مرجع سابق، ص. د 
1
  

 

 المرحلة األولى

 

 

 
 المرحلة الثانية

 

 قائمة الدخل   

أرباح أوخسائرعلى أساس الموازنة بين 

 األعباء و اإليرادات

 الميزانية

 أرباح أوخسائر مرحلة من قائمة الدخل

فرق التحويل على أساس الموازنة بين 

 األصول والخصوم



للمجموعات متعددة الجنسيات والمحاسبة الدوليةاإلطار العام : لفصل األولا  

 

43 

 

أسعار صرف يف تاريخ حدوث املعاملة وعمليا 
ذا مل إجيوز استخدام متوسط سعر الصرف 
.يكن هناك تقلب يف أسعار الصرف  

 أعباء وإيرادات

يف بند منفصل ضمن األموال اخلاصة ويقسم بني الشركة األم 
 .قليةوحقوق األ

 ختصيص فرق التحويل

 .21رشادات معيار احملاسبة الدويل رقم إباالعتماد على  من إعداد الباحثة: املصدر

 ومعاجلة فرق التحويل طريقة السعر التارخيي: ثالثا
ينظر وفقا هلذه الطريقة إىل شركات اجملموعة كمنشأة أو مشروع واحد وينبغي أن تعامل فيها األصول     

الثابتة األجنبية معاملة أصول الشركة األم أي يتم التقرير عنها يف القوائم املالية بالتكلفة التارخيية ويتم 
 1.ات الرتمجة مباشرة على دخل الفرتةحتويلها وفق سعر الصرف التارخيي، وعلى هذا األساس تؤثر فروق

هناك تشكيالت عديدة ألساليب حتويل القوائم املالية يف ظل هذه الطريقة ومن أمهها أسلوب العناصر 
وأكثر األساليب شيوعا . اجلارية وغري اجلارية، أسلوب العناصر النقدية وغري النقدية واألسلوب الزمين

فيما بعد إىل األسلوب  هر يطو مت تر النقدية وغري النقدية الذي واستخداما قي العامل هو أسلوب العناص
 . الزمين

يستند هذا األسلوب إىل تصنيف بنود امليزانية إىل جمموعتني  :صر اجلارية وغري اجلاريةاأسلوب العن -1
وفق سعر ( خصوم جارية-أصول جارية)حسب درجة سيولتها واستحقاقها، فترتجم عناصر رأس املال املايل

الصرف اجلاري بتاريخ إعداد القوائم املالية أما األصول الثابتة وحسابات األموال اخلاصة وااللتزامات الطويلة 
وبالنسبة لعناصر قائمة الدخل، . سعار الصرف التارخيية اليت كانت سائدة عند دخوهلا يف امليزانيةوفق أ

فترتجم األعباء واإليرادات وفق متوسط سعر الصرف خالل الفرتة وخمصصات االهتالكات واملؤونات 
ملرتبط هبا تلك وتغريات املخزون وفق سعر الصرف التارخيي الذي كان سائدا والذي استخدم يف األصول ا

 .املصروفات
يعد هذا األسلوب أقدم أساليب التحويل املقبولة يف الواليات املتحدة وقد كثرت االنتقادات املوجهة له يف 
اآلونة األخرية لتخليه عن مبدأ التكلفة التارخيية والسيما عند حتويل املخزون بسعر اإلقفال بدال من أسعار 

كما أن ترمجة القروض الطويلة على   ،ة بتاريخ شراء أو إنتاج املخزونالصرف التارخيية اليت كانت سائد
أساس أهنا عنصر غري جاري بالسعر التارخيي، قد يغري قيمتها عن املبلغ الفعلي عندما يتقلب سعر 

 2.الصرف

                                                 
1
 Bruno Bachy, Michel Sion,Op cit, p70. 

.254معتز أمين السعيد، مرجع سابق، ص. د 
2
  



للمجموعات متعددة الجنسيات والمحاسبة الدوليةاإلطار العام : لفصل األولا  

 

44 

 

يركز هذا األسلوب على خصائص وطبيعة األصول  :أسلوب العناصر النقدية وغري النقدية -2
س على درجة  السيولة واالستحقاق،كما أنه األسلوب املعتمد من طرف معيار احملاسبة وااللتزامات ولي

وتتخذه الكثري من دول العامل كمرجع لرتمجة قوائم الفروع األجنبية املرتبطة ألن  1224لعام 21الدويل رقم
وقبل  .مة األمؤشر التدفق النقدي يعد من املؤشرات اهلامة لتحديد درجة ارتباط الفرع األجنيب بالشرك

 1:التطرق إىل قواعد هذه الطريقة ينبغي التمييز بني العناصر النقدية وغري النقدية
هي أصول والتزامات متثل تدفق نقدي حايل أومستقبلي حمدد، يتم حتصيلها أودفعها  :العناصر النقدية -

لتقلبات اليت حتدث يف القيمة بغض النظر عن ا( املسجلة عند املعاملة االمسيةبالقيمة )مببالغ نقدية ثابتة 
الشرائية لوحدة النقد مثل النقديات، حقوق وأوراق قبض قصرية وطويلة األجل، ديون وأوراق دفع قصرية 
وطويلة األجل، أعباء للدفع وإيرادات للتحصيل، االستثمارات يف السندات، مؤونات يتم تسويتها نقدا، 

اليت يتم تسديدها نقدا، توزيعات األرباح املسددة التزامات التقاعد ومنافع املستخدمني األخرى 
 .إخل...نقدا،

وهي العناصر اليت متثل غياب جلميع حقوق استالم أو التزام بدفع عدد ثابت أو  :العناصر غري النقدية -
 قابل للتحديد من الوحدات النقدية، نذكر منها حقوق امللكية، التثبيتات العينية واملعنوية مبا فيها الشهرة،
مصاريف ونواتج مقيدة سلفا، التسبيقات املدفوعة واملستلمة وعناصر أخرى تتغري وحداهتا النقدية بتغري 

 .خلإ...سعر صرف العملة أي وفقا ملعدالت التضخم كاملخزون، االستثمارات يف األسهم،
 2:تكمن قواعد هذه الطريقة فيما يلي

بالتكلفة التارخيية بسعر الصرف التارخيي أي الذي كان ترتجم األصول واخلصوم غري النقدية املقيمة  -
سائدا بتاريخ املعاملة مبا فيها حقوق امللكية اليت ترتجم بالسعر التارخيي الذي كان سائدا بتاريخ احلصول 

 .على احلصص وبتاريخ ختصيص األرباح وبتاريخ توزيعات األرباح على الشركاء
ثابتة ( قصرية أوطويلة األجل)تتميز خبصائص متماثلة، فهي مجيعها مبا أهنا ، بالنسبة للعناصر النقدية -

 .املقدار بالعملة األجنبية وترتجم وفق سعر الصرف اجلاري بتاريخ إعداد القوائم املالية أي بسعر االقفال
ترتجم األعباء واإليرادات مبدئيا بسعر الصرف اجلاري بتاريخ املعاملة ولكن عمليا ميكن استخدام سعر  -

، (أسبوعي، شهري، ثالثي، سداسي، سنوي)تقرييب من خالل استخدام متوسط سعر الصرف لفرتة حمددة 

                                                 
1
 Voir: 

- IFRS Foundation, " Norme comptable internationale 21,  Effets des variations des cours des monnaies 

étrangères", Op cit, Paragraphe 16 p3 . 

- Dominique Mesplé Lassale, Op cit, p71-71. 
2
 Benoit Pigé, Carole Beau,  et autres,"Comptabilité et audit", Edition Groupe Revue Fiduciaire, Paris, 2008, 

p250. 
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تستثىن من األعباء خمصصات االهتالكات واملؤونات . وهذا إذا مل تشهد أسعار الصرف تذبذبا بشكل كبري
لنقدية املرتبط هبا وتغريات املخزون اليت ترتجم هي األخرى وفق نفس سعر الصرف التارخيي لألصول غري ا

 .هذه املصروفات
لقد مت تطوير هذا األسلوب فيما بعد وأدخلت عليه بعض التعديالت فيما خيص ترمجة العناصر غري         

النقدية، حيث يتم ترمجتها أحيانا وفق سعر اإلقفال وأحيانا أخرى وفق السعر التارخيي وهذا ما مييز 
 .األسلوب الزمين

يف الواليات املتحدة األمريكية ويف كندا، يقدم تقريبا نفس وهو األسلوب املعتمد  :سلوب الزميناأل -3
النتائج اليت يقدمها أسلوب العناصر النقدية وغري النقدية، وقد مسح جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي 

لوب املعتمد من ، وهو كذلك األس1221لعام  52استخدام األسلوبني إىل غاية صدور املعيار املايل رقم
 :وعلى أساسه. عند الرتمجة إىل العملة الوظيفية 21طرف املعيار رقم 

ترتجم األصول الثابتة واستهالكاهتا املقومة بالقيمة العادلة باستخدام السعر الذي كان سائدا بتاريخ  -
 .حتديد القيمة العادلة

ترتجم األصول وااللتزامات املقومة وفق أسعار السوق أوصايف القيمة القابلة للتحقيق وفق سعر الصرف  -
اليت يتم تقوميها وفق القيمة السوقية (قصرية األجل)اجلاري بتاريخ إعداد امليزانية مثل حمفظة األوراق املالية 

السوقية أوالقيمة البيعية القابلة للتحقيق، أما إذا اجلارية، واملخزون من البضاعة الذي يتم تقوميه وفق القيمة 
تتم هذه الرتمجة . 1مت تقومي هذه البنود وفق التكلفة التارخيية، فينبغي ترمجتها وفق سعر الصرف التارخيي

فإذا كانت شركة ما تتبع . حسب الظروف واملعطيات مما يكسب هذا األسلوب مرونة وجاذبية يف املمارسة
جلارية، فإن ممارسة هذا األسلوب سوف يؤدي إىل ترمجة مجيع أصوهلا والتزاماهتا بسعر حماسبة القيمة ا

اإلقفال، هذا ما يؤدي بالكثري من مؤيدي هذا األسلوب إىل االعتقاد بأن مجيع العمليات اليت متت يف 
الصعوبات  ويف املقابل تظهر هذه الطريقة بعض. الفرع األجنيب تعد وكأهنا عمليات متت يف الشركة األم

الفنية والنظرية يف آن واحد، حيث أن هذا النوع من احملاسبة يتطلب معرفة دقيقة عن التحركات التارخيية 
 2.لتثبيتات الفرع األجنيب من عمليات اقتناء، تدهور القيمة وخروج األصول بالتنازل عنها

عن استخدام معدالت صرف النامجة  -سواء احملققة أوغري احملققة-تسجل مكاسب أوخسائر التحويل  -
خمتلفة يف قائمة الدخل املوحدة وال ميكن تأجيلها إىل دورة حماسبية الحقة، باستثناء فروقات الصرف 

قد تتضمن هذه العناصر النقدية )الناشئة عن العناصر النقدية اليت تشكل جزءا من االستثمار الصايف 
                                                 
1
 IFRS Foundation, " Norme comptable internationale 21,  Effets des variations des cours des monnaies 

étrangères", Op cit, Paragraphe 24,24, p4 . 
2
 Jean Montier, Olivier Grassi, ," Technique de consolidation", 2ème éd, Edition Economica,Paris, 2006, p179. 
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م االعرتاف هبا كبند منفصل ضمن حقوق امللكية يف شركة أجنبية مستقلة يت( حقوق أوديون طويلة األجل
املوحدة إىل أن يتم التصرف هبذا االستثمار من خالل بيعه أوتصفيته ليتم االعرتاف باملبلغ الرتاكمي هلذه 
الفروقات يف قائمة الدخل لنفس الفرتة اليت يتم فيها االعرتاف بأرباح أوخسائر التخلص من هذا 

 1.االستثمار
ا فرق التحويل بعد ترمجة بنود امليزانية ومقارنة األرصدة املدينة مع األرصدة الدائنة للحصول يتحدد عملي    

على نتيجة الفرتة اليت يتم ترحيلها فيما بعد إىل قائمة الدخل، ويتحدد فرق التحويل على أساس املوازنة بني 
 :األعباء واإليرادات بعد ترمجتها مثلما يوضحه الشكل التايل

 رق التحويل يف طريقة السعر التارخيياحتديد ف:  (4-1) الشكل رقم
 
 
 
 
 
 

Source: Micheline Friédérick, George Langlois et autres,"Comptabilité et audit", 1ère édition, 

Editions Foucher,Vanves,France,2007, p282. 

 :على النحو التايلهذه الطريقة الرتمجة وفق جياز إمما سبق ميكن    
 طريقة السعر التارخيي وفقترمجة بنود القوائم املالية :   (0-1)دول رقم اجل

 البنود التحويل

بسعر اإلقفال إذ كانت  سعر الصرف التارخيي إذا كانت مقومة بالتكلفة التارخيية أو
 .مقومة بسعر البيع اجلاري أو القيمة القابلة للتحصيل

 البنود غري النقدية

 النقديةالبنود  سعر اإلقفال بتاريخ امليزانية

سعر صرف ترمجة األصول املرتبط هبا هذه املصروفات قد يكون 
سعر التارخيي أوسعر اإلقفالال  

 خمصصات االهتالكات واملؤونات

 ختصيص فرق التحويل إيرادات مالية يف قائمة الدخل املوحدة يدرج يف أعباء أو

 .21احملاسبة الدويل رقمرشادات معيار إباالعتماد على  من إعداد الباحثة: املصدر 
 

                                                 
1
 IFRS Foundation, " Norme comptable internationale 21,  Effets des variations des cours des monnaies 

étrangères", Op cit, Paragraphe 15,48 p3,8 . 

.626خليل عواد أبو حشيش، مرجع سابق، ص. د -  

 

 المرحلة األولى

 

 

 
 المرحلة الثانية

 

 ميزانية

على أساس ( ن د)أرباح أوخسائر

 المقارنة بين األصول والخصوم

 

 قائمة الدخل

 أرباح أوخسائر مرحلة من النتيجة

فرق التحويل على أساس الموازنة بين 

االيراداتاالعباء و   
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 طرق ترمجة حسابات الفروع املستقلة الواقعة يف الدول ذات التضخم املرتفع: رابعا
إذا كانت الشركة التابعة أو الزميلة تعمل يف ظل اقتصاد عايل التضخم، فيتوجب إعادة عرض القوائم       

املالية هلذه الشركة وفقا ملعايري معينة متكن مستخدمي القوائم املالية من احلصول على املعلومات احملاسبية 
وقبل التطرق إىل هذه املعايري . ضخمية مفرطةاليت تعكس الظروف االقتصادية لتلك الشركة العاملة يف بيئة ت

 .جتدر االشارة إىل حتديد اخلصائص العامة القتصاد عايل التضخم

 :حمددات اقتصاد عايل التضخم -1
املتعلق  02-22والقانون الفرنسي  22يتحدد التضخم املرتفع بالرجوع إىل معيار احملاسبة الدويل رقم      

 1:لى بعض اخلصائص، نذكر أمهها فيما يليباحلسابات املوحدة اعتمادا ع
إذا كانت املبيعات واملشرتيات اآلجلة يتم تسعريها مببالغ تتضمن التعويض عن اخلسائر املستقبلية للقدرة  -

 .الشرائية للعملة احمللية خالل فرتة االئتمان حىت وإن كانت هذه الفرتة قصرية جدا
 .واألسعار مرتبطة بالرقم القياسي لألسعارإذا كانت معدالت الفائدة، األجور  -
 .%100إذا كان املعدل الرتاكمي للتضخم خالل فرتة ثالث سنوات يصل أو يتعدى -
 .إذا استخدمت يف حتديد سعر السلع واخلدمات عملة أجنبية مستقرة نسبيا بدال من العملة احمللية -
استثمارات أو حتويل النقود إىل عملة أجنبية إذا مت االحتفاظ بالثروة يف شكل أصول غري نقدية أي  -

 .مستقرة للحفاظ على قوهتا الشرائية
 :املعاجلة احملاسبية للقوائم املالية ملنشأة أجنبية عاملة يف اقتصاد عايل التضخم وكيفية حتويلها -2

 21الفقرة )21يتطلب معيار احملاسبة رقم ت العملة الوظيفية هي عملة اقتصاد مفرط التضخم، إذا كان     
، مبا يف مصروفات ،أصول، التزامات، حقوق امللكية، إيرادات)مجيع املبالغ إىل عملة التقريرترمجة  2(22و

وقبل ذلك ينبغي ، اإلقفال يف تاريخ آخر ميزانية للفرع األجنيبباستخدام سعر  (ذلك البيانات املقارنة
حيث يتم تعديل وإعادة عرض بنود امليزانية وقائمة الدخل باستخدام املؤشر  ،تصحيحها من آثار التضخم

 3:، ولتطبيق ذلك تصنف بنود امليزانية إىل22العام لألسعار وفق ما يتطلبه معيار احملاسبة رقم 

                                                 
1
 Dominique Mesplé-Lassale, Op cit, p74. 

2
 Code IFRS,"Normes et interprétations applicables dans l'UE", 2016, Op cit, p223 

3
 Voir:  

-IFRS Foundation, " Norme comptable internationale 29 Information financière dans les économies  
hyper inflationnistes", Paragraphe 12-41, p2-4, Disponible en http// www.nifccanada.ca/normes-internationales-

dinformation../normes../item45632.pdf, Consulté le 28/02/2017. 
- Bruno Bachy, Michel Sion, Op cit, p71.  

- Dominique Mesplé-Lassale, Op cit, 75-76. 
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العام بالنسبة للبنود النقدية، تبقى هذه البنود بقيمتها املسجلة يف امليزانية وال جيري تعديلها باملؤشر  -
 .لألسعار كون قيمتها االمسية ثابتة وال تتأثر بالتضخم

، كما هو احلال بالنسبة للعناصر النقدية (اجلارية)بالنسبة للبنود غري النقدية املعاد تقوميها بالقيمة احلالية -
خ امليزانية مثل ال تعدل باستخدام املؤشر العام لألسعار ما دام إعادة تقوميها مت باستخدام القيمة اجلارية بتاري

القيمة القابلة للتحصيل، االستثمارات املالية املقيمة بالقيمة السوقية أو  املخزون املقيم بالقيمة السوقية أو
 .األصول الثابتة املقيمة بالقيمة القابلة للتحصيل

املؤشر العام بالنسبة للبنود غري النقدية املسجلة بالتكلفة التارخيية، يعاد عرضها باستخدام التغري يف  -
لألسعار بني تاريخ االعرتاف هبا ألول مرة أو تاريخ إعادة تقييمها آلخر مرة وتاريخ إعداد امليزانية احلالية 
ومن أمثلة ذلك املخزون املقيم بتكلفة الشراء أو األصول الثابتة املقومة بتكلفة الشراء أو بالقيمة العادلة 

 .لفرتات سابقة لتاريخ القوائم املالية
بعض البنود ويف إطار إعادة معاجلتها  تظهربعد إعادة تقييم البنود غري النقدية باملؤشر العام لألسعار،  -

املبلغ القابل لالسرتداد يف  القيمة القابلة للتحصيل يف حالة املخزون أوكبالقيمة اجلارية   ةدوليال يةرجعامل وفق
، يتم يف ظل سوق نشطة ة تقييم االستثمارات املاليةحالة بعض األصول الثابتة أو القيمة العادلة عند إعاد

مقارنة املبالغ احملتسبة على أساس الرقم القياسي للمؤشر العام لألسعار والقيم اجلارية لنفس يف هذه احلالة 
 .البنود واثبات القيم األقل عند إعادة عرض امليزانية

لفرع األجنيب الذي يعمل يف اقتصاد عايل بالنسبة لقائمة الدخل، يعاد قياس مجيع أعباء وإيرادات ا -
التضخم باستخدام التغري يف مؤشر األسعار بني تاريخ التسجيل األويل وتاريخ إعداد قائمة الدخل احلالية 

 .وبعد ذلك يعاد ترمجتها بغرض التوحيد باستخدام سعر االقفال
ن املنشأة سوف تفقد القدرة إة فإذا كانت األصول النقدية يف فرتة التضخم تتعدى االلتزامات النقدي -

أواملكاسب يتطلب االفصاح عنها /الشرائية ويف احلالة العكسية سوف تكتسب قوة شرائية، هذه اخلسائر
أو " أرباح إعادة القياس أو/صايف خسائر"بشكل منفصل يف قائمة الدخل للمنشأة املعنية حتت عنوان 

تعادل الفرق الناتج عن إعادة عرض ومعاجلة العناصر  تدمج بعد التوحيد يف النتيجة املوحدة وهي نفسها
 .غري النقدية وعناصر قائمة الدخل باستخدام التغري يف مؤشر األسعار العام

إذا قمنا برتمجة العملة احمللية مباشرة بطريقة سعر اإلقفال فإن تدهور قيمة هذه العملة سوف يؤدي إىل  -
نيب وتصبح األصول اليت مرت مدة طويلة نسبيا على اقتنائها ذات تدين التكلفة التارخيية ألصول الفرع األج

يف امليزانية املوحدة، كما تصبح تكاليف جتديد التجهيزات تقدر بقيم أقل ومعدل مردوديتها  هامةقيم غري 
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بقيمة أكرب، هلذا يكون من الضروري ترمجة العملة احمللية بالسعر التارخيي وتصحيحها بتطبيق املعدل العام 
 .ألسعار لتفادي السلبيات السابقةل

تتعلق االسرتشادات أعاله بتعديل القوائم املالية املعدة على أساس اتفاقية التكلفة التارخيية، يف حني إذا  -
عدم تعديل عناصر امليزانية كوهنا تٌعرض بوحدة  22كانت معدة وفق التكلفة اجلارية يتطلب املعيار رقم 

خ اإلقفال، أما عناصر الدخل، إذا مل يتم عرضها مبستوى األسعار اجلاري عند القياس املعمول هبا يف تاري
. اإلقفال، فيتطلب تعديلها بوحدة القياس املعمول هبا يف تاريخ اإلقفال باستخدام مؤشر عام لألسعار

 .اخلسائر من صايف املركز النقدي بشكل منفصل يف صايف النتيجة/وتعاجل األرباح

 قفالاإل تاريخالفروقات يف : خامسا

إذا كان تاريخ إعداد القوائم املالية للفرع األجنيب املستقل خيتلف عن تاريخ إعداد القوائم املالية للشركة    
إذا تعذر ذلك، يسمح معيار اإلبالغ . األم يقوم الفرع عادة بإعداد قوائم مكملة بتاريخ قوائم الشركة األم

مع  ،أشهر ةبشرط أن ال يتعدى الفارق الزمين بني التارخيني ثالث باستخدام تاريخ آخر للفرع 10املايل رقم 
يف هذه احلالة سترتجم . القيام بتعديالت لألخذ يف االعتبار تأثري املعامالت اجلوهرية اليت تنشأ بني التارخيني

ت أصول وخصوم الفرع األجنيب باستخدام سعر الصرف بتاريخ ميزانية هذا الفرع، ويتوجب القيام بتعديال
من أجل األخذ يف احلسبان التقلبات والتغريات اجلوهرية اليت حتدث يف معدالت الصرف إىل غاية تاريخ 

، ويستخدم نفس املنظور عند 10إقفال حسابات الشركة األم حسبما ورد يف معيار اإلبالغ املايل رقم 
 1.(1122)22تطبيق طريقة امللكية على الشركات املشرتكة والشريكة وفق معيار احملاسبة 

 سعر الصرف املتعلق بالتوحيدخطر تقنيات ختفيض : الفرع الثالث
يقوم االستثمار األجنيب بتحقيق أهداف عديدة للشركات متعددة اجلنسيات والسيما تلك منها املتعلقة    

بتحسني تدفقاهتا النقدية وتعظيم ثروة مسامهيها، ولكن يف املقابل سوف يعرض هذه الشركات إىل خماطرة 
د أو التقليص من هذه سعر الصرف األجنيب، هذا ما جيعلها تسعى جاهدة إىل وضع اسرتاتيجيات للح

املخاطر إىل أدىن حد ممكن، حبيث حتتل هذه القضية حيزا كبريا من عمل املدير املايل وقراراته، إذ تتطلب 
 .منه التكفل احملكم والتعامل الذكي يف إدارة هذه املخاطر

 مفهوم خطر سعر الصرف: أوال
تيجة التقلبات يف معدالت صرف العملة اخلسائر احملتملة ن يقصد خبطر الصرف معدالت املخاطر أو     

 2:األجنبية، ومن أهم الوضعيات اليت ميكن أن تعرض املؤسسة إىل خطر سعر الصرف ما يلي

                                                 
1
 IFRS Foundation, " Norme comptable internationale 21,  Effets des variations des cours des monnaies 

étrangères", Op cit, Paragraphe 46, p7 . 
2
 Voir: 
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وهي املعامالت اليت تتم بالعملة الصعبة ومل تستحق  :خماطرة املعامالت أو الصفقات التجارية اآلجلة -0
 .للتسوية إال بعد التغري يف أسعار الصرف وهي تصاحب بشكل أساسي عمليات االسترياد والتصدير

أو ما يسمى باخلطر احملاسيب أو خطر صرف التوحيد الناجم عن ترمجة القوائم املالية  :خماطرة التحويل -2
وكما سبق وبينا، يتحقق عن هذه الرتمجة . يدها مع القوائم املالية للشركة األمللفروع األجنبية بغرض توح

أو خسائر غري حمققة / أو خسائر حماسبية ختتلف وفقا لطريقة الرتمجة املستخدمة، غري أهنا أرباح/ أرباح
جهة أخرى وتبقى افرتاضية مادام االستثمار املرتبط به هذه الفروقات مل يتم التخلص منه، من جهة، ومن 

 . ألهنا انتقالية وميكن تقاصيها مع التعديالت اليت تطرأ على القيمة الدفرتية بالعملة احمللية لالستثمار املعين
يف الواقع ال تقود املعامالت التجارية لوحدها إىل خطر  :خماطر تنافسية واقتصادية بصفة عامة -3

الصرف، ففي البيئة احلالية اليت تسودها عوملة التبادالت التجارية يكفي أن تكون الشركة منافسة هليئات 
تعقد صفقات بالعملة األجنبية لتتعرض إىل خماطرة الصرف بطريقة غري مباشرة وهو ما يطلق عليه مبخاطرة 

ن التغريات يف التدفقات النقدية عوهي خماطرة طويلة األمد، تنشأ  ،"االقتصادي"أو" ترياتيجياالس"الصرف 
يف أسعار الصرف بسبب تغري الظروف االقتصادية للبلد املضيف  ةغري املتوقع التقلباتن ع مجةاملستقبلية النا

بالشركة إىل خسارة مركزها ر هذا اخلط، قد يؤدي (تغري يف حجم املبيعات، األسعار والتكاليف املستقبلية)
 .التنافسي

 :(ركز الصرفاملالية ملدارة اإل)سعر الصرفخماطر تقنيات ختفيض : ثانيا
يقوم املسؤولون املاليون ( منع حدوثها أي ختفيضها أو)خسائر سعر الصرف  للتحويط من خماطر أو     

درج ضمن تقنيات داخلية تن تكونللمنشآت بإدارة املركز املنشئ للمخاطر باستخدام عدة تقنيات، قد 
أو تقنيات خارجية، تتطلب على عكس اإلدارة الداخلية تدخل هيئات خارجية للمنشأة، اإلدارة املالية 

وميكن أن ختفض اجملموعات متعددة اجلنسيات خماطر صرف التحويل بتنويع قادرة على حتمل املخاطر، 
جراء تقاص بني أرصدة احلقوق إواليت تكمن يف  ،ليةممارسة ما يسمى باملقاصة الداخ مصادر متوينها أو

وااللتزامات اليت حتمل نفس املبلغ ونفس فرتة القرض بني فروع اجملموعة نفسها، وتستخدم هذه الطريقة  
ميكن أن )هياكل مالية مركزية  بإنشاءبعض اجملموعات تقوم . كذلك يف ختفيض خطر الصرف االسرتاتيجي

إلدارة عمليات املقاصة الداخلية بني الفروع وتعزيز القدرة التفاوضية  (اخلاصةتكون منشآت ذات األغراض 
 .اجتاه البنوك

                                                                                                                                                         
- Christian Descamps, Jacque Soichot,"Gestion financière internationale", 2ème éd,Edition EMS, Paris, 2006, 

p161-162. 

- Samia Oulounis, Op cit, p51-52. 
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للتحويط من خسائر سعر الصرف احملاسيب املتعلق بتقييم ممتلكات الفروع األجنبية، تقوم اجملموعات     
فض فيها فروقات متعددة اجلنسيات باستخدام تقنيات هتدف إىل تعديل وتوازن مركز الصرف بطريقة خت

 1:التحويل، ويتم هذا وفقا لطريقة الرتمجة املستخدمة
فإن الوضعية سوف تتوقف على األموال اخلاصة ألهنا الرصيد الوحيد  ،إذا استخدمت طريقة اإلقفال -1

ويتم ذلك . املرتجم بالسعر التارخيي، ويتحقق التخفيض يف خطر صرف التوحيد بتخفيض األموال اخلاصة
تقنيات إدارة خماطر الصرف من حيث مسامهة الشركة األم يف الفرع األجنيب، حبيث تعمل الشركة من خالل 

األم على تسوية استثمارها يف رأمسال الفرع األجنيب مع قيمة األصول احملررة بعملة التقرير والظاهرة يف ميزانية 
لنشاط الفروع، ويتوقف ذلك على جتعل هذه الطريقة من استثمارات الشركة األم تتغري وفقا . هذا الفرع

األمهية النسبية لالستثمارات يف رأمسال الفروع، حيث متثل مسامهة الشركات األم يف رأمسال الفروع الصناعية 
 . نسبة أكرب من مسامهتها يف الفروع التجارية واملالية

والقصرية، فيكون من إذا كانت الطريقة املستخدمة يف الرتمجة تلك اليت تفرق بني البنود الطويلة  -2
ويتم ذلك من خالل . الضروري ختفيض رأمسال العامل بغرض التخفيض يف مركز خطر صرف التوحيد

استخدام تقنيات إدارة خماطر الصرف من حيث هيكل امليزانية، حيث يتم التخفيض من االستخدامات 
 :لنحو التايلأو الزيادة يف املوارد اجلارية اليت تعرض بعملة الفرع على ا/اجلارية و

للتخفيض من االستخدامات ميكن التخفيض من املخزونات تامة الصنع، مبلغ احلقوق وأوراق القبض  -
خمزونات )احملررة بعملة الفرع، كما ميكن التخفيض من مركز الصرف من خالل الزيادة يف األصول اجلارية

 . املدفوعة بعملة الشركة األم أي بعملة التقرير (املواد األولية
للزيادة يف املوارد ميكن للفرع األجنيب أن يقرتض يف األجل القصري بالعملة اليت يعرض هبا حساباته،  -

مواد )وهذه األموال املقرتضة سوف متكن املسؤولني من متويل الزيادة يف األصول غري املعرضة خلطر الصرف 
 .من املوارد اجلارية بعملة التقرير التخفيضويف املقابل ميكن . (أولية مدفوعة بعملة التقرير

إذا متت الرتمجة بطريقة السعر التارخيي، وهي الطريقة اليت متيز بني البنود النقدية وغري النقدية، فيتوجب  -4
التغطية يف تعزيز األصول  ، ويكمن مبدأ التحويط أو(خصوم نقدية-أصول نقدية)ختفيض الرصيد النقدي

جنبية واحملتمل زيادة قيمتها وختفيض األصول احملتمل أن تتدهور قيمتها، وتعاجل النقدية املدرجة بالعملة األ
على عكس ذلك اخلصوم، بتخفيض االلتزامات احملررة بالعملة القوية والرفع من املديونية اليت سوف تسدد 
                                                 
1
 Voir: 

- Josette Peyrard et autres, Op cit, p105-114. 

- Yves Simon, Delphine Lautier,"Finance internationale", 9ème édition, Edition Economica, Paris, 2005, p505-

508. 

- Christian Descamps, Jacque Soichot,Op cit,p171-173. 
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ى املدير املايل إذا كان من املنتظر أن تتدهور قيمة العملة، فيتوجب عل ،بالعملة الضعيفة، فعلى سبيل املثال
أن خيفض من مبلغ املقبوضات ويعجل يف فرتة حتصيل الديون احملررة هبذه العملة، ويزيد يف املقابل من 

لكن يف الواقع تبقى هذه التقنيات . املديونية احمللية وحياول التفاوض مع املورد لتمديد آجال التسديد
تحصيل أوالتسديد، وال أمهية أو حجم االقرتاض،  حمدودة وصعبة املمارسة، فمن غري السهل تغيري فرتة ال

كما أنه ال ميكن التجاهل بأن الزيادة يف املديونية بعملة ضعيفة سوف يؤدي يف املقابل إىل الزيادة يف سعر 
الفائدة، غري أنه هناك بعض الطرق يسهل استخدامها بني الشركة األم وفروعها األجنبية مثل التعديالت يف 

 Le)ليت تكمن يف متديد أو تعجيل آجال التسديد وفق التغيريات املسبقة يف سعر الصرفآجال التسديد وا

termaillage). 
كما يكون من الضروري للتحويط ضمان نوع من السيولة يف حركة التدفقات املالية بني الفروع والشركة   

خرى مثل قروض وتسبيقات توزيعات األرباح التحويل الوحيد املستخدم، هناك حتويالت أال متثل األم، و 
مرتبطة باستخدام الرخص والعالمات والتقنيات التكنولوجية،  إتاواتقصرية األجل، دفع فوائد القروض، 

تسمح عمليات تعديل وتسوية احلسابات داخل اجملموعة متعددة اجلنسية . إخل...بيع منتوج داخل اجملموعة،
 .وحدبتوفري محاية ملركز الصرف على مستوى اجملموع امل

عمليا يصعب ممارسة طرق التحويط املذكورة أعاله، وما يعيق ذلك هو القيود التشريعية املوضوعة من    
طرف السلطات العمومية للبلد املضيف ورغبة كذلك الفروع يف استقالهلا املايل، هذا إىل جانب أن الطرق 

السابقة للبنود املدرجة يف امليزانية وتبقى  احملاسبية ال تظهر يف احلقيقة سوى تأثري تغريات الصرف على القيمة
حالة التأثريات الرئيسية للتدفقات النقدية املستقبلية لوحدها تسمح بإدراك الطريقة االقتصادية لقياس 

 .التعرض ملخاطر الصرف
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 اإلطار العام للمحاسبة الدولية: املبحث الثالث
شهدت معظم اجملاالت البيئية اليت يعمل هبا النظام احملاسيب تغريات ديناميكية بسبب التطورات     

االقتصادية واالجتماعية والتقنية اليت عرفها العامل يف العقود األخرية، وحىت حتقق املعلومة احملاسبية غرضها 
ن تتطور وتليب االحتياجات اجلديدة املرجو منها يف ترشيد القرارات االقتصادية كان البد للمحاسبة أ

من هنا ظهرت احملاسبة الدولية هبدف أساسي يتمثل يف تقدمي املعلومات املالئمة والوقتية و . للمستخدمني
 .القابلة للفهم واملقارنة على املستوى الدويل إىل املستخدمني املختلفني الختاذ القرارات الرشيدة

 لدوليةحملاسبة اا مدخل إىل: املطلب األول
أدى كرب حجم الشركات وتعدد نشاطاهتا إىل احلاجة امللحة إىل وجود احملاسبة الدولية، وقد جتلت       

هذه احلاجة يف املنافع واملزايا النامجة عن استخدام احملاسبة الدولية بوصفها أداة لتنظيم، ترتيب وقياس 
 . دة منهااملعامالت التجارية الدولية واإلفصاح عنها وإيصاهلا إىل اجلهات املستفي

 احملاسبة الدولية وأهدافها مفهوم: الفرع األول
ظهرت احملاسبة الدولية يف العقدين األخريين من القرن العشرين وهي تشكل فرعا مستقال كباقي الفروع      

األخرى يف احملاسبة بعد أن كانت معاجلتها جزءا ال يتجزأ من احملاسبة املالية واإلدارية، ويبدو من خالل 
راض األدبيات احملاسبية  أنه ال يوجد حىت اآلن تعريف متفق عليه عامليا للمحاسبة الدولية، حيث يرى استع

البعض أن مفهومها يستخدم للتعبري عن التطور التارخيي للمحاسبة، وقد يرى البعض اآلخر بأهنا متثل 
ة الدولية، كما قد يشار السياسات واإلجراءات اليت هتدف إىل القياس واالفصاح عن املعامالت التجاري

إليها بأهنا أحد فروع احملاسبة اليت هتتم مبشاكل األقسام والفروع األجنبية، والبعض يرى بأهنا جمموعة من 
املعايري املوحدة واملقبولة على الصعيد الدويل، كما أن هناك من يرى بأهنا فرع من فروع احملاسبة التقليدية 

وقد وسعت األدبيات احلديثة هذه املفاهيم لتتضمن أفكار جديدة للمحاسبة  (.احملاسبة املالية أو االدارية)
 :الدولية، غري أن الكثري من املفكرين يؤيدون التصنيف التايل للمحاسبة الدولية

 .املفهوم العملي أو حماسبة الشركة األم والفروع -1
 .املفهوم املقارن أو الدويل -2
 .املفهوم العاملي -4

م األول إىل املمارسات احملاسبية للمجموعات متعددة اجلنسيات، فهو من أضيق وأقدم يشري املفهو    
جماالت احملاسبة الدولية، ينحصر ضمن عمليات التوحيد وترمجة العمالت األجنبية والقيام بتسويات معقدة 



للمجموعات متعددة الجنسيات والمحاسبة الدوليةاإلطار العام : لفصل األولا  

 

54 

 

فصاح احملاسيب واملعايري قبل إعداد القوائم املوحدة ألن الفرع ملزم بتطبيق القوانني احمللية اخلاصة بالقياس واال
 1.املهنية للبلد املضيف، وتتم التسوية وفقا ملبادئ البلد األم ألجل إبالغ مايل فعال

املبادئ احملاسبية املقارنة، وهو مفهوم يتضمن كافة املبادئ " احملاسبة الدولية"كما يقصد مبصطلح      
طلب تصنيف حتليلي لألنظمة القومية لتمكني والطرق احملاسبية املتعارف عليها يف كل دولة على حدة ويت

احملاسبني من فهم الفروقات القومية يف احملاسبة وبذلك حتسني قدراهتم على إدراك وقياس تأثري هذه 
  2.املمارسات املختلفة على اإلبالغ املايل

ري حماسبية دولية، ويقصد بالبعد العاملي للمحاسبة الدولية االطارات العامة العاملية لوضع جمموعة معاي    
، لتحكم املمارسات العملية للمهنة 3تتفق عليها وتنفذها جمموعة احملاسبني املهنيني على مستوى العامل

وحتاول حتقيق التوافق والتوحيد احملاسيب للحصول على مستويات متشاهبة من االفصاح والقياس من دولة إىل 
حللول املمكنة ملشاكل اإلبالغ الداخلي أو البلدان فرادى أخرى، فالكثري من األدبيات احملاسبية تؤمن بأن ا

 .تقع ضمن التوحيد احملاسيب على نطاق العامل
من الصعوبات الواضحة بالنسبة للمفهوم األول للمحاسبة الدولية ما ينشأ عن املمارسات احملاسبية    

أما املفهوم الثاين، فهو . املختلفة املوجودة يف الدول املضيفة للشركات التابعة ومسألة ترمجة القوائم املالية
كل دولة، ولذلك جيب على احملاسب أن   يشمل على جمموعة املبادئ احملاسبية املقبولة عموما داخل حدود

بينة باملبادئ املتعددة عند دراسته للمحاسبة الدولية، وذلك بالقدر الذي ميكنه من احلصول  علىيكون 
حتت هذا املفهوم الوصول يتوقع فهم أكثر للعالقة واآلثار فيما بني املبادئ واملمارسات املقارنة، وال على 

وتشري آراء الكتاب إىل أن هذا املفهوم هو األكثر مالئمة ألي دراسة . املبادئإىل جمموعة عاملية حمددة من 
ومن الواضح . واقعية للمحاسبة على النطاق الدويل بصفة عامة وتطوير التقارير املالية الدولية بصفة خاصة

ا على اتساع ورة وضع جمموعة عريضة من املبادئ احملاسبية املقبولة عمومر أن املفهوم الثالث يعتمد على ض
ممارستها يف مجيع إىل نظام حماسيب عاملي للمبادئ اليت جيب الوصول العامل، ويعتقد الكتاب أن إمكانية 

الدول، يعترب أمرا مشكوكا فيه وذلك بسبب اختالف القوى القانونية والسياسية واالجتماعية فيما بني 
 4.الدول

بعد استعراضنا هلذه املفاهيم يبدو أن للمحاسبة الدولية جماالت واسعة ومتعددة، مكملة لبعضها    
البعض، وميكن التأكيد على هذا من خالل النظر إىل فروع احملاسبة املختلفة مثل احملاسبة املالية أو االدارية، 
                                                 

 . 12، ص 2005 ،عة ، القاهرةاايتراك للطب ،"تها على الدول العربيةاالمحاسبة الدولية وانعكاس"دمحم المبروك أبو زيد، .د 
1
  

. 456 -455، ص2002األردن، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان،  ،"ةبينظرية محاس"، د رياض العبد هللا.ريب أتعأحمد رياحي،بلكاوي،   
2
  

. 12، ص 1226 ،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، "المحاسبة الدولية" فضالة، يأبو الفتوح عل .د  
3
 

4
، متوفرعلى 21-20، ص2011-2010، كلية التجارة، جامعة بنها، مصر،  طبعة إلكترونية، "(2)المحاسبة الدولية"عيد محمود حميدة، . د  

 .16/10/2016، تم اإلطالع عليه يوم  .alqashi.com/book/book37/pdfالموقع  
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يف احملاسبة الدولية، طاملا أن  فأي جمال أو موضوع من هذين الفرعني للمحاسبة قد يكون موضوعا رئيسيا
أبعاد تطبيقاته هبا انعكاسات هتم أطرافا يف أكثر من دولة، ومن هنا مت تصنيف أهم مواضيع احملاسبة الدولية 

 1:اعتمادا على فروع احملاسبة على النحو التايل
لتضخم، قوائم مالية على تعاجل كل من الرتمجة، توحيد القوائم املالية، حماسبة ا :مواضيع احملاسبة املالية -

 .مستوى القطاعات، متطلبات االفصاح املقارنة، املراجعة، الضرائب واحملاسبة املقارنة
تشمل على إدارة خماطر العمليات األجنبية، حتليل االستثمارات اخلارجية،  :مواضيع احملاسبة اإلدارية -

 .أنظمة املعلومات، أسعار الصرف، املوازنات، تقييم األداء، الرقابة، املراجعة التشغيلية
وبناء على ما سبق نرى بأن جماالت احملاسبة الدولية أوسع من أن يتم حصرها يف جمال أو مفهوم من     

السابقة أو أي جمال من اجملاالت التقليدية للمحاسبة، فهي احملاسبة األم تشتمل على احملاسبة املفاهيم 
الدولية، املالية، االدارية وحماسبة التكاليف، وكذلك مراجعة داخلية وخارجية وبصفة عامة كل ما يؤثر على 

بة الدولية هي حماسبة تسعى إىل حتقيق املعلومات احملاسبية اليت يتم إدراجها وعرضها بالقوائم املالية، فاحملاس
   2:العديد من األهداف لعل أبرزها

وضع إطار نظري وعملي ينظم وحيكم املمارسات الدولية وميكن االستعانة به لتطوير األنظمة احملاسبية  -
 .القومية

ملالية وجعلها قابلة اجياد نوع من التوافق واالتساق الدويل يف املمارسة احملاسبية لتسهيل قراءة القوائم ا -
 .للمقارنة وكسبها ثقة أكثر

دراسة وحتليل األنظمة احملاسبية يف الدول املختلفة لزيادة الوعي حول االختالفات والتوصل إىل النظم  -
 .األكثر مالئمة الحتياجات تلك الدول

 .تقييم دور احملاسبة الدولية يف اقتصاديات الشركات والدول -
 .ة واملراجعة أمام شركات احملاسبة الدوليةتسهيل عملية الرقاب -

 ومشاكلهاالعوامل املؤثرة يف احملاسبة الدولية : الثاينالفرع 
 (أسباب ظهور احملاسبة الدولية)العوامل املؤثرة يف احملاسبة الدولية : أوال
 1262تبني األدبيات احملاسبية أن االهتمام باحملاسبة الدولية على املستوى املهين أو األكادميي ظهر سنة    

جتلى االهتمام باحملاسبة الدولية من خالل  1262بالرغم من أن تاريخ احملاسبة يعترب تارخيا دوليا، فقبل سنة 
علومات دون بذل أي جهود للتقليل من الفروقات يف املؤمترات اإلقليمية املنعقدة بغرض تبادل اخلربات وامل

                                                 
. 12، ص ، مرجع سابقدمحم المبروك أبو زيد .د 
1
 

. 14، ص  2006سسة الوراق، عمان، األردن، ، مؤ"مبادئ وأساسيات علم المحاسبة"سليمان مصطفى الدالهمة، د. أ 
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دخلت احملاسبة الدولية مرحلة مهمة من مراحل تطورها  1262املمارسات احملاسبية الدولية، وبعد سنة 
استجابة للتغريات يف البيئة احملاسبية وظهور الشركات متعددة اجلنسية وتأسيس جلنة األمم املتحدة للتعاون 

لسلة من التوجيهات احملاسبية، وخنص بالذكر التوجيه األورويب الرابع الذي يهدف إىل الدويل وصدور أول س
 .تكييف قوانني دول األعضاء للحد من االختالفات وحتقيق التوافق احملاسيب

هناك العديد من العوامل اليت سامهت يف بروز بيئات حماسبية خمتلفة، هلا صفاهتا اخلاصة من حيث طرق     
اس واالفصاح احملاسيب، مما أدى إىل ظهور مشاكل حماسبية من نوع جديد يطلق عليها العرض، القي

  1:وأهم هذه العوامل ما يلي ،باحملاسبة الدولية
نشط وزاد حجم املعامالت التجارية بني الدول بعد النزوع إىل حرية التبادل التجاري  :ألعمال الدوليةا -

الغات )مركية وتزايد عدد الدول املوقعة على اتفاقية التبادل التجاري وحترير التجارة التدرجيي من القيود اجل
ة للتجارة ثدي، فاخلصائص احلاملال ، مما أدى إىل خلق أسواق دولية جديدة للسلع واخلدمات ورأس(سابقا

 .الدولية أوجدت مشاكل جديدة يف احملاسبة واهتمام أكرب باحملاسبة الدولية
تعاظمت قوة هذه الشركات وأصبح حاليا نشاطها يغطي مدى واسع من  :الشركات متعددة اجلنسيات -

العامل، وصاحبها تغريات يف البيئة التقليدية للمحاسبة وظهرت مشكلة عدم جتانس فئات مستخدمي 
القوائم املالية بسبب اللغة، الثقافة، العملة، املستوى التقين والعلمي هلؤالء املستخدمني من دولة ألخرى، 

ض املشاكل احملاسبية الداخلية اجلديدة وغري املعروفة من قبل مثل أسعار التحويل، إدارة خماطر وكذلك بع
الصرف األجنيب، تقييم األداء ومشاكل خارجية مثل إعداد القوائم املوحدة، ترمجة العمالت األجنبية 

بة الدولية ومن مث كل هذه املواضيع سامهت يف زيادة الطلب على خدمات احملاس. واحملاسبة على التضخم
 .على أمهيتها

ولدت املعامالت الدولية ونشاط الشركات متعددة اجلنسيات مشاكل جديدة  :شركات احملاسبة الدولية -
نتج عنها العديد من القضايا الفكرية النظرية والعملية تتطلب احلاجة إىل البحث عن حلول منطقية ومقبولة 

قد هلا، ومتثل شركات احملاسبة أول متحرك دويل إلجياد احللول املمكنة، كما أن متطلبات العصر احلايل 
غريت من طبيعة أعمال احملاسبني املهنيني وأثرت بشكل مباشر على اخلدمات اليت يقدموهنا مثل اخلدمات 
املالية، التدقيق والضرائب وأصبح من الضروري أن يتمتع موظفو شركات احملاسبة بإدراك واسع للمواضيع 

 .ب الثقة الدوليةاالقتصادية املالية وفهم جيد للتباين الثقايف واللغوي بني الدول لكس
فهي توفر فرص ارتباط املستثمرين واملقرتضني يف أنشطة متويلية عرب العامل،  :أسواق رأس املال العاملية -

تدفق املعلومات املطلوبة الختاذ  زوما يسهل هذه االرتباطات املالية هو التطور التكنولوجي، الذي يعز 
                                                 

.40-24، ص ، مرجع سابقدمحم المبروك أبو زيد .د 
1
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علومات اليت متثل إىل حد كبري خمرجات النظام احملاسيب على القرارات االقتصادية يف الوقت املناسب، هذه امل
مستوى املنشأة، القطاع أو الدولة، وال ميكن أن يكون هلذه املعلومات قائمة كافية مامل تكن قابلة للمقارنة 
بسبب اختالف معايري وأسس القياس بني دولة وأخرى،  وهنا تظهر احلاجة إىل خدمات احملاسبة الدولية 

 .مالية تتسم بقابلية املقارنة وسهلة القراءة من طرف خمتلف مستخدميها قوائمإلعطاء 
إن موضوع احملاسبة الدولية من املواضيع اليت تناوهلا الباحثون، وقد نتج عن هذه اجلهود  :البحث العلمي -

ملمكنة، كما احللول ا وإجيادالعديد من املراجع واألحباث اليت سامهت يف إثراء موضوع احملاسبة الدولية 
سامهت يف زيادة الوعي يف كليات احملاسبة بأمهية هذه املواضيع وإدماجها يف مناهجها، حيث أصبحت من 

 .متطلبات احملاسبة املهنية عند النظر يف طلبات التوظيف
ة وتعد من العوامل البيئية اليت سامهت يف ظهور احملاسبة الدولية نظام النقد الدويل، فهو يشجع التجار     

الدولية برفع القيود على العمالت األجنبية ويساعد يف حتديد أسعار الصرف وتدفق رأمسال، فتعد مشاكل 
، كما أن العديد من املنظمات الدولية اليت هتدف 1تذبذب أسعار الصرف من أهم مواضيع احملاسبة الدولية

لدولية وهبذا تكون قد سامهت يف إىل تسهيل وتنظيم املعامالت بني الدول قد مست املمارسات احملاسبية ا
بروز العديد من مواضيع احملاسبة على املستوى الدويل، ومن هذه املنظمات جملس معايري احملاسبة الدولية، 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، صندوق النقد الدويل ، البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ومنظمة التجارة 

 2.العاملية
  اسبة الدوليةمشاكل احمل: ثانيا

ينجم عن ممارسة األعمال التجارية الدولية ونشاط الشركات متعددة اجلنسيات واألسواق املالية الدولية   
ومن أبرز  ،مشاكل خاصة، تشكل حقل حماسبة دولية مقبول وجتعل منها جماال وظيفيا جوهريا هلذه األعمال

  3:املشكالت اليت تواجهها احملاسبة الدولية عند املمارسة ما يلي
اختالف الطرائق احملاسبية املتبعة ووجود فروقات يف اإلبالغ املايل بسبب اختالف األنظمة احملاسبية يف  -

توحيد ما يسمى مبشكلة نظم احملاسبة املقارنة، مما يؤدي إىل تشكيل عقبات أمام  الدول املضيفة أو
احلسابات وجعل القوائم املوحدة غري معتمدة وال تليب احتياجات املستخدمني ألن إعدادها مل يبلغ مستوى 

 .فصاح املناسب عن البيانات الالزمةاإل

                                                 
. 15، ص 2004، الدار الجامعية ، االسكندرية، "المحاسبة الدولية والشركات المتعددة الجنسية"د أمين السيد ، أحمد لطفي ، . أ 
1
  

 .42، ص ددمحم المبروك أبوزيد،  مرجع سابق. أ 
2
  

3
 :أنظر  

، أطروحة دكتوراه "-حالة بريتش بتروليوم -الممارسة المحاسبية في الشركات متعددة الجنسيات والتوحيد المحاسبي العالمي"شعيب شنوف،. د.أ -

 .24-22، ص2006في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، 

 .52، ص مرجع سابق د أمين السيد أحمد لطفي، . أ -
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ترمجة التعامالت املتعلقة باألصول والتسويات اخلاصة  داختالف العمالت النقدية اليت تظهر مشكلة عن -
اجتة عن خماطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية، مما مينع القيام حبسابات أو باحلسابات اخلتامية الن

مقارنات مفيدة إذا كانت مقاييس رحبية ومركز مايل اجملموعة وشركاهتا األجنبية ال يعرب عنهما بوحدة 
 .واحدة

 .وجود مشاكل التضخم والتغري يف القدرة الشرائية للعمالت -
بلد وآخر، هذا ما خيلق مشكلة يف كيفية احتساب الضرائب مثل االزدواج  اختالف قوانني الضرائب بني -

الضرييب، وتأثري االتفاقيات الضريبية بني بلد األم والدول املضيفة ومشاكل تأجيل الضرائب عند الشركات 
 .األجنبية

 .اختالف نظم وقواعد التوحيد يف النظم احملاسبية األساسية -
ايل للشركات وكذا طرق ووسائل الرقابة واملراجعة من بلد آلخر بسبب اختالف اختالف قواعد التقييم امل -

 .األنظمة احملاسبية وعدم وجود معايري حماسبية موحدة يف الدول املضيفة
اختالف املصطلحات احملاسبية، حيث ال توجد يف بعض اللغات مصطلحات لوصف بنود معينة، فقد  -

 . لدان اليت تتحدث بنفس اللغةال جند مصطلح موحد للمحاسبة بني الب
 

 التأطري احملاسيبومداخل  تأثري العوامل البيئية على احملاسبة الدولية: املطلب الثاين
على عدة مفاهيم، ميكن حصرها يف دراستنا هذه ضمن حدود احملاسبة الدولية كما أسلفنا، تنطوي     

تواجه حتديات عديدة نامجة عن االختالفات يف املمارسات احملاسبية للشركة األم وفروعها األجنبية اليت 
املعايري والنظم احملاسبية القومية املؤدية إىل مفهوم احملاسبة املقارن، وما يفسر هذه االختالفات هو تأثر 
أهداف احملاسبة ومعايريها وسياساهتا وطرقها وإجراءاهتا الفنية مبجموعة من العوامل البيئية السائدة يف كل 

 قاسبة حسب وجهة النظر التارخيية مل تتطور كعلم جمرد ولكن كاستجابة هلذه العوامل، وما عمدولة، فاحمل
االختالف بني النظم احملاسبية بني الدول طبيعة االحتياجات املعرب عنها واملنتظر من احملاسبة اإلجابة عليها 

  .باعتبارها أداة ضبط اقتصادية وكذلك طبيعة األهداف املوكل هبا للمحاسبة
 تأثري العوامل البيئية على احملاسبة الدولية: الفرع األول

 :تتمثل أهم املؤثرات البيئية على النظم احملاسبية فيما يلي     
 تأثري النظام االقتصادي :أوال

 :، نذكرها على النحو التايليشتمل العامل االقتصادي على جمموعة من العوامل الفرعية     
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حتدد درجة التطور االقتصادي واملعارف التقنية  :درجة التطور االقتصادي ومستوى التكنولوجيا -1
والصناعية يف بلد ما مستوى تعقيد نظامها احملاسيب، فتكون الدول املتقدمة حباجة إىل أنظمة حماسبية معقدة 

النظام احملاسيب ألي دولة، نسبيا أكثر من حاجة الدول النامية، كما أن املستوى التكنولوجي يؤثر على 
هلا أمهية كبرية يف البلد ذو ( على سبيل املثال براءات االخرتاع، حقوق امللكية الفردية)فالبنود غري امللموسة 

 1.اقتصاد تكنولوجي مرتفع
كلما زاد حجم األنشطة الدولية وحجم الشركات متعددة : حجم األنشطة االقتصادية الدولية -2

كلما زادت احلاجة إىل تقارير وإفصاح أفضل، وبذلك تزيد احلاجة إىل ممارسات حماسبية اجلنسية وعددها  
جديدة تتعلق بعمليات الصرف األجنيب، ترمجة العمليات والقوائم املالية، معاجلة فرق التحويل وحتديد 

 2.الضرائب على املداخيل اخلارجية
رض املعلومة املالية وطرق إعدادها من بلد يؤثر هذا العامل بصفة جوهرية على غ: مصادر التمويل -3

آلخر، وتتمثل عناصر االختالف من هذا املنظور يف طبيعة األطراف اليت يتعامل معها النظام احملاسيب 
بدرجة تفضيلية هبدف محاية أمواهلا، فإذا كان املصدر الرئيسي للتمويل هو رأس املال املمثل يف حقوق 

فصاحات احملاسبية سوف توجه إىل حاملي األسهم كما هو احلال يف الدول واإلامللكية فإن التقارير املالية 
األجنلوسكسونية، فزيادة عدد الشركات اليت تعتمد أساسا يف متويلها على األسواق املالية زاد احلاجة إىل 

سبة ينصب حول املعلومة املالية املوجهة إىل املستثمرين احلاليني واملرتقبني، وأصبح االهتمام األساسي للمحا
تلبية احتياجات هذه الفئة من املعلومة الكفيلة باإلبالغ عن األداء والتدفقات النقدية للمؤسسات واجته 
امليول حنو الدراسات املالية واالقتصادية وهيمنتها على الدراسات األخرى، ومن هنا نشأ املبدأ األساسي 

تسبيق الواقع االقتصادي على الشكل "وهو  األجنلوسكسوين الذي يعد من أهم خصوصيات هذا النموذج
بينما تتكيف املمارسة احملاسبية يف الدول اليت يسودها النظام الفرنكوفوين مع طرق التمويل اليت  ،"القانوين

تعتمد أساسا على املديونية، مما يؤدي إىل وضع معلومة مالية جتيب فقط على احتياجات الغري من دائنني 
وتصب " التحفظ"مبدأ  ، الدولة واجلهات الفاعلة املؤسسية، لذلك فإن احملاسبة تقوم على(البنوك)

اهتماماهتا حول محاية املقرضني حىت ولو كان ذلك على حساب إعطاء الصورة الصادقة عن حسابات 
املؤسسة، بالرغم من تبين هذا املبدأ بصدور التوجيه األورويب الرابع، إال أن القيود القانونية تطغى على 

ا حيبذ القراءة الذممية على القراءة االقتصادية حلسابات املنظومة الفرنكوفونية وتؤثر على الواقع االقتصادي، مم
 3.املؤسسة

                                                 
 .242، ص المرجع نفسه

1
  

 .156ص  ، مرجع سابق،د دمحم المبروك أبوزيد 
2
  

3
 Jean Montier, Olivier Grassi, Op cit, p35. 
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الدول اليت يسودها نظام اقتصاد السوق احلر بامللكية  تتميز: نظام امللكية وطبيعة النظام االقتصادي -4
اخلاصة للمشاريع وسيطرة القطاع اخلاص على النشاطات االقتصادية، حبيث يكون لألفراد والشركات حرية 

لتملك واختاذ القرارات، وما يرتتب عن هذا مرونة يف احملاسبة، حبيث يكون التنوع يف املمارسات مسموحا ا
ويرى بعض الباحثني أن النظام الرأمسايل يوفر أفضل مناخ لنشاط وتطور احملاسبة ألن درجة عدم . به ومطبقا

لب احلاجة الكبرية للمعلومات احملاسبية فصاحات أكثر ويتطإالتأكد يف البيئة احمليطة عالية، وهذا ما يفرض 
ويتم ختفيض درجة عدم التأكد يف . 1اليت تكفل املعرفة التامة بكل املتغريات وتقلل من درجة عدم التأكد

ظل النظام االقتصادي املركزي بوضع قوانني وإجراءات تضبط النظم احملاسبية، حيث يتم اتباع نظم حماسبية 
 .موحدة

ظهر أثر التضخم يف اختالف طرق القياس، حبيث تتأسس القوائم املالية على ي: مستوى التضخم -0
التكلفة التارخيية يف مجيع دول العامل، ويعتمد هذا املبدأ على فرض ثبات وحدة القياس وكلما كان هذا 
الفرض أقل صالحية كلما قلت صالحية وواقعية مبدأ التكلفة التارخيية كما هو احلال يف الدول مفرطة 

لتضخم، حيث ختلت هذه الدول عن هذا املبدأ وأصبحت تفضل إعادة قياس األصول الستبعاد أثر ا
وحيث أن معدالت التضخم تتفاوت من بلد آلخر، فبينما ال تتعدى . 2التضخم باستخدام التكلفة اجلارية

يف بعض الدول مثل جنوب  % 20يف اليابان و الواليات املتحدة وأملانيا، فإهنا تصل إىل أكثر من  % 10
 .إفريقيا، مما يؤثر على املمارسة احملاسبية لكل بلد ويفقد القوائم املالية قابلية املقارنة على املستوى الدويل

يعود االختالف احملاسيب من هذا املنظور لكون حساب الربح يف الدول اليت تتبىن : النظام اجلبائي -0
مستقل متاما عن احلسابات االمجالية للمؤسسة كما يقال عنها ( يفالقانون العر )املدخل غري التشريعي 

"Déconnectés  "القائمة بني أحكامها اجلبائية واحملاسبية واليت تساهم بدرجة  " التسرب"د عالقة و بوج
كبرية على تلبية أغراض املعلومة املالية، على خالف الدول اليت تتبىن املدخل التشريعي، ال يوجد فرق بني 

اسبة الضريبية واحملاسبة املالية ويقتضي حساب الربح دمج حماسبة املؤسسة ألن للدولة وزن يف التأطري احمل
ألنه يتم " Allignementالتسطري"االجتماعي من خالل الضرائب اليت حتصلها، تشتهر هذه الدول بـ

مبا خيدم اجلباية، وهبذا تسطري احملاسبة على أساس اجلباية إىل درجة أهنا تقوم بإعادة تصوير احلسابات 
عن الوضعية، " الصورة الصادقة"اإلجراء يتم تضليل باقي املستخدمني ومعارضة املبدأ األول للمحاسبة وهو 

  3.املمتلكات والنشاط
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 نسبة املعتقدات السياسية :ثانيا
يؤثر النظام السياسي السائد يف أي دولة مهما كان نوعه على النظام احملاسيب هلا، فإذا كان نظاما    

دكتاتوريا تصبح آلية إصدار املعايري ذات طابع سياسي حبت وال تأخذ بعني االعتبار متطلبات األداء اجليد 
يعيق إىل حد ما تطور املهنة، على مما  االقتصاديلوظائف احملاسبة وحتقيق أهدافها املسطرة يف النشاط 

عكس الدول اليت يسود فيها النظام الدميقراطي يتمتع فيها الشعب باحلرية السياسية وميكن خلق وتطوير 
ومن التأثريات السياسية كذلك على املمارسة . مهنة احملاسبة بشكل يربز فيه مبدأ اإلفصاح الكامل والعادل

وابط والعالقات السياسية القوية بني الدول واليت حلت حمل االستعمار احملاسبية يف الوقت احلايل هي الر 
املباشر وكمثال على ذلك دول االحتاد األورويب حبيث تؤدي هذه العالقات إىل تضييق هوة االختالفات 

 .احملاسبية بني دول األعضاء وتعمل على توحيد وتوافق التقارير واملمارسات احملاسبية فيما بينها
 العتماد على أنظمة قانونية معينةا: ثالثا

تنبع املمارسة احملاسبية من طبيعة األنظمة التشريعية اليت ختتلف من بلد آلخر، وهنا يتعني التمييز بني      
 1:جمموعتني

يقوم التشريع فيها بإصدار مبادئ عامة مقبولة، بينما يرتك جمال التقدير  :جمموعة القانون العريف -1
للقضاة يف حالة النزاع، هذا ما يفسر توكيل مهمة إعداد ووضع املعايري احملاسبية إىل هيئات مهنية خاصة 

والدول األجنلوسكسونية تتبىن هذا ((Self regulationوهو ما يعرف بالتأطري الذايت (غري حكومية)
 .ملدخلا

تتميز بتشريع دقيق جدا ومفصل وال يرتك فيه اجملال لالجتهاد والتقدير  :جمموعة القانون املكتوب -2
 Le droit) وتوكل مهمة التوحيد احملاسيب هليئات حكومية عامة تلتزم بتطبيق أحكام القانون احملاسيب

comptable) الية، وغالبا ما ينحصر دور الذي حيدد قواعد تقييم األصول، شكل وحمتوى القوائم امل
 .املراجع يف املصادقة على تطابق القوائم املالية مع القوانني والتنظيمات املعمول هبا

  نسبة املعتقدات الثقافية والقيمية: رابعا
ميكن أن يكون للثقافة تأثريا مباشرا على النظم واملمارسات احملاسبية من خالل التأثريات على احملاسبة    

واحملاسبني أو بشكل غري مباشر من خالل العوامل القانونية والسياسية واالقتصادية والنظم اإلدارية 
 2:يواالجتماعية ومن أهم العوامل الثقافية املؤثرة على املمارسة ما يل

                                                 
1
، "-بين جهود التوافق المحاسبي وضغوط البيئة الوطنية -التنظيم المحاسبي في المدرستين الفرنسية واألمريكية"شعيب حمزة، غاليب عمر،.أ  

والمعايير الدولية  (IAS/IFRS) ةمداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسب

 .16/10/2016، تاريخ اإلطالع ./www.kantakji.com/accounting، متوفر على الموقع4-4التحدي، جامعة البليدة، ص : (ISA)ةللمراجع
2
، أطروحة دكتوراه -بالتطبيق على حالة الجزائر –أهمية اصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية "مداني بن بلغيث .د  

 .116، ص  2004سبتمبر  في العلوم اإلقتصادية، جامعة الجزائر،
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دور ومكانة احملاسبة املهنية حبيث يرى بعض الباحثني أن عمر وحجم احملاسبة املهنية ميثالن معيارين  -
تصنف على أساسهما الدول حماسبيا، كما أن قوة تأثري املنظمات املهنية بالدولة وحجم ودرجة تأهيل 

 .يئيةاحملاسبني املهنيني ميكن أن متثل مقاييس أخرى لتقييم االختالفات الب
مستوى التعليم والتكوين احملاسيب الذي يقدر درجة التحكم يف تطبيقات اإلبالغ املايل ألي دولة  -

 .ومستوى البحث العلمي والتطبيقي بصفة عامة
 .املستوى الثقايف للمجتمع والنظرة االجيابية اليت يبديها اجتاه األنشطة االقتصادية ومهنة احملاسبة واملراجعة -
الظاهر بني النظام االقتصادي اإلسالمي وغريه من النظم االقتصادية الغربية، فاحملاسبة االختالف  -

اإلسالمية يقوم وجودها لغرض اجملتمع، أما احملاسبة الغربية موجودة لغرض الوحدة االقتصادية، وهبذا تكون 
 .ة غري مشروعةبعض املعامالت املالية واالقتصادية اليت تقوم هبا املؤسسات يف الدولة اإلسالمي

 النسبية اللغوية :خامسا
 عن معاين خمتلفة وختتلف هذه املصطلحات من ريلتعبلمبا أن احملاسبة لغة فهي تستخدم مصطلحات      

بلد ألخر، مما يعيق فهم املعلومة املالية وحمتوى اإلبالغ، ولكي تتقارب اللغة على املستوى الدويل ينبغي أوال 
عند مواجهة مشكلة مل  ممة يف كل بلد لتمكني احملاسبني من اختاذ قراراهتتوحيد املصطلحات املستخد

 1.يصدر بشأهنا معيار من قبل ومساعدة اجلهات املسؤولة عن إصدار املعايري
 مداخل التأطري احملاسيب  :الثاينالفرع 

ينظم املمارسات احملاسبية ويضمن وجود ( علمي وعملي)يقصد بالتنظيم احملاسيب حماولة وضع إطار عام    
ضوابط وحلول للمشاكل اليت تواجه التطبيق العملي هلا، فهو يعزز موضوعية خمرجات األنظمة احملاسبية 

هم األدوات اليت يستخدمها التأطري باملسامهة يف إجياد أسس موحدة هلذه األنظمة، وتعد املعايري احملاسبية أ
فاختالف . وحيرص احملاسبون واملراجعون على مراعاة نصوصها يف ممارستهم وإعدادهم للتقارير املالية

املمارسات بني الدول ناتج عن إتباع طرق ومعايري خمتلفة يف التنظيم احملاسيب، هذا األخري الذي يتأثر بالبيئة 
ا النظام احملاسيب وخيتلف حسب املدخل الذي استخدم للحصول عليه، كما السائدة يف الدول املوجودة هب

ميكن أن ختتلف عملية التأطري داخل املدخل الواحد، وعلى الرغم من تعدد املداخل إال أن الباحثني 
وذلك وفق تقسيم مسؤولية التنظيم بني الدولة ، نييتجهون إىل تقسيم مداخل التنظيم إىل مدخلني رئيسي

 :مهاو ع اخلاص، والقطا 
 
 

                                                 
 .44ص  ،2002دار الراية للنشر والتوزيع، األردن ،عمان ،" ،المفاهيم المحاسبية الحديثة"سيد عطا هللا سيد .د 
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 (املدخل األجنلوسكسوين)مدخل التنظيم الذايت للمحاسبة : أوال
يقوم فيه أصحاب مهنة احملاسبة واملراجعة بدور رئيسي ومطلق يف عملية إعداد وتطوير معايري القياس     

ت وتعد واإلفصاح احملاسيب دون تدخل الدولة، حبيث يوجد حد أدىن من التشريع التجاري وقانون الشركا
مرونة االختيار بني عدة بدائل من الطرق واإلجراءات لنفس األحداث االقتصادية ما مييز املعايري حتت هذا 

يتم تبين هذا املدخل من قبل الدول اليت يسود هبا نظام اقتصادي حر مع وجود أسواق مالية . املدخل
، فيكون لألسواق دور كبري يف حتديد درجة نشطة مثل الواليات املتحدة األمريكية، بريطانيا ، كندا وهولندا

فصاح احملاسيب وبذلك تطور املعايري واملمارسات احملاسبية، يتجه فيها النظام احملاسيب إىل تلبية احتياجات اإل
املستثمرين بالدرجة األوىل من املعلومة املالية، كما أن جتاوب هذه املعلومة مع احتياجات املستخدم أدى 

معلومة كمية إىل معلومة جد غنية وأحيانا كيفية، حترتم مبادئ جودة املعلومات واألمهية إىل ترقيتها من 
الصورة الصحيحة "، تتميز باملالئمة واملوثوقية وتقود إىل املفهوم الربيطاين البحت (مبدأ املادية)النسبية 
يعيب هذا النموذج، إىل ، غري أن تفضيل مصاحل املستثمر على مصاحل باقي املستخدمني هو ما 1"والصادقة

جانب غياب حجة االلزام القانوين اليت تعترب أهم عنصر ملتابعة تنفيذ اللوائح والتشريعات احملاسبية املعدة 
 2.من طرف اهليئات غري احلكومية واملسؤولة عن تأطري النظم احملاسبية

 (املدخل األورويب القاري)مدخل التنظيم القانوين للمحاسبة : ثانيا

تتوىل يف هذا املدخل اجلهات احلكومية مهمة وضع املعايري وتقرير السياسات احملاسبية وتأثرياهتا      
طار االقتصادية واالجتماعية يف ظل املخططات القومية، وكنتيجة لذلك تصبح املبادئ احملاسبية جزءا من اإل

هذا ما يسهل عملية االتصال على  ،القانوين للدولة، مما يؤدي إىل تأطري احملاسبة حتت نظام حماسيب موحد
يف و مستوى األفراد واملؤسسات بني احملاسبة واملستخدمني ويساعد على املقارنة والتنبؤ، ثبات يف التصنيف 
 .املصطلحات والقياس، كما أنه حتت هذا املدخل يسمح مبعاجلة حماسبية واحدة لنفس احلدث االقتصادي

اليت تتبناها اجلهات اخلارجية عن املنشأة مع وجهات النظر  االقتصاديةفعلى إثر تناقض وجهات النظر 
احملاسبية اليت تعتمدها املنشأة يف إعداد بياناهتا، وتعدد البدائل احملاسبية على املستوى القومي للمبادئ 
والقواعد واألسس اليت تعتمد عليها احملاسبة املالية، واالختالف يف مسميات احلسابات وتبويب املعامالت 

الية، تظهر احلاجة الكبرية للتوحيد احملاسيب على املستوى القومي ألجل أن تكون احملاسبة وخمرجاهتا ذات امل
يتم تبين هذا النموذج من طرف الدول اليت تتميز بنظام اقتصادي مركزي وسوق مايل غري . 3فائدة أكرب

                                                 
1
 Jean Montier, Olivier Grassi,"Op cit,p35. 

. 66دمحم المبروك أبوزيد، مرجع سابق، ص .د
2
 

3
، الدار النموذجية للطباعة والنشر، الطبعة "النظام المحاسبي الموحد وتطبيقاته في الوحدات اإلقتصادية"طالب الواعظ، رزاق نور عمران، .د  

 .2-6، ص2011األولى، بيروت، لبنان، 



للمجموعات متعددة الجنسيات والمحاسبة الدوليةاإلطار العام : لفصل األولا  

 

64 

 

ت احلكومة وتوازن نسبيا بني احتياجات نشط كفرنسا وأملانيا، توجه املعلومات احملاسبية أساسا لتلبية متطلبا
متخذي القرارات، وتتمتع هذه الدول حسب بعض األحباث والدراسات السابقة مبواقف اجيابية اجتاه 

احلكومية  احملاسبة املالية،)التوحيد والسرية والتحفظ، كما مت اثبات تداخل اجملاالت الرئيسية للمحاسبة 
ومن أهم االنتقادات املوجهة .1كشرط أساسي لدور فعال للمحاسبةطار حماسيب واحد  إيف ( واالجتماعية

إىل هذا املدخل هي بساطة احملاسبة وعدم مرونتها وتنوعها يف بيئة معقدة، كما أن النظام احملاسيب املوحد 
 .يفتقر إىل التطوير والتحسني الذايت للقوائم املالية

 أهم الفروقات بني مدخلي التأطري احملاسيب: ثالثا
مما سبق ميكن تلخيص األوجه األساسية اليت خيتلف فيها مدخل التأطري الذايت عن مدخل التأطري    

 :  القانوين يف اجلدول املوايل
      أهم الفروقات بني مدخل التأطري الذايت ومدخل التأطري القانوين :  (0-1)اجلدول رقم 

  املدخل الذايت  املدخل القانوين

من البنوك وسياسة  التمويل الغالب يأيت
فصاح يكتنفها نوع من الغموض نظرا اإل

 . ام العملياتإمتللسرية املطلوبة يف 

فصاح تتمتع وسياسة اإل األسواق املالية،
بالشفافية حلماية كل األطراف 

ب األسواق املستخدمة للمعلومة وتتطل
يطور مما  فصاح درجة عالية من اإل
 . املمارسات احملاسبية

ي للتمويل وسياسة املصدر األساس
 فصاحاإل

ة الذممية على القراءة اءتطغى القر 
االقتصادية وتعطي للمؤسسة نظرة 

 .قانونية
هتدف احملاسبة إىل حتديد النتيجة وتصوير 

الوضعية املالية احلقيقية للمؤسسة 
 .والوقوف على قدرهتا التسديدية

ة املالية واالقتصادية وهتدف راءتفضل الق
عن األداء املعرب عليه  اإلبالغاحملاسبة إىل 

 بالنتيجة ومكوناهتا

 نظرة املؤسسة وهدف احملاسبة

عداد املعايري من طرف الدولة مبا خيدم إ
احتياجات االقتصاد الكلي وختضع 
املمارسة احملاسبية لنصوص القانون 

 .التجاري واجلبائي

تكلف املنظمات اخلاصة بإعداد املعايري 
واملراجعة وتكتفي  ومتنح هلا سلطة املتابعة
 .الدولة باالشراف فقط

 اجلهة املكلفة بتأطري النظام احملاسيب

مسك الدفاتر وتركيز أقل كبري على تركيز  
عملية التوحيد  دناوإس ئعلى املباد

ملخطط حماسيب يعتمد على مقاربة 

 ئلمبادطار تصوري موحد لإوضع 
احملاسبية وترافقها طرق تطبيقها بشكل 

على الشركات فقط مفصل وهي ملزمة 

املرجع احملاسيب وطبيعة عملية التوحيد 
 احملاسيب

                                                 
.(بتصرف)424، 64، ص  دمحم المبروك أبوزيد، مرجع سابق.د 
1
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تنظيمية وينتج تقارير مالية قابلة 
للمقارنة، يلزم على كل شخص طبيعي 

 .كان حجمه  أو معنوي مهما
يتميز النظام احملاسيب املوحد بأنه غري مرن 

يفتقر إىل التطوير والتحسني الذايت 
 .للقوائم املالية

 يف البورصة  املدرجة قيمها
عة مسار التوحيد يتميز باملرونة وسر 

 . التكيف مع التحوالت االقتصادية

دمة احلكومة خل االقوائم موجهة أساس
املعلومات  أن غري ،واإلدارة اجلبائية

املفصح عنها تعكس بوضوح اهتمامات 
 .العديد من متخذي القرارات

 اهليئات املستهدفة للمعلومات احملاسبية   .املستثمرين بدرجة تفضيلية

إن العمل مببدأ التحفظ اليساهم فقط 
بل  يف محاية وضمان حقوق الدائنني،

سبب تغري بيؤثر على النتيجة اجلبائية 
حصص االهتالك واملؤونات اليت ترغب 
املؤسسة يف استخدامها كسياسة للتقليل 

 .من النتيجة

عد حتدد النتيجة اجلبائية بتطبيق قوا
مستقلة عن تلك املطبقة يف حتديد 

النتيجة احملاسبية وتعاجل القضايا اجلبائية 
 .خارج القوائم املالية

حتديد املؤونات واملخصصات يتم بطريقة 
 .صارمة

 العالقة بني احملاسبة واجلباية

  :باالعتماد على من إعداد الباحثة :املصدر
- Jean Montier, Olivier Grassi ," Technique de consolidation", 2ème éd, Edition Economica,Paris, 2006, p35-36. 

.26-66، ص 1110، ايرتاك للطباعة ، القاهرة، مصر، "احملاسبة الدولية وانعكاساهتا على الدول العربية"حممد املربوك أبوزيد، .د -  
والنشر،  بريوت، لبنان،  ، الدار النموذجية للطباعة"املوحد وتطبيقاته يف الوحدات االقتصاديةالنظام احملاسيب "طالب الواعظ، رزاق نور عمران، .د -

 .2-2، ص1122الطبعة األوىل، 
مداخلة ، "-بني جهود التوافق احملاسيب وضغوط البيئة الوطنية -التنظيم احملاسيب يف املدرستني الفرنسية واألمريكية "شعيب محزة، غاليب عمر،.أ -

التحدي، : (ISA)واملعايري الدولية للمراجعة( IAS/IFRS)ة دويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسباللتقى يف املمقدمة 
 .2-2، صجامعة البليدة

، إال أنه يبقى لكل مدخل مزاياه وعيوبه، كما أن  بالرغم من االنتقادات العديدة املوجهة لكال املدخلني    
مدخل يتماشى ويتكيف مع نظامه االقتصادي والبيئة السائد فيها، فاملدخل الذايت يتماشى مع اقتصاد  كل

السوق احلر واألسواق النشطة والنظام احملاسيب القائم على أساس املبادئ، بينما املدخل القانوين يتكيف مع 
حثني يؤيدون املدخل األخري ويثمنون النظام االقتصادي املركزي وأسواق مالية أقل تطورا، فالكثري من البا

 .خمرجاته كما يؤكدون بأنه شرط مسبق لالقتصاد املركزي
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 خالصة الفصل
قوائم مالية  الذي يكمن يف إصدار واجلانب احملاسيب هلاتناولنا يف هذا الفصل اإلطار العام للمجموعة     

لمجموعة كما لو كانت متثل وحدة اقتصادية واحدة بصرف النظر عن ل املعلومات املاليةموحدة تفصح عن 
وعلى هذا األساس فإن ما يتم من اجراءات لتوحيد القوائم جيب أن . الصفة القانونية اليت تتمتع هبا شركاهتا

طار هذه النظرة االقتصادية، لذلك يفرتض على شركات اجملموعة أن تتوافر على ضوابط عملية إيتم يف 
رشادات إذلك باالعتماد على  مت تناولوجتدر اإلشارة هنا إىل أنه . بإجيازة اليت مت التطرق إليها السيطر 

بسبب معايري احملاسبة الدولية ألن ممارسة هذه احلسابات ختتلف من بلد آلخر كباقي املمارسات احملاسبية 
  .رشادات تطبيقهاإاختالف قوانني تنظيمها و 

 اواسع إىل املفاهيم املتعلقة باجملموعات متعددة اجلنسيات كوهنا متثل حقال الثاينتطرقنا يف املبحث    
وتناولنا عقبة من أهم  ،، اسرتاتيجيتها، أهدافها وتنظيمهاهاللمحاسبة الدولية، وتعرفنا على مراحل تشكيل

بعملة أجنبية  العقبات اليت تواجهها احملاسبة يف هذه اجملموعات وهي ترمجة حسابات الفروع األجنبية املعدة
كيفية معاجلة فارق التحويل وخمتلف التقنيات املستخدمة يف و  ، وبينا كيفية الرتمجةختتلف عن عملة التقرير

 . إدارته والتحويط من خماطره
املفاهيم املختلفة للمحاسبة الدولية، فهي فرع مستقل كباقي الفروع يف  املبحث الثالثولنا يف تنا    

، وتطرقنا بعد ذلك إىل أو حماسبة الشركة األم والفروعحماسبة مقارنة،  ،ون دوليةاحملاسبة، ميكن أن تك
واليت تعد احملدد الرئيسي الختيار نظام حماسيب معني دون  ،لفروقات احملاسبية القوميةاملؤثرات البيئية املسببة ل

ميكن تصنيفها إىل  واليت، قامت الدول بتبين مداخل خمتلفة لتطوير احملاسبة هبا ، وعلى إثر ذلكسواه
ومها املدخل الذايت الذي يأيت فيه املصدر األساسي للتأطري احملاسيب اهليئات املهنية  ،مدخلني رئيسيني

 .اخلاصة واملدخل القانوين الذي يكون فيه مصدر التأطري اهليئات احلكومية



 الفصل الثاني
اإلطار العام لتنظيم الممارسات  

 المحاسبية المق ارنة
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 :متهيد
مصدر مشاكل احملاسبة الدولية والصعوبات اليت تواجهها الشركات  ، كما سبق وبينا،تعد املؤثرات البيئية   

بني القومية يف املمارسة احملاسبية الفكرية ظهور االختالفات  املؤدية إىل العواملمتعددة اجلنسيات، وهي 
يف جماالت القياس، التقرير واالفصاح  منها دول العامل مما يؤثر على اخلصائص النوعية املميزة لكل

تطبيق مفهوم احملاسبة املقارن وإبراز االختالفات بني الطرائق ، وقبل وانعكاساهتا العملية على القوائم املالية
تنظيم التطبيقات املقارنة من خالل الرتكيز على األنظمة احملاسبية األساسية احملاسبية يتعني التطرق إىل كيفية 

األمريكي   النظام، النظام الدويل من خالل معايري احملاسبة واإلبالغ املايل الدولينيواليت تكمن يف  ،عامليف ال
الفرنسي كنموذج عن التنظيم القانوين  النظام ،(األجنلوسكسوين)كنموذج عن التنظيم الذايت للمحاسبة 

والنظام احملاسيب  ،(املتماثلة) ومية املوحدةباعتبار فرنسا هلا دور قيادي يف تطوير احملاسبة الق( الفرنكوفوين)
املوجزة على خالل اخلطة  وسنتطرق إىل ذلك من. على احملاسبة يف اجلزائرطبق املايل باعتباره التنظيم امل

 :النحو التايل
 .اإلطار العام لتنظيم املمارسة احملاسبية الدولية  :املبحث األول
 .األمريكيةمارسة احملاسبية إلطار العام لتنظيم امل   :املبحث الثاين

 .املمارسة احملاسبية يف فرنسا واجلزائر لتنظيماإلطار العام  :املبحث الثالث
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 اسبة الدوليةاحملتنظيم احملاسبة الدولية جمللس معايري العام لاطا  اإل: املبحث األول
الذي ينظم املمارسات احملاسبية  عملياإلطار النظري وال ، كما أسلفنا،قصد باإلطار العام للتنظيمي    

التباين يف املمارسات  حيث أنو ، ويضمن وجود ضوابط وحلول للمشاكل اليت تواجه التطبيق العملي هلا
، معينة خمتلفة يف التنظيم احملاسيب املبين على أسس نظريةومعايري اتباع طرق  ناتج عنالقومية بني الدول 

يئات التأطري احملاسيب، مصادر اسبة املهنية يف كل بلد مقارن، هتطور احمل فهومنعاجل حتت هذا امل يتعني أن 
املبادئ أو القانون احملاسيب، كيفية وضع املعايري، إطار العمل يف كل بلد وخصائصه، إىل جانب التطرق إىل 

 .املبذولة لتحقيق التوافق القاري اجلهوداملشاريع املشرتكة يف إطار أعمال التوفيق الدويل و 
 

 مصد  النظام احملاسيب الدويل: األول املطلب 
اليت تطبق على حد سواء يقصد بالنظام احملاسيب الدويل جمموعة من املبادئ واملعايري والطرق والقواعد       

واملقصود باملعايري هو مناذج أو إرشادات عامة تؤدي إىل توجيه املمارسة العملية يف . يف بلدان العامل املختلفة
 ،1تفق عليه يف التطبيق احملاسيب السليم وتستخدم كأداة للمقارنةمأساس  متثل ،بة أو تدقيق احلساباتاحملاس
ختتلف عن السياسات اليت تتناول الصيغة التنفيذية هلذه املعايري، ونظرا ألمهية املعايري يف احملاسبة وهي 

ري اليت تتوافق مع بيئتها، كما تقوم املعاي والتدقيق، تقوم املنظمات املهنية يف كثري من الدول بصناعة
منظمات دولية بوضع معايري وهتيئة املناخ املالئم لتطبيقها، وقد مرت حماوالت وضع املعايري الدولية تارخييا 
بعدة اجتماعات ومؤمترات حماسبية إقليمية بني احملاسبني، تتناول خمتلف القضايا احملاسبية وتتبادل فيها 

برعاية احتاد  4091بأمريكا سنة  سلوي ؤمتر سانتمبات بني دول اإلقليم بداية ب خمتلف املعلومات واخل
وباريس  نيويورك، لندن، برلني يف كل من أمسرتدام،أخرى مؤمترات  تبعتهمجعيات احملاسبني القانونيني، و 
وائم املالية املتزايدة ملستخدمي القوقد أسفرت هذه املؤمترات واحلاجة  ،6992وختاما مبؤمتر استانبول عام 

                  2:أمهها ،تشكيل عدة منظمات تستهدف وضع معايري دولية لىع
 .(IASC)جلنة املعايري احملاسبية الدولية  -4
 .(IFAC)االحتاد الدويل للمحاسبني  -6
 .(IAPC)جلنة ممارسة التدقيق الدويل  -3
 
 

                                                 
 .43، ص مرجع سابق ،أبو الفتوح على فضالة.د  
1
  

2
، 6999الطبعة األولى، ، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "المحاسبة الدولية"حسين القاضي،د مأمون حمدان،.د   

 .33ص
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  ، وأهدافهاتطو ها، نشأة اللجنة: الفرع األول
 ة اللجنةنشأ: أوال
النظام احملاسيب الدويل هو جمموعة املعايري واملبادئ احملاسبية اليت أصبحت مقبولة على الصعيد العاملي     

ن القطاع اخلاص تدعى باللجنة الدولية للمعايري احملاسبية، هتدف إىل عوتصدر عن هيئة خاصة مستقلة 
مرت ر التقارير املالية العابرة للحدود القومية، وقد توحيد وتطوير املبادئ احملاسبية املستخدمة يف إعداد ونش

 :نشأهتا وتطورها باملراحل التالية
هنري برسون يف لندن مببادرة من أقدم رؤساء منظمة املهنيني البيطانيني اللجنة تأسست  : 3791يف عام 

(HENRI BERSON)  اليا، كندا، نتيجة اتفاق ممثلي اهليئات احملاسبية املهنية يف تسع دول هي اسرت
 1.فرنسا، أملانيا الغربية، اليابان، هولندا واملكسيك ايرلندا،، بريطانيا، الواليات املتحدة األمريكية

رضها هو توفري غينحصر نشاط اللجنة حىت هناية الثمانينات يف البحث عن توليفة معيارية : 3791-3711
غرض يصعب حتقيقه يف ظل تعدد اخليارات والبدائل الشفافية وقابلية مقارنة القوائم املالية، غري أن هذا ال

املعاجلة املعيارية "لة مصطلح ضلق على املعاجلة املفيطحبيث العامل، طاق وتنوع املمارسات القومية على ن
ال تزال يف هذه الفرتة املعايري . 2"البديلة"واملعاجلة األخرى يطلق عليها مصطلح املعاجلة " للصناعة

ة هي اإلرشادات العامة املعمول هبا يف كل بلد، وتبقى مهمة اللجنة يف التوفيق مقيدة واالتفاقيات القومي
ينحصر دورها يف  ،(إلزام)فرض معايريها فهي ال متلك سلطة تنفيذية تهبذه األحكام واملعايري وال ميكن أن 

م باختيار معاجلة حماسبية قو تولتحقيق هذا  ،التوفيق فقط بني املعايري والسياسات احملاسبية للبلدان املختلفة
بعض اخضاعها لبعد عن قبول عاملي هلا على املستوى القومي وتبحث  سالفاحة أو موجودة قرت م

ولكن سريعا ما بدأت تدمج دور املوفق مع احملفز والذي يكمن يف أحيانا لتصبح معيارا دوليا،  تالتعديال
، وقد ضمت يف هذه الفرتة 3على املستوى القوميومنسق لألعمال اجلديدة املبادر بوضع املعايري اجلديدة 

عضوية جلنة معايري احملاسبة الدولية املنظمات احملاسبية املهنية اليت هي أعضاء يف اإلحتاد  4096ومنذ عام 
 4.(IFAC)الدويل للمحاسبني 

لية أكب احلاجة امللموسة لزيادة موثوقية القوائم املالية األجنبية واحلصول على قابأدت  :3711-3771
معيارا يف اطار مشروع  (43)عشر  ةللمقارنة إىل مراجعة املعايري من طرف اللجنة وتعديل أكثر من ثالث

                                                 
  

1
 Jean Montier, Olivier Grassi,"Opcit,p37. 

2
، طباعة دار المريخ، "نظرية المحاسبة"ابراهيم ولد دمحم فال،. خالد علي أحمد كاجيجي،أ. ريتشارد شرويدر، مارتل كالرك، جاك كاثي، تعريب د  

 .449، ص6949المملكة العربية السعودية، الرياض، 

.69، ص 6996، طباعة الدار الجامعية، االسكندرية، "، والتحاليلالتقارير المالية، أسس اإلعداد، العرض"طارق عبد العال حماد، . د 
3
 

.64، ص6949 الطبعة األولى،  ، دار الصفاء، ، عمان، األردن،"موذج الدولي الجديدننظرية المحاسبة المالية، ال"أحمد حلمي جمعة،. د.أ 
4
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يتم ذلك إما ، و يستهدف التقليل من املعاجلة البديلة املسموحة من طرف املعايري (ED32)ضخم 
 1:بطريقتني
 .قبول معاجلة حماسبية واحدة للعمليات واألحداث املتشاهبة -

ول معاجلات بديلة لنفس احلدث مع اإلشارة إىل املعاجلة املفضلة و يف حالة عدم وجود معاجلة قب -
 .تطبيق كل معاجلة على حدةمفضلة يتوجب حتديد شروط 

ة مالية ألخرى، يف طقلمقارنة من منلال تزال يف بداية التسعينات القوائم املالية أقل قابلية  :3771-3771
، من هنا أظهرت املنظمة الدولية للجان تداول األوراق شاملةو يكية جمموعة متكاملة حني متثل املعايري األمر 

احلاجة امللحة إىل معايري دولية تستخدم يف عرض القوائم املالية للشركات متعددة اجلنسيات (CV) OIةاملالي
ورصة األمريكية، وتتمكن من منافسة جلنة عمليات البالقيم املنقولة تفي مبتطلبات العديد من أسواق كي ل

ولتحقيق هذا الغرض غريت جلنة املعايري الدولية إسرتاتيجيتها وباشرت يف استبعاد عددا من اخليارات 
 4003وافقت منظمة اللجان سنة . للحصول على معاجلة حماسبية وحيدة أو على األكثر معاجلة ثانية بديلة

املعايري واضعي د تلقت جناحا من قبل املؤطرين و وق ،هايتبنقامت باألساسية و اللجنة على قائمة من معايري 
 .القوميني

برنامج عمل مع منظمة جلان تداول األوراق املالية مبوجب قامت جلنة املعايري الدولية بتسطري  : 3779عام 
ا عقد شراكة لتشجيع األسواق املالية الدولية على قبول القوائم املالية املعدة وفقا للمعايري الدولية، وعلى هذ

من اللجنة استكمال برنامج عمل شامل يرتتب عليه جمموعة متكاملة من املعايري املنظمة  تاألساس طلب
األساسية هتدف إىل جعل الشركات متعددة اجلنسيات تنشر قوائم مالية ذات جودة عالية، تورد يف التوقيت 

وقد   ،يف مجيع أحناء العامل نقولةالقيم املمستوى أسواق للمستثمرين على املناسب معلومات مالئمة وموثوقة 
 .4000كان التاريخ املستهدف إلكمال هذا البنامج هو مارس 

األسواق  مجيعيف  دراجهاإبغرض راجعت منظمة جلان تداول األوراق املالية تعزيز املعايري : 3779-0222
مت التوصل إىل  بعد أن املالية الدولية، وقد أوصت أعضاءها بضرورة تبنيها بغرض مجع األموال عب احلدود

بعدها بادرت جلنة املعايري احملاسبية مبشروع حتسني املعايري الذي  .جمموعة متكاملة من املعايري األساسية
، وقد 6993من سنة  ابتدءاسوف تتبىن هذه املعايري  املفوضية األوروبيةبلدان يتوجب استكماله مبكرا ألن 

 .لى جودة املعلومة املالية كما هو احلال يف النموذج األجنلوسكسوينع  لريتكزمطنيتطور اهتمام اللجنة واملن
وأصبح هدف  ،جانفي 94عادة هيكلة اللجنة وحل حملها جملس املعايري احملاسبة الدولية يف إمت  :0223

املعايري احملاسبة الدولية  اسم، وقد تغري FASBاجمللس يتوافق مع هدف جملس املعايري املالية األمريكي 
                                                 

1
Robert Obert, "La pratique internationale de la comptabilité et l'audit", Edition Dunod, Paris, 1994, p16. 
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أصبح جمال حبيث  ،زها عن املعايري السابقةيمتي حىت يتسىن IFRS االبالغ املايل الدويل ريبح معايليص
اكتسب بدرجة جوهرية صفة املالية اليت تأخذ  وإمنا ،لفنيةاعلى املعلومة احملاسبية فقط ال يقتصر  توظيفها
ثقتهم يف املسريين وأعضاء جملس  لغري والسيما املسامهني الذين وضعوالالعتبار إظهار جوهر املنشأة يف ا
 .اإلدارة
 (معيارا غري نافذ 21مبا يف ذلك  ) معيارا حماسبيا (14)ن واحد وأربعون صدرت اللجنة حلد اآلأ     
تفسريا صادرا عن اللجنة الدولية  (11) بأحد عشرملة كبالغ مايل دويل مإ معيار (15) عشر ةمخسو 

 (21) وثالثة عشر IFRICتفسريات للتقرير املايل الدويل الا بلجنة اليت مت حلها واستبداهل ،SICللمعايري
 1.(مبا فيها تفسري واحد قد ألغي) IFRICمن طرف  اتفسري 
فيتم استخدامها   ،عملت معايري احملاسبة الدولية كثريا على حتسني وتناسق التوصيل املايل حول العامل     
لدول اليت تطور متطلبات خاصة هبا يف األسواق املالية و كاسرتشاد لو  القوميةأساس ملتطلبات احملاسبة ك

كما ،عرض قوائمها مبوجب معايري احملاسبة الدوليةبالتنظيمية اليت تسمح للشركات احمللية واألجنبية  للهيئات
 فوضية األوروبيةكاملالقومية  تستخدم من قبل الشركات نفسها ومن قبل اهليئات اليت هي أعلى من اهليئات 

  2.للحصول على معايري تفي حباجات األسواق املالية 2991سنة اجمللس ىل إ تأ جليتال
  :أهداف جملس معايري احملاسبة الدولية: ثانيا
 3:درجة يف نظامه الداخليننشأ اجمللس لتحقيق األغراض التالية امل     
، ابلة للفهم واملقارنةق ،عايري احملاسبة اليت تتطلب جودة عاليةمصدار جمموعة موحدة من إصياغة و  -2

شفافة، حتدد طرق املعاجلة واإلفصاح عن كل عنصر من عناصر القوائم املالية ومتابعة تطبيقها على نطاق 
 .العامل

عداد إالعمل على تطوير، تنسيق وتوفيق التعليمات والنظم احملاسبية واإلجراءات ذات العالقة بعرض و  -6
 .القوائم املالية للمستخدمني اخلارجيني

دى القصري يف تفعيل التقار  بني املعايري الدولية واحمللية وذلك من خالل امليبذل اجمللس جمهوده يف 
ىل حتقيق التوحيد العاملي لكل املسجلني يف إويهدف يف املدى الطويل  ،ميةو قلامع واضعي املعايري  هشراكت

 4.األسواق املالية يف مجيع أحناء العامل

                                                 
1
Voir: 

- Odile Barbe-Dandon, Laurent Didelot, 3ème édition, Op cit, p18. 

- Robert Obert,"Pratique des normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP",édition Dunod, 5ème édition, Paris,2013 

p19-21.  

.61، مرجع سابق، ص"قارير المالية، أسس اإلعداد والعرض والتحاليلالت"طارق عبد العال حماد،. د 
2
 

. 336، صمشتاق طالب الشمري، مرجع سابقطالل دمحم الججاوي،د ريان يوسف نعوم، . أ د 
3
 

. 469خالد علي أحمد كاجيجي، مرجع سابق، ص. د 
4
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 عايري احملاسبة الدوليةملتنظيمي ملؤسسة جلنة اهليكل ا :الفرع الثاين
مريكية وهي مؤسسة املعايري املالية األتقار   ومنظمة جديدةأصبحت اللجنة مؤسسة  1002منذ عام   

مريكية، ، مقرها االجتماعي بالواليات املتحدة األملؤسسة مستقلة (%200ممتلك بنسبة )هيئة خاصة وفرع 
أعضاء من أمريكا الشمالية،  92أعضاء من أوروبا،  99)أثين وعشرين أمينا يسريها جملس مراقبة يتكون من 

، اسرتاتيجي، تشغيلي هلم دور سياسي ،1(اجلنوبيةخر من افريقيا آوعضو من البازيل و سيا آأعضاء من  92
ومتويلي، هلم سلطة تعيني أعضاء اهلياكل األخرى وتعديل تشكيلة املنظمة لدى جلنة هيكل تفعيل 

  .املؤسسة من اهليئات املبينة أسفلهتتكون و ءات املتعلقة بعملها، اإلجرا
  the International Accounting Standards Board IASB جملس معايري احملاسبة الدولية :أوال
ميثله بصورة  مناء،ألايتم تعيينهم من قبل جملس  ،يتكون من أربعة عشر عضوا قائما ،مقره بلندن     

خباء يف  3مدققني و 3)، كما يتميز بتمثيل قوي للعامل املهين (أعضاء 09)جنلوسكسوين األلعامل اجوهرية 
رمسية مع واضعي املعايري  ارتباطاتوينبغي أن يكون سبعة من األعضاء لديهم  .2(عداد القوائم املاليةإ

اد الفين للمعايري وكذلك عداإليهتم اجمللس بلتوفيق بني املعايري القومية والدولية، ادف تشجيع هباحملاسبية 
 .اختاذ قرارات تطبيقها، تعديلها وتطويرها

 IFRIC International Financial Reporting جلنة تفسريات التقرير املايل الدويل :ثانيا

Interpretations 

عضوا غري دائمني يعينهم أربعة عشر ، تضم 6996منذ مارس   SICحلت حمل اللجنة الدولية للمعايري     
ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، هتتم اللجنة بنشر  املناطق اجلغرافية واملهنيةمن خمتلف عضاء اللجنة أ

لقومية حلل مشاكل ا، متارس وظيفتها بالتعاون مع جلان التوفيق لضمان ممارسة متوافقة هلا وتفسري املعايري
ذا ما تفتقد إليه معايري اجمللس اليت تركز وفين لكل معيار منتهج، ألنه ه كثر منه عمليأالتفسري وإعطاء بعد 
 3.على الغرض واحملتوى

  Standards Advisory Concil (SAC)احملاسبة الدوليةاجمللس االستشا ي ملعايري  :ثالثا
إنشاء جمموعة عمل تتكون مما يقار  مخسني عضوا، تضم ممثلني عن ب 4094قامت اللجنة عام   

خدمي القوائم املالية، تتكفل مبساعدة اجمللس يف مشروع وضع املعايري، منظمات دولية وأفراد ملعدي ومست

                                                 
1
Benoît Pigé, Kavier Paper,"Normes Comptables Internationales et Gouvernance des entreprises:le sens des 

normes IFRS ", 2ème éd, Edition EMS, Paris, 2009, p12. 
2
Jean Montier, Olivier Grassi,"Op cit, p40. 

3
 Voir: 

- Définition de IFRIC, Disponible en http://www.glossaire-international.comm/pages/tous-les-termes/ifric.html, 

Consulté le 03/04/2017. 

- Members of the IFRS Interpretations committee, Available at http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Members-of-

IFRS-IC/pages/Members-of-the-IFRS-IC.aspx, Date last access 03/04/2017. 
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للمجلس حول  واإلرشاداتوتعطى النصح  وإسرتاتيجيتهافهي جتتمع معه دوريا لتناقش برنامج عمل اللجنة 
، كما جتتمع ثالث مرات يف السنة يف اجتماعات مفتوحة للجمهور ليطلع 1املرتقبة عمال اجلارية أواأل
 .س على انعكاسات املعايري الدولية على معدي ومستخدمي القوائم املاليةاجملل
 Accounting)اقرتحت مؤسسة معايري اإلبالغ املايل خلق جمموعة استشارية جديدة 6946نوفمب يف 

Standards Advisory Forum-ASAF)  مثل(املعايري القومية واضعيتتشكل منFASB  أو
(ANC  وهيئات إقليمية)مثلEFRAG ( والغرض من ذلك هو جعل هذه اهليئات  ،هتتم باملعلومة املالية

 2.القومية واإلقليمية تتعاون بصفة مكثفة مع اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة
 اسبة الدوليةاحملاهليكل التنظيمي جمللس معايري :(3-2)الشكل  قم 

 
 تعيني األمناء 
 اإلبالغ 

 تعيني إشراف تعيني

 اإلبالغ فعالية املراجعة الغاإلب 

 التعيني والتمويل       

 إبداء النصح  تفسري 

 الفين واالسرتاتيجي 

 

 

 

 

 

 
Source: Structure de l'IASB, Disponible en http://www.focusifrs.com/menu_gauche/iasb/structure_de_I_iasb, 

consulté le 03/04/2017. 

 

 Le due) والتشاور املفتوح نهجية وضع املعايري وأصبح اجمللس ينتهج أسلو  التداوللقد تغريت م      

process) ين معيار جديدتبوضع املعايري املالية األمريكية وهو إجراء يتطلب التشاور ل داملعمول به عن، 
 3 :اإلجراءات التالية بإتباعوتتم العملية 

                                                 
.461خالد علي أحمد كاجيجي، مرجع سابق، ص. د

1
  

2
 Robert Obert,"Pratique des normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP",Op cit, p16.  

3
Voir: 

- Jean Montier, Olivier Grassi,"Op cit, p41.  

- Odile Barbe-Dandon, Laurent Didelot, 3ème éd, Op cit, p18. 

- Robert Obert,"Pratique des normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP",Op cit, p17. 

- Pascale Delvaille,Christopher Hossfeld et autres,"Information financière en IFRS",Edition Litec,Paris,2007,p6.  
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Monitoring Board 

 المجلس النقدي

 

 

IFRIC 

ات المعايير لجنة تفسير

التقارير  إلعدادالدولية 

 المالية

IASB 

 مجلس معايير المحاسبة الدولية

SAC 

المجلس االستشاري لمجلس 

 معايير المحاسبة الدولية

IFRS for SMEs 

المعايير الدولية للمنشآت 

 الصغيرة ومتوسطة الحجم

IFRSs 

المعايير الدولية إلعداد 

الماليةالتقارير  
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رها جلان التوجيه من املتطلبات واملمارسات احملاسبية احمللية أو حمددة ختتاالقيام بدراسات مسبقة ملواضيع  -
إصدار مذكرة ب يقوم هذا األخري ،على اجمللس بعد ذلك يطرحلويتم إعداد مشروع معيار معني  ،اإلقليمية

اجلمهور، اهليئات  من قبلوإرساهلا للتعليق عليها  )أوتدعى كذلك بورقة نقاش( عرض مبدئية( مسودة)
 تدوم. وغريهم من األطراف املهتمة ، اجملتمع األكادميياملؤسسات ،واحلكومات، األسواق املالية احملاسبية

 .شهورفرتة العرض شهرا كحد أدىن وقد متتد إىل ستة 
 .يف كل مرحلة هامة من مراحل القرار (SAC)االسرتشاد مبجموعة اخلباء باجمللس االستشاري  -
وإدماجها  حسب الضرورةتعديلها  اليت ميكن ورقة النقاشعلى ملستلمة ا يقوم اجمللس مبراجعة التعليقات -

حتت شكل وثيقة  ساالقرتاحات املقررة من طرف اجملل حلةبعد ذلك يف نص جديد حيمل يف هذه املر 
وإذا مت  ،(basis of conclusion)النتائج حتتوي فقط على أساس اليت " مذكرة عرض"جديدة تدعى بـ

كمعيار   وإصداره، تتم املصادقة على املشروع هذه الوثيقةصوتا على  عشر ة أربعمجع تسع أصوات من بني
 .حماسيب دويل

اجمللس اجتماعات دورية مع األطراف املهتمة مبا فيهم ومستخدمو بعد إصدار املعيار ينظم أعضاء  -
 .لالقرتاحاتاحملتمل  اهليئات األخرى للمعايرة، وذلك للتوصل إىل فهم املشاكل املتعلقة بالتطبيق والتأثري

 :جلس أن يبادر بدراسات تكميلية يف ضوءمبعد فرتة ميكن لل
  معيار اإلبالغ املايل ممارسةاختبار. 
 التغريات يف بيئة إعداد التقارير املالية ويف املتطلبات القانونية. 
 ني حول مطني القوميوالسيما يف تعليقات اجمللس االستشاري وجلنة التفسريات ملعايري اإلبالغ املايل واملن

 .جودة املعايري
 

 خصائص منوذج معايري جملس احملاسبة الدويل وإاطا  عمله: املطلب الثاين
معظم الدول بوضع معايري  يف التأطري احملاسيب  هيئاتتقوم مبا أن احملاسبة تتأثر بالبيئة اليت تعمل هبا،   

ل نظام حماسيب قومي خصائص وإطار لكبذلك يكون وإجراءات تنفيذها تتوافق مع خصائص بيئتها، و 
اإلبالغ املايل الدويل  ريخصائص معاي لى، وفيما يلي سنتعرف عاألخرى يف دول العاملالنظم  متيزه عنعمل 

 .وإطارها العملي
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 IFRSخصائص منوذج معايري اإلبالغ املايل الدويل : األولالفرع  
 (la notion d’avantage االقتصاديةمليزة يركز إطار عمل معايري اإلبالغ املايل على مفهوم ا    

économique) ، استبعاد املبادئ املنتهجة هذا املفهوم الذي يوجه إىل املستخدم املفضل والوحيد يستهدف
القانونية القائمة على أساس الرتاكم والتاريخ ( الزمن)ثمر قد حتول من الوقتية ألن ميول املست ،الشكللصاحل 

 التنبؤيةالنوعية  ىواملستقبل، مما جعل اجمللس يركز عل العائدية القائمة على أساس إىل الوقتية االقتصاد
اقتصادية، توجه لقياس األداء وهتدف إىل فيفرتض أن تكون املعلومة املشكلة للنموذج أكثر . للمعلومة

 1:ةهذا يتميز منوذج اإلبالغ املايل الدويل باخلصائص التاليت، ولتحقيق آحتسني موثوقية التنب
  حماسبة قائمة على أساس املبادئ: أوال
توضح كيفية تطبيق  رشادات تطبيقية يف شكل أمثلةإصاحبها يتم االعتماد على جمموعة من املبادئ ت    

 .خالف املبادئ املقبولة واملتعارف عليها اليت تعتمد على عتبات حمددةاملبادئ العامة، 
  اجلوهر فوق الشكل: ثانيا
عرض وحماسبة األحداث طبقا جلوهرها وحقيقتها االقتصادية وليس شكلها القانوين  يعين ضرورة     

أو  ،يف الواقععليها الشركة األم سيطرة جياري أو توحيد الشركات اليت متارس كمعاجلة عقود التمويل اإل
دأ قد ، فهذا املب(منشأة ذات أغرض خاصة)ا وبني الشركة األم شركات دون وجود روابط بينهميكن توحيد 

أصبح  االقتصاديةفطبقا ملفهوم امليزة . غري من حدود جمال التوحيد وتعدى احليازة القانونية حلقوق التصويت
رها يف حميطها االقتصادي والقانوين قبل هعملية وجو لليتطلب قبل كل شيء البحث عن الطبيعة احلقيقية 

 .ترمجتها إىل لغة احملاسبة
 ةتبىن مفهوم القيمة العادل: ثالثا
ويعرف على أنه ( إخل،...-49-47-42-96املعيار رقم )احملاسبية  املعايرةحيضر هذا املفهوم بقوة يف     

ورغبة يف يف سوق نشط بني أطراف على دراية  التزاماملبلغ الذي ميكن على أساسه مبادلة أصل أو تسوية 
األكثر فعالية وموضوعية لقياس  وهي الطريقةالتعامل، حيث يتم حتديد القيمة يف ظروف عادية للمناقشة 

ومقارنة أصول والتزامات املنشأة، كما أهنا تتكيف كثريا مع اهتمامات املستثمر ألهنا تعتمد على قيمة املنافع 
 االقتصاديةاالقتصادية املستقبلية، فهي طريقة تقييم تتعلق مباشرة بالتوقيت الالزم للمستثمر الختاذ القرارات 

 .السليمة

                                                 
1
Voir: 

- Jean Montier, Olivier Grassi, Op cit, p41,52. 

- Odile Barbe-Dandon, Laurent Didelot, 3ème éd, Op cit, p18. 

- Evelyne Gurfein, Op cit, p22.  
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 علومة املالية مطلوبة وتتحيز للمستثمرامل:  ابعا
تفاصيل  يضاحات،يهتم النموذج الدويل باملعلومة املالية، نذكر على سبيل املثال، املعلومات الواردة يف اإل   

أخرى متارس نفس  منشآتتسمح املعلومة املالية مبقارنة أداء املنشأة مع أداء . عن القطاعات املختلفة
 .املخاطرة النشاط وتتحمل نفس درجة

 الدوليةاحملاسبة اإلاطا  املفاهيمي إلعداد وعرض القوائم املالية وفقا ملعايري : الثاينالفرع 
أمهيتها وتطورها، ميكن ألي بلد أن يولد ويطور توافق حماسيب يتالءم مع بيئته  ،تبعا للتأثريات البيئية       

دول العامل غري قابلة للمقارنة وختتلف بالرغم من اخلاصة، هلذا الغرض جند القوائم املالية يف الكثري من 
 إطارفلكل دولة  ة،األوروبي ملفوضيةاجلهود وحماوالت التقار  اليت تطبقها بعض الدول أو املنظمات كا

أو  ،"إطار عمل"أو  ،"اإلطار"أو  ،"اإلطار املفاهيمي"ـ خاص هبا إلعداد وعرض القوائم املالية يدعى ب
مل جملس معايري احملاسبة الدولية هو كذلك مبوجب إطار نظري يشكل دليل عمل يع". اإلطار التصوري"

وعرض القوائم املالية للمستخدمني اخلارجيني ومرشد احملاسبني  إلعدادألنه حيدد املفاهيم األساسية املعتمدة 
 1:يف تطبيق املعايري والغرض منه هو

 .ملعايري املوجودة وتطويرهامساعدة اجمللس يف إصدار معايري جديدة، تعديل اترقية  -
التوفيق بني معايري وإجراءات إعداد وعرض القوائم املالية للتقليل من املعاجلات حتسني عملية  -

 .الدويلالبديلة املسموحة من طرف معايري االبالغ املايل 
 . يف تطوير معايريهمنييساعد واضعي املعايري القومي -
لدولية ومعاجلة املواضيع اليت يتم تغطيتها بشكل مباشر يف يساعد معدي القوائم يف تطبيق املعايري ا -

  .املعايري الدولية
يساعد املدققني يف تكوين فكرة حول ما إذا كانت املعلومات املنشورة يف صلب القوائم املالية  -

 .تتطابق مع املعايري الدولية
عايري الدولية، كما ميكن يساعد املستخدمني يف تفسري وفهم القوائم املالية املعدة متاشيا مع امل -

 .األشخاص املهتمون بأعمال اجمللس مبعرفة اخللفية اليت أعدت على أساسها املعايري
 :يعاجل اإلطار املفاهيمي إلعداد وعرض القوائم املالية املواضيع التالية

 مستخدمو املعلومات احملاسبية :أوال
ن، عمالء، ي آخر نين، دائنيمورد ،نيموظف ،نيمرتقب و نيحالين يفئات من مستثمر  حيدد اإلطار سبع   

ومبا أنه يستحيل توفري كل املعلومات اليت تساعد على اختاذ القرارات . دولة وهيئات عمومية ومجهور
                                                 

.336ريان يوسف نعوم، مرجع سابق، ص.د طالل دمحم الججاوي،د.أ
1
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االقتصادية لكل فئة، تركز القوائم املالية على تلبية املعلومات اليت متثل القاسم املشرتك بني مجيع 
اليت تتعلق بتقييم مدى قدرة املؤسسة على توليد التدفقات النقدية  املستخدمني واليت متثل املعلومات

ويرى اإلطار أنه إذا وفت القوائم  حصوهلا يف املستقبل،وشبه النقدية وتوقيت ودرجة التأكد يف مدى 
فهي ( أموال املؤسسة ومتحملي املخاطر النامجة عنها يمبا أهنم حامل)املالية باحتياجات املستثمرين 

ضيق حسب وجهة نظر  يبدولكن هذا الرأي . 1ي مبعظم احتياجات املستخدمني اآلخرينفت بالضرورة
فإنه من غري  ،بعض الباحثني ألنه إذا كان قرار املستثمر يتخذ على أساس فرصة شراء وبيع السهم

 .يكون لبقية املستخدمني نفس االهتماماتاألكيد أن 
   أهداف القوائم املالية  :ثانيا
 2: توريد معلومات بصورة أساسية حولهتدف إىل    

 .امليزانية كمرجع أساسياملركز املايل باالعتماد على  -
 إىلقائمة الدخل من خالل قدرة املؤسسة على توليد تدفقات نقدية استنادا األداء باالعتماد على  -

 .املوارد املتاحة
 .تغريات املركز املايل باالعتماد أساسا على قائمة تدفقات اخلزينة -
ة فيدللمعلومات امل العادل فية من خالل العرضشفااهلدف الثانوي يف ضمان وجود ال يكمنو  

        3.عملية اختاذ القرار واإلفصاح الكامل ألغراض
 وعرض القوائم املالية  إلعدادروض الرئيسية فال :ثالثا
 :يلزم اإلطار إعداد القوائم على الفرضيتني التاليتني    
بغض النظر عن واقعة اإليرادات فور وقوعها و صد به االعرتاف باملصروفات قي :االستحقاقأساس  -

تحقيق أهداف القوائم املتمثلة يف إبراز املركز املايل ونتائج األعمال خالل لوهذا  ،الدفع أو القبض
 .فرتة حمددة

نظور وتظهر تعد القوائم بافرتاض أن املنشأة تستمر يف ممارسة نشاطها يف املستقبل امل :االستمرا ية -
فهي تؤثر على النتيجة ألن هذه العناصر  ،وااللتزاماتيم األصول يهذه الفرضية أكثر عند تقأمهية 

 .تهأو تصفياملشروع الحتمل نفس القيمة يف حالة استمرارية 
 

 

                                                 
1
Pascale Delvaille, Christopher Hossfeld et autres, Op cit, p14. 

.01ص مرجع سابق، ،"يللعداد والعرض والتحااإل سسأالتقارير المالية، "طارق عبد العال حماد، .د 
2
 

.492لطفي، مرجع سابق، صأمين السيد أحمد .د. أ 
3
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 اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية: ابعا
وذات جودة عالية  االقتصاديةقرارات جتعل هذه اخلصائص من املعلومة املالية مفيدة الختاذ ال     

 :يف الشكل املوايل نوجزها ،واخلصائص األساسية هي أربعة
 اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية والقيود عليها:  (2-2)الشكل  قم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الشفافية والعرض العادل           
 
 

 

 :على باالعتمادمن إعداد الباحثة  :املصد 
- IFRS Foundation, IAS1"Présentation des états financiers", Paragraphe15-17,P4. 

- Odile Barbe -Dandon, Laurent Didelot," Maitriser les IFRS", 3ème édition, Groupe Revue Fiduciaire, Paris, 

2007, p26. 

 

املشروع والتغريات يف املركز املايل للمنشأة، عرضا صادقا عن الوضعية املالية، أداء يقتضي العرض العادل   
ويتحقق كما هو مبني يف الشكل أعاله بالتطبيق املناسب للخصائص النوعية مبا يف ذلك السياسات 

من   واالمتثال، إىل جانب اإلفصاح اإلضايف مىت لزم األمر 99احملاسبية مبوجب معيار احملاسبة الدويل رقم 
مع الشفافية، حبيث يرى  مفهوم العرض العادليتوافق و  . احملاسبة الدولية املالئمةكافة النواحي املادية ملعايري

رئيسي ملعايري احملاسبة الدولية فهو بدون أدىن شك مصطلح  مصطلحبعض الباحثني أنه إذا كان هناك 
يري غري أن جملس معا. 1الذي ينطوي على عدة خصائص نوعية السيما مفهوم قابلية املقارنة" الشفافية"

                                                 
.49، ص6990، طباعة األوراق الزرقاء الدولية، البويرة، الجزائر، "معايير المحاسبة الدولية"جيرار هيريغويين، ترجمة بحار حسنة،  
1
  

لتقييم  القابلية للمقارنة
الوضعية المالية واألداء 

بشرط احترام مبدأ االستمرارية 
في الطرق المحاسبية والثبات 

.في أسلوب العرض  

أن تكون خالية من  الموثوقية
األخطاء، التمثيل الصادق، 
الحياد، الحيطة والحذر، 

الجوهر فوق الشكل 
.واإلكتمال  

 المالئمة
تقاس بدرجة تأثيرها على 

القرارات االقتصادية وأهميتها 
.النسبية  

 القابلية للفهم
.ة سهلة الفهم وواضحةمعلوم  

:القيود الثالثة الواجب توافرها للحصول على معلومة مالئمة وموثوقة  
.التوقيت المناسب للحصول على المعلومة -  
.الموازنة بين فائدة المعلومة وتكاليف توفيرها -  
.ن الخصائص النوعيةالموازنة بي -  

تحقيق الصورة الصادقة عن الوضعية المالية واألداء عند التطبيق المناسب للخصائص 
.واإلفصاح الكامل النوعية والمعايير المحاسبية  
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عن هذه املعايري مىت كان تطبيقها يؤدي إىل قوائم مضللة ويتعارض مع أهداف  باالحنرافاحملاسبة يسمح 
لس اجمل، ويف هذه احلالة يقرتح ، أي اإلخالل مبعيار العرض العادلالقوائم املالية الواردة يف اإلطار املفاهيمي

طلب من الوحدة توريد افصاحات حمددة، وإذا  رأيني، فإذا كان القانون القومي يسمح هبذا االحنراف فيت
فصاحات إملعايري اإلبالغ املايل ويشرتط توريد  فتقدم الوحدة تقاريرها وفقا باالحنرافكان القانون ال يسمح 

  1.حمددة للتقليل من اجلوانب املضللة يف هذه القوائم
   عناصر القوائم املالية :خامسا

وحقوق امللكية وعناصر تقييم األداء  تاألصول وااللتزاما يفوضعية املالية العناصر املتعلقة بتقييم ال تكمن  
 .نتيجةال يف

 املاليةأسس قياس عناصر القوائم  :سادسا
التكلفة اجلارية، ميكن قياس املبالغ النقدية لعناصر القوائم املالية على أسس خمتلفة كالتكلفة التارخيية،     

 .احلالية والقيمة العادلةالقيمة القابلة للتحقيق، القيمة 
 مفاهيم  أس املال واحلفاظ عليه :سابعا
مييز اإلطار بني مفهومني لرأس املال، املفهوم املايل الذي يتمثل يف األموال املستثمرة وهو مرادفا لصايف    

ثلة بوحدات لمشروع املتمل( االنتاجية)أو حقوق امللكية واملفهوم املادي الذي ميثل القدرة التشغيلية األصول 
اإلنتاج اليومية، وقد أشار االطار إىل أن اختيار مفهوم رأس املال املناسب للمشروع يتوقف على احتياجات 

إذا كان لدى املشروع نفس املقدار من رأس  ويتحقق مبدأ احملافظة على رأس املال ،املستخدم لقوائمه املالية
 2.رتة، وأي مبلغ يزيد عن ذلك يعتب رحبا مكتسبااملال يف هناية الفرتة كما كان لديه يف بداية الف

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
.416ريتشارد شرويدروآخرون، مرجع سابق، ص 
1
  

.  23ص ،مرجع سابق ،"(النموذج الدولي الجديد) نظرية المحاسبة المالية"أحمد حلمي جمعة،  .د 
2
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 ة األمريكيةياحملاسباملما سة تنظيم العام ل اطا اإل :الثاين املبحث
تطور املبادئ و إىل تنظيم مهنة احملاسبة يف الواليات املتحدة األمريكية، ظهور  املبحثنتطرق يف هذا   

، إىل جانب مشاريع التوافق املشرتكة بني جملس معايري املبادئ مي يف ظل هذهياإلطار املفاهو املقبولة عموما 
  .احملاسبة املقارنةنظم احملاسبة الدولية وجملس معايري احملاسبة املالية بغرض استبعاد الفروقات يف 

 
 التنظيم احملاسيب يف أمريكا: املطلب األول
  التطو  التا خيي للمحاسبة يف أمريكا: الفرع األول

عند إنشاء املعهد األمريكي  2991أصلها لعام رة األمريكية هي أقدم معايرة وأكثرها تطورا، يعود إن املعاي 
، وهو (American Institute of Certified Public Accountants-AICPA)للمحاسبني القانونيني

 .يالعملالنظري و منظمة للمحاسبني املهنيني، يكلف بتحديد إطار ممارسة املهنة على املستوى 
،يدور  (Saint louis)مت انعقاد أول مؤمتر دويل للمحاسبة مببادرة معهد احملاسبني يف سان لويس  :4091

 1.موضوعه حول عدم كفاية احلسابات الفردية املنشورة من قبل املؤسسات القابضة
واملناهج مت إنشاء اجلمعية األمريكية ملدرسي احملاسبة يف اجلامعات، عملت على تطوير البامج  :4041

 2.الدراسية، دون التدخل يف األمور املتعلقة بالنظرية احملاسبية إال بعد فرتة
يف فشلها الواردة عن املؤسسات اليت تطرح قيما للتداول العام بعد األزمة العاملية أظهرت املعلومات  :4090

 .التعبري عن الصورة الصادقة
ورك، غري أن املعلومة ال تزال تظهر عجزا يف تصوير الصورة قام املعهد بإبرام اتفاقيات مع بورصة نيوي :4099
 .الصادقة
السلطات العمومية بتشكيل جلنة تداول األوراق املالية وقامت أكب ملهنة احملاسبة  اهتمام أويل :4091

(Securities and Exchange Commission-SEC)  اليت أحلت على ضرورة حتديد متطلبات احملاسبة
هذه املهنة إىل قواعد وتنظيمات، وقد قامت بتحديد شروط عرض املعلومة احملاسبية واملالية وخضوع ممارسة 

وألزمت املؤسسات املسجلة يف األسواق الرمسية جبعل قوائمها املالية املنشورة  (S.X Rulesتنظيم يدعى)
ني وبورصة لضمان الشفافية، فهذه اللجنة متارس ضغوطات على معهد احملاسب تنسجم مع هذه الشروط

 .نيويورك وكل مرشد يف املهنة وتفرض عليهم احرتام شروطها ومبادئها

                                                 
 
1
 Jean Montier, Olivier Grassi, Op cit, P29. 

. 69ريتشارد شرويدروآخرون، مرجع سابق، ص
2
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 لتصبح مجعية احملاسبة األمريكية امسهاغريت اجلمعية األمريكية ملدرسي احملاسبة  :4091-4091
(American Accounting Association -AAA) حيث قامت  ،وأعلنت نيتها يف توسيع البحث

مببادئ احملاسبة اليت حتكم القوائم املالية  قائمة مبدئية"حتت عنوان  2911بنشر تقرير سنة 
 Atentative statement of accounting principles underlying corporate1)"للشركات

financial statements)،   واعتمد املعهد من معهد احملاسبني وجلنة تداول األوراق املالية كل وقد رحب هبا
     .ااسبة مقبولة عموممصطلح مبادئ حم

 Commitee  (Accountingبإنشاء جلنة اإلجراءات احملاسبية قام معهد احملاسبني  :4090-4010
Procedures- CAP)  سنة وقد ناقشت مشكالت ممارسة  10مارست نشاطها ملدة ، 2911يف عام

 12ضمن  العملية احملاسبة بغرض وضع ممارسات مقبولة عموما وقامت بإصدار توصيات حلل املشاكل
مت اليت (Accounting Research Bulletins - ARBs) "منشورات حبوث احملاسبة"حبث باسم 
 .احملاسبةمعايري  ي حل حمل قوائمذال ،جزء من حمتوى تدوين معايري احملاسبة للمجلسكحاليا  هبا االحتفاظ 

ة هلا مبجلس املبادئ احملاسبيستبداوا(CAP)قام املعهد حبل جلنة اإلجراءات احملاسبية  :4010-4099
(Accounting Principles Board -APB)  بادئ احملاسبية املقبولة م" دونة بـامل ةهبدف تطوير العبار

 .رأيا ملزما ألعضاء املعهد (31)واحد وثالثون  وقام بنشر "عموما
 Financial Accounting)املبادئ احملاسبية مبجلس املعايري احملاسبية واملالية  جملسمت استبدال  :4099

Standard Board- FASB) فوض له املعهد وجلنة تداول األوراق املالية مهمة وضع املعايري احملاسبية ، وقد
، يعمل حتت وصاية اآلنحلد  والرمسي للمعايرة يف أمريكافهو املصدر الوحيد  ،2اجلديدة وسلطة القرارات

 Financial ("مؤسسة احملاسبة املالية"دعى بــ العمومية تهيئة خاصة مستقلة متاما عن السلطات 
Accounting Foundation-FAF) ،  والسيطرة إال أنه غري مستقل متاما، فهو خيضع لنوع من الضغط

معيار يعدل أو يستخلف (200)مائةاملمارسني من طرف جلنة تداول األوراق املالية، فقد قام بنشر أكثر من 
 .مفاهيمي ميثل املرجع األساسي ملهامه إطارإىل جانب  ،السابقةالنصوص 

 هيئات التنظيم احملاسيب يف الواليات املتحدة األمريكية: الفرع الثاين
يتميز فيها القانون بكونه  ،دول التنظيم األجنلوسكسوينمن ضتصنف الواليات املتحدة األمريكية         

مهمة التنظيم احملاسيب إىل هيئات مهنية  حبيث توكل ،قانونا عرفيا وليس مكتوبا كما هو احلال يف فرنسا
فلكل والية قانون . من خالل جلنة تداول األوراق املالية باإلشراف فقط خاصة ويكتفي القطاع العام

                                                 
1
 Richard G. Schroeder,Myrtle W. Clark, Jack M.Cathey,"Financial accounting theory and analysis: test and 

cases", 10th ed , Edition JOHN WILEY and Sons, Inc,US , 2011, P05. 
2
 About the FASB, Available at http:// www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495, Date 

last access 04/04/2017. 
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املتعلقة باحملاسبة نادرة نسبيا، كما أن دور اجلباية حمدود النصوص القانونية تكون الشركات اخلاص هبا و 
ت الكبرية بوجود إطار حماسيب مرجعي خيص اجملموعة ويستخدم للحكم على وتتميز املمارسات يف اجملموعا

تسمح بإعداد  يقوم هذا االطار على أساس منظومة معلومات دقيقة ،االقتصادي واإلداري لشركاهتا األداء
     1."تقريرنظام ال"عليه بــــ  ما يطلقوهذا  ــــ مرة يف الشهرــــجداجال قصرية آقوائم مالية متطورة يف  وإصدار

 :يلي احملاسيب يف الواليات املتحدة األمريكية فيما فوتتمثل اهليئات املهنية اليت تشكل املصدر الرئيسي للعر 
 (AICPA)املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني العموميني:أوال
ة بعد إنشاء جلنة بني املدققني بالواليات املتحدة، حكم املهنهو منظمة مهنية تتكون من اخلباء احملاس  

قام بتشكيل جلنة اإلجراءات  .حبيث مسحت له بالتدخل املباشر يف إعداد املعايري تداول األوراق املالية،
مبجلس املبادئ احملاسبية،  2919ة املعايرة، واستبدلت عام يمسؤولاليت أوكلت هلا  ،2911احملاسبية عام 

ميارس  .2911مت تشكيل جملس معايري احملاسبة املالية عام  ولالنتقال من صياغة املبادئ إىل صياغة املعايري،
التدقيق وتقدمي توصيات حول بعض النقاط احملاسبية  نشاط معياري من خالل إصدار معايرياملعهد حاليا 

 2.ن قبل جملس معايري احملاسبة املاليةغطاة مغري امل
  (SEC)جلنة تداول األو اق املالية :ثانيا

 يتعلق ، تنحصر مهمتها يف تنظيم ومراقبة كل ما2911-2911ة مبوجب قوانني ت هذه اللجنئأنش   
اليت حتدد شروط وحمتوى  "S.X Rules"املنقولة من خالل قوانيها اليت تسمى بـــــ باملعامالت التجارية للقيم 

وفق املبادئ اليت  إعداد التقارير ىلوتشري إ الرمسيةالقوائم املالية للمؤسسات يف حالة تسجيلها يف التسعرية 
بالرغم من ارتفاع درجة استقالليتها وقوة سلطتها التنفيذية، تبقى اللجنة حتتفظ بالدور . تلقى قبوال عاما

ا توجه أحيانا هناالستشاري وتفوض مهمة وضع املبادئ واملعايري احملاسبية إىل اجلهات املهنية املختصة، كما أ
-Generally Accepted Accounting Principles)أحكاما ملبادئ احملاسبة املقبولة عموما

GAAP).3  
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Robert Obert, "Synthèse droit et comptabilité, Audit et commissariat aux comptes Aspects internationaux", 

manuel  et application, 4 ème éd, Edition  Dunod, , Paris, 2004, P339.   
2

 - Jean Montier, olivier Grassi, Op cit, P29. 
3
 Robert Obert,"Pratique Internationale de la Comptabilité et d'Audit", Op cit, p19. 
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 (FASB): جملس معايري احملاسبة املالية :ثالثا
هيكل  ، يتشكل2911منذ انشائها سنة صدار معايري احملاسبة املالية إيعهد هلا سلطة  ،هي هيئة مستقلة   

  1:هي، و اجمللس من هيئات رئيسية
 ،2911م اتأسست ع: (Financial Accounting FoundationFAF)مؤسسة احملاسبة املالية  -4

يتم تعيينهم من طرف و حيكمها جملس أمناء ميثلون خمتلف املنظمات املهنية اخلاصة والعمومية يف أمريكا 
معايري احملاسبة املالية وجملس معايري احملاسبة ويل جملس متتعيني و ، فباإلشراتقوم هذه املؤسسة  ،املشرعني
 .ومعايري احملاسبة احلكوميةملعايري احملاسبة املالية  نياالستشاريواجمللسني  (GASB)احلكومية 

يكمن الدور الرئيسي ألعضاء اجملموعة االستشارية  :(Advisory groups)اجملموعات االستشا ية -9
املمكن إدراجها  املواضيع اليت تتعلق مبشاريع رزنامة اجمللس، البنود بشأنوخباهتم  بآرائهميف مشاركة اجمللس 

وتتشكل هذه . ومواضيع أخرى فريق العمل اختياريف رزنامة األعمال، املمارسة والتنفيذ للمعايري اجلديدة، 
 والذي يبدي النصح العملي(FASAC) اجملموعات من اجمللس االستشاري جمللس معايري احملاسبة املالية

 تبلغ اجمللس بانطباعات املستثمرين عن مشاريع واليت (IAC)واالسرتاتيجي، اللجنة االستشارية لالستثمار
اللجنة االستشارية عن  ،(NAC)الرزنامة احلالية واملرتقبة، اللجنة االستشارية عن القطاع غري اهلادف للربح

 (PCC)الشركات اخلاصةوجمموعات أخرى مثل اجملموعة االستشارية عن  ،(SBAC)األعمال الصغرية
 . واليت تدعم اجمللس يف حتسني التقرير املايل (EITF)لعاملةوالقضايا الناشئة عن الفرق ا

 منفصلة، وهو هيئة 2991الذي مت إنشاؤه سنة (GASB)وجتدر اإلشارة إىل جملس معايري احملاسبة احلكومية 
، يقوم بإصدار معايري احملاسبة املالية والتقرير للدولة (FAF)تعمل حتت سلطة مؤسسة معايري احملاسبة

 2.حلكومية القومية ويعرتف بإصداراته كمبادئ مقبولة عموما وموثوقةواملنشآت ا
 
 
 
 
 

                                                 
1
 See: 

- About FASB, Available at http://www.fasb.org/jsp/fasb/Page/SectionPage&cid=1176154526495, Date last 

access 04/04/2017. 

- Financial Accounting Foundation, Available at http://www.fasb.org/faf/faf_info.shtml, Date last access 

04/04/2017. 
2
 Voir: 

- Ibid. 

- Robert Obert," Pratique internationale de la comptabilité et de l'audit", Op cit, p50. 
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 اهليكل التنظيمي جمللس معايري احملاسبة املالية:  (1-2) الشكل  قم 
 
 
 إشراف، تعيني ومتويل            
 
 إبداء النصح 
 

 إصدار
 
 
 

 :على باالعتمادمن إعداد الباحثة  :املصد 
- Richard Schroeder et autres, "Financial accounting theory and analysis: test and cases", 10th ed, Edition 

JOHN WILEY and Sons, US, 2011, p10. 

- About FASB,Available at http://www.fasb.org, Date last access 04/04/2017. 

 ضع إرشادات تطبيقها يسعى اجمللس إىل حتسني فائدة معايري إعداد التقرير املايل وو إىل جانب وضع     
كقابلية املقارنة   الثانويةساسية كاملالئمة واملوثوقية وعلى األالنوعية التقرير املايل بالرتكيز على اخلصائص 

والتماثل، القيام بتحديث املعايري مبا يتماشى مع تغريات البيئة االقتصادية وطرق القيام باألعمال، الدراسة 
وتعزيز قابلية املقارنة دوليا بني املعايري وضع املعايري بشأهنا و  االت القصور يف التقرير املايل لتحسينهاجمل
 1:وتتجسد أعمال اجمللس يف. اسبيةاحمل
 Statements of Finanacial Acconting) اإلصدار يف األصل لقوائم معايري احملاسبة املالية  -

Standards-SFAS) تشكل رمسيا مبادئ هي احملاسبية و  واإلجراءاتثل القوائم الطرق والتفسريات، مت
 متثلت و توسيع ملا ورد يف القوائم وهي األخرى الحماسبة مقبولة ومتعارف عليها ومتثل التفسريات تعدي

 .مبادئ حماسبة مقبولة
 Statements of Finanacial Acconting)ت الفنية، توجه القوائمراقوائم مفاهيم احملاسبة املالية والنش -

Concepts-SFAC)  لوضع أهداف ومبادئ يسرتشد هبا اجمللس لوضع وتطوير املعايري والتقرير املايل وهي

                                                 
1
Richard G.Schroeder et autres, Op cit, p11. 

  

FAF 

أمينا 43سبة المالية مؤسسة المحا  

Advisory groups 

المجموعة الرئيسية هي 

  FASACالمجلس االستشاري

 (عضو 33) 

FASB 

مجلس معايير المحاسبة 

  (أعضاء 7)المالية

FAS-SFAC 

معايير محاسبية  -

 مالية

إطار مفاهيمي-  
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ال ختلق مبادئ حماسبية مقبولة، أما النشرات الفنية فهي متثل ارشادات بشأن مشاكل تنفيذية وهي متثل 
 .مبادئ حماسبية مقبولة

 Accounting Standards)دوين املعايري احملاسبية للمجلس أصبح ت 1009 جويلية 02تاريخ  يفو 
Codification-FASB ASC) املصدر الوحيد للمبادئ احملاسبية املقبولة واملتعارف عليها. 

إن املعايري اليت يصدرها اجمللس تلقى القبول وتطبق مباشرة دون احلاجة إىل املصادقة عليها من طرف 
 "due process"(أسلو  التشاور)زاميتها من طريقة املدخل املفتوح لإات احلكومية وتكتسب سلطة طالسل

املستخدمة يف إعدادها، واليت تشبه آلية إصدار معايري احملاسبة الدولية، حبيث إذا تعني مشكل ما يستدعي 
، يعمل البحث عن حل يف شكل معيار، يقوم اجمللس بتشكيل فريق عمل مكون من خباء فنيني يف املهنة

 un)ق على طرح اقرتاحات ونشرها بصورة واسعة للجمهور يف شكل مذكرة للمناقشة الفري
mémorandum-discussion)شهور، يف هناية هذه الفرتة يتم وضع  ة، تدوم مناقشتها شهرين أو ثالث

نتقاد من لالوتطرح  ED" "Exposure-Draftحتت شكل مذكرة عرض، تعرض حتت الرمز مشروع معيار 
ملعين باملعلومة املالية كالشركات الضخمة ومكاتب التدقيق الكبى لتحظى بقبول عام، طرف اجلمهور ا

من طرف مخسة أعضاء (يتم املصادقة عليها من طرف اجمللسلذلك يطلق عليها باملبادئ املقبولة عموما، مث 
ونية وإقباال ، وهبذا اإلجراء يكون كل طرف  قد عب عن رأيه ومنح للنصوص النهائية قوة قان)على األقل

 1.عاما
 مبادئ احملاسبة األمريكية املقبولة عموما وإاطا  العمل جمللس احملاسبة املالية: املطلب الثاين

وحيتوي اإلطار اإلطار املفاهيمي،  الواردة يفعلى االرشادات  اعتمادا وضع املعايري احملاسبيةيتم      
ة املالية، توفر األساس لوضع املعايري وتطويرها، املفاهيمي األمريكي على قوائم تتضمن مفاهيم احملاسب
 . وأدوات تستخدم حلل املشاكل العملية للمحاسبة والتقرير

 Generally Accepted Accounting ):مبادئ احملاسبة األمريكية املقبولة عموما :الفرع األول
Principles -GAAP)  

، فقد قواعدعلى أساس  صممت ةاألمريكي املعايرةإن ، ف القائم على أساس املبادئخالفا للنموذج الدويل    
 ا النظام األجنع ألهنا األكثر وضوحاأن الكثري من الباحثني يعتقدون بأهن العدة إنتقادات، إ اوجهت هل
تتسم بالعمومية بينما القواعد تكون أكثر تفصيال فاملبادئ  التأكيد،بدرجة عالية من  زتميتو  واقتصادية
، وذلك عندما 2911ألول مرة عام  (GAAP)مصطلح مبادئ احملاسبة املقبولة عموماوقد استخدم . ودقة

ألزم املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني باإلمجاع مع أعضاء سوق تداول األوراق املالية بنيويورك املدققني 
                                                 

1
 Robert Obert,"Pratique Internationale de la Comptabilité et d'Audit", Op cit, p39. 
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إىل كل تناقض مع ارة شباإلشارة يف تقريرهم إىل احرتام مبادئ احملاسبة املقبولة واملتعارف عليها واإل
فكالمها يشكالن حاليا جزءا من  - (APB) آراء مبادئ احملاسبةو  (ARB)منشورات حبوث احملاسبة 

إن "، حبيث مت تغيري العبارات الواردة يف شهادة املدقق من -مبادئ احملاسبة املقبولة عموما بصفة رمسية
يا مع مبادئ اشئم املالية ممثلة بصدق متإن القوا" لتصبح " القوائم املالية قد مت فحصها وأهنا صحيحة

بأهنا عبارة تضم   APB4فريى جملس املبادئ احملاسبية يف بيانه رقم . 1"احملاسبة املقبولة واملتعارف عليها
الضرورية لشرح املمارسة احملاسبية العامة والتفصيلية املقبولة يف  واإلجراءات، القواعد االتفاقياتاألعراف، 

قبولة بشكل عام من خالل العرف وليس من خالل االشتقاق الرمسي، وقد تطورت من أي وقت، وتصبح م
فهي نتاج البيئة االقتصادية اليت  ،خالل اخلبة والعلم والعرف واالستخدام ومن خالل املتطلبات العملية

بات يف الكتي 2911واسرتجع هذا املفهوم بعد انشاء جملس معايري احملاسبة املالية سنة . تقدم فيها
ألهنا االسرتشادية الصادرة عن املعهد، حيث منح اجمللس قوة إلزامية للمبادئ املقبولة عموما، فهي تقبل 

 .مبادئ منطقية ومفيدة يف اختاذ القرارات
-قرر اجمللس ووفقا لتوجيهات واردة يف دراسة قامت بإصدارها جلنة تداول األوراق املالية 1001ويف عام 
اختاذ العديد من التدابري اليت هتدف إىل  -م التقرير املايل القائم على أساس املبادئأ لنظا.م.والحول تبين 

لى نظام ضرورة االعتماد عو  ،حتسني نوعية املعايري، اإلطار املفاهيمي وتدوين األدبيات احملاسبية القائمة
 .2لصنع املعايري والعمل على التوفيق مع معايري جملس احملاسبة الدويل موحد
تتضمن ، SFAS 211قائمة معايري احملاسبة املالية رقمبإصدار قام جملس احملاسبة املالية  1009 عامويف  

، كما صنف مصادر املبادئ وفق ترتيب تنازيل لدرجة املوثوقيةوتالرتتيب اهلرمي للمبادئ املقبولة عموما، 
تحمل مسؤولية املصادقة على كونه ي،كانت توجه إىل املدقق  بعدمااملبادئ توجه إىل املؤسسة  هأصبحت هذ

مصادر املبادئ املقبولة عموما على النحو  211، وقد قدمت القائمة احلسابات املعدة وفق هذه املبادئ
 3:التايل
القانونيني وآراء جملس املبادئ احملاسبية ما مل تكن معدلة، القوائم  نشرات حبوث احملاسبة ملعهد احملاسبني -2

واقف املللمجلس و  211قائمة رقم اإلصدارات التنفيذية للاسبة املالية والتفسريات، املالية جمللس معايري احمل
 .مستخدمي اجمللساملتخذة من طرف 

                                                 
.13ريتشارد شرويدروآخرون، مرجع سابق، ص

1
  

2
 Richard G.Schroeder et autres, Op cit, p18. 

3
 Ibid, p18. 
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صدر عن معهد احملاسبني والذي للتدقيق واحملاسبة النشرات الفنية للمجلس والدليل االسرتشادي  -1
خذة من طرف جلنة املهام املكلفة بالقضايا املت املواقفالقانونيني و مت مراجعته من طرف اجمللس وقوائم 

 .الطارئة جمللس معايري احملاسبة املالية
 .النشرات الفنية للجنة التنفيذية ملعهد احملاسبني القانونيني واليت خضعت للمراجعة من قبل اجمللس -1
شهد اعرتافا وانتشارا اليت تاألدلة التنفيذية للمجلس، التفسريات احملاسبية ملعهد احملاسبني واملمارسات  -1

  .  العموم أو يف صناعة حمددة يف واسعا
معايري  )قانون(املتضمنة لتدوين  219بالقائمة رقم  211مت استبدال القائمة رقم  1009جويلية  02 يفو 

هذا التدوين   توضعوالتسلسل اهلرمي للمبادئ املقبولة عموما، فهي  FASB(ASC)احملاسبة للمجلس 
 .غري احلكومية واملوثوق فيها (GAAP)للمبادئ األمريكية املقبولة عموما  كمصدر رمسي ووحيد

عموما، وإمنا غرضه هو تبسيط تصنيف املعايري القائمة  صدار التدوين لتغيري مبادئ احملاسبة املقبولةإمل يتم 
 غري احلكومية اليت ختص املنشآت(املبادئ األمريكية املوثوق فيها  مجيعة من خالل إعادة هيكلة يواملستقبل

وحتت نظام مرجعي مشرتك،  االنرتنيتداخل قاعدة بيانات موحدة على شبكة (topic)يف شكل مواضيع )
والتوفيق مع معايري  سوف يسهل عملية البحث فيه موثوقو جها يف مرجع وحيد ادماحبيث يرى اجمللس بأن 

ل عملية وضع املعيار بإصدار حتديث وتكمن اخلطوة الثانية يف تعدياحملاسبة الدولية، هذا كخطوة أوىل، 
، وتعد هذه (Accounting Standard Update-ASU (ار اجمللس والذي يشار إليه بالرمزملعي

 1.ن التعديالتأساسية بشأ، لكن تستخدم يف تقدمي معلومات ةالتحديثات مصادر غري موثوق
لتصوري، يتشكل من مواضيع، توافق مع االطار اي وهو بذلك ،م التدوين حتت هيكل مستوياتيظيتم تن

تنظم  ،وعا حماسبياضإىل تسعني مو  (GAAP)مواضيع فرعية، أقسام وفقرات، ويتم تقسيم تصرحيات املبادئ
 جلدولاملوضوعات يف تسع عناوين رئيسية تتجمع على أساس القوائم املالية اليت ترتبط هبا كما يوضحه ا

 :املوايل
 دئ احملاسبة املقبولة عموماتنظيم التدوين ملبا: (3-2) اجلدول  قم
عدد املوضوعات اخلاصة   قم املوضوع املوضوعات العامة اجملموعات

 يف كل موضوع عام
 201  مبادئ عامة للعرض

100-199 
2 
21 

 9 199-100 االصول موضوعات امليزانية
                                                 

1
Voir: 

 - Ibid,p19. 

 - Debra C.Jeter,Paul K.Chaney," Advanced Accounting",Fifth Edition, John Wiley&Sons,Inc,Asia, 2012,p37.  
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 االلتزامات
 حقوق امللكية

100-199 
101  

9 
2 

 االيرادات موضوعات قائمة الدخل
 صروفاتامل

101 
100-199 

2 
9 

 معامالت موسعة موضوعات أخرى
 صناعة

900-999 
900-999 

21 
11 

 90  اجملموع 
Source: Debra C.Jeter,Paul K.Chaney, " Advanced Accounting",Fifth Edition, John 

Wiley&Sons,Inc,Asia, 2012, p37. 
مجيع القوائم املالية املقارنة، موضوعا خاصا تتعلق بعرض  (15)تضم موضوعات العرض مخسة عشر  

 ،إخل...،لقطاعاتاالتغريات احملاسبية وتصحيح األخطاء، األرباح عن السهم، القوائم املرحلية، التقارير عن 
حقوق امللكية، وتعاجل املوضوعات اليت تتعلق و  االلتزاماتمعاجلة كل من األصول،  وتتناول مواضيع امليزانية

يرادات واملصروفات، تتناول املوضوعات املوسعة موضوعات متنوعة كاندماج اإلب االعرتافبقائمة الدخل 
املتعلقة هبا، حتويل فصاحات إلاألعمال، الرتتيبات، التوحيد، األدوات املالية، القياس بالقيمة العادلة وا

ت وتعاجل موضوعا إخل،...،، التأجري التمويليفصاح عن األطراف ذات العالقةالعمالت األجنبية، اإل
اجلوية، البناء، أشغال  طوطكالزراعة ، اخل  طشاالنالصناعة احلسابات اخلاصة بصناعة معينة أو نوع من 

والغاز، قطاع التأمني، البنوك، شركات البرتول  باملناجم أوالصناعات االستخراجية اليت تتعلق 
 1.إخل...،اإلستثمار

ة هو املصدر الوحيد واملوثوق للمبادئ املقبولة عموما، املعايري احملاسبي تقر املبادئ العامة على أن تدوين    
للمبادئ األمريكية، فالتدوين ال  وتعد كل أدبيات احملاسبة غري املتضمنة يف التدوين بأهنا مصادر غري موثوقة

وراق املالية بالنسبة فقط وإمنا يتضمن كذلك القواعد والتفسريات الصادرة عن جلنة األ اجمللسيتضمن معايري 
وال يتضمن التدوين نصوص جملس معايري احملاسبة الدولية اليت كانت متثل سابقا . مسجلني يف البورصةلل

، 2مصدرا يصنف يف املستوى الرابع من التسلسل اهلرمي للمبادئ األمريكية 19وفق معيار املراجعة رقم 
األمريكية مع تلك بالرغم من أن إحدى توقعات ممارسة التدوين هي تسهيل عمليات تقار  املعايري 

 .الدولية
عن خمتلف واضعي املعايري واليت متارس ، الصادرة أسفلهيشتمل التدوين على األدبيات احملاسبية املبينة     

 3:)األخرى غب احلكومية(على مجيع املنشآت
                                                 

1
 Ibid,p38-40. 

2
 Robert Obert, "Pratique Internationale de la Comptabilité et de l'Audit", Op cit, p55-56. 

3
 Debra C.Jeter,Paul K.Chaney, Opcit, p40-41.  
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 املعايري الصاد ة عن واضعي املعايري اآلخرين غري جلنة األو اق املالية :أوال
 :لسل اهلرمي ما يليتضم وفق التس    
، (FAS)املالية ةاحملاسبتضم قوائم معايري و  (FASB)جملس معايري احملاسبة املالية  الصادرة عن املعايري -2

دليل تطبيق املوظفني ومناذج عن  (FSP)، مواقف املوظفني(FTB)، النشرات الفنبة (FIN)املالية التفسريات
 .219 القائمة رقم

 . (Emerging Issues Task Forces-EITF) هام املكلفة بالقضايا الطارئةاإلصدارات عن جلنة امل -1
 .(DIG)صدارات جمموعة املمارسات املشتقة إ -ـ1
 .(APB) آراء جملس مبادئ احملاسبة -1
 .(ARB)نشرات البحوث احملاسبية -1
 (AIN) التفسريات احملاسبية -1
-Statements Of Position)قوائم املواقف  من (AICPA)املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني  -1

SOP)الدليل االسرتشادي للتدقيق واحملاسبة، نشرات املمارسة وخدمة االستعالم الفنية ،. 
والصادرة فيها  املوثوقلقد مت إدراج جزء مهم من احملتويات : املعايري الصاد ة عن جلنة األو اق املالية :ثانيا

اللجنة والدليل اإلداري كمرجع يف التدوين وذلك لزيادة  وظفيريات املختارة ملوراق املالية، التفسعن جلنة األ
 :وتتمثل يف ،منفعته بالنسبة للمنشآت العمومية

 Regulation s-xالالئحة  -2
 .Releasesنشرات السالسل احملاسبية / نشرات القوائم املالية -1
 .النشرات التفسريية -ـ1
احملاسبة للموظفني، القضايا الناشئة عن فريق العمل وتعليقات املوظفني دليل موظفو اللجنة يف نشرات  -1

 .املراقبني
إلعداد وعرض القوائم املالية وفقا ملبادئ احملاسبة املقبولة اطا  العمل املفاهيمي إ: الفرع الثاين

 (GAAP)واملتعا ف عليها 
احملاسبة جناحا  لتطوير نظريات  2910م مل تظفر احملاوالت اليت قام هبا كل من األفراد واجلهات منذ عا   

كبريا، وكذلك حماوالت جلنة االجراءات احملاسبية وجملس املبادئ احملاسبية، إىل أن مت تأسيس جملس معايري 
باجناز برنامج لتطوير اإلطار املفاهيمي للمحاسبة، وقد  2911يث شرع سنة ، ح2911احملاسبة املالية عام 

صدار إعداد اإلطار بنفس آلية إيتم . وال تزال مستمرة إىل يومنا هذا 2911شرع يف هذه العملية سنة 
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طار مفاهيمي حتت شكل مذكرة عرض، إ املبادئ، حبيث يقوم جملس معايري احملاسبة املالية بطرح مشروع
ديله ، وقام اجمللس بعد ذلك بتع29911طار املقرتح عام وقد قامت اللجنة الدولية للمعايري احملاسبية بتبين اإل

مريكي خيتلف عن اإلطار الدويل فيما يتعلق بعرض املعلومة املالية، فهو يستخدم األ فاإلطار .1002عام
 Financial"وهو مفهوم أمشل من القوائم املالية " Financial reportingالتقارير املالية "مصطلح 

statements"،  لتشمل كذلك معلومات غري مالية حبيث تتضمن التقارير بصفة رئيسية القوائم املالية ومتتد
وصف للخطط والتوقعات  ،ذات الصلة باملنشأة واألخبارالتنبؤات املالية  ،ونشرات أو تقارير جملس اإلدارة

ويتضمن اإلطار املفاهيمي األمريكي قوائم ملفاهيم احملاسبة، توفر . 2وكذلك تأثري البيئة على أعمال املنشأة
اجمللس حلل مشاكل احملاسبة والتقرير، وقوائم املفاهيم وأدوات يستخدمها  األساس لوضع املعايري وتطويرها

 3:املالية هي
أهداف التقارير املالية املعدة  )09مت استبداهلا بالقائمة رقم ( SFAC 94قائمة مفاهيم احملاسبة املالية  قم -

املرتقبني والدائنني معلومات تقدم التقارير املالية للمستثمرين احلاليني و  ، حيثمن طرف مؤسسات األعمال
 االستثماربني االستخدامات البديلة للموارد احملدودة واختاذ قرارات  االختيارمفيدة وشاملة إلعطاء أساس 

 .الرشيدة
اخلصائص النوعية للمعلومات  )09مت استبداهلا بالقائمة رقم ( SFAC 99مفاهيم احملاسبة املالية  قمقائمة  -

املشروع حمل التقرير باختيارات حماسبية بني البدائل وحياول اإلطار حتديد اخلصائص يقوم  ، حيثاحملاسبية
مفيدة الختاذ القرارات االقتصادية، ولذلك يرى أنه من الضروري احرتام الرتتيب اهلرمي  اليت جتعل املعلومة

ا خاصيتان مه )سابقا باملوثوقية هليإيشار (الذي حدده هلذه اخلصائص، فاملالئمة والعرض العادل 
أساسيتان، وهناك خاصية ثانوية تتناسب مع اخلصائص األساسية وتكمن يف قابلية املقارنة، ويتم ترتيب 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن اإلطار يسمح . القابلية للفهم يف صنف منفصل ألهنا اخلاصية األكثر نفعا
ولكن بنسبة ضئيلة  هداف القوائم املاليةعن املعايري اليت يضعها إذا كان تطبيقها يتعارض مع أ باالحنراف

تكاد تكون معدومة، وال يوجد استثناء وفقا ملعايري احملاسبة وإمنا وفقا ملعايري املراجعة، حبيث توجد قاعدة 
                                                 

1
Jacqueline Langot, "Comptabilité Anglosaxonne, Normes US GAAP et rapprochements avec IAS/IFRS", 5ème 

éd, Edition Economica, Paris, 2006  , p26 .  

.19-30، مرجع سابق، ص"ض والتحاليلعداد والعرإلالتقارير المالية، أسس ا"طارق عبد العال حماد، .د 
2
  

3
 -Voir: 

 - Debra C.Jeter,Paul K.Chaney, Op cit, p30-33. 

 - Jacqueline Langot, Op cit, p 25-26 . 

.19-30، مرجع سابق، ص"التقارير المالية، أسس اإلعداد والعرض والتحاليل" طارق عبد العال حماد، . د -    

، 1001/1001الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ، "(4) موسوعة المعايير المحاسبية، عرض القوائم المالية" ، طارق عبد العال حماد. د -  

.92ص  

.697ريتشارد شرويدر، مارتل كالرك وآخرون، مرجع سابق، ص -    

.12أمين السيد، أحمد لطفي، مرجع سابق، ص. د.أ -    
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اقتنع بأن هذا ما إذا  ،حىت عند وجود احنراف ،"رأي غري متحفظ"تنص على أنه جيوز للمراجع إبداء 
 .االحنراف يقدم عدالة أكثر

عناصر القوائم املالية  )01مت استبداهلا بالقائمة رقم ( SFAC 99مفاهيم احملاسبة املالية  قمقائمة  -
 .ملؤسسات االعمال

 .التقارير املالية للمؤسسات غري اإلقتصادية دافأه SFAC 91مفاهيم احملاسبة املالية  قمقائمة  -
 القوائم املالية ملؤسسات يف واالعرتاف أسس القياس 91SFACمفاهيم احملاسبة املالية  قمقائمة  -

اليت حتدد املعلومات الواجب عرضها يف  واالعرتافتوضح مقاييس القياس  ، وهي)االقتصادية(األعمال
فاحملاسبة تقوم على أساس فرضية الوحدة االقتصادية، االستمرارية، الوحدة  إظهارها،القوائم املالية وتوقيت 

باملصروفات واإلفصاح الكامل،  االعرتافباإليراد،  االعرتافأ التكلفة التارخيية، النقدية والدورية وحترتم مبد
 .  ((Industry practiceارسة الصناعة دون غض النظر عن القيدين اللذين يعيقان املمارسة ومها التكلفة ومم

تقدم  ،م املاليةعناصر القوائ )01واليت حتل حمل القائمة رقم ( SFAC 01مفاهيم احملاسبة املالية رقم -
مفاهيم العناصر األساسية املكونة للقوائم املالية، وقد حددت العناصر العشرة اليت تستخدم لقياس األداء 
واملركز املايل وهي األصول، االلتزامات، حقوق امللكية، استثمارات املالك، التوزيعات من األرباح، الدخل 

 .ئرالشامل، االيرادات، املصاريف، املكاسب واخلسا
معلومات التدفقات النقدية والقيمة احلالية يف  استخدام SFAC 99مفاهيم احملاسبة املالية  قمقائمة  -

طار عمل الستخدام إتوفر  ، وهي)01للقائمة رقم ميكن النظر إليها على أهنا امتداد (القياس احملاسيب
ألويل باألصول وطريقة الفائدة التدفقات النقدية املستقبلية كأساس للقياس احملاسيب عند االعرتاف ا

 .ومل تتطرق إىل مشاكل القياس ألن هذه املسائل تعتمد على األعراف احملاسبية. الستهالك املنافع
األغراض العامة للتقارير املالية واخلصائص النوعية  SFAC 90مفاهيم احملاسبة املالية  قمقائمة  -

 . (01و02رقم  وقد حلت حمل القائمة(للمعلومة املالية املفيدة 
صدار القائمة إاألمريكي يوافق مفاهيم احملاسبة املتقدمة ويتجلى ذلك يف  طار املفاهيمييالحظ بأن اإل  
، ألن اجمللس يعتقد بأن أهداف التقارير املالية للمنشآت املمولة من طرف احلكومة يقتضي أن 01رقم 

واليت  01صدار القائمة رقم إأن يظهر و ة، عمال اليت تلتزم بنشاطات مشاهبتتماثل مع أهداف منشآت األ
كقياس القيمة املقدرة للشهرة  عمال  األ ادماجتتطلب استخدام القيمة احلالية مالئما بوضوح يف حماسبة 

ك وإمنا ختضع ل، كما أن هذه الشهرة سوف لن هتالتملكباقي األصول غري امللموسة اليت مت اقتنائها عند ك
عن ضرورة  1002، حبيث ختلى اجمللس يف هذه القائمة سنة 01 القائمة رقمالختبار التدين حسبما ورد يف

خاصية ثانوية  09وتدمج القائمة رقم . حياة حمددةمدة مامل تكن هلا  ،ألصول غري امللموسةا استهالك
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وعلى أساسها حذف اجمللس طريقة املصاحل املشرتكة يف دمج األعمال عام  ،مرغو  فيها وهي قابلية املقارنة
واحتفظ بطريقة الشراء يف معاجلة تكلفة االندماج، مما جعل احلسابات املدجمة قابلة للمقارنة، كما  1002

ففي ظل  .أن هذه اخلاصية تلعب دورا كبريا يف التحول من مبدأ الشركة األم إىل مبدأ الوحدة اإلقتصادية
يتم القياس باستخدام  ،1009ة الذي تبناه اجمللس يف حماسبة ضم األعمال إىل غايمبدأ الشركة األم 

ومل حيدد كيفية قياس  (price paid)صل وهو السعر املدفوعألالتكلفة التارخيية ويقرتح قياس أفضل لقيمة ا
 )احلقوق غري املسيطر عليها(احلقوق غري املسيطر عليها، حبيث كان يتم قياس نسبة حمددة من األصل 

جمزأ لألصول يف امليزانية  قياسبالقيمة السوقية، مما ينشئ  األصل بالقيمة الدفرتية والنسبة املتبقية من نفس
، 09املنصوص عنها يف القائمة رقم  "العرض العادل"املوحدة، وميكن أن يفقد القيم خاصية املوثوقية أو 

  1.أحد الفرضيات األساسية يف احملاسبة 01عد حسب القائمة رقم تاليت و 
 

 كة بني جملس معايري احملاسبة املالية وجملس معايري احملاسبة الدوليةاملشروعات املشت : الثالثاملطلب 
بالتزامهما بتطوير املعايري  1001سبتمب  29يوم لقد تعهد كال اجمللسان يف االجتماع املنعقد بينهما      

هما هو تطوير احملاسبية واستخدام أفضل املعايري لكل من عملية التقرير املايل احمللي والدويل، فمن أهم أهداف
املعايري احمللية وجعلها واضحة تستند إىل مبادئ متوافقة داخليا، مبنية على مفاهيم أساسية بدل جمموعة من 

، واهلدف اآلخر هو جعل هذه املعايري متوافقة دوليا، ويسهل حتقيق ذلك إذا كانت القرارات االتفاقيات
غم من تواجد ر فبال. طار مشرتك بينهماإإىل اجياد يسعى اجمللسني  كتستند إىل أطر تصورية متماثلة، لذل

كال املرجعني احملاسبني خيتلف، يف  نقاط مشرتكة بني اإلطارين القائمني حاليا، إال أن تصميم املعايرة 
 .مريكية على أساس قواعداملعايرة األ تبىنفاملعايرة الدولية تقوم على أساس مبادئ، بينما 

  موضوعة على أساس قواعد إىل معايري موضوعة على أساس مبادئ التحول من معايري: الفرع األول
صدار إمعهد احملاسبني القانونيني سلطة ا جملس معايري احملاسبة املالية اهليئة الرمسية اليت يوكل هلميثل      

 ،فاهيميطار املاملعايري، ولوضع املعايري يعتمد اجمللس على االسرتشادات واملفاهيم العامة اليت حيتويها اإل
حسب رأي اجمللس إىل اسرتشادات ويرجع سبب الكثري من التفصيل والتعقيد املصاحب للمعايري األمريكية 

التطبيق املوضوعة على أساس القواعد وليس على أساس املبادئ، فاملعايري اليت تعتمد على القواعد تكون 
باملرونة ألهنا توضع على أساس املفاهيم صارمة ومتشددة، بينما تتسم املعايري املصممة على أساس املبادئ 

االيضاحات احمليطة  ه معالعامة اليت تعتمد على العلوم االقتصادية، فهي تقيس النشاط االقتصادي وتسجل

                                                 
1
 Debra C.Jeter,Paul K.Chaney, Op cit, p34-33. 



 اإلطار العام لتنظيم الممارسات المحاسبية المقارنة: الفصل الثاني

 

94 

 

ن املعايري األوىل حتقق الثبات أففي كثري من احلاالت العملية يبدو ب. 1كملخص يف القوائم املالية  واملقدمةبه 
من وبني الشركات ولكن يف غالب األحيان ال تعكس الظروف االقتصادية للوحدة حمل ز ال وقابلية املقارنة مع

ومن أهم خصائص . التقرير، حيث ختتلف هذه الظروف بني الشركات ومع الزمن مما خيل مببدأ املالئمة
 :يلي املعايري اليت تعتمد على املبادئ العامة ما

 .القانوين التقرير املايل عنها وليس شكلها للعملية هي اليت حتكم االقتصاديةالطبيعة  -
هلذه  اقتصاديةجيب أن حيتوي املعيار على بيان للعملية اليت تشكل موضوعه وحيتوي على اعتبارات  -

فصاحية ترتبط هبذا البيان، كما ميكن أن يوفر املعيار إالعملية لتوفري فهما عاما وكذلك متطلبات 
 .وضح كيفية تطبيق املبادئ العامةاسرتشادات تطبيقية يف شكل أمثلة ت

على الرغم من أهنا تعتمد على املفاهيم األمريكي، وقد علق بعض احملاسبني على أن معايري اجمللس         
النطاق واسرتشادات التطبيق التفصيلية اليت متنحها  استثناءاتختلو من بعض العناصر مثل  ال العامة إال أهنا

 اليت تسطر بوضوح احلد"bright linesاخلطوط املضيئة "حبيث يطلق عنها بـ ،القواعداالعتماد على  مظهر
طرف  وقد رد اجمللس على هذه االنتقادات وكذلك التوصيات املقدمة من ،2وغري مقبول لهو مقبو  بني ما

تكون  نإىل أ طار املفاهيمي حيتاج إىل التحسني واملعايري حتتاجعلى أن اإل (SEC)ملالية  جلنة تداول االوراق
على فهو يعمل التخفيض،  حمددة بشكل واضح واسرتشادات التطبيق إىل التحسني واستثناءات النطاق إىل

قبل  يتم استخدامه من طار عملإمشروع مشرتك لتطوير  من خالل ةمع جملس معايري احملاسبة الدوليذلك 
 3.اجمللسني

عايري احملاسبة املالية وجملس معايري احملاسبة اإلاطا  املفاهيمي املشتك بني جملس ممشروع  :الفرع الثاين
 :الدولية

للمحاسبة املالية إطار مفاهيمي مشرتك تطوير   (Norwalk)ناروولك طار اتفاق إقرر اجمللسان يف         
طارمها إملراجعة  يوفر األساس لتطوير املعايري املستقبلية، وقد مت دمج هذا املشروع يف رزنامة مشرتكة والتقرير،
 :، ينطوي هذا املشروع على مثانية مراحل كما يوضحه اجلدول املوايل4 1001يف أكتوبر

 
 
 

                                                 
.97،  مرجع سابق، ص"(4)موسوعة المعايير المحاسبية، عرض القوائم المالية" طارق عبد العال حماد، . د

1
  

2
 Robert Obert,"L'intégration des IFRS dans le système d'information financière aux Etats-Unis", Revue 

Française de Comptabilité N460, Déc2012, p32. 

.496د شرويدر، مارتل كالرك وآخرون، مرجع سابق، صريتشار 
3
  

4
 Odile barbe, Laurent Didelot, Jean-Luc Siegwart,"Comptabilité approfondie", Groupe Revue Fiduciaire, 

Paris,2011/2012, p20 . 
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 مراحل مشروع تطوير إاطا  مفاهيمي مشتك:  (0-2) اجلدول  قم
 املوضوع املرحلة 

A واخلصائص النوعية غراضاأل 
B تعريف العناصر، التسجيل احملاسيب وحذف التسجيل 
C ويل والالحقالقياس األ 
D وائم ماليةقشأة اليت تعرض نمفهوم امل 
E حدود التقرير املايل، العرض واإلفصاح عن املعلومات 
F هدف وقانون اإلطار املفاهيمي 
G  غري اهلادفة للربحممارسة اإلطار املفاهيمي على املنشآت  
H أسئلة متنوعة 

Source: ED IASB/FASB, "Un cadre conceptuel amélioré pour l'information financière: 
chapitre1 et 2-phase A (objectifs et caractéristiques qualitatives)", article publiée le 24/03/2009, 
Disponible en http://www.focusifrs.com/content/view/full/3196,Consultée le 21/08/2016. 

وإرساهلا إىل هيئات اللجنة الدولية واجمللس  نقاششر ورقة بن 1001عام  (A)وقد مت جتسيد املرحلة األوىل   
للتعليق عليها، تتناول هذه الورقة اقرتاحات ملشروعات أساسية حول أغراض القوائم املالية واخلصائص 

الدويل جلزء من إطاره احملاسبة مراجعة جملس  لىعالنوعية للمعلومة املالية، وقد أسفرت هذه املرحلة 
واليت حلت حمل القائمتني  SFAC 09رقم مريكي لقائمة املفاهيم وإصدار اجمللس األ 2999 املفاهيمي لعام

  1.السابقتني 01و02
 ،وجتدر اإلشارة هنا بالتفصيل إىل ما أسفرت عليه هذه املرحلة من جانب جملس معايري احملاسبة الدولية  

 2:وهي أجزاء، ةأربعبإصدار إطار مفاهيمي معدل يتكون من  1020الذي قام يف عام 
للتعبري " التقارير املالية"دخل مفهوم أيظهر بأن اجمللس قد و  ،أهداف التقارير املالية املعدة لألغراض العامة -

عن القوائم املالية الفعلية ومعلومات أخرى ذات طبيعة مالية توفر مدخالت مفيدة الختاذ القرارات حول 
 .تزويد املنشأة باملوارد االقتصادية

 .مل يصدر بعد ،نشأم معدة التقريرامل -

                                                 
1
 voir: 

-Odile Barbe-Dandon, Laurent Didelot, 3ème éd, Op cit, p34. 

- Debra C.Jeter,Paul K.Chaney, Opcit, p29-30.  
2

 :أنظر 

 .1، مرجع سابق، ص6943، الطبعة الثالثة، "معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية"جمعة حميدات،. د دمحم أبو نصار، د.أ  -

-Bernard Raffournier, 5ème éd, Op cit, p16.  



 اإلطار العام لتنظيم الممارسات المحاسبية المقارنة: الفصل الثاني

 

96 

 

ىل جمموعتني، إويف هذا الصدد مت تقسيم اخلصائص النوعية  ،للمعلومات املالية املفيدةاخلصائص النوعية  -
اجملموعة الثانية متثل املالئمة والتمثيل الصادق، و  وتشملمتثل اجملموعة األوىل اخلصائص النوعية األساسية 

 .ة املقارنة، القابلية للتحقق، التوقيت املناسب والقابلية للفهمقابلي هياخلصائص املعززة و 
 .2999األجزاء اليت بقيت كما هي من اإلطار املفاهيمي لعام  -
جملس معايري احملاسبة املالية، واصل جملس معايري احملاسبة الدولية مشاريع  نظرا لتوقف املشاريع املشرتكة معو 

شهر نشرها يف ، مت ورقة 119وقام بطرح ورقة نقاش تتكون من  دي،بشكل انفراتعديل إطاره املفاهيمي 
 1021لتكون موضوع مذكرة عرض يف هناية  1021جانفي  يةوفتح فرتة التعليق عليها إىل غا 1021جويلية 

، تسمح مشاريع املراجعة هذه بتوضيح بعض املفاهيم املتعلقة باألصول، 1021 ونصوص هنائية يف
معاجلة بعض املواضيع اليت يفتقدها اإلطار احلايل كمفهوم وعرض عناصر الدخل األداء و  ،االلتزامات

 1.الشامل اآلخر
 األخرى بني جملس معايري احملاسبة الدولية وجملس احملاسبة الدويلالتوافق مشروعات : الفرع الثالث

 ملعلومة احملاسبية املالية، بغرض حتقيق التوافق الدويل يف ا بالعديد من املشروعات املشرتكةبادر اجمللسان     
 :من بينها

  مشروع التقا ب الدويل قصري األجل :أوال
بالغ من أجل استبعاد الفروق البينية بني املبادئ احملاسبية املقبولة عموما ومعايري اإلقام هذا املشروع     

وحتقيق  استبعاد الفروق، تلك الفروق اليت ال تدخل يف نطاق املشاريع الكبى األخرى، ويتم املايل الدويل
عن طريق اجياد حلول مشرتكة ذات جودة عالية، ويكون ذلك باالختيار بني الصنفني من  قابلية املقارنة

املعايري، وقد قاما كال اجمللسان بنشر مذكرات عرض مبدئية باقرتاحات التغيري إىل مبادئ احملاسبة األمريكية 
وقد تطلب استكمال املشروع قبل . عكس احلل األمثل وجودة عاليةأو معايري التقرير املايل الدويل أيهما ي

االوروبية لتبين معايري احملاسبة الدولية من طرف مجيع وهو التاريخ الذي حددته املفوضية  1001عام 
 .الشركات املسجلة يف اإلحتاد األورويب وتطرح أسهما للتداول العام

 The Norwalk Agreement ك  اتفاقية نا وول :ثانيا
على تطوير معايري حماسبية متوافقة وذات جودة واتفقا  1001سبتمب  29يف اجتمع اجمللسان يف ناروولك   

يف أقر  املعايري لتوفيق  اتجمهودبذل بقرير املايل احمللي والدويل، وتعهدا تعالية، ميكن استخدامها يف ال

                                                 
1
 Odile Barbe-Dandon, Laurent Didelot, , 7ème èd, Op cit, p34. 
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قد مت تسطري برنامج يتضمن و ، عمليات التوافق يف لالستمراروتنسيق رزنامة أعماهلما املستقبلية  ممكن وقت
 :أربع نقاط رئيسية وهي

  .قصري األجلالدويل مشروع التوافق تنفيذ  -
  . 1001ستبعاد الفروق اليت ميكن أن تبقى بعد عاميف املدى الطويل المشروع التقار  الدويل  -
  .نشاطاهتماعلى تنسيق للمجلسني التفسريية  اهليئاتتشجيع  -

صدار معايري جديدة من طرف جملس احملاسبة الدويل كمعيار اإلبالغ رقم إأسفرت هذه االتفاقية على وقد 
ومعيار احملاسبة  1و 1ومت مراجعة اإلطار املفاهيمي ومعيار اإلبالغ رقم  ،21، 21، 21،22،20، 9، 9، 1

، 211، 212الية رقم من جانب املبادئ األمريكية مت نشر معيار احملاسبة امل. 29،11، 2الدويل رقم
احملاسبة املالية معايري يف قانون جملس  ، وقد مت ادماج كل املعايري212، 211ومراجعة املعيار رقم  211،211

 . عليهاالتعديالت اليت ميكن أن تطرأ ب فيما بعد مصاحبة 1009جويلية  02يف
 The Roadmap to Convergenceبغرض حتقيق التوافق  وضع خمطط :ثالثا
لحصول على جمموعة مشرتكة من معايري بوصف خمطط ل 1001يف عام امت جلنة تداول االوراق املالية ق   

اريرها قمريكية اليت تعد تلشركات غري األا القيام بتسوية حسابات، ال تستدعي احلاجة إىل ذات جودة عالية
نوفمب  21قررت اللجنة يف عد ذلك بيف األسواق األمريكية،  تطرح قيما للتداولوفقا ملعايري اإلبالغ املايل و 

بطاقة الطريق  تعين خبارطة أو ( "Roadmap"تدعى بـللجمهور املعلق نشر أول وثيقة  1009من عام 
 صدرينباستخدام معايري التقرير املايل الدويل من طرف املهذا املخطط يسمح ، )وميكن ترمجتها باملخطط

ويعرض املراحل اليت ميكن أن تقود  ،ري البيئة املالئمة لذلك، وذلك بعد توف1021عام من األمريكيني بداية 
 1:إىل استخدام املعايري على النحو التايل

 قابلة للفهم بقدر كافمعايري ذات جودة عالية، ملعايري احملاسبية من خالل حتديد قيام اللجنة بتحسني ا -
 .وتقدم معلومة مالية مفيدة للمستثمر

درجة أمان  االعتباراحملاسبة الدولية، حبيث تأخذ جلنة تداول األوراق املالية يف معايري  متويل مؤسسة جلنة -
التمويل اليت متكنها من ممارسة نشاطها بكل استقاللية عن أية جمموعة  طرقواستقرار هذه املؤسسة و 

 .خاصة

                                                 
1
 Richard G.Schroeder et autres, Op cit, p95-96.. 
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ة، وقد قامت جلنة ملعايري الدوليوفق اللتقرير املعد  قاعدة بيانات متفاعلة حتسني القدرة على استخدام  -
لتحسني البيانات املالية املقدمة يف وفرضها على الشركات العمومية تداول األوراق املالية باقرتاح قواعد 

 .XBRLشكل لغة الكمبيوتر 
أ من مستثمرين، مدققني، .م.حتسني التعليم والتكوين خبصوص املعايري الدولية لإلبالغ املايل يف الو  -

 .املعايري، الطلبة والباحثني شركات، مشرعني، صانعي
 .استخدام حمدود يف جمموعة ضيقة من الشركات -
دا امية التبين ملعايري اإلبالغ املايل غري جمدية استنلزاوراق املالية بتحديد ما إذا كانت إقيام جلنة تداول األ -

  .املذكورة أعاله ةإىل التقدم يف املراحل اخلمس
  9944نوفمرب  41ماي و 91يف  ن قبل جلنة تداول األو اق املاليةنشر ثالث وثائق جديدة م : ابعا
رجعية األمريكية، وتتطرق الوثيقة الثانية ضمن الوثيقة األوىل إمكانية دمج معايري اإلبالغ املايل يف املتت     
بني املعايري الدولية  بالغ املايل يف العامل والسيما يف أوروبا، وحتمل الوثيقة الثالثة الفروقممارسة معايري اإل إىل

فالوثيقة األوىل تعرض نظرة متوقعة عن أعمال التقار  بعد مخس أو سبع سنوات من نشاط . واألمريكية
، التوفيق، حبيث ستشهد املعايري األمريكية تعديالت خالل هذه الفرتة لتكون مطابقة ملعايري اإلبالغ املايل

، حبيث يقوم جملس احملاسبة )مثلما تقوم به املفوضية األوروبية( بتبين املعايري اجلديدةأ .م.بعد ذلك تقوم الو
القومية اخلصوصيات  االعتباراملايل وجملس احملاسبة الدويل بتعديل وإكمال معايري اإلبالغ املايل لألخذ يف 

ى اخلاصة بالسوق األمريكي، وتبقى جلنة تداول األوراق املالية حتتفظ مبسؤولية اإلشراف عل واالحتياجات
وتتابع مهميت اإلشراف واحلوكمة على جملس املعايري الدولية من  (FASB) ةاحملاسبة املاليمعايري جملس 

 1.خالل مسامهتها يف اجمللس النقدي ملؤسسة معايري اإلبالغ املايل الدويل
 احتمال توقف مشا يع التقا ب الدويل بني اجمللسني: خامسا
ن العمل معا على العديد من جوانب اإلجيار التمويلي، وهو ادولين الاسليواصل اجمل 1021يف عام        

املزيد من أعمال  ال مستقبل ز ستنتهي، والي العالقة الثنائية الرمسية بينهماألن  آخر مشروع مشرتك للتقار 
 2.حيث حتول اهتمام اجمللسني إىل رزنامة أعماهلما الفردية ،التقار  غري مؤكد

 
 

                                                 
1
 Robert Obert, "L'intégration des IFRS dans le système d'information financière aux Etats-Unis", Op cit, p30-31. 

2
Cabinet d'audit et de conseil, Pricewaterhousecoopers (PWC),"IFRS and US GAAP: Similarities and 

differences", Oct 2014, p5, Available at http://www.pwc.com, Date last access 18/03/2016.  
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الشركات مريكية ومراحل تبين املعايري الدولية من اطرف دولية مقابل املعايري األالتأثري : الفرع الرابع
 (SEC)املسعرة يف جلنة تداول األو اق املالية

أثري الدويل للمعايري األجنلوسكسونية تشهد العامل تقدما كبريا يف عمليات التوافق الدويل وكان ال     
تستخدم النموذج  2991 سنةمن دول العامل 1٪10 هما نسبت كانتوالسيما األمريكية واقع، حبيث  

، الذي كان يتواجد يف معظم األسواق املالية الدولية نظرا لدرجة (Angloaméricain)األجنلوأمريكي
 .درجة ميوله إىل معلومة األسواق املاليةو تكامل ومشول جمموعة معايريه 

ال  (SEC)ن جلنة تداول األوراق املالية مريكية بني املرجعية الدولية واملرجعية األمالعديدة الفروق جعلت 
قم تتعرتف باملرجعية الدولية وال تسمح للمؤسسات اليت تتبناها بالتسجيل يف األسواق املالية األمريكية مامل 

إىل جلنة تداول  (F-20)قوائمها وفقا للمبادئ األمريكية والقيام بالتسوية من خالل تقدمي منوذج بإعادة 
تصاحب هذه التسوية قد كانت و من هناية السنة املالية للشركة،  شهورلية يف خالل ستة األوراق املا

تبر اللجنة ذلك بأن التسجيل مببادئ كانت تكاليف مرتفعة تعيق تسجيل العديد من الشركات األجنبية، و 
 واآلخر حماسبية غري املبادئ األمريكية يؤدي إىل إفصاح ثنائي الطبقات، أحدمها للمسجلني احملليني

بعض مسؤويل الدولة آنذاك كما كان حيكم .مما يقود إىل احتمال متزايد يف تضليل املستثمرين ،2لألجانب
، وقد كان هلا دور يف قواعد احملاسبة الدولية ضعيفة وسياسات اإلفصاح املتبعة سيئة على أنأ  .م .يف الو

لثماين  سابقة، غري أن دراسة 3التسعينات املشاكل املالية اليت عانت منها البازيل وروسيا يف أواخر
يطابق فصاح عن النتائج املالية باستخدام املعايري الدولية جمموعات متعددة اجلنسيات توصلت إىل أن اإل

بالغ املايل هي املعايري ميكن اعتبار معايري اإلحاليا و  4.باستخدام املبادئ األمريكية ذلكاإلفصاح عن 
أ .م  .وقد قررت الو5.قيمها للتداول العام حعلى الشركات اليت تقوم بطر  فرضهايالدولية ألن ثلثي العامل 
 6:لمراحل التاليةل وفقاملايل للمصدرين األمريكيني، وذلك اإدماجها يف نظام التقرير 

 صدارها للقاعدة إمن خالل  (F-20)ل النموذج يقامت اللجنة بتعد 1001عام  ديسمب من 12يف -

                                                 
1
 Jacqueline Langot, Op cit, p13. 

2
 Richard G.Schroeder et autres, Op cit, p97. 

.436ريتشارد شرويدر، مرجع سابق، ص 
3
  

4
 Jacqueline Langot, Op cit, p13. 

5
 Michel Prada, "Bientôt la fin de la convergence avec les Etas-Unis", Revue Banque n° 753 du 30/10/2012. 

6
Voir: 

-Robert Obert, "L'intégration des IFRS dans le système d'information financière aux Etats-Unis, Op cit, p31-32.  

- FocusIFRS, http:// www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/fasb_et_ sec,Consulté le 22/08/2016. 

- Cabinet d'audit et de conseil, PWC,"IFRS and US GAAP: Similarities and differences", Op cit, p4.  
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خلواص األجانب للقوائم املالية املعدة وفقا للمعايري الدولية لإلبالغ املايل دون القيام قبول املصدرين ا" 
وقد ظلت األسواق األمريكية مفتوحة أمام الشركات غري األمريكية اليت   ."ألمريكيةابتسويتها مع املبادئ 

 .  1021سنة يةأجنبشركة  110متثل أكثر من كانت
وثيقة تدعى باملخطط، تعرض اخلطوات اليت ميكن أن أول بإصدار  قامت اللجنة 1009نوفمب 21يف  -

يف جلنة تداول  املدرجة قيمهاالشركات األمريكية  لعرض قوائماستخدام معايري اإلبالغ املايل تقود إىل 
 .االوراق املالية

ل رسالة إىل جلنة تداو  (AICPA)للمحاسبني القانونينييوجه املعهد األمريكي  1022أوت  21يف  -
 .ملعايري اإلبالغ املايل من طرف املصدرين األمريكيني االختيارياألوراق املالية، يطلب فيها التبين 

بنشر وثيقتني تتضمنان إمكانية إدماج معايري اإلبالغ املايل يف ظفو اللجنة و قام م 1022نوفمب  12 يف -
الحظات مستخدمو اللجنة بعد حتليل حتمل الوثيقة األوىل م. للمصدرين األمريكيني التقرير املايلنظام 

منها يف دول أوروبية، وقد مت ٪90شركة، تقع  291واملعدة وفق معايري اإلبالغ املايل لـ القوائم املوحدة 
غيا  لإلفصاحات اليت تتعلق أن هناك بعدما تبني التوصل إىل ضرورة حتسني الشفافية والوضوح 

لفهم احلسابات، كما أن التنوع  يةغري كاف بصورةالتطرق إليها  بالسياسات والطرق احملاسبية املتبعة أو يتم
فهي الوثيقة الثانية أما . يف ممارسة هذه املعايري يعتب حتدي بالنسبة ملقارنة القوائم بني الدول والصناعات

للتوافق  متناسيني بذلك املشاريع املشرتكة-مريكية والدولية الفروق املوجودة بني األحكام احملاسبية األحتمل 
، وأهم ما أحكاما أكثر تفصيال ودقة تتضمن ، وقد مت التوصل إىل أن املبادئ املقبولة-احملاسيب بني اجمللسني

ميع الصناعات جلمت التوصل إليه هو أن معايري اإلبالغ املايل حتمل مبادئ عامة للمحاسبة عن املعامالت 
هذا إىل جانب الفروق املوجودة بني اإلطارين من الدليل العام،  واملستثناةاخلاصة  الدالئلمع قلة 
 .املفاهيمني

خمطط عمل "جلنة تداول األوراق املالية التقرير النهائي املوسوم بـ موظفوصدر أ 1021جويلية  21يف  -
، حيمل هذا التقرير ستة "إلدماج املعايري الدولية لإلبالغ املايل يف نظام التقرير املايل للمصدرين األمريكيني

للمنظمة تطوير وتطبيق معايري اإلبالغ املايل، الوضعية العامة : على التوايل اء تتضمن املواضيع التاليةأجز 
 واالستثمار على املستثمرين التأثريوجهة نظر املستثمرين، البيئة التنظيمية، ، عداد املعايريإجراءات إالدولية و 

دماج معايري اإلبالغ املايل يف التدوين احملاسيب اللجنة إ اقرتحتوعند حترير التقرير  .يف رأمسال البشري
. اليت تنشط على املستوى الدويل األمريكي وقد عاجلت التطبيق على عدد حمدود من الشركات األمريكية

التحفظات لتطبيقها فالتقرير أورد عدة تقديرات اجيابية للمعايرة باستخدام املعايري الدولية، كما أورد بعض 
املمارسة  تسجل فيهاها املعايري الدولية منوا كالصناعات واجملاالت اليت يت اليت مل تشهد فيف و م أ كاجملاال



 اإلطار العام لتنظيم الممارسات المحاسبية المقارنة: الفصل الثاني

 

101 

 

من تلك اليت تواجه الدول األخرى الكبرية اليت قامت  قلأهنا أمع اإلشارة بفروقات جوهرية بني املرجعني، 
أن تكون العشرية املقدرة ر خطويف غيا  قرار أمريكي حول التبين يتوقع . بتبين املعايري الدولية من قبل

  .أخرى جديدة اتللتوفيق هي نفسها فرتة لظهور فروق
قامت مؤسسة معايري اإلبالغ املايل بتحليل هذا التقرير ومساعدة جملس معايري احملاسبة املالية يف تبين هذه 

بالتبين من قبل، املكتسبة من خبهتا يف جتار  الدول اليت قامت املعايري من خالل تقدمي بعض املعلومات 
من مرحلة ممارسة طويلة  التحولفنيا وماديا اإلدماج أنه من الصعب  السرتاتيجياتبعد معاجلتها  حبيث ترى

ملعايري اإلبالغ املايل أو اإلدماج  االختياري االستخدام متحفظا حول رأياللمعايري األمريكية، وتبدي 
ه املعايري على عدد حمدود من الشركات األمريكية الذي يكمن يف فرض هذالتدرجيي هلا، فهي تشجع احلل 

أما املستثمر فهو . ملدة أطولاليت تنشط على املستوى الدويل وتبقى الشركات القومية حتتفظ باملعايري احمللية 
اآلخر يبدي رأيه يف هذا الشأن وهو غري مستعد للتضحية بنوعية املعلومة مقابل الوصول إىل التوافق الدويل، 

، ترى أنه مبجرد اختاد القرار يف شأن الدول األخرى جتار بالغ املايل واستنادا إىل سسة معايري اإلؤ مغري أن 
وأخريا تستخلص  .هايكون للمستثمر احمللي الوقت الكايف واملوارد الالزمة للتكيف معساملعايري الدولية 

، حبيث حول معايري اإلبالغ املايليف جمموعة البحوث املنجزة مهمة املؤسسة بأن هذا التقرير يعد مسامهة 
 .لمؤسسة، استرياتيجيتها، حوكمتها ونشاطاهتال احيمل تقييم

من  احملاسبة املالية باملسامهة بفعالية يف إعداد معايري اإلبالغ املايلمعايري م جملس ز يلت 1021أفريل  01يف  -
ذلك يف امللتقى  تمخالل اإلدالء برأيه املبين على أساس خبته املكتسبة من عمليات املدخل املفتوح، وي

تعديالت على بعض املعايري وتسطريها على اجمللس بستشاري ملعايري اجمللس الدويل، وهذا بعد أن قام اال
 .صدار القروضإاسرتشادات معايري اإلبالغ املايل كعرض مصاريف 
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 اإلاطا  العام لتنظيم احملاسبة يف فرنسا واجلزائر: املبحث الثالث
كما سبق وبينا، ختضع احملاسبة الفرنسية واجلزائرية للتأطري القانوين، حبيث تتوىل اجلهات احلكومية مهمة    

حملاسبة حتت نظام وعليه يتم تأطري ا ،من اإلطار القانوين للدولة اوضع املعايري وتصبح املبادئ احملاسبية جزء
 .حماسيب موحد مثلما نبينه الحقا

 
 اإلاطا  العام لتنظيم احملاسبة يف فرنسا: األوللب طامل
يف التنظيم احملاسيب األوروقاري، الذي يتميز بتدخل الدولة  يعد النموذج احملاسيب الفرنسي النموذج الرائد  

السلم اهلرمي،  وفقجموعة من النصوص املنظمة طار ممارسة احملاسبة مبإيف تنظيم مهنة احملاسبة، ويتحدد 
إىل جانب توجيهات مهنية قومية وكذلك توجيهات دولية تتجسد يف التوجيهات األوروبية اليت تتميز بقوة 
إلزامية تتعدى القوانني، املرسومات والقرارات، حترص هذه التوجيهات على التوافق اإلقليمي للمبادئ 

ووسائل التطبيق ترتك للدول األعضاء، حبيث تتمتع اهليئات احلكومية بسلطة  احملاسبية، غري أن منط، شكل
 .اإلبالغ واإلفصاح احملاسبيني

 اطا  تنظيم مهنة احملاسبة يف فرنساإ: الفرع األول
 التطو  التا خيي للمحاسبة يف فرنسا: أوال
الصادر  Colbertاألمر كولبار  إن عملية مسك الدفاتر التجارية قدمية جدا يف فرنسا وترجع إلزاميتها إىل  

ومت تعديل مواده  )21إىل  9من املادة (2909قرار ذلك يف القانون التجاري لعام إ، وقد مت 2111عام 
، وميكن ارجاع التأثري القانوين على تطور احملاسبة إىل القرن الثالث عشر عند 2910جانفي  21بقانون 

 .مسك احلسابات يف شكل نظام القيد املزدوج
من طرف السلطات احلكومية، وحتولت فيما بعد إىل مت تشكيل جلنة توحيد احملاسبات  :4011-4019

وخمطط حماسيب مراجع سنة  2911اجمللس الوطين للمحاسبة، الذي كلف بإعداد أول خمطط حماسيب سنة 
لرابعة ليعكس التوجيهات الصادرة عن اجلماعة األوروبية والسيما ا 2991و2991وتعديله عامي  ،2911

 1.والسابعة املتعلقتني باحلسابات املوحدة
 2تاريخ ميالد املعايرة يف فرنسا، حيث بدأت جهود املعايرة بعد احلر  العاملية الثانية :4019-4010 

 .واعتب املخطط احملاسيب العام أساس املعايري احملاسبية

                                                 
1
Robert Obert, "La pratique internationale de la comptabilité et d'audit", Op cit, p05. 

2
Jean Pierre Delgado, Gerard Melyon, Jean Lio Siogwart,"Comptabilité approfondie et révision", Edition ESKA, 

Paris, 2001, p20.  
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املخطط احملاسيب العام  لفرنسي منمهدت املخططات املتتالية إىل حتول املرجع احملاسيب ا :4009-4001
ومرسومه التنفيذي لـ  2991أفريل  10الصادر يف  111-91إىل قانون حماسيب، يستمد أحكامه من قانون 

 01، وتاله قانون 1، اللذان أدخال العديد من التعديالت املهمة على املمارسة السابقة2991نوفمب  19
تقار  التشريع ، عمل هذا القانون ومرسومه على 2991 فيفري 21ومرسومه التنفيذي لـ  2991جانفي 

طار ممارسة املهنة بوضع خمطط حماسيب جديد عام إاحمللي بالتوجيه األورويب الرابع والسابع وحددا 
 :يلي واليت تتضمن ما ،ليعكس التوجيهات الصادرة 2991و2991

عرض ونشر حمتوى التقارير دد كيفية حي :4090جويلية  91حتاد األو ويب لـالتوجيه الرابع جمللس اإل -4
املالية، طرق تقييم احلسابات، مبادئ احملاسبة ورقابة احلسابات الفردية ومنهجية إلعداد احلسابات 

. ، وهذا هبدف التوافق القاري للممارسات اليت تتطلبها دول األعضاء حلماية الشركاء والغري2املوحدة
جانفي  02والذي دخل حيز التطبيق يف  2991اسيب لعام تنعكس أحكام هذا التوجيه يف املخطط احمل

هو جتانس املعلومات احملاسبية املعدة على أساس مبادئ ، وأهم ما تبني عند تبين هذا التوجيه 2991
وقد . 3كمكون ضروري للقوائم املالية ملحق لإليضاحات وإدماجمشرتكة، تبين مفهوم الصورة الصادقة 

بتعديل قوانني شركاهتا لغرض توحيد حمتويات وشكل  املفوضيةلبة دول ذهب هذا التوجيه إىل حد مطا
 .القوائم املالية للشركات

يكمل أحكام التوجيه الرابع  اليت تقتصر  :4009جوان  49اد األو ويب لـ حتالتوجيه السابع جمللس اإل -9
قدم بعض خطوط العمل على احلسابات الفردية ويعاجل القوائم املالية املوحدة للمجموعات، كما أنه ي

واملتعلق  2991جانفي  01اـ 22-91، وقد عمل قانون 4لضمان توافق يف احملاسبة واإلبالغ لدول األعضاء
باحلسابات املوحدة ومرسومه التنفيذي على توافق القانون الفرنسي مع متطلبات التوجيه السابع واعتماد 

، حبيث مت الفصل بني 2991ا يف املخطط السابق لعام عداد احلسابات املوحدة اليت مت التطرق إليهإمنهجية 
 .معاجلة احلسابات الفردية واحلسابات املوحدة

وليس يف املعايرة، فالتجانس والتوافق يف التجانس  اهتمامهاوجتدر اإلشارة هنا إىل أن التوجيهات ينحصر 
ا تكمن املعايرة يف تبين جمموعة هو العمل على تقار  احملاسبة يف النظم املختلفة بوضع حدود للفروق، بينم

 5.مرتابطة من القواعد املوحدة

                                                 
1
 Ibid, p20. 

. 196ص ، مرجع سابقبلقاوي، -أحمد رياحي. أ 
2
  

3
Jean Pierre Delgado et autres, 0p cit, p21. 

.196بلقاوي، مرجع سابق، ص-يأحمد رياح. أ 
4
 

.
5
 Jean Montier, Olivier Grassi,Op cit, p33.  
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عدة  بديوتحماسبية  بدائلعدة  تقدمال تزال فرنسا تتبىن التوجيهات األوروبية اليت : 4009-4001
تناقضات مع املخطط احملاسيب الفرنسي، وقد قامت جلنة التنظيمات احملاسبية على الصعيد األورويب 

(ARC)  نظيم مؤمتر حول مستقبل التوافق احملاسيب على املستوى اإلقليمي وأظهرت فشلها بت 2991عام
 دةحوأن الكثري من الشركات األوروبية جلأت إىل املعايري األمريكية إلعداد احلسابات املو  السيماوخماوفها 

 بورصاتوما بقي على اللجنة سوى أن تتعاقد وتتعاون مع اجمللس الدويل واملنظمة الدولية للجان ال
(OICV).1 

باقرتاح  2991أوت  11قام اجمللس الوطين للمحاسبة بعد إعادة هيكلته مبوجب مرسوم  :4001-4000
العديد من التنظيمات بغرض زيادة قوة وتناسق القانون احملاسيب ليتكيف مع املتطلبات الدولية، فأدخل 

ايل لعام مجذلك يف املخطط احملاسيب اإل باحلسابات الفردية وجتسد املتعلقتعديالت على اإلطار احملاسيب 
الصادر عن  01-99باحلسابات املوحدة وجتسد ذلك يف التنظيم رقم املتعلقوعلى اإلطار احملاسيب  2999

األحكام  قصوروالذي يسمح مبمارسة احملاسبة الدولية يف حالة  ،2999أفريل  19جلنة تنظيمات احملاسبة يف 
، تدهور قيمة األصول (IAS17)ظروف إبرام عقد اإلجيار التمويلي  يف هو احلالما والقواعد القومية ك

(IAS36) ، رحبية السهم و(IAS33).2 
املخصصة لإلفصاح عن معلومات تكميلية يف  ةكما أدجمت املرجعية الفرنسية بعض املعايري الدولي

ار احملاسبة املتضمن للحسابات املوحدة والسيما معي CRC 01-99اإليضاحات مبوجب التنظيم رقم 
 3.(IAS24)واملعيار   (IAS14)الدويل
لقد أصبحت عملية التجانس اإلقليمي غري كافية وال تغط مجيع املشاكل املطروحة، كما أن دولية   

تعيد النظر يف سياسة جتانس القواعد  (ARC)األسواق املالية جعلت من اللجنة األوروبية للتنظيم احملاسيب 
 :بديلني، ومها بني رااحملاسبية من خالل اخلي

 .تعزيز عملية تقار  القواعد على مستوى دول املفوضية األوروبية -  
 .أو عالج تدرجيي للضعف اجلوهري من خالل تبين املعايري الدولية -  

وقد اختارت البديل الثاين خاصة وأن املنظمة الدولية للجان البورصات قد أمرت خمتلف جلان عمليات 
، يف منطقتها املالية املدرجة قيمهااملعايري الدولية لقبول املؤسسات األجنبية العامل بتبين البورصة على نطاق 

صادقت اللجنة األوروبية  CE 1606/02ومبوجب القانون األورويب. ألهنا تثق كثريا يف معايري اجمللس وهذا
اليت تتضمن  1001جويلية29 ةعلى اتفاقي -مبا أهنا العضو التنفيذي للمفوضية األوروبية -للتنظيم احملاسيب

                                                 
1
 Ibid, p38. 

2
 Bruno Bachy, Michel Sion, Op cit, p69. 

.49جيرارهيريغويين، مرجع سابق، ص 
3
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، وقد مت تبين 1ضية األوروبية إىل اجمللس الدويلعداد معايري املفو إتطبيق املعايري الدولية بأوروبا وأوكلت مهمة 
من طرف املفوضية األوروبية وتاله  CE 1725/2003املعايري األوىل بصدور القانون

العام  االدخاريع الشركات اليت تلجأ إىل والذي يلزم مج 1001ديسمب  19لـ  CE2236/2004القانون
وهي متثل يف )1001جانفي  02اإلبالغ املايل، وذلك ابتداءا من  ملعايريسك حساباهتا املوحدة وفقا مب

ويرتك اخليار لدول األعضاء فيما  ،(مؤسسة 3999شركة مسعرة وفروعها األجنبية حوايل  4499فرنسا 
كذلك و 2(مؤسسة فرنسية وكذلك فروعها 9999وهي متثل )صةخيص اجملموعات غري املدرجة يف البور 

، غري أن جملس معايري احملاسبة الدولية يسعى املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف مسك حساباهتا الفردية
لتحقيق املشروع قبل عام  1001لوضع معايري تتعلق باملؤسسات املتوسطة، وقد طرح مذكرة عرض سنة 

البنك العاملي، صندوق النقد الدويل واللجنة األوروبية بغرض وضع أنظمة ، وهذا بدافع كبري من 1009
 3.تحويل احلساباتلموحدة تتضمن أحكاما موحدة 

 . صدور خمطط حماسيب عام حيمل تعديالت جوهرية يف احملاسبة الفرنسية :9991 -
 هيئات التنظيم احملاسيب يف فرنسا: الفرع الثاين

، كما الواليات املتحدة األمريكيةرنسا صغرية احلجم والنشاط مقارنة بنظريهتا يف مهنة احملاسبة يف فتعد       
تلعب الدولة دورا مهما يف وضع املعايري، فهي ال تقوم بإعدادها بطريقة مباشرة وإمنا متارس الوصاية على 

ما يعكس اإلدراك  وحترص على متثيل اجلهات الفاعلة املهتمة باملعلومة املالية، هذا بذلكاهليئات املكلفة 
إعدادها  يتطلبوبالتايل  واالجتماعية االقتصاديةبأن املعايري احملاسبية متس جمموعة واسعة من املصاحل 

 .األخذ يف االعتبار تلك املصاحل
 مهنة احملاسبة على املستوى القوميتنظيم هيئات : أوال
 :املوايلل يتكفل بالتأطري احملاسيب يف فرنسا اهليئات املوضحة يف الشك    
 
 
 
 
 
 

                                                 
. 43، صالمرجع نفسه

1
  

2
 Normes IAS/IFRS, Une simple affaire de présentation , Sage France 2004,SA, Disponible sur le site 

http://www.sage.fr/documents/portail/pdf, consulté le 23/02/2017. 
3
 Evelyne Gurfein, Op cit, p24. 
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 هيئات التأاطري احملاسيب يف فرنسا (1-2) :الشكل  قم
 
 
 Tutelleالوصاية  
 
 
 
 
 
 
 

 (بصورة غري جوهرية)التعامل                           
 
 

 :على دمن إعداد الباحثة باالعتما :املصد 
- Jean Montier, Olivier Grassi, " Technique de consolidation", 2ème éd, Edition Economica,Paris, 2006, p33. 

- A propos de l'ANC, Disponible en http://www.anc.gouv.fr/cms/acceuil/page=0.html,Consulté le 11/08/2016. 

يهيمن القطاع العام حسب الشكل أعاله على مهنة التأطري احملاسيب يف فرنسا، وتبقى التوصيات     
رة عن القطاع املهين اخلاص ال تأخذ طابعا رمسيا، غري أهنا تؤخذ يف االعتبار من طرف اجلهات الصاد

 .املصدرة للقوانني واملكلفة بالتنظيم احملاسيب
 1:يف فرنسا لعدة مرات على النحو التايل بوضع املعايريلقد أعيد تصميم اهليئات املختصة     
شاط نللرفع من  2991يف أوت  استعجاليهكيل جلنة مت تش :(CNC)اجمللس الواطين للمحاسبة -2

 .املعايرة احملاسبية

                                                 
1
 Voir:  

- Odile barbe, Laurent Didelot, Jean-Luc Siegwart, Op cit, p32  . 

- Présentation de la nouvelle ANC(Autorité des Normes Comptables), Disponible en 

www.uniopss.asso.fr/ressources/trco/pdfs/2009.../presentation_ANC.pdf,Consulté le 11/08/2016. 

- A propos de l'ANC, Disponible en http://www.anc.gouv.fr/cms/accueil/page=0.html, consulté le11/08/2016. 

 الجهات الحكومية

(CNC) 

 المجلس الوطني للمحاسبة 

ه عام وأعيد هيكلت 4037أسس عام 

عضو، هيئة استشارية  37، 4022

يقدم آراء واقتراحات مسبقة حول 

.التشريعات المحاسبية  

(CRC) 

 لجنة التنظيمات المحاسبية

عضو،  43، 4009تأسست عام 

تحويل آراء المجلس إلى قوانين 

والتي تكون موضوع مصادقة في 

شكل قرار مشترك بين وزير 

.االقتصاد، العدل والخزينة  

(ANC) 

طة المعايير المحاسبيةسل  

تتكفل ،6997تأسست سنة 

بالمعايرة الفرنسية وتساهم في 

تطوير المعايرة الدولية، تتكون 

من مدرسة، لجنة متخصصة في 

المعايير الدولية وأخرى في 

. المعايير الخاصة ولجنة استشارية  

 

خبراء المحاسبين، التعامل بصورة غير جوهرية مع المنظمات المهنية أو معاهد متخصصة كمصف ال

الشركة الوطنية لمحافظي الحسابات، لجنة عمليات البورصة، المجلس األعلى لمحافظة الحسابات 

.ومكاتب التدقيق الكبرى  
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املتعلق  2999أفريل  01قانون  مبوجبنشاء جلنة التنظيم احملاسيب مت إ :(CRC)جلنة التنظيم احملاسيب -1
تكلف بتوحيد و  ، يكمن دورها يف وضع االرشادات احملاسبية العامة والقطاعيةبإصالح املعايرة احملاسبية

 .املعايرة احملاسبية بتبين التنظيمات
مت إجراء إصالح : ((Autorité des Normes Comptables -ANCسلطة املعايري احملاسبية -1

يف  سامهةاجلديد املتمثل  يف امل التحديللتجاو  أكثر مع  1001عام منذ جديد على مؤسسات احملاسبة 
، نتج عن هذا اإلجراء تشكيل سلطة جديدة )لإلبالغ املايلاملرجع الدويل (تطوير املعايرة احملاسبية الدولية 

واليت  (CRC)وجلنة التنظيم احملاسيب (CNC)حتل حمل اجمللس الوطين للمحاسبة -سلطة املعايري احملاسبية-
 :ألداء املهام التالية مت تأسيسها

يعية واملعنوية احرتامها من طرف االشخاص الطب وجبمة والقطاعية يتالمحاسبة العوضع متطلبات ل -
 .وامللزمون قانونيا بإعداد قوائم مالية وفق معايري احملاسبة اخلاصة

تقدمي آراء حول األحكام التشريعية والتنظيمية ذات طابع حماسيب وتتعلق باألشخاص املذكورين أعاله  -
 .عدادها من طرف اهليئات القوميةإواليت يتم 

عداد معايري احملاسبة إطار إواختاذ مواقف يف  ،آراء االقتصادوزير بادرة منها أو بطلب من مبالقيام بإصدار  -
 .الدولية
السهر على تنسيق ومشولية األعمال النظرية واملنهجية يف جمال احملاسبة ومجعها حتت شكل دراسات  -

 .وتوجيهات
والشركات الواطنية ((Ordre des Experts Comptables -OECمصف اخلرباء احملاسبني -1

-Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes    احلسابات حملافظي
CNCC)  : تقوم هذه اهليئات املهنية بتقدمي آراء وتوجيهات جتيب على األسئلة اليت تتعلق باحملاسبة

 .وهي تشكل جزء من الفقه احملاسيب ،واملعلومة املالية املطروحة من طرف مصف احملاسبني
 ومراحل تبين املعايري الدولية اسبة على املستوى األو ويبهيئات مهنة احمل: ثانيا

 هيئات مهنة احملاسبة على املستوى األو ويب -4
تعد فرنسا من بني دول األعضاء اليت تتبىن قوانني هيئات التنظيم احملاسيب على الصعيد القاري واليت     

 1:تتكفل بالتوحيد احملاسيب األورويب والتوافق الدويل، وتتمثل يف
                                                 

1
 Voir: 

- Odile barbe, Laurent Didelot, Jean-Luc Siegwart, Op cit, p37 . 

- Fee-Glossary,www.fee.be/glossary.html,consulté le 11/08/2016. 

- About Fee,www.fee.be/about-fee.html, Consulté le 14/08/2016. 

- Fédération des experts comptables européens,cjec.anecs-cjec.org/Le.../Federation-des-experts-comptables-

europeens, Consulté le 14/08/2016.  
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صداره مها إأهم ما مت تقوم بإصدار توجيهات يف جمال املعايرة احملاسبية و  :(UE)األو وبية املفوضية -أ
بعد ذلك . ا التوافق احملاسيب على مستوى املفوضية األوروبيةتحقق نتا، اللةوالسابع ةالرابع انتالتوجيه

جويلية  29ذلك من خالل التنظيم األورويب لـ، وجتسد اتيجية تبين معايري اإلبالغ املايلرت اختارت اللجنة اس
جملموعة ومها ا ،قوم بتبين املعايري مباشرة قبل أن يتم معاينتها من طرف هيئتنيتاللجنة ال ، لكن 1001

 .(ARC)وجلنة التنظيم احملاسيب (EFRAG)للتقارير املالية االستشارية
 European Financial Reporting)األو وبية للتقا ير املالية االستشا يةاجملموعة  -ب

Advisory Group-EFRAG):  يف  املعايري الدولية عند تبينعن اخلبة الفنية  املسئولةوهي اهليئة
معدو احلسابات، حمللون ماليون (قانون خاص، تتكون من مهنيني يف احملاسبة لأوروبا، فهي هيئة فنية ختضع 

 .)وممثلو بورصة القيم
تعد اهليئة  :((Accounting Regulatory Committee-ARCسيبالتنظيم احملاجلنة ا -جـ

وهي هيئة ذات طابع سياسي، تكمن  التنفيذية للمفوضية األوروبية وتتشكل من ممثلي دول األعضاء،
وضع التنظيمات وتقدمي اآلراء حول مقرتحات اللجنة األوروبية لتبين املعايري الدولية والتفسريات، مهمتها يف 

 .ساس اآلراء الفنية للمجموعة االستشارية للتقارير املاليةويكون ذلك على أ
 Fédération des Experts comptables اإلحتاد األو ويب للخرباء احملاسبني -د

Européens-La Fee)  :على مستوى اهليئات الدولية، فهي  هي هيئة متثل مهنة احملاسبة يف أوروبا
متثل ، ( (International Federation of Accountants-IFACللمحاسبني  ةالدولي الفدراليةعضو يف 
دولة أوروبية، هتدف (37)سبع وثالثني  تتوزع على ،مؤسسة للمحاسبني واملدققني املهنيني (50) نيمخس

وتسهيل  هذه اهليئة إىل ترقية مصاحل مهنيي احملاسبة يف أوروبا من خالل حتسني، توفيق وتأطري املمارسات
 . ميةتعاون املعاهد القو 

 مراحل تبين املعايري الدولية -9
ممارستها يف أوروبا ألهنا موضوعة من طرف هيئة خاصة ومستقلة عن يف تشهد املعايري الدولية صعوبة   

املفوضية األوروبية، لذا تقوم هذه األخرية بعملية التوفيق مع البيئة األوروبية، ومتر عملية تبنيها باملراحل 
 1:التالية
فين ملعايري اإلبالغ املايل وإبداء الرأي حول تطبيقها يف أوروبا من طرف اجملموعة االستشارية التقييم ال -

، ويعاد النظر يف هذا الرأي من طرف اجملموعة االستشارية التابعة (EFRAG)األوروبية للتقارير املالية 
 .للجنة التنظيم احملاسيب لتصدر قرارا يسمح أو مينع تطبيق املعيار

                                                 
1
 Bruno Bachy, Michel Sion, Op cit,p21. 
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 .(ARC)من طرف جلنة التنظيم احملاسيب على الصعيد األورويب التبين -
 .الرتمجة إىل مجيع اللغات الرمسية لدول املفوضية األوروبية -
 .النشر حتت شكل قانون يف اجلريدة الرمسية للمجموعات االقتصادية األوروبية -
 الدويلهيئات مهنة احملاسبة على املستوى : لثاثا
لمحاسبة ومها معايري اإلبالغ املايل واملبادئ احملاسبية املقبولة عموما األمريكية ن لادوليان مصدر هناك   

وجملس معايري احملاسبة  (IASB)والصادرتني عن هيئتني خاصتني ومها جملس معايري احملاسبة الدولية
 .(FASB)املالية

 )اسبةاإلاطا  القانوين لتنظيم احمل(مصاد  القانون احملاسيب يف فرنسا :الفرع الثالث
ليس هناك مصدر واحد للقانون احملاسيب يف فرنسا، فالقانون التجاري ميتد ليشمل القوانني واملراسيم       

 تتعلقاحملاسبية، والقانون اجلبائي يؤثر على احملاسبة وهو املسيطر على قواعدها إىل حد أن املصروفات اليت 
،  1لرغبة يف احلصول على اإلعفاء من هذه الضريبةيف احلسابات عند ااألغراض الضريبية يتطلب تسجيلها ب

كما أن مشرعي الدولة قادرين على تقييم تأثري سياساهتم على اجملتمع، فعلى سبيل املثال إذا أدى وضع 
تعديل قانون الضرائب أو تشريعات  لمعيار جديد إىل ختفيض األرباح فإن املشرع يعدل النتيجة من خال

، وعليه فإن املعلومة املالية الصادرة عن الشركة ختدم 2احملاسبني املهنينيأخرى ذات عالقة وخارج عمل 
التبين التدرجيي للمعايري الدولية يف من هذا املدخل أساسا الدائنون والسلطات الضريبية، لكن مؤخرا غري 

ؤية الضريبية واستبعد الر  درجةاحلسابات املوحدة للمؤسسات املب تلك اليت تتعلقاملرجعية الفرنسية والسيما 
 .هو املستخدم الرئيسي للمعلومة املالية ستثمرللقوائم املالية ليعتب امل

 جباية/ املدخل اجلديد للعالقة حماسبة: أوال
مع اجلباية والسيما عند ممارسة احلسابات السنوية، وقد مت اقرتاح تعديالت  ابطإن احملاسبة يف فرنسا ترت    

يسمى  ار تطوير النصوص احملاسبية واملخطط احملاسيب اإلمجايل حتت ماطإهذه يف ابط تتعلق بقواعد الرت 
أو العالقة  االتصال، يسمح هذا املدخل اجلديد بتعزيز "La connection intégréeدمج نامل ابطالرت "بـ

د واعقتأثري إحدامها على  اجلباية، كما يسمح بتطوير املخطط احملاسيب والقواعد اجلبائية دون/ بني احملاسبة
 :وتتم الطريقة على النحو التايلاألخرى، 

 
 

                                                 
.33أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سابق، ص. د

1
  

.73دمحم المبروك أبو زيد، مرجع سابق، ص. د
2
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 التابط املندمج بني احملاسبة واجلباية (9-2) الشكل  قم
 
 
 
 
 
 

Source: Laurent Didelot, Odile Barbe," Nouvelle approche de la relation comptabilité/fiscalité,Application à une 

société non soumise à l'IS", RFC n°460,Déc2012, p44. 

يف خلق جمموعة جديدة يف النظام احملاسيب ذات غرض خاص كما هو مبني أعاله تكمن الطريقة     
تسجل فيها الفروق بني األساس احملاسيب ألصل أو خصم ما  (classe ad hoc)بالتعديالت اجلبائية 

احلسابات السنوية يتم ادماج  )01إىل  02من (وأساسه الضرييب، وبعد التسجيل احملاسيب يف جمموعات
عملية و جراء دراسة إجمموعة التعديالت اجلبائية للحصول على نتيجة جبائية وقوائم جبائية كاملة، وقد مت 

 1.ة إىل النتيجة اجلبائيةيثبات أمهية هذه الطريقة يف االنتقال من النتيجة احملاسبإ
 مصاد  القانون احملاسيب يف فرنسا: ثانيا
 :وهي ،مراجع حماسبية إلعداد وعرض املعلومة املالية ثالث ليا يف فرنسايوجد حا  
تطرح قيما  املرجع الدويل لإلبالغ املايل بالنسبة للمجموعات اليت تطرح قيما للتداول العام وتلك اليت ال -
 .ر استخدام هذا املرجعاوختت
جموعات اليت ال تطرح قيما للتداول لتوحيد الفرنسية بالنسبة للمالذي يتضمن قواعد ا 01-99القانون  -

 .العام وال ختتار استخدام املرجع الدويل
 .املخطط احملاسيب اإلمجايل بالنسبة للحسابات الفردية -
القانون احملاسيب يف فرنسا، ميكن حصرها يف أربع اجتاهات وترتيبها حسب السلم التنازيل تتنوع مصادر     

 2:لتايللدرجة احلجة اإللزامية على النحو ا
تتمثل يف التنظيمات والتوجيهات، متثل التنظيمات نصوص تستخدم : التنظيمات الدولية واألو وبية -4

إذا كان تنظيم ما حيمل ف .بصفة عامة وهلا حجة الزامية على جمموع دول األعضاء يف املفوضية األوروبية
والذي يتطلب بديل املختار فيكون من الضروري وضع نص عملي قومي لتحديد ال العديد من البدائل،

                                                 
1
Laurent Didelot, Odile Barbe, Op cit, p44.  

2
 Voir: 

- Odile barbe, Laurent Didelot, Jean-Luc Siegwart, Op cit, p35-36 . 

- Jean Pierre Delgado et autres, Op cit, p22-24. 

 

 المعلومة المتوصل إليها

 قوائم محاسبية

 قوائم جبائية

 النظلم المحاسبي

 
(7-4)المجموعة   

  عمليات اقتصادية

9المجموعة   

يةتعديالت جبائ  
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القانون إىل األوروبية نصوص يتطلب حتويلها  يهاتجومتثل التو  .املتبين للتنظيمبه من طرف البلد  العمل
 يهدارية كما هو احلال بالنسبة للتوجالتنظيم أو األوامر اإلأو من خالل التشريع  عضوهالقومي لكل دولة 

ومرسومه التنفيذي لـ  2991أفريل  10القانون احملاسيب الفرنسي لـ  إىل هحتويل مت ذيال ، هذا األخري الرابع
  .  2991نوفمب  19
ضمن هذه النصوص القوانني، األوامر، املراسيم والقرارات تت :النصوص التشريعية والتنظيمية الفرنسية -9

 :وهي
من قانون  وحىستامل) L123-28إىل    L123-12املادة من (:التشريعي هقسميف القانون التجا ي  -أ

 .طار لقواعد احملاسبة العامة القابلة للتطبيق على مجيع التجارإتضمن يو  2991أفريل  10
املتضمن  ) R123-208إىل    R123-172 املادة من(:يالتنظيم هقسم يفالقانون التجا ي  -ب

معلومات  إعدادها،اجب الو تطرق عموما للقوائم احملاسبية يلألحكام املوضوعة لتطبيق مواد اجلزء التشريعي و 
 .واملعلومات املتطلب اإلفصاح عنها يف امللحق تفصيلية عن مكونات احلسابات السنوية

املؤسسات  تلتزم كلميثل أهم مصدر للتنظيم احملاسيب يف فرنسا،  :(PCG)املخطط احملاسيب اإلمجايل -جـ
لقانون واملرسوم كونه ميثل دليل ، وهو يكمل ا1001الصناعية والتجارية بتطبيق املخطط احملاسيب لعام 

مفصل ومرشد عملي، كما يتضمن تعريفا للمصطلحات احملاسبية، قواعد للقياس ومناذج للقوائم املالية، فهو 
النظام املفضل حاليا للتوحيد احملاسيب يف فرنسا والتكيف مع املعايري اإلقليمية، حبيث يشري إىل ثبات يف 

 ،2911صدر أول خمطط عام  .يعزز موضوعية املخرجات احملاسبيةاملصطلحات وطرق القياس وهذا ما 
خطط على شكل أعيد تدوين امل 2999، ويف عام 2991، ومت تعديله عام 2991و 2911وبعد ذلك عام 

، وبعد هذا التاريخ خضع لعدة تعديالت منتظمة عب هال حتيينيهتسل وترقيم موادهقانون شبه ثابت، 
شارة إىل أن هذا املخطط ال يتضمن القواعد املتعلقة وجتدر اإل.(CRC)اسيبتنظيمات جلنة التنظيم احمل

كما ال يعاجل مواضيع احملاسبة ،(CRC99-02)باحلسابات املوحدة، فهي متثل موضوع تنظيم خاص
 .التحليلية

القرارات الصادرة عن احملاكم، ال حتمل طابع إلزامي ولكن ال ميكن  ةهي جمموع :أحكام القضاء -9
تها، فهي توضح كيفية تطبيق القواعد الثانوية، حبيث يتطلب على احملاكم أن تقرر حول تفسريات خمالف

األحكام اليت تتضمن  ختصو . فراغ قانوينالتنظيمية أو حول بعض النقاط اليت تشهد  النصوص التشريعية أو
 . توزيعات احلصص الومهيةنحة جمضللة و  قوائم ماليةنشر جنحة اجلوانب احملاسبية 

للقواعد احملاسبية، تصدر عن اهليئات القومية أو جمموعة األراء والتفسريات  هي: كام الفقهيةاألح -1
الدولية بغرض الفهم والتطبيق اجليد هلذه القواعد، ليس هلا طابع إلزامي ولكن حتمل حلول للمشاكل غري 
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 European Securities and)ية توجيهات سلطة األسواق والقيم األوروبكاملعاجلة يف النصوص التشريعية،  
Market Autority- ESMA)آراء الفدرالية الدولية للمحاسبني ،(IFAC) األورويب للخباء إلحتاد وا

على املستوى القاري، إجابات الوزارات، آراء وتوجيهات جملس احملاسبة الوطين،  (La Fee)احملاسبني
 Autorité des Marchés)املالية وسلطة االسواق (OEC)توجيهات مصف اخلباء احملاسبني

Financiers- AMF) ونشرات الشركة الوطنية حملافظي احلسابات(CNCC) على املستوى القاري. 
طابع حتفيزي، غري أهنما بينما يكتسب املصدرين األخريين  إلزامية،يكتسب املصدر األول والثاين حجة 
  .يكمالن احلكم املعياري بصفة جوهرية

 :لتطو ات احلالية واملستقبلية للقانون احملاسيبا :الفرع الرابع
 تبين خمطط حماسيب جديد وملف موحد للقانون احملاسيب: أوال
جديد من  إمجايلبتبين خمطط حماسيب  10211جوان  01يف  (ANC)قامت سلطة املعايري احملاسبية     

خطط احملاسيب املتضمن للم  CRC99-03والذي يستخلف التنظيم 01-1021ظيم رقم نالتخالل 
مجع وتنظيم كل النصوص احملاسبية الصادرة عن ، ويرافق نشر هذا املخطط اجلديد PCG99اإلمجايل 

جملس الوطين للمحاسبة، جلنة التنظيم احملاسيب ، سلطة املعايري (اهليئات املكلفة بوضع املعايري يف فرنسا 
تسهيل استخدام القانون احملاسيب بغرض  هذايف ملف واحد ، شامل وعملي، و  )1009احملاسبية منذ 

 2:ص هذا امللف على مستويني ومهاو ويتم عرض نص .وقراءته من طرف املستخدمني له
 :يف شكل مواد واملستخرجة من عروضة، األحكام التنظيمية ممن جهة -

  املواد السابقة للمخطط احملاسيب اإلمجايل ومالحقه اخلمسة. 
 تصميم املخطط إلدماجها يف تشكيلة ر أثناء بعض التنظيمات املستقلة واليت مل تصد

 .2999املخطط احملاسيب االمجايل لعام 
 بأحكام واردة يف شكل نصوص غري تنظيمية جمللس احملاسبة   من جهة أخرى، تستكمل هذه املواد  -   
 :الوطين السابق وسلطة معايري احملاسبة حاليا على شكل تعليقات وهي    

 حملاسيب جلنة التنظيم ا توجيهات(CRC)وسلطة املعايري احملاسبية(ANC). 
 آراء اجمللس الوطين للمحاسبة(CNC). 
 يضاحات عن عرض اآلراءإ. 

                                                 
1
 Focus PCG,"Nouveau plan comptable et recueil des normes comptables",06/01/2015, www. 

focuspcg.com/menu_gauche/actualités_comtables/actualités_du_normalisateurs_comptables_francais_nouveau_

plan_..............., Consulté le 15/08/2016. 
2
 Autorité des Normes Comptables,"Recueil des Normes Comptables Francaises,Comptes annuels", Règlement 

n°2014-03 relatif au plan général comptable, Disponible en http:// www. 

focuspcg.com/content/,,,/recueil+avec+tables+et+couverture.pdf, Consulté le 15/08/2016. 
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 مذكرات اإلعالم لسلطة املعايري احملاسبية(ANC). 
 اللقاءات واملواقف املتخذة من طرف اجمللس الوطين للمحاسبة(CNC). 

عناوين، فصول، أقسام وأقسام فرعية، يتضمن يتم مجع هذه النصوص يف أربع كتب كبرية مقسمة إىل 
الكتا  الثاين طرق خاصة بنود املختلفة للقوائم املالية، و الكتا  األول املبادئ العامة القابلة للتطبيق على ال

 خمططج عن احلسابات السنوية والكتا  الرابع طريقة سري و ذ بتطبيق املبادئ العامة، والكتا  الثالث منا
سلطة املعايري احملاسبية بأن التنظيمات الالحقة والسيما تلك اليت تتعلق بتبين التوجيه وتؤكد  .احلسابات

 .اجلديد وبذلك يف ملف النصوص اجملمعة ططاألورويب احملاسيب الوحيد سوف جتد مكانتها يف املخ
 :التوجيه األو ويب احملاسيب الوحيد :ثانيا
 مشروع التوجيه األو ويب احملاسيب الوحيد -4
بإعداد توجيه واحد  1022أكتوبر  11بنشر اقرتاح يف طار مراجعة التوجيهات إقوم املفوضية األوروبية يف ت  

، وقد أظهرت تعليقات األطراف املهتمة بالقوائم املالية يف هذا الشأن يستخلف التوجيه الرابع والسابع
املقارنة بالنسبة للمؤسسات الكبرية  وقابلية اإلفصاحقناعتها باإلطار احلايل، غري أهنا تبدي ضرورة تعزيز 

 1:ومها ،وجتدر اإلشارة إىل تعديلني مهمني مقرتحني يف هذا املشروع. عابرات األقطار
لقد مت اإلبقاء حتت املشروع املشرتك  :التطبيق االجبا ي للمبدأ العام املتعلق باجلوهر فوق الشكل -

على خاصيتني نوعيتني مهمتني للمعلومة  (IASB/FASB)لإلطار املفاهيمي بني واضعي املعايري الدوليني
ألنه  مبدأ اجلوهر فوق الشكل بوضوح التطرق إىلمل يتم و ، )عادلالعرض ال(املوثوقيةاملالية ومها املالئمة و 

العرض العادل يعين أن القوائم املالية تقدم اجلوهر لظاهرة اقتصادية بدال من  كون  عن احلاجةزائد يعتب 
يف  يسمح باستخدام هذا املبدأ. قةدالصلفرض الصورة ا حتميةويعد هذا املبدأ نتيجة  ،شكلها القانوين

ارسته عمليا يف بعض ممميكن  هأن، غري السنويةاحلسابات  دوناملوحدة فقط فرنسا على احلسابات 
املتعلق باألصول قد أدخل بعض التعديالت اليت تقود إىل   CRC2004-06احلاالت، كما أن التنظيم 

ن له تأثري كبري على املخطط احملاسيب اإلمجايل وكذلك تأثري جوهري على و ، فإدخال هذا املبدأ سيكتهارسمم
 :دماجه يف القانون احملاسيب  إىل النتائج التاليةإوحيتمل أن يقود  .مع احملاسبةابط اجلباية كوهنا ترت 

 .كدين مايلاملقابل   احملاسبة كأصول عن السلع اليت تكون موضوع عقد اجيار متويلي ويف -
 .حذف طريقة اإلمتام واليت ال تعكس الواقع االقتصادي يف احملاسبة عن العقود طويلة األجل -
 .احملاسيب اإلمجايل ططاحملاسبة عن الضرائب املؤجلة واليت تشكل حقوق أو ديون فعلية وفق املخ -

                                                 
1
 Odile Barbe,"Projet de directive comptable relatif aux états financiers: Quelles conséquences pour le PCG?", 

Vox-Fi,Le blog de la DFCG, 07 Avril 2012, www.voxfi.fr/projet-de-directive-comptable-relatif-aux-etats-......, 

Consulté le 23/08/2016. 



 اإلطار العام لتنظيم الممارسات المحاسبية المقارنة: الفصل الثاني

 

114 

 

 .قيقية للمكافأةواليت تعد مكمالت ح stock optionsاحملاسبة عن خيارات األسهم  -
توزيع احملاسبة عن القروض السندية القابلة للتحويل بني مكون الديون ومكون األموال اخلاصة املمثلة  -

 .خليار التحويل
املسامهات (على األوراق املخصومة قبل تاريخ استحقاقها كأصول، وتسجيل املقابل هلا كالتزام بقاء اإل-

 .)البنكية اجلارية
 .الديون إذا كان تأثري توقيت النقدية جوهريحتيني احلقوق و  -
ال  :حذف مفهوم النتيجة االستثنائية من املخطط احملاسيب االمجايل وقواعد احلسابات املوحدة -

تسمح املعايري الدولية بإظهار عناصر اإليرادات واألعباء كعناصر غري عادية سواء يف حسا  الدخل 
قرتح هذا املشروع حذف التمييز بني يملالحظات، ولذلك املنفصل أو حسا  الدخل الشامل أو يف ا
بصفة  اولضمان عرض حيادي هلذه العناصر يتطلب عرضهالعناصر العادية وغري العادية يف قائمة الدخل، 

ويضلل فهم  هذا ما سوف يؤثر على النتيجة. مستقلة يف قائمة الدخل ويرفق ذلك مبالحظات تفسريية
ري أنه ميكن أن غ، كما يؤثر على اجلباية، ن وجدت معلومات تفسر ذلكالغري ألداء املؤسسة حىت وإ
 . عقبةبني احملاسبة واجلباية جتاوز هذه ال ابطيسمح تعديل  قواعد الرت 

مجايل وحذف النتيجة االستثنائية سوف يكون دخال مبدأ اجلوهر فوق الشكل يف املخطط احملاسيب اإلإن إ
ات وقياس العناصر املكونة هلا، كما أن تطور القواعد احملاسبية القومية سابهلما تاثريا جوهريا على عرض احل

جباية، وقد يكون هناك اقرتاح /حتت تأثري النصوص األوروبية تظهر ضرورة التفكري يف تطوير العالقة حماسبة
  .نفس األغراض لىع جييبانال  أحكام قانوننيتطوير  ويسهل ابطملنظور آخر حيتفظ بعالقة الرت 

صدار التوجيه احملاسيب إمت  1021جوان  11يف : سيد مشروع التوجيه احملاسيب األو ويب الوحيدجت -9
جويلية  10اجلديد من طرف املفوضية األوروبية وسيتم حتويله إىل القانون الفرنسي على أبعد تقدير قبل 

 1:يلي ، وأهم ما مت التطرق إليه ما1021ليصبح ساري املفعول عام  2021
تقرتح على  أومن عتبات اإلعفاء من التوحيد، حبيث قامت بتحديد عتبات تفرض عندها الرفع  -

 .عداد احلسابات املوحدةإاجملموعات املتوسطة والصغرية اإلعفاء من 
األمهية (املاديةمبدأ دة والفردية كححتديد بعض املبادئ العامة اليت يتم تطبيقها على احلسابات املو  -

إىل جانب الشكل وحترتم خيار بعض دول األعضاء اليت ال ميكنها العمل هبذا املبدأ، اجلوهر فوق  ،)النسبية

                                                 
1
 Pricewaterhousecoopers(PWC),"Comptes consolidés, Règles Françaises", Editions Francis Lefebre, France, 

2014,p39-41. 
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الغ االمجالية يف بجراء التقاص بشرط أن يتم ذكر املإبمبدأ عدم التقاص، حيث تسمح لدول األعضاء 
 .يضاحاتاإل
أحسن للقوائم  حذف بعض البدائل احملاسبية املمارسة على احلسابات الفردية واملوحدة لضمان جتانس -

 .املالية
دخال بديل يسمح باحملاسبة عن حتويل املسامهات احملققة حتت السيطرة املشرتكة بالقيمة الدفرتية يف إ -

 .ت معينةلتعديال على املسامهاتالنهائية السيطرة  ال ختضعأن على شرط  ،احلسابات املوحدة
ناصر العادية وغري العادية، ويف املقابل يتطلب ذف النتيجة االستثنائية من خالل حذف التمييز بني العح -

 .يضاحاتاإل علىيرادات واألعباء اليت هلا حجم وتأثري استثنائي إلتقدمي معلومات حول ا
املدة النفعية الشهرة ولكن على مدة حمدودة، حبيث إذا مل يتم التمكن من تقدير  ستهالكبا االحتفاظ -

مقابل عشرون أو أربعون (أن يستنفذ يف فرتة تتعدى عشر سنوات  لفارق االقتناء بصورة فعالة، فال ميكن
القانون التجاري والتنظيم (، فهذا احلكم سوف يعدل من النصوص التنظيمية الفرنسية)سنة عمليا حاليا

 .فارق االقتناءستنفاذ قصوى ال ةاليت مل حتدد حاليا أية فرت  )99-01
ن أفضل لقوائم دول األعضاء أوبغرض ضمان قابلية مقارنة عرض القوائم املالية، حبيث يتطلب التوجيه  -

يتم عرض امليزانية حتت شكل جدول أو قائمة كما يتم عرضها حاليا، وعرض قائمة الدخل حتت شكل 
بقاء ويف املقابل يتم اإل. حتت شكل جدول 01-99قائمة فقط واستبعاد العرض الوارد حاليا يف التنظيم 

  .دات حسب الطبيعة أو الوظيفةعلى تصنيف األعباء واإليرا
 تعديل نصوص القانون التجا ي :ثالثا
إجراء بعض   يتممل ماالقواعد الفرنسية ومعايري اإلبالغ املايل  ال ميكن متابعة أعمال التقار  بني    

، ) R233-16إىلR233-3 و L233-26إىل L233-16املادة (على نصوص القانون التجاريالتعديالت 
أكب قدر ممكن من األحكام املتعلقة بقواعد احملاسبة والتقييم لتسهيل اإلدماج التنظيمي  حبيث سيتم حذف

 :، ومتس هذه التعديالت العناصر التالية(ANC)سلطة املعايري احملاسبيةتتبناها لقواعد حماسبية جديدة 
للقواعد احملاسبية، حذف كلي جلميع املواد اليت تتعلق بالقسم التشريعي للقانون التجاري واملتضمنة  -1

 .من طرف السلطة ةاملوضوعلتستخلف بقواعد العرض والتقييم 
وليس (واملتضمنة للقواعد احملاسبية  حذف كلي جلميع مواد القسم التنظيمي للقانون التجاري -2

 .)للمتطلبات القانونية كشروط اإلعفاء على سبيل املثال
 ابات املوحدة ستكون هي األخرى موضوع تعديالتوجتدر اإلشارة إىل أن النصوص اليت تتعلق باحلس

-R233-5,R233-8,R233-9,R233)ويتوقع مشروع اإلصالح حذف بعض املواد التنظيمية 
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10,R233-13) وإمكانية استخدام طريقة الوارد أخريا الصادر أوال(LIFO)  يف قياس العناصر القابلة
  1.لالستبدال لألصل املتداول

غري ( :الصغرية واملتوسطة ساتؤسبامليل املتعلق ايم الفرنسية ملعيا  اإلبالغ امل فض هيئات التنظ : ابعا
 )املسجلة يف البو صة

مع حاجات  جاو يتبالغ املايل بنشر معيار لإل 1009جويلية  09اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة يف  قام    
عيار تبسيط معظم مبادئ احملاسبة ، وقد مت يف ظل هذا امل(PME)وقدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

فقط بالبدائل البسيطة هلذه  واالحتفاظ (full IFRS)والقياس الواردة يف معايري اإلبالغ املايل الكاملة 
وليومنا هذا ال توجد أحكام أوروبية أو قومية تفرض ممارسة هذا املعيار من طرف اجملموعات . املعايري

 بصفة اجبارية أو اختيارية إال بعد تتم ممارستهوال ميكن أن  ،حدةاملو الفرنسية غري املسجلة على حساباهتا 
. تقريبه من طرف املفوضية األوروبية وبعد تبين تنظيم أورويب لذلك أو تعديل القانون التجاري العمل على
تباينة حول هذا املعيار، ونظرا لردود الفعل امل ورقة تشاوراملفوضية األوروبية بطرح قامت  1009ويف هناية 

، كما  املتعلق باملؤسسات غري املسجلة تبين  املعيارهذا اليت تلقتها مل يقرتح التوجيه األورويب الوحيد ليومنا 
 ماجهويقرتح اد كان رد فعل سلطة معايري احملاسبة يف فرنسا هو اآلخر غري حمفز لتعميم استخدام املعيار

ألهنا ترى بأن تبين مرجع حماسيب جديد سيكون مصدر  يف اإلطار القانوين األورويب ةبديلقواعد حتت شكل 
وال ميكن للمفوضية األوروبية أن تتحكم يف التطورات اليت حتدث يف املراجع  ،تعقيد بالنسبة للمؤسسات

مقارنة بالقواعد الفرنسية، بالرغم من أهنا تعد بسيطة  معقدةاحملاسبية الدولية، كما تبدو قواعد هذا املعيار 
 2.(full IFRS)مبعايري اإلبالغ املايل الكاملة  وسهلة مقارنة

 اطا  العمل لتنظيم املما سة احملاسبية يف فرنساإ: اخلامسالفرع 
صدار املعايري الفرنسية الذي يوكل إىل اجمللس الوطين للمحاسبة جيعل من اإلطار املفاهيمي إإن نظام      

أنه ال وجود إلطار مفاهيمي مبعىن الكلمة،  ل، أو بعبارة أخرى ميكن القو غري واضح يف جانب كبري منه
يعرض ببساطة  "غرض ومبادئ احملاسبة"فالعنوان األول الوارد يف املخطط احملاسيب اإلمجايل واملوسوم بـ

املبادئ احملاسبية واملفاهيم اليت تتعلق باحلسابات السنوية، املصطلحات، مدونة احلسابات، أشكال القوائم 
 :يف املبادئ هذه تكمن و  ،املطلوبة

يتطلب أن تكون احلسابات السنوية منتظمة وتقدم صورة  :اخلصائص النوعية للحسابات السنوية -4
 .ونتيجة املؤسسةصايف املركز املايل صادقة عن ممتلكات، 

                                                 
1
 Ibid, p36-37. 

2
 Ibid, p37,38. 
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 وهي ،اتفاقيات ينص عليها القانون التجاري واملخطط احملاسيب اإلمجايل متثل :املبادئ احملاسبية -9
يف النشاط، استقاللية الفرتات، التحفظ، مبدأ الثبات يف الطرق، مبدأ التكلفة التارخيية، مبدأ  االستمرارية

أي توافق امليزانية االفتتاحية مع امليزانية ( االفتتاحيةوعدم املساس بامليزانية  الوحدة النقدية، عدم التقاص
 .)اخلتامية للفرتة السابقة 

مناذج حماسبية خمتلفة تتالءم مع خصوصيات كل جمموعة من شركات  اإلمجايلكما يقدم املخطط احملاسيب 
أنواع من املعايري  ةلثالثاملخطط  تضمنوي. األعمال مثل املصارف، شركات التأمني واجلمعيات التعاونية

احملاسبية وهي معايري إجرائية هتتم بكيفية مسك الدفاتر واالعرتاف بالعمليات االقتصادية، معايري القياس 
حتدد كيفية قياس العناصر املختلفة للقوائم املالية ومعايري اإلفصاح اليت حتدد قواعد نشر وعرض  اليت

 .املعلومات بالقوائم املالية
طار واضح وحمدد يطرح عدة تساؤالت حول تطبيق مبدأ اجلوهر فوق الشكل ومشكل إغري أن غيا  

منا هذا و وقد كان وال يزال لي.لقانون التجارينصوص او اجلبائية و ة ياحملاسبالنصوص االختالف القائم بني 
طار عمليات إطار املفاهيمي الدويل والسيما يف بفعل تأثري اإلموضوع مراجعة  يالقانون احملاسيب الفرنس

  1.التوفيق بني املمارسة القومية والدولية
 

 اإلاطا  العام لتنظيم احملاسبة يف اجلزائر: الثايناملطلب 
يف عقد  حديثاية يف اجلزائر جديدة نسبيا، فقد أسست املنظمات املهنية احملاسبية هبا تعد احملاسبة املهن  

، ويظهر الستينات من القرن املاضي، حيث مت استرياد احملاسبة من فرنسا إىل اجلزائر عن طريق االستعمار
د خمططات التمويل عن طريق البنوك، تدخل الدولة يف االقتصاد، وجو (بأن الظروف البيئية للجزائر 

 .تتالءم مع مدخل التنظيم القانوين واحملاسبة املوحدة هي البديل األنسب )إخل...،قومية
 تنظيم مهنة احملاسبة يف اجلزائر: الفرع األول

  التطو  التا خيي للمحاسبة يف اجلزائر: أوال
حتالل وبعد كانت احملاسبة يف اجلزائر مطابقة للنظام احملاسيب الفرنسي أثناء اال  : 4019-4091 -

 .االستقالل

                                                 
1
Voir: 

- Odile Barbe -Dando,Laurent Didelot, 3ème éd, Op cit, p33. 

- Robert Obert, Marie-Pierre Mairesse,"Comptabilité Approfondie, Edition Dunod, Paris,2007,p7-8. 

- Odile Barbe -Dando,Laurent Didelot, Jean-Luc Siegwart,  Op cit, p71-74.  
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، فهو يتماشى PCNواملتضمن املخطط احملاسيب الوطين  11-11صدار األمر رقم إمت :  4091أفريل  -
مع البيئة االقتصادية االشرتاكية آنذاك ونظام التخطيط، حيتوي على معلومات حماسبية ختدم أغراض الدولة 

اشى مع املخططات املوضوعة، كما أن املمارسة مبا يتم -مبا فيها مصلحة الضرائب-واجلهات احلكومية
 .تقرت  كثريا من احملاسبة الفرنسية تأثرا بالبيئة االقتصادية والسياسية اليت خلفها االستعمار آنذاك

حملها الشركات القابضة، وعلى اثر ذلك مت إدخال بعض  وإنشاءمت حل صناديق املسامهة :  4001 -
وأن بعضها مت قبول  ، خاصةلوطين ليتوافق مع نشاط الشركات القابضةالتعديالت على املخطط احملاسيب ا
 .قيمها للتداول العام يف بورصة اجلزائر

حاجة املؤسسة  أصبح املخطط احملاسيب الوطين الذي ظل بدون تطوير منذ التسعينات ال يليب:  9991 -
التفكري يف خمطط جديد يتماشى  اسيبجهات التأطري احملاجلزائرية وال خيدم احملاسبة الدولية، مما أوجب على 

وبعد أن قام اجمللس الوطين للمحاسبة وباالستعانة مبكتب أجنيب للخبة  ،قواعد معايري احملاسبة الدولية مع
ثالث  (3)ودراسته ملدة  6991بعدة حماوالت ومشاريع لوضع خمطط حماسيب جديد، مت اإلقرار على مشروع 

44-97مبوجب األمر رقم 6997ى ظهور نظام حماسيب مايل سنة سنوات واملصادقة عليه ليثمر عل
1. 

جانفي  02والذي دخل حيز التطبيق يف  22-01قانون  مبوجبصدور النظام احملاسيب  : 9999 -
أفريل  19بتاريخ  11-11، ومت حذف بداية من هذا التاريخ األحكام املخالفة السيما األمر رقم 1020
، قواعد حيمل هذا النظام تغريات مهمة على مستوى املفاهيم. احملاسيب واملتضمن املخطط الوطين 2911

ويعتقد وجود هذه التغريات بسبب ضرورة ربط دور . ى القوائم املاليةو حمتاإلفصاح و  ،االعرتاف، القياس
 :احملاسبة بالواقع االقتصادي، وتتجسد هذه التغريات أساسا يف

حماسبة توافق  بإجيادسة اجلزائرية إىل املمارسة الدولية، مما يسمح تبين احللول الدولية بغرض تقريب املمار  -
 .االقتصاد احلديث

تلبية احتياجات املستثمرين احلاليني أو املرتقبني من خالل توفري معلومات موحدة ترتكز على قابلية  -
 .املقارنة
 .تسمح بتطبيق حماسبة بسيطة على املؤسسات الصغرية -
 
 
 
 

                                                 
.32ص ، 6990الجزائر،  ،سطيف دار النشر جيطلي، ،"م المحاسبي الماليالمحاسبة العامة وفق النظا"، عبد الرحمان عطية. أ  

1
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 م مهنة احملاسبة يف اجلزائرهيئات تنظي: ثانيا
 وضع املعايري القومية اليت يتضمنها النظام احملاسيب املايل مبا يتماشى معو تتكفل الدولة بالتأطري احملاسيب    

، بينما توكل مهمة االشراف على مهنة احملاسبة إىل هيئات وصية، تبين املعايري الدوليةو  املخططات القومية
القصور اليت بعض جوانب غري جوهرية يف تقدمي آراء، تفسريات، وتوجيهات يف بصورة هذه اهليئات  تساهم

 :وتتمثل هذه املنظمات فيما يلي .تستدعي اللجوء إىل املعايري الدولية
املؤرخ يف  90/01تقرر إنشاء جملس احملاسبة من خالل القانون رقم  :اجمللس الواطين للمحاسبة -4
ظل إعادة هيكلة االقتصاد الوطين واملؤسسات العمومية  بغرض سن آليات رقابة يف 20/10/2990

-11املؤرخ يف  129-91مبوجب املرسوم التنفيذي رقم الوطين للمحاسبة نشأ اجمللس بعد ذلك . االقتصادية
والقواعد اليت تسريه، وقد أعيد  ، والذي حيدد الطبيعة االستشارية له، اختصاصاته، صالحياته09-29911

حات احملاسبية املتعلقة بتبين اجلزائر ملعايري احملاسبة الدولية من خالل النظام احملاسيب اإلصال حتتهيكلته 
املايل، حيث مت حتديد اإلطار العام للمجلس الوطين للمحاسبة من حيث السلطة اليت حتكم هذه اهليئة، 

، فقد 10222-2-11املؤرخ يف  11-22املرسوم التنفيذي  مبوجبإعادة توزيع األدوار وتوضيح الصالحيات 
 ةأصبح اجمللس حاليا ال يبدي برأيه يف مشاريع النصوص احملاسبية املتعلقة باحملاسبة ويكتفي بتنظيم مهن

 .احملاسبة واملسامهة يف تنظيم ورشات التكوين وحتضري برامج مبناسبة إدخال قواعد حماسبية جديدة
افظي احلسابات واملنظمة الواطنية للمحاسبني حملوالفرقة الواطنية  اجمللس الواطين للخرباء احملاسبني -1

مبوجب املادة  املعتمديننشأت املنظمة الوطنية للخباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني :املعتمدين
املتعلق مبهن اخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات واحملاسبني  29923-1-11يف  الصادر 09-92من قانون  1

بني اهليئات املشرفة على مهنة احملاسبة يف اجلزائر، وعلى إثر التعديالت اجلديدة  املعتمدين، وهي تعد من
مت حل هذه املنظمة واستبداهلا بثالث  10224-2-11املؤرخ يف  هلذه املهنة ومبوجب املرسوم التنفيذي

احلال بالنسبة جمالس وطنية هلا عالقة مباشرة باجمللس الوطين للمحاسبة، وحتت رعاية وزارة املالية كما هو 
للمجلس الوطين للمحاسبة، وتكلف هذه اجملالس بتنظيم املهن املتعلقة هبا من أجل التحكم فيها بشكل 

هذا إىل جانب إنشاء جلنة خاصة مكلفة  ،يتناسب مع التغريات يف مهنة احملاسبة واملراجعة اليت تبنتها اجلزائر
باء احملاسبة والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة بتنظيم انتخابات اجملالس الوطنية كاملصف الوطين خل

 .املعتمدين للمحاسبنيالوطنية 

                                                 
1
 . 49، ص4002سبتمبر  60، الصادر يوم 32الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد   

2
 .1، ص6944 فيفري 6، الصادر يوم  7الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد   

3
 .234، ص4004ماي 4، الصادر يوم  69جزائرية، العدد الجريد الرسمية للجمهورية ال  

4
 . تحدد هذه المراسيم تشكيلة كل هيئة على حدة، صالحياتها وقواعد تسييرها ،69-44رقم  ،67-44، رقم62-44، رقم63-44المرسوم التنفيذي رقم 
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املخولة كما سبق وذكرنا، إن عملية إعادة هيكلة هذه اهليئات قد أسفرت على سحب مجيع الصالحيات 
علها ال تتمتع األمر الذي جيوجعلتها متارس نشاطها حتت الوصاية املباشرة لوزارة املالية، هلا من قبل 

  1.غري أنه يعول عليها بشكل كبري يف اإلشراف واملتابعة على تنفيذ اإلصالح احملاسيبباالستقاللية الكاملة، 
 اإلاطا  القانوين للنظام احملاسيب املايل: ثالثا
لقانون ميثل النظام احملاسيب املايل املرجع احملاسيب األساسي يف اجلزائر وتليه بصفة ثانوية بعض أحكام ا  

وتكمن املراجع القانونية هلذا النظام يف جمموعة . التجاري واجلبائي، ألن احملاسبة يف اجلزائر ترتبط باجلباية
 :نذكرها حسب تسلسل صدورها ،النصوص القانونية والتنظيمية الصادرة يف اجلرائد الرمسية

يهدف هذا القانون  :2ملايلاملتضمن للنظام احملاسيب ا 91/44/9999بتا يخ  44-99القانون  قم  -4
إىل تعريف النظام احملاسيب املايل وحتديد شروطه وكيفيات تطبيقه، واشتمل على سبعة فصول تضمنت 
العديد من املفاهيم اجلديدة اليت مت التطرق إليها ألول مرة مثل توحيد احلسابات، املعاجلة احملاسبية لقرض 

للمحاسبة ، كما تضمن ألول مرة مصطلح اإلطار التصوري إخل...،التمويل اإلجياري، عقود طويلة األجل
أدخل مبدأ احملاسبة املبسطة للكيانات اليت ال يتعدى رقم أعماهلا و باعتباره دليال لوضع وتطوير املعايري، 

التنظيم، وألزم إضافة إىل القوائم املالية السابقة إعداد جدول  اليت مت عليهاومستخدميها ونشاطها احلدود 
 .حقوق امللكيةيف  اتلتغري لاخلزينة وجدوال  تدفقات

 :443-99املتضمن تطبيق أحكلم القانون   9990ماي  91بتا يخ  411-90املرسوم التنفيذي  -9
يتناول الكثري من مواضيع احملاسبة املالية بداية باإلطار املفاهيمي، القوائم املالية، حمتواها وخصائص املعلومة 

اإللتزامات، قواعد القياس اإلطار العام للمعايري احملاسبية اليت تتعلق باألصول، الواردة يف هذه القوائم و 
 .واحملاسبة، وبصفة عامة مل يتم معاجلة هذه املواضيع بشكل وايف ومت إحالتها على تنظيمات أخرى

اسبة يعد هذا القرار أكثر مشولية وتفصيال ملوضوع احمل :99904جويلية  91القرا  الوزا ي املؤ خ يف  -9
املالية، فهو حيدد قواعد التقييم واحملاسبة، عرض القوائم املالية، مدونة احلسابات وقواعد سريها وكذلك 
احملاسبة املبسطة املمارسة على الكيانات الصغرية، حبيث حيدد القرار أسقف رقم األعمال، عدد 

 .وعدد األنشطة يف هذه الكيانات املستخدمني
احملدد لشروط وكيفيات مسك احملاسبة بواسطة : 99905أفريل  99بتا يخ  449-90املرسوم التنفيذي -1

 .اإلعالم اآليل
                                                 

1
المحاسبي في  اإلصالح، المؤتمر الدولي حول "نية في الجزائرالمحاسبية على هيكلة المنظمات المه اإلصالحاتأثر "قمان عمر، . براق دمحم، أ.أ د  

 .46، ص6944نوفمبر  39-60الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  

.6997نوفمبر  63 ، الصادر يوم 71الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ةالجريد 
2
  

.6999ماي  69 ، الصادر يوم 67الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  دةالجري 
3
  

.6990مارس 63 ، الصادر يوم 40الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ةالجريد 
4
  

5
 .6990أفريل 67، الصادر يوم  64لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ا 
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حول أول تطبيق  90/49/9990الصاد ة عن اجمللس الواطين للمحاسبة بتا يخ  99التعليمة  قم  -1
اسيب من املخطط احمل االنتقالوتتضمن الطرق واإلجراءات الواجب اختاذها ألجل  :للنظام احملاسيب املايل

، ولتسهيل عملية حتويل األرصدة 1020جانفي  02من تاريخ  ابتدءاالوطين إىل النظام احملاسيب املايل 
أوردت هذه التعليمة جدوال كملحق يتضمن حسابات املخطط احملاسيب وما يقابلها من حسابات يف 

لية ومشاكل االنتقال حنو النظام احملاسيب املايل، كما أشارت إىل ضرورة إعالم اجمللس بكل صعوبات العم
 1.آراء ومعاجلات بشأهنا وإصدارالنظام اجلديد ليقوم حبلها 

 اإلاطا  املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل: الفرع الثاين
يتضمن النظام احملاسيب املايل إطار مفاهيمي يشكل دليال لوضع املعايري احملاسبية، نشرها وتطويرها،       

 لومة املالية املقدمة ملستخدمي القوائم، ويتطرق إىل بعض العمليات واألحداث اليتكما يفسر املعايري واملع
 2:يفتقد معاجلتها صراحة يف النظام، وهو حيدد ما يلي

 .جمال تطبيق احملاسبة املالية -2
واملبادئ  االتفاقياتاملفاهيم اليت تشكل أساس إعداد، عرض، وقياس القوائم املالية كالفروض،  -1

 :يتطلب على األخص هوئص النوعية للمعلومة املالية، القواعد والتطبيقات اخلصوصية، ف، اخلصايةاحملاسب
فرضيتني، حبيث تعد القوائم املالية على أساس االستمرارية يف االستغالل وتعد احملاسبة املالية  -

 . )تعهد(حماسبة استحقاق 
كالقابلية للفهم، القابلية للمقارنة، الداللة، تتوفر املعلومة الواردة يف القوائم على اخلصائص النوعية   -

، مبدأ دوام تطبيق قواعد وطرق عرض وقياس املعلومات وتسبيق الواقع املصداقية، مبدأ التحفظ
 .على الشكل القانوين االقتصادي

ترتكز طريقة تقييم احلسابات على اتفاقية التكلفة التارخيية، يف حني تقيم بعض احلسابات وحسب  -
القيمة (أو قيمة اإلجناز  )أو التكلفة اجلارية الراهنة(حملددة يف النظام بالقيمة احلقيقية الشروط ا

 .)أو القيمة املنفعية(أو القيمة احملينة  )القابلة للتحقيق
 .، اإليرادات واألعباءحقوق امللكية، اإللتزاماتعناصر القوائم املالية واليت تتمثل يف األصول،  -1

                                                 
1
، ملتقى دولي حول موضوع "نونية والتنظيميةنحو النظام المحاسبي المالي الجديد، قراءة في النصوص القا االنتقالتسيير "مدني بن بلغيث،. د. أ  

 .0، ص6949جانفي  49-47، جامعة الوادي، -تجارب، تطبيقات وآفاق -النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل المعايير المحاسبية الدولية
2
 :أنظر  

.1، ص6997نوفمبر  63، الصادر يوم  71الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  الجريدة -  

.44، ص6999ماي 69، الصادر يوم  67لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ا -  

.7-2، ص 6990مارس63، الصادر يوم  40الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد -  

 



 اإلطار العام لتنظيم الممارسات المحاسبية المقارنة: الفصل الثاني

 

122 

 

 روق األساسية يف اإلاطا  املفاهيمي إلعداد القوائم املالية يف األنظمة احملاسبيةالف: الثالثاملطلب 
 املقا نة
 :مادا على اإلطار املفاهيمي الذي مت عرضه يف كل نظام حماسيب مقارن ميكن أن نستخلص ما يلياعت  
 قا نةالفروق األساسية يف اإلاطا  املفاهيمي يف األنظمة احملاسبية امل:  (1-2)دول  قم اجل

 النظام احملاسيب اجلزائري النظام احملاسيب الفرنسي النظام احملاسيب الدويل ظام احملاسيب األمريكيالن 
خصائص 
النموذج 
 احملاسيب

يتم وضع املعايري على أساس 
قبوال عاما بآلية  تلقىمبادئ 
 Due"املفتوح املدخل

process"  أو العرف والطبيعة
للعملية هي اليت  االقتصادية

 .كم التقرير املايل عنهاحت

وضع املعايري بآلية املدخل املفتوح 
 اجملموعةمن خالل التشاور مع 

االستشارية، هيئات األعضاء يف 
اللجنة، هيئات وضع املعايري، 
جمموعات أخرى مهتمة وأفراد 
على مستوى العامل، كما يتم تبين 

 .اجلوهر فوق الشكل مبدأ

وضع املعايري على أساس 
القواعد مما جمموعة من 

جيعلها أكثر تفصيال 
وتعقيدا والشكل القانوين 
للعملية هو الذي حيكم 

 .التقرير املايل عنها

وضع املعايري على أساس 
جمموعة من القواعد اخلاصة 
باإلعرتاف، القياس 

طار واملشكلة لإل واإلفصاح
املفاهيمي، الطبيعة 

للعملية  االقتصادية
أصبحت حتكم التقرير 

 .املايل عنها
مبدأ التكلفة 

 التا خيية
احلسابات بتبين  قياس .تبين مبدأ التكلفة التارخيية .تبين مفهوم القيمة العادلة .التارخيية ةمبدأ التكلفتبين 

 .اتفاقية التكلفة التارخيية
فصاح الكامل من يعد اإل اإلفصاح

أهم املبادئ الرئيسية إلعداد 
التقارير املالية، حيتوي املعيار 

ارات اقتصادية على اعتب
ومتطلبات إفصاحية وأمثلة 

 .توضيحية

حيدد كل معيار املتطلبات 
اإلفصاحية سواء من خالل 
العرض يف القوائم أو املعلومة 
املطلوبة يف اإليضاحات، إىل 
جانب وجود معايري ختصص 
لتقدمي معلومات تكميلية يف 

 .اإليضاحات

مت ادماج بعض املعايري 
اإلفصاحية يف القانون 

علق بالتوحيد لتقدمي املت
معلومات تكميلية يف 
املالحق، وهذا لزيادة 
وحتسني درجة ونوعية 

فصاح بالنسبة اإل
للمجموعات والشركات 

 .متعددة اجلنسيات

جاء النظام احملاسيب ببعض 
قواعد اإلفصاح سواء يف 
القوائم املالية أو يف 

 .اإليضاحات

القابلية 
 للمقا نة

تعد من اخلصائص الثانوية 
وتركز احملاسبة ري التفاعلية وغ

، ويف على الواقعية والتجريب
كثري من احلاالت يغطي مبدأ 

 .فصاح عن هذه اخلاصيةاإل

ثانوية بعد تعديل تعد خاصية 
، من اخلصائص الواجب اإلطار

توافرها يف املعلومة احملاسبية 
 .وبوجودها تتحقق الشفافية

احملاسبة بصفة خاصة  تركز
العقالنية  على قابلية املقارنة

والتوحيد ألن النظام 
احملاسيب املوحد يوحد 
املمارسة بغرض تسهيل 

 .املقارنة

تعد من اخلصائص النوعية 
األساسية للنظام احملاسيب 

 .املوحد

ال ختص املعلومة بقدر ما  القابلية للفهم
ختص املستخدم، فاملعلومة 

 الثانويةتعد من اخلصائص النوعية 
ويتطلب أن تكون املعلومة سهلة 

من اخلصائص النوعية  تعد
 .الرئيسية للنموذج احملاسيب

تعد من اخلصائص النوعية 
 .الرئيسية 
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تكون مفهومة على العموم 
ألن إعدادها يتم وفق املبادئ 

قبولة عموما واليت مت امل
اإلمجاع عليها يف أي حلظة 
من الزمن، لذلك يشرتط من 
املستخدم أن تكون له قابلية 
للفهم ومعرفة سابقة للوفاء 

 .بفائدة القرار

وواضحة كما يشرتط يف 
املستخدم أن تكون له قابلية 

 .للفهم

تفسري معيا  
 العرض العادل

عن  باالحنرافيسمح النظام 
دي ؤ املعايري إذا كان تطبيقها ي

ولكن بنسبة  إىل قوائم مضللة
ضئيلة تكاد تكون معدومة، 
وال يوجد استثناء وفقا ملعايري 

وفقا ملعايري  احملاسبة ولكن
 .املراجعة

عن  لالحنرافهناك مرونة كبرية 
صاحات إفاملعايري مع توريد 

حمددة، وقد مسحت املعايري بذلك 
ووضعت هذا األمر يف صميم 

 .معايري احملاسبة نفسها

مل ترد إمكانية االحنراف  .مل ترد إمكانية االحنراف
عن املعايري إذا كان تطبيقها 
 يتعارض مع أهداف القوائم
 .الواردة باإلطار التصوري

عناصر القوائم 
 املالية

يتطلب اإلطار عشر عناصر 
للقوائم املالية ملؤسسات 
األعمال، كما أن 
االستثمارات من طرف 
املالكني والتوزيعات عليهم 
حتدد كعناصر ميزانية 

 .منفصلة

حتدد مخس عناصر للقوائم املالية 
وال يتم إظهار االستثمارات من 

 والتوزيعات عليهم طرف املالكني
كعناصر منفصلة وإمنا تصنف  

خاص ضمن حقوق كقسم 
 .امللكية

حتدد مخس عناصر للقوائم 
 .املالية

حتدد مخس عناصر للقوائم 
 .املالية

اسبة جمللس معايري احملاسبة املالية، اإلطار املفاهيمي جمللس معايري احملباالعتماد على اإلطار املفاهيمي  من إعداد الباحثة :املصد 
 .الدولية، قواعد املخطط احملاسيب اإلمجايل، اإلطار املفاهيمي لللنظام احملاسيب املايل

 
طار املفاهيمي أعاله اإلمبا يف ذلك  املقارنةالقومية عرض اإلطار العام لتنظيم احملاسبة بناء على  

 :مع حتليلها على النحو التايل التاليةالنتائج  ميكن أن نتوصل إىل 
ن هناك تقار  بني اإلطار املفاهيمي لتنظيم املمارسة األمريكية وإطار تنظيم املمارسة الدولية من يبدو أ -

حيث الطبيعة والعناوين املعروضة وميكن أن يرجع ذلك إىل توافقهما يف حتديد اهلدف األول للمحاسبة 
ا ميكنهم من اختاذ قرارات واعية، والذي يكمن يف تقدمي املعلومات احملاسبية املالئمة واملوثوقة للمستثمرين مب

فإطار العمل جمللس معايري احملاسبة املالية غري أن مستوى التفصيل الذي يتطلبه كل إطار يبدو غري متوافق، 
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حيمل ارشادات أكثر تفصيال، أوسع وأدق من ارشادات إطار عمل اجمللس الدويل، وهذا يرجع إىل 
سريعا، ومن أهم هذه املتطلبات، واملبدأ األساسي تطورا ومنوا  متطلبات وحاجة املهنة يف بيئة أعمال تشهد

 هلايكون ، كاملةالذي يركز عليه اإلطار هو اإلفصاح، حبيث تتطلب األسواق املالية يف أمريكا إفصاحات  
  .دورا كبريا يف تطوير املبادئ واملمارسة احملاسبية

، ة أقل، فلكل معيار دويل متطلبات إفصاحيةاحملاسبة الدولية هي األخرى اإلفصاح ولكن بدرجتتطلب  -
حتقيق قابلية  مما يساعد يفاإلفصاح عن السياسات احملاسبية املستخدمة يف إعداد القوائم املالية  إىل جانب
 .للمعلومة املفيدة يف تقييم املركز املايل واألداءالثانوية من ضمن اخلصائص أصبحت تعد املقارنة اليت 

واجلزائر على قابلية املقارنة وهذا ال يعين أنه يشرتط توحيد املمارسات  اسبة يف فرنسايركز إطار عمل احمل -
لتحقيق هذه اخلاصية، ألن السياسات ميكن أن تتغري إذا كانت ال تتفق مع خاصية املالئمة واملوثوقية، لذا 

 .فاظ على قابلية املقارنةللحيتطلب اإلفصاح عن هذه السياسات 
إذ يشرتط توفريها يف املستخدم  ،األمريكي اإلطارفهم خاصية حمددة للمستثمر يف ظل تعد القابلية لل -

 . أكثر مما يتطلب توفريها يف املعلومة
حيدد اإلطار التصوري للمجلس األمريكي الرشيدة  االقتصاديةلتقدمي معلومات مفيدة يف اختاذ القرارات  -

وري للمجلس الدويل أهداف القوائم املالية، فالتقارير املالية أهداف التقارير املالية، بينما حيدد اإلطار التص
اليت توفر معلومات غري كافية لصنع القرارات االقتصادية، تشمل املعلومات املالية وغري املالية، خالفا للقوائم 

ام عند تعديل اإلطار املفاهيمي للمجلس الدويل ع" التقارير املالية"وعلى هذا األساس مت إدماج عبارة 
1020 . 
ما مييز النموذج احملاسيب األمريكي والدويل هو اعتمادمها على املبادئ اليت متثل مفاهيم اقتصادية عامة،  -

ومتطلباهتا تكون حمددة يف جزء كبري منها من خالل  واضحة وسهلة الفهم ألهنا تلقى قبوال بشكل عام
واجلزائري على أساس قواعد تشتقها جهات  على خالف وضع املعايري يف النموذج الفرنسيإطار مفاهيمي، 

رمسية وتعرض ضمن املخطط احملاسيب دون توضيحات كافية لتطبيقها، مما يؤدي يف كثري من األحيان إىل 
 . يف الشركات الكبريةعند املمارسة على املعايري الدولية والسيما  االعتماد

  نحها مظهر االعتماد على القواعد يف وضعها،إن التفاصيل الدقيقة اليت تصاحب املعايري األمريكية مت -
تصادية العامة يف تصميم املعايرة، وقد تعهد اجمللس بالرغم من اعتماد اجمللس األمريكي على املفاهيم االق

الذي بدأت الدويل يف ظل املشروع املشرتك  اإلطاره وتقريبه إىل باجتنا  هذه السلبيات وحتسني إطار 
 .اسرتشادات متوافقة يف هذا املوضوعمراحله تتجسد وتسفر على 
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بالعديد من مشروعات التوافق واستبعاد الفروقات منذ سنة  )الدويل واألمريكي(قام اجمللسني الدوليني  -
مييل لس األمريكي اجمل مؤخرا بدأ، وقد أسفرت هذه االتفاقيات على إصدار معايري جديدة متوافقة، و 1001

اج التدرجيي ملعايري اإلبالغ املايل يف نظام التقرير املايل للمصدرين اإلدممشروع من خالل إىل الدولية 
 يف تعديلهايشرتك و يف إعداد معايري اإلبالغ املايل من خالل اإلدالء برأيه حاليا هو يساهم ف، األمريكيني

السوق األمريكي وإكماهلا ألهنا حتمل مبادئ عامة للمحاسبة وتفتقد لألخذ يف االعتبار خصوصيات 
  دالئل اخلاصة ببعض الصناعات، ويف انتظار اختاذ قرار إدماج معايري اإلبالغ املايل يف املرجعية األمريكيةلل

  .يتوقع أن تنشأ فروق جديدة، ألن كلتا احملاسبتني تتمتعان باملرونة وسرعة التكيف مع الظروف البيئية
 يز قابلية املقارنة، سيقوم هذا التوجيهإىل توضيح املعلومة أكثر وتعز  التوجيه األورويب الوحيديهدف  -
 ، وسيحقق نوع من التوافق الدويل والسيما بتبنيه ملبدأ جلوهر علىحقيق التجانس على املستوى القاريتب

 غري أنه أبقى على بعض الفروقاتالنتيجة االستثنائية واستبعاد بعض البدائل احملاسبية، حذف  ،الشكل
 تقوم هيئآت التأطري الفرنسي بتعديل هذه التغرياتومتاشيا مع ، صوالسماح بالتقا كاستنفاذ الشهرة

على هذه األخرية تعمل  ،الدويل مت إنشاء سلطة املعايري احملاسبية التوافق تحفيزول .نصوص القانون التجاري
يع كامل جتم ، كما أهنا انتهجت سياسة اجمللس األمريكي يفإىل املعايرة الدولية استناداوضع املعايرة القومية 

سهيل فهمها لت النصوص احملاسبية الصادرة عن هيئات التنظيم احلالية والسابقة يف ملف واحد، وذلك
 .وقراءهتا من طرف املستخدمني هلا

القانوين املوروث عن التنظيم الفرنسي، حبيث يتم  يبدو بأن الـتأطري احملاسيب يف اجلزائر يتجه إىل التنظيم -
دم املخططات خيعلى النظام احملاسيب املايل وفق ما  وأساساكات، قانون الضرائب على قانون الشر  االعتماد

هو احلال يف فرنسا بالنسبة التطبيقات الدولية كما  ، فهي متيل إىلاملوضوعة من طرف الدولة، أما املمارسة
فهو إطار حيدد وختضع إلطار عمل يتوافق مع اإلطار املفاهيمي جمللس املعايري الدولية،  للشركات الكبرية

معايري إطار جملس من ارشادات  أكثر عموميةتبدو  ارشاداتهغب أن قواعد االعرتاف، القياس واإلفصاح، 
 .احملاسبة الدولية
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 الفصل خالصة
 تتمثل يف أساسية نظم ةربعألاإلطار العام لتنظيم املمارسات احملاسبية املقارنة  تناولنا يف هذا الفصل   

إىل طرقنا ، حبيث تالنظام احملاسيب املايلاألمريكي، الفرنسي و النظام ، سبة واإلبالغ املايل الدولينيمعايري احملا
، تنظيمها من طرف اجلهات املختصة، كيفية وضع املعايري قارنةاملالقومية التطور التارخيي ملهنة احملاسبة 

 .وحل املشاكل العملية لتوضيح املمارسةاملوضوع وإطار العمل 
املمارسة تتحدد  ،تبني بأن مهنة احملاسبة يف الواليات املتحدة األمريكية تنظم من طرف جهات خاصة    

حسب متطلبات املهنة واألسواق املالية واملعايري توضع على أساس مبادئ تلقى القبول العام من طرف 
 .إطار عمل واسع ، مفصل ودقيقباجلمهور وجهات خمتصة عديدة، يسرتشد يف وضعها 

يشهد اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة كذلك تطورا ملحوظا وانتشارا واسعا يف تبين معايريه من طرف دول    
العامل، غري أهنا ال تتميز حبجة اإللزام وإمنا تقوم القوانني القومية بفرضها على الشركات والسيما تلك اليت 

ة بدأت الكثري من الشركات تتجه إىل هذه تطرح أسهما للتداول يف األسواق املالية الدولية، ومع العومل
 .املعايري، وقد مت تبنيها من طرف ثلثي دول العامل حاليا

وتبني بأن اخرتنا منوذج عن التنظيم القانوين ومدخل احملاسبة املوحدة وهو التنظيم الفرنسي للمهنة،     
واملعايري توضع  إمجايل،طط حماسيب املهنة تنظمها جهات رمسية من خالل القانون احملاسيب وبدرجة كبرية خم

القومي وال وجود إلطار مفاهيمي واضح يسرتشد به لوضع املعايري وتنظيم  االقتصادمبا يتماشى وخيدم 
، إال أنه يبقى غري مرن مع التغريات العديد من االمتيازاتبأن للنظام احملاسيب املوحد  ويظهراملمارسة، 

 .يل واألمريكيالبيئية وأقل تطورا من النظام الدو 
استعرضنا تنظيم احملاسبة يف اجلزائر وفق النظام احملاسيب املايل ملعرفة أي من النماذج السابقة مييل إليه هذا    

النظام، وقد توصلنا من خالل املقارنة بأن التأطري احملاسيب يتجه إىل التنظيم القانوين، بينما املمارسة ختضع 
 .الدوليةاحملاسبة اهيمي جمللس معايري إلطار عمل مييل إىل اإلطار املف

 



 الفصل الثالث  
الفروق ات البينية العالمية في  

في النظم  والقياس  االعتراف  
 المحاسبية المق ارنة
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 :متهيد 

عملية تسجيل األحداث االقتصادية يف النظام احملاسيب تسبق عملية تقدميها واإلفصاح عنها يف إن      
القوائم املالية، وعند التسجيل يتم التعبري املايل عن العملية بقيم نقدية وهذا ما يعرف بالقياس أو التقومي، 

معني لبلد ما توفر قواعد واسرتشادات خاصة بتسجيل طار عمل إوحيث أن معايري احملاسبة املوجودة داخل 
ختتلف من بلد آلخر، فتكون عملية التسجيل والقياس لنفس النوع من احلدث  وهي، وقياس هذه العمليات

فإذا كان نظام توحيد احلسابات لكل بلد يفرض على اجملموعات أن تقوم بتوحيد طرق . ختتلف تبعا لذلك
أن ، فكيف ميكن بغرض التجانسمسبقة حلسابات الفروع  سوياتالتقومي والعرض داخل اجملموعة والقيام بت

فرض عليها تمتشاهبة مع فروع أجنبية اجلنسيات ممارسة سياسات حماسبية  ض على اجملموعات متعددة فر ن
 ممارسات البلد املضيف؟ وكيف ميكن احلصول على حسابات متجانسة قبل الشروع يف عملية التوحيد؟

لذلك سوف نستعرض  بعمليات التجانس يتعني إدراك التباين املوجود بني النظم املقارنة،فقبل القيام      
نظمة املختارة، حبيث حناول وقياس بني األ اعرتافيف ممارسات احملاسبة من  االختالفاتيف هذا الفصل أهم 

أن نتطرق إىل بعض املواضيع وندقق أوال يف كل مفهوم أساسي كيفية معاجلته وتطوره من طرف معايري 
، لنتوصل يف هناية نظم احملاسبة املقارنة األخرىع يف احملاسبة الدولية وبعدها نبني كيفية ترمجة هذه املواضي

، إىل نظرة عامة للتباين بني هذه األنظمة يف العديد من التطبيقات -من خالل التحليل املقارن -الفصل 
 :املوجزة على النحو التايلذلك وفق اخلطة إىل ويتم التطرق 

 .واالعرتاف بعناصر األصول واملصروفاتالفروقات واسعة النطاق يف القياس  :املبحث األول
 .بعناصر االلتزامات واإليراداتالفروقات واسعة النطاق يف القياس واالعرتاف   :املبحث الثاين

 .الفروقات البينية يف القياس والتقرير عن اندماج األعمال يف النظم احملاسبية املقارنة :املبحث الثالث
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 األصول واملصروفات عناصر عة النطاق يف القياس واالعرتاف بالفروقات واس: املبحث األول
األصول عناصر باحملاسبة من قياس واعرتاف تطبيقات نتطرق يف هذا الفصل إىل أهم االختالفات يف     

، وباملصروفات اليت تكمن يف مصاريف التثبيتات العينية، عقود االجيار التمويلي، املخزونات يف تتمثلاليت 
 . البحث والتطوير

 
 األصولعناصر أهم الفروقات يف احملاسبة عن : املطلب األول

ختص الفروقات الشائعة يف املعاجلة احملاسبية من قياس وتقرير عن عناصر األصول كل من املخزون     
نظم سنحاول يف هذا العنوان حتديد أهم الفروق يف . السلعي، التثبيتات العينية وعقود اإلجيار التمويلي

  . وحتليلها احملاسبة األساسية
 عاةجة احملاسبية للخزنااتملا: الفرع األول

به ضمن  عرتافاالختتلف نظم احملاسبة الدولية يف قياس تكلفة املخزون السلعي وحتديد املبلغ الواجب      
تمكن بعد ذلك من حتديد تكلفة املنتجات واالعرتاف باإليرادات لل" املخزون"األصول اجلارية يف بنود 

 .قياس الدخل واملركز املايل ذلكالنامجة عن بيع هذا املخزون، وب
 :معايري احملاسبة الدولية -أوال

 :على النحو التايل أهم االرشادات جيازإميكن : قياس املزنون -1
أوال صادر احتساب تكلفة املخزون باستخدام طريقة الوارد  20يتطلب معيار احملاسبة الدويل رقم -

 تاريخ أوال اعتبارا منوطريقة املتوسط املرجح وال يسمح باستخدام طريقة الوارد أخريا صادر  FIFOأوال
 .كوهنا طريقة ال تتماشى مع مفهوم القيمة العادلة  20/20/0222
د بالتكلفة أو ر يقاس املخزون عند دخوله ضمن األصول بتكلفة الشراء ويقيم بعد ذلك عند اإلقفال واجل-

، وعلى أساس هذا املبدأ، فعند اخنفاض املخزون (احليطة)صايف القيمة القابلة للتحقيق احرتاما ملبدأ التحفظ 
وحتميله يف الفرتة اليت حدث ( تدهور قيمة املخزون)مبلغ تكلفته يتوجب االعرتاف بالفرق كمصروف عن 

ل زيادة يف صايف القيمة القابلة للتحقيق وكان فيها، وميكن استعادة هذا التدهور الحقا إذا مت تسجي
باالستعادة كمكاسب عن طريق ختفيض قيمة تكلفة  تم االعرتافاملخزون املعين مل يستهلك بعد، وي

 1.املبيعات خالل الفرتة
 

                                                           
1
 Pascale Delvaille, Christopher Hossfeld  et autres ,  Op cit, P 99. 
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 :ملزنونا التقرير عن -2
حالة بيعه بقيمته الدفرتية  لمحاسبة عن املخزونات، فهو يتطلب االعرتاف يف تقنية معينة لمل يقرتح املعيار -

قواعد خاصة  عكمصروف ويف املقابل يتم االعرتاف بإيرادات بيعه لنفس الفرتة، كما أن املعيار مل يض
 .ا أو دجديدهاهنباملخزونات اليت يطول دورا

 نتاجو إمنا يتم إظهاره كتصحيح لتكاليف اإل الصنع وقيد التصنيع إيراداال يشكل تغري املنتوج تام -
(Ajustement) . 

 األمريكية املقبولة عخومااحملاسبية املبادئ : ثاايا
ال ختتلف املبادئ األمريكية بصفة جوهرية عن املعايري الدولية فيما يتعلق مبعاجلة املخزون، غري أن نشرة      

 3301-10-30-9سابقا وتدوين معيار احملاسبة للمجلس يف فقرتهARB 34األحباث األمريكية رقم 
ال صادر و إىل جانب الوارد أ (LIFO)صادر أوال  ايسمحان بتقييم املخزونات باستخدام طريقة الوارد أخري 

وقد أثبتت دراسة أجريت يف السنوات السابقة على املؤسسات  .املتوسط املرجح وطرق أخرى ،أوال
بعد طريقة الوارد أوال صادر  ألكثر استخداماااألمريكية اليت تطرح قيمها للتداول العام أن الطريقة الثانية 

أوال هي طريقة الوارد أخريا صادر أوال، وهذا ألهنا تفرض من طرف اإلدارة اجلبائية األمريكية، فهي ختدم 
ضة وتسعر خفالدخل اخلاضع للضريبة خالل فرتات التضخم، حبيث يسعر خمزون آخر مدة بأسعار من

ذا ما يؤدي إىل اخنفاض الربح اإلمجايل وبالتايل املبلغ سعار احلديثة املرتفعة، هاألالبضاعة املستهلكة ب
تتطلب املبادئ األمريكية أن تكون الطريقة املستخدمة يف التقومي هي نفسها وال  .2املستحق من الضريبة

 .تطبق على مجيع خمزونات املنشأة كما تتطلبه املعايري الدولية اليت
وفق املبادئ األمريكية ومجيع املبادئ  ة السوقية أيهما أقلاملخزون بالتكلفة أو بالقيمتتم احملاسبة عن  -

، فيمكن أن تكون القيمة االستخالفية أو "السوقية"األجنلوسكسونية، غري أنه مل يتم حتديد بدقة كلمة 
صايف القيمة القابلة للتحقيق، ويف الواقع معظم املؤسسات تستخدم صايف القيمة القابلة للتحقيق واليت 

 .املصاريف املطلوبة جلعل السلعة قابلة للبيعؤسسة التجارية انطالقا من سعر البيع مطروحا منه سب يف املتحت
عن تلك احملددة وفق معايري اإلبالغ املايل ومؤونة تدهور قيمة املخزون ال التدين مبالغ ميكن أن ختتلف  -

 .ميكن استعادهتا يف األنشطة الالحقة لتشكيلها

                                                           
1
  Robert Obert, " Pratique des normes IFRS,Norme IFRS et US GAAP ", Op cit, P 252. 

2
  Robert Obert, " Pratique internationale d’audit et de comptabilité ", Op cit, P 188. 
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الدولية والفرنسية ال يتم خصم أعباء النشاطات الثانوية ذات األمهية النسبية من على خالف املعايري  -
لكن يتعني على املؤسسة أن تستخدم نفس طرق  ،تكلفة النشاط الرئيسي عند حتديد تكلفة دخول املخزون

 .التقييم من فرتة ألخرى حىت تكون القوائم املالية قابلة للمقارنة عرب الزمن
 لفراسيالتنظيم ا :ثالثا

لتقرتب إىل املعايري الدولية وخاصة بعد صدور  اتتتجه القواعد الفرنسية املتعلقة باحملاسبة عن املخزون     
 :، وأهم ما ورد من قواعد يف هذا الشأناملتعلق بتعريف احملاسبة وقياس األصولCRC 06-2004التنظيم 

صادر أوال لتسعري املخزون إىل جانب طريقة الوارد سمح القواعد الفرنسية باستخدام طريقة الوارد أخريا ت -
 .أوال صادر أوال واملتوسط املرجح

يتم االعرتاف باملخزون ضمن األصول بتكلفة الشراء أو اإلنتاج وفق القواعد العامة للقياس احملددة يف  -
قرتاض بعد تسمح القواعد بشمول تكاليف اال، و الفرنسي اإلمجايلمن املخطط  7-400إىل  0-400املواد 

 .20لألصل املؤهل مثلما يتطلب معيار احملاسبة رقم فقط واليت تنسب 1رمسلتها يف تكلفة املخزون
مجالية أي تكلفة دخوهلا يف األصول أو القيمة احلالية وهي تقاس املخزونات يف تاريخ اإلقفال بالقيمة اإل -

النظام الفرنسي بتشكيل مؤونة على املخزونات القيمة االستخالفية أو القيمة النفعية أيهما أكرب، ويسمح 
تكلفتها عن القيمة احلالية، وإذا كان هناك استعادة للتخفيض  يف حالة اخنفاضا هناليت تتميز بطول دورا

 .اللغاستعادة مؤونات االستيف زيادة ال خاللن مناتج عن زيادة يف القيمة احلالية تدرج كإيراد 
يصحح وقيد التصنيع كإيراد يف قائمة الدخل حىت وإن كان سالب فهو الصنع تام يظهر تغري املخزون -
 .نتاج النشاطإخيفض من و 

 النظام احملاسيب املايل :رابعا
واملتضمن للقواعد  0222يوليو  02الباب األول من القرار املؤرخ يف يتطلب النظام احملاسيب املايل يف      

 2:يلي مايف احلسابات  واإلدراجاخلاصة بالتقييم 
احرتاما ملبدأ التحفظ يتم تقييم املخزونات بتكلفتها أو قيمة اجنازها الصافية أيهما أقل، وقيمة االجناز  -

 .الصافية هي سعر البيع املقدر خمصوما منه تكلفيت االمتام والتسويق أي مبعىن القيمة القابلة للتحقيق
توسط مبأو FIFOالوارد أوال صادر أوال  املخزونات عند خروجها من املخزن أو جردها بطريقة تقاس -

 .تكلفة شرائها أو إنتاجها املرجحة

                                                           
1
  Robert Obert, Marie-Pierre Mairesse, Op cit, p 111. 

 . 91، ص5001مارس  52 الصادر يوم ،91الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد   2
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تسجل أية خسارة يف قيمة املخزونات كمصروف يف قائمة الدخل عندما تكون تكلفة خمزون ما أكرب  -
 .من القيمة الصافية الجنازه

 استزراج الفروقات وحتليلها: خامسا
القياس والتقرير عن املخزون السلعي يف األنظمة احملاسبية قواعد املوجز لستعراض االمن خالل  

املقارنة يبدو بأن طريقة حتديد تكلفة املخزون متماثلة ويكمن االختالف يف املبادئ األمريكية اليت تسمح 
يسمح باستخدامها هو اآلخر اإلمجايل  احملاسيب املخططيزال  ، والباستخدام طريقة الوارد أخريا صادر أوال

، 20الذي مت توفيقه مع املعيار الدويل رقم  22-0223ألنه سطر أحكامه يف هذا املوضوع على التنظيم 
إىل جانب عرض خمزون منتوج تام الصنع وقيد التصنيع  هذا  .0222وذلك قبل استبعاد هذه الطريقة سنة 

إضافة إىل  ،دولية بأنه يعد كتصحيح لتكاليف اإلنتاجكإيراد يف األنظمة الثالثة املقارنة، بينما ترى املعايري ال
 .فروقات أخرى يف معاجلة خسائر القيمة واستعادهتا

 :من قياس وتقرير تثبيتات العينيةعن الاحملاسبة : الفرع الثاين
على أهنا مورد يراقب بصفة مستقلة  02تعرف التثبيتات العينية حسب معيار احملاسبة الدويل رقم     

عن املعيار القانوين للملكية وتتجلى هذه املراقبة يف قدرة املؤسسة على احلصول على منافع اقتصادية وقدرهتا 
مبدأه األساسي الذي يف اإلطار التصوري  هيؤكد ، وهذا ماعلى تقييد الغري من االستفادة من هذه املنافع

  1.يتمثل يف اجلوهر فوق الشكل
وهي أصول حتتفظ هبا املؤسسة الستخدامها يف  ،املصانع واملعدات ،تتمثل هذه التثبيتات يف املمتلكات

ألغراض إدارية، ومن املتوقع استخدامها  توريد البضائع واخلدمات أو بغرض تأجريها للغري أو اإلنتاج أو
 Les)باالستثمارات العقارية وتستكمل هذه التثبيتات يف املعايري الدولية  ،ألكثر من فرتة واحدة

immeubles de placement) مبعاجلتها وتتمثل يف األراضي واملباين  32ص املعيار احملاسيب رقم تاليت خي
تأجري تشغيلي أو إلعادة بيعها بعد فرتة طويلة من أجل عقد اليت حتتفظ هبا املؤسسة لغاية تأجريها مبوجب 

 (.السوقية)الرأمسالية االستفادة من ارتفاع قيمتها 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Benoit Pigé, Carole beau, " Comptabilité et audit ", Edition groupe revue fiduciaire, Paris, 2008, p 327. 
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 معايري احملاسبة الدولية: أوال
 :رشادات القياس والتقرير ما يليإأهم ما ورد من  
مالئما يتعني أن ال يقتصر  هايكون تسجيل حىتو  ،يتم االعرتاف بالتثبيتات العينية عند دخوهلا بتكلفتها -

مجيع التكاليف الضرورية لالقتناء وجعل على التكلفة  تشتملعلى التحويل القانوين للملكية وإمنا فقط 
 1.ةين دجد املقابل يف املنافع االقتصادية املستقبلأاألصل جاهزا لالستخدام، فهي األخرى يتوجب 

ليف االقرتاض اليت يتم اول األصل عند تأجيل سداد قيمته، كما يتم رمسلة تكخيتم رمسلة تكاليف د -
، واليت ختص فقط األصول املؤهلة، وهي 04طلبه املعيار الدويل رقم جمها يف تكلفة األصل يف حدود ما يتد

 2.أصول تتطلب فرتة طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام املطلوب أو البيع
منها يتم القياس الالحق بعد االعرتاف األويل باستخدام منوذج التكلفة وميثل التكلفة التارخيية مطروحا  -
املرتاكمني، أو معاجلة بديلة باستخدام منوذج إعادة التقييم اعتمادا على القيمة الك وخسائر القيمة هتإلا

يشرتط أن تتم عملية إعادة ، و تالك املرتاكم خالل الفرتات التالية إلعادة التقييمهالعادلة مطروحا منها اال
إذا كان يعوض  التقييم بانتظام كايف ويسجل فرق التقييم إذا كان موجبا ضمن حقوق امللكية، باستثناء

هبا كمصروف، أما إذا مت إعادة تقييم عقار فيمكن االعرتاف بفرق التقييم يف قائمة  اعرتفخسارة سابقة 
الدخل، وتعترب هذه املرة األوىل اليت تسمح املعايري الدولية باالعرتاف بالتغري يف قيمة األصول غري املالية يف 

 3.قائمة الدخل
بفصل مكونات األصل إىل  02ويل رقم دالذي يتطلبه معيار احملاسبة اليسمح املنظور حسب املكونات -

عدد من عناصر التثبيتات إذا كانت قيمتها مهمة مقارنة باملبلغ اإلمجايل لألصل، أو إذا اختلف العمر 
 : اإلنتاجي لبعض األجزاء، وهبذا تتم حماسبة كل عنصر واهتالكه بصفة انفرادية، ويتم تطبيق هذا املبدأ عند

يتم عند وضع برامج الصيانة واملراجعة الدورية، حبيث  (2)، الشراء، أو دجديد كل أو جزء من األصل (1)
على مدار الفرتة اليت تفصل بني عمليتني للصيانة  هوإطفاؤ  هيتم رمسلت الذي "تكلفة الصيانة"املكون  اثبات

 .قيام باملراجعة الشاملةللأو املراجعة، وبذلك ال تكون هناك احلاجة إىل ختصيص مؤونات 
 (US GAAP): األمريكية املقبولة واملتعارف عليها عخومااحملاسبة مبادئ : ثاايا

باستخدام اسرتشادات تدوين معيار احملاسبة للمجلس رقم  املبادئ األمريكيةتعاجل التثبيتات العينية يف      
ASC 360-10 "يف املوضوع  همن واإلعفاءقدم نطاق تطبيق هذا املعيار يو  ،"املمتلكات، املصانع واملعدات

، حبيث تقدم اسرتشادات خاصة حول تقييم التثبيتات العينية يف صناعات حمددة  02، 02-422الفرعي 

                                                           
1
 Bruno Bachy, Michel Sion, Op cit, p 109. 

2
 Pascale Delvaille, Christopher Hossfeld et autres, Op cit, p 53. 

3
 . 109ص  ، 5001األردن، الطبعة الثانية، ، ، دار وائل للنشر "معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية "جمعة حميدات، . أبو نصار، د. د. أ  
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 ، شركات التأمني(ASC 932)، البرتول والغاز(ASC 930)، املناجم(ASC 908)كشركات الطريان 
(ASC944)،...اسرتشادات يف هذا املوضوع ما يليوأهم ما ورد من . 1خلإ: 

تقاس التثبيتات العينية بتكلفتها التارخيية طبقا ملبدأ التكلفة ومتنع املبادئ إعادة تقييمها، والتكلفة تضم  -
سعر الشراء أو تكلفة اإلنتاج، إىل جانب املصاريف امللحقة لتجهيز ووضع األصل موضع اخلدمة، ويتم 

د األصل املؤهل مثلما ورد يف املوضوع يموال املقرتضة طوال الفرتة الالزمة لتشيالفوائد املدفوعة على األ دمج
ت يف اخلدمة، بعد ذلك ي، ومتتد رمسلتها إىل غاية هناية الفرتة بوضع التثب02 -42 -02 -422الفرعي 

ال  غري أن قياس تكلفة االقرتاض ختتلف عنها يف املعايري الدولية، حبيث ،تسجل هذه الفوائد كمصروف
 3.األجنبيةإدماج فروقات معدل الصرف الناشئة عن االقرتاض بالعملة  زجيو 
عملية االقتناء واليت تعمل على زيادة املنافع املستقبلية من خالل الرفع بيتم رمسلة مجيع املصاريف امللحقة  -

األصل املعين، يف قيمة األصل أو يف مدة حياته ويسمح املعيار بتسجيلها ضمن التثبيتات يف مدين حساب 
مثل هذه املعاجلة تسهل تعديل واستبدال احلساب بتطبيق مبدأ املنظور حسب املكونات، هذا املبدأ غري 

أن  تعد حساباهتا وفق هذه املبادئيسمح للمنشأة اليت  لذلكمطلوب ضمنيا من طرف املبادئ األمريكية 
     4.عايري اإلبالغ املايلتتطلبها ماليت تقوم باحتساب االهتالكات بطريقة مماثلة لتلك 

احملاسبة عن االهتالك نظام حيث متثل ال تشرتط املبادئ األمريكية املراجعة الدورية ملخطط االهتالك، -
عمال عملية توزيع وليست تقييم، و  يفه ،هدف إىل توزيع التكلفة على العمر االنتاجي لألصلي حماسيب

 5النفقات بإيراداهتا قابلةالتكاليف سوف يعمل على م توزيعإن ف ،اإليراداتبقات فبدأ مقابلة النمب
(Rapproche les charges des produits)،  الذي يتطلب  02على خالف معيار احملاسبة الدويل رقم

لعمر اإلنتاجي ومنط االهتالك يف تاريخ كل ميزانية عمومية، وإذا طرأ تغيري ما امراجعة القيمة املتبقية، 
 .2يتوجب معاجلته طبقا ألحكام املعيار الدويل رقم 

يتم مراجعة األصول للكشف عن اخنفاض القيمة وفق املبادئ األمريكية مىت كانت هناك دالئل تشري إىل -
هذه الدالئل وكيفية  SFAS 144داد، وحتدد قائمة احملاسبة املالية أن القيمة الدفرتية لألصل غري قابلة لالسرت 

احملاسبة عن اخنفاض قيمة األصول طويلة األجل، واملدجمة حاليا يف تدوين معيار احملاسبة للمجلس رقم 

                                                           
1
  Robert Obert, " Pratique des normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP ", Op cit, P 273. 
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" اخنفاض قيمة املوجودات" 42، بينما نص معيار احملاسبة الدويل رقم 341إىل غاية  422-02-42-02
 .التدين يف كل ميزانية عموميةختبار اعلى إجراء 

أوال، وذلك من خالل  دار إمكانية االسرتدابأداء اختاألمر لتدين يف مرحلتني، حبيث يتطلب ايتم حتديد  -
القابلة لالسرتداد واليت متثل جمموع التدفقات النقدية املتوقعة من  ةمقارنة القيمة الدفرتية لألصل مع القيم

احملصلة عند التخلص منه، وإذا مت إثبات بأن األصل غري قابل لالسرتداد يتطلب  والقيمة استخدام األصل
 الدولية يف مرحلة واحدة فقط رياملعاي حتت، يف حني يتم حتديد االخنفاض 2عندئذ حساب خسائر التدين

 .تدل على وجودهوجدت مؤشرات  مىتتتطلب القيام حبساب خسائر التدين 
لغ القيمة الدفرتية لألصل الذي يزيد عن قيمته العادلة اليت تقاس وفقا لتدوين يتم قياس خسائر التدين مبب -

، يف حني يقاس االخنفاض يف املعايري الدولية "القياس بالقيمة العادلة" 202معيار احملاسبة للمجلس رقم 
قياسه يف مرحلة اختيار التدين و يتم لذلك  ،مببلغ القيمة الدفرتية الذي يزيد عن القيمة القابلة لالسرتداد

الية حلالقيمة ا)األصل أو قيمته املستخدمة  بيعصايف سعر  لالسرتدادالقيمة القابلة متثل واحدة فقط، و 
 3.أيهما أعلى( للتدفقات املتوقعة

ما هو احلال يف املعايري كارشادات تتعلق بتقييم االستثمارات العقارية   ال توجد هناك خصوصيات أو -
بالتكلفة التارخيية خمفضة باالهتالك وتعاجل كباقي االستثمارات املمتلكة بغرض الدولية، فهي تقاس 

 4.االستخدام أو بغرض البيع
 (القواعد الفراسية)احملاسيب الفراسي  القااون: ثالثا

 :يف هذا الشأن ما يليالفرنسية القواعد احملاسبية  تقدم     
االقتناء عند الشراء أو تكلفة اإلنتاج عند إنتاجها من طرف ة عند دخوهلا بتكلفة يلتثبيتات العيناتقاس  -

املعايري احملاسبية ألن املخطط احملاسيب يف من ذلك الوارد  قاملؤسسة، ويكون مفهوم تكلفة الشراء أضي
يسمح مبعاجلة األعباء املباشرة املتعلقة بالشراء كمصروفات والسيما على مستوى احلسابات PCGاإلمجايل 

  يف حالة ما إذا5لتمويل شراء األصل أو إنتاجه يف تكلفة الشراءاالقرتاض وميكن إدماج تكاليف  ،الفردية
وهو نفسه الوارد يف املعايري  ،كان األصل يفي مبفهوم األصل املؤهل الوارد يف النظام احملاسيب اإلمجايل
 .د املؤجلالدولية، وال تسمح القواعد الفرنسية برمسلة تكاليف الدخول يف إطار التسدي
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ألصول العينية واملالية، وميكن أن تتم هذه العملية حبرية ابإعادة تقييم ( 00املادة )يرخص القانون التجاري -
حبيث ميكن تقييم األصول بقيمتها اجلارية وهي قيمة  ،املخطط احملاسيب اإلمجايلمن  0-422طبقا للمادة 

من طرف القانون، وآخر هذه العملية مج ميكن أن ترب أو ، ألصل بالنسبة للمنشأةاتعد وفقا للسوق ومنفعة 
، غري أن هذه العمليات ال ختضع لتنظيم كايف 04221 -0472عملية إعادة تقييم قانوين كانت يف فرتة 

احلسابات ميكن للمجموعة أن ختتار بني توحيد ومراجعة دورية كما هو احلال يف املعايري الدولية، وعند 
 2:نيتعاجلتني التاليامل

 عمليات إعادة التقييم املطبقة يف إحدى أو العديد من الفروع حذف. 
 أو القيام بعمليات إعادة التقييم لكل فروع اجملموعة باستخدام طرق موحدة. 

إلمجايل باحملاسبة عن مكونات األصل بشكل انفرادي، ويتحقق ذلك إذا توفرت ايسمح املخطط احملاسيب -
أمهية املكون بالنسبة  ،قيمتها جوهرية بالنسبة للقيمة االمجالية لألصل ،قيمتها جوهرية: املؤشرات التالية
: صنفني من املكوناتبني  (CNC)جمللس احملاسبة الوطين  00-0220ي ألر ا زيميو  .لنشاط املؤسسة

 Remplacements à intrevalles)ظام نتالعناصر األساسية لألصل واليت يتطلب استبداهلا با
réguliers) هالك خاصة هبا، لذلك ستوهي متثل املكونات من الصنف األول وتتطلب معدالت أو طرق ا

حياسب عنها بصفة مستقلة عند وجودها يف األصل وعند دجديدها، واملكونات من الصنف الثاين متثل 
ل فقط إذا كون منفصكمالنفقات اليت تتعلق بربامج الصيانة الكربى واملراجعة الدورية، واليت ميكن معاجلتها  

هالك ستال يصرح باخلصم اجلبائي ال 0222نوفمرب  03أن املرسوم لـ  من قبل، غريمؤونات  هلا مل ختصص
 3.املكونات من الصنف الثاين وهذا ما يعيق معاجلتها كمكون منفصل

خيتلف األساس احملاسيب عن األساس اجلبائي يف حتديد االهتالكات والفرق بينهما ميثل االهتالكات -
خصوم امليزانية، على خالف املعايري  يف القانونيةمن بند املؤونة ضاليت تظهر  (dérogatoires)املتناقضة 

 .ضريبة مؤجلةني األساس اجلبائي واحملاسيب  لألصل كبالدولية األمريكية يعاجل الفرق 
 .ال توجد يف املعايري الفرنسية خصوصية االستثمارات العقارية، فهي تعاجل كباقي االستثمارات العينية -
اقفال قيمة األصل عند كل تاريخ يف تقوم املنشأة بتقدير ما إذا كانت هناك دالئل تشري إىل اخنفاض  -
ين من خالل مقارنة القيمة الدفرتية لألصل كل وضعية مرحلية، إن وجدت تقوم باختيار التدو لحسابات ل

 4.(املستخدمةقيمته وهي أعلى قيمة بني صايف سعر البيع و ) مع قيمته اجلارية
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 النظام احملاسيب املايل: رابعا
رجب  04قرار املؤرخ يف لل الفصل األول والفصل الثاين من الباب األولتعاجل التثبيتات العينية يف        

 والذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية 0222يوليو سنة  02املوافق لـ  0307عام 
 1:ها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها، وأهم قواعد التقييم الواردة هيضوعر 
نتاج بالنسبة للتثبيتات اليت أنتجها االعرتاف األويل بالتثبيتات العينية بتكلفتها عند الشراء وبتكلفة اإل يتم -
 .لكيان لنفسها

التكلفة التارخيية وهي متثل التكلفة التارخيية منقوصا منها  تفاقيةايرتكز القياس بعد االعرتاف األويل على  -
، حبيث ميكن إدراج التثبيت العيين على بديلةغري أنه يرخص النظام مبعاجلة  ،االهتالكات وخسائر القيمة

أي بقيمته احلقيقية يف تاريخ إعادة تقييمه منقوصا منها جمموع االهتالكات  ،املعاد تقييمه هلغأساس مب
وخسائر القيمة، والقيمة احلقيقية ملنشآت اإلنتاج هي قيمتها السوقية، وعند غياب مؤشرات تدل على 

هتالك، ويتطلب بتكلفتها االستخالفية الصافية من اال درفإهنا تق( منشأة متخصصة)قيمتها يف السوق 
 .النظام احملاسيب أن تتم عمليات إعادة التقييم بانتظام كايف

يتطلب النظام احملاسيب املايل احرتام مبدأ املنظور حسب املكونات، حبيث تعاجل مكونات األصل بصفة  -
لنظام انفرادية إذا كانت مدة االنتفاع خمتلفة أو توفر منافع اقتصادية حسب أمناط خمتلفة، كما يسمح ا

الالحقة لالقتناء إىل قيمة األصل إذا كانت ترفع من قيمته وتؤدي إىل تدفق منافع اقتصادية النفقات بإضافة 
كتحسني رأمسايل من خالل رمسلة وقد قدم النظام أمثلة وحاالت يتعني فيها تسجيل األصل   مستقبلية،

إذا متكنت هذه  بينما .يانة الدوريةثل مصاريف الصمتالنفقات، ويف هذه احلالة ال داعي لتخصيص مؤونة 
يرادية حتمل على املصروف إالنفقات من احملافظة على احلالة التشغيلية العادية لألصل، فتعترب مصروفات 

 .عند تكبدها
يتطلب النظام املراجعة الدورية لطريقة االهتالك، املدة النفعية والقيمة املتبقية وكذلك قيمة األصل عند   -

وهي أعلى قيمة بني صايف سعر )ل احلسابات وإذا تبني بأن القيمة القابلة للتحصيل لألصل كل تاريخ إقفا
رق بني القيمتني ميثل اأقل من قيمته احملاسبية الصافية فإن الف ((املستخدمة)بيع األصل والقيمة النفعية 

 .خسارة يف القيمة ويدرج كمصروف يف احلسابات
ام احملاسيب املايل األراضي واملباين املمتلكة ظالعقارية اليت تعد مبوجب النوجود خصوصية االستثمارات  -

مها الحقا يمسالية عند بيعها بعد االحتفاظ هبا لفرتة طويلة، ويتم تقيأأو لتحقيق أرباح ر / لتقاضي إجيار و
ية لألراضي واملباين والقيمة احلقيق ،لتكلفة أو منوذج القيمة احلقيقيةابعد االعرتاف األويل باستخدام منوذج 
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هي يف العادة قيمتها السوقية اليت حتدد استنادا إىل تقدير جيريه مقومون حمرتفون مؤهلون، وأي تغري يف هذه 
 .من النتيجة الصافيةضدرج يالقيمة 
 وحتليلها استزراج أهم الفروقات: خامسا

األنظمة املقارنة،  يفوقياسها التثبيتات العينية  عنمن خالل استعراضنا ألهم االسرتشادات يف التقرير      
 :استخراج الفروقات التاليةميكن 

   أهم الفروقات يف القياس والتقرير عن التثبيتات العينية:  (1-3) اةجدول رقم
 النظام احملاسيب املايل القااون احملاسيب الفراسي املبادئ األمريكية املعايري الدولية 

القياس األويل 
 ولخالدعند 

يتم بتكلفة الشراء أو -
اإلنتاج وتضم إليها 
تكاليف االقرتاض لتمويل 
األصل املؤهل واليت تقاس 
بإدماج فروقات معدل 

 .الصرف
يتم رمسلة تكاليف -

الدخول يف إطار التسديد 
 . املؤجل

بتكلفة الشراء أو -
 .اإلنتاج

تكاليف  تقاس-
االقرتاض دون إدماج 
فروقات معدل 

 .الصرف
يتم رمسلة تكاليف -

الدخول عند التسديد 
 . املؤجل

 .تكلفة الشراء أو اإلنتاج-
تقاس تكاليف االقرتاض -

 .بإدماج فروقات الصرف
الدخول  يرادية تكاليفإ -

 .عند التسديد املؤجل
يسمح بتسجيل التكاليف  -

املباشرة ضمن املصاريف 
 .وذلك ألغراض ضريبية

تكلفة الشراء أو -
 .اإلنتاج

م اإلشارة إىل مل يت-
تكاليف الدخول عند 
التسديد املؤجل أو 

 .تكاليف االقرتاض

القياس الالحق 
 عادة التقييموإ

التكلفة التارخيية أو 
بالقيمة املعاد تقييمها أي 

 .منوذج القيمة العادلة

لتكلفة التارخيية امنوذج 
ال يرخص بإعادة و فقط 
 .التقييم

بالتكلفة التارخيية ويرخص 
التقييم باستخدام بإعادة 

  .منوذج للقيمة احلقيقية

التكلفة التارخيية أو 
منوذج التكلفة احلقيقية 

 (.اجلارية)
اخنفاض قيمة 

 األصل
يتطلب تقييم وجود 
دالئل يف كل ميزانية 
عمومية وإن وجدت يتم 

ر التدين يف مرحلة بااخت
واحدة تشمل املقارنة 

قاس التدين يوالقياس، و 
القيمة باملبلغ الزائد عن 

 .القابلة لالسرتداد

ى اختيار التدين جير 
وجدت دالئل مىت 

 حتديد على ذلك ويتم
االخنفاض يف مرحلتني 
ويقاس باملبلغ الزائد عن 

 .القيمة العادلة

يتطلب تقييم وجود دالئل 
ية ضعيف كل ميزانية أو كل و 

مرحلية وإن وجدت جيرى 
ار التدين يف مرحلة باخت

ئد واحدة ويقاس باملبلغ الزا
 Actuelleعن القيمة اجلارية 

 (.القابلة لالسرتداد)

جيرى التقييم يف كل 
ميزانية عمومية ويقاس 
التدين باملبلغ الفائض 
عن القيمة القابلة 

القابلة )للتحصيل 
 (.لالسرتداد

تسجيل األصل 
باملنظور حسب 

 املكونات

يتطلب ذلك على مجيع 
مكونات األصل إذا 
توفرت فيها شروط حمددة 

داعي لتخصيص  وال

ذلك وال داعي  بيتطل
لتخصيص مؤونة على 

 .اإلصالحات الكربى

يتطلب ذلك على الصنف 
األول والصنف الثاين 

 .ختصص له مؤونة

يتطلب ذلك وال داعي 
لتخصيص املؤونة على 

 .اإلصالحات
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نة على اإلصالحات ؤو م
 .الكربى واملراجعة الدورية

االستثمارات 
 العقارية

 معياريتم معاجلتها وفق 
وفصلها  32رقم  احملاسبة

التثبيتات العينية  عن
 .األخرى

ال توجد خصوصية 
 االستثمارات العقارية

هلا خصوصية ويتم  توجدال 
فصلها عن بمعاجلتها 

التثبيتات العينية 
 .األخرى

،  32و 02، معيار احملاسبة الدويل رقم ASC360-10-15باالعتماد على قانون معيار احملاسبة للمجلس األمريكي   من إعداد الباحثة :املصدر
  .أحكام القانون احملاسيب الفرنسي وقواعد النظام احملاسيب املايل

    
 :ميكن حتليل الفروقات املبينة يف اجلدول أعاله على النحو التايل     
العينية، وذلك يف يالحظ وجود العديد من الفروق املهمة بني األنظمة املقارنة يف معاجلة التثبيتات  -

وعملية إعادة التقييم اليت تسمح هبا مجيع األنظمة دون النظام  ،القياس الالحق ،القياس األويل عند دخوهلا
الفروقات  يتضمن بعضاألمريكي، كما أن موضوع تدين قيمة األصول يظهر بصفة عامة متشابه، غري أنه 

 .قياسهاالعرتاف به وكيفية  توقيت ،ر التدينبايف كيفية اخت
اللذان باألصول و  اناملتعلق 22 -0223و  CRC 0220- 02 اللجنة رغم من وجود تنظيميعلى ال -

على توفيق القواعد الفرنسية مع املعايري الدولية، إال أهنا تبقى الكثري من الفروق، فالعديد من  عمال
 .ألهنا ال ختدم األغراض اجلبائيةاملمارسات الدولية يرخص هبا القانون احملاسيب ولكن ال ميكن ممارستها 

رشادات الدولية والسيما االهذا املوضوع مع يف توافق كثريا تيظهر بأن ارشادات النظام احملاسيب املايل  -
 معاجلة اجلوانب احملاسبية املختلفة هلذه يفغري أنه مل يفصل  ،مارات العقاريةثخصوصية معاجلة االست

 .32التثبيتات كما هو احلال يف معيار احملاسبة الدويل رقم 
لقيمة العادلة يف إعادة تقييم التثبيتات العينية دجعل ايرى جملس معايري احملاسبة الدولية بأن تطبيق مدخل  -

من الفارق بني  خفيضدف إىل التيهذا النموذج من القوائم املالية أقرب إىل الواقع وقابلة للمقارنة ألن ه
 كماهذا املدخل غري مرخص به يف األنظمة األخرى،  لكن القيمة احملاسبية الصافية لألصل وقيمته السوقية، 

 .  أن القيمة العادلة للممتلكات واملعدات وكذلك االستثمارات العقارية عادة ما متثل قيمتها السوقية
 ، حبيث يتم استخداميعيق الفهم اجليد هلذه االرشادات الذي صطالحاتشكل اختالف االم يظهر -

مصطلحات خمتلفة للتعبري عن معىن واحد كالقيمة القابلة لالسرتداد القيمة احلالية، القيمة احلقيقية، القيمة 
املعايري السرتداد يف للكن املعىن خيتلف كالقيمة القابلة  الحاتطاالصالقابلة للتحصيل، وأحيانا تتشابه 

 .الدولية واألمريكية
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 املعاةجة احملاسبية لعقد اإلجيار التخويلي: الفرع الثالث
: ومها ،يتم االعرتاف باألصول حسب اإلطار املفاهيمي جمللس معايري احملاسبة الدولية بتوفري شرطني 

صل، وميكن قياس تكلفته لنامجة عن استخدام هذا األاإذا كانت املنشأة تراقب املنافع االقتصادية املستقبلية 
يتطلب تسجيلها  ممابعض األصول املستخدمة من طرف املنشأة على هذين الشرطني، دجيب مبوثوقية، 

خالله من عقد إجيار متويلي إذا مت  العقد بأنهعد يضمن األصول، كاألصول املؤجرة بعقد إجيار متويلي، و 
ىل املستأجر، وقد تنتقل أوال تنتقل ملكية األصل إىل حتويل معظم املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية األصل إ

 .دجر عند انتهاء العقأاملست
 معايري احملاسبة الدولية: أوال
سنة ته ، وقد قام مبراجع"عقود اإلجيار" 07معيار احملاسبة رقم الدويل أصدر يف هذا الشأن اجمللس      

، 04، وذلك لتوفيقه مع قائمة احملاسبة املالية رقم 0222وأصبح ساري املفعول سنة  0224، مث سنة 0447
 20من  بتداءاوهو قابل للتطبيق  ،عيار جديدمب 07ودجدر اإلشارة إىل أن اجمللس يقوم باستبدال املعيار رقم 

، وأهم االسرتشادات 1ةاحملاسبة املاليمعايري ، مت إعداده يف إطار املشاريع املشرتكة مع جملس 0202جانفي 
 :يف هذا املوضوع ما يليالواردة 

على جوهر عقد  -لمعلومةلبغرض توفري موثوقية  -"عقود اإلجيار" 07يركز معيار احملاسبة الدويل رقم  -
كما حيدد املعيار مبدأ عام   ،لتمييز بني عقد اإلجيار التمويلي والتشغيليلالقانوين  هاإلجيار وليس على شكل

يعد عقد اإلجيار متويلي، إضافة لخاطر املتعلقة باألصل املستأجر حتويل معظم املنافع وامل لتمييز يكمن يفل
 .إىل توريد قائمة من الشروط ويتطلب توفري أحدها حىت يصنف عقد اإلجيار إىل عقد متويلي

عقود اإلجيار التمويلي كأصول غري جارية يف ميزانية املستأجر ويف بيتطلب على املستأجر أن يعرتف  -
، ويتم قياس األصل وااللتزام بالقيمة العادلة أو القيمة احلالية للحد التزامالناجم عن ذلك كاملقابل بااللتزام 

األدىن من الدفعات مبا فيها القيمة الباقية املضمونة أيهما أقل، وحتدد القيمة احلالية باستخدام معدل ضمين 
املسجلة مجيع ىل القيمة إللعقد إذا كان ميكن حتديده أو معدل االقرتاض احلدى للمستأجر، ويضاف 

 2:ويتم االعرتاف الحقا بـالتكاليف املباشرة املبدئية اليت يتحملها املستأجر، 
   مصروف اهتالك لألصول القابلة لالهتالك على مدار فرتة العقد أو فرتة استخدام األصل إذا

 .كانت أقل

                                                           
1
 Robert Obert, " Pratique des normes IFRS,Normes IFRS et US GAAP ", Op cit, p 295. 

2  
Pricewaterhousecoopers(pwc),"IFRS,Arrêté des comptes 2014", Op cit, p814-816. 
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  روف الفائدة دفعات اإلجيار بني مصيتم تقسيم مصروف متويل لكل فرتة حماسبية، حبيث
غري و االلتزامات املثبتة عند االستئجار، وتظهر االلتزامات موزعة بني اخلصوم اجلارية  فيضوخت

 .اجلارية
ذلك تسجيل احلقوق  يتم بعدألصول، لفل حساب األصل لدى املؤجر وتسجل العملية مبثابة بيع قي -

املتعلقة باإلجيار بالقيمة احلالية لدفعات اإلجيار، وتوزع كذلك الدفعات عند املؤجر بني إيراد الفوائد 
 .   لحقوق املثبتةلوختفيض 

 مبادئ احملاسبة املقبولة واملتعارف عليها : ثاايا
تعاجل عقود االستئجار التمويلي يف املبادئ األمريكية باستخدام اسرتشادات قائمة احملاسبة املالية رقم      

 . "Leases"االستئجارات  ASC"232اليت مت دجمها حاليا يف تدوين معيار احملاسبة للمجلس رقم  04
التأجري إىل عقود التأجري اعتمادا على مبدأ تسبيق اجلوهر على الشكل تصنف املبادئ األمريكية عقود  -

املشاهبة لعمليات الشراء ويطلق عليها مصطلح االستئجارات الرأمسالية بدال عن االستئجارات التمويلية 
عقود االستئجار حسب  حبيث تعدم التمييز بينهما على أساس عتبات كمية، توي. التشغيليةعقود التأجري و 

   1:ة إذا كانت تفي بإحدى الشروط التاليةرأمسالي 0-02-02-232املوضوع الفرعي للتدوين 
 أن ينقل العقد ملكية األصل إىل املستأجر يف هناية مدته. 
  يتضمن العقد سعر خيار شراء حتفيزي أي إذا كان من املتوقع أن يكون سعر الشراء يف هناية مدة 

 .العقد أقل من القيمة العادلة لألصل    
  من العمر االقتصادي املقدر لألصل % 72أن تكون مدة االستئجار أكرب أو مساوية لـ. 
  من  % 42أن تكون القيمة احلالية للحد األدىن للدفعات عند بداية العقد مساوية أو تزيد على

 .القيمة العادلة لألصل
االقتصادي املقدر لألصل، كما يف حني تتطلب املعايري الدولية أن متثل مدة االستئجار جزء كبري من العمر 

وإمنا تكون القيمة احلالية تغطي شبه كليا القيمة العادلة لألصل  % 42أن املعيار مل يشرتط املعدل احملدد بـ 
  2.عند توقيع العقد

عند بيع وإعادة استئجار األصل بعقد إجيار متويلي من طرف  04تتطلب قائمة احملاسبة املالية رقم  -
املنشأة املالكة أن تؤجل االعرتاف مبكاسب البيع وتقوم باهتالكها على مدى فرتة االستئجار، أما اخلسائر 

بسيطة يف حبقوق فيعرتف هبا فورا، لكن ميكن االعرتاف فورا باملكاسب يف حالة ما إذا كان البائع حيتفظ 

                                                           
1
  Jacqueline Langot, Op cit, P 101. 

2
 Odile Barbe Dandon, Laurent Didelot, 3ème éd, Op cit, p 68. 
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، ال يسمح باالعرتاف مبكاسب وخسائر البيع طوال 07رقم  ، على خالف املعيار الدويل1األصل استخدام
 .    مدة العقد

 (:القواعد الفراسية)القااون احملاسيب الفراسي : لثاثا
 2:حبيثال يوجد يف القواعد الفرنسية مفهوما لعقود اإلجيار التمويلي،  
وتعاجل   22-0223على مستوى احلسابات الفردية تعفى عقود اإلجيار من نطاق تطبيق التنظيم  -

بتحميل ( النظام احملاسيب اإلمجايل من 7 -440املادة  سبح)كاستئجارات بسيطة، حبيث يقوم املستفيد 
تفيد التثبيت مبالغ اإلجيار على حساب املصروفات خالل فرتة التأجري، وعند رفع خيار الشراء يسجل املس

      .(أي القيمة املتبقية)ل دخو يف أصول امليزانية مببلغ يوافق القواعد املطبقة لتحديد قيمة ال
-44على مستوى احلسابات املوحدة ميكن أن تدخل عقود االستئجار التمويلي يف نطاق تطبيق التنظيم  -

املرحلة الطريقة التفضيلية واحملاسبة عنها كأصل والتزام عند تعديل حسابات اجملموعة يف  باستخدام 20
 .السابقة للتوحيد

وقعت عملية بيع وإعادة استئجار لألصل من طرف املنشأة املالكة حتت صيغة عقد إجيار متويلي فإن  ذاإ -
تات بقيمته املسجلة عند تاريخ لبيع يتطلب استبعادها وحيتفظ باألصل ضمن التثبياوخسائر أمكاسب 

    .البيع
 النظام احملاسيب املايل: رابعا
من الباب األول للقرار املؤرخ يف  يتناول النظام احملاسيب املايل عقد اإلجيار التمويلي يف الفصل الثالث     

 :على النحو التايل، 02223يوليو  02
ومنافع ذات صلة مبلكية األصل إىل املستأجر، ميكن حول مبوجبه شبه كليا خماطر تأنه عقد تعلى يعرف  -

من ( التشغيلي)قل، ويتم متييزه عن عقد اإلجيار البسيط نتقل فيه امللكية عند انتهاء مدة العقد أو ال تتأن تن
واقع أو جوهر الصفقة بدال من شكل العقد أو صيغته، ويتم بذلك التقرير عنه بطريقة تبني نية كل من 

جر وليس شكل االتفاق بينهما، وميكن تصنيفه بأنه عقد إجيار متويلي بتوفر إحدى الشروط املستأجر واملؤ 
 .07نفسها الواردة يف معيار احملاسبة الدويل رقم 

                                                           
1
  Richard G.Schroeder, Myrtle W.Clark, Jack M.Cathey, Op cit, p 442. 

2
  Voir: 

- Robert Obert, Marie-Pierre Mairesse, Op cit, p 97.  

- Odile Barbe Dandon, Laurent Didelot, 3ème éd, Op cit, p 82. 
 .50-91، ص 5001مارس  52 ، الصادر يوم91 العددالصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  3
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احرتاما ملبدأ تسبيق اجلوهر على الشكل يسجل األصل املستأجر بأقل قيمة بني القيمة احلقيقية لألصل  -
ية التثبيتات من حيث ختصيص بقويعاجل بعد االعرتاف به كللحد األدىن من املدفوعات، نة يوالقيمة احمل

 . وخسارة القيمة االهتالكات
غري الصانع أو غري  املؤجرة يف دفاتر املؤجر بني املؤجر الصانع أو املوزع لألصل و يختتلف املعاجلة احملاسب -

 .املوزع لألصل
يقوم املستأجر بتأجيل االعرتاف بأية  (Sales and lease backs) االستئجار مثيف حالة عملية البيع  -

 .أرباح وإهالكها على مدى فرتة االستئجار
 الفروقات وحتليلها حتديد: خامسا

نظمة يف األمن خالل استعراض أهم االسرتشادات اليت تتعلق مبعاجلة عقود اإلجيار التمويلي  
 :يلي إىل ما نتوصلاملقارنة ميكن أن احملاسبية 

مل تظهر فروقات كثرية يف هذا املوضوع بني املبادئ األمريكية واملعايري الدولية سواء من حيث املمارسة -
حبيث مت  ،التوافق املشرتكة بني اجمللسنيجهود  بفضلهذا و . فصاحيةاحملاسبية أو من حيث املمارسة اإل

استبداله، كما يقوم جملس احملاسبة املالية مت توافق مع املبادئ األمريكية، مث يل 07حتسني املعيار الدويل رقم 
 .الستبعاد مجيع الفروقات املوجودة بني املرجعني ASC 840حاليا مبراجعة تدوين معيار احملاسبة 

اسبة أكثر عمومية وأقل دقة من تلك الواردة يف قائمة احمل 07تظهر االرشادات اليت يقدمها املعيار رقم  -
والسيما يف حتديد املعايري اليت يصنف على أساسها االستئجار التمويلي، فهذه القائمة  04املالية رقم 

 .هتدف أساسا إىل تقريب املعاجلة عند املؤجر واملستأجر واحلد من استخدام طرق التمويل خارج امليزانية
الذي يعزز من  مبدأ اجلوهر فوق الشكليتم التمييز بني العقود ومعاجلة العقود االستئجارية بتطبيق  -

تطلبه كل من املبادئ األمريكية، الدولية وكذلك النظام احملاسيب املايل دون القواعد تموثوقية املعلومة، و 
وبذلك املعاجلة اليت ترتبط به واليت يسمح هبا فقط على مستوى  إىل هذا املبدأ، الفرنسية اليت تفتقد
 .احلسابات املوحدة

تتوافق املعاجلة احملاسبة املطلوبة من عند املؤجر واملستأجر يف النظام احملاسيب املايل مع تلك الواردة يف  -
 .وباستبدال هذا املعيار يتوقع أن تنشأ فروق جديدة 07معيار احملاسبة الدويل رقم 
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 أهم الفروقات يف احملاسبة عن املصروفات: املطلب الثاين
 .يف بند تكاليف البحث والتطوير معاجة املصروفاتتنحصر الفروقات البينية يف      

 
  عاةجة احملاسبية لتكاليف البحث و التطويرامل: الفرع األول

ومها مرحلة البحث  ،رحلتنيمنتاج أصل غري ملموس ذاتيا الفصل بني إيتعني على املنشأة عند        
ويقصد بالبحث . دة خالل املرحلتنيبوهذا من أجل تقدير امكانية تسجيل املصاريف املتك ،ومرحلة التطوير

ير هو عملية تطبيق نتائج البحث واملعارف املتوصل طو والت ،لحصول على معارف جديدةلاستقصاء خمطط 
احملاسبية املعاجلة وتعد . 1منتوج معني، مواد أو أدوات أو خدمة جديدة إلنتاجليها على خطة أو تصميم إ

ملصاريف البحث والتطوير عملية معقدة ألنه يصعب حتديد تكاليف املشاريع املعنية وتوقيت حتقيق املنافع 
 .االقتصادية

 معايري احملاسبة الدولية :أوال
الذي متت '' األصول غري امللموسة'' 42رقم  الدويلار احملاسبة ييتم معاجلة هذا املوضوع من قبل مع     

حمل معيار احملاسبة الدويل رقم ، وقد ألغى هذا املعيار وحل  0223ومراجعته سنة  0442املصادقة عليه سنة 
فيما يتعلق مبصاريف البحث  24فيما يتعلق باهتالك التثبيتات غري امللموسة ومعيار احملاسبة رقم  23

 :رشادات ما يلياوأهم ما حيمله املعيار من . 2والتطوير
يتطلب املعيار معاجلة املصاريف املرتتبة أثناء فرتة البحث كأعباء يف قائمة الدخل لعدم قدرة املؤسسة  -

 .على إظهار املنافع االقتصادية املستقبلية نظرا لعدم الوصول إىل مرحلة التطوير
توفر  إثباترتة التطوير كأصل معنوي، إذا متكنت املؤسسة من دة أثناء فبيتطلب تسجيل املصاريف املتك -

 3:مجيع الشروط التالية
 الفنية الستكمال األصل حبيث يصبح متوفرا لالستخدام أو البيع اجلدوى. 
  متام األصلإالنية يف. 
 القدرة على استخدام األصل أو بيعه. 
  ألصل نفسهااألصل أو  إلنتاجكيفية توليد األصل للمنافع احملتملة وبيان وجود سوق.  
  تطوير واستخدام أو بيع األصل املعنوي إلمتامتوفر املوارد الفنية واملالية املناسبة 
  دة يف فرتة التطوير بشكل موثوقبقياس النفقات املتكالقدرة على.  

                                                           
1
  Jerry J.Weygandt, Donald E.Kieso et autres, Op cit,, p584. 

2
  Robert Obert, "Pratique des normes IFRS,Normes IFRS et US GAAP", Op cit,p278. 

3
  Isabelle Andernack," l'essentiel des IFRS", Edition groupe Eyrolles, Paris, 2014, p103. 
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رمستلها ثبات توفرها يتم إات، وبعد فرو صثبات هذه البنود تقوم املنشأة بتحميل النفقات على املإوقبل 
من تاريخ توفر  ابتداءحدد تكلفة هذا األصل مبجموع النفقات املرتتبة تواالعرتاف هبا كأصل ملموس، ت

  .نتاجياإل هحسب عمر  هاؤ يتم اطفاو البنود أعاله، 
  (US GAAP)املبادئ احملاسبية املقبولة واملتعارف عليها األمريكية  :ثاتيا

ضرورة حتميل مجيع تكاليف البحث والتطوير على  FAS1 20تتطلب قائمة احملاسبة املالية رقم       
يسمح يف األنظمة األجنلوسكسونية األخرى برمسلة بعض مصاريف غري أنه  ،املصروفات مبجرد تكبدها

كانت ختص منتوج خر إذا  آالتطوير يف حدود ما إذا كانت املنافع املستقبلية مضمونة بصفة معقولة أو مبعىن 
 2.حمدد بوضوح أو عملية قابلة للجدوى الفنية

 القواعد الفراسية: ثالثا
بيتات املعنوية على ثاملتعلقة باالعرتاف والتقييم األويل للت 22-0222لقد مت تسطري أحكام التنظيم      

كأعباء ومصاريف   3 4-400بالغ املايل، حبيث تعاجل مصاريف البحث حسب املادةإلاسرتشادات معايري ا
إذا كانت تتعلق مبشاريع فردية، لديها حظوظ جدية يف النجاح وحتقيق مردودية التطوير كأصول معنوية 

مجايل إذا توفرت الشروط نفسها املطلوبة اإلذة من طرف املخطط احملاسيب باحمل تلكتعد هذه املعاجلة  .دجارية
يتطلب القانون التجاري  .عاجلة بديلة كمصروفات، كما يسمح النظام مب42رقم من طرف معيار احملاسبة 

كأصول وفق خمطط وفرتة مخس سنوات كحد أقصى، ويف حاالت   ةاهتالك مصاريف التطوير املسجل
 .استثنائية ميكن أن متتد إىل فرتة أطول ال تفوق فرتة استخدام األصل

 النظام احملاسيب املايل :رابعا
لعينية الواردة يف القرار تعلق بتقييم األصول املعنوية واقواعده اليت تيتطلب النظام احملاسيب املايل يف       

حتميل نفقات البحث عن مشروع داخلي على حساب املصروفات وال ميكن  0222يوليو  02املؤرخ يف 
إذا كانت النفقات ذات صلة : يف احلاالت اآلتيةفقط ير فهي تشكل تثبيتا معنويا و أما نفقات التط ،تثبيتها

األصل  إلمتامتوفر املوارد الفنية واملالية وأخرى مبشروعات تنطوي على حظوظ لتحقيق مردودية شاملة، 
  4.ه النفقات مبوثوقيةذقياس ه وإمكانيةاملعنوي أو استعماله أو بيعه، 

 
 
 

                                                           
1
  Robert Obert," Pratique Internationale de la Comptabilité et de l'Audit", Op cit,p164. 

2
  Jerry J.Weygandt, Donald E.Kieso,et autres ,Op cit,p584. 

3
  Robert Obert, Marie-Pierre Mairesse, Op cit,P106. 

4
 .90،1، ص  5001مارس  52، لـيوم 91الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  
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 حتديد أهم الفروق : الفرع الثاين
يظهر بأن الفروقات ال تزال معاجلة مصاريف البحث والتطوير سرتشادات المن خالل استعراضنا       

موجودة يف هذه املمارسة، وذلك بسبب رفض جملس احملاسبة املالية لرمسالة تكاليف التطوير ومساح القواعد 
بأن القواعد الفرنسية واجلزائرية تعنون بند هذه يبدو كما   ،اتفالفرنسية كذلك باملعاجلة البديلة هلا كمصرو 

فقط لرغم من أنه حيمل على اضمن األصول املعنوية الظاهر " مصاريف البحث والتطوير"النفقات بـــ
 .مصاريف التطوير وال ميكن رمسالة مصاريف البحث
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 واإليرادات االلتناماتالفروقات البينية يف القياس والتقرير عن : ملبحث الثاينا
اسرتشادات املمارسات اليت تشهد فروقات بينية يف نظم احملاسبة  بإجيازنستعرض يف هذا املبحث      

 .استخراج أهم الفروق وحتليلها بغرضمن حيث القياس والتقرير لعناصر اإللتزامات واإليرادات املقارنة 
 

   االلتناماتالفروقات البينية يف القياس والتقرير عن : املطلب االول
متثل االلتزامات اليت تشهد اختالفات بينية يف القياس والتقرير يف النظم احملاسبية املقارنة خطط      

  .الضرائب املؤجلةو  التغيريات يف أسعار الصرف، التقاعد
 التقاعداملعاةجة احملاسبية خلطط : الفرع األول

متثل خطط التقاعد تلك اخلطط اليت هتدف إىل ضمان مكافأة األجراء عند توقفهم النهائي عن       
لتزام شكلي أو غري شكلي للمؤسسة بدفعات إفهي تنشأ انطالقا من  ،السن يفالنشاط بسبب التقدم 

، وتصنف هذه املنافع يف 1ضافية عند الوفاة، تأمني طيب والتأمني عن احلياة خالل فرتة التقاعدإشهرية و 
يدفع صاحب  .العديد من األنظمة املتعلقة بالتقاعد إىل أنظمة املسامهات احملددة وأنظمة املنافع احملددة

رية إىل منشأة أخرى كصندوق الضمان االجتماعي ل مسامهات ثابتة ودو و مبوجب النظام األالعمل 
بدفع املنافع للمستخدمني بقدر مبلغ املسامهات يف  هذه املنشأةوصناديق التقاعد املكملة، وتتكفل بعدها 

وتتحمل  مبفردهااملؤسسة اخلطة  متول النظام الثاينيف  بينما ،الربنامج من طرف كال من املؤسسة واملوظفني
ويف النظام األخري  .مبوجبه خماطر التوظيف ألهنا تلتزم بتوفري املنافع املستقبلية للموظفني احلاليني والسابقني

 .خر كما توضحه االسرتشادات املواليةآفصاحية من بلد إىل احملاسبية وحىت اإلختتلف التطبيقات 
 معايري احملاسبة الدولية :أوال

الذي مت تبنيه سنة " منافع املوظفني" 04تعاجل املنافع التقاعدية من طرف معيار احملاسبة الدويل رقم       
كمل ستوت ،02042عام ، وأصبح ساري املفعول 0200آخرها كانت سنة  ،وخضع لعدة تعديالت 0424

ويعاجل كذلك معيار ". احملاسبة والتقرير عن برامج منافع للتقاعد" 02املعاجلة من طرف معيار احملاسبة رقم 
  .ترتبط بالعاملنيخيارات األسهم ومنافع مماثلة " املدفوعات على أساس األسهم" 0االبالغ املايل رقم 

تعد احملاسبة عن خطط التقاعد واملنافع األخرى طويلة األجل معقدة بسبب صعوبة قياس اخلصم      
كتوارية لقياس االلتزامات ا ويتطلب أحيانا وجود افرتاضات  04لذلك يشجع معيار احملاسبة رقم  ،املرتبط هبا

                                                           
1
 Jacqueline Langot, Op cit, p244. 

2
 Robert Obert," Pratique des normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP", Op cit,350-351. 
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ويف معظم األحيان ختتلف النتائج الفعلية عن تلك  ،العاملنيواملصاريف املتعلقة باملنافع بعد هناية خدمة 
 .كتواريةإكتواري مما يؤدي إىل وجود خسائر أو أرباح اليت مت تقييمها باألسلوب اإل 

 1:املعاجلة احملاسبية مبوجب املنافع احملددة على النحو التايل 19يتطلب معيار احملاسبة رقم       
ألصل وهو ميثل مبلغ القيمة احلالية لاللتزام يف تاريخ االقفال ا/بصايف االلتزام االعرتاف يف امليزانية  -

 .وخيفض منه القيمة العادلة ألصول اخلطة املستخدمة لتحمل االلتزام
( يف حالة تعديل اخلطة)االعرتاف يف قائمة الدخل بتكاليف اخلدمة اجلارية، تكاليف اخلدمة السابقة  -

للفرتة ( األصل)واليت حتتسب من خالل ضرب صايف االلتزام ( األصل)االلتزام  وصايف الفوائد على صايف
، وتضم هذه لاللتزاممعدل اخلصم نفسه املستخدم لقياس القيمة احلالية ( ×)مبوجب املنافع احملددة يف 

ر على القيمة اخلطة، أعباء الفوائد املتعلقة بااللتزام وأثر االقتصاعوائد الفوائد النامجة عن أصول : الفوائد
 .منافع االقتصادية املتاحةاحلالية لل

كتوارية النامجة عن التغريات يف األرباح واخلسائر اإل بخر اآل شاملاالعرتاف يف قائمة الدخل ال -
 .ةطألصول اخلعادلة معدل اخلصم وتغريات القيمة ال لتغريكتوارية وأي أثر إل ااالفرتاضات 

  (US GAAP)عخوما  اعليه تعارفاألمريكية املقبولة وامل ئاملباد :ثاايا
تشكل هذه اخلطط جدال كبريا يف اجملتمع املايل األمريكي نظرا ألمهية املبالغ اليت ختصصها الشركة       

 .مبفردها، هذا كون الدولة ال تساهم فيها كما هو احلال يف العديد من الدول األجنبية
 40اليت افتتحت بعد فصاح يف ميزانياهتا للفرتات إلواليات املتحدة األمريكية باقامت املؤسسات يف ال      

فالواليات املتحدة ال تعتمد .2عن التزامات التقاعد غري املمولة مبدفوعات من أموال التسيري 0422ديسمرب 
ة اللتزام ياحملاسب منا على خطة للتقاعد، ولتعديل املعاجلةإعلى نظام مكمل للتقاعد كما هو احلال يف فرنسا و 

العديد من املعايري أمهها قائمة احملاسبة املالية  جمللساصدر أفصاحات املتعلقة به التقاعد وضمان جودة اإل
فصاحات إ" 040وتلتها القائمة رقم " التسجيل احملاسيب اللتزامات التقاعد" 0422سنة   27FASرقم 

أنظمة " ASC3 702ن حاليا يف تدوين اجمللس ااملدجم"األخرىأرباب العمل عن املعاشات واملنافع التقاعدية 
 :بادئ على النحو التايلوتتم احملاسبة عنها وفق امل ."التقاعد

                                                           
1
 Voir: 

- Isabelle Andernack,Op cit, p133-134. 

- Robert Obert, "Pratique des normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP ", Op cit, p368-369 
2
  Robert Obert, "Pratique Internationale de la comptabilité et de l'audit", Op cit, p204. 

3
  Richard G.Schroeder,Myrtle W.Clark,Jack M.Cathey, Op cit,p463,366. 



المحاسبية المقارنةالفروقات البينية العالمية في االعتراف والقياس في النظم : الفصل الثالث  
 

149 
 

وتتطلب ممارسة   (retraite par capitalisation)تتبىن املبادئى األمريكية سياسة رمسلة تكاليف التقاعد  -
يضاحات من فصاحات الضرورية يف اإلخطة املنافع احملددة االعرتاف بااللتزام وتكلفة االلتزام من جهة واإل

 .جهة أخرى
ترتكز على  ،كتوارية لقياس اخلطط وفق خصائص خطة املنافع احملددةيتم استخدام العديد من الطرق اإل  -

الذي يتطلب  04سن عند التقاعد، على خالف معيار احملاسبة رقم املرتبات املستقبلية، سنوات اخلدمة أو ال
 1.املنافع على فرتات اخلدمةاليت ترتكز على توزيع ( أو املنافع املستحقة)طريقة الوحدات االئتمانية املتوقعة 

خل بطريقة الكوريدور دكتوارية جزئيا يف قائمة الاخلسائر اإل /االعرتاف باألرباح ئتسمح املباد - 
(Fourchette=Corridor)من املبلغ أيهما  ٪02اخلسائر اليت تتعدى /، حبيث تستنفذ احلصة من األرباح

يف حني قام  ،2نياملدة املتبقية لنشاط املستخدمأعلى بني قيمة االلتزام والقيمة العادلة ألصول اخلطة على 
خيص االعرتاف الفوري  0200يف جوان  04تعديل على معيار احملاسبة رقم  بإصدارجملس احملاسبة الدويل 

 3. 20/20/0204هبذه األرباح واخلسائر يف الدخل الشامل واستبعاد طريقة الكوريدور وذلك ابتداء من 
خر ويعرتف أو تعديالت اخلطة يف الدخل الشامل اآل ئيتم تأجيل تكلفة اخلدمة السابقة النامجة عن بد -

 04رقم هبا الحقا يف الدخل الصايف، يف حني يتم االعرتاف هبا فورا يف صايف الدخل وفق ما يتطلبه املعيار 
 0200.4يف نسخته 

بوالص التأمني على  ،لية كالسندات اخلاصة برب العمليفصتة بصورة طاألمريكية أصول اخل ئتعاجل املباد -
صدار معيار إحني تقوم املعايري الدولية بتقدمي اسرتشادات عامة، بالرغم من  يف،5هاؤ احلياة بالقيمة املعاد شرا

اليت تبني كيفية التقرير عن املصاريف املرتبطة  االسرتشادات، والذي يتضمن (0223) 20االبالغ املايل رقم 
 6.وقلفائدة العمال بسعر أقل من قيمة الس هاطرحيتم سهم اليت األمبنح العاملني املتضمنة خيارات 

يمة ق"وائد املتوقعة على أصول اخلطة إما على أساس القيمة العادلة ألصول اخلطة أوعيتم قياس ال -
بينما يقتصر قياس  ،تأخذ يف االعتبار أثر تقلبات السوق قصرية األجل خالل مخس سنوات "حمسوبة

ب على أساس صايف االلتزام على صايف الفوائد احملسو  (0200) 04الفوائد املتوقعة وفق معيار احملاسبة رقم 
 7.املنافع التزاممبوجب املنافع احملددة باستخدام معدل خصم ( األصل)

                                                           
1
  Cabinet d'audit et de conseil Ernst and Young,"US GAAP versus IFRS",Op cit, p43. 

2
  Jacqueline Langot, Op cit,p220. 

3
  Wolfgang -Dick Franck Missonier-Piera,"Comptabilité financière en IFRS", 3ème édition, Edition 

    Pearson,France, 2012, p136. 
4
  Robert Obert,"Pratique des normes IFRS,Normes IFRS et US GAAP", Op cit, p352. 

5
  Ibid, p391. 

6
  Isabelle Andernack, Op cit, p140. 

7
  Voir: 

- Robert Obert,"Pratique des normes IFRS Normes IFRS et US GAAP", Op cit,p351. 

- Cabinet d'audit et de conseil Ernst and Young ,"US GAAP versus IFRS", Op cit, p43.   
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فصاحات السابقة لتسهيل فصاحات أخرى يف التوضيحات وحتسن من اإلإ 040تضيف القائمة رقم  -
الشامل ضمن يف الدخل 1فصاح عن احلد األدىن لاللتزامالفهم وعملية التحليل املايل والسيما تطلب اإل

، مما جيعل االلتزامات أقل مما جيب إذا مت احتساهبا (يعتمد على املرتتبات احلالية)األموال اخلاصة للميزانية 
، هذا إىل جانب تطلب معلومات (أي على أساس املرتبات املستقبلية) 2باستخدام طريقة املنافع املنتظرة

كما دجدر اإلشارة إىل أن  .يف االلتزام وأصول اخلطةجمزئة وتفصيلية ملكونات تكلفة التقاعد، التغريات 
املبادئ األمريكية تتطلب دجميع مكونات مصروف التقاعد وعرضها يف مبلغ صايف واحد يف قائمة الدخل، 

، بينما وإداريةوميكن أن خيصص هذا املبلغ على خمتلف البنود كتكلفة البضاعة املباعة أو مصاريف عامة 
جيوز يف معايري اإلبالغ املايل فصل وعرض مكونات التقاعد كتكلفة اخلدمة احلالية والسابقة وصايف الفوائد 

 3.)معاجلة بديلة(
 القواعد الفراسية :ثالثا

 :تتضمن القواعد الفرنسية ما يلي     
من القانون التجاري على أن يتم التقرير عن مبالغ التزمات املعاشات واملنافع  04-004تنص املادة  -

مؤونة يتم ختصيصها على جزء أو كامل االلتزامات كبديلة  التقاعدية األخرى يف امللحق، كما يسمح مبعاجلة 
 .واالعرتاف هبا يف امليزانية

مجايل اللتزامات االعرتاف مبؤونة تغطي املبلغ اإلمجايل الفكرة السابقة ويؤكد بأن يؤيد املخطط احملاسيب اإل -
املفضلة اليت تقود إىل معلومة أفضل ويتطلب من املؤسسات اليت ال تشكل مؤونات التقاعد هي املعاجلة 

 .لذلك أن تفصح عن مبالغ املعاشات يف امللحق
املختلفة للقانون  املتعلق باحلسابات املوحدة هذه االسرتشادات 22-27،22-20،44-44يؤيد التنظيم  -

 4.اإلمجايل التجاري واملخطط احملاسيب
 0224أفريل  20الصادرة يف   205-0224النهائية خلطة املنافع احملددة قامت التوجيهة لقياس التكلفة  -

، 04ق اسرتشادات معيار احملاسبة رقم دمن طرف اجمللس الوطين للمحاسبة بوضع منهجية تسرتجع بص
مني للتقاعد، نظام املسامهات احملددة واملسري من طرف الضمان االجتماعي وصناديق حبيث تتبىن فرنسا نظا

ال خيص  كونه  ختياريجباري ومقنن، ونظام املنافع احملددة وهو نظام تكميلي واإالتقاعد وهو عموما نظام 
  .السامية واملسريين لإلطاراتتدفع املنافع أساسا حيث أصناف املستخدمني، ال مجيع و  املؤسساتمجيع 

                                                           
1
  Jacqueline Langot, Op cit,p940. 

2
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يتم توزيع تكلفة اخلدمات السابقة بأسلوب خطي على فرتة اخلدمة املتبقية املتوقعة وتسجيل الفروقات  -
، ومل يشهد 0444يف نسخته  04كتوارية بطريقة الكوريدور وفق ما يتطلبه معيار احملاسبة الدويل رقم اإل 

  1.الت منذ صدورهأية تعدي 20-0224توجيه اجمللس الوطين للمحاسبة 
ال يسمح النظام اجلبائي خبصم املؤونات املخصصة لتغطية االلتزامات، وميكن خصمها فقط إذا كانت  -

 .ري خارجيياملنشأة تدفع اشرتاكات إىل صندوق تس
 نظام احملاسيب املايلال :رابعا
يوليو  02الواردة يف قراربكيفيات التقييم واحملاسبة االسرتشادات املتعلقة يتطلب النظام احملاسيب يف      

قفال مببلغ التزامات الكيان يف جمال املعاشات، تكميالت التقاعد، إاالعرتاف يف كل عملية  0222
للمستخدمني، ويتم قياس هذا أومنافع مماثلة ممنوحة  ،تعويضات مقدمة بسبب االنصراف إىل التقاعد

 2.الية باستعمال فرضيات وطرق حسابية مالئمةااللتزام على أساس القيمة احل
 واستزالص النتائج حتليل الفروقات: خامسا
من خالل استعراض أهم الفروقات يف معاجلة منافع املستخدمني اليت تتعلق بالتقاعد واملنافع األخرى       

 :يلي أن نستخلص ما ميكناحملددة طويلة األجل حتت خطة املنافع 
يف قائميت امليزانية فصاحية قد وفقا املمارسة اإل (0200) 04رقم ومعيار احملاسبة  02يظهر بأن املعيار رقم  -

املعدل العديد من الفروقات احملاسبية وتسبب  04ما أزال املعيار رقم ك،  040مع القائمة املالية رقم والدخل 
طط يف ظل النظامني خلمعاجلات خمتلفة لنفس ا وجود الحظنافروقات أخرى حبيث  خلقيف نفس الوقت يف 

 .والسيما تلك اليت تتعلق بقياس التزام التقاعد وقياس الفوائد املتوقعة على أصول اخلطة
االختالف املالحظ خبصوص اإلفصاح عن تكلفة التقاعد يف قائمة الدخل كمبلغ دجميعي حتت ن إ -

ملعلومات املفصلة عن هذه التكاليف يتطلب اإلفصاح املبادئ األمريكية ال يعيق دجميع احلسابات ألن ا
 .وهذا ما يبني أمهية اإلفصاحات يف تفسري وفهم املعلومة ،عنها يف اإليضاحات

احلسابات الفردية ب تعلق األمررشادات يف القانون احملاسيب الفرنسي تعاجل هذا املوضوع سواء اال توجد  -
 04لس الوطين للمحاسبة بعض ارشادات معيار احملاسبة رقم توجيه اجمل تبىنياملوحدة، فقط احلسابات بأو 

هذا ما يعيب احملاسبة  .للحصول على تفاصيل أكثر اد على هذا املعيارميسمح باالعتو يف نسخه السابقة 
ددة يساهم يف جعل نظام املنافع احمل مماعلى احملاسبة إىل جانب تأثري النظام اجلبائي  ،يف ظل التأطري القانوين

 .اختياري ويقتصر على فئة حمددة فقط من املؤسسات واملستخدمني
                                                           
1
 Voir : 

- IBID, P250-251. 

- Code IFRS, 3ème éd, Edition Groupe Revue Fiduciaire, Paris,2007, p218,220. 
2

 .50، ص  5001مارس  52، الصادر يوم 91الجزائرية ، العدد  الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية -
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لحصول على التفاصيل يتطلب ليالحظ بأن النظام احملاسيب يقدم ارشادات عامة جدا حول املوضوع و  -
 .كما هو احلال يف فرنسا  04الرجوع إىل معيار احملاسبة رقم 

 صرف العخالت األجنبيةعاةجة أثار التغيريات يف أسعار م :الفرع الثاين
 1:، ومهاكن للمؤسسة أن متارس نوعني من النشاطات اليت خترج عن نطاق الدولة املقدمة فيهامي     

شراء،بيع السلع )عملية مالية تتم بعمالت أجنبية، تنتج عن عمليات التبادل التجاري بني الدول  -
( مات ما بعملة أجنبيةاعمليات شراء أصول أو تسديد التز  واالقرتاض،واخلدمات، عمليات االقراض 

 .دماجها يف القوائم املالية للمؤسسةإويستدعي حتويل هذه العمليات إىل العملة احمللية بغرض 
ويف هذه احلالة يتم عرض قوائم الفرع  ،شراء فروع أجنبية تقع يف دول أخرى غري دول الشركات األم -

 السابقة عند القيام بالتعديالتاألجنيب بالعملة األجنبية، مما يستدعي ترمجتها إىل العملة احمللية للشركة األم 
 .عداد القوائم املوحدةإعملية ل

 .هذا إىل جانب املشاكل املطروحة من طرف االقتصاديات مفرطة التضخم -
 بة الدوليةمعايري احملاس: أوال

ومراجعته سنة  0424، الذي مت تبنيه سنة 00يعاجل هذا املوضوع من طرف معيار احملاسبة الدويل رقم      
باستبعاد العديد من الفروقات والسيما  20توفيقه مع قائمة احملاسبة املالية األمريكية رقم هبدف ، 0224

 .تلك اليت تتعلق بالعملة الوظيفية ومفهومها
احملاسبة ، إال أن معيار FAS 20العملة الوظيفية نفسه الوارد يف قائمة احملاسبة املالية  مفهومرغم تبين      

يتطلب األخذ يف االعتبار العديد من العوامل لتحديد هذه العملة وهي أساسا العملة  00رقم الدويل 
املستخدمة يف العمليات التشغيلية أو تلك اليت يتم هبا توليد األموال من األنشطة التمويلية أو تلك 

يد عدالخدام املستخدمة يف إدارة خزينة النشاطات، وهناك عوامل تكميلية لتحديد هذه العملة يف حالة است
  2.عمالتال من
 (US GAAP)احملاسبية املقبولة واملتعارف عليها عخوما األمريكية  ئاملباد :ثاايا

املدجمة حاليا ) 0420واليت مت نشرها سنة " ترمجة العملة األجنبية" 20املالية تتطلب قائمة احملاسبة        
املعامالت التجارية األجنبية إىل العملة احمللية، مجة مجيع تر  (ASC830يف تدوين معيار احملاسبة للمجلس 

وقد ظهر مفهوم . ت زميلة أو مشرتكةآمنش ،ت التابعةآوترمجة كذلك العمليات األجنبية املتمثلة يف املنش
ألول مرة يف هذه القائمة، فهي تركز على ضرورة معاجلة حسابات العمليات األجنبية  العملة الوظيفية

                                                           
1
 Robert Obert," Pratique Internationale de la comptabilité et de l'audit",Op cit, p591. 

2
 Wolfgang -Dick, Franck Missonier-Piera,Op cit, p290. 
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وفيما يلي نستعرض بعض االسرتشادات اليت ختتلف عن  .1ترمجتها إىل عملة العرض بالعملة الوظيفية قبل
 :على النحو التايل املعايري الدولية

جمموعة تتشكل من عدة )ت ذات هياكل تنظيمية متعددة املستوياتآعند توحيد العمليات األجنبية ملنش -
مبعىن أن كل شركة  ، (a bottom-up approach)األمريكية هيكل امللكية  ئحترتم املباد( جمموعات فرعية

ومتارس عليها حماسبة الرتمجة، وذلك إلظهار ( تقنية التوحيد غري املباشرة)د فروعها األجنبية يتوحتقوم بأم 
 أهنايعين ب مماالتوحيد يف هذه احلالة  تقنيةال حتدد الدولية معايري احملاسبة  بينماأثار العملة األجنبية املالئمة، 

 2.أن تكون مباشرة أو غري مباشرة ميكن
تعاجل باستخدام  وإمناالتضخم  ت الواقعة يف اقتصاديات مفرطةآال يوجد معيار خيتص مبعاجلة قوائم املنش -

الذي يتطلب إعادة قياس العملة الوظيفية هلذه القوائم كما لو كانت  ASC830اسرتشادات التدوين رقم 
التقرير املايل يف اقتصاديات ذات " 04معيار احملاسبة رقم بينما يتطلب  ،العملة الوظيفية هي عملة التقرير

االحتفاظ بالعملة الوظيفية ويتم إعادة عرض القوائم املالية باستخدام املعدل العام " التضخم املرتفع
  3.، كما سبق وبينا يف الفصل األولمث حتول بعدها إىل عملة التقرير بسعر االقفال ،ألسعارل

 القواعد الفراسية :ثالثا
 :ما يليميكن إجياز أهم الفروق في    

ختتلف عن العملة ميكن أن م بعمالت غري العملة الوطنية اليت تتعد املعامالت األجنبية تلك اليت ت -
أمر  -إذا اختلفت عن العملة احمللية أو عملة العرض-الوظيفية، ويكون االنتقال عرب العملة الوظيفية

املعامالت األجنبية تلك  تعترب اليت على خالف معايري احملاسبة ،اختياري بالنسبة للشركات املعنية بالتوحيد
 .جباريإأمر اليت تعد بعملة غري العملة الوظيفية ويكون االنتقال عرب العملة الوظيفية عند ترمجة احلسابات 

أو وفق  00ر الصرف الذي يتطلبه معيار احملاسبة رقم ميكن التقرير عن املعامالت التجارية األجنبية بسع -
إن احلقوق والديون احملررة بالعملة األجنبية يتم "فهو ينص على مايلي  ،مجايلما يتطلبه املخطط احملاسيب اإل

أي مبعىن سعر وقوع احلدث وأي  ،4"حتويلها وتسجيلها بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف األجنيب
ير ر سعر الصرف الفوري يف تاريخ التفاوض، أو يف تاريخ قبول الطلبية أو يف تاريخ حت؟ فقد يكون حدث

                                                           
1
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- Cabinet d'audit et de conseil Ernst and Young, " US GAAP Versus IFRS", Op cit, p19.   
3
  Voir : 

-Ibid, p 10. 

- Code IFRS,3ème éd, Op cit, p308-309.   
4
  Daniel Boussard, Jean-claude Sléziak," la Comptabilité des Opérations en devise", éditions ESKA, Paris,1990,   

66. 
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ويتم االعرتاف بفروقات الصرف يف احلسابات الفردية حسب املادة  .الفاتورة، أو متوسط السعر الشهري
وال  ،يف انتظار تسويتها  (transitoires)بنود انتقالية كمجايل يف امليزانية  من املخطط احملاسيب اإل 030-2

باستثناء إذا مت ( دأ التحفظ ولكن يعرتف خبسائر الصرفمببميكن االعرتاف يف قائمة الدخل باألرباح عمال 
عن طريق تشكيل مؤونة من أجل املخاطر، ويتم ذلك بتحفظ احرتاما للقواعد اليت تسمح باحلد  )التقاص

طار توحيد إ، وتكون معاجلة هذه الفروقات يف 1قةمن هذه املؤونة وبطريقة تضمن غرض الصورة الصاد
، )422فقرة ( 20-44احلسابات يف قائمة الدخل املوحدة اختيارية وهي املعاجلة املفضلة من طرف التنظيم 

 .جبارية وفق املرجع الدويلإبينما تعد هذه املعاجلة 
يتم تشكيل مؤونة على تدهور قيمة األصول غري النقدية عند إعداد احلسابات املوحدة مبجرد التحويل  -

بالفرق بني القيمة احملاسبية  00البسيط هلذه األصول بالسعر التارخيي، بينما ختصص يف معيار احملاسبة رقم 
ة للتحصيل هلذه األصول املرتمجة بسعر املرتمجة بالسعر التارخيي وصايف القيمة القابللألصول غري النقدية 

 2.اإلقفال
  النظام احملاسيب املايل: رابعا
من الباب  الثالث يف الفصل 0222يوليو  02يتطلب النظام احملاسيب املايل يف القواعد الواردة يف قرار     

 3:يلي األول ما
 )املعمول به يوم إمتام املعاملة(يتم التقرير عن املعامالت بالعمالت األجنبية بسعر الصرف الفوري  -   

ويتطلب تسجيل الفروقات يف سعر الصرف ضمن األعباء أو اإليرادات املالية للسنة املالية، وتستثىن من 
هذه املعاجلة فوارق الصرف الناشئة عن العناصر النقدية اليت متثل جزءا من صايف االستثمار لكيان ما يف  

االستثمار ليحول بعدها إىل ويتطلب تسجيله ضمن حقوق امللكية إىل حني التخلص من هذا كيان أجنيب 
 .أو اخلسائر/ األرباح 

يف حقوق اليت تتعلق بكيان مستقل يتم التقرير عن فرق التحويل الناتج عن حتويل العمليات األجنبية  -
 .دون إدراجه يف قائمة الدخل" فارق التحويل"امللكية حتت عنوان 

 
 
 

                                                           
1
 Ibid, p84.   

2
 Odile Barbe-Dandon, Laurent Didelot, 3ème éd, Op cit, p351. 

3
 .59-50، ص  5001مارس  52، الصادر يوم91د الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العد 
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 حتليل الفروقات واستزالص النتائج: خامسا
ميكن يف احملاسبة عن التغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية من خالل استعراضنا ألهم الفروقات     

 :أن نستخلص النتائج التالية
كثريا يف هذا املوضوع مع تطبيقات اإلبالغ املايل والسيما بعد مراجعة معيار تتوافق املمارسة األمريكية   -

، لكن املمارسة الفرنسية تشهد العديد 20رقم  املالية بغرض استبعاد الفروقات مع القائمة 00احملاسبة رقم 
من الفروقات مع املمارستني السابقتني والسيما عند حتديد سعر الصرف ومعاجلة فروق الصرف على 

بات على مستوى احلساكمعاجلة بديلة املعاجلة  هذه احلفاظ على  وإمكانيةمستوى احلسابات الفردية 
املوحدة، كما أن القواعد الفرنسية مل تركز كثريا على مفهوم العملة الوظيفية واليت تتحدد أساسا من خالل 
الواقع االقتصادي الذي توظف فيه املنشأة التابعة، غري أن القانون املتعلق باحلسابات املوحدة يفرض على 

 .حساباهتا وفق ما يتطلبه املرجع الدويل يف البورصة أن تقوم بإعادة معاجلة املدرجة قيمهااملؤسسات 
ن و ، وهذا ك00تتطابق مع املمارسة الدولية وفق املعيار رقم املايل يظهر بأن املمارسة وفق النظام احملاسيب  -

، إال أن النظام مل يتطرق إىل نقاط كثرية كضرورة استخدام 0224املعيار مل يشهد أية تعديالت بعد سنة 
أسعار الصرف املستخدمة لرتمجة القوائم املالية، حتديد العناصر النقدية وغري النقدية، العملة الوظيفية، 

 .الدويلعيار إخل، مما يستدعي الرجوع إىل امل...،القياس يف ظل اقتصاديات التضخم
 املعاةجة احملاسبية للضرائب املؤجلة: الفرع الثالث

 بعد احلالية ملنشأة ما من خالل ضريبة الدخل اجلاريةيتحدد املصروف الضرييب املستحق عن الفرتة       
 ذلك املقدار من ضرائب الدخلتسويتها للتغريات يف الضرائب املؤجلة، واملقصود بالضرائب املؤجلة 

  .يف الفرتات املستقبلية املستحق أو القابل لالسرتداد 
املؤجلة تتشابه يف األنظمة احملاسبية املقارنة، إن املبادئ الرئيسية اليت تتعلق بالتقرير وقياس الضرائب       

بالضرائب املؤجلة،  لالعرتاف (أي مدخل امليزانية) مبدأ األصل واإللتزام امفقد أوصى كل نظام باستخد
لقياس الالحق للضرائب واألخذ يف احلسبان مفهوم الفروقات املؤقتة واستخدام طريقة الرتحيل املتغري يف ا

إليها اإلشارة عا للتغريات احلاصلة يف معدل الضريبة، وتبقى بعض الفروقات اليت ميكن املؤجلة وتسويتها تب
 .حتت هذا العنوان

 معايري احملاسبة الدولية: أوال
وقد قامت  0474اخلاص بضرائب الدخل عام  00اللجنة بإصدار املعيار احملاسيب الدويل رقم  قامت    

 املبادئ بإجراء بعض التغيريات يف املصطلحات جلعلها متوافقة مع 0443بإعادة صياغة املعيار عام 
الضرائب املؤجلة  متت مراجعة املعيار للتقليل من البدائل املتاحة عند معاجلة 0442األمريكية، ويف عام 
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مبا يتماشى مع  سب الضرائب على أساس الفروقات املؤقتةتاليت حتواإلقرار على طريقة األصل وااللتزام 
باإليرادات واملصاريف يف الفرتة اليت حتققت هبا بغض  االعرتافاسبة على أساس االستحقاق وتتطلب احمل

طار مشروع التوافق احملاسيب بني إيف  0223وقد أعيد مراجعة املعيار عام . النظر عن توقيت التدفق النقدي
 1 .املاليةاحملاسبة الدولية وجملس معايري احملاسبة جملس معايري 

 :وأهم ما ورد من اسرتشادات ما يلي :واالستثناء االعرتافمصدر الضريبة املؤجلة،  -0
 2:ؤجل الناشئ عناإللتزام الضرييب امل/ ذا املعيار اإلعرتاف باألصليتم حتت ه -

  وهي الفرق بني القيمة الدفرتية املسجلة  ،وتعد املصدر الرئيسي للضرائب املؤجلةالفروقات املؤقتة
الفروقات الوقتية  التزام يف امليزانية واألساس الضرييب املستخدم حلساهبا، وهي نامجة عن أو ألصل

اليت متثل االختالف يف توقيت االعرتاف باأليرادات واألعباء بني احملاسبة املالية والتشريعات 
األويل بأصل  االعرتاف، (32أو  02املعيار الدويل رقم  وفق)اجلبائية، أصول مقومة بالقيمة العادلة 

  .، إندماج األعمال بطريقة الشراء أو فروقات التقييم(فروقات امليزانية )أو التزام 
  اخلصومات الضريبية غري املستخدمة/الرتحيل إىل األمام كل من اخلسائر. 
 واالعرتافاألويل بالشهرة  االعرتافومها  ،ضرييب مؤجل كالتزام االعرتافستثىن حالتني فقط من ت 

األويل بأصل أو التزام يف عملية تتميز بأهنا ليست اندماج أعمال أو عدم تأثري العملية ال على 
 .لالقتطاعالربح احملاسيب وال على اجلبائي يف تاريخ وقوعها كشراء أصول غري قابلة 

يف الشركات  باالستثماراتالضرييب املؤجل لكافة الفروقات املتعلقة  بااللتزام االعرتافكذلك يتطلب   -
لالستثمارات  (املسجلة)وذلك عندما تصبح القيمة الدفرتية املرحلة  ،الفرعية، الشريكة واملشروعات املشرتكة

إذا كانت الشركة املعدة للتقارير قادرة  االعرتافخمتلفة على األساس الضرييب املستخدم الحتساهبا، وال يتم 
ويكون من احملتمل أن ال ينعكس هذا الفرق يف  ،املؤقتالفرق  (اسرتجاع)على التحكم يف توقيت انعكاس 

 3.املستقبل املنظور
يتطلب االعرتاف بالضرائب املؤجلة الناشئة عن الفروقات املؤقتة بني األسس الضريبية لألصول احملولة بني  -

 .شركات اجملموعة والقواعد الضريبية القائمة داخل اجملموعة
ملؤجل بقدر ما هو حمتمل حتقيقه فقط وخيضع الختبار التدين عند كل يتم االعرتاف باألصل الضرييب ا -

على النتائج املستقبلية، ولتقدير احتمالية ختصيصه  (حتميله)وفقا الحتمال ختصيصه عداد امليزانية إتاريخ 

                                                           
1
  Jacqueline Langot, Op cit, p228. 

2
 Voir: 

- Pascale Delvaille,Christopher Hossfeld et autres,Op cit, p155. 

- Odile Barbe-Dandon,Laurent Didelot, 3ème éd, Op cit, p289. 
3
  Cabinet d'audit et de conseil, Ernst and Young, "US GAAP versus IFRS", Op cit, p36.  
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لقابلة املبالغ اخلاضعة والباقية بعد مقابلتها مع الفروقات املؤقتة املستقبلية االيتوجب األخذ يف احلسبان 
 1.طاع يف النتائج املستقبليةقتلال
 ملبدأيف حقوق امللكية وفقا األويل  االعرتافالالحق ألصل ضرييب مؤجل مل يسجل عند  االعرتافيعاجل  -

 2 .االفتتاحيةبالعناصر السابقة الظاهرة يف حقوق امللكية  االرتباط
حتيني الضرائب املؤجلة وذلك لصعوبة حتديد اسرتجاع أصول والتزامات  00يرفض املعيار الدويل رقم  -

 .الضريبة املؤجلة مبوثوقية
الضرائب املؤجلة على أساس  احتسابيتم : والتفسريات املتعلقة هبا احملاسبة عن الضرائب املؤجلة -0

قاس الحقا بطريقة الرتحيل اإلقفال وت بتاريخ (أي السائدة عمليا)معدالت الضريبة السائدة أو شبه السائدة 
. اإللتزام الضرييب املؤجل/ أي مبعدالت الضريبة املتوقع أن تكون سائدة عند حتقيق أو تسديد األصل ،املتغري

قائمة الدخل باستثناء إذا كان يتعلق بعناصر قد سبق  (والقوانني اجلبائية)وميس أثر تغري معدل الضريبة 
  .تسجيلها ضمن األموال اخلاصة

  مبادئ احملاسبة املقبولة واملتعارف عليها عخوما األمريكية: ثاايا
صداراهتا يف هذا الشأن، حبيث نشر جملس إسبقت اهليئات املهنية األمريكية جلنة احملاسبة الدولية يف       

والذي تطرق إىل الفروقات املؤقتة وإجراءات القياس  (00)الرأي رقم  0427مبادئ احملاسبة املالية عام 
، بعدها (34) والتقرير اليت كانت تتماشى آنذاك مع قائمة الدخل احملددة يف نشرة البحوث احملاسبية رقم

الكثرية املوجهة له، غري  االنتقاداتبسبب  42استبدل جملس معايري احملاسبة املالية هذا الرأي باملعيار رقم 
أحكامه بأحكام اإلصدار الرمسي احلايل واملتمثل يف وألغيت عيار األخري مل يطبق يف حقيقة األمر أن هذا امل

 .ASC 732تدوين املعيار احملاسيب للمجلس رقم املدمج حاليا يف و  0440الصادر عام  0243املعيار رقم 
 :ميكن حتديد أهم الفروق على النحو التايل  :مصدر الضريبة املؤجلة، االعرتاف واالستثناء -1
يف احلسابات الفردية واحلسابات املوحدة كون  تتطلب املبادئ األمريكية احملاسبة عن الضرائب املؤجلة -

احملاسبة غري مرتبطة باجلباية، فاألساس الضرييب يعد يف الواقع مسألة ختص القانون اجلبائي، وال يوجد هناك 
، وإن وجد يف بعض األحيان يتطلب حتديده وااللتزاماتغ بالنسبة لغالبية األصول خالف حول هذا املبل

األساس  حتتهاعلى خالف املعايري الدولية اليت يعد  ،732 رقم وفقا لتدوين املعيار احملاسيب للمجلس

                                                           
1
  Eric TORT, "Les impôts différés en règles françaises et internationales", Revue Française de Comptabilité 

    n°460, Décembre 2012, p29. 
2
  Ibib, p29. 

3
  Jacqueline Langot, Op cit, p228. 



المحاسبية المقارنةالفروقات البينية العالمية في االعتراف والقياس في النظم : الفصل الثالث  
 

158 
 

بذلك يف كيفية تسديد أو  االهتمامالضرييب املبلغ القابل لالقتطاع أو التسديد لألغراض الضريبية وينصب 
 1.استعادة القيمة الدفرتية اليت تؤثر على حتديد األساس الضرييب

واألصول الضريبية املؤجلة جلميع الفروقات املؤقتة دون استثناء خالف  بااللتزاماتطلب االعرتاف يت -
يتوجب لألصل الضرييب املؤجل، لكن   (full)، كما يتطلب االعرتاف باملبلغ الكامل 00املعيار الدويل رقم 

يعمل على ختفيضه إىل املقدار  ( conta- accountكحساب مقابل )ختفيضه باستخدام خمصص للتقييم 
، وأصبح يقاس هذا املخصص بناءا على معيار 2الذي يكون احتمال حتقيقه أكرب من احتمال عدم حتقيقه

  024.3رقم  القائمة املاليةاالحتمالية بتبين 
االعرتاف بالضرائب املؤجلة على الفروفات املؤقتة بني األسس  732ع تدوين معيار احملاسبة رقم نمي -
والقواعد الضريبية القائمة داخل اجملموعة املوحدة على / الضريبية لألصول احملولة بني الشركات  (القواعد)

 .والتنظيم الفرنسي 00خالف معيار احملاسبة الدويل رقم 
يف الفروع  باالستثماراتالضرييب املؤجل على الفروقات اليت تتعلق  بااللتزامملبادئ االعرتاف ال تتطلب ا -

 .بأن هذا الفرق املؤقت سوف يسرتجع يف املستقبل املنظورمل يتضح  األجنبية أو الشركات املشرتكة ما
املبادئ بتحيني الضرائب املؤجلة، ويتم قياسها  رخصت ال :وتفسريها يف اإليضاحات املعاةجة احملاسبية -2
  .ئدة عند اإلقفال وتقاس الحقا بطريقة الرتحيل املتغريالى أساس معدالت الضريبة السع

    القواعد الفراسية : ثالثا
منذ زمن بعيد مل دجتهد اهليئات احملاسبية لوضع لوائح تنظيمية رمسية بشأن الضرائب املؤجلة، وبعد      

املخطط احملاسيب اجلديد ونشرات املعايري الدولية واألمريكية قرر اخلرباء الفرنسيون البحث عن حل ظهور 
قل على مستوى احلسابات املوحدة، لذلك تطلب القانون ألعلى احماسيب أفضل إلظهار الصورة الصادقة 

حلسابات الفردية اليت يف احلسابات املوحدة دون افقط احملاسيب الفرنسي احملاسبة عن الضرائب املؤجلة 
حيث يتطلب  ،باستثناء عمليات االندماج وما شاهبها ةيتطلب فيها احملاسبة عن الضرائب اجلاري

، فالقانون 4االعرتاف بالضرائب املؤجلة عند قياس احلصص بالقيمة احلقيقية CRC 0223-20التنظيم
التجاري يرفض احملاسبة عن األصول الضريبية يف احلسابات الفردية، ومصف اخلرباء احملاسبني يرخص 

وإعانات االستثمار يتوجب تضمينها يف حقوق امللكية وهي يف  القانونيةبذلك، غري أن بنود املؤونات 
 5.ة عن الضرائب املؤجلةمن الفروقات الوقتية مما يعيق احملاسبحقيقة األمر متثل جزءا مهما 

                                                           
1
  Cabinet d'audit et de conseil, Ernst and Young, "US GAAP versus IFRS", Op cit, p35.  

2
  Ibid, p36. 

.484ريتشارد شرويدر وآخرون، مرجع سابق، ص 
3
  

4
  Eric TORT, "Les impôts différés en règles françaises et internationales", Op cit, p26. 

5
 Jean Michel Palou,"Comptabilité approfondie et révision", 3ème éd, Edition Revue Fiduciaire, Paris, 2005,p99. 
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 ،مصادر رئيسية ةثالث نعتنشأ الضرائب املؤجلة  :مصدر الضرائب املؤجلة، االعرتاف واالستثناء -1
لتوحيد واليت تؤثر ل السابقةالتعديالت  عنوهي الفروقات الوقتية بني النتيجة احملاسبية واألساس الضرييب، 

ويتم معاجلة الضرائب املؤجلة . 1وترحيل اخلسائر اجلبائيةن اإلئتمان الضرييب عو على النتيجة املوحدة، 
، حيث يفضل التنظيم 00واملعيار الدويل رقم  2 (40يف فقرته) 20-44 التنظيم رقم قواعدعلى  باالعتماد

تعبري عن مجيع الفروقات املؤقتة، يف حني يستخدم هذا املصطلح للالوقتية استخدام اصطالح الفروقات 
 : وتتمثل أهم الفروق فيما يلي .نوع واحد فقط من الفروقات املؤقتة دوليا للتعبري عن

فروقات املتعلقة بالشهرة وال تسمح السلطات الضريبية للبالضريبة املؤجلة  باالعرتافال يسمح التنظيم  -
 و يف الشركات الفرعية باالستثماراتات املتعلقة ق، وكذلك الفرو (قيمتها تعد فروقات دائمة)بإطفائها 

باستثناء الضرائب غري القابلة لالسرتجاع واحملسوبة على التوزيعات املقررة أو  الشريكة واملشاريع املشرتكة
فروقات التقييم على األصول غري امللموسة وغري ال يسمح كذلك باالعرتاف بالضريبة املؤجلة ل، و احملتملة

قلة عن املنشأة املشرتاة كالعالمات واحلصص ال ميكن التنازل عنها بصفة مستاليت القابلة لإلهتالك عموما و 
 3 .السوقية، إىل جانب الفروقات على األصول غري النقدية ملنشأة واقعة يف دول ذات تضخم مرتفع

 االعرتافالالحق ألصل ضرييب مؤجل مل يسبق تسجيله عند  باالعرتافأية معاجلة فيما يتعلق  ردمل ت -
األويل، ودجدر اإلشارة هنا إىل أن تأثري تغري التقديرات تسجل يف نتيجة النشاط، كما أن التنظيم مل يتطرق 

 .إىل أي اعفاء من النتائج املستقبلية عند تقدير احتمالية ختصيص األصل الضرييب املؤجل
 بإمكانيةيسمح التنظيم سابقا  انك :واإلفصاح يف املالحظات املعاةجة احملاسبية للضرائب املؤجلة -2

، غري  4حتيني الضرائب املؤجلة إذا كان أثر التحيني جوهري وميكن حتديد توقيت اإلنعكاس بصفة موثوقة
، لذلك ألغي 5أنه نادرا ما يكون الفرق جوهري ويؤثر بذلك على حسابات الشركة متعددة اجلنسيات

 CRC2005-10.6يف التنظيم ملتجسد و ا CRC99-02عند حتيني التنظيم  0222التحيني منذ 
 النظام احملاسيب املايل: رابعا

الفصل الثالث من امللحق األول لقرار  قواعدحسب الضرائب املؤجلة تنشأ  :مصدر الضرائب املؤجلة -1
وهي الفروقات املؤقتة، خسائر جبائية أو إئتمان ضرييب قابل  ،مصادر رئيسية ةن ثالثع 02227يوليو  02

                                                           
1
 Ibid, p100.  

2
 Eric TORT, "Les impôts différés en règles françaises et internationales", Op cit, p26. 

3
 Ibid, p27.  

4
 Jean Michel Palou, Op cit, p101. 

5
 Pascale Delvaille, Christopher Hossfeld et autres, Op cit, p168.  

6
 Eric TORT, "Les impôts différés en règles françaises et internationales"Op cit, p27. 

7
 .91، ص5001مارس  52، الصادر يوم  91الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددالصادر في الجريدة  
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إذا كان ميكن حتميلهما ملقابلة أرباح جبائية أو ضرائب مستقبلية يف املستقبل املنظور، وكذلك للتأجيل 
 .عمليات إعادة املعاجلة والتعديالت اليت تتم يف إطار إعداد قوائم مالية موحدة

يتم قياس الضرائب املؤجلة على أساس املعدالت  :واإلفصاح يف املالحظات املعاةجة احملاسبية -2
السائدة يف تاريخ إعداد امليزانية، أو املتوقع أن تكون سائدة على الفرتة اليت يتحقق فيها  (القواعد الضريبية)

يتطلب مراجعتها عند كل و الضرييب املؤجل دون حساب التحيني،  االلتزاماألصل الضرييب املؤجل أو يسدد 
 .1تتطلبه طريقة الرتحيل املتغري وفقا للتغريات يف معدل الضريبة كما (تعديلها)إقفال وتسويتها 

 الفروقات األساسية وحتليلها  حتديد: خامسا
 ةيف ثالثبني النظم املقارنة يف معاجلة الضرائب املؤجلة األساسية  االختالفاتمما سبق ميكن أن حنصر      

 :عناوين على النحو التايل
  اظم احملاسبة األساسية املقاراةالتقرير عن الضرائب املؤجلة يف القياس و  أهم الفروقات يف: (2-3)اةجدول رقم

  12الدويل رقميار املع املبادئ األمريكية القواعد الفراسية النظام احملاسيب املايل
مل يتم التطرق 
لالستثناءات يف هذا 

 الشأن

 االعرتاف األويل
بالشهرة وفروقات 
التقييم على العناصر 
غري امللموسة 
والفروقات املتعلقة 
بارتفاع معدل التضخم 
وفروقات التوقيت على 
السندات املوحدة 

االستثمارات يف )
  (شركات أخرى

االعرتاف بأصول والتزامات 
الضريبة جلميع الفروق املؤقتة 
بينما على مستوى احلسابات 

بالتزام املوحدة متنع االعرتاف 
ضرييب على الفروقات اليت 
تتعلق باالستثمارات يف الفروع 
أو الشركات املشرتكة، وتلك 
الناشئة عن حتويل األصول 
بني شركات اجملموعة وحذف 

 .النتائج الداخلية

 األويل بالشهرة االعرتاف
وكذلك بأصل أو التزام يف 
عملية ليست باندماج 

على  أعمال أو ال تؤثر
وال على الربح احملاسيب 

 .اجلبائي

 االعرتافاستثناء 
ضرييب مؤجل  بالتزام

IDP 

يسجل باملبلغ احملتمل 
ويتطلب مراجعته عند 

 .كل اقفال

يسجل باملبلغ احملتمل 
 .وخيضع الختبار التدين

يسجل باملبلغ الكامل وخيفض 
 .مبخصص للتقييم

يسجل باملبلغ احملتمل 
حتقيقه وخيضع الختبار 

 .التدين كل سنة

األصل  خصوصيات
الضرييب 
 IDAاملؤجل

تقاس باملعدالت 
السائدة يف تاريخ 
االقفال ومل ترد أية 
معلومات حول كيفية 
معاجلة التغريات يف 

تقاس باملعدل -
 .السائد

 التغريات يف اجلتع-
النتيجة حىت وإن كانت 
تتعلق بعناصر سجلت 

د يف تقاس باملعدل السائ-
 .عداد امليزانيةإتاريخ 

ختصص التغريات يف قائمة -
الدخل باستثناء تلك اليت 
تتعلق بالعناصر املسجلة يف 

تقاس باملعدالت السائدة -
أو السائدة عمليا يف تاريخ 

 .قفال امليزانيةإ
تعاجل التغريات الالحقة -

القواعد )ملعدل الضريبة 

قياس الضريبة 
 IDاملؤجلة

والفروقات املتعلقة 
بتغريات معدل 
الضريبة بتطبيق 

                                                           
.91المرجع نفسه، ص -

1
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يف األصل يف األموال  .معدل الضريبة
 .اخلاصة

 يف األموال اخلاصة(الضريبية .حقوق امللكية
فيما خيص الضرائب 
املؤجلة الظاهرة عند 
االفتتاح، فهي يف األصل 
مسجلة ضمن حقوق 

 .امللكية

طريقة الرتحيل 
 املتغري

، تدوين معيار احملاسبة جمللس معايري احملاسبة املالية رقم 00باالعتماد على معيار احملاسبة الدويل رقم من إعداد الباحثة  :املصدر
 .وقواعد النظام احملاسيب املايل 20-44، التنظيم الفرنسي 732

 
لقد عمل جملس معايري احملاسبة الدولية على التقارب يف هذا املوضوع وتقريب ممارسته من املمارسة      

املصطلحات متشاهبة، تقليل البدائل املستخدمة يف املعاجلة ، وذلك جبعل 00 األمريكية بتعديله للمعيار رقم
غري أنه يبقى هناك تباين جوهري بني املرجعني  ،(مدخل امليزانية)واإلقرار على طريقة األصول واإللتزامات 

 . يتعلق بقياس األصل الضرييب املؤجل وكيفية متابعته وتعديله يف الفرتات الالحقة
ضافية إفصاحات إالفرنسية تتضمن استثناءات كثرية لالعرتاف بالفروقات املؤقتة و لقد تبني بأن القواعد     

يف حني تبقى القواعد اجلزائرية غري كافية وال تتضمن تدقيقات . 00أقل من تلك اليت يتطلبها املعيار رقم 
 .من معاجلة ومقارنة هذا املوضوعاملستخدم وتفاصيل متكن 

 
 ة يف القياس والتقرير عن اإليراد يف النظم احملاسبية املقاراةالفروقات البيني: املطلب الثاين

متثل مسألة االعرتاف باإليراد أحد أهم عوامل التباين يف نتائج القياس احملاسيب ويعرف اإليراد حسب      
بأنه الزيادة يف املنافع االقتصادية خالل الفرتة احملاسبية والناتج عن العمليات العادية  1معايري احملاسبة الدولية

للمنشأة، وتستخدم املعلومات املتعلقة باإليراد يف تقييم األداء املايل والوضعية للشركة ومقارنتها مع الشركات 
يف كيفية قياسه وتوقيت  ملقارنةنظم احملاسبة اويكمن االختالف األساس يف معاجلة اإليراد يف  .األخرى

 .االعرتاف به
 يف اظم احملاسبة األساسية حتديد أهم الفروق: الفرع األول

 معايري احملاسبة الدولية: أوال
اإليراد " 02 بإصدار معيار جديد لإلبالغ املايل رقم 0203يف ماي قام اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة      

احملاسبة املالية،  طار املشروع املشرتك لالعرتاف باإليراد مع جملس معايريإيف " الناجم عن العقود مع الزبائن
                                                           
1
IFRS AT A Glance, IFRS15."Revenue from contracts with customers", As 01 July2015, p1, Available at  

  dointernational.com, Date last access 10/05/2016.  
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جانفي  20إىل ومت تأجيله بعد ذلك 0207جانفي  20وقد حدد تاريخ سريانه يف الفرتات اليت تنفتح بعد 
ومعيار احملاسبة رقم "يرادات النشاطات العاديةإ" 02جاء هذا املعيار ليحل حمل معيار احملاسبة رقم . 0202

. SIC31املعايري وتفسري جلنة IFRIC13,15,18وتفسريات جلنة التقرير املايل الدويل  "اإلنشاءعقود "00
العديد من املواضيع  رشادات املتعلقة مبعاجلة اإليراد حمدودة يفاالكون   0220وقد انطلق مشروعه سنة 

مما أدى بالعديد  ،اإلبالغ املايل ويصعب تطبيقها كذلك على بعض الصفقات املعقدةاملهمة حتت معايري 
ن الشركات إىل االعتماد على مرجع إضايف يستند إىل املبادئ األمريكية، كما أن املرجع املتعلق باإليراد يف م

قات اخلاصة، هذا غري كايف ويضاف إليه متطلبات العديد من الصناعات والصف اليات املتحدة األمريكيةالو 
 فصاح يف كال املرجعني ال متكنشاهبة، إىل جانب أن متطلبات اإلتما خيلق فروقات يف معاجلة الصفقات امل

 املعلومات األخرى املكونة للقوائم املالية، لذلكبوعالقته  ةاالعرتاف بإيرادات الشرككيفية املستثمر من فهم  
ع الدويل واملرجع األمريكي بغرض حتسني قابلية مقارنة اإليراد اء هذا املعيار الستبعاد الفروق بني املرجج

الناجم عن العقود مع الزبائن، ولتخفيض احلاجة إىل دليل املعايري وتقدمي معلومات أكثر منفعة من خالل 
 2:يلي ومن أهم ارشاداته ما1،فصاحيةاإلحتسني املتطلبات 

 باإليراد الناتج عن بيع البضاعة عندما يتحصل الزبون على 02يتم اإلعرتاف وفق معيار احملاسبة رقم  -
 رقابة السلع، أي عندما تكون له احلرية يف استخدامها ويستفيد من منافعها، ويغري اجمللس الدويل حاليا من

 طار العمل لتحديد مىت يتم االعرتاف باإليراد وكم يتوجب اإلعرتاف به، فيتطلب ذلك عند حتويل البضاعةإ
 دمة املتعهد هبا إىل الزبون ومببلغ يعكس االعتبار الذي تتوقع املنشأة احلصول عليه عند التبادل،أو اخل

 االلتزاماتحتديد العقد املربم للزبون، حتديد أداء : ولإلعرتاف باإليراد تتبع املنشأة اخلطوات اخلمسة التالية
 وأخريا احملاسبة عن ،امات العقديف العقد، حتديد سعر الصفقة، ختصيص سعر الصفقة على خمتلف التز 

بشكل  اإليراد إذا توفر أداء االلتزام، هذا إىل جانب حتديد املتطلبات احملاسبية عن كل عقد موجود باحملفظة
املتماثلة  ويتم تطبيق هذه احملاسبة على الصفقات ،انفرادي واحملاسبة عن بعض التكاليف املرتبطة بالعقد

 .وعلى أساس متماثل

                                                           
1
 Project summarry and feedback statement, IFRS15,"Revenue from contracts with customers", Available at 

   http://www.ifrs.org, Date last access 10/05/2016.  
  2 

Voir: 

- Cabinet d'audit et de conseil,Pricewaterhousecoopers, "IFRS and US GAAP:Similarities and differences",Op 

  cit. 

- IFRS15,"Revenue from contracts with customers", Available at 

   http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs15, Date last access 10/05/2016   

- 
 
Robert Obert, "Pratique des normes IFRS,Normes IFRS et US GAAP", Op cit, p429. 
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 جناز ومتارس هذه الطريقة إذا كان للزبون القدرة على رقابةإلنشاء عادة بطريقة ااإلجلة عقود تتم معا -
 00 تطوير األصل، وميكن استخدام طريقة اإلمتام إذا مل يكن للزبون أية حقوق، وقد كان املعيار السابق رقم

 .ال يسمح باستخدام هذه الطريقة
 (US GAAP)مبادئ احملاسبة املقبولة واملتعارف عليها األمريكية : ثاايا

 بعد أن مت ASC605يعاجل هذا املوضوع باستخدام ارشادات تدوين معيار احملاسبة للمجلس رقم      
 املوضوع("اإليرادات النامجة عن العقود مع الزبائن"ASU2014-09مراجعته من خالل حتديث التدوين 

 طار مشروع التوافق املشرتك مع جملس معايري احملاسبة الدولية، جاء هذا اإلصدار ليزيل العديدإيف 1)222
 والسيما تلك الناشئة عن ممارسة قواعد خاصة )األمريكي والدويل(طاري العمل إمن الفروقات السابقة بني 

، صناعات مرتبطة املبادئ األمريكية يف بعض الصناعات كشركات بيع العقارات، شركات التأمني حتت
طويلة األجل وعقود االمتياز، فلكل صناعة ظروف خاصة هبا ويتخذ عرف االعرتاف باإليراد معىن  بعقود
استخدام دليل يفرض عليها الشركات العمومية  أناملستخدمة يف هذه الظروف، هذا إىل جانب  املعايري

الواردة من طرف مستخدمي جلنة  (SAB)يتمثل يف نشرة املوظفني احملاسبية 222التدوين رقم  إضايف عن
، وبعد مراجعة املعيار أصبحت العديد من الصناعات ذات العقود تدخل يف نطاق (SEC)املالية  األوراق
دماج مجيع االسرتشادات الرمسية الصادرة عن خمتلف اهليئات املختصة يف هذا املعيار إحيث مت  تطبيقه،
من  ابتداءأ  .م .باإليراد، وسيصبح هذا املعيار ساري املفعول يف الوفصاحية املتعلقة املتطلبات اإل وتعزيز

 بالنسبة للمنشآت غري 0207ديسمرب 02من  وابتداءبالنسبة للمنشآت العمومية  0202ديسمرب  02
 3:يلي و أهم ما ورد من االرشادات ما ،2العمومية

 للقياس مثلما تتطلبه قائمة مفاهيم احملاسبةعادة ما يتم االعرتاف باإليراد عند نقطة البيع ويكون قابال  -
 ، وميكن تأجيل أو تعجيل االعرتاف به بسبب تباين درجات التأكيد، وتقدم نشرة املوظفني22املالية رقم 

  ضافية لالعرتاف باإليراد الناتج عن بيعإمتطلبات  SAB topic13رقم الفرعي احملاسبية يف املوضوع 
أداء اخلدمة، أن تكون رسوم  أدلة مقنعة على التسوية وتسليم السلعة أووجود ضرورة تكمن يف  البضاعة

 .وأن يكون التحصيل حمتمال ،للتحديدقابلة و أ البائع حمددة

                                                           
1
 Cabinet d'audit et de conseil,Deloitte,"IASB and FASB issue new converged revenue standards", 28 Mai 2014, 

  Available at http://www.iasplus.com/eu/news/2014/05/ifrs-15, date last access 10/05/2016.  
2
 Cabinet d'audit et de conseil,(PWC),"IFRS and US GAAP:Similarities and differences",Op cit, p28. 

3
 Voir: 

- Robert Obert, "Pratique des normes IFRS,Normes IFRS et US GAAP", Op cit, p436. 

- Wolfgana Dick, Franck Missonier-Piera, Op cit, p45. 
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 جناز، وهي الطريقة املفضلة يف ظل تقدير نتائج العقدتعاجل عقود االنشاء باستخدام طريقة نسبة اإل -
 ويف احلالة العكسية جيوز استخدام طريقة اإلمتام واليت تتطلب مبوثوقية وتوفر الشروط احملددة يف املعيار،
 .تسجيل اإليراد يف جممله عند إمتام املشروع

 القواعد الفراسية: ثالثا
  :يعاجل اإليراد والعقود طويلة األجل على النحو التايل     
 أن يكون اإليراد حتقق فعال عند اإلقفال، اتفاق بني البائع: اإليراد بتوفر الشروط العامة التالية يعاجل -

 وتتطلب القواعد الفرنسية أن ال تكون اإليرادات املتعلقة. واملشرتي، تسليم البضاعة أو تنفيذ اخلدمات
 1.بالدفع املؤجل من طرف الزبون موضوع التحيني

 جمللس احملاسبة الوطين والذي 44CNC-02والرأي  )0-422املادة (اإلمجايل  يسمح املخطط احملاسيب -
 مبعاجلة العقود طويلة األجل بطريقة اإلجناز002للتقريب مع املعيار رقم " اإليراد الصايف اجلزئي"يلغي طريقة 

 يرى بأنإذا كان ميكن تقدير النتيجة بصفة موثوقة، كما يسمح باستخدام طريقة إمتام املشروع، لكن 
 ، وهذا ما ال يتوافق مع معيار3الطريقة األوىل هي اليت تقود إىل معلومة أحسن وتعد الطريقة املفضلة

 الذي ال يسمح باستخدام طريقة اإلمتام، لكنه يتوافق مع معيار اإلبالغ املايل 00احملاسبة السابق رقم 
 .اجلديد يف انتظار تطبيقه وتبنيه من طرف املفوضية األوروبية

 إذا كان عقد اإلنشاء ينتج خسائر، فيتطلب معاجلتها عند إقفال النشاط كتدين يف قيمة األعمال اجلاري -
 والفائض من اخلسائر املتوقعة للفرتات املستقبلية والقابل للتقييم عند اإلقفال تعاجل كخصوم من إجنازها،

 هذه املعاجلة مهما كانت طريقة املعاجلة املمارسة على هذه العقود، تطبقخالل ختصيص مؤونة املخاطر، و 
 4.يف حني تعاجل هذه اخلسائر فورا كمصروفات حتت املرجع الدويل واألمريكي

 النظام احملاسيب املايل: رابعا
 5:يف هذا املوضوع قواعدنستعرض فيما يلي أهم ما ورد من         

 الناتج باإليراد االعرتافضرورة  0222يوليو  02ول لقرار من الباب األيف الفصل األول يتطلب النظام  - 
وهي  02نفسها الواردة يف معيار احملاسبة السابق رقم  ةعن األنشطة العادية إذا توفرت الشروط اخلمس

                                                           
1 
Odile Barbe-Dandon,Laurent Didelot, 3ème éd, Op cit, p198  

2
 C.Maillet Baudrier, A.Le Manh,"Normes comptables internationales", Edition Foucher, Paris,2006,Berti 

  Alger,2007, p80. 
3
 Robert Obert, Marie- Pierre Mairesse, Op cit, p253. 

4
 Voir: 

- IBID, p255. 

- Robert Obert,"Pratique des normes IFRS,Normes IFRS et US GAAP", Op cit, p255 
5

 .92،98، 05، ص5001مارس  52 ، الصادر يوم 91، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  
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 عندما ينقل للمشرتي املخاطر واملنافع وكذلك الرقابة اإلدارية، ميكن قياس اإليراد بشكل موثوق ومن
 .صادق احملتمل تدفق املنافع إىل البائع وميكن قياس التكاليف اليت تكبدها الكيان أو سيتم تكبدها بشكل

 يسمح النظام احملاسيب املايل بتحيني اإليرادات املستقبلية يف حالة الدفع املؤجل، حبيث يتطلب الفصل -
 يمتها احلقيقية بعد خصم املنتوج املايلأن تعاجل العمليات بق 0222يوليو  02الثاين من الباب األول لقرار 

  للمقابل والقيمة احلقيقية للعملية اليت تناسب التكلفة االمسيةاملرتبط هبذا التأجيل، والفارق بني القيمة 
 .التقديرية للقرض املمنوح يعاجل كإيرادات مالية يف حسابات البائع

 جناز سلعة أو خدمة، وهيإقرار عقود تتضمن العقود طويلة األجل حسب الفصل الثالث من نفس ال -
 العقود اليت تنفذ على األقل خالل فرتتني ماليتني كعقود البناء، عقود اصالح حالة أصول أو بيئة، عقود

  جناز، وإذا كان نظام الكيان أو طبيعة العقد ال تسمحوحياسب عن هذه العقود بطريقة اإل. تقدمي خدمات
 .ن استخدام طريقة اإلمتامجناز، فيمكبتطبيق طريقة نسبة اإل

 حتليل الفروقات واستزالص النتائج   : الفرع الثاين
 من خالل استعراض أهم الفروقات يف معاجلة اإليراد والعقود طويلة األجل يف األنظمة احملاسبية املختارة     

 :ميكن أن نستخلص النتائج التالية
طار مشروع التوافق بإصدار معيار إيف  ةاحملاسبة املاليمعايري  قام اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة وجملس -

بني املمارستني، غري أنه تبقى فروقات قليلة نامجة عن صناعات خاصة مت استثناؤها من نطاق  فقاجديد يو 
اجلديد، كون هذا املوضوع يعاجل من طرف دالئل مكثفة حتت املبادئ العامة األمريكية، تتضمن  املعيار

قيقة وال توجد ارشادات قابلة للمقارنة هبا حتت املعايري الدولية، فهذه األخرية تقدم ارشادات د تفاصيل
 .بالعمومية مقارنة باملبادئ األمريكية تتصف

ختتلف املمارسة احلالية الفرنسية مع املمارسة الدولية على مستوى احلسابات املوحدة للشركات اليت تعد  -
 ، وختتلف كذلك على مستوى00و 02نه يتم تبين معياري احملاسبة السابقني قوائمها وفق املرجع الدويل أل

 احلسابات الفردية، لكن يف انتظار تطبيق معيار اإلبالغ املايل اجلديد وتبنيه من طرف املفوضية األوروبية
 سوف تزول الفروقات على مستوى احلسابات املوحدة وتنخفض على مستوى احلسابات الفردية بتماثل

 .جلة عقود اإلنشاءمعا
 باإليراد حتت القواعد الفرنسية إذا مت فعال حتقيقه وال يسمح بتحيني اإليرادات عن الدفع االعرتافيتم  -

 يرادات الشركات الفرنسية واألوروبية بصفة عامةإاملؤجل وهذا لكثرة التأثر باحليطة واحلذر، مما جيعل من 
 صعب بذلك عملية توحيد أرباح تمنخفضة مقارنة مبثيالهتا يف أمريكا، و  )تلك اليت تطبق املرجع احمللي(
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متباينة بسبب تطبيق أسس خمتلفة يف حتقيق اإليراد، لكن يف ظل املرجع الدويل واألمريكي مت التقليل من 
  .مفهوم التحفظ بسبب الضغوط اهلادفة للحصول على معلومات أكثر موثوقية وأكثر مالئمة

واعد القليلة اليت يقدمها النظام احملاسيب املايل يف هذا املوضوع تتوافق أحيانا مع معيار يبدو بأن الق -
 باإليراد عن بيع البضائع وحتيني اإليراد الناجم عن باالعرتاففيما يتعلق  02حملاسبة الدويل السابق رقم ا

 .ود اإلنشاءالدفع املؤجل، وتتوافق أحيانا مع القواعد الفرنسية فيما يتعلق مبعاجلة عق
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 فروقات البينية يف القياس والتقرير عن اادماج األعخال يف األاظخة احملاسبية املقاراةال: املبحث الثالث
تعد املعاجلة احملاسبية لعملية ضم األعمال من أكثر املواضيع تعقيدا وتباينا على مستوى املمارسة      

الدولية، وما يزيد املسألة تعقيدا هو اختالف املصطلحات املستخدمة لوصف عملية الشراء من نظام 
معاجلة االندماج باستخدام طريقة فاألنظمة املقارنة باستثناء النظام احملاسيب املايل تتفق على  ،حماسيب آلخر

طريقة املصاحل املشرتكة، حبيث تتطلب الطريقة املتفق عليها  ستبعدالشراء اليت تتبىن مفهوم القيمة العادلة وت
تكمن يف حتديد املشرتي، قياس تكلفة االندماج، ختصيص تكلفة  عند املمارسة،مراحل  ةاتباع ثالث

بالرغم من التشابه الكبري يف . االندماج ومعاجلة الشهرة الناشئة يف تاريخ التملك واحلقوق غري املسيطر عليها
 .حتت هذا العنوانليها إهذه املراحل، غري أنه تبقى بعض الفروق اليت سوف نتطرق  ذتنفي

  
 واملبادئ األمريكية معايري احملاسبة الدوليةاحملاسبة عن اادماج األعخال وفق  :املطلب األول

سنحاول يف هذا املطلب عرض االسرتشادات اليت تبدي الفروقات البينية يف املمارسة احملاسبية من      
 .القياس والتقرير عن ضم األعمال حتت املعايري الدولية واملبادئ األمريكية

 معايري احملاسبة الدوليةاحملاسبة عن اادماج األعخال وفق  :األول الفرع
بعد  إلغاء " اندماج األعمال" 4املايل رقم لإلبالغاملعيار الدويل  يعاجل هذا املوضوع بتطبيق اسرتشادات    

، يتضمن تعديالت 0223صبح ساري املفعول سنة ذا املعيار ليهب وإحالله 00معيار احملاسبة الدويل رقم 
طريقة توحيد املصاحل املشرتكة يف احملاسبة عن  ستبعادتعزز من جودة املعلومة احملاسبية من خالل ا جوهرية

 02201من طرف جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي عام  ستبعادهااندماج األعمال، بعد أن مت ا
( الداجمة)تقوم املنشأة املشرتية واليت على أساسها " القيم العادلة"واعتماد طريقة الشراء أو ما يسمى بطريقة 

باالعرتاف بصايف األصول القابلة للتحديد وأية التزامات حمتملة تتعلق باملنشأة املندجمة بقيمتها العادلة 
 .بتاريخ الشراء، كما يتم االعرتاف بالشهرة كأصل

 20 يفصبح ساري املفعول لي 0222جانفي 02وقد مت مراجعة وتعديل املعيار من طرف اجمللس ونشره يف 
، ومن أهم التعديالت اليت طرأت عليه هو إدخال طريقة الشهرة الكاملة، االعرتاف 0224جانفي 

يف  اتري يتغ ةباملصاريف املتعلقة بالشراء ضمن األعباء، جواز القيام بتعديالت على تكلفة الشراء ومعاجلة أي
من طرف الشركة  املمتلكةانب إعادة تقييم األسهم القيمة العادلة هلذه التعديالت يف النتيجة، إىل ج

                                                           
.122صالطبعة الثانية، مرجع سابق،  ،دمحم أبونصار، حميدات جمعة.د 
1
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 عند ، وذلكاملشرتية ومعاجلة فارق التقييم يف النتيجة يف حالة احلصول على السيطرة بعمليات شراء متعاقبة
  1 .شراء حصص تكميلية يف منشأة متتلك فيها الشركة املشرتية مسامهة من قبل

 حتديد املشرتي :أوال
 2،ةيعرف االندماج بأنه مجع منشآت أو أعمال منفصلة يف وحدة اقتصادية واحدة معدة للتقارير املالي    

السيطرة على صايف أصول منشأة أخرى، ويستخدم مصطلح توحيد أو  وذلك من خالل التجمع مع أو
الندماج، اندماج األعمال كمصطلح عام للتعبري عن عملية ضم األعمال اليت ميكن أن تأخذ شكل ا

 4 :ونقصد بكل شكل. 3االحتاد أوالسيطرة
االندماج الكامل القانوين ويتم فيه املزج الكامل بني الشركة الداجمة والشركة املندجمة، وينتج عن عملية  -

 .االعتباريةاالندماج تالشي الصفة القانونية للشركة املندجمة، واستمرار الشركة الداجمة بشخصيتها املعنوية 
أكثر لتكوين شركة موحدة  ويتم فيه الدمج بني شركتني أو( بتأسيس شركة جديدة االندماج)اإلحتاد -

 االعتباريةويرتتب على ذلك أن تنقضي الصفة القانونية لكل الشركات وتتمتع الشركة اجلديدة بالشخصية 
 .اخلاصة هبا

أكثر من )عظم أسهم شركة أخرىالسيطرة ويف هذا الشكل تقوم إحدى الشركات الكربى بشراء كل أو م -
والشركة املشرتاة هي الشركة " األم"ويرتتب على ذلك أن تصبح الشركة املشرتية هي الشركة ( 22٪

 .وتظل كل واحدة منهما حتتفظ باستقالهلا القانوين"التابعة"
ت ال تعد عمليات دجميع منشآت ختضع لسيطرة مشرتكة من عمليات االندماج، لكن هناك تعديالت طرأ

، 0202جانفي  20وستصبح سارية املفعول يف " الرتتيبات املشرتكة" 00بالغ املايل رقم على معيار اإل
عندما تقتين منشأة حصة يف مشروع مشرتك  4 رقم بالغ املايلتتطلب تطبيق مجيع اسرتشادات معيار اإل

 5.املعيارمبفهوم هذا  وتشكل بذلك أعماال
 قياس تكلفة االادماج :ثاايا
تضاف التكاليف املباشرة إلمتام عملية االندماج إىل تكلفة التملك بالشراء، ويتم تضمينها مببلغها    
صدار سندات املسامهة لتنفيذ عملية االندماج إىل إ، كما ال ميكن نسب تكاليف (قبل الضريبة)مجايل اإل

وال ميكن نسبها ( صدارعالوة اإل)لى خصمها من رأس املال االضايف عحقوق امللكية، وقد جرت العادة 
                                                           
1
 Ali Saada,"Les états financiers de l'entreprise, Règles de présentation en IFRS", Edition Ali Saada, Tunisie, 

 5010, p330. 
2

 .591مرجع سابق، ص مأمون حمدان،.حسين القاضي، د.د 

 .121ص مرجع سابق،الطبعة الثانية،  ، حميدات دمحم أبونصار، جمعة.د 
3
  

19،ص5095األردن،، دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، "محاسبة الشركات"معتز أمين السعيد، .د 
4
  

 
5
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األدوات "40صدار حسب املعيار الدويل رقم ىل تكلفة التملك، فهي ختفض من عائدات اإلإ
عادة هيكلة املنشأة املشرتاة يف إىل جانب ذلك ال ميكن تضمني تكاليف إ، 1"االفصاح والعرض:"املالية

اليت يعرتف هبا كمصاريف  2املشرتيةعادة هيكلة الشركة إوعلى حنو مماثل تكاليف ( الشراء)تكلفة التملك 
 .ما بعد التملك

 ختصيص تكلفة االادماج واحملاسبة عن الشهرة الناشئة عند التخلك واحلقوق غري املسيطر عليها  :ثالثا
كمخصصات يف تاريخ ( احملتملة)االعرتاف بااللتزامات الطارئة  47يتطلب معيار احملاسبة الدويل رقم     

حايل ناجم عن أحداث سابقة، وميكن قياس قيمته العادلة مبوثوقية كافية، ويقاس  التزامالشراء إذا كان هناك 
ل املخصصات، األصو "47املبلغ املعرتف به وفق املعيار الدويل رقم : أكرب يف الفرتات الالحقة بالقيمة أيهما

األويل خمصوما منه تراكم اإلهتالكات املعرتف هبا وفق  االعرتافأو املبلغ الظاهر يف " الطارئة وااللتزامات
باألصول احملتملة  االعرتافعدم  47، يف حني يتطلب املعيار رقم 3"اإليراد"02معيار احملاسبة الدويل رقم 

. 4يرادات يستحيل حتقيقهاإتطبيقا ملبدأ احليطة واحلذر، ألن هذا االعرتاف ميكن أن يؤدي إىل تسجيل 
يتطلب ختصيص تكلفة الشراء على األصول (0222)املعدل 24ودجدر اإلشارة هنا إىل أن املعيار رقم 

دلة ويستثين من ذلك بعض البنود اليت تقاس االعرتاف بالقيمة العا وااللتزامات اليت تنطبق عليها معايري
بأساس آخر غري القيمة العادلة وتتمثل يف االلتزامات احملتملة اليت ال تفي بشرط امكانية خروج منافع 

، منافع املستخدمني 00طار املفاهيمي، الضرائب املؤجلة اليت تقاس وفق املعياراقتصادية مثلما يتطلبه اإل
واألصول غري  20، منافع املستخدمني يف شكل أسهم وفق معيار االبالغ املايل 04اليت تقاس وفق املعيار

بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف  22املتداولة املعدة للبيع واليت تقاس مبوجب معيار اإلبالغ املايل رقم
 5 .البيع املقدرة

األصول اليت من غري املمكن  متثل الشهرة مدفوعات مقابل احلصول على منافع اقتصادية مستقبلية من   
حتديدها بشكل انفرادي واالعرتاف هبا بشكل منفصل، لذلك تعاجل كأصل ملموس، وتقاس باستخدام 

 :بديلني
يف نسخته السابقة ومعيار احملاسبة الدويل  4رقم بالغ املايلطريقة الشهرة اجلزئية اليت يتطلبها معيار اإل -

كلفة الشراء وحصة املشرتي من القيمة العادلة لألصول وااللتزامات وهي متثل الفرق بني ت 07السابق رقم 
 .املشرتاة  القابلة للتحديد

                                                           
.551ص مرجع سابق، مأمون حمدان،.حسين القاضي، د.د-
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وهي متثل املبلغ الزائد يف  (0222)املعدل 4رقم بالغ املايلطريقة الشهرة الكاملة اليت يتطلبها معيار اإل -
ل بأهنا الشهرة اجلزئية ويضاف إليها تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لصايف األصول املشرتاة، أو ميكن القو 

، مبعىن أن الشهرة تعاجل بقيمتها الكلية بدال من حصة 1(حقوق األقلية)الشهرة اليت حيتفظ هبا اآلخرون 
اجملموعة فقط، حبيث تدمج احلقوق غري املسيطر عليها عند قياس تكلفة الشراء مثلها مثل باقي أصول 

 حىت٪022سب بنسبة تأهنا حت حيثضمن حصة اجملموعة وحصة األقلية، والتزامات املنشأة املشرتاة اليت تت
 .من الشركة التابعة ٪022عندما ال تقتين املنشأة املشرتية نسبة 

و أال تكون الشهرة موضوع إهتالك، حبيث يتعني إخضاعها يف الفرتات الالحقة الختبار التدين سنويا     
بشكل متكرر إذا أشارت أحداث ما إىل إمكانية اخنفاض قيمتها وفق ما يتطلبه املعيار احملاسيب الدويل رقم 

فصاح عنها يف امليزانية بقيمتها الصافية من التدين، والذي يتعلق باخنفاض قيمة األصول، ويتم اإل 42
إذا مت قياسها اعتمادا على )عدلة وحتتسب خسارة تدين قيمة الشهرة من خالل مقارنة إمجايل الشهرة امل

مع ( قليةفيتطلب إضافة حصة األ 07رقم السابق احلصة يف األصل الصايف املشرتى مثلما يتطلبه املعيار
، وال يتم استعادة التدين يف الفرتات التالية اليت تزيد فيها قيمة 2للشركة املشرتاة لالسرتداداملبلغ القابل 

أن الشهرة الكاملة هي اليت ختضع الختبار التدين واحلصص غري املسيطر عليها ىل إودجدر اإلشارة . الشهرة
، ويكون بذلك تدين الشهرة يؤثر على الدخل املوحد 3هي األخرى تتحمل جزءا من التدين يف الدخل

شارة إىل أن الشهرة سابقا كانت هتتلك حتت املعيار كما دجدر اإل. 4بصورة جوهرية باستخدام هذه الطريقة
، ويف أول نشر له قام باستبعاد هذه املعاجلة كونه سطر 4بالغ املايل رقم ، وبإصدار معيار اإل00دويل رقم ال

واليت  0220جويلية  0من  ابتداء، السارية املفعول 030أحكامه وفق اسرتشادات قائمة احملاسبة املالية رقم 
بغرض استبعاد الفروق بني ( 4رقم  يف نفس فرتة تعديل معيار االبالغ)0227مت مراجعتها يف ديسمرب 

 5.املمارسة الدولية واألمريكية يف هذا املوضوع
أما الشهرة السالبة، فال وجود هلذا االصطالح يف املعايري احملاسبية الدولية وإمنا يطلق عليها حسب معيار 

بالزيادة لكوهنا تنشأ إذا زادت حصة املنشأة املشرتية يف صايف القيمة العادلة ألصول  4اإلبالغ املايل رقم 
" الشراء بأسعار خمفضة"الشركة املشرتاة عن تكلفة الشراء، وأصبح يطلق عليها بعد تعديل طريقة حساهبا بـ 

Bargain purchases  لعادلة للمقابل القيمة ا)ألهنا أصبحت تنشأ يف حالة ما إذا كانت تكلفة الشراء
 كإيرادأقل من القيمة العادلة لصايف األصول املشرتاة  وتعاجل فورا  ( قيمة احلقوق غري املسيطر عليها+ املقدم 
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يراد إ، وذلك بعد التأكد من دقة حتديد القيم العادلة لألصول املشرتاة لتفادي تسجيل 1يف قائمة الدخل
 .املعنيةناتج عن التقدير اخلاطئ لألصول وااللتزامات 

متثل احلقوق غري املسيطر عليها حقوق ملكية للمسامهني يف جزء من أسهم الشركة ويتطلب قياسها      
 وااللتزاماتبالقيمة العادلة ويتم تضمينها، أو حبصتها يف القيمة العادلة لألصول  2:باستخدام بديلني

املشرتاة القابلة للتحديد باستثناء الشهرة، مبعىن تعاجل احلصص غري املسيطر عليها على هذه القيم ويتطلب 
كما هو احلال )عدم إظهار ما خيص األقلية يف الشهرة، ما مل يتطلب معيار آخر أساس آخر للقياس

ومعيار السابق  07الدويل رقم احملاسبةبالنسبة للشهرة اليت تقاس هي األخرى باستخدام بديلني وفق معيار 
 (.4اإلبالغ املايل رقم

 مريكيةمبادئ احملاسبة املقبولة واملتعارف عليها األ احملاسبة عن اادماج األعخال وفق :الفرع الثاين
مريكية عندما تشرتي منشأة صايف أصول أو حقوق ملكية يف وحدة وفق املبادئ األ االندماجحيدث       

وقد ظهرت املعاجلة احملاسبية لالندماج بعد تأسيس جلنة تداول األوراق . السيطرة عليهاأخرى وحتصل على 
دمج احلصص أو )مها طريقة الشراء وطريقة املصاحل املشرتكة ، و املالية، حبيث رخصت باستخدام طريقتني

سع، حىت ، وقد استخدم أسلوب الشراء يف حماسبة الشركات الداجمة لشركات أخرى على نطاق وا(احلقوق
ظهر أسلوب اندماج احلقوق، حبيث شهد األسلوب األول أخطاء نتجت عن تطبيقه خالل الفرتة من 

، وقد انصب اخلطأ األساس على عدم توزيع تكلفة الشراء على كل من األصول 0422حىت  0422
ول ضمن الصافية القابلة للتحقق والشهرة املتحصل عليها وكان يكتفي باإلفصاح عن الزيادة يف األص

  32العناصر غري امللموسة، وبناءا على موافقة املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني على الدراسة رقم 
، بدأ التحول إلتباع احملاسبة بأسلوب اندماج احلقوق، وقد شهد هذا األسلوب هو اآلخر 0427سنة 

س مبادئ احملاسبة على هذه ويف السبعينات أقر جمل. أخطاء ومشاكل عديدة يف ممارسته على الشركات
وقام بتحديد شروط تطبيق كل طريقة كوهنما ليستا بديلتني،  3472الصادر سنة  02املسألة يف رأيه رقم 

طارها اخلاص، والظروف اليت تتطلب أن تطبق فيها، بعد ذلك تعرض أسلوب دمج احلصص إفلكل طريقة 
عديدة، واشتد اجلدل احملاسيب ملفاضلة احملاسبة على أساس الشراء بعد معاجلة مشاكلها يف  انتقاداتإىل 

اختالف قياس األصول املشرتاة يف ظل هتني الطريقتني ذلك، وعلى إثر إىل جانب  ،3هذا الرأي احملاسيب
بة املالية بإصدار معيار ، قام جملس معايري احملاس(املشرتية)وجعل عملية املقارنة صعبة بني املنشآت الداجمة 

يلغي طريقة دمج احلصص ويتطلب معاجلة مجيع عمليات االندماج  0220عام 030احملاسبة املايل رقم
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الشهرة واألصول غري امللموسة " 030، ورافقه معيار احملاسبة املايل رقم 1املطلوبة يف املعيار على أساس الشراء
ك الشهرة واختبار مدى اخنفاض قيمتها بدال من التالذي يتطلب عدم اه( FASB ASC350")األخرى

شارة إىل أن اجمللس حاليا يعتقد بأن معظم اندماجات األعمال حتدث بعمليات االقتناء، ودجدر اإل. ذلك
 2 .ساس غري االصطالح املتعلق مبحاسبة االندماج من أسلوب الشراء إىل أسلوب االقتناءوعلى هذا األ

وقائمة " اندماج األعمال" 030قام اجمللس بإصدار معيارين، قائمة اجمللس املعدلة 0227ديسمرب  23ويف 
يف تدوين  0224مت دجمهما عام  ،"احلصص غري املسيطر عليها يف القوائم املالية املوحدة" 022اجمللس رقم 

وين على أساس نظام التد" التوحيد" 202ASCورقم" اندماج االعمال"222ASCاملعيار احملاسيب رقم 
  .ASUاملعيار للمجلس تدوينحتديث لعدة تعديالت بعد ذلك من خالل  اوخضع ،3اجلديد للمجلس

بشكل كبري، فكالمها يهدفان إىل حتسني املالئمة، قابلية  االندماجلقد عدل وغري هذان املعياران حماسبة 
حبيث ميثل ، كما سهال التوافق مع املمارسة الدولية، باالندماجاملقارنة والشفافية للمعلومة املالية املرتبطة 

النتاج النهائي للمشروع  IFRS(R) ومعيار اإلبالغ املايل املعدل رقم ASC 222تدوين املعيار رقم 
، فاملعياران يتوافقان 4الرئيسي األول املشرتك بني جملس معايري احملاسبة املالية وجملس معايري احملاسبة الدولية

 .اصر املواليةنمن خالل الع اليت سنتطرق إليهاة وتبقى بعض الفروق بدرجة كبري 
 حتديد املنشأة املشرتية :أوال

وهي تلك اليت حتصل على سيطرة منشأة أخرى وحتدث السيطرة إذا كانت املنشأة املشرتية متتلك       
خالف جملس معايري احملاسبة غالبية حقوق تصويت املنشأة املشرتاة، فهي تقتصر على السيطرة القانونية، 

ومعيار احملاسبة الدويل  4الدولية الذي يعطي مفهوما أوسع للسيطرة حسبما ورد يف معيار اإلبالغ املايل رقم
، حبيث ميكن أن تتحقق السيطرة رغم متلك الشركة املشرتية ألقل من نصف أسهم شركة 07السابق رقم

،كما أن عمليات دجميع منشآت ختضع لسيطرة 5 (إخل...،سيطرة تعاقدية، يف الواقع، اقتصادية)أخرى
مشرتكة ال تعد من عمليات االندماج حسب املبادئ األمريكية ويتم التقرير عن صايف األصل هلذه املنشآت 

تطبق معايري أصبحت ، لكن يف ظل املمارسة احلالية 6يف القيم الدفرتية للمنشأة املشرتية بالتكلفة التارخيية
غري تلك اليت ختضع للسيطرة )دجميع األعمال اليت تنطوي فقط على املنشآت املشرتكة االندماج على
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فقد .1 (VIEs)احملققة من خالل عقد وحيد والتوحيد األويل للمنشآت ذات احلصص املتغرية( املشرتكة
 2 :ومها ،أصبح للسيطرة مفهومني وفق منوذجي التوحيد املقرتحني من طرف املبادئ األمريكية

ويف ظله تتحقق السيطرة بالنسبة للمنشآت األخرى غري الشراكات احملدودة  :منوذج حصص التصويت -
بينما من أسهم التصويت املمتازة على منشأة أخرى، ٪22 كثر منألباشرة املغري  باشر أواملمتالك البا

وق العزل من من حق ٪22الشراكات احملدودة، فيفرتض السيطرة على حصصها املالية بامتالك أكثر من 
من خالل عقد، عقد  ٪22خالل حصص التصويت، وميكن أن تتحقق السيطرة بنسبة ملكية أقل من 

  .جيار، اتفاقية مع مسامهني آخرين أو بقرار قضائيإ
دارة النشاطات اليت تؤثر إوتتطلب السيطرة يف ظله كال من السلطة على  :منوذج حصص الفائدة -

للمنشأة ذات احلصص املتغرية، وااللتزام بامتصاص اخلسائر احملتملة أو احلق جوهريا على األداء االقتصادي 
  .يف حتصيل األرباح احملتملة

تصنف عمليات االندماج بطريقة ضم األعمال املنتهجة وتتمثل يف االندماج القانوين، التوحيد القانوين 
تستخدم و  ،على املنشأة املندجمةواقتناء األسهم، والطرق الثالث تؤدي إىل سيطرة املنشأة الداجمة 

عادة بالتبادل يف العرف ( اقتناء أسهم)والسيطرة( اإلحتاد)االندماج، التوحيد اليت تتمثل يفاالصطالحات 
 3.األمريكي

 (الشراء)حتديد تكلفة االادماج  :ثاايا
دماج حتت تدوين معيار احملاسبة للمجلس نتعفى التكاليف املتعلقة بالشراء من قياس تكلفة اال      

FASB ASC   ألن هذه التكاليف ال متثل جزء من القيمة العادلة للمنشأة  04-02-02-222يف فقرته
املشرتاة وال متثل أصول، وقد كانت املبادئ األمريكية السابقة تتطلب اعفاء التكاليف غري املباشرة فقط 

هذه التكلفة يف تاريخ الشراء واحلصول  ويتم حتديد. 4لفة التملكوتضمني مجيع التكاليف املباشرة يف تك
، فال تتحقق السيطرة بعد إقفال الصفقة وإمتام 4على السيطرة كما يتطلب معيار اإلبالغ املايل رقم 

اإلجراءات القانونية مثلما يتطلب التنظيم الفرنسي، وإمنا تتحقق عند القدرة على التحكم يف السياسات 
 .التشغيلية ملنشأة لتحقيق منافع من أنشطتهااملالية و 

                                                           
1
  Debra C. Jeter, Paul K. Chaney,Op cit, p56. 

2
 Voir: 

- FASB,  Accounting Standard Update ASUn°2015-02,February 2015,Consolidation(topic810), Amendments to 

  the consolidation analysis,Subtopic810-10-15-8A,P17. 

- FASB,  ASUn°2015-02,Subtopic810-10,P17. 
3
 IBID, p15. 

4
  Richard G.Schroeder, Myrtle W.Clark, Jack M.Cathey,Op cit,p520 . 
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لألخذ يف االعتبار  1عدم جواز تضمني أية تعديالت حمتملة يف سعر الشراء 030يتطلب املعيار رقم 
اإلبالغ املايل اللذان ومعيار ، خالف التنظيم الفرنسي الذي يلتزم املشرتي بتسديده السعر املكمل اتفاقيات

يتطلبان على املنشأة املشرتية أن يكون تضمني التعديل على تكلفة الشراء مشروطا بأحداث مستقبلية وإذا  
حسب معيار اإلبالغ املايل  ختصكان التعديل حمتمال وميكن قياسه مبوثوقية، فهذه التعديالت 

العادلة يف تاريخ احلصول على السيطرة وأي  بالقيمة السعر املكمل احملتمل الذي مت قياسه (0222)4قمر 
ارج فرتة خيف أية فرتة، حىت وإن وقعت  التعديالت وميكن إدراج، 2النتيجة يعاجل يف هتغيري الحق لقيمت

 3.التخصيص
ميكن للمشرتي أن يقوم بتعديل املبالغ املعرتف هبا مؤقتا يف تاريخ الشراء، وذلك يف فرتة  
اليت تلي التاريخ األويل للشراء، حبيث تسمح هذه الفرتة باحلصول على معلومات  (التخصيص)قياسلا

 4.ضرورية لتحديد وقياس القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املشرتاة، بشرط أن ال تتعدى هذه الفرتة السنة
 ختصيص تكلفة الشراء ومعاةجة الشهرة :ثالثا
االعرتاف باألصول  2-02-42-222يف فقرته  ASC 222يتطلب تدوين معيار احملاسبة للمجلس     

 ASC 202وقياسها بالقيمة العادلة وفقا لتدوين املعيار ( الناشئة عن األحداث الطارئة)احملتملة  وااللتزامات
، ويتم ذلك إذا كان ميكن حتديد القيمة العادلة خالل فرتة القياس، وإذا "القيمة العادلة، القياس واإلفصاح"

األحداث " 322ASCوفق ما يتطلبه تدوين املعيار االقتناءك يتم االعرتاف هبا يف تاريخ مل ميكن ذل
ويتعني على املنشأة املشرتية أن تضع أساس منهجي وعقالين . ، إذا كانت تستويف شروط االعرتاف"الطارئة

القياس األوليني و  االعرتاففإذا مت . للقياس الالحق واحملاسبة عن تلك األصول وااللتزامات حسب طبيعتها
 5.رشاداتنفس اال وإتباعفيتعني الثبات يف الطرق  ASC 322باستخدام ارشادات تدوين املعيار 

ضافية على األصول وااللتزامات احملتملة إىل أن املشرتي ميكن أن يدرج تعديالت واعتبارات إودجدر االشارة 
الشراء، على أساس توفر معلومات أفضل يف بالقيمة العادلة كمبالغ مكملة لتسجيالت االندماج يف تاريخ 

بعد هذه الفرتة، أية تعديالت الحقة لالعتبارات احملتملة واملسجلة سابقا ضمن االلتزامات . فرتة القياس
يتطلب االعرتاف هبا يف قائمة الدخل، أما تلك املسجلة كحقوق ملكية فال يسمح املعيار بإعادة قياسها، 

كما ينص تدوين املعيار احملاسيب للمجلس .  IFRS 3(R)االبالغ املعدلوهذا ما يتطلبه كذلك معيار 
                                                           
1
 Debra C. Jeter, Paul K. Chaney,Op cit, p71. 

2
 Voir:  

 -Benoît Lebrun,"Le projet d'interprétation sur les options de vente consenties aux intérêts minoritaires",  Revue 

  Française de Comptabilité 460, Décembre 2012, p03. 

- Ali Saada,Op cit,p337-338. 
3
  Dominique Mesplé-Lassale, Op cit, p169. 

4
 Debra C. Jeter, Paul K. Chaney,Op cit, p15. 

5
 Cabinet d'audit et de conseil, E & Y, "US GAAP Versus IFRS",Op cit, p14. 
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222 ASC  املتعلق بضم األعمال أن أية تكاليف ترتبط بإعادة اهليكلة أو نشاطات اخلروج من جمال
اليت يتطلبها تدوين معيار  االعرتافمل تف مبعايري  يف تاريخ الشراء ما كالتزاماتاجملموعة ال يتم معاجلتها  

 االلتزاماتاليت تكرر مفهوم  032القائمة رقم )0-02-02-302يف فقرته  ASC 302اسبة للمجلساحمل
كمصروفات يف الفرتة   اعتبارها، بدال من ذلك ميكن (التزاماتوتؤكد على أن االلتزامات احلالية لوحدها تعد 

 1.اليت حدثت فيها
تتحقق الشهرة بعد توزيع تكلفة شراء االستثمار بني األصول وااللتزامات القابلة للتحديد، فإذا بقي      

مبلغ من التكلفة بعد تغطية األصل الصايف فيعد شهرة موجبة وتعاجل كأصل غري ملموس، وختضع الختبار 
أما إذا كان هناك . 022-42-02-422التدين سنويا مثلما يتطلبه تدوين معيار احملاسبة للمجلس يف فقرته 

فائض القيمة العادلة لصايف األصول على التكلفة فهي شهرة سالبة وختصص كتخفيض نسيب للمبالغ 
وإذا تبقى فائض بعد التوزيع يسجل فورا يف قائمة ( مع وجود بعض االستثناءات)املوزعة على مجيع األصول

 .استثنائية كإيراداتالدخل كإيرادات عادية بعد أن كان يسجل سابقا  
يتم اختبار تدين قيمة الشهرة يف الوحدة حمل التقرير باتباع خطوتني، حبيث يتم يف اخلطوة األوىل مقارنة     

ميكن القيمة العادلة للوحدة مع قيمتها الدفرتية، فإذا كانت القيمة العادلة أقل من القيمة الدفرتية، عندئذ 
إىل اخلطوة الثانية، وفيها يتم مقارنة القيمة الدفرتية للشهرة مع القيمة العادلة هلا، وللحصول على االنتقال 

هذه األخرية يتطلب اجمللس توزيع القيمة العادلة للوحدة يف تاريخ االختبار بني األصول وااللتزامات القابلة 
تخصيص عند تاريخ االندماج، غري أنه الشهرة كما مت ال يففائض القيمة العادلة  ختصيصللتحديد، ويتم 

، ألن األسعار السوقية 3يصعب حتديد القيمة العادلة للوحدة يف حالة عدم توفر أسعار سوق مسجلة
ويتطلب جملس احملاسبة الدويل كذلك . املأخوذة من األسواق النشطة هي أفضل دليل على القيمة العادلة

 .األوىل فقط جراء اختبار التدين لكنه يقتصر على اخلطوةإ
تقاس احلقوق غري املسيطر عليها على أساس القيمة العادلة، ويتم تضمينها يف الشهرة، أي عندما ال     

، ومنها ميكن حتديد اجلزء ٪022من الشركة التابعة، ستحتسب الشهرة بنسبة  ٪022تقتين املنشأة نسبة 
من  04-42-02-222عي للتدوين رقم املخصص للحقوق غري املسيطر عليها، حبيث يتطلب املوضوع الفر 

املشرتي أن يقوم يف تاريخ الشراء بتقدير األصول القابلة للتحديد وااللتزامات، وكل مسامهة غري مسيطر 
وقد كانت من قبل تقاس باستخدام بديلني حسب اسرتشادات . عليها يف املنشأة املشرتاة بالقيمة العادلة

الدفرتية وفق نظرية الشركة األم يف توحيد القوائم املالية، واليت هتدف  بالقيمة:  FAS 030املعيار املايل رقم
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 Debra C. Jeter, Paul K. Chaney,Op cit, p19. 
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إىل توفري معلومات حلملة أسهم الشركة األم أساسا، أو بالقيمة العادلة حسب نظرية الوحدة اليت تشكل يف 
لس ظلها اجملموعة وحدة اقتصادية والغرض من القوائم هو توفري معلومات جلميع محلة األسهم، وكان اجمل

 1.الشهرةبعاجلة احلقوق غري املسيطر عليها أو مب إذا تعلق األمرحيبذ الطريقة األخرية سواء 
 

 والنظام احملاسيب املايل  املرجع احملاسيب الفراسياحملاسبة عن اادماج األعخال وفق : ينالثا املطلب
، اندماج األعمال من قياس وتقريراليت حتمل أهم الفروق يف معاجلة سنعرض فيما يلي قواعد احملاسبة    

 .الفرنسي املتعلق باحلسابات املوحدة والنظام احملاسيب املايل وفق التنظيم وذلك
 املرجع احملاسيب الفراسياحملاسبة عن اادماج األعخال وفق : الفرع األول

 حتديد املنشأة املشرتية :أوال
املتعلق باحلسابات املوحدة مفهوما ضيقا لضم األعمال وهو يقتصر فقط على  20-44يعرض التنظيم      

وطريقة الشراء هي الطريقة الوحيدة املرخص هبا يف . عمليات هيكلة اجملموعة والسيما عمليات الشراء
احملاسبة عن هذه العمليات، يف حني يسمح التنظيم باستخدام طرق بديلة تعتمد على القيم الدفرتية يف 

، على خالف املعايري الدولية واألمريكية 2(االندماج أو اإلحتاد)اسبة عن التجمعات يف احلسابات الفرديةاحمل
 .اليت تتطلب استخدام طريقة الشراء لوحدها يف مجيع أشكال االندماج

يعد ضم منشآت ختضع لسيطرة مشرتكة من أعمال إعادة اهليكلة اخلارجية للمجموعات وتفي مبفهوم     
األعمال وتتم احملاسبة عنها وفقا لطريقة الشراء، فالتنظيم يؤهل لعمليات هيكلة اجملموعة كل منشأة  دجمع

عملية مجع منشآت ختضع  4، بينما خترج عن نطاق تطبيق معيار اإلبالغ املايل رقم3تدخل يف جمال التوحيد
ة عنها على أساس القيم وتتم احملاسب 4لسيطرة مشرتكة أو مجع عدة منشآت بغرض تشكيل مشروع مشرتك

 .الدفرتية التارخيية
 حتديد تكلفة االادماج :ثاايا

يتم إدماج التكاليف املباشرة يف تكلفة الشراء بقيمتها الصافية بعد الضريبة، وميكن نسب تكاليف       
إصدار سندات املسامهة لتمويل عملية االندماج إىل تكلفة الشراء، كما ميكن إدماج تكاليف إعادة هيكلة 

 حالة وجود خطة رمسية مفصلة املنشأة املشرتاة كوهنا متثل خمصصات فهي خصوم قابلة للتحديد، وذلك يف
دماج كذلك تكاليف إعادة اوميكن . االقتناءإلعادة اهليكلة قد مت دراستها وإعالهنا إىل الغري يف تاريخ 

                                                           
.505-509، ،مرجع سابق، صوآخرونريتشارد شرويدر 
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2
  Odile Barbe,Laurent Didelot,"Maîtriser les IFRS", 3 éd, Op cit, p549. 
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 Micheline Friédérich, Georges Langlois et autres, 1ère éd, Op cit, p305. 
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عن مواقع  االستغناءهيكلة املنشأة املشرتية إذا كانت هذه املخصصات تقابل تكاليف متوقعة نامجة عن 
 1 .مزدوج استخداموقدرات ذات 

حتديد القيم العادلة يف التنظيم الفرنسي بنوايا املنشأة املشرتية أو االستخدام الذي ختصص فيه األصول يتأثر 
وااللتزامات املشرتاة، حبيث يتم التمييز بني البنود غري املوجهة لالستغالل لتقاس بقيمتها السوقية، بينما 

الذي يقيس القيمة  4يار اإلبالغ املايل رقمعلى خالف مع. تقاس البنود املوجهة لالستغالل بقيمتها النفعية
باستثناء بعض البنود اليت حيددها املعيار وتقاس وفق متطلبات معايري  ،العادلة بغض النظر عن نوايا املشرتي

 .أخرى
 ختصيص تكلفة الشراء ومعاةجة الشهرة الناشئة عند التخلك واحلقوق غري املسيطر عليها :ثالثا

بأن تكون أصول والتزامات قابلة  20-44احملتملة حسب التنظيم  وااللتزاماتال تؤهل األصول        
بالضريبة املؤجلة عند دخول األصول  باالعرتافكما ال يسمح التنظيم . للتحديد وبذلك ال ميكن تسجيلها

وااللتزامات املشرتاة بالقيمة العادلة يف تاريخ الشراء وكذلك الضريبة املؤجلة على تسجيل األصول غري 
 ة، على خالف معيار احملاسب(كالعالمات)امللموسة اليت ال ميكن بيعها بصفة مستقلة عن املؤسسة املشرتاة 

صول وااللتزامات الذي يتطلب تسجيل الضرائب املؤجلة على مجيع األ" ضرائب الدخل"  00الدويل رقم 
 .املشرتاة عند االندماج باستثناء الشهرة

املشرتاة يف قائمة الدخل املوحدة للفرتة  وااللتزاماتختصص التعديالت الالحقة لقيم دخول األصول     
ي فرتة توزيع تكلفة الشراء على وه)اليت حدث فيها التعديل، إذا طرأ هذا التعديل يف فرتة التخصيص

 00ـ ـب4شهرا ويف معيار اإلبالغ املايل رقم  03املشرتاة وحتدد يف التنظيم الفرنسي بـ وااللتزاماتاألصول 
التعديل بأثر رجعي لقيم الدخول يف امليزانية املوحدة  4، بينما يتطلب معيار اإلبالغ املايل رقم (شهرا

على خمصصات اإلهتالكات واملؤونات ويتطلب تعديلها هي األخرى يف وبذلك تعديل الشهرة، مما يؤثر 
 2 .بالنسبة للتعديالت احململة على األنشطة السابقة االفتتاحيةحقوق امللكية 

بالنسبة للشهرة يستخدم التنظيم مصطلح فارق االقتناء يف احلسابات املوحدة ويطلق اصطالح        
كأصل غري ملموس   20-44، وتعاجل حسب التنظيم 3احلسابات السنويةالشهرة على احملل التجاري يف 

، مما يسمح بتسوية هذا األخري وجعله (سندات املسامهة)االستثمارويف املقابل يتم ختفيضها من حساب 
وتسجل الشهرة مبدئيا باملبلغ املوافق حلصة . القابلة للتحديد وااللتزاماتمعربا عن قيمة شراء األصول 

يف  4قط يف القيمة العادلة لصايف األصول املشرتاة، وهذا مثلما يتطلبه معيار اإلبالغ املايل رقماملشرتي ف

                                                           
1
  Dominique Mesplé-Lassale, Op cit, p171. 

2
 Ibid,p182. 

3
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فإذا  . 00، ودون تسجيل ضريبة مؤجلة مثلما يتطلبه معيار احملاسبة الدويل رقم(0223)نسخته السابقة 
خالل العمر املقدر  كانت شهرة موجبة يتم إهتالك قيمتها بتحميلها سنويا على الدخل على أساس منتظم

وكذلك  20-44فيتطلب التنظيم ( an access) و زيادةأمنها، بينما إذا كانت الشهرة سالبة  لالستفادة
القابلة للتحديد بشكل  وااللتزامات لألصولتصحيح أو ختفيض القيمة العادلة  00املعيار الدويل السابق رقم

وإذا مل يكن ممكنا التخلص من هذه الزيادة بالكامل،  ،1متناسب حىت تصبح قيمة الشهرة معادلة للصفر
ويتم ( مؤونة األعباء واملخاطر)مؤجلة كالتزاماتهبا   االعرتاففإنه جيب أن توصف كشهرة سالبة ويتطلب 

وتعد هذه . حتميل قيمتها سنويا على الدخل طبقا للفرضيات املطروحة واألهداف املسطرة أثناء الشراء
قبل استبداله مبعيار  002الدويل السابق رقم ةاسباحملة مت اعتمادها من طرف معيار الطريقة كبديل للمعاجل

 . IFRS 4اإلبالغ املايل رقم
على أساس القيمة العادلة لألصل الصايف املشرتى ( حقوق األقلية)تقاس احلقوق غري املسيطر عليها     

 .ويتم إظهارها كبند مستقل أسفل حقوق املسامهني
 النظام احملاسيب املايلاحملاسبة عن االادماج وفق قواعد : الثاين الفرع
 حتديد املشرتي: أوال

كمصطلح عام للتعبري عن عملية االندماج واإلحتاد يف القانون التجاري   االندماجيستخدم مصطلح      
تساهم  ، حبيث ميكن للشركة أن تدمج يف شركة أخرى أو أن"واالنفصالاالدماج "اجلزائري يف قسمه الرابع 

يف النظام احملاسيب املايل للتعبري عن دجميع  االصطالحويستخدم هذا . 3يف شركة جديدة بطريقة الدمج
طار التصوري طار هيكلة اجملموعة مثلما ورد يف اإلإوتعد عمليات االندماج تلك اليت تدخل يف  ،الكيانات

 .للنظام احملاسيب املايل
 معاةجة الشهرة واحلقوق غري املسيطر عليها :ثاايا
حول كيفية  0222 يوليو 02الفصل الثالث من امللحق األول للقرار املؤرخ يف يف  القواعدوردت بعض     

حتديد فارق التوحيد عند دخول منشأة ما يف جمال التوحيد، فهو ميثل الفرق بني تكلفة شراء سندات 
، االقتناءرق ارق التقييم وفاىل فإاملسامهة واحلصة غري املعاد تقييمها يف األصل الصايف املشرتى، وهو يقسم 

حبيث خيصص فرق التقييم يف عناصر األصول املعنية القابلة للتحديد إىل غاية إرجاعها إىل قيمتها احلقيقية 
فائض فارق التوحيد الذي ال ميكن نسبه إىل عناصر األصل القابلة للتحديد ميثل  بينمايف تاريخ الشراء، 

ل غري اجلارية وختضع الختبار تدين أو شهرة موجبة، تسجل حتت عنوان منفصل ضمن األصو  االقتناءفارق 

                                                           
1
 Ibid, p182. 

.19مأمون حمدان،مرجع سابق،ص.حسين القاضي، د.د-
2
  

455، صمرجع سابق، الجزائري القانون التجاري-
3
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ادية اليت للعناصر غري امل االقتصاديةالقيمة يف كل عملية جرد، وهذا بعد إجراء املقارنة بينها وبني القيمة 
أما . يشكلها هذا الفارق، ومن احملتمل إثبات أية خسارة يف القيمة إلرجاع مبلغ الشهرة إىل قيمته احلقيقية

يراد تبعا لوظيفة أصلها، حبيث إذا كانت عبارة عن نفقات إعرتف هبا يف شكل إذا كانت شهرة سالبة ي
يراد عند تاريخ حدوث تلك النفقات، وإذا كانت متثل الفرق بني القيمة احلقيقية إمستقبلية تدرج يف شكل 

األصول،  على مدى املدة النفعية الباقية هلذه كإيرادفتسجل   اقتنائهالألصول غري النقدية املكتسبة وقيمة 
وقد كانت الشهرة . 1يف قائمة الدخل كإيرادوإذا مل ميكن نسبها إىل ما ذكر أعاله، فيمكن تسجيلها فورا  

والذي حيدد كيفيات إعداد ودجميع  0444أكتوبر  24القرار املؤرخ يف  لقواعدسابقا ختضع يف معاجلتها 
التنظيم الفرنسي، حبيث إذا كانت شهرة موجبة تدرج ضمن أصول  قواعدوهي توافق  ةعو حسابات اجملم

خصوم امليزانية   ضمنوإذا كانت سالبة تسجل  ،امليزانية ومتثل املكافأة املسددة للحصول على السندات
 2.املؤونة استعادةوتنقل إىل النتيجة وفقا ملخطط إهتالك أو  املخاطركمؤونة 

املعاد تقييمها يف حقوق امللكية وتظهر كبند منفصل أسفل حقوق قلية بقيمتها غري تقاس حقوق األ    
 .اجملموعة ضمن األموال اخلاصة

 الفروق البينية يف احملاسبة عن اادماج األعخال وحتليلها حتديد: الفرع الثالث
 أهم الفروقات حتديد: أوال

نظمة األعمال يف األ اندماجعلى ما سبق ميكن أن نستخرج الفروق البينية يف احملاسبة عن  اعتمادا         
 :احملاسبية املقارنة كما هو موضح يف اجلدول أسفله

 الفروقات البينية يف احملاسبة عن اادماج األعخال يف األاظخة احملاسبية املقاراة: (3-3)اةجدول رقم
 البيان املعايري الدولية املبادئ احملاسبية األمريكية الفراسي التنظيم النظام احملاسيب املايل

ت هيكلة اعملي
اجملموعة وحصوهلا 

 على سيطرة شاملة

هيكلة  عمليات
اجملموعة وحصوهلا 
على سيطرة شاملة 

 أو مشرتكة

العمليات اليت  اإلندماج ، اإلحتاد والسيطرة ، اإلحتاد والسيطرةاالندماج
يشتملها 
 االندماج

توحيد املصاحل  طريقة
املشرتكة اليت تعتمد 
يف القياس على 

 القيمة الدفرتية

طريقة الشراء اليت 
تعتمد يف القياس 
على القيمة العادلة 
لكن يتأثر القياس 
هبذه القيمة حسب 

طريقة الشراء اليت تعتمد يف 
 القياس على القيمة العادلة

طريقة الشراء اليت تعتمد يف 
 قياس على القيمة العادلةال

طريقة احملاسبة 
 االندماجعن 

                                                           
.98-91ص، 5001مارس  52، الصادر يوم 91الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد-

1
  

.712مرجع سابق، ص، الجزائري القانون التجاري  2
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 نوايا املنشأة املشرتية
باألصول  االعرتافيتم  هبما االعرتافال يتم  هبما االعرتافال يتم 

احملتملة إذا كانتا  وااللتزامات
 االعرتافتوفيان بشروط 

 بااللتزامات االعرتافيتم 
احملتملة فقط إذا كانت تستويف 

 االعرتافشروط 

 االعرتاف
باألصول 

 وااللتزامات
 احملتملة

تقاس الشهرة حبصتها 
يف القيمة الدفرتية 
لصايف االصل 

 املشرتى وختضع 
الختبار التدين إذا  
كانت موجبة 
وتسجل كإيراد إذا  

 .كانت سالبة
يقتصر اختبار  -

التدين على املرحلة 
 .الثانية فقط

تقاس الشهرة حبصتها 
يف القيمة العادلة 
لصايف األصل 

إذا  املشرتى وهتتلك
كانت موجبة وإذا  
كانت سالبة تسجل  

 مؤجلة كالتزامات
مؤونة األعباء )

 .(واملخاطر

تقاس بطريقة الشهرة الكاملة 
وختضع الختبار التدين إذا  
كانت موجبة وإذا كانت 
سالبة تسجل كإيراد يف قائمة 

 .الدخل
يتم اختبار التدين على 
مرحلتني، مقارنة القيمة 

التقرير العادلة للوحدة حمل 
مع قيمتها الدفرتية، مث مقارنة 
القيمة الدفرتية للشهرة مع 

 .قيمتها العادلة

طريقة : تقاس باستخدام بديلني
الشهرة اجلزئية أو طريقة الشهرة 
الكاملة وختضع الشهرة 

مبا فيها احلقوق غري )الكاملة
الختبار التدين (املسيطر عليها

إذا كانت موجبة وإذا كانت 
راد يف قائمة سالبة تسجل كإي

 .الدخل
يقتصر اختبار التدين على  -
الختبار  فقط الثانيةرحلة امل

 .التدين حتت املبادئ االمريكية
 

 الشهرةقياس 
وكيفية اختبار 

 .التدين

تقاس حبصتها يف 
القيمة الدفرتية 
لصايف األصل 

 .املشرتى

تقاس حبصتها يف 
القيمة العادلة لصايف 

 .األصل املشرتى

العادلة ويتم تقاس بالقيمة 
 .تضمينها يف الشهرة

إما : تقاس باستخدام بديلني
تضمينها يف الشهرة أو قياس 
حصتها يف القيمة العادلة 

 .لصايف األصل املشرتى

احلقوق غري 
 املسيطر عليها

س معايري احملاسبة ، تدوين املعيار احملاسيب جمللIFRS3(R)على معيار اإلبالغ املايل رقم  باالعتماد من إعداد الباحثة :املصدر
 .املتعلق باحلسابات املوحدة، وقواعد النظام احملاسيب املايل 20-44، التنظيم الفرنسي  ASC805املالية رقم 

 
  حتليل الفروقات: ثاايا

 :من خالل هذه الدراسة املقارنة مت التوصل إىل النتائج التالية       
الدولية مع املبادئ األمريكية، غري أن جملس املعايري الدولية ال يزال حيبذ املعاجلة  االندماجتتقارب مبادئ  -

 .باستخدام بديلني فيما يتعلق بالشهرة واحلقوق غري املسيطر عليها
من بني العديد من املشاريع  رغم من أن مشروع اندماج األعمال يعد املشروع األول واألكربعلى ال -

أن التوافق الكلي مل  إالمجايل للمعايري، طار التوافق اإلإاسبة املايل واجمللس الدويل يف املشرتكة بني جملس احمل
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وقد مت تعزيز هذا التوافق بتعديل ارشادات التوحيد . يتحقق بعد وبقيت بعض الفروق السالفة الذكر
نشآت ذات األمريكية وخلق منوذجني للتوحيد مما أدى إىل ظهور مفهوم آخر للسيطرة حتت منوذج امل

احلصص املتغرية، وأصبحت بذلك قواعد االندماج تطبق على هذه املنشآت كما هو احلال يف معيار 
هذا إىل جانب منوذج حقوق التصويت الذي أصبح يسمح مبمارسة السيطرة على . (R)4االبالغ املايل

 .الدويل ملعايري احملاسبةبعض املنشآت مبوجب عقد مما يتوافق مع السيطرة التعاقدية اليت يتطلبها اجمللس 
تعد السيطرة من خالل اقتناء أسهم شكل من أشكال االندماج، ومفهوم السيطرة خيتلف من نظام  -

للسيطرة خيالف  اجديد ايتبىن مفهوم 02بالغ املايل رقمومعيار اإل آلخر، فاملبادئ األمريكية تتبىن مفهومني،
، 4بالغ املايل املعدل رقموالوارد حاليا يف معيار اإل (0222)07السابق رقم احملاسبةذلك الوارد يف معيار 

أن تقدير  كما. 07والتنظيم الفرنسي واجلزائري يتبنيان املفهوم الوارد يف معيار احملاسبة الدويل السابق رقم
 .السيطرة وقياسها هو اآلخر خيتلف من نظام آلخر، مما يؤدي إىل اختالف األعمال اليت يشتملها االندماج

عملية مجع منشآت ختضع لسيطرة مشرتكة، غري أن  4خترج عن نطاق تطبيق معيار اإلبالغ رقم  -
وهي ختضع تعتربها من ضمن عمليات االندماج  00التعديالت اليت طرأت على معيار اإلبالغ املايل رقم 

شاداته يف هذا ، لذلك يفرتض إعادة مراجعة هذا األخري لتوفيق ار 4ميع ارشادات معيار اإلبالغ رقمجل
 . 00املوضوع مع ارشادات املعيار رقم 

تبدي املبادئ األمريكية والدولية احرتاما ملبدأ تسبيق اجلوهر على الشكل ويتجلى ذلك يف حتديد تكلفة  -
صول وااللتزامات املشرتاة واحلقوق غري املسيطر عليها، كل هذا يتم يف تاريخ الشراء الشراء، االعرتاف باأل

تاريخ احلصول على السيطرة، وتتحقق السيطرة عند ممارستها فعال يف الواقع وليس مبجرد إمتام  الذي ميثل
إىل جانب إظهار حقوق األقلية ضمن . الصفقة واإلجراءات القانونية كما هو احلال يف التنظيم الفرنسي

فعند معاجلة اندماج األعمال حماسبيا من . واحدة اقتصاديةحقوق املسامهني لكون اجملموعة متثل وحدة 
 .املهم أن نتذكر بأن التقرير عن نتائج األحداث االقتصادية هو أساس العملية احملاسبية

إال أن املمارسة لنفس  ،لرغم من تبين غالبية األنظمة لطريقة الشراء أو ما تسمى بالقيم العادلةعلى ا -
و  كتحديد تكلفة الشراء  القياس بسبب متطلبات املعايري األخرىالطريقة تسفر على فروقات عديدة يف

 .االندماجبالضرائب املؤجلة الناشئة عند  االعرتاف
سرتشادات معيار احملاسبة اعند التمعن يف قواعد التنظيم الفرنسي دجدر اإلشارة إىل أن هذا األخري يتبىن  -

 األعمال ومل يشهد تطورا بعد ذلك كونه نظام خيضع للتأطري اندماجيف معاجلة  00الدويل السابق رقم 
إىل جانب . والظروف البيئية املعقدة االقتصاديةالقانوين واحملاسبة يف ظله غري مرنة وال تتماشى مع التغريات 

هذا، فما إن تتقدم أعمال التوفيق القومية، حىت يتم خلق فروقات جديدة بسبب التعديالت املستمرة اليت 
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، كون احملاسبة الدولية مرنة وتتجاوب مع متطلبات البيئات اجمللس الدويل للمحاسبةأ على معايري تطر 
 .املتقدمة

عمال يف النظام األ اندماجسرتشادات اليت تتعلق باحملاسبة عن يالحظ وجود فراغ كبري يف القواعد واال -
 وااللتزاماتباألصول  االعرتافاحملاسيب املايل كتحديد تكلفة الشراء، ختصيص تكلفة الشراء، 

إضافة إىل ذلك عدم . كالضرائب املؤجلة  دماجناالإىل جانب املعاجلات املرفقة بعمليات إخل، ...،احملتملة
فمن جهة تعرتف عمال كونه أسلوب يعتمد على القيمة العادلة، األ دماجناممارسة أسلوب الشراء يف 

احملاسبة املالية مببدأ تسبيق اجلوهر على الشكل، ومن جهة أخرى ليس هو من حيدد احملاسبة عن االندماج 
وبذلك ميكن . يتم االعتماد على طريقة املصاحل املشرتكة اليت تتبىن احملاسبة بالقيم الدفرتية حيثوالتوحيد، 
إال أن بعضها يصعب  ،ةن معايري جملس احملاسبة الدوليالرغم من تبين اجلزائر للعديد معلى القول أنه 

 . تطبيقها يف ظل الظروف االقتصادية اجلزائرية وهذا ما يثبته تأثري العوامل البيئية على تطور ومرونة احملاسبة
إىل جانب التباين يف احملاسبة عن اندماج األعمال، دجدر اإلشارة إىل التباين الكبري الناجم عن استخدام  -
صطلحات دون غريها يف كل نظام، مما يصعب فهم هذه االسرتشادات ومقارنتها، وكمثال على ذلك م

فارق االقتناء بدل الشهرة، فوائد األقلية بدل حقوق غري مسيطر عليها، فرتة : مقارنة مع املعايري الدولية 
 .إخل...،طريقة االقتناء بدل طريقة الشراء القياس بدل فرتة التخصيص،
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 :الفصل خالصة
وهي اليت متثل أهم  ،يف هذا الفصل إىل الفروقات واسعة النطاق يف املمارسة احملاسبية الدوليةتطرقنا    

تتطلب التجانس يف السياسات التوحيد العقبات أمام  عملية توحيد حسابات الفروع األجنبية، ألن تقنية 
يف الشائعة الفروقات  ختصوتطبيق دليل حماسيب موحد، و احملاسبية املستخدمة من طرف شركات اجملموعة 

ت العينية واالستثمارات اقياس واعرتاف اندماج األعمال، الضرائب املؤجلة، التثبيت املعاجلة احملاسبية من
جيار التمويلي، ترمجة العمليات والقوائم األجنبية، مصاريف العقارية، املخزونات، خطط التقاعد، عقود اإل

وقد تبني من خالل التحليل املقارن السرتشادات كل ممارسة أن هيئات . حتقيق اإليرادو البحث والتطوير 
معظم نتائج  بإصداروالدولية دجتهد لتحقيق والرفع من عمليات التوفيق بني املمارستني  األمريكيةاحملاسبة 

ع املشرتكة بينهما، بينما تتبىن هيئات احملاسبة الفرنسية املرجع الدويل بالنسبة للشركات اليت تطرح قيما املشاري
توحيد حسابات الفروع األجنبية،  مشاكل خيفف منا حيسن ويرفع من التقارب الدويل و ممللتداول العام، 

املخطط بباحلسابات املوحدة أو تعلق كان ذلك املختتار استخدام املرجع احمللي سواء  الشركات اليت  بينما
ترجع معظمها إىل تأثري النظام اجلبائي  مجايل، فقد شهدت هذه املراجع فروق عديدة يف املمارسةاحملاسيب اإل

وقانون الشركات وخصوصيات البيئة اليت ال تتماشى مع املعايري الدولية، غري أن اجلهات املختصة دجتهد 
احملاسبة وتسهيل عمليات التوحيد، لكن هذا التوافق يطول  ازدواجيةالجتناب وتعمل على التوافق احملاسيب 

 ،حتقيقه ودجسيده كون النظام احملاسيب خيضع للتأطري القانوين كما هو احلال بالنسبة للنظام احملاسيب املايل
، وأحيانا قليلة 0223الصادرة قبل اته توافقا مع معايري احملاسبة يف نسخها السابقة و الذي شهدت اسرتشاد

القانون احملاسيب الفرنسي، هذا إىل جانب الفراغ الكبري املسجل يف العديد من قواعد جدا توافق 
 . املمارسات



 الفصل الرابع
توحيد  التباين في نظم وقواعد  

حسابات في األنظمة المحاسبية  ال
 المق ارنة
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 :متهيد
جمموعة املعايري أو القواعد اليت تضبط وتنظم تقنية توحيد حسابات اجملموعة احلسابات متثل نظم توحيد     

وهي متثل مكون مهم للنظام احملاسيب، وحيث أن املمارسة احملاسبية ختتلف من بلد آلخر، فإن قواعد 
ت، التوحيد هي األخرى تتباين بني دول العامل، فهي كلها تعطي وتعرض بيانات مالية مفيدة ملتخذي القرارا

، "اجلوهر فوق الشكل"تعرض على أساس جوهرها االقتصادي وليس شكلها القانوين ألهنا تفي خباصية 
عند إعداد القوائم على درجة عالية من التجمع، ولكن اختالفها من دولة ألخرى سوف يطرح إشكال 

اليت تقوم بدورها  يطةوسالم األ افرعية أو شركاهتال ابتوحيد حسابات جمموعاهت حيث تقوم الشركات العمالقة
القوائم املوحدة  إعداد وحنن نعلم أنقوائمها حسب نظام التوحيد املمارس يف البلد املضيف، د يتوحب
تطلب استخدام سياسات حماسبية موحدة للعمليات واألحداث املتشاهبة سواء على مستوى احلسابات ي

هلذا الغرض سوف نركز يف هذا الفصل على أهم الفروق يف ممارسات التوحيد . الفردية أو احلسابات املوحدة
جمال التوحيد يت يشتملها املقارنة، ويكون ذلك من خالل جتزيء املمارسة وفقا للشركات ال نظم احملاسبةيف 

ونوع السيطرة اليت متارسها الشركة األم عليها، حبيث ميكن التمييز بني املمارسة اليت تتعلق بالشركات التابعة 
واليت ختضع للسيطرة، الشركات املشرتكة واليت ختضع للسيطرة املشرتكة والشركات الزميلة اليت ختضع للتأثري 

  القواعد، املعايري والتنظيمات املنظمة لتقنية التوحيد يف كل نظام مقارناهلام، يتم بعد ذلك التطرق إىل
إىل حتديد أهم الفروق اليت تشهدها هذه املمارسة،  -من خالل التحليل املقارن -لنتوصل يف هناية الفصل

 :من خالل اخلطة التالية ذلكويتم 
 .عةأهم الفروق يف نظم توحيد حسابات الشركات التاب :املبحث األول
 .أهم الفروق يف نظم توحيد حسابات املشاريع املشرتكة  :املبحث الثاين

 .أهم الفروق يف نظم توحيد الشركات الزميلة :املبحث الثالث
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 أهم الفروق يف نظم توحيد حسابات الشركات التابعة: املبحث األول
ذات وجود اقتصادي، لكنه غري قانوين،  -وإن كانت ومهية-وذكرنا وحدة واحدةتعد اجملموعة كما سبق    

تتكون من الشركة األم والشركات التابعة، تقدم بيانات موحدة، تعكس اجلوهر االقتصادي للقوائم املالية، 
املايل رقم ويتم إعدادها وعرضها يف النظم املقارنة وفقا لقواعد ومبادئ التوحيد الواردة يف معيار اإلبالغ 

 .وقواعد النظام احملاسيب املايل 10-99، التنظيم الفرنسي 518، تدوين املعيار احملاسيب للمجلس رقم 01
 

 توحيد حسابات الشركات التابعة يف ظل معايري احملاسبة الدولية: املطلب األول
 تطورهمراحل ملمارسة و تنظيم امعيار : ولالفرع األ 

القوائم املالية املوحدة "IAS27صدر يف شأن القوائم املالية املوحدة املعيار احملاسيب الدويل رقم  لقد   
-التوحيد وطريقة حقوق امللكية"SIC33بعد استخالف التفسري رقم  ،"واحملاسبة عن احلصص يف الفروع

وأصبح حتت عنوان  0112، وقد مت تعديل هذا املعيار سنة"حقوق التصويت احملتملة وتوزيع نسب الفائدة
، حبيث مت تغيري جمال التطبيق وتوسيعه ليشتمل على احملاسبة عن "القوائم املالية املوحدة واملنفصلة"

املنفصلة، وقد كان  االستثمارات يف الشركات الشريكة واملشرتكة، إىل جانب إعداد وعرض القوائم املالية
بعد ذلك . " ad hocملنشآت ذات األغراض اخلاصةا-التوحيد" SIC12هذا املعيار موضوع تفسري رقم 

، وقد دخل 0100ماي  02يف " القوائم املالية املوحدة"بعنوان IFRS10صدر املعيار الدويل لإلبالغ املايل 
 املفوضيةباستثناء اجملموعات األوروبية اليت تنتظر التبين من طرف ( 0102جانفي  10حيز التطبيق يف 

اخلاص  SIC12ء الذي يتعلق بالقوائم املالية املوحدة والتفسري ز يف اجل 02املعيار رقم، يستخلف )ةاألوروبي
فقط على األحكام املتعلقة  IAS27باملنشآت ذات األغراض اخلاصة، ويقتصر بذلك املعيار الدويل رقم 

الية فردية إذا كانت املنشأة تقوم بعرض قوائم ممبحاسبة احلصص يف الفروع، الشركات الشريكة واملشرتكة 
 جيازإوميكن  .1بالغ املايل، وهذا بعد تعديله هو اآلخر وصدوره مع حزمة التوحيدمتتثل ملتطلبات معايري اإل

 :ما مت ذكره يف الشكل املوايل
 
 
 
 

                                                 
1
Voir: 

- Odile Barbe, Laurent Didelot, 7ème édition, Op cit, p507. 

- Robert Obert " Pratique des nomes IFRS, nomes IFRS et US CAAP" ,Op cit, p123-124.  
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 IAS27 (2008)إعادة هيكلة معيار احملاسبة الدويل رقم  : (1-4)الشكل رقم 
 
 

 
 

 :باالعتماد على من إعداد الباحثة :املصدر
 

Odile Barbe, Laurent Didelot, "Maitriser les IFRS", 7ème édition, Groupe Revue Fiduciaire, Paris, 2014, p507. - 

 - Robert Obert " Pratique des nomes IFRS, nomes IFRS et US CAAP" , 5ème édition, Dunod, Paris, 2013, p123-

124.  

  1:يلي إىل ما (IFRS 10)ترجع األسباب الرئيسية إلصدار املعيار اجلديد       
فيما يتعلق مبفهوم أو  SIC 00والتفسري رقم  02التناقض الذي كان قائما بني معيار احملاسبة الدويل رقم  -

يف مفهومه للسيطرة أساسا على القدرة احلالية على التحكم يف  02مبدأ السيطرة، حبيث يركز املعيار رقم 
هوم يوافق طريقة السيطرة التقليدية واليت القرارات اإلسرتاتيجية اليت تتعلق بالنشاط ومتويل املنشأة، وهو مف

هتتم باحليازة لغالبية حقوق التصويت ومبدأ السيطرة يقوم على أساس الشكل القانوين للمنشأة، يف حني 
املنفعة، فهو يعرف السيطرة / يف مفهومه للسيطرة على أساس حتليل املخاطرة 00يرتكز التفسري رقم 

يتم ممارستها خارج الروابط و للمنشآت ذات األغراض اخلاصة  "en substance"  يف اجلوهراالقتصادية أو 
اجملموعة متارس  تعاقدية أو قوانني داخلية للمنشأة، فحسب هذا التفسري  ترتيباتالرأمسالية من خالل 

على اإلدارة العملية للمنشأة، تستلم غالبية الفوائد وتتعرض ( قدرة)سيطرة اقتصادية إذا كانت متلك سلطة 
 .البية املخاطرلغ
واليت تدعى )فصاحية املتعلقة باملنشآت ذات األغراض اخلاصة احلاجة إىل تعزيز وحتسني املتطلبات اإل -

 Financial)وجملس االستقرار املايل G20 (Leaders ) على طلب أمناء بناءا( حاليا باملنشآت املهيكلة
stability Board) وجملس معايري احملاسبة الدولية. 

                                                 
1
 voir: 

 - les cahiers de Mazars, "l'essentiel de la norme IFRS 10", P 08, Disponible en http://www.mazars.com, 

Consulté le 20/06/2015. 

 - Michel sion "IFRS 10: une définition unique du contrôle", 08 janvier 2013, Disponible en 

http://www.leblogdesfuianciers.Fr, Consulté le 20/ 06/ 2015. 

- Need to know IFRS 10, "consolidated Financial Statements",Available at  http://www.bdinternational, Date last 

access 20/06/2015.  

- Eric Dard," IFRS10-IFRS12,Etats financiers consolidés et informations a fournir en annexe", Deloitte,le 

23oct2012, Disponible en www.ima-france.com/load_conference/IMA.20121023_IFRS10.pdf, Consulté le 

04/05/2015. 

 71معيار المحاسبة الدولي رقم

(2008) 

 القوائم المالية الموحدة والمنفصلة

IAS27 (2011) 

 القوائم المالية المنفصلة

IFRS10 

 القوائم المالية الموحدة

IFRS12 

اإلفصاح عن الحصص في 

 المنشآت األخرى

http://www.leblogdesfuianciers.fr/
http://www.bdinternational/
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إىل وضع مبادئ إلعداد وعرض القوائم املالية املوحدة عندما  01عيار الدويل لإلبالغ املايل رقم امليهدف    
تسيطر منشأة على واحدة أو أكثر من منشآت أخرى، فهو حيدد مفهوم السيطرة اليت تعد على أهنا 

داد القوائم املوحدة، كما أنه األساس الوحيد للتوحيد، كيفية تطبيق مبدأ السيطرة، املتطلبات احملاسبية إلع
 يرفق هذا املعيار مبالحقو  .التوحيدنطاق يعرف املنشآت االستثمارية واملنشآت التابعة هلا واستثنائها من 

توضح تطبيق بعض الفقرات الواردة اليت تتضمن تعريفا للمصطلحات الواردة يف املعيار، إرشادات التطبيق 
 01مشروع املعيار الدويل لإلبالغ املايل  اتبع وقد .تصف حاالت افرتاضيةتستعني أحيانا بأمثلة و يف املعيار 

 1:املراحل التالية
 .ضم مشروع التوحيد إىل رزنامة اجمللسمت  :2002أفريل  -
  بغرض تعديل جمال ED (l'exposé-sondage) 01طرح مذكرة عرض  :2001 ديسبمر 81 -

والذي كان غري متوافق مع الغرض الذي يسعى إليه اجمللس التوحيد، وقد مت اقرتاح منظور خمتلف للسيطرة 
 .وهو تقدمي مفهوم واحد للسيطرة

 .01مت نشر املعيار الدويل لإلبالغ املايل رقم  :2088 ماي 82 -
 .أصبح املعيار ساري املفعول :2082جانفي  08 -
القيام بتعديالت تتعلق بالبيع واملسامهة يف األصول بني املستثمر واملنشأة  :2082سبتمرب  88 -

 (.IAS28و  IFRS10تعديالت مست املعيار )املستثمر فيها أو املشرتكة 
تعديالت )الستثمار وتطبيق استثناءها من التوحيد اتعديالت تتعلق مبنشآت  :2082ديسمرب  81 -

    .(IAS28و  IFRS 10-12متس 
الدوليني يف هذا  اجمللسنيواملشاريع املشرتكة بني  80مستجدات معيار اإلبالغ املايل رقم: الثاينالفرع 

 املوضوع
 80مستجدات معيار اإلبالغ املايل رقم : أوال

كذلك   IFAS10إىل جانب تعديل مفهوم السيطرة وتأثري ذلك على جمال التوحيد يتناول املعيار رقم       
 ،العديد من املواضيع اليت مل تعاجل من طرف املرجع الدويل لإلبالغ املايل أو مت تغطيتها بطريقة غري كافية

 2:وجه اخلصوصنذكر منها على 

                                                 
1
 See: 

- IFRS 10, "consolidated Financial Statements", Available at http://www.iasplus-com/en/Standards/ifrs10/, Date 

last access 24/06/2015. 

- les cahiers de Mazars, "l'essentiel de la norme IFRS 10, Op cit, P 26. 
2
 See: 

- key points of IFRS 10, " consolidated financial statements, in 40 questions and answers", Mazars insight, 

Available at  http://www.mazars.com, Date last access 20/06/2015. 

http://www.iasplns-com/en/Standards/ifrs10/
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 يقصد حبقوق التصويت الفعلية  :التمييز بني حقوق التصويت الفعلية وحقوق التصويت الوقائية -8
حقوق قائمة متنح حلامليها السلطة احلالية على إدارة األنشطة ذات الصلة، أي قابلة للممارسة  )األساس (

أما حقوق التصويت الوقائية فهي تصمم حلماية  .عندما يلزم أن تتخذ قرارات بشأن توجيه هذه األنشطة
حصص مالكيها يف األحداث و الظروف االستثنائية دون أن متنح حلامليها السلطة على األعمال املستثمر 

 .فيها
ن مفهوم السيطرة يتطلب وجود عالقة بني إ (:املمارسة حلساب الغري)مفهوم السلطة املفوضة  -2

سلطتها يف التأثري على العوائد املتقلبة من ارتباطها ( األم)املنشأة املستثمرة  العوائد، حبيث تستخدمو السلطة 
 a)باألعمال املستثمر فيها، لذا يتعني على كل منشأة أم لديها احلقوق يف اختاذ القرار التمييز بني األصيل 

principle) توجب األخذ يف والوكيل، فعمليا إذا كان طرفا قادرا على إدارة النشاطات ذات الصلة، في
حلسابه )بعض العوامل اليت يتم على أساسها حتديد ما إذا كان متخذ القرار يتصرف كأصيل  باناحلس

فإذا تبني بأنه وكيال فال ميكن له أن يسيطر على (. آخر وهو األصيل فحلساب طر )أو كوكيل ( اخلاص
العوامل يف نطاق السلطة، حقوق أعمال مستثمر فيها عندما تفوض له سلطة اختاذ القرارات، وتكمن هذه 

 .أطراف أخرى وطريقة املكافأة
تكون للمنشأة املستثمرة اليت ال متلك غالبية حقوق التصويت حقوق كافية  :السيطرة يف الواقع -2

 ،انفراديلتمنحها السلطة عندما يكون لديها القدرة العملية على إدارة األنشطة ذات الصلة بشكل 
ولتقدير ما إذا كانت حقوق التصويت كافية لذلك يتطلب أن تأخذ املنشأة مجيع احلقائق والظروف مبا يف 
ذلك حجم ما متلكه من حقوق بالنسبة إىل حجم ما ميتلكه حاملي األصوات اآلخرين، حقوق التصويت 

قيات التعاقدية وأي احملتملة احملتفظ هبا من طرف املنشأة أو من أطراف أخرى، حقوق ناشئة عن االتفا
حقائق وظروف أخرى تثبت بأن للمنشأة قدرة حالية على إدارة النشاطات ذات الصلة يف تاريخ اختاذ 

 . القرارات
لنشاطات اليت تؤثر على عوائد املنشأة ابأهنا  01يعرفها ملحق املعيار رقم  :النشاطات ذات الصلة-2
النشاطات التشغيلية واملالية اليت  آتيف العديد من املنشق هي توافاملستثمر فيها بصفة جوهرية، و ( األعمال)

يف حتديد وجود السيطرة، ويف بعض احلاالت ترتبط النشاطات ذات  02يعتمد عليها املعيار احملاسيب رقم 

                                                                                                                                                         
- IFRS10, " consolidated financial statements", Available at www.socpa.org.sg/acconting-standards /(14)-IFRS-

10-aspx, Date last access 23/06/2015. 

- Michel sion, "IFRS 10 : une définition unique du contrôle", Op cit. 

- IFRS AT A GLANCE, IFRS 10, "consolidated financial statements",01 January 2015, p2, Available at 

www.bdointernational.com /services/ audit/ IFRS/ IFRS at a glance/ documents/ IFRS 10. pdf, Date last access 

20/06/2015. 

http://www.socpa.org.sg/acconting-standqrds
http://www.bdointernational.com/
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من طرف املنشأة يف حالة التأخر عن  املمتلكةمكانية إدارة احلقوق إك)الصلة مباشرة بوقوع حدث خاص 
 (.الدفع

ميثل جزء من األجزاء املكونة هليكل كبري  :(les silos)السيطرة على حصص أو أصول حمددة  -ـ5
ويفرتض املعيار أن ( Fonds communs de créanceعلى سبيل املثال الصناديق املشرتكة للحقوق )

هذا  اجلزء املسيطر عليه فقط هو الذي يتطلب توحيده، كما أن حتليل السيطرة وتقديرها يتم على مستوى
اجلزء املنفصل إذا كانت يف اجلوهر مجيع األصول، االلتزامات وحقوق امللكية املتعلقة به منفصلة بالكامل 

-ring)  هذه احلالة كحلقة من االستثمار، ويعد هذا اجلزء يف(املنشأة الكبرية)عن اهليكل اإلمجايل 
fanced)  . 

أن تكون موجبة أو سالبة، فالصفة القانونية هلذه العوائد  ، ميكنتتغري مع نشاطات املنشأة :لعوائدا -6
احلصص من )العوائد املتأتية مباشرة من حيازة االستثمار  يف ميكن حصرها فقطوال  ،توىل هلا أمهية أقل

وإمنا تتضمن كذلك  ، IAS27احملاسبة رقم كما هو احلال يف معيار....( األرباح، تغيري قيمة األصول
مثل اجلمع بني وظائف تشغيلية  اإليرادات من تقدمي اخلدمات والعوائد غري املتاحة للمستثمرين اآلخرين

السيطرة إذا كانت هناك سلطة ال تؤثر على  بوال تكتسلتحقيق اقتصاديات احلجم أو وفرات التكلفة، 
  1.العوائد املتحصل عليها كما هو احلال بالنسبة للوكيل

 املشاريع املشرتكة بني اجمللس الدويل للمحاسبة واجمللس املايل األمريكي لتحسني التوافق احملاسيب :ثانيا
 .يف نظام توحيد احلسابات

بالرغم  0115لقد بادر اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة يف مشروع معاجلة القوائم املالية املوحدة سنة  
مت ذلك بصفة انفرادية وأصبح مشروعا مشرتكا بانضمام قد و ، 0112من ضمه إىل رزنامة اجمللس سنة 

بغرض حتسني التوافق احملاسيب بينهما، وقد تزامن هذا التوقيت مع  0119جملس معايري احملاسبة املالية عام 
، به فصاحات املتعلقةواإل ديحاليت دفعت إىل تركيز إضايف على التو  0112 عاماألزمة املالية العاملية ظهور 
على عدم مشاركته يف تطوير منوذج واحد للتوحيد و  (FASB)أقر جملس احملاسبة املايل  0100 عاميف لكن 

  2:على النقطتني التاليتني (IASB)انسحب من املشروع بسبب عدم اتفاقه مع جملس املعايري الدولية 
السيطرة يف حالة امتالك املستثمر ألقل من غالبية حقوق التصويت والسيما املفاهيم اليت حيملها معيار  -

 .واملتعلقة بالرقابة يف الواقع 01اإلبالغ املايل رقم 

                                                 
1
Robert Obert " Pratique des nomes IFRS, nomes IFRS et US CAAP" ,Op cit, p130.  

2
 Les cahiers de Mazars, "L'essentiel de la norme IFRS 10", Op cit, p 07. 
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اجمللس األمريكي األخذ يف االعتبار تأثري يرفض ، حبيث (Potentiels)معاجلة حقوق التصويت احملتملة  -
يف حني استمر اجمللسان يف اجناز مشروع مشرتك يتعلق مبنشآت  ،ى حتديد السيطرةهذه األدوات عل

، وقد طرحت 0100أوت  08نشر مذكرة عرض يف هذا الشأن يف بحيث قام اجمللس الدويل  ،االستثمار
حتت هذا املشروع على املنشآت اليت تفي ببعض الشروط الصارمة يتطلب  .0100جانفي  18للمناقشة يف 

 بقياس مسامهاهتا يف الفروع، الشركات الشريكة واملشرتكة وفقا للقيمة العادلة من خالل النتيجة أن تقوم
 (la juste valeur par résultat) .1 

 من إعداد القوائم املالية املوحدة واالستثناءمفهوم السيطرة  :ثالثالفرع ال
 مفهوم السيطرة: أوال

رقم  املايلقدم معيار اإلبالغ يحتديد املنشآت اليت يشتملها جمال التوحيد على أساس السيطرة، و  يتم     
 .مفهوم واحد للسيطرة وبذلك يوفر منوذج واحد للتوحيد 01

حقوق على العوائد املتغرية  ديهل إذا كان املستثمر معرض أو 01تتحقق السيطرة حسب معيار اإلبالغ      
بسبب مسامهته يف املنشأة، ولديه كذلك القدرة على استخدام سلطته يف املنشأة يف التأثري على مبلغ هذه 

السلطة، العوائد وقدرة استخدام السلطة : وهي ،العوائد، مبعىن أن السيطرة تتحقق عمليا بتوفر ثالث شروط
    2.يف التأثري على العوائد

 على إدارة األنشطة ذات الصلة القدرة احلالية ةالسيطرة عندما يكون للمنشأتنشأ  :بة للسلطةبالنس -8
السابق هي السلطة  02فالسيطرة حسب املعيار الدويل رقم  .(ساساأل)من خالل حقوق تصويت فعلية 

على إدارة السياسات املالية والتشغيلية بغرض احلصول على منافع من أنشطتها، فبمجرد إدارة السياسات 
يفرتض امتالك القدرة  01معيار اإلبالغ املايل رقم  تميكن احلصول على السيطرة لكن املفهوم اجلديد حت

التمعن يف هذا التعريف فعند وهرية على نتائج املنشأة، احلالية إلدارة النشاطات اليت تؤثر بصفة ج( السلطة)
يكفي فقط امتالك السلطة على  ،اإلدارة الفعلية للنشاطات تتطلبيبدو بأن السيطرة تنبع من احلقوق وال 

فلممارسة السلطة إذن يكون من الضروري حتديد النشاطات ذات الصلة، كيفية اختاذ القرارات  .اإلدارة
 .و األطراف األخرى للمنشأة( اليت تعد أساس)احلقوق الفعلية للمستثمر  ،شاطاتعلى مستوى هذه الن

 :وتتحقق هذه السيطرة من خالل
كما ميكن أن يكون لدى املنشأة  (2)، لةصسلطة مع غالبية حقوق التصويت على النشاطات ذات ال (1)

صوات اآلخرين، وحاملي األ سلطة بدون غالبية حقوق التصويت من خالل اتفاقيات تعاقدية بني املنشأة
                                                 

1
Need to know IFRS 10, "Consolidated financial statement", Op cit.  

2
IFRS Foundation, " Norme internationale d’information financière 10 États financiers consolidés",paragraphe 

06,p02. 
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سلطة دون غالبية حقوق  ةأن يكون للمنشأميكن  (3)، حقوق تصويت حمتملة، أو مزيج بني االثننيأو 
 .سيطرة يف الواقعمبعىن الالتصويت عندما يكون لديها القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة أي 

تقدير  دعن -عندما تعد أساس فقط -التصويت احملتملةوبذلك يتطلب املعيار األخذ يف احلسبان حقوق 
السيطرة، واملقصود هبا تلك القابلة للممارسة والقابلة للتحويل يف تاريخ تقدير السيطرة مثل تلك الناشة عن 

شراء األسهم، سندات االكتتاب يف األسهم، أدوات الدين أو امللكية القابلة للتحويل إىل أسهم  خيارات
ت أخرى مماثلة، كما أن السيطرة يف الواقع هي األخرى مفهوم يدخل يف تقدير السيطرة عادية أو أدوا

وجتدر اإلشارة إىل أن مفهوم هذه السيطرة قد مت التطرق  .de facto control( حساب نسبة السيطرة)
غري أن غياب توضيحات دقيقة يرتتب عنها ممارسة غري متجانسة من الناحية  02إليه يف املعيار السابق رقم 

ار سلسلة من املؤشرات بكيفية تقدير وجود القدرة العملية من خالل اخت  01الفنية، لذلك يقدم املعيار رقم 
 .ار مؤشرين آخرين مكملنيبالرئيسية أوال وإن مل يتم التمكن من تقدير ذلك يقرتح املعيار اخت

ينطوي مفهوم السيطرة كذلك على العوائد، وهو مصطلح له مفهوم واسع مبعىن  :بالنسبة للعوائد -2
مل والذي  02خالف ملفهوم املزايا الوارد يف املعيار الدويل السابق رقم  -سبق وذكرناكما   -01املعيار رقم 

تقتصر على املزايا املباشرة اليت ترتبط حبيازة  بصورة ضيقة، حيثريها سيتطرق إىل تعريفها ولكن مت تف
 1.السندات

الذي يتبىن مفهوم غالبية املخاطر  Sic 12على خالف التفسري  :لعوائدلتأثري السلطة على ابالنسبة  -2
مفهوم  bright line "حيدد عتبة معينة يتطلب عندها التوحيد 01الفوائد، فإن معيار اإلبالغ املايل رقم /

تأثري على العوائد املتغرية ال يتطلب أن يف ال، فلقياس قدرة املستثمر على استخدام سلطته "اخلط املضيء
تكون حصة العوائد يف نفس مستوى السلطة ولكن يتطلب ببساطة أن يكون للمستثمر قدرة التأثري على 

ذي لديه السلطة يتصرف كوكيل أو  كون من الضروري حتديد عمليا ما إذا كان املستثمر اليالعوائد، لذا 
سابه اخلاص وليس كوكيل حلوللحصول على السيطرة يتوجب على املستثمر أن يتصرف كأصيل  .2أصيلك

عد أصيل، وذلك الذي ميكن يحلساب الغري، فاملسري الذي يتقاضى مكافأة أكثر من متوسط السوق 
العديد من املعيار يقدم  ويف هذا الشأن، وبدون دافع ال ميكن أن يكون أصيال حلظةه يف أية رحيست

  3.اإلرشادات لتقدير ذلك
 
 

                                                 
1
  Les cahiers de Mazars, " l’essentiel de la norme IFRS 10", Opcit, P 28. 

2
  IBID, P 29.  

3
  Michel sion," IFRS 10: une définition unique du contrôle",  Op cit. 
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 االستثناء من إعداد قوائم مالية موحدة:ثانيا
يتطلب املعيار إعداد القوائم املالية املوحدة بالنسبة جلميع اجملموعات اليت متارس السيطرة باملفهوم  

وال يزال حيتفظ هبا معيار  02أعاله، باستثناء بعض اإلعفاءات اليت تطرق إليها املعيار الدويل السابق رقم 
اليت مبنشآت االستثمار املتعلقة يالت ، إىل جانب إدخال إعفاء جديد مبوجب التعد01اإلبالغ املايل رقم 

، فاملعيار يتضمن متطلبات حماسبية خاصة 01021جانفي 0وأصبحت سارية املفعول يف 0100عام صدرت 
ال (Industry-particular)مبفهوم هذه الصناعة اخلاصة  فيمبنشآت االستثمار، فإن كانت املنشأة ت

عندما تكتسب سيطرة على  2ميكنها توحيد حسابات فروعها التابعة، أو تطبيق معيار اإلبالغ املايل رقم 
 2:يلي فهوم، يتوجب حتقيق ماهذا امل تستويفمنشأة أخرى، ولتقدير ما إذا كانت املنشأة 

االستثمار فقط يف العديد من  متثلوهرية اجلها بأن تكون أعماهلا فيأن تلتزم اجتاه املنشأة املستثمر  -
 .التوظيفات ألجل العوائد من املكاسب الرأمسالية، أو من دخل االستثمار أو من كليهما

وإذا كانت املنشأة تستويف هذه  ،لقيمة العادلةار كل استثماراهتا تقريبا وتقيس أداءها على أساس ديت -
 3:ية التاليةالشروط فيتطلب معرفة ما إذا كانت لديها اخلصائص القياس

 لديها أكثر من منشأة مستثمرة واحدة. 
 لديها أكثر من منشأة واحدة مستثمرة فيها. 
 لديها منشآت مستثمرة فيها ال تعد أطرافا ذات عالقة باملنشأة. 
  لديها حصص ملكية(ownership) يف شكل حقوق ملكية وحصص مماثلة. 

يتطلب على منشأة االستثمار أن تقيس االستثمار يف الشركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل  
 9مبا يتفق مع معيار اإلبالغ املايل  )لة تظهر يف النتيجة دتغريات للقيمة العا ةأي (الربح أو اخلسارة 

، بينما تبقى ملنشآت "االعرتاف والقياس: األدوات املالية" 29أو املعيار الدويل رقم " األدوات املالية"
االستثمار أن توحد حسابات الفروع التابعة إذا كانت هذه األخرية تقدم خدمات ترتبط بنشاطات 

عندما تستحوذ  2االستثمار للمنشأة االستثمارية ويتطلب منها أن تطبق متطلبات معيار اإلبالغ املايل رقم 
وهذا إذا كانت الشركات التابعة ال ميكن أن تكون نفسها شركة بعة من هذا القبيل، ية منشأة تاأعلى 

كما يتطلب على املنشأة األم ملنشأة استثمارية أن توحد مجيع املنشآت اليت تسيطر عليها، مبا يف   ،ستثمارا

                                                 
1
  IFRS 10," consolidated financial statements" Available at http:// www.iasplus.com, Op cit. 

2
  voir : 

 - Robert Obert," Pratique des normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP", Op cit, P 132-133. 

 - IFRS Foundation, IFRS 10, Op cit, paragraphe 27, P 03. 
3
  Ibid, paragraph 28, p 04. 

http://www.iasplus.com/
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ة األم هي ر عليها من خالل منشأة تابعة للمنشأة االستثمارية، ما مل تكن الشركطذلك تلك اليت تسي
  1.ة استثماريةأنفسها منش

 إجراءات التوحيد :الفرع الرابع
عداد إاستخدام سياسات حماسبية موحدة بني شركات اجملموعة عند  01بالغ املايل رقم يتطلب معيار اإل -

 إرشادات تتعلقويقدم جراءات التوحيد املطابقة لطريقة االندماج الكلي إالقوائم املالية املوحدة، وحيدد 
 .احملاسبة عن احلصص غري املسيطر عليهاب

 0115يف أحدث التعديالت اليت طرأت عليه يف عام  02لقد تطلب معيار احملاسبة الدويل السابق رقم  -
احملاسبة على  01 رقم وكذلك املعيار الدويل لإلبالغ املايل 10/12/0119وأصبحت سارية املفعول يف 

املعامالت اليت تؤدي إىل اخنفاض حصة مالكي الشركة األم يف الشركات التابعة دون فقدان السيطرة عليها 
/ أرباح ةعلى أساس أهنا معامالت حقوق ملكية مع املالكني، وال ينجم عن هذه املعامالت حتقيق أي

املعامالت إىل فقدان السيطرة يف الشركة خسائر يتوجب االعرتاف هبا يف قائمة الدخل، أما إذا أدت هذه 
، وأن تعرتف املنشأة التابعة من امليزانية املوحدةحسابات  تستبعد التابعة فيتعني على املنشأة األم أن

أو إذا كان مناسبا بتكلفة االعرتاف األويل ، بالقيمة العادلة يف تاريخ فقدان السيطرة املتبقيستثمار الاب
بالنتيجة املرتبطة بفقدان السيطرة تعود إىل تعرتف  كما يتعني أن لشريكة أو املشرتكة،لالستثمار يف الشركة ا

يتطلب إعادة تصنيف املبالغ املثبتة سابقا ضمن الدخل الشامل اآلخر عند و احلصة املسيطرة السابقة، 
السيطرة على الشركة اخلسارة املبقاة عندما تفقد / ىل الربحإاستبعاد األصول وااللتزامات ذات العالقة 

وتتم هذه احملاسبة عن فقدان السيطرة على مجيع الشركات التابعة، مبا يف ذلك تلك اليت ليست . 2التابعة
 3.تلك اليت متثل الشراكات احملدودة وأة حبشركات أعمال جتارية أو نشاطات غري مر ب

نت هلا معامالت مع منشأة مشرتكة وكا إذا فقدت الشركة األم سيطرهتا يف شركة تابعة ال تتضمن أعماال -
خسائر الشركة األم  /اخلسارة الناجتة عن هذه املعامالت يف أرباح/الربح ب ه يتم االعرتافأو شريكة، فإن

وهذا حسب ما ورد يف التعديالت  ،مبقدار حصص املستثمر غري املرتبطة هبذه املنشأة الشريكة أو املشرتكة
 0102.4 عامسارية املفعول أصبحت و  0102اليت تتعلق بالبيع واملسامهة يف األصول اليت صدرت عام 

إعداد القوائم املالية للشركة القابضة وشركاهتا التابعة بنفس التاريخ،  01إلبالغ املايل رقم معيار اتطلب  -
على الشركة التابعة إعداد قوائم مالية إضافية بتاريخ القوائم املالية للشركة  ينبغيتلف خيوإذا كان التاريخ 

، فإذا كان ذلك غري عملي (impracticable)التوحيد، ما مل يكن ذلك غري عملي  بغرضالقابضة 
                                                 

1
 Ibid, paragraph 28-31-32 p04. 

2
 Ibid, paragraph 25, p 03.  

3
 Cabinet d'audit et de conseil Ernst & Young,"US GAAP versus IFRS", Op cit, P 09. 

4
IFRS 10, consolidated financial statements, Available at" www.iasplus.com, Op cit.   

http://www.iasphs.com/
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بني يتطلب إجراء تعديالت على القوائم املالية للشركات التابعة ألثر املعامالت واألحداث اجلوهرية الواقعة 
تاريخ القوائم املالية للشركة التابعة والقوائم املالية للشركة القابضة، شريطة أن ال تتعدى فرتة اختالف تاريخ 

.قوائم الشركة التابعة وتاريخ القوائم املوحدة ثالثة شهور
1

 

ت اليت تطرأ على معاجلة التغريايتعني قبل الشروع يف إعداد القوائم املالية املوحدة للفرتات التالية للتملك  -
حساب االستثمار يف التابعة نظرا ألمهية وعالقة هذا التغري يف عملية إعداد تلك القوائم، ويتم ذلك وفق 

استخدام الشركة األم طريقة حقوق امللكية للمحاسبة عن االستثمار يف ب 01معيار اإلبالغ املايل رقم
 2.التابعة

 يف القوائم املالية املنفصلة للشركة األميف الشركات التابعة  االستثمارمعاجلة : الفرع اخلامس
املشرتكة والزميلة يف القوائم املالية  ،إىل احملاسبة عن االستثمارات يف الشركات الفرعيةكذلك جتدر اإلشارة     

املنفصلة هي املالية فالقوائم األخرى ممارسة حماسبية ختتلف من بلد إىل آخر،  هيمستثمر كوهنا للاملنفصلة 
 (لديه منشأة تابعة) قوائم مهمة، يتم إعدادها يف حالة كون املستثمر معفى من إعداد القوائم املالية املوحدة

، كما ميكن أن تكون مكملة (مشروع مشرتكأو لديه منشأة زميلة )أو معفى من تطبيق طريقة حقوق امللكية 
ييم أداء اجملموعة وأداء كل شركة مكونة هلا والسيما أحيانا بغرض تق هباللقوائم املوحدة ويتطلب ارفاقها 

األخرية تؤدي إىل  ذهعند توحيد واندماج مشروعات ذات صناعات خمتلفة أو ما يطلق عليها بالتكتالت، ه
 .بيانات للشركات املندجمةالة نن قابلية مقار داجتميع بيانات مالية من خمتلف خطوط النشاط ومن املتوقع فق

عندما ختتار ذلك أو تلزمها التشريعات والقوانني احمللية  املالية املنفصلةألم بإعداد القوائم تقوم الشركة او 
التابعة وكذلك املشاريع املشرتكة والشريكة بعرض هذه القوائم، وتتم احملاسبة عن االستثمارات يف الشركات 

تكلفة، أو مبوجب معيار اإلبالغ املايل مبوجب ال" القوائم املالية املنفصلة"02وفق معيار احملاسبة الدويل رقم 
الفقه احملاسيب عرب خمتلف أقطار العامل تفرض طريقة حقوق امللكية  قواعد، غري أن العديد من 93رقم 

 اإلبالغللمحاسبة عن االستثمار يف القوائم املنفصلة، والجتناب ازدواجية احملاسبة بني املرجع الدويل ملعايري 
 02:4املايل والتشريعات احمللية يقرتح جملس احملاسبة الدويل التعديالت التالية على معيار احملاسبة الدويل رقم

السماح باستخدام طريقة حقوق امللكية كبديل للمحاسبة عن االستثمار يف الشركات التابعة، املشرتكة  -
 .والزميلة يف القوائم املالية املنفصلة للمستثمر

 .ملمارسة بأثر رجعي إذا مت تبين املعاجلة البديلة واليت تتم وفق طريقة حقوق امللكيةيفرتض ا -

                                                 
1
 Ibid. 

2
 .111ق، صجمعة حميدات، الطبعة الثالثة،  مرجع ساب. دمحم أبو نصار، د. د.أ 

3
Bernard Raffournier, 5ème éd, 2012, Op cit, p252.  

4
Thomas Carlier, Fouad Elouch, Véronique Weets,"IFRS: La pratique ", Edition Walters Khuwer,Belgium,2014-

2015, p647.  
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مبادئ احملاسبة املقبولة عموما  إعداد القوائم املوحدة للشركات التابعة يف ظل :املطلب الثاين
 (GAAP): األمريكية

  األمريكيةالواليات املتحدة ظهور وتطور احلسابات املوحدة يف : الفرع األول
لرغم من تكوين أول شركة على او ، الواليات املتحدة األمريكيةظهرت احلسابات املوحدة ألول مرة يف      

، إال أنه كان جيب االنتظار إىل غاية بداية القرن العشرين لظهور أول قوائم 05201قابضة أمريكية كان سنة 
أدرك  0908 عام يف غياب إطار قانوين يفرض وينظم هذه احلسابات، ويف 0912 عام الية موحدةم

 رفاقبإثر ذلك العديد من الشركات املهمة ااحملاسبني األمريكيني عجز احلسابات الفردية وقامت على 
هناك تشريعات خاصة تفرض هذا النوع من  تكنمل  0909حساباهتا السنوية حبسابات موحدة، حىت عام 

اليت اكتسبت بسرعة سلطة مراقبة جتارة القيم  (SEC)املتداولة غاية تأسيس جلنة القيم املنقولة  املعلومة إىل
من املادة  s× مالتنظي)احلسابات املوحدة  إعداد ونشر جلةضت بذلك على مجيع الشركات املسر وفاملنقولة 

الفروق  إىل جانب ،األمريكيةالواليات املتحدة فالظهور األول هلذه احلسابات وتطورها يف  .2(18إىل  10أ 
العديد من الشركات متعددة اجلنسيات  تالقانوين للتوحيد جعل والتباطؤبني التطور االقتصادي  ةالعميق

 .تتبىن إطار توحيد أجنلوسكسوين أكثر منه قاري
 80رقم ة البحوث احملاسبيةر بعد ذلك تعددت اإلصدارات اليت تتعلق بتوحيد القوائم املالية، نذكر أمهها نش

الذي مييز  (FASB-ASC)معيار احملاسبة للمجلس  تدوينحاليا حيددها ، و 92ومعيار احملاسبة املايل رقم 
واملعلومات اليت  (ASC323)املسامهات يف املنشآت الشريكة واملشرتكة و  (ASC810) بني التوحيد الفعلي

 3.(ASC850)تتعلق باألطراف ذات العالقة 
عامني للتوحيد، حيددان  ينأمبدتعارض بني  اليات املتحدة األمريكيةو التعكس املمارسة تارخييا يف    

، (أو الوحدة االقتصادية)ومها مبدأ الشركة األم ومبدأ املنشأة االقتصادية  ،مفاهيم متنوعة يف األدب احملاسيب
ضم ) ASC 518عيار احملاسيب للمجلس رقم املمواضيع تدوين  تيف حني تعتمد املمارسة احلالية حت

وحتتضن بالكامل مبدأ الوحدة االقتصادية، هذا األخري يقتضي بأن ( التوحيد)  ASC810و( األعمال
تكون الشركة األم وشركاهتا التابعة وحدة مستقلة عن مالكها وتعد األصول والدخل املكتسب دخل 

فري معلومات جلميع محلة األسهم من مسامهي اجملموعة رض القوائم املالية هو تو غذلك بويكون  ،الوحدة
، أما مبدأ الشركة األم ينظر إىل محلة أسهم الشركة األم على أهنم مالكي صايف ومسامهني خارج اجملموعة

                                                 
1
 Jean Montier, Oliver Grassi, Op cit P 28. 

2
 Robert Obert, " Pratique des normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP ", Op cit, P 156. 

3
Ibid, P 156.  
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توفري معلومات حلملة أسهم الشركة األم هو ض القوائم املالية غر بذلك يكون و أصول اجملموعة املوحدة 
 1.أساسا

السابقني وهو مبدأ التوحيد التناسيب  ناملبدأياالعتبار مبدأ آخر أقل شيوعا من يف ألخذ اوقد رفض اجمللس 
السابقة، إال أن البعض يدعون بأنه طريقة بديلة يف ه ال يف املمارسة احلالية وال ينتبللفروع، وبالرغم من عدم 

إيرادات  ،التزامات ،يف أصول فقط األم حصة الشركةدماج إمبدأ الطريقة يف  يكمنللتوحيد الكلي، و 
ن الشركة األم هلا القدرة على إدارة واستخدام مجيع أصول الفرع بغض أومصاريف الفروع، فاجمللس يرى ب

 2.القوائم املالية يفعادل  ثيلالنظر عن احلصة املمتلكة واليت ال تقدم بذلك مت
غري أن مجيع نظريات التوحيد اتفقت على أن  ألمريكيةالواليات املتحدة اهما اختلفت املمارسة تارخييا يف م

 رقمحتديد جمال التوحيد يكون على أساس السيطرة، وقد عرفت السيطرة سابقا حتت معيار احملاسبة املايل 
نشأة أخرى، ويفرتض أن تتحقق ملبأهنا القدرة على التحكم يف إدارة السياسات املالية والتشغيلية  (92)

دماج إ، وال جيوز 3الشركة بصورة مباشرة أو غري مباشرة غالبية حقوق التصويت يف شركة أخرىعندما متتلك 
من حقوق التصويت وكذلك حسابات  %81حسابات الشركات اليت تراقبها اجملموعة بنسبة أقل من 

وهي شركات ختلق لغرض حمدود، عمر حمدود وأنشطة حمدودة، هبدف  -األغراض اخلاصة الشركات ذات
يكون إعفاءها  حىتو  -صول إىل هذه املنشأة مث بيعها بعد ذلك، ويتم خلقها بتحويل األشركة واحدةنفع 

وحيصل  % 01على حد أدىن من االستثمار  حيوزمن جمال التوحيد مربر يتطلب وجود طرف ثالث مستقل 
  4.ذات األغراض اخلاصةخاطر واملنافع املتعلقة بامتالك أصول املنشأة ملليف املقابل على السيطرة الفعلية 

بطرح  مذكرة عرض مبدئية حول إمكانية توحيد حسابات املنشآت ذات  0110عام بعد ذلك قام اجمللس 
نشأة دون أن يف هذه املمالية مسيطرة ة راض اخلاصة وحتديد احلاالت اليت ميكن أن متتلك اجملموعة حصغاأل

احلالية، حبيث يتضمن تدوين حتت املمارسة  قرار على توحيدهااإلتتمتع حبصة يف التصويت، وقد مت 
املتعلقة بتوحيد القوائم املالية، مبا يف    (US GAAP)أهم اسرتشادات املبادئ املقبولة (ASC810)ساجملل

، وحتت هذه )يف هذا التدوين  FAS 167رقم بإدماج القائمة املالية ( ذلك املنشآت ذات الفائدة املتغرية
 .السيطرة وتغري جمال التوحيدرشادات تغري مفهوم اإل
 
 

                                                 
1

 . 117علي أحمد كاجيجي وآخرون، مرجع سابق، ص . د  
2
Debra C.Jeter , Paul K Chaney, Op cit, P26.  

3
Ibid.  

4
 Odile Barbe Dandon, laurent Didelot, 3ème éd, Op cit, P461. 



 التباين في نظم توحيد الحسابات في األنظمة المحاسبية المقارنة : الفصل الرابع

 

518 

 

 مفهوم السيطرة وحتديد جمال التوحيد: الفرع الثاين
تدوين املعيار ضمن إن االسرتشادات األصلية لتوحيد احلسابات يف ظل املبادئ األمريكية تندرج     

منوذج الفائدة : ، وقد أورد هذا التدوين مفهومني للسيطرة وبذلك منوذجني للتوحيدASC 501احملاسيب رقم 
ويتم تقدير السيطرة يف  (Voting Model)ومنوذج التصويت  (Variable Interest Model)املتغرية 

يتم و ، (power and benefits)النموذج األول على أساس حتديد الطرف الذي يتمتع بالسلطة والعوائد 
منشآت الفائدة كتقيم مجيع املنشآت مبدئيا   حبيث على أساس حقوق التصويت،يف النموذج الثاين يرها تقد

مل يكن األمر  ذافإ  ،(Variable Interest Entities-VIEs)( كوحدة ذات غرض خاص)املتغرية احملتملة 
 1.تقيم السيطرة عمال بنموذج التصويتفكذلك بالنسبة ملنشأة ما، 

ال تأخذ املبادئ األمريكية يف احلسبان حقوق التصويت  01على خالف معيار اإلبالغ املايل رقم     
ملة عند تقدير السيطرة، وتعد الرقابة يف الواقع هي األخرى مفهوم ال يؤخذ يف االعتبار، فالسيطرة تقوم تاحمل

 .أة ذات األغراض اخلاصةوهذا إذا مل تكن املنشأة منش ،أساسا على احليازة لغالبية حقوق التصويت
 Accounting Standards Update ASC02-2015   2رقم صدار التحديثإمت  0108فيفري  5يف 

 01-810يتضمن تعديالت تتعلق بتحليل التوحيد والسيما يف املواضيع الفرعية رقم  501للتدوين رقم 
(Subtopic810-10) ،مبوجب طلب هذا التحديث حتليل إضايف لتوحيد املنشآت اخلاضعة للسيطرة فت

مييز بني نوعني من يف ظل هذا التحديث منوذج حصص التصويت وأصبح ، (by contract) عقد
واملنشآت القانونية األخرى غري الشراكات  (Limited partnership)احملدودة الشراكات الشركات، 

جابة عن انشغاالت واهتمامات حاملي األسهم حول توحيد بعض لإلاحملدودة، وقد جاء هذا التحديث 
فيها حقوق تعاقدية غري كافية للتوحيد بسبب عدم امتالك غالبية حقوق  ونتلكمياملنشآت القانونية اليت 

للتقرير غري معرضة لغالبية األرباح االقتصادية أو التزامات املنشأة  املنشأة املعدة أن تكون التصويت، أو
وهذا التحديث سوف يعاجل هذه االنشغاالت من خالل تغيري دليل التوحيد ومتطلبات التوحيد  .القانونية

 3:يف ظل املبادئ األمريكية، وقد خص التعديل النقاط التالية
تعديل تقدير ما إذا كانت الشراكات احملدودة واملنشآت القانونية املماثلة متثل منشآت فائدة متغرية  -
(VIEs) أو منشآت حصص تصويت. 

 .حذف منوذج التوحيد املتخصص ودليل املسامهات احملدودة واملنشآت القانونية املماثلة -

                                                 
1
 Cabinet d'audit et de conseil Ernst & Young,"US GAAP versus IFRS", Op cit, P 17.  

2
FASB Accounting Standards Update N° 2015-02, February 2015, Consolidation ( topic 810), Amendment to 

the consolidation Analysis .  
3
 Ibid, P 1-2.  
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نشآت ذات الفائدة والسيما تلك اليت لديها تحليل توحيد تقرير املنشآت اليت تشارك مع املبالقيام  -
 .وعالقات مع أطراف ذات عالقة (Fees arrangements)ترتيبات رسوم 

دير املنشآت ذات فوائد يف املنشآت القانونية اليت يتطلب قتقدمي نطاق إعفاء من تطبيق دليل التوحيد لت -
ثل للمتطلبات املماثلة لبعض أحكام شركات االستثمار، وإلغاء التأجيل غري احملدد للقائمة املالية تأن مت

FASB 167 بالنسبة لبعض صناديق االستثمار. 
 :على النحو التايل 01-501مت حتليل التوحيد حسب املوضوع الفرعي قد و 
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 80-180وفق املوضوع الفرعي  حتليل التوحيد: (2-4)لشكل رقم ا                                
 
  

    
   
 
  
 
 
 
 
 
 
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: FASB, Accounting Standards Update N° 2015-02,  

February, Consolidation topic 810, Amendment to the  

consolidation analysis, Subtopic 810-10, P12.  

 

 هل المنشأة موضوع التحليل
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 : يتم تقدير السيطرة حتت النموذجني الظاهرين يف الشكل على النحو التايل    
 خرىلتقدير السيطرة على احلصص املالية حسب منوذج حصص التصويت بالنسبة للمنشآت القانونية األ -

 ٪81واحدة معدة للتقرير مباشرة أو غري مباشرة أكثر من أن متتلك منشأة غري املسامهات احملدودة، يفرتض 
أما بالنسبة للشراكات احملدودة، فيفرتض حسب القاعدة العامة . من أسهم التصويت املمتازة ملنشأة أخرى

من حقوق عزل الشراكة  ٪81 ر منللسيطرة على احلصص املالية امتالك من طرف شريك موصي واحد أكث
من  ٪81أقل من احملدودة من خالل حصص التصويت، وتبقى القدرة على السيطرة تتواجد بنسبة ملكية 

، وإذا كان حلاملي احلصص غري 1خالل عقد، عقد إجيار، اتفاقية مع مسامهني آخرين أو بقرار قضائي
 أو توفرت شروط أخرى تشري إىل أن )أساس( املسيطر عليها والشركاء املوصون حقوق مسامهة جوهرية

فإن الشريك  )الفرع خيضع لإلفالس أو إعادة تنظيم قانوين(املعدة للتقرير مل تبق حبوزة املنشأة  السيطرة
 Kick-out)ويقصد حبقوق العزل . املوصي املالك لغالبية حقوق العزل يفقد السيطرة على احلصص املالية

rights) وصي أو قدرة الشركاء على تصفية الشراكة احملدودة أو استبعاد احلقوق األساسية للشريك امل
 2.الشركاء املتضامنون بدون سبب يستدعي ذلك

يتم تقدير احلصص املسيطر عليها يف ظل منوذج املنشآت ذات احلصص املتغرية بطريقة أخرى غري الرتكيز  -
 3:وهذه احلصص تتطلب كال من ،على ملكية األسهم وحصص التصويت

  األداء االقتصادي للمنشأة ذات احلصص  علىالسلطة على إدارة النشاطات اليت تؤثر جوهريا
 .املتغرية
  امتصاص اخلسائر احملتمل أن تكون جوهرية للمنشأة ذات احلصص املتغرية أو احلق يف باإللزام

 .حتصيل األرباح احملتمل أن تكون هي األخرى جوهرية
ارية ألهنا تبسط التدوين وختفض من اجللمبادئ املقبولة لثابة حتسني تعد التعديالت حتت هذا التحديث مب
، كما (investment funds)022لغاء التأجيل غري احملدد للقائمة إعدد مناذج التوحيد املقرتحة من خالل 

  4.أهنا تركز أكثر على خماطر اخلسائر عندما حتدد احلصة املالية املسيطر عليها
م السلطة واالختبار االقتصادي فقط على احلصص اليت ميلكها صانع القرار يتقي يقتصريف السابق كان 

باختبار  فييف منشأة أخرى، لكن حتت هذا التحديث ميكن لصانع القرار الذي ي( لتقريرلاملنشأة املعدة )
على أساس  -احلصص املمتلكة من قبل األطراف ذات العالقة -السلطة أن يدخل احلصص غري املباشرة

                                                 
1
 FASB, ASU n° 2015-02, Op cit, subtopic 810-10-15-8A, P17. 

2
 Ibid, subtopic 810-10, voting interest entity definition, P 07. 

3
 Ibid, ASU n° 2015-02, subtopic 810-10-05-8, p15. 

4
 Ibid, ASU n° 2015-02, subtopic 810-10,p5. 
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يكن  مل ، وإن 1باالختبار االقتصادي وهو املستفيد األول على أساس مستقل فييب لتحديد ما إذا كان ينس
-حتت بعض الشروط-صائص املستفيد األول جمتمعا مع األطراف ذات العالقة خب كن أن يفيكذلك مي

حتدد ما إذا  كما أن هذا التحديث خفض من الشروط الستة املفروضة من طرف املبادئ األمريكية واليت 
لصاحب القرار من طرف املنشأة القانونية متثل فائدة متغرية (fees arrangements)كانت الرسوم املدفوعة 

يف هذه املنشأة، وتسمح له باألخذ يف االعتبار احلصص غري املباشرة من خالل األطراف ذات العالقة اليت 
عة على العرف وما يتوافق مع اجملهود املتطلب ال ختضع للسيطرة املشرتكة، ويرتكز تقييم الرسوم املدفو 

سلطة  وأعلى أن يكون صانع قرار واحد  (ووفق هذا التحديث ميكن لصانع القرار . 2للخدمات املقدمة
كن يتمأن يكتسب سيطرة املنشأة ذات الفائدة و ) عدة للتقرير واألطراف املرتبطة هبااملمشرتكة بني اجملموعة 

يستويف السلطة  عندماإذا كان يتوفر على خصائص املستفيد األول، وذلك  دماج حساباهتامن إبذلك 
وجمموعة من األطراف ذات العالقة تكون هلا ( ترتيب الرسم)املؤشرات االقتصادية  ،(سلطة صنع القرار)

 .تأثري يف حتديد املستفيد األول
 االستثناء من إعداد قوائم مالية موحدة: الفرع الثالث

  01-501لمبادئ املقبولة عموما ويف نطاق املوضوع الفرعي لتدخل حتت هذا التحديث وخالفا  
واملنشآت القانونية املماثلة ما  كل املنشآت املعدة للتقرير يف مجيع الصناعات مبا يف ذلك الشركات احملدودة

عفاء شركات االستثمار اليت مل تكن خارج نطاق اإلعفاء املتعلق باملنشآت ذات الفائدة املتغرية، وخيص اإل
عليها واملنشآت القانونية اليت متتثل ملتطلبات مشاهبة ذات الفائدة يؤجل تطبيق دليل توحيد املنشآت 

لشركات االستثمار، حبيث يقدم هذا التحديث نطاق إعفاء جديد لصناديق أسواق املال املسجلة 
 .بتوفري شروط حمددة الحلكومية إوالصناديق غري املسجلة، كما ال يسمح بتوحيد املنظمات ا

املؤجرة واملؤهلة لتطبيق احملاسبة  ل املنشآت ذات احلصص املتغرية املنشآت القانونيةدليكما تعفى من تطبيق 
 ، إىل جانب3 0102مارس الصادر يف  12-0102البديلة الواردة يف حتديث املعيار احملاسيب للمجلس رقم 

 . فصاحات الواردة يف هذا التحديثاإل
ال ميكن أن توحد شركات االستثمار منشآهتا التابعة، يف حني يتطلب االعرتاف باالستثمارات يف املنشآت 
التابعة كبند منفصل بالقيمة العادلة يف القوائم املالية لشركات االستثمار، كما يتطلب من الشركة القابضة 

 .قوائمها املوحدة يفاسبة هذه القيم بالقيمة العادلة لشركات االستثمار أن حتتفظ مبح

                                                 
1
 CFO direct net work, in brief : consolidation- FASB issues final standards.  

2
 FASB, ASU n° 2015-02, subtopic 810-10-55-37. 

3
 FASB, ASU n° 2014-07 March 2014, Consolidation (topic810),Applying VIE guidance to common control 

Leasing Arrangements. 
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الفروع اليت ختضع إلعادة تنظيم قانوين أو  (VIE)من جمال توحيد املنشآت ذات الفائدة املتغرية  صىوتق
فالس أو تلك املوظفة يف ظل قيود تبادل خارجية، ويف بعض األحيان تقيد سيطرة حاملي األسهم لغالبية إ

حصص التصويت أو الشريك املوصي احلامل لغالبية حقوق العزل على عمليات أو أصول املنشأة املستثمر 
غري املسيطر عليها أو  املمنوحة حلاملي احلصص(or veto rights)فيها من خالل املوافقة أو حق الفيتو 

 1.الشريك املوصي
 جراءات التوحيدإ: رابعالفرع ال

تتماثل احملاسبة على املعامالت اليت تؤدي إىل اخنفاض حصة مالكي الشركة األم يف الشركة التابعة دون  -
م على عأصبحت املعاجلة هلذه املعامالت ت 10-0108فقدان السيطرة مع احملاسبة الدولية، وحتت التحديث 

املنشآت يف مجيع الصناعات، سواء كانت أعماال عمومية أو غري عمومية، بعد أن كانت من قبل تستثين 
لعقار، أو إذا كان جوهر املعاملة يعاجل مباشرة من االشراكات احملدودة كالنقل، النفط والغاز وقطاعات 

احملاسبة على املعامالت اليت  كما تتفق  ،(ASC)جلس للمطرف مواضيع أخرى لتدوين املعايري احملاسبة 
تؤدي إىل فقدان السيطرة مع تلك اليت تتطلبها املعايري الدولية، غري أن املبادئ األمريكية تقدم بديل واحد 
للمعاجلة احملاسبية والذي يكمن يف إعادة قياس االستثمار املتبقي بالقيمة العادلة، وقد أصبحت هذه 

على الفروع يف مجيع الصناعات، بعد أن كانت هي األخرى تستثين يف ظل هذا التحديث م عاملعاجلة ت
  2.الشراكات احملدودة

عمليات واألحداث للال يتطلب على الشركة القابضة والشركات التابعة إتباع سياسات حماسبية موحدة  -
 .املتشاهبة عند إعداد القوائم املالية املوحدة

التقارير املالية للشركة األم والشركات التابعة، شريطة أن ال  يختار تسمح املبادئ املقبولة عموما باختالف -
، كما يتطلب اإلفصاح يف القوائم املالية عن أثر األحداث اجلوهرية شهور ةثالثتتعدى فرتة االختالف 

 3.التقرير للشركة القابضة والشركات التابعة تارخييالواقعة بني 
التابعة يف القوائم املالية املنفصلة للشركة األم خالل الفرتات التالية احملاسبة عن االستثمار يف الشركة ميكن  -

، حيث تقوم كل للتملك باستخدام طريقة التكلفة، أو طريقة حقوق امللكية أو طريقة حقوق امللكية اجلزئية
فصح طريقة على مبدأ خاص ملعاجلة التغري على حساب االستثمار يف الشركة التابعة، إال أن القيم اليت ي

 4.عنها يف القوائم املوحدة تكون متساوية وبالطرق الثالثة
                                                 

1
FASB, ASU n° 2015-02, subtopic (810-10-51-51),( 810-10-15-12).  

2
 Cabinet d'audit et de conseil Ernst & Young,"US GAAP versus IFRS", Op cit, P 09. 

3
 IBID, P 08. 

4
 :أنظر 

 .111جمعة حميدات،  الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص. دمحم أبو نصار، د. د.أ -

Debra C.Jeter, Paul K. Chaney, Op cit, p202-  
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ال تقوم الشركات ، فلمحاسبة عن االستثمار يف الشركة التابعة يف القوائم املالية املنفصلةأما بالنسبة ل -
عيار مل وجودال  بأنهالقابضة يف الواليات املتحدة األمريكية بإعداد قوائم مالية منفصلة، وبذلك ميكن القول 

 02.1أمريكي قابل للمقارنة مع معيار احملاسبة الدويل رقم 
 

 نظام توحيد حسابات الشركات التابعة وفق قواعد وطرق التوحيد الفرنسية: املطلب الثالث
 ظهور وتطور احلسابات املوحدة يف فرنسا: الفرع األول

، فقبل صدور املتحدة األمريكيةاليات كان ظهور احلسابات املوحدة يف فرنسا متأخرا مقارنة بالو  
مل  املتعلق باحلسابات املوحدة لبعض الشركات التجارية واملؤسسات العمومية 0958جانفي  2قانون 

اليت ، و0922مارس  02من مرسوم  025تتعلق بالتوحيد ماعدا املادة  موادلقوانني الصادرة من قبل اتشتمل 
 0952جانفي  12وقانون  ،2حساباهتا السنوية باحلسابات املوحدة رفاقتسمح للشركة األم بإمكانية إ

والذي يلزم مجيع الشركات املسجلة يف البورصة على إعداد  ،املتعلق بتطوير االستثمارات ومحاية االدخار
 رفاقإ تطلبت حيث، 0925عام  منذاحلسابات املوحدة، بعد أن فرضت ذلك جلنة عمليات البورصة 

غياب إطار  يف ظل هاا إلعدادمطرق واإلجراءات املعمول هبالاحلسابات املوحدة مبالحظات حتمل 
 . 0952جانفي  12مفاهيمي واضح، ولتجسيد ذلك كان جيب االنتظار إىل غاية صدور قانون 

 0952جوان  02يف يتبىن ويطبق أحكام التوجيه األورويب السابع الصادر: 8815جانفي 02قانون  -
عن  هعجز ي مماومينح للمبادئ احملاسبية األوروبية أكثر من مخسني خيارا  ي حيدد احلقل العام للتوحيدوالذ

بإعداد ونشر ( ذات حجم معني)مجيع الشركات  هذا القانون، يلزم 3حتديد كيفية دقيقة وواضحة للتوحيد
، أما طرق وإجراءات 0991 جانفي 10اجملموعة ابتداء من  إدارةاحلسابات املوحدة وكذلك تقرير عن 

جانفي  02لـ  20-91و  0952ري ففي 02لـ  000-52املمارسة فقد مت حتديدها من طرف املرسوم 
  5.(05-022إىل 02-022من املادة )وقد مت إدماج أحكام هذا القانون يف القانون التجاري ، 09914

املتعلق باحلسابات  0999أفريل  09يف  (CRC)الصادر عن جلنة التنظيم احملاسيب  :02-88التنظيم -
 Règles et)املوحدة للشركات التجارية و املؤسسات العمومية، يعرض قواعد وطرق إعداد هذه احلسابات 

Méthodes relatives aux Comptes Consolidés-RMCC) لـ  12-99، وقد استكمل بالتنظيم
                                                 

1
 Bernard Raffournier, 5ème éd, Op cit, p253. 

2
 George Depallens, Jean pierre Jobar," Op cit, P 519 

3
 Voir: 

- Josette Peyrard et autres, Op cit, P129.  

- Jean Montier, Olivier Grassi, Op cit, p28. 
4
 Jean Michel Palou, Op cit, P 597. 

5
Robert Obert, "Synthèse droit et comptabilité,1- Operations courantes et opérations affectant les structures et les 

groupes", 2ème éd, Edition Dunod,  Paris, 2005, P411.  
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بقواعد التوحيد للمؤسسات اخلاضعة  املتعلقني 0111ديسمرب  2لـ 18-11و التنظيم  0999نوفمرب  02
أخرى، نذكر أمهها  بعد ذلك بعدة تنظيمات ه، ومت تعديل1لقانون التأمينات وقانون الضمان االجتماعي

، وذلك لتقريبه إىل 01182نوفمرب  12لـ01-0118و التنظيم  0112ماي  12لـ 12-0112التنظيم 
 (.2ومعيار اإلبالغ املايل رقم  20-05-02رقم  املعايري الدولية السابقة)املمارسة الدولية 

حول تطبيق معايري احملاسبة  0110جويلية  09الصادر يف  CE: 8606/ 2002يب و التنظيم األور  -
الدولية، والذي يتطلب يف مادته الرابعة من املؤسسات اليت تقوم بإصدار قيما للتداول العام يف األسواق 

حساباهتا املوحدة طبقا ملعايري اإلبالغ املايل اليت مت تبنيها يف هذا ن متسك أ (UEE)االقتصادية األوروبية 
بالنسبة للشركات  0112، وميكن أن يؤجل التاريخ إىل عام 2005جانفي  10وذلك ابتداء من  ،التنظيم

اليت تقبل قيمها للتداول يف أسواق أخرى، واليت كانت تستخدم قبل صدور هذا التنظيم معايري مقبولة على 
 املدرجة قيمهايسمح لبعض اجملموعات الفرنسية والسيما تلك  10-99الصعيد الدويل، حبيث كان التنظيم 

: لثدئ األمريكية على مستوى حساباهتا املوحدة متتبىن املباأن  املتحدة األمريكية يف أسواق الواليات
Danone , Carrefour, Legrand, Pegeot  3.  كما يقدم يف مادته اخلامسة خيارين لدول األعضاء :

يار الثاين اخلو  ،درجةللشركات امل الفرديةيتمثل اخليار األول يف تطبيق معايري اإلبالغ املايل على احلسابات 
أو املوحدة، ويف / اإلبالغ املايل يف مجيع الشركات التجارية سواء على احلسابات الفرديةهو استخدام معايري 

هذا الصدد يرتك اجمللس الوطين للمحاسبة يف فرنسا املمارسة الدولية اختيارية على احلسابات املوحدة 
 صدارإسد ذلك يف ، وقد جتالفرديةيف البورصة، ومل يقرتح ممارستها على احلسابات  ملدرجةللشركات غري ا

حاسبة مباألحكام التشريعية املتعلقة  بنيلتجانس احيمل  0118ديسمرب  01يف  0250 -0112األمر رقم 
أن ختتار إعداد احلسابات املوحدة وفقا  املدرجة، مما يسمح للشركات غري ريةاملؤسسات واألحكام القا

بإعفاء الشركات التجارية من االمتثال ( 02-022املادة )، كما قام القانون التجاري 4ملعايري اإلبالغ املايل
اللجنة  اتذا كانت تستخدم معايري اإلبالغ اليت تتبناها تنظيمإلقواعد احملاسبة املتعلقة باحلسابات املوحدة 

عكس )عضاء ويفرض تطبيقها مباشرة على دول األ يةلزامإهلا حجة  هذه التنظيماتاألوروبية كون 
صبحت بذلك املمارسة يف فرنسا تتوزع على أالتشريعات القومية، و ترمجتها إىل دون ( بيةو التوجيهات األور 

 :النحو التايل لىثالثة تنظيمات ومعايري ع
 

                                                 
1
 Robert Obert, Marie Pierre Mairesse, Op cit, P 183. 

2
 Evelyne Gurfein, Op cit, P 17 . 

3
 Gil Zelazri, Maryline Berry akhlef et autres " Impact des normes comptables sur la comptabilité française", 

Mardi 01 Avril 2003, www.creg.ac-versailles.fr  
4
 Robert Obert, "Synthèse droit et comptabilité, 1- Operations courantes et opérations affectant les structures et 

les groupes ", Op cit, P 413. 

http://www.creg.ac-versailles.fr/


 التباين في نظم توحيد الحسابات في األنظمة المحاسبية المقارنة : الفصل الرابع

 

711 

 

 واملوحدة يف فرنسا الفرديةتنظيم املمارسة على مستوى احلسابات  مصادر: (1-4)اجلدول رقم 
 احلسابات الفردية احلسابات املوحدة 

 الشركات اليت تطرح قيما للتداول يف سوق
 للمفوضية األوروبية أورويب رمسي 

(Euronex) 

املخطط احملاسيب  IFRSمعايري اإلبالغ املايل 
 PCGاإلمجايل

 RMCC (99-02)  PCGأو  IFRS املدرجةالشركات غري 

 PCG / الشركات الفردية
Source: Micheline Friédérich, Georges Langlois et autres, "Comptabilité et audit",8 ème éd, Edition 
Foucher, Vanves, France, p 165. 

، وهو استخدام مرجعني 1لت إىل ما كان متوقع سابقاصهذا اجلدول بأن فرنسا تو  من خالليظهر    
 /IASمجايل بالنسبة للحسابات الفردية واملعايري الدولية ومعايري اإلبالغ املايل املخطط احملاسيب اإل: حماسبيني
IFRS ار معيار دوجتدر اإلشارة إىل أن جملس احملاسبة الدويل قد قام بإص .بالنسبة للحسابات املوحدة

كن وهي قواعد بسيطة مي PME (IFRS for SMEs)تعلق باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يبالغ املايل لإل
عداد احلسابات الفردية أو احلسابات املوحدة، لكن إليف البورصة سواء  درجةاملنشآت غري امليف ممارستها 

يها كون اجلباية وقانون الشركات يؤثران على احلسابات الفردية ناللجنة األوروبية مل تصادق عليها ومل يتم تب
زم الشركات على مسك ليسوف  القواعد ههذوتطبيق  يف ظل التأطري القانوين كما هو احلال يف فرنسا،

هلذه  اإلدارية دون حتمية احلصول على منافع مقابلة فليكاحماسبة مزدوجة، يرتتب عنها ثقل يف الت
قانوهنا احملاسيب مع فيق واكتفت هيئات التنظيم احملاسيب على مستوى احلسابات الفردية بتو . 2التكاليف

، حبيث أدمج املخطط احملاسيب القواعد املتعلقة مبؤونات اخلسائر يةتدرجياملمارسة الدولية بصفة جزئية و 
ة، االهتالكات وخسائر يعقود طويلة األجل، اندماج األعمال، التغريات يف التقديرات احملاسبالواملخاطر، 

  3.خلإ... ،القيمة، احملاسبة على األصول وتقييمها
تبين معايري اإلبالغ املايل واملعايري الدولية الواردة بقامت (UE)املفوضية األوروبية كما جتدر اإلشارة إىل أن 

يف  املدرجة قيمهاوعلى هذا األساس تقوم املؤسسات  ،هبا ةالتعديالت املتعلقمعظم التوحيد و  مةحز يف 
، فقد مت العمل على جتانس مةحلز السوق الرمسي األورويب بإعداد حساباهتا املوحدة وفقا السرتشادات هذه ا

 0100ديسمرب  00الصادر يف  UEn°1254/2012من خالل التنظيم   01معيار اإلبالغ املايل رقم 
مة واليت تتعلق باألحكام االنتقالية ومنشآت حلز ومعايري أخرى من اخمتلف التعديالت هلذا املعيار جتانس و 

على التوايل، وتبقى التعديالت  UE  1174/2013و UE 0102/202االستثمار يف كال التنظيمني 
                                                 

1
 Ibid, P 414. 

2
Micheline Priédérich, Georges Langlois, et autres,  8ème éd, Op cit, P 164.  

3
 Bruno Bachy, Michel sion, Op cit, P 60. 
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تطبيق : منشآت االستثمار" و"البيع ونقل األصول بني املستثمر ومؤسسة شريكة أو مشرتكة "املعنونة بـ 
بية على جتانسهما و مل تعمل املفوضية األور  0102ديسمرب  05والصادرين معا يف " اإلعفاء من التوحيد

 1.بعد
إال أنه  القومية،لتقارب والتجانس اليت تتجسد يف التعديالت األخرية للنصوص ا من جهود على الرغم    

فروق بني املرجع احملاسيب الدويل واملرجع الفرنسي ال تقود إىل نفس احلسابات املوحدة، ال بعضبقى ت
 .سنتطرق إليها يف الفروع املوالية

 مفهوم السيطرة: الفرع الثاين
على أهنا سلطة إدارة  02السيطرة كما يعرفها معيار احملاسبة الدويل السابق رقم  10-99يعرف التنظيم      

عندما متتلك  السياسات املالية والتشغيلية ملنشأة معينة لتحقيق منافع من نشاطاهتا، وتتجسد هذه السيطرة
، ما مل يكن من املمكن إثبات أن تلك الشركة القابضة أكثر من نصف حقوق التصويت يف منشأة أخرى

، حبيث 01على خالف املفهوم اجلديد للسيطرة يف ظل معيار اإلبالغ املايل رقم . امللكية تشكل سيطرة
التحكم يف خالل ن حيقق السلطة على املنشاة املستثمر فيها بطرق عديدة، ليس فقط من أميكن للمستثمر 

ما إذا كان لديه حقوق على إدارة النشاطات ذات الصلة،   يقدركن أن ميوإمنا لية والتشغيلية، االسياسات امل
                   2.لمنافع واملخاطر من مؤشرات السيطرةلالتعرض  يعد كذلككما 
لتعبري عن السيطرة املمارسة على ل (exclusif)اصطالح الشامل  10-99يستخدم التنظيم الفرنسي      

 .السيطرة يف الواقع والسيطرة التعاقدية يتضمن السيطرة القانونية، مفهوم واسعالفروع، فالسيطرة الشاملة 
عزل غالبية أعضاء جملس اإلدارة ويفرتض أن تتحقق  أو/لسيطرة يف الواقع هي السلطة على تعينيا -

من حقوق  %21حسب التنظيم إذا كانت الشركة القابضة متتلك خالل فرتتني متتاليتني جزء يتعدى 
 3 .كرب من جزءهاأوال يكون هناك شريك آخر ميلك جزءا  التصويت

مع  اتفاقتتحقق السيطرة التعاقدية من خالل السلطة على أكثر من نصف حقوق التصويت مبوجب  -
وتعد  ية والتشغيلية مبوجب قانون أو عقد، املالرين آخرين أو من خالل السلطة على إدارة السياسات ثممست

يتم معاجلتها ( خاصةحالة )شكل من أشكال السيطرة التعاقدية ذات األغراض اخلاصة كذلك املنشآت 
والذي يسطر أحكامه على قواعد املعيار الدويل رقم  0112أوت  12وفق قانون الضمان املايل الصادر يف 

ماي  2لـ  12-0112املعدل بالتنظيم  10-99حدد التنظيم كما   .SIC 00السابق والتفسري رقم  02
فاملنشآت ذات  ،"يف اجلوهر"د كذلك مفهوم السيطرة التعاقدية مفهوم هذه املنشآت وأعاد حتدي 0112

                                                 
1
FocusIFRS, IFRS 10," Etats financiers consolidés", 22/12/2014, www.focusIFRS.com /menu… /ifrs 10_ etats_ 

financiers_ consolidés, Consulté le 24/06/2015.  
2
 Need to know, IFRS 10," Consolidated financial statement, Op cit, P 09. 

3
 C.Maillet Baudrier , A.Le Manh, Op cit, P154. 

http://www.focusifrs.com/
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األغراض اخلاصة هي تشكيلة قانونية متميزة تنشأ بشكل خاص إلدارة عملية أو جمموعة عمليات متماثلة 
ل حتت ويكون ذلك من خالل وضع أصول أو توريدات سلع، خدمات أو رأمسالفائدة مؤسسة ما، 

سهم واحد يف رأمسال املنشأة لوقد ألغى قانون الضمان املايل إلزامية حيازة الشركة األم على األقل  .تصرفها
معايري تسمح بتحديد مفهوم السيطرة على هذه  ةكما تطرق التنظيم إىل ثالث. 1ذات األغراض اخلاصة

وليس بالضرورة أن  لى سلطات القرارز الشركة األم فعال عحتو أن  املنشآت وبذلك إمكانية توحيدها وهي
 2.نافع وحتمل غالبية املخاطر املتعلقة هبامن غالبية امل، القدرة على االستفادة حتوز على حقوق التصويت

مبفهوم  فيجمال التوحيد إال إذا كانت ت وقد كانت هذه املنشآت قبل هذا التعديل ال ميكن دجمها يف
 .وتعاجل كباقي الفروع التقليدية 10-99السيطرة احملدد يف التنظيم 

، ال يأخذ التنظيم الفرنسي يف االعتبار حقوق التصويت احملتملة 01خالف معيار اإلبالغ املايل رقم لى ع-
 .عند تقدير السيطرة وإمنا تؤخذ فقط حقوق التصويت املتاحة فعال يف تاريخ تقدير السيطرة

 املالية املوحدة واإلعفاء من جمال التوحيداإلعفاء من إعداد وعرض القوائم : الفرع الثالث
قبل التطرق إىل اإلعفاء جتدر اإلشارة إىل التمييز بني إمكانية إعفاء شركة من جمال التوحيد وإلزامية أو     

عدم إلزامية إعداد احلسابات املوحدة، فهما مفهومان منفصالن وال ميكن اجلمع بينهما كما هو احلال يف 
 .احملاسبية راجعالعديد من امل

 اإلعفاء من إعداد وعرض القوائم املالية املوحدة: أوال
، 10-99يعد حقل ممارسة احلسابات املوحدة واسعا جدا من الناحية النظرية حسب التنظيم الفرنسي     

رتاض باستثناء قفهي تفرض على مجيع الشركات، املؤسسات العمومية، مؤسسات التأمني ومنشآت اال
هذا احلقل من خالل على تضييق ( 02-022املادة )القانون التجاري يعمل نية، لذلك الشركات التعاو 

عداد احلسابات املوحدة، غري أن هذه اإلعفاءات تكون يف كثري من إعفاء من بعض حاالت اإلفرض 
 :مهاهناك حالتني و  ،األحيان مصاحبة بالعديد من الشروط القانونية اليت تعيق ممارستها من الناحية الفنية

عدم  نالشركة القابضة هي نفسها شركة تابعة، تسيطر عليها شركة قابضة أخرى شريطة أن ال ميانع ع -
رأمساهلا، غري أن من  % 01وزون على األقل على إعداد قوائم موحدة أحد أو العديد من الشركاء الذين حي

إلضافية، مما يدفع بالشركة يقيد هذا اإلعفاء بالعديد من الشروط والتوصيات ا 0922مارس  02مرسوم 
كذلك   دويل، وقد كان معيار احملاسبة ال3تلك املتطلبات يالقابضة إىل إعداد احلسابات املوحدة عمليا لتفاد

حقوق )كان املالكني اآلخرين، مبا فيهم الذين ليس لديهم حق يف التصويت   ذايسمح هبذا اإلعفاء لكن إ

                                                 
1
Ibid, p155.  

2
Micheline Priédérich, Georges Langlois, et autres, " 8ème éd, Op cit, P 168.   

3
Ibid, p60.  
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من طرف الشركة األم كون املعيار يفرتض بأن تكون الشركة  عند إعالمهمال ميانعون عن ذلك ( األقلية
خالف التنظيم الفرنسي الذي يفرتض أن تكون شركة فرعية  ،سيطرة شركة فرعية فقطللالقابضة اليت ختضع 

رة إىل أن حالة اإلعفاء هذه تطلبها معيار شاوجتدر اإل .(معتربة)أو شركة مستثمر فيها حبصة جوهرية 
، لكن ميكن تبنيها 0112يف طبعته السابقة وقد مت حذفها عند مراجعة املعيار سنة  02رقم احملاسبة الدويل 
 .شروط أخرى من أجل إعفاء اختياري ةجمتمعة مع ثالث

حالة اجملموعات الصغرية اليت ال تتعدى خالل نشاطني متتاليني وعلى أساس احلسابات السنوية املقفلة  -
حبيث ميكن للشركات أن  ،0991جانفي  02لـ  20-91واملرسوم  حجم حمدد من طرف القانون التجاري
ددة ويفرتض احرتام طريقة احملذا تعدت عتبتني من العتبات الثالثة إتقوم بإعداد وعرض حسابات موحدة 

    1:وهي ،حساهبا وحتديدها املوضحة يف املرسوم نفسه
 مليون أورو 08: جمموع امليزانية. 
  مليون أورو 21: األعمال صايف رقم. 
  مستخدم 081العدد املتوسط للمستخدمني الدائمني هو.    
الرفع يف عتبات اإلعفاء من التوحيد، حبيث ميكن لدول األعضاء اقرتح التوجيه األورويب اجلديد  وقد

فاقت خالل نشاطني متتاليني عتبتني من للمجموعات املتوسطة أن تقوم بإعداد احلسابات املوحدة إذا 
 081مليون أورو بالنسبة لرقم األعمال و 21مليون أورو بالنسبة للميزانية، 01: العتبات الثالثة التالية

الدول تطبيق هذه فإذا اختارت كما فرض التوجيه عتبات اإلعفاء للمجموعات الصغرية، مستخدم،  
 2.املوحدة للقوائماملعدة العتبات فيتوقع أن ينخفض عدد اجملموعات 

 من جمال التوحيداإلعفاء  :ثانيا
 10:3-99تعفى إجباريا يف جمال التوحيد حسب التنظيم      

شكل يفقد سيطرة أو تأثري الشركة القابضة بالشركات التابعة اليت تعمل يف ظل قيود صارمة، طويلة األمد  -
طبق خصوصا على الفروع نالقابضة، وهذا احلكم ي عليها أو يضعف من قدرهتا على حتويل األموال للشركة

والشركات املستثمر فيها الواقعة يف دول غري مستقرة سياسيا، يف حني ال يسمح جملس املعايري الدولية هبذا 

                                                 
1
Ibid, p61.  

2
 PWC,"Comptes consolidés, Règles françaises 

 
",Op cit, P40. 

3
 voir : 

- Jean Michel Palou, Op cit, P 595. 

- Jean Montier, Olivier Grassi, Op cit, P 73. 

- Dominique Mesplé- lassale, Op cit, P 16. 
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دة معاجلة املسامهة  إعا 29االستثناء إال يف حالة غياب السيطرة، ويف هذه احلالة يتطلب املعيار الدويل رقم 
 .ي بقيمته العادلةكاستثمار عاد

الشركات التابعة عندما يتم امتالك أسهمها بغرض إعادة بيعها الحقا، شريطة أن تكون للشركة القابضة  -
التخلص من هذه األسهم عند الشراء، مثلما يتطلبه جملس معايري احملاسبة الدولية، غري أن هذا األخري  نية

شهرا لكي يعاد تصنيف  00 يتطلب أن ال تتجاوز حيدد فرتة امتالك األسهم قبل بيعها الالحق واليت
 .8معدة للبيع حسبما يتطلبه معيار اإلبالغ املايل رقم  اتاالستثمار يف الشركة التابعة كاستثمار 

إىل جانب هذه اإلعفاءات هناك إعفاءات أخرى مل ترد يف املرجع الدويل وتعد حسب املرجع الفرنسي 
 :ومها حالتني ،اعفاءات اختيارية

يف التنظيم  عرفالتابعة ال متثل لوحدها أو مع شركات أخرى أمهية نسبية كبرية أو ما يإذا كانت الشركة  -
للممتلكات، الوضعية  للتمثيل الصادقبالنسبة   (le caractère significatif)الصفة اجلوهريةب 99-10

 .ةاملالية و دخل اجملموع
احلسابات املوحدة ال ميكن احلصول عليها بدون تكلفه مفرطة أو إذا كانت املعلومات الضرورية إلعداد -

قبل استدعاء اجلمعية العامة  ايف اآلجال اليت حددها القانون التجاري، على أن تكون على األقل شهر 
ال يأخذ هذا  10-99إلعطاء الصفة القانونية للحسابات السنوية، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن التنظيم 

العتبار ألن مفهوم السيطرة يتطلب ضرورة وجود نظام اتصال دائم وسريع للمعلومات اإلعفاء بعني ا
اإلدارية على مستوى اجملموعة، غري أنه ال ميكن إمهال هذا اإلعفاء ألنه حكم حمدد من طرف القانون 

 .CRC 10 -99من التنظيم  كربالتجاري وله حجة إلزامية أ
 إجراءات التوحيد: الفرع الرابع

يتطلب التنظيم إقفال احلسابات وإعداد القوائم املالية للشركة القابضة والشركات التابعة يف نفس تاريخ  -
التقرير، وال يكون بالضرورة هذا التاريخ يتوافق مع تاريخ إقفال حسابات الشركة القابضة كما يتطلبه معيار 

سواء يف تاريخ إقفال غالبية  - امللحقمع تربير ذلك يف -، فيمكن توحيد احلسابات01اإلبالغ املايل رقم 
هذا ميكن أن يعاجل  والفارق الزمين، 1الشركات التابعة أو تاريخ إقفال احلسابات الفردية للشركة القابضة

 :وهي ،10-99حلول حسب التنظيم  ةبثالث
  بأكثر من قل تإذا كانت فرتة االختالف بتاريخ القوائم املالية للشركات اليت تدخل يف جمال التوحيد

ثالث شهور عن تاريخ إعداد القوائم املوحدة، فيكون من الضروري إعداد حسابات مرحلية يف 
 .هذا التاريخ األخري، ويتعني مراقبتها من طرف حمافظ احلسابات

                                                 
1
 Jean Michel Palou, Op cit, P 597. 
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  قل بأقل من ثالث شهور عن تاريخ إعداد القوائم تإذا كانت فرتة االختالف بتاريخ القوائم املالية
لتنظيم باالعتماد على احلسابات الفردية للشركات اليت تدخل يف جمال التوحيد، املوحدة، يسمح ا

شريطة إجراء تعديالت ألثر األحداث اجلوهرية الواقعة بني تاريخ إقفال القوائم السنوية والقوائم 
 1.املعدة لغرض التوحيد، كما ميكن إعداد تقارير مرحلية لغرض التوحيد

 ريخ القوائم املالية تزيد عن تاريخ القوائم املالية املوحدة فيتطلب إعداد إذا كانت فرتة االختالف بتوا
 . تقارير مرحلية

والذي يتطلب سياسات حماسبية موحدة عند إعداد القوائم  01إلبالغ املايل رقم اعيار معلى خالف  -
د استثناء يور ن و يظهر أكثر مرونة يف هذا الشأ 10-99املوحدة، وال يوجد استثناءات لذلك، فإن التنظيم 

من تطبيق مبدأ جتانس الطرق على اجملموع املوحد، حبيث يسمح باالحتفاظ يف احلسابات املوحدة 
حبسابات الشركات اليت خيتلف نشاطها عن النشاط الرئيسي للمجموعة وتعد باستخدام قواعد حماسبية 

 .خاصة هبذا النشاط دون إعادة معاجلتها بغرض التوحيد
الفرتات التالية تتطلب القواعد الفرنسية معاجلة االستثمار يف الشركة التابعة يف قوائم املستثمر خالل  -

يرادات إوهي طريقة حماسبية يتم مبوجبها إثبات االستثمار بالتكلفة وتظهر قائمة الدخل  ،للتملك بالتكلفة
املستثمر هبا واحملققة بعد تاريخ االستثمار يف حدود حصة املستثمر فقط من توزيعات األرباح للشركة 

االقتناء، وبناء عليه، يبقى رصيد االستثمار يف الشركة التابعة كما هو دون تغيري خالل الفرتات التالية 
سابقا معايري احملاسبة الدولية على ختفيض حساب  تتطلبهابينما تنطوي هذه الطريقة اليت كانت للتملك، 

الشركة ادة قيمة توزيعات أرباح الشركة التابعة بعد تاريخ متلكها من طرف االستثمار يف التابعة يف حالة زي
 2.اليت حققتها التابعة بعد التملك األم عن األرباح

أو بالقيمة )تتطلب القواعد الفرنسية احملاسبة عن االستثمار يف القوائم املالية املنفصلة للمستثمر بالتكلفة  -
يف حاالت  تستخدم ، وهذه األخريةأو بالقيمة املعادلة أي طريقة امللكية مبعىن االستبدال (أيهما أقلالنفعية 

 3.التابعةبالنسبة لالستثمار يف الشركات حمدودة كما هو احلال 
 
 
 

                                                 
1
 Jean Montier, Olivier Grassi, Op cit, P 138. 

2
 :أنظر 

متاح على الموقع ، "المعيار المحاسبي الخاص بالمحاسبة عن االستثمارات في شركات شقيقة"سامر مظهر قنطقجي،. د -

http://www,kantakji.com/media/174583/file1924.pdf  15/11/7151، تاريخ اإلطالع. 

 .111جمعة حميدات، الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص. دمحم أبو نصار، د. د.أ -
3
 Odile Barbe, Laurent Didelot, 7ème édition,  Op cit, p558. 
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 النظام احملاسيب املايلنظام توحيد حسابات الشركات التابعة وفق : املطلب الرابع
 املوحدة يف اجلزائرظهور وتطور احلسابات : الفرع األول

 92/02يرتبط ظهور احلسابات املوحدة يف اجلزائر بظهور الشركات القابضة، حبيث ألزم األمر رقم  
العلين وقيمها مسعرة يف بورصة اجلزائر  دخاراالمجيع الشركات اليت تلجأ إىل  19/00/0992الصادر بتاريخ 

كام هذا األمر يف القانون التجاري اجلزائري ات املوحدة، وقد أدجمت أحببأن تقوم بإعداد ونشر احلسا
وللتعريف هبذه التقنية أكثر ، 1من هذا األمر 02باملادة  2مكرر  220إىل  209بتعديل كل من املواد 

ليحدد كيفيات  5111أكتوبر  11املوافق لـ  5171مجادي الثانية عام  71وتنظيمها صدر القرار املؤرخ يف 
إعداد وتوحيد حسابات اجملموعة،كما حيدد هذا القرار كيفيات توافق املخطط الوطين احملاسيب مع نشاط 
الشركات القابضة، حبيث تلتزم هذه األخرية باخلضوع إىل أحكام هذا املخطط يف مسك حماسبتها وإعداد 

مع املمارسة الدولية صدر يف هذا الشأن قومية غرض توفيق املمارسة احملاسبية البو . قوائمها املالية وعرضها
 : النظام احملاسيب املايل مبوجب

، املتضمن للنظام احملاسيب املايل والذي خيصص الفصل 01122نوفمرب  08لـ  00-12القانون رقم  -
مجيع املنشآت اليت تسيطر على  يفرض علىحبيث  ،اخلامس لشروط وكيفيات تطبيق احلسابات املوحدة

منشأة أخرى أو العديد من املنشآت أن تقوم بإعداد القوائم املالية املوحدة ويرتك طرق وإجراءات إعداد 
 .وعرض هذه احلسابات لتحدد من طرف التنظيم

 20-21-09، يتضمن يف مواده 01153مايو  02املؤرخ يف  082-15املرسوم التنفيذي هلذا القانون رقم  -
 .مفهوم السيطرة وشروط حتقيقها ويرتك كيفيات وإجراءات إعداد وعرض احلسابات املوحدة للقرار

حلسابات با، يتضمن عنوان خاص 01154يوليو  02املوافق لـ  0209رجب عام  02القرار املؤرخ يف  -
ويقدم قواعد إعداد هذه احلسابات ومناذج عرضها، إىل جانب  من الفصل الثالث املوحدة يف قسمه الثاين

 .نه يبني املعلومات املتطلب اإلفصاح عنها يف امللحقأ
عرض واإلفصاح عن احلسابات  ،تعد قواعد النظام احملاسيب املايل املرجع احملاسيب األساس إلعداد 

 :علىبصفة ثانوية  االعتماداملوحدة، كما ميكن 
يف البورصة بإعداد احلسابات املوحدة  املدرجة قيمهالزم الشركات القابضة ت يتال قواعد القانون التجاري -

ونشرها، ويقصد باحلسابات املوحدة، تقدمي الوضعية املالية ونتائج جمموعة الشركات وكأهنا تشكل نفس 
                                                 

1
 Benaibouche Mohamed Lid, "Comptabilité des sociétés, Conforme aux normes du nouveau système comptable 

financier SCF", Tome 2, Office des publications universitaires, Alger, 2009, P 82. 
2

 . 11، ص 7111نوفمبر  71 ، الصادر يوم11، العددالقانون الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  
3

 . 55، ص 7118مايو  78 الصادر يوم ، 71، العددالمرسوم الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
4

 . 11، ص7111مارس  71 الصادر يوم  ،51العدد ، القرار الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  
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ملتعلق بالشركات التجارية قواعد خصص القانون التجاري اجلزائري يف كتابه اخلامس ا، ذاوقبل ه ،1الوحدة
تتعلق بالشركات التابعة، املسامهات والشركات املراقبة يف القسم الثاين من الفصل الرابع للباب األول، 

 :2ما يليتتضمن هذه القواعد 
  من  %11حبيث إذا كانت لشركة أكثر من  ،فيها املستثمرحتديد الشركات الفرعية والشركات

، وتعترب شركة مسامهة يف شركة أخرى إذا كان جزء رأس املال لألوىل فرعارأمسال شركة أخرى تعد الثانية 
  .يساويها وأ %11الذي متلكه يف هذه األخرية يقل عن 

  لسيطرة، فهو يعرتف بالسيطرة القانونية ، التعاقدية والسيطرة يف الواقعاتعريف.  

  شركات اجملموعة من حيث حتديد مستوى املسامهات غري املباشرة، احلد تنظيم الروابط املالية بني
 .من املسامهات املتبادلة املباشرة، واحلد من مسامهات السيطرة الذاتية

  عن أية مسامهة حتوزها الشركة القابضة يف شركة أخرى واإلشارة إىل نشاط الشركات إعالم الشركاء
من طرف حمافظان للحسابات  ومراقبة حسابات اجملموعةارة، التابعة حسب القطاع يف تقرير جملس اإلد

 .على األقل
حتدد املفهوم  ي، فهقواعد احملاسبة يف اجلزائرع م ترتابطالقواعد اجلبائية  كونالقانون اجلبائي  أحكام  -

 املفهومذا بائية للشركات اليت تفي هباجلزايا العديد من املقدم تشجع جتمع الشركات و اجلبائي للمجموعة، ت
من توحيد األرباح اخلاضعة للضريبة واإلعفاء من الضريبة على األرباح كل من توزيعات احلصص املستلمة 
 من طرف الشركة األم، فوائض القيمة غري احملققة، العقود اخلاصة بتحويل املمتلكات بني شركات اجملموعة

على رقم األعمال احملقق داخل ٪81 وختفيض الرسم بنسبة وحتويل الشركات قصد إدماجها يف التجمعات،
 3.اجملموعة

 مفهوم السيطرة: الفرع الثاين
تتحقق السيطرة بوجود السلطة على إدارة السياسات املالية والتشغيلية ملنشأة ما بغرض احلصول  

شركة  على منافع من أنشطتها، ويفرتض وجودها إذا كانت الشركة القابضة متلك غالبية حقوق التصويت يف
 4:احلاالت التالية أخرى، أو ميكن احلصول عليها إذا كانت ال متتلك غالبية حقوق التصويت يف

                                                 
. 151-151، ص  7155-7151، الجزائر،  طبعة برتي من القانون التجاري الجزائري، 1و 1مكرر  117المادة  
1
  

2
 .151-151من القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص  7مكرر  117-171المادة  
3

 :أنظر 

، متوفر على موقع المديرية العامة للضرائب، 11، ص7151من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، طبعة إلكترونية،  مكرر 518المادة  -

 .71/51/7151، تاريخ اإلطالع  https://mfdgi.gov.dzالجزائر، 

 .على التوالي18،11،11رجع سابق، صمكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، م 751، المادة1-511، المادة511المادة  -

 .، متوفر على موقع المديرية العامة للضرائب17، ص7151من قانون التسجيل، طبعة إلكترونية،  1مكرر111المادة  -

 . ، متوفر على موقع المديرية العامة للضرائب1، ص7151من قانون الرسوم على رقم األعمال، طبعة إلكترونية،  1-8المادة  -
4

، مرجع  71الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد والصادر في  7118مايو 71المؤرخ في  18/511من المرسوم التنفيذي رقم 11 المادة 

 . 51ص  سابق،
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 .من حقوق التصويت مبوجب اتفاق مع مسامهني آخرين % 81السلطة على أكثر من  -
 .سلطة تعيني أو عزل أغلبية مسريي كيان آخر -
 .األساسي أو مبوجب عقدالقانون سلطة حتديد السياسات املالية والتشغيلية مبوجب  -
 .سلطة مجع أغلبية حقوق التصويت يف اجتماعات جملس اإلدارة -

عزل غالبية مسريي كيان آخر تعين السيطرة يف الواقع ويفرتض القانون التجاري أو /إن السلطة على تعيني
من حقوق التصويت،  %21وز الشركة القابضة بصفة مباشرة أو غري مباشرة جزءا يتعدى حتحتقيقها عندما 

  1.هائأكرب من جز  اوال ميتلك أي شريك آخر جزء
 جمال التوحيد مناإلعفاء من إعداد احلسابات املوحدة واإلعفاء قواعد : الفرع الثالث

الكيانات  ية املالية ونتيجة جمموعة ضعالو  ،احلسابات املوحدة بأهنا احلسابات اليت تقدم املمتلكات تعرف -
بشكل كامل ، وتعفى من إعداد احلسابات املوحدة جمموعة الكيانات اململوكة اواحد اكيانكما لو أهنا متثل  

. من طرف أصحاب حقوق األقليةأو شبه كامل من طرف شركة قابضة أخرى وإذا حصلت على املوافقة 
 .من حقوق التصويت % 91االمتالك شبه الكامل ال يقل عن يتطلب أن يكون و 
املنشات اليت تواجه قيود صارمة ودائمة تفرض إعادة النظر بصورة جوهرية على  تبقى خارج جمال التوحيد -

السيطرة اليت متارسها عليها الشركة األم، واملنشآت اليت متتلك فيها الشركة األم أسهما أو حصصا لغرض 
 2.بيعها يف املستقبل القريب

 إجراءات التوحيد:الفرع الرابع
ة بالنسبة جلميع حدوحدة وعرضها إجراءات وسياسات حماسبية مو يتطلب إعداد القوائم املالية امل -

 3.جمال التوحيد يشتملهاالشركات اليت 
إذا كان تاريخ إقفال القوائم املالية ملنشأة ما يشتملها جمال التوحيد يزيد بثالثة أشهر عن تاريخ إقفال  -

من طرف حمافظ  بالتوحيد، تراقالقوائم املالية املوحدة، فيتطلب إعداد حسابات وسيطة ألغراض 
 .احلسابات للمنشأة املعنية، وإذا تعذر ذلك من طرف مهين مكلف مبراقبة احلسابات

 الفروقات البينية يف نظم توحيد القوائم املالية للشركة القابضة والشركات التابعة: املطلب اخلامس
 الفروقات البينية حتديد: الفرع األول

للشركات التابعة يف األنظمة ميكن استخالص الفروقات اجلوهرية فيما يتعلق بتوحيد القوائم املالية  
 : مفهوم السيطرة، حتديد جمال التوحيد وإجراءات التوحيد على النحو التايلحيث من  احملاسبية املقارنة

                                                 
1

 .151، مرجع سابق، صمن القانون التجاري الجزائري 115المادة  
2

 .51، ص 7111ماي  71، الصادر يوم 51الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  
3

 .51، ص المرجع نفسه 
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 القابضة والشركات التابعة ية يف نظم توحيد القوائم املالية للشركةنالفروقات البي (2-4)اجلدول رقم
 معايري احملاسبة الدولية  

IFRS 10 
املبادئ األمريكية 
ASC 810-10 et 

USC 

 التنظيم الفرنسي
CRC99-02 

النظام احملاسيب املايل 
SCF 

تعرف السيطرة بأهنا - مفهوم السيطرة
األساس الوحيد للتوحيد 

املنشآت وال  جلميع أنواع
رشادات منفصلة إتوجد 

حتمل منوذجني خمتلفني 
للتوحيد كما كان احلال 

السابق احملاسبة يف املعيار 
 .02رقم 

مت التطرق بصراحة -
وتفصيل للسيطرة يف الواقع 

رشادات تطبيق إومت تقدمي 
خاصة لتقدير السيطرة يف 

 .بعض احلاالت
ذ حقوق التصويت تؤخ-

عند  باناحملتملة يف احلس
تقدير السيطرة إذا كانت 

 .أساس
شادات إر يقدم املعيار -

تطبيق خاصة بعالقة 
وض سلطة فالوكالة عندما ت

اختاذ القرارات من طرف 
األصيل إىل الوكيل 

ميكنه  لوحده واألصيل
 .التوحيد

مبدأ السيطرة هو -
أساس التوحيد وهناك 
منوذجني للتوحيد، 

 املتغرية حلصص منوذج ا
(VIE)ص ومنوذج حص

 .التصويت
فهوم ال وجود مل-
 .لسيطرة يف الواقعا

ال تؤخذ حقوق -
التصويت احملتملة يف 
احلسبان عند تقدير 

 .السيطرة
ل صيال يعد حتليل األ-

حنو الوكيل من عوامل 
اكتساب السيطرة غري 
أن تقدير ذلك يتطلب 
عند حتديد احلصص 

 .املالية املسيطر عليها

السيطرة أساس  تعد-
تنطوي التوحيد وهي 

 ى مفهومنيعل
حسب نوع ( منوذجني)

املنشأة، كما هو وارد 
يف معيار احملاسبة الدويل 

والتفسري  02السابق 
SIC12. 

مل يتم التطرق -
والتطبيق بصراحة 

امتالك للسيطرة دون 
غالبية حقوق التصويت 
 كما هو احلال يف

 السابق احملاسبة معيار
بالرغم من التطرق  02

يف هذا ضمنيا إليها 
 .ملعيارا

التطرق إىل  مل يتم-
السلطة املفوضة ألنه 
مفهوم ال ينطبق مع 
مفهوم السيطرة الواردة 

 .يف التنظيم

تعد السيطرة أساس 
التوحيد وهي تنطوي 
على مفهوم واحد 
يطابق ذلك الوارد يف 
معيار احملاسبة السابق 

 .02رقم 
مت التطرق إىل -

السيطرة يف الواقع يف 
 القانون التجاري ضمنيا
 ولكن مل تطبق بصراحة

مل يرد اصطالح -
حقوق التصويت 

 .احملتملة
 
 

اإلعفاء من إعداد 
 القوائم املالية املوحدة

 خيصإعفاء جديد 
منشآت االستثمار ما مل 
تقدم هلا فروعها خدمة 

 ترتبط باالستثمارات 

مت تأجيل صناعة 
االستثمار من تطبيق 
دليل التوحيد املتعلق 
 باملنشآت ذات الفائدة

 هذه املتغرية، إىل جانب

هناك العديد من 
حاالت اإلعفاء 
اإلجبارية واالختيارية 

يق حقل تطبيق يلتض
هذه احلسابات لكن مل 

تفرض هذه احلسابات 
فقط على الشركات 
اليت تقوم باللجوء العلين 

 ومل خيتص لالدخار
بإعفاء صناعة  النظام
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 الشركات مت إعفاء 
بعض صناديق 

 االستثمار

يتم إعفاء صناعة 
حمددة كمنشآت 

 االستثمار

 .حمددة

يتطلب تطبيق إجراءات  إجراءات التوحيد
حماسبية موحدة لألحداث 

 ماثلةتامل

ال يتطلب إجراءات 
عند وسياسات موحدة 

 إعداد القوائم املوحدة

يتطلب إجراءات 
إعداد موحدة عند 

 .وعرض القوائم املوحدة

يتطلب إجراءات 
إعداد موحدة عند 

 .وحدةالقوائم امل
إقفال القوائم  تاريخ

املالية للشركة األم 
 وقوائم الشركات التابعة

 
 
 
 
 
 

يتطلب اإلقفال يف نفس 
التاريخ الذي يتطلب أن 
يكون تاريخ إقفال الشركة 
األم، وإذا تعذر ذلك ميكن 
إعداد قوائم إضافية يف 
تاريخ التوحيد أو إجراء 
تعديالت على القوائم 

 .الفردية

اإلقفال يف ال يتطلب 
نفس التاريخ، لكن 
يتطلب إدراج أثر 
املعامالت اجلوهرية 
الواقعة بني تاريخ 
 اإلقفال وتاريخ التوحيد

يتطلب اإلقفال يف 
نفس التاريخ الذي ال 
 ميكن أن يكون
بالضرورة تاريخ إقفال 
الشركة األم، وإن تعذر 

إعداد  ميكنذلك 
تقارير مرحلية أو إجراء 
تعديالت وذلك 

االختالف  حسب فرتة
 يف التواريخ

يتطلب اإلقفال يف 
نفس التاريخ وإذا كان 
تاريخ اإلقفال يزيد 
بثالثة أشهر عن تاريخ 
التوحيد يتطلب إعداد 

  .تقارير مرحلية

معاجلة التغري على 
حساب االستثمار يف 
الشركة التابعة يف دفاتر 
املستثمر للفرتات التالية 

 للتملك 

يتطلب معيار اإلبالغ 
معاجلة  01املايل رقم 

االستثمار بطريقة حقوق 
 .امللكية

تتم املعاجلة باستخدام 
طريقة التكلفة، أو 
حقوق امللكية أو 

 .حقوق امللكية اجلزئية

تتم املعاجلة باستخدام 
  .طريقة التكلفة

تتم املعاجلة باستخدام 
 .طريقة التكلفة

معاجلة االستثمار يف 
 املالية املنفصلةالقوائم 

تتم املعاجلة وفق معيار 
بالتكلفة أو 02احملاسبة رقم

بالقيمة العادلة وفق معيار 
 .9اإلبالغ رقم

ال تتطلب املبادئ 
إعداد قوائم مالية 

 .منفصلة

تتم املعاجلة وفق 
التكلفة وأحيانا ميكن 
استخدام طريقة امللكية 
على االستثمار يف 
التابعة فقط دون 

لشركة االستثمار يف ا
 .املشرتكة أو الزميلة

تتم املعاجلة وفق 
 .التكلفة

، تدوين معيار احملاسبة جمللس معايري احملاسبة املالية 01IFRSباالعتماد على معيار اإلبالغ املايل رقم من إعداد الباحثة: املصدر
ASC810-10  والتحديث املوافق لهASUn°2015-02التنظيم الفرنسي ،CRC99-02 النظام احملاسيب املايلقواعد ،وSCF. 
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 حتليل الفروق: الفرع الثاين
جيعلنا  نظم احملاسبة األساسيةوإجراء املقارنة بني الشركات التابعة توحيد ت رشاداإ أهمض اعر استن إ    

 :وصل إىل النتائج التاليةنت
األساس الوحيد خيتلف مفهوم السيطرة وكيفية تقديرها من نظام حماسيب آلخر، ومبدأ السيطرة هو  -

للتوحيد وحتديد جمال التوحيد وبذلك سوف خيتلف جمال التوحيد من نظام آلخر، كما أن كيفية حتديد 
 .معظم األحيان بالرغم من متاثل شروط وعوامل التوحيد احلصص املالية املسيطر عليها ال تتماثل يف

عدد كبري من الشركات للدخول يف مفهوم السيطرة يف ظل املعايري الدولية مفهوم واسع ويؤهل يظهر  -
سيطرة تعاقدية ويف ) % 81رتك تعريف السيطرة ميتد إىل نسبة ملكية تقل عن بوذلك  ،جمال التوحيد

، إىل جانب تأهيل شركات أخرى من خالل ارتفاع تقدير السيطرة الذي يأخذ يف احلسبان حقوق (الواقع
التصويت احملتملة، هذا ما جيعل مستويات التجميع أكرب وأكرب، وبذلك ميكن القول بأن النماذج األمريكية 

 .والدولية والفرنسية تعطي نتائج موحدة خمتلفة
اجمللس الدويل يف تطوير، حتسني وتوفيق معايري التوحيد الواجب االشرتاك مع جملس احملاسبة املايل  رفض-

بسبب الفروقات اليت ( ، حصص التصويت، شركات االستثمارتغريةالفائدة امل)تطبيقها على مجيع املنشآت 
ويت احملتملة عند تقدير بأقل من غالبية حقوق التصويت واألخذ يف االعتبار حقوق التص سيطرةتتعلق بال

يبني بأن اجمللس يقوم  مما، 01إصدار معيار اإلبالغ املايل رقم قام بإعداد و اجمللس الدويل  غري أنالسيطرة، 
أحيانا بإصدار معايري جديدة بغرض التنمية وتلبية متطلبات البيئات املتقدمة وليس بغرض التوفيق مع 

 .املبادئ األمريكية
على تقريب املمارسة األمريكية إىل  ASC 810عمل التدوين األمريكي املتعلق باحلسابات املوحدة  -

املمارسة الدولية، وذلك من خالل استبعاد الكثري من حاالت االعفاء من جمال التوحيد والسيما املنشآت 
-10كما أن التحديث يف هذا التدوين،   022ذات األغراض اخلاصة من خالل ادماج القائمة املالية رقم 

0108 ASU  022عمل على ختفيض مناذج التوحيد املقرتحة من خالل إلغاء التأجيل غري احملدد للقائمة 
ومت بذلك تعميم الدليل اجلديد على مجيع الصناعات العمومية وغري العمومية، مما أدى إىل استبعاد العديد 

تتعلق باحملاسبة على املعامالت اليت تؤدي إىل اخنفاض  من الفروق السابقة بني املمارستني والسيما تلك اليت
يف حصة املنشأة وفقدان السيطرة، كما أن التحديث عمل على توسيع جمال التوحيد بإمكانية احلصول على 

غري أن هذا التحديث بقدر  ،السيطرة و توحيد بعض املنشآت مبوجب عقد أو اتفاقية مع مسامهني آخرين
 هاري قدر ما قام خبلق فروق جديدة، فهناك العديد من االصطالحات اليت مت تغيالتقريب ب عمل علىما 
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كحقوق العزل، صانع   01تقدمي مصطلحات أخرى جديدة مل يتم التطرق إليها يف معيار اإلبالغ رقم و 
 .خلإ...،أطراف ذات عالقة ،القرار، حقوق املسامهة، ترتيب رسوم

اسرتشادات أكثر حول إجراءات التوحيد مقارنة مبا  نار فيو يظهر بأن املعايري الدولية والتنظيم الفرنسي  -
بالرغم من أن احلسابات املوحدة ظهرت ألول مرة وتطورت يف  (US GAAP) تقدمه املبادئ األمريكية

ظل  تفضل ممارسة نشاطها يف أ، كما أهنا األكثر انتشارا وممارسة من احلسابات الفردية كون الشركات.م.وال
 .التجمعات بدال من ممارسته بشكل انفرادي

بإعداد حسابات فردية وفق املخطط  تقومفهي تعتمد اجملموعات الفرنسية على مرجعني حماسبيني،  -
دويل بالنسبة ال ، وتعد احلسابات املوحدة وفق املرجعاإلمجايل لالمتثال للمتطلبات القانونية واجلبائية

املدرجة قيمها يف البورصة، وذلك للتخفيض من مشاكل احملاسبة املقارنة عند توحيد اجملموعات للشركات 
أن تستخدم املرجع الدويل أو املرجع احمللي غري املدرجة  لمجموعات القومية،كما ميكن لمتعددة اجلنسيات

استبعاد التعديالت املتعلقة بالتخصيص احملاسيب ، ولتخفيض الفروق بني املرجعني وتسهيل التوحيد بللتوحيد
ال ميكن غري أنه التوفيق املستمر واملتطور للمرجع احمللي مع املعايري الدولية، بهيئات التنظيم احملاسيب  تقوم

 . لمعايري الدولية خصوصيات وبعض املعاجلات اليت ال تتماشى مع متطلبات البيئةلالتوفيق بدرجة كبرية ألن 
بأن إجراءات وسياسات إعداد القوائم املوحدة تكون أكثر تفصيال حتت التنظيم الفرنسي عنها يظهر  -

ويظهر ذلك جليا يف الفصل األول، حيث مت التطرق  حتت املعايري الدولية اليت ترد كل إجراء بصفة عمومية،
 . القانوين للمحاسبة، وهذا هو طابع القواعد اليت تعد أساس التأطريإليها باالعتماد على مراجع فرنسية

بعض القوانني احمللية تتطلب احملاسبة عن االستثمار يف القوائم املالية املنفصلة باستخدام طريقة امللكية،  -
وهذا ما يقرتحه جملس معايري احملاسبة الدولية كمعاجلة بديلة ضمن التعديالت املقرتحة على معيار احملاسبة 

 .فق الدويل، وذلك لتحسني التوا05الدويل رقم 
يالحظ بأن قواعد إعداد احلسابات املوحدة يف النظام احملاسيب املايل توافق بصفة جوهرية تلك اليت  -

املايل انطلق مشروع النظام احملاسيب ألن ، 0112 تهيف نسخ 02رقم السابق يتطلبها معيار احملاسبة الدويل 
 10-99نسيالفر كما هو احلال بالنسبة للتنظيم . املعايري األخرية الصادرة آنذاك وقام بتبين 0112عام 

بدرجة كبرية، وهذا ما  (0112) 02وتعديالته الالحقة اليت تتبىن هي األخرى معيار احملاسبة السابق رقم 
مع الظروف  يعيب األنظمة احملاسبية املمارسة حتت التأطري القانوين، فهي تتميز بعدم املرونة والتجاوب

 02رقم الدويل احملاسبة معيار  شهد حيث ،االقتصادية القومية والدولية، على خالف املعايري الدولية
املايل وألغي فيما خيص اجلزء املتعلق بالتوحيد ليحل حمله معيار اإلبالغ  0115سنة و  0112سنة  تتعديال

  .السنوات الالحقة، وقد خضع بعد ذلك لعدة تعديالت يف 0100سنة  01رقم 
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ئد فواينجم عن تبىن املعايري الدولية بالنسخ السابقة تباين يف املمارسة ويف االصطالحات كذلك، مثل  -
طريقة االندماج الكلي بدل  ،عليها، امليزانية بدل قائمة الوضعية املاليةر سيطاألقلية بدل احلقوق غري امل

 .خلإ...،الطريقة املطبقة لتوحيد الشركة األم وفروعها
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 ( Joint Ventures)املشاريع املشرتكة أهم الفروقات يف نظم توحيد حسابات : املبحث الثاين
ال تعد يف احلقيقة املنشآت املشرتكة من ضمن منشآت اجملموعة ولكن يشتملها جمال التوحيد،      

وختتلف هذه املعاجلة من ويتطلب بذلك معاجلة خاصة حلساباهتا لغرض عالجها يف حسابات اجملموعة، 
اسبية عن احلصص يف مفهوم الرتتيبات املشرتكة، السيطرة املشرتكة واملعاجلة احمل حتديد يتعني نظام آلخر، لذا

 .الرتتيبات املشرتكة يف األنظمة احملاسبية األساسية املقارنة
 

 املشاريع املشرتكة وفق معايري احملاسبة الدوليةتوحيد حسابات : املطلب األول
 تطورهمراحل ملمارسة و ام يظتنمعيار : الفرع األول

 00تقرير املايل رقم لليتم تناول الرتتيبات املشرتكة والسيطرة املشرتكة من طرف املعيار الدويل  
 ومايزمة اجلديدة للتوحيد، وكان ذلك يف احلثر إصدار على إوالذي جاء إصداره " الرتتيبات املشرتكة"

، جاء هذا املعيار ليلغي وحيل حمل معيار 0102جانفي  10من  ابتداء، وأصبح ساري املفعول 0100
مشاريع ختضع لسيطرة " SIC 02والتفسري رقم " احلصص يف املشاريع املشرتكة" 20احملاسبة الدويل رقم 

  1."ل املشاركني يف املشروع املشرتكباحلصص غري النقدية من ق -مشرتكة
ملعاجلة مسائل احملاسبة اليت تتعلق  0991ألول مرة عام  20فقد صدر معيار احملاسبة الدويل رقم  

يف القوائم املالية  راداتيواإلاملصاريف  ،تزاماتااللو عن األصول  واإلفصاحباملسامهات يف الشركات املشرتكة 
اليت مست معايري  غيرياتالعديد من التعديالت الالحقة لتعكس التى املعيار عل تللمشاركني، وقد أدخل

، والذي يستبعد من حقل (0995)  29والسيما تبين أحكام معيار احملاسبة الدويل رقم  صلة بها هلأخرى 
، وكذلك تبين 29بعض منظمات رأمسال املخاطر وغريها لتعاجل وفق املعيار رقم  20تطبيق املعيار رقم 

السيطرة املشرتكة  يف إطار املرحلة الثانية من املشروع واليت تتعلق بفقدان 2أحكام معيار اإلبالغ املايل رقم 
(0115).2 

  3:باملراحل التالية 00وقد مر مشروع إعداد معيار التقرير املايل رقم 
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مشروع حماسبة الرتتيبات إىل الرزنامة، والذي يستخلف بضم قام جملس معايري احملاسبة  :2002عام  -
 . SIC 13والتفسري رقم  20معيار احملاسبة الدويل رقم 

يقرتح فيها اجمللس استبدال  ،عليها لفرتة أربعة أشهر للتعليق (ED9) طرح مذكرة عرض :2002عام  -
 قرربعد أن ، (Les partenariats)" الرتتيبات املشرتكة"سوم بـ و مبعيار جديد م 20معيار احملاسبة رقم 

استبعاد االختيار احملاسيب احلر بني االندماج النسيب و طريقة حقوق امللكية ومت بذلك تأهيل مبدأ التحليل 
قام املستخدمون الفنيون بتقدمي حتليل لرسالة التعليق  0115ويف أفريل  باجلوهر التفاقيات الرتتيبات املشرتكة،

 .إىل اجمللس
ضمن حزمة التوحيد وأصبحت النصوص اجلديدة سارية املفعول عام  00إصدار املعيار رقم  :2088عام  -

رشادات وأمثلة توضيحية بغرض تسهيل ارشادات التطبيق يقدم ا، وقد رافق املعيار بعد ذلك ملحق 0102
نوعني  إىلة وختفيض الرتتيبات مدخت يف الرتتيبات املرتبطة هبا، تعديل املصطلحات املستآتصنيف املنش

 (.ت، أصول وعملياتآمنش)إىل ثالثة أصناف  20صنف يف املعيار رقم بعد أن كانت ت
 0102جانفي  10وستصبح سارية املفعول يف  00هناك تعديالت طرأت على معيار اإلبالغ املايل رقم 

عندما تقتين  "دمج األعمال" IFRS3 رقماملايل بالغ معيار اإل تتطلب من املنشآت تطبيق مجيع مبادئ
  2.1مبفهوم معيار اإلبالغ رقم  حصة يف العملية املشرتكة وتشكل بذلك أعماال

مشروع الرتتيبات املشرتكة يف رزنامة اجمللس كجزء من مشروع ختفيض الفروقات بني  مت ادماجلقد     
املعايري احملاسبة الدولية واملبادئ احملاسبة املقبولة عموما، وبذلك كان الرتكيز الرئيسي للمجلس عند طرح 

وقد . الفروق بعضل لوضع حدود  20مذكرة عرض هو معاجلة نقاط الضعف احملددة يف معيار احملاسبة رقم 
على االقرتاحات املطروحة ( املعايري القومية واضعيمن مستثمرين، شركات حماسبة، )علق بعض املستطلعني 

اجمللس على رد ستنشئ فروق جديدة، وقد كان  وإمنا من الفروق ختفض لنمذكرة العرض بأهنا سوف  يف
يق مبادئه ال يقود دائما إىل التقارب مع ن تطبأب 00درك قبل استكمال املعيار رقم ه ينأردود الفعل هذه ب

إدخال حتسينات على التقارير املالية أكثر من  هلذا املعيار هصدار إاجمللس باملعايري األمريكية، يف حني ينوي 
اليت ميكن أن تتحقق بالتبين البسيط للمبادئ األمريكية، كما أن تصنيف الرتتيبات إىل عمليات ومشاريع 

احملاسبة عن كل واحدة بصفة مغايرة عن األخرى سوف يوفر متثيل أكثر مصداقية  مشرتكة وحتديد طريقة
توافق مع لل ضعف حتقيقهومزايا تقدمي معلومات أفضل من طرف املعيار تفوق وتغطي عيوبه اليت تكمن يف 

     2.املبادئ األمريكية

                                                 
1
IFRS 11, " Joint Arrangements", Available at http://www.iasplus.com , Op cit.  

2
 Project Summary and Feedback Statement, " IFRS Joint Arrangements", Op cit, p 19-20. 
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يتجلى املبدأ األول يف  20واردين يف املعيار رقم  مبدأينومن بني أهداف طرح هذا املشروع هو التخلي عن 
كون هيكل املشروع هو الوحيد الذي حيدد احملاسبة عنه بغض النظر عن حقوق والتزامات األطراف يف 

ومها  ،والثاين يكمن يف امكانية املنشأة احملاسبة عن احلصص يف املشاريع املشرتكة باستخدام بديلني ،االتفاق
مبادئ واضحة  00ناسيب وطريقة حقوق امللكية، وهلذا يقدم معيار اإلبالغ املايل رقم طريقة التوحيد الت

لتقرير املايل عن مجيع الرتتيبات املشرتكة، وعلى هذا األساس تغري تصنيف املشاريع املشرتكة، السيطرة ل
 .املشرتكة وكيفية تقديرها

 املشرتكةمفهوم الرتتيبات املشرتكة وتقدير السيطرة : الفرع الثاين
 مفهوم الرتتيبات املشرتكة: أوال

على أنه اتفاقيات يكتسب مبوجبها  00معيار اإلبالغ املايل  سباملشرتك ح( الرتتيب)يعرف االتفاق      
 توفري تقنية أو غراض متعددة كاقتسام التكاليف واملخاطر أوألطرفني أو أكثر سيطرة مشرتكة، وهي تؤسس 

، ويعتمد يف امشرتك اتيبات املشرتكة إما أن تكون عملية مشرتكة أو مشروعوالرت  .أسواق جديدة ألطرافها
. على حقوق األطراف والتزاماهتا الناشئة عن الرتتيب أكثر من الشكل القانوين لالتفاقذلك تصنيف 

الناشئة عن  تزاماتلباالسيطرة مشرتكة حقوقا يف األصول وتعهدات لفعندما يكون لألطراف اليت ختضع 
يف العملية املشرتكة، وعندما  باملشاركنيالرتتيب، فإن الرتتيب يكون عملية مشرتكة وتسمى هذه األطراف 

  1.امشرتك( منشأة)رتتيب يكون مشروعا يكون لألطراف املشاركون حقوقا يف صايف أصول الرتتيب فإن ال
أن تأخذ يف احلسبان هيكل الرتتيب  (األطراف) تزامات يتطلب على املنشأةلير احلقوق واالدوعند تق    

االتفاق وحتليلها والبحث يف العقود يف املشرتك، الشكل القانوين له والشروط اليت اتفقت عليها األطراف 
جوهر االتفاق، وعندما يكون مالئما الوقائع والظروف  موالقوانني املنظمة لعالقات األطراف من أجل فه

وتعهدات بااللتزام أو متنح هلم حقوق يف صايف  لألطراف حقوق يف األصولاألخرى ما إذا كانت متنح 
الذي مييز بني الرتتيبات املشرتكة من خالل شكلها  20، على خالف معيار احملاسبة السابق رقم 2األصل

القانوين، فإذا كان الرتتيب مهيكل من خالل كيان منفصل يتوقف التحليل هنا ويعد الرتتيب منشأة 
. إذا مل يكن هناك هيكل قانوين فيعد الرتتيب أصول مشرتكة أو عملية مشرتكةو مشرتكة، ( مشروع)

هو عدم االقتصار على حتليل اهليكل، فهي نقطة ختص  00رقم اإلبالغ عيار مفالتعديل األول الذي أدخله 
تيبات اليت مت الشكل وإمنا يتم الرتكيز أساسا على حتليل اجلوهر االقتصادي، لذلك أصبحت العديد من الرت 

                                                 
1
IASB, IFRS 11 " Joint Arrangements", (2011), paragraphe B14.  

2
 Ibid, paragraphe 17-18-19.  
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عمليات مشرتكة حتت معيار اإلبالغ املايل رقم  20احملاسبة رقمتصنيفها إىل منشآت مشرتكة حتت معيار 
 :ذلك يف الشكل املوايل إجيازوميكن  .001

 تقدير الرتتيبات املشرتكة  (3-4) الشكل رقم
 28تقدير الرتتيبات املشرتكة يف ظل معيار احملاسبة رقم            88رقمتقدير الرتتيبات املشرتكة يف ظل معيار اإلبالغ 

 
 
 
  
 
 
 
 
  

  
 
   
 
 
 
 

Source: IASB, IFRS11 (2011)"Partenariats", Paragraphe B21. 

 السيطرة املشرتكة: ثانيا
 (0100) 05ومعيار احملاسبة الدويل  00بالغ املايل لإلتعرف السيطرة املشرتكة حسب املعيار الدويل     

طلب القرارات املتعلقة تبأهنا التقاسم مبوجب اتفاق تعاقدي للسيطرة على الرتتيب، وتتحقق فقط عندما ت
وافقة باإلمجاع من األطراف امل( تلك اليت تؤثر بشكل جوهري على عوائد الرتتيب)بالنشاطات ذات الصلة 

                                                 
1
 Christophe Marion, " IFRS11:  subtilités et difficultés d’application", Revue Française de Comptabilité n°473, 

Fevrier2014, p02. 

 

غير مهيكل من 
 مشروع مشرتك خالل كيان منفصل

 هيكلة الرتتيب املشرتك تقومي احلقوق وااللتزامات الناشئة عن الرتتيب

 هيكلة الرتتيب املشرتك
 مهيكل من خالل كيان منفصل  غير مهيكل من خالل كيان منفصل

 مهيكل من خالل كيان منفصل

 :جيب األخذ يف احلسبان       
الشكل القانوين للكيان  -

 .املنفصل
 .شروط الرتتيب التعاقدي -
عندما يكون مالئما الوقائع  -

 . واألحداث األخرى

 أصول مشرتكة عملية مشرتكة

إذا كان  عملية مشرتكة
مينح لألطراف حقوق يف 

األصول وتعهدات 
 .بااللتزامات

إذا كان مينح  مشروع مشرتك
  .لألطراف حقوق يف األصل الصايف
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، ولتقدير السيطرة املشرتكة تتبع املنشأة اخلطوات التالية حسب إرشادات التطبيق 1ةاليت تتقاسم السيطر 
 :00 رقم الواردة يف ملحق معيار اإلبالغ املايل

تقدير ما إذا كان مجيع األطراف أو جمموعة من األطراف يسيطرون على الرتتيب بشكل مجاعي مبفهوم  -0
من نفس املعيار أنه  9 قرةف الفضي، وعلى هذا األساس ت01م السيطرة الوارد يف معيار اإلبالغ املايل رق

يكون مجيع األطراف أو جمموعة من األطراف قادرين على إدارة األنشطة ذات الصلة بشكل مجاعي 
 .للرتتيب

تقدير ما إذا كان للمنشأة سيطرة مشرتكة على الرتتيب واليت تتحقق فقط عندما تتطلب القرارات بشأن  -0
 .الصلة موافقة باإلمجاع من األطراف اليت تسيطر بشكل مجاعي على الرتتيباألنشطة ذات 

تتحقق فقط عندما تتطلب القرارات  20رقم وقد كانت السيطرة املشرتكة يف ظل معيار احملاسبة السابق     
 املالية والتشغيلية للنشاط املوافقة باإلمجاع من قبل األطراف، ولكي يكون مشروع مشرتك يتطلب وجود

 ، ولتحديد أكثر ملفهوم السيطرة املشرتكة يف ظل معيار اإلبالغ2باتفاق تعاقدي مرتبطنيمشاركني أو أكثر 
جتدر اإلشارة إىل بعض املفاهيم واالصطالحات اجلديدة كما هو احلال بالنسبة للسيطرة يف ظل  00رقم 

 :على النحو التايل 01رقم اإلبالغ املايل معيار 
تتطلب القرارات املتعلقة بالنشاط حتت السيطرة املشرتكة املوافقة باإلمجاع ويقصد هبا القرارات  -

بالقرارات ذات الصلة لتعكس  00اإلسرتاتيجية ، املالية والتشغيلية، وهي تلك اليت استبدلت يف املعيار رقم 
 les montages )مفهوما أكثر وضوحا للسيطرة والسيما عند معاجلة الكيانات املهيكلة 

structurées) واملنشآت ذات األغراض اخلاصة اليت ال تنطوي على قرارات إسرتاتيجية لالختاذ ويكون
 3.غري عملي 20بذلك املفهوم الوارد يف املعيار السابق رقم 

تحديد األنشطة ذات الصلة تكون املوافقة باإلمجاع أحيانا متطلبة إلدارة السياسات التشغيلية دون ل -
، فإذا كانت النشاطات يتم إدارهتا من أطراف خمتلفة فإنه يتعني على هؤالء األطراف (أو العكس)الية امل

يكون له تأثري جوهري أكثر على العوائد، وبذلك تكون هناك ( واملايلأالتشغيلي )تقدير أي من النشاطني 
.سيطرة مشرتكة عليه

.
4 

                                                 
1
 - IASB, Norme Comptable Internationale 28( 2011), " Participation dans les entreprises associées et des 

coentreprises", paragraphe3. 
2
Catherine Maillet-Baudriet, Anne le Manh, "les normes comptables internationales IAS/IFRS", Edition 

Foucher, 5ème éd, Paris, 2007, p262.  
3
 Christophe Marion," IFRS11 :  subtilités et difficultés d’application", Op cit, p03. 

4
Cabinet d'audit et de conseil, Ernst and Young, "Apply IFRS, IFRS Joint Arrangements, challenges in adopting 

and applying IFRS11", sept 2011, P 09, Available at http://www.ey.com , Date last access  04/05/2015. 
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طراف السلطة على لألهي احلقوق اليت متنح  النشاطات ذات الصلة يتعني حتديد ما ديدبعد حت -
وهي ( اليت تعد أساس) الفعليةالنشاطات ذات الصلة، وحقوق التصويت اليت تفي بذلك هي احلقوق 

 .حقوق قابلة للممارسة يف التوقيت الذي تتخذ فيه هذه القرارات
معيار  إرشاداتوفق لواقع ميكن أن ميارس املشاركون سيطرة مشرتكة يف الواقع بنفس مفهوم السيطرة يف ا -
، وتتحقق فقط عندما تتطلب القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة موافقة باإلمجاع من 01إلبالغ رقم ا

األطراف امللزمة تعاقديا بالتصويت بشكل مجاعي، وعند تقدير السيطرة ميكن أن تأخذ املنشاة يف احلسبان 
بق، ومييز املعيار بني سيطرة يف الواقع بشكل مجاعي حضور التصويت السابق بدال من نتائج التصويت السا

وتتطلب املوافقة باإلمجاع على القرارات وبذلك متنح السيطرة املشرتكة يف الواقع، وسيطرة يف الواقع بشكل 
 .تعد سيطرة مشرتكة يف الواقعال تتطلب املوافقة باإلمجاع على القرارات وبالتايل ال مجاعي ولكن 
 الواقع حتديد السيطرة املشرتكة يف: (4-4) الشكل رقم

  
 

                 
             

  
Source: Cabinet d'audit et de conseil, Ernst & Young, "Apply IFRS, IFRS Joint Arrangements, 
challenges in adopting and applying IFRS11", Op cit, p5. 

 احملاسبة عن احلصص يف املشاريع املشرتكة: الفرع الثالث
 :للمشارك على النحو التايلاملوحدة يتم معاجلة احلصص يف املشاريع املشرتكة يف القوائم املالية      

ال ميثل اهليكل أو الشكل القانوين لالتفاق احملدد املهم للمحاسبة عن  00رقم املايل  عمال مبعيار اإلبالغ -
الرتتيبات املشرتكة، فهذه الرتتيبات يتطلب حتليلها يف اجلوهر، كما يتطلب على املنشأة أن تطبق احلكم 

لتمييز بينهما على أساس حقوق ايتم و  ،الشخصي يف تقرير ما إذا كان االتفاق عملية أو مشروعا مشرتكا
صص يف املشاريع والعمليات املشرتكة احلمبدأ احملاسبة عن  دتحديوالتزامات األطراف الناشئة عن الرتتيب و 

مما يتطلب البحث عن اجلوهر األساسي للرتتيب، على خالف املعيار رقم ألساس، خر على نفس اآلا هو
الذي يكون يف ظله تصنيف الرتتيبات على أساس اهليكل القانوين، وعليه كذلك تتحدد احملاسبة عن   20

، 201رقم قرتهمل يتطلب جوهر االتفاق، حبيث أشار يف ف 20كل صنف، هذا ال ينفي متاما بأن املعيار رقم

                                                 
1
Code IFRS, 3ème éd, 2007, Op cit, p 318. 

  

 سيطرة في الواقع
 بشكل جماعي

 موافقة 
 باإلجماع

 سيطرة مشتركة
 = + في الواقع
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لواقع االقتصادي لالتفاق، مشروع مشرتك يتعني األخذ يف احلسبان اجلوهر وايف أنه عند احملاسبة عن احلصة 
 .يعزز من هذا اجلوهر 00اإلبالغ رقم  غري أن معيار

يتطلب املعيار أن يعرتف املشارك عن حصته يف املشروع املشرتك على أهنا استثمار ويتطلب احملاسبة عن  -
 05بة الدويل رقم هذا االستثمار يف القوائم املالية املوحدة باستخدام طريقة حقوق امللكية وفقا ملعيار احملاس

 وإن كان كذلك ،كما هو حمدد يف املعيار نفسه ، مامل تكن املنشأة معفاة من تطبيق هذه الطريقة(0100)
ميكن للمشارك أن يسجل حصصه يف املشروع املشرتك بالقيمة العادلة من خالل النتيجة الصافية وفق ما 

مهما كانت  هالتناسيب فال يسمح باستخداما، أما طريقة التوحيد 9معيار اإلبالغ املايل رقم  هيتطلب
الذي مينح حرية االختيار بني طريقة التوحيد التناسيب وطريقة  20على خالف املعيار السابق  ،الصناعة

الطبيعة على يعزز أكثر قابلية املقارنة ويركز  00رقم  حقوق امللكية، فريى اجمللس بأن معيار اإلبالغ املايل
 .لالستثمار االقتصادية والتعاقدية

إذا كان الطرف املشارك يف املشروع املشرتك ليست له سيطرة مشرتكة فيتطلب أن حياسب عن حصته يف  -
، إذا مل يكن له تأثري فعال على املشروع، ويف "األدوات املالية" 9املشروع وفقا ملعيار اإلبالغ املايل رقم 

 .05دام متطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم حالة ما إذا كان له تأثري فعال فيتطلب احملاسبة باستخ
لبيع اأما احلصة أو اجلزء من احلصة يف الشركة املشرتكة واليت يصنفها املشارك على أهنا حمتفظ هبا برسم  -

 . 8رقم املايل فيتطلب معاجلتها بتطبيق أحكام معيار اإلبالغ 
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 28رقم الدويل  ةحتديد احملاسبة عن الرتتيبات املختلفة يف ظل معيار احملاسب:  (5-4)الشكل رقم 
 .88ومعيار اإلبالغ املايل رقم 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 : من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر
Pascale Mourvilier, Emmanuel paret, IFRS 11: la nouvelle donne pour les partenariats, KPMG, 
Société Anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, 13 Mai 2011, 
Disponible en http://www.ima:France.com, Consulté le 04/05/2015.  
 

مصاريفه  ،التزاماتهو  املشارك يف العملية املشرتكة من خالل االعرتاف بأصولهتتم احملاسبة عن حصة     
، فهو 1 األصول، االلتزامات، األعباء واإليرادات الناشئة عن العملية املشرتكة يفأو حصته / وإيراداته و

ند حصته يف أصول، التزامات، أعباء وإيرادات العملية املشرتكة، ويتم ذلك وفقا ملعايري ببذلك حياسب بند ب
 .(Relevant IFRS)اإلبالغ املايل ذات الصلة هبذه البنود 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الكثري يعتقد بأن احملاسبة عن األصول وااللتزامات هي نفسها احملاسبة بطريقة  
لمحاسبة عن احلصة يف املشاريع املشرتكة، وتبعا لذلك ل 20يتطلبها املعيار رقم  التوحيد التناسيب اليت

، فهناك عنصران ميكن على 00أصبحت هذه املشاريع تصنف ضمن العمليات املشرتكة حتت املعيار رقم 
 األول يف أن احلقوق وااللتزامات اليت حيددها االتفاق يكمن الفرقيز بني احملاسبتني، منأساسهما أن 

التعاقدي واملتعلقة بكل من عناصر امليزانية وعناصر قائمة الدخل ختتلف عن حصة املنشأة يف العملية 
 ،نسبة الفائدة على مجيع العناصر وأتتطلب طريقة التوحيد التناسيب تطبيق نفس احلصة حبيث املشرتكة، 

                                                 
1
 Cabinet d'audit et de conseil, Ernst and Young, "Apply IFRS, IFRS Joint Arrangements, challenges in adopting 

and applying IFRS11",Op cit, p17. 

 

IFRS 11 IAS 31 

حماسبة عن األصول 
 ندبوااللتزامات بند ب

حماسبة عن األصول 
 ندبوااللتزامات بند ب

 ترتيب غري مهيكل من خالل كيان قانوين

ترتيب مهيكل من خالل كيان قانوين ويف اجلوهر ميثل 
 عملية مشرتكة

ترتيب مهيكل من خالل كيان قانوين وميثل يف اجلوهر 
 مشروع مشرتك

حرية االختيار بني طريقة  طريقة حقوق امللكية
التوحيد التناسيب وطريقة 

 حقوق امللكية
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االعرتاف هبا يف القوائم املالية املنفصلة،  يتميف أن حصص األطراف يف العملية املشرتكة  يكمنوالفرق الثاين 
وبذلك ال يكون هناك فرق بني ما يتم االعرتاف به يف القوائم املنفصلة والقوائم املوحدة لألطراف، فإذا كان 

اخلصوم فيمكن أن ال يكون  مجيعاألصول ونسبة التزامات نفسها على  مجيعللمشارك نسبة حقوق على 
 1.العملية املشرتكة والتوحيد التناسيب من الناحية الفنية هناك فرق بني احملاسبة عن

 :على النحو التايل كة يف القوائم املالية املنفصلةويتطلب على املشارك احملاسبة عن حصته يف الرتتيبات املشرت 
 .يف قوائمه املالية املوحدةاملطبقة إذا كانت عملية مشرتكة بنفس املعاجلة  -
القوائم املالية " 02من معيار احملاسبة الدويل رقم  01وفق الفقرة تعاجل احلصة  مشرتكاكان مشروعا   ذاإ -

، أو معيار "األدوات املالية"9 ، ويتم ذلك إما بالتكلفة أو كأصل مايل وفقا ملعيار اإلبالغ املايل"املنفصلة
 ".األدوات املالية، االعرتاف والقياس" 29احملاسبة الدويل 

 
 US) احلصص يف الرتتيبات املشرتكة وفق املبادئ املقبولة عموما األمريكية معاجلة :املطلب الثاين

GAAP)  
    ت املشرتكة والسيطرة املشرتكةبامفهوم الرتتي: الفرع األول

أو حتديد املشارك يف ترتيب  (partnerships)يصعب يف ظل املبادئ األمريكية حتديد شكل الشراكات     
مالكني مشرتكني  همأهنا جتمع لشخص أو العديد من األشخاص بصفتعمال، فالشراكة تعرف على أ
أفراد، شراكات، شركات أو جتمعات  هو شخاصألود باصملقوارض الربح، بغيف األعمال ( مشاركني)

ضرورة وجود اتفاق تعاقدي بني  (1): ولتحديد وجود الشراكة ميكن االستعانة بالنقاط التالية. أخرى
يكون ألعضاء الشراكة ملكية مشرتكة  (3)، غرض حتقيق أرباحبس النشاط ميار  (2)،شخصني أو أكثر

 2 :لألعمال، وميكن أن تكون الشراكات
وصي عندما يكون كل عضو ميثل شريك عادي داخل املنشأة وال وجود للشريك امل :شراكات عامة -8

بديون والتزامات الشراكة، وتتميز بالتمثيل املشرتك، احلق يف امتالك حصص الشراكة والتزام غري حمدود 
فالشريك ملزم بتسديد دائنو الشراكة من موارده الشخصية يف حالة التصفية، كما تتميز حبياة حمدودة، فهي 

 .أو إفالسه تزول مبجرد وفاة أحد الشركاء

                                                 
1
Voir: 

-- Ibid, p28. 

- Micheline Friédérich, Georges Langlois et autres,  8
e
 édition, Op cit, p174.  

2
 Debra C Jeter, Paul K Chaney , Op cit, P 777- 778. 
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عندما يكون أحد أو العديد من الشركاء هلم صفة الشريك العام وأحد أو العديد من  :شراكات حمدودة-2
، أما الشريك اتزاماهتالبلشريك العام الشراكة ويلتزم شخصيا يدير اركاء هلم صفة الشريك املوصي، حبيث الش

قدار استثماره، خيتار الشريك العام هذا النوع من التنظيم إذا أراد مبفقط املوصي يستثمر رأس املال ويلتزم 
روعات دون سيطرة إدارية على األعمال، ومتارس عادة يف مشروعات العقار أو مش الامل أن ينمي رأس

 .الل البرتول والغازغاست
املشرتكة على العموم على أهنا ترتيب مشكل  شاريعتعرف امل: (Joint ventures)مشاريع مشرتكة -2

والصفة املميزة لالتفاق هي أن أي مشارك  ،أو عدة أطراف حيكم العالقة بينهم اتفاق مكتوبف من طر 
املوارد، كما تتطلب غالبية القرارات موافقة جمموعة  ميكن أن يساهم مباشرة أو غري مباشرة يف إدارة

 .املشاركني املالكني
إىل تعريف السيطرة املشرتكة، لكن عادة ما تتحقق إذا كانت القرارات املهمة للمنشاة  تتطرق املبادئ مل     

لمنشأة أن تكون مشروعا مشرتكا بغض النظر عن حقوق ل، وميكن 1تتطلب املوافقة من طرف املستثمرين
ظل  لتزامات األطراف الناشئة عن الرتتيب، حبيث يعتمد تصنيف الرتتيبات وبذلك احملاسبة عنها يفاو 

 املبادئ األمريكية أساسا على الشكل القانوين للرتتيب املشرتك، ويف بعض احلاالت على صناعة حمددة
(industry- Specefic).2  

  احملاسبة عن احلصص يف املشاريع املشرتكة: الفرع الثاين
 :يتم معاجلة احلصص يف املشاريع املشرتكة وفق املبادئ األمريكية على النحو التايل     

تتحدد احملاسبة عن احلصص يف الرتتيبات املشرتكة أساسا على الشكل القانوين للرتتيب وحياسب  -
تنظم فيمكن أن  .املستثمر بصفة عامة عن حصصه يف املشاريع املشرتكة باستخدام طريقة حقوق امللكية

، (corporations or partnerships)شراكات على شكل املشروعات املشرتكة على شكل شركات أو 
بتطبيق أحكام رأي جملس مبادئ يها فإذا كانت منظمة على شكل شركة، تتم احملاسبة عن االستثمار ف

طريقة  -اإلستثمارات" ASC 323 للمجلس املدمج حاليا يف تدوين معيار احملاسبةو  APB 18احملاسبة 
املشروع على تنظيم وإذا كان . اتوحيكم هذا املشروع قانون الشرك ،"حقوق امللكية واملشاريع املشرتكة

تكون مالئمة للمحاسبة على االستثمار، وحيكمها يف هذه احلالة  05شكل شراكة فإن تفسريات الرأي رقم 
وحماسبية  اقتصاديةة، تعد الشراكات كيانات يغراض احملاسبلألوجتدر اإلشارة إىل أنه  .قانون الشراكات

 3.عن عمليات الشريك لتقييم أداء الشراكات فصل نشاطات الشراكةيتطلب فيها مستقلة، 
                                                 

1
 Cabinet d'audit et de conseil, Ernst &Young,"US GAAP versus IFRS",Op cit, p11. 

2
 Project Summary and Feedback Statement, "IFRS11 Joint Arrangements", Op cit, P20. 

3
Debra C.Jeter, Paul K.chaney, Op cit, P778. 
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حقوق وال تعد طريقة الكلي  االندماجوهي طريقة تعرتف املبادئ األمريكية بطريقة واحدة للتوحيد  -
لكها املستثمر يف الشركات تلك اليت ميتتوحيد وإمنا متثل طريقة لتقييم بعض االستثمارات كللطريقة  امللكية

الزميلة واملشاريع املشرتكة، كما ميكن للمستثمر أن خيتار احملاسبة عن هذه احلصص باستخدام القيمة 
 202والذي سطر أحكامه على اسرتشادات املعيار األمريكي  00العادلة، على خالف معيار اإلبالغ رقم 

ASC 1 إال إذا كان املشاركون ميثلون مؤسسات رأمسال أنه ال يسمح باستخدام القيمة العادلة ، غري
 .املخاطر، صناديق االستثمار املشرتكة ووحدات االئتمان وما شاهبها

يتم التقرير كذلك عن بعض الرتتيبات اليت تنشأ من خالل كيانات قانونية بطريقة حقوق امللكية يف ظل  -
إىل  00أن يؤدي تقدير حقوق األطراف والتزاماهتم يف ظل معيار اإلبالغ  ميكناملبادئ األمريكية، يف حني 

تصنيف هذه الرتتيبات على أهنا عمليات مشرتكة وحياسب عنها باستخدام احملاسبة عن األصول 
 .، وهلذا يعد اجلوهر هو أساس احملاسبةوااللتزامات

، حبيث ميكن أن 2را ما تتم ممارستهاالتطرق إىل طريقة التوحيد التناسيب يف النصوص، ولكن ناد مت -
يف (unincorporated legal entities)تستخدم يف احملاسبة عن احلصص يف الكيانات القانونية الفردية 

هذه الطريقة ممارسة طويلة فيها شهدت واليت  ،بعض الصناعات احملدودة كالبناء والصناعات االستخراجية
رأي جملس مبادئ احملاسبة  وفق (cooperation)بعد أن كانت متارس يف املشاريع التعاونية  األمد

APB18 3،  يف حني قام اجمللس الدويل باستبعاد ممارسة هذه الطريقة وال يوفر اسرتشادات حماسبية تتعلق
بصناعات حمددة، حبيث يتطلب استخدام طريقة حقوق امللكية على مجيع املشاريع املشرتكة مهما كان نوع 

 05بة الدويل رقم الصناعة باستثناء احلاالت اليت خترج عن نطاق تطبيقها مثلما ورد يف معيار احملاس
(0100). 

الشراكات بسبب تعدد أنواعها  دد وتعقد النصوص والتنظيمات اليت حتددجتدر اإلشارة هنا إىل تع     
كات موحدة عموما وهي ا أن طريقة احملاسبة عن احلصص يف هذه الشر  غري، والصناعات اليت تشتملها 

 .طريقة حقوق امللكية
 
 
 
 

                                                 
1
 Robert Obert,"Pratique des normes IFRS, Nomes IFRS et US GAAP", Op cit, P157. 

2
 IBID, P 158. 

3
Jean Montier, Olivier Grassi, Op cit, P 106.  
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 التنظيم الفرنسي وفقاملشاريع املشرتكة  توحيد حسابات :املطلب الثالث
بعد أن  0102جانفي  10من  بتداءالزامية يف أوروبا إيطبق بصفة  00رقمأصبح معيار اإلبالغ املايل      

، وقد 0100ديسمرب  00لـ  (UE) 0100/0082 من خالل التنظيم هلى جتانسعملت املفوضية األوروبية ع
بتبنيه  (UE) 0002/ 0115ليعدل التنظيم  0100ديسمرب  09لـفوضية األوروبية للمصدر يف اجلريدة الرمسية 

ى وبغرض خدمة الشركات األوروبية اليت تنشر حساباهتا املوحدة خارج أوروبا، يتطلب أن يبق .1ذا املعيارهل
كري ذ در التعايري احملاسبة، وجيملأوروبا متماثل مع ذلك الصادر عن اجمللس الدويل  فمن طر  ىناملرجع املتب

األمريكية من نشر تقارب لقوائمها املالية احمللية مع غري تعفي الشركات  املتحدة األمريكيةبأن الواليات 
عايري املاملبادئ األمريكية، وهذا بشرط أن تقوم بنشر قوائمها باستخدام معايري اإلبالغ املايل بنسخة جملس 

  2.آخر إقليمي فأوروبا أو أي عر  اليت تتبناهاأ ال تعرتف مبعايري اإلبالغ املايل .م. والالدولية، ألن 
 مفهوم املشاريع املشرتكة والسيطرة املشرتكة: ولالفرع األ

مل تتطرق النصوص الفرنسية املتعلقة باحلسابات املوحدة إىل مفهوم املشاريع املشرتكة ومل يرد هذا     
تقتصر الرتتيبات املشرتكة على الفروع املشرتكة واليت تعرف بأهنا شركات تستغل االصطالح كذلك، حبيث 

وجتدر اإلشارة إىل أنه مت التطرق  .ةلالال مشرتكا، وميتلك رأمساهلا من طرف العديد من الشركات املستقغاست
يف  (société en participation) احملاصةإىل العمليات املشرتكة يف القانون الفرنسي من خالل شركة 

من خالل املادة  اصةإطار املعامالت اليت ختص اهليكلة والتجمعات، وقد مت التطرق إىل تعريف شركة احمل
من القانون املدين، كما حدد املخطط احملاسيب اإلمجايل قواعد خاصة للمحاسبة عن هذا النوع من  0520

يقها فقط على جتمعات الفائدة املشرتكة الشركات اليت تفتقد إىل الشخصية املعنوية وهي قواعد ميكن تطب
األخرى، حبيث تدمج حساباهتا مع حسابات أحد األعضاء وليكن املسري الذي يتعاقد مع الغري بامسه 

   3.اخلاص
 سامتاقالسيطرة املشرتكة على أهنا  (RMCC1003) عداد احلسابات املوحدةإقواعد وطرق  عرفت     

لقرارات ا حبيث تتطلب سيطرة منشأة تستغل بشكل مشرتك من طرف عدد حمدود من الشركاء أو املسامهني
وجود بالسيطرة املشرتكة  قيق، وبذلك يشرتط حت4السياسات املالية والتشغيلية اتفاق مشرتك بينهمباملتعلقة 

تقسيم السيطرة على عدد حمدود من الشركاء وضرورة وجود اتفاق تعاقدي يثبت : ومها ،عنصرين أساسيني
                                                 

1
 FocusIFRS, Normes et Interprétations, Textes des normes et interprétations, IFRS11" Partenariats " publié le 

23/04/2015, Disponible sur le site http://www.FOCUSIFRS.com, Consulté le 05/05/2015. 
2
 Christophe Marion, " IFRS11 : subtilités et difficultés d’application", Op cit, P 02. 

3
 Robert Obert," Synthèse droit et comptabilité, Opérations courantes et opérations affectant les structures et les 

groupes", Op cit, P 337.    
4
 Voir: 

- Jean- Michel Palou, Op cit, P 594. 

- Micheline Friédérich, Georges Langlois et autres, 8éd, Op cit, 168. 
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ومييز بني األطراف اليت متارس السيطرة املشرتكة واألطراف اليت على الشركة املشرتكة وجود السيطرة املشرتكة 
ط دون شركات احملاصة كما يتطلب ممارسة السيطرة املشرتكة على الكيانات املستقلة فق  .فعاال امتارس تأثري 

 .00رقم املايل اليت تشبه العمليات املشرتكة يف ظل معيار اإلبالغ  
عند تقدير السيطرة املشرتكة تؤخذ يف احلسبان فقط حقوق التصويت املتاحة فعال، وال خترج عن نطاق و 

احلصص فيها  التطبيق منظمات رأمسال املخاطر، صناديق التوظيف املشرتكة وغريها، فيمكن احملاسبة عن
باستخدام طريقة التوحيد التناسيب، وإذا كانت احلصة متثل استثمار يف هذه الشركة عن طريق حقوق 

 1.امللكية، باستثناء احلصص املعدة للبيع
 احملاسبة عن احلصص يف املشاريع املشرتكة يف القوائم املالية املوحدة للمشارك: الفرع الثاين

قة التوحيد التناسيب كطريقة لتوحيد وعرض حسابات ياستخدام طر  001يف فقرته  10-99رض التنظيم في   
، مصاريف التزاماتج حصة املشارك يف أصول، ا دمإاليت ختضع للسيطرة املشرتكة، وتكمن يف  الشركات

يتعني ج ا دميف القوائم املالية للمشارك، وبعد اإل ند مع العناصر املشاهبةبوإيرادات املنشأة املشرتكة بند ب
استبعاد املعامالت الداخلية اليت حتدث بني املشارك والشركة املشرتكة، حبيث يقتصر احلذف على حصة 
املشاركة فقط يف املعاملة، وقد فرض التنظيم الفرنسي طريقة التوحيد التناسيب مبا يتوافق مع معيار احملاسبة 

أن املراجعة اليت متت على املعيار يف إطار غري  ،"احلصص يف املشاريع املشرتكة"  20الدويل السابق رقم 
 الدويلو  بني املرجعني الفرنسي ات تباينقخل 00رقم املايل لتقارب وإصدار حمله معيار اإلبالغ امشروع 

طريقة حقوق امللكية اليت تتم ممارستها يف لفقط  ههذا األخري عن طريقة التوحيد التناسيب وتبني يتخلب
الواليات املتحدة على مجيع الرتتيبات، فمبدأ اجلوهر قبل الشكل هو الذي يربر حماسبة احلصة يف املنشأة 

، حبيث يتطلب األخذ يف احلسبان جوهر العقد بعد 20املشرتكة بطريقة التوحيد التناسيب يف ظل املعيار رقم 
ارك ميارس سيطرة على حصته يف املنافع االقتصادية املستقبلية من خالل حصته يف الشكل القانوين، فاملش

قوم ياملنشأة، ويرتجم هذا الواقع االقتصادي يف القوائم املالية املوحدة للمشارك عندما  التزاماتأصول و 
حني لعرض مبعاجلة حصته يف األصول، االلتزامات، املصاريف واإليرادات باستخدام أحد النموذجني املقرت 

وإيرادات الفرع  د يف أصول، التزامات، مصاريفبناملشارك بند ب ةدمج حص- 2طريقة التوحيد التناسيب
، ويبقى معيار -املشرتك مع العناصر املشاهبة يف قوائم املشارك أو اإلفصاح عن هذه احلصة كبند منفصل

لكن يكون للمشارك سلطة و  ويعززه أكثرهو اآلخر يعتمد على اجلوهر يف احملاسبة  00املايل رقم اإلبالغ 
لتأثري على العوائد من خالل حقوقه يف األصل الصايف بطريقة حقوق امللكية الواردة يف املعيار الدويل يف ا

                                                 
1
 Auteurs de pricewaterhousecoopers(PWC),"des règles Française aux IFRS, principale divergences", Edition 

Francis lefebre, Paris, 2008, P 72,75. 
2
 Code IFRS, 3ème éd, 2007, Op cit, P 318. 
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، حبيث يتطلب املشروع أن يكون هناك فصل بني النشاط واملشاركني مبوجب الشكل (0100) 05رقم 
جلوهر، فال يكون للمشاركني حقوق مباشرة على األصول وااللتزامات أوعند حتليل ا القانوين للكيان املنفصل

  1.خلإ...،لكياناحقوق يف احلصص املوزعة، حقوق عند تصفية : وإمنا فقط حقوق على األصل الصايف
 

 النظام احملاسيب املايل وفقمعاجلة احلصص يف املشاريع املشرتكة  :املطلب الرابع
 املشرتكة والسيطرة املشرتكةمفهوم الرتتيبات : الفرع األول

 02يف املؤرخ د تطرق النظام احملاسيب املايل إىل الرتتيبات املشرتكة وطريقة معاجلتها بإجياز يف القرار لق    
، احملدد لقواعد التقييم واحملاسبة، وذلك يف القسم  2(0115)يوليو سنة  02املوافق لـ  0202رجب عام 

. ة، خارج احلسابات املوحدةمهحتت عنوان فرعي وهو شركات املسا للباب األول األول من الفصل الثالث
أو أكثر على ممارسة نشاط  فانوعرف العمليات واملصاحل املشرتكة بأهنا اتفاق تعاقدي يتفق فيه طر 

ض اقتصادي حتت سيطرة مشرتكة، وتعرف السيطرة بأهنا سلطة إدارة السياسات املالية والعملياتية لكيان بغر 
ما ورد يف  ، ومل يتم التطرق إىل مفهوم السيطرة املشرتكة، وحسب3احلصول على منافع من هذه النشاطات

 .وهي عمليات، أصول ومشاريع مشرتكة ،هذا القسم يظهر بأن الرتتيبات املشرتكة تصنف إىل ثالثة أشكال
 احملاسبة عن احلصص يف الرتتيبات املشرتكة: الفرع الثاين

إن تسجيل هذه احلصص حسب النظام احملاسيب املايل يتوقف على ما مت االتفاق عليه يف الرتتيب     
 .على النحو املوايلالتعاقدي وبني األطراف املشاركة والتنظيم احملاسيب الذي يقرره الشركاء 

 وجود عمليات مشرتكة مبوجب االتفاق التعاقدي:أوال
، وقد تطرق إليها كذلك القانون (société en participation) صةاتم معاجلة هذه العملية كشركة حمي    

، فهي ال تتمتع 4(8مكررإىل 0مكرر 298املادة  ( املتعلق بشركة احملاصةمكرر يف فصله الرابع  يالتجاري اجلزائر 
فإذا كان أحد األعضاء هو املسري  ،أعضائهابالشخصية املعنوية وحساباهتا تدمج عموما يف حسابات أحد 

شريك من  يقتصر كلواملعروف قانونيا ميكن أن يدمج أعباء وإيرادات العملية املشرتكة يف حساباته و 
 .الشركاء املسامهني اآلخرين على تسجيل حصته من أعباء وإيرادات العملية املشرتكة

 
 

                                                 
1
Christophe Marion, " IFRS11 : subtilités et difficultés d’application", Op cit, P 03.  

2
 .51، ص 7111مارس  1 ، الصادر يوم 51القرار الصادر في الجريدة الرسمية، العدد  
3

،  71الصادر في الجريدة الرسمية، العدد  55-11المتضمن تطبيق أحكام القانون  7118مايو  71لـ  511-18من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  

 .51، ص7118ماي  78الصادر يوم 
4

 .111، ص مرجع سابقالقانون التجاري الجزائري،  
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 وجود أصول مشرتكة مبوجب االتفاق التعاقدي: ثانيا
ما كانت هناك سيطرة مشرتكة وملكية مشرتكة ألصل أو العديد من األصول فيتطلب على كل  إذا    

شريك مساهم أن يسجل يف حساباته حصته يف األصول وااللتزامات، زيادة على حصته يف األعباء 
 .واإليرادات

 وجود عمليات مشرتكة مهيكلة يف شكل كيان منفصل: ثالثا
وملكية مشرتكة يف كيان منفصل فيتطلب على كل شريك مساهم أن  إذا كانت هناك سيطرة مشرتكة   

يسجل يف حساباته حصته يف األصول، االلتزامات، النتيجة، األعباء، واإليرادات وتدفقات اخلزينة يف 
  .الكيان املشرتك، أي مبعىن تطبيق طريقة التوحيد التناسيب

 
 توحيد حسابات املشاريع املشرتكة نظمالفروقات البينية يف : املطلب اخلامس

 الفروقات حتديد: الفرع األول
يف األنظمة احملاسبية أهم الفروقات يف احملاسبة عن حصص املشارك يف املشاريع املشرتكة  إجيازميكن    

 : على النحو التايلاملقارنة 
 نظم احملاسبة املقارنةأهم الفروقات يف احملاسبة عن احلصص يف املشاريع املشرتكة يف :(3-4)اجلدول رقم

 املبادئ األمريكية IFRS11املعايري الدولية 
ASC323 

القواعد 
 RMCCالفرنسية

 القواعد اجلزائرية
SCF 

تصنيف الرتتيبات 
 وتسميتها

العمليات املشرتكة اليت كان -
يطلق عليها يف املعيار السابق 

بالعمليات واألصول  20
 .املشرتكة

املشاريع املشرتكة واليت يطلق -
ت اخلاضعة آعليها سابقا باملنش

 .للسيطرة املشرتكة

مشاريع مشرتكة على شكل -
 .شركات

مشاريع مشرتكة على شكل -
 . شراكات

ت حتت سيطرة آمنش-
 .مشرتكة

نشاطات أو عمليات -
متاثل شركات  مشرتكة

نون يف القا ةاحملاصة املذكور 
 الفرنسي

من عمليات مشرتكة -
خالل وسيط يتمثل يف 
شركة حماصة بدون 

 .شخصية معنوية
 .أصول مشرتكة-
منشات ختضع لسيطرة -

 .مشرتكة
أساس تصنيف 

 الرتتيبات
على جوهر ا تصنيف أساساليتم 

االتفاق بتقدير احلقوق 
وااللتزامات الناشئة عن الرتتيب 
ومل يعد الكيان املنفصل هو احملدد 

 .الرئيسي لصنف الرتتيب

يتم التصنيف على أساس 
 و الشكل القانوين لالتفاق

 .أحيانا صناعة حمددة

يتم التصنيف على أساس 
الشكل القانوين، إذا كان 
الرتتيب مهيكل من خالل  
كيان منفصل فهو منشاة 

 .حتت سيطرة مشرتكة

يتم على أساس الشكل 
، فإذا كان القانوين

الرتتيب مهيكل من 
 وفهان قانوين خالل كي

ة وإذا مل يكن  أمنش
كذلك فهو عملية أو 

 .أصول مشرتكة



 التباين في نظم توحيد الحسابات في األنظمة المحاسبية المقارنة : الفصل الرابع

 

711 

 

تعريف السيطرة 
 املشرتكة وتقديرها 

أصبح هناك مفهوم جديد يتوافق 
 اإلبالغ مع ذلك الوارد يف معيار

حبيث متثل التقاسم  01رقم
بشكل تعاقدي للسيطرة على 
الرتتيب وتوجد عندما تتطلب 

ة القرارات ذات الصلة املوافق
 .طراف املشاركةمن األ باإلمجاع

يف االعتبار حقوق  خذأت-
تقدير  ندحملتملة عا التصويت

السيطرة املشرتكة، كما توجد 
 .السيطرة املشرتكة يف الواقع 

مل يرد تعريف هلا ولكن عادة 
ات ر ما تتحقق إذا كانت القرا

املهمة للمنشأة تتطلب موافقة 
 .جمموعة املالكني املستثمرين

حقوق  العتباراال تأخذ يف -
 تعرتفالتصويت احملتملة وال 

 . سيطرة مشرتكة يف الواقعب
 

 هي تقاسم للسيطرة على
منشأة تستغل بشكل 

وتوجد عندما  مشرتك
تتطلب القرارات التشغيلية 
واملالية واالسرتاتيجية 
املتعلقة بالنشاط اتفاق 

   accord)مشرتك 
commun)  

ال تأخذ يف االعتبار  -
التصويت احملتملة حقوق 

إىل السيطرة  ومل يتم التطرق
 . املشرتكة يف الواقع

سيطرة للمل يرد تعريف 
ميكن املشرتكة ولكن 

 الرجوع يف ذلك إىل
معيار احملاسبة السابق رقم 

مبا أن تصنيف  20
الرتتيبات يوافق التصنيف 

 .يف هذا املعيارالوارد 

احملاسبة عن 
املشارك حصص 

يف املشاريع 
 املشرتكة 

تتم احملاسبة بطريقة حقوق امللكية 
الدويل احملاسبة يف معيار  ةلواردا

ومت  (0115)املعدل  05رقم 
 .استبعاد طريقة التوحيد التناسيب

تتم احملاسبة عموما بطريقة 
حقوق امللكية وميكن احملاسبة 
باستخدام القيمة العادلة 

بطريقة التوحيد ويسمح 
 الفردية اسيب يف املنشآتالتن

 .يف بعض الصناعات احملدودة

لتوحيد ااستخدام طريقة 
صفه بالتناسيب فقط و 

 إجبارية 

استخدام طريقة التوحيد -
 .التناسيب

 

 ، تدوين معيار احملاسبة جمللس معايري احملاسبة املالية IFRS11على معيار اإلبالغ املايل رقم  باالعتماد من إعداد الباحثة: املصدر
ASC323 طرق وقواعد إعداد احلسابات املوحدة ،RMCC قواعد النظام احملاسيب املايل ،SCF. 

 
 حتليل الفروقات: الفرع الثاين

احلصص املتعلقة بالرتتيبات املشرتكة، السيطرة املشرتكة واحملاسبة عن  استعراض االسرتشاداتمن خالل    
 :ة املقارنة ميكن التوصل إىل النتائج التاليةييف األنظمة احملاسب يف املشاريع املشرتكة

مبدأ  بىنتابتعد جملس معايري احملاسبة الدولية عن تقومي املشاريع باالعتماد على الشكل القانوين للكيان و  -
غري من احملاسبة عن املشروعات وجعلها و وثوقية أكثر للمعلومة املالية املوحدة مهذا التغيري وفر اجلوهر، 

وهو املفهوم الذي ينوى اجمللس تبنيه الستخالف ) الرتتيب ناحلقوق وااللتزامات الناشئة ع فتنقاد من طر 
، غري أنه غري من جمال التوحيد وأصبح غري متوافقا مع جمال التوحيد األمريكي، (71املعيار الدويل رقم

غري من  هو اآلخركما أن مفهوم السيطرة املشرتكة .ةمشروعات املشرتكللالفرنسي واجلزائري بتحديده 
 .مجاعالتنظيم الفرنسي واملبادئ األمريكية وليست املوافقة باإلاملوافقة فقط يف ظل  هو يتطلباجملال، ف
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أو التخلي عن بعض املعايري والتفسريات راجعة املتستدعي بطبيعة احلال  ةالتطور الدائم للمعاير  إن -
، غري أن اجملموعات الفرنسي واجلزائري التنظيممع قواعد  ختلق فروقااملوجودة وظهور حملها نصوص جديدة 

، وهذا بنسخها األصليةيري اإلبالغ املايل باستخدام معااليت تنشر حساباهتا خارج أوروبا يسمح هلا التنظيم 
 .  اليت تشكل عقبات أمام توحيد احلسابات حدود للفروق يضعما 
هو حتقيق نوع من التوافق مع  20رقمالسابق احملاسبة لقد كان من بني األهداف الرئيسية لتغيري معيار  -

املبادئ األمريكية وتعزيز قابلية املقارنة بالتبين املوحد لطريقة حقوق امللكية، وقد حتقق توافق فيما خيص 
احملاسبة باستخدام طريقة حقوق امللكية عن احلصص يف املشاريع املشرتكة، غري أن أحكام معيار اإلبالغ 

املستطلعني على املشروع من قبل، حبيث أن املبادئ األمريكية  كما علق تباينا جديداخلقت  00رقم 
هذه  استبعادتستخدم طريقة التوحيد التناسيب يف صناعات حمدودة، يف حني قامت معايري اإلبالغ املايل ب

طريقة حقوق امللكية وفق  تتم احملاسبة عنهاالطريقة، إىل جانب خلق فروق تتعلق بالعمليات املشرتكة اليت 
 .00ملبادئ األمريكية، يف حني تعاجل وفق حماسبة األصول وااللتزامات يف ظل املعيار رقم ا حتت

والنظام اجلزائري خارج  10-99مت التطرق إىل العمليات املشرتكة يف النظام الفرنسي خارج التنظيم  -
، وبذلك ميكن القول بأن جزء من احملاصةالفصل املتعلق باحلسابات املوحدة بصفة مماثلة ومبفهوم شركات 

وجزء منها  20من معيار احملاسبة السابق ى النظام احملاسيب املايل تستوحالرتتيبات املشرتكة الواردة يف قواعد 
 .من القواعد والتنظيمات الفرنسية ىيستوح

وبذلك ميكن القول  ،هذه احلصص يف القوائم املالية املنفصلة معاجلةمل توضح القواعد الفرنسية و اجلزائرية -
، على خالف معيار اإلبالغ رقم بأهنا تعاجل كباقي االستثمارات بالقيمة الدفرتية أو القيمة النفعية أيهما أقل

ال إذا كان املشارك  أو مجيع حاالت معاجلة هذه احلصة سواء يف القوائم املنفصلة للمشارك، ، فهو يوفر00
حتولت احلصة من حصة يف مشروع إىل حصة يف عملية بسبب إعادة تقدير  اإذأو ميلك السيطرة املشرتكة، 

  .، إىل جانب تقدمي أمثلة توضيحية لتبسيط وتوضيح املمارسةإخل...،جوهر االتفاق
إىل جانب هذه الفروقات يظهر بأن هناك تباين يف االصطالحات املستخدمة يف املبادئ األمريكية يف  -

توحيد هبذه الرتتيبات مثل املستثمرون الجراءات وقواعد إدي إىل صعوبة فهم مما يؤ وتعددها هذا املوضوع 
فهوم املشاريع مشاريع مشرتكة يف شكل شركات مب ل املشاركون، الشراكات بدل الرتتيبات،داملالكون ب

 . خل إ...،العمليات املشرتكة مبفهوماملشاريع املشرتكة يف شكل شراكات املشرتكة يف ظل املعايري الدولية و 
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 أهم الفروقات يف نظم توحيد حسابات الشركات الزميلة: املبحث الثالث
 تأثرياكما سبق وبينا يف الفصل األول، تعد الشركات الزميلة الشركات اليت متارس عليها الشركة األم    

 .املوحدة من نظام آلخراملالية حساباهتا يف القوائم يفية معاجلة وهي األخرى ختتلف ك ،فعاال
 

 معايري إعداد القوائم املالية املوحدة للشركة املستثمرة والشركة املستثمر هبا وفق: املطلب األول
 احملاسبة الدولية                

 ملمارسة ومراحل تطورهام يظتنمعيار : الفرع األول
ملعاجلة املسامهات يف الشركات الزميلة، وقد قام بإصدار  05خيصص جملس احملاسبة الدويل املعيار رقم     

عد أن طرح ب ،"املنشآت الزميلة يفاحملاسبة على احلصص "بعنوان  0991هذا املعيار ألول مرة يف ديسمرب 
، وقد خضع املعيار لعدة تعديالت 09521ض بشأن احلصص يف املنشآت الزميلة واملشرتكة عام ر مذكرة ع

، حبيث مت 2رقم املايل ومعيار اإلبالغ  22و  29عايري األخرى كاملعيار احملاسيب رقم بغرض جتانسه مع امل
 0112عادة مراجعته يف ديسمرب إبعد ، وحل حمله "املنشآت الزميلة احملاسبة يف" 0111تعديله سنة 

املسامهات يف " 05، وصوال إىل النسخة اجلديدة املراجعة للمعيار رقم 2"احلصص يف املنشآت الزميلة"
جانفي  10حيز التطبيق يف  ت، ودخل0100 وماي 00يف  اليت صدرت" املنشآت الزميلة واملنشآت املشرتكة

  .املعايري اجلديدة املنشورة ملعاجلة موضوع التوحيد ةل جزء من حزممتث ي، وه0102
ومعيار  05نشر تعديالت على املعيار الدويل رقم ب 0102سبتمرب  10اسبة يف للمحوقد قام اجمللس الدويل 

ديسمرب  05ويف  ،"بيع أو نقل األصول بني مستثمر ومنشأة زميله أو مشرتكة"موسومة بـ  01اإلبالغ رقم 
 05ومعيار احملاسبة  00و 01املايل رقماإلبالغ  يمن نفس السنة نشر اجمللس تعديالت تقتصر على معيار 

 3."إلعفاء من التوحيدمنشآت االستثمار تطبيق ا"
واستبدال معيار  01ثر الدراسة العميقة ملبادئ التوحيد واليت جتسدت يف معيار اإلبالغ املايل رقم اعلى      

ليتماشى مع  05، قام اجمللس بتعديل معيار احملاسبة رقم 00مبعيار اإلبالغ رقم  20احملاسبة الدويل رقم 
وبطريقة يوسع فيها نطاق تطبيق املعيار ليشمل احلصص يف املنشآت املشرتكة،  00و 01،00معايري اإلبالغ 

ىل وصف وعرض األحكام اليت تتعلق بتطبيق طريقة حقوق امللكية عند احملاسبة على إفهذا املعيار يهدف 

                                                 
1
 IAS 28(2011), " Participation dans des entreprises associées et des coentreprises", Disponible sur le site 

www.iasplus.com , Consulté le 30/04/2015. 
2
code IFRS, 3éme éd, 2007, Op cit, P 312.  

3
FocusIFRS, Normes et Interprétations, Textes des normes et interprétations IAS 28(2011), "Participation dans 

des entreprises associées et des coentreprises ", 22/12/2014, Disponible sur le site  www.FocusIFRS.com , 

Consulté le 30/04/2015. 

http://www.iasslus.com/
http://www.focusifrs.com/
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شرتكة املسامهات يف املنشآت الزميلة واملشرتكة، والواجب ممارستها على مجيع املنشآت اليت متارس سيطرة م
  1.على منشأة أخرى أو تؤثر عليها تأثري فعاال

ط من مفهوم التأثري الفعال وال من مفهوم املنشأة الزميلة ويشرت  05مل تغري النسخة احلالية للمعيار رقم     
الستخدام  هاالتغيري فقط يف تطلب يكمنعن احلصص يف هذه املنشأة بطريقة حقوق امللكية،  ةدائما احملاسب

السابق  ةطريقة التوحيد التناسيب اليت كان معيار احملاسب استبعادطريقة حقوق امللكية على املشاريع املشرتكة و 
أن يسيطر على املشروع املشرتك، وسيظل دائما  فيسمح باستخدامها، ألنه يف الواقع ال ميكن ألي طر  20

 2.(توحيدها) احلسابات املوحدة عرض احلصص يف هذه املشاريع كحصص وال ميكن إدماجها يف
 ممارسة التأثري الفعال :الفرع الثاين

على أنه القدرة على املسامهة يف القرارات اليت تتعلق بالسياسات املالية والتشغيلية  الفعاليعرف التأثري     
ويفرتض أن ميارس املستثمر تأثريا مهما على  .دون السيطرة على هذه السياساتفيها مرة ثللمنشأة املست

فما أكثر من حقوق التصويت فيها، إال إذا كان بإمكانه أن يظهر  % 01علىوز حيمنشأة أخرى إذا كان 
من حقوق التصويت يف املنشأة  % 01وز على أقل من حيبوضوح عكس ذلك، والعكس، إذا كان املستثمر 

تأثري الفعال من ال، وإلثبات وجود 3ال يفرتض أن ميارس التأثري، إال إذا كان ميكن إظهار خالف ذلك
الناحية الفنية عادة ما يتم االستشهاد بأحد أو أكثر من املؤشرات اليت حيددها املعيار، وعند تقدير التأثري 

 ق التصويت احملتملة واليت تكون قابلة للممارسة والتحويل احلايلالفعال يتطلب األخذ يف االعتبار حقو 
  4.لية فقطاحلاألن احملاسبة بطريقة حقوق امللكية تقوم على أساس احلصص  )اليت تعد أساس(

 يف القوائم املوحدة للمستثمر احملاسبة عن االستثمار يف الشركات الزميلة :الفرع الثالث
 (Equity method):امللكيةمفهوم طريقة حقوق : أوال

احملاسبة يف القوائم املوحدة عن االستثمارات يف ( 0100)يف نسخته  05يتطلب معيار احملاسبة رقم      
من املفهوم كوتنطوي هذه الطريقة على مفهومني متوافقني، حبيث ي ،الشركات الزميلة بطريقة حقوق امللكية

وتتمثل  (Net asset value method)سمى بطريقة قيمة صايف األصل تاألول يف طريقة االستبدال أو ما 
اخلاصة للشركة الزميلة  األمواليف استبدال تكلفة شراء االستثمار يف أصول املستثمر حبصة هذا األخري يف 

مبا يف ذلك النتيجة اليت مت معاجلتها وفق قواعد التوحيد، وتسجيل احلصة يف نتيجة هذه الشركة كبند 
يف املفهوم الفعلي حلقوق امللكية والذي على  يكمنيف قائمة دخل املستثمر، أما املفهوم الثاين فمنفصل 

                                                 
1
Ibid.  

2
 Stephen Spector, "Norme comptable Internationale 28 (IAS 28), Participation dans les entreprises associées et 

des coentreprises, Disponible en  www.nifecanada.ca , Consulté le 30/04/2015. 
3
 Ibid. 

4
 IFRS Foundation, Norme comptable Internationale 28, " Participations dans les entreprises associées et 

coentreprises ", paragraphe 7, P 2. 

http://www.nifecamada.ca/
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رصيد االستثمار يف القوائم املوحدة بالتكلفة األولية للشراء ويتم تعديله يف تاريخ الحق  يتم تسجيلأساسه 
  1:للشراء على النحو التايل

 الزميلة يف القيمة الدفرتية لالستثمارة من عند املنشأة ملستختفض التوزيعات امل.  
 متس نسبة مسامهة املستثمر يف  تيكون من الضروري تصحيح القيمة الدفرتية عند القيام بتعديال

 Other)آلخر اتغريات عناصر الدخل الشامل على املنشأة الزميلة، واليت تتوزع 
Comprehensive Income-OCI) النامجة عن إعادة  لمنشأة املستثمر فيها والسيما تلكل

وتعاجل حصة املستثمر يف هذه التعديالت يف عناصر  ،تقييم التثبيتات العينية وفروقات التحويل
 .به الدخل الشامل اآلخر املتعلقة

  استثمار حمتفظ به لغرض البيع لدى املستثمر، يتطلب االعرتاف به وفق معيار اإلبالغ  وجودعند
 ".أصول غري جارية معدة للبيع والعمليات املوقوفة" 8املايل رقم 

طريقة حقوق امللكية من بداية تاريخ نشأة التأثري اهلام والسيطرة املشرتكة ويتوقف  يتم استخدام     
املستثمر عن استخدامها يف تاريخ توقف االستثمار عن كونه استثمار يف شركة زميلة أو مشرتكة، حبيث إذا 

ورقم  2رشادات معيار اإلبالغ املايل رقم إشركة تابعة يتطلب املعاجلة وفق  ستثمرة فيهات الشركة املأصبح
،  9 رقم ، أو ميكن أن حيتفظ جبزء من االستثمار كأصل مايل و يعاجل يف هذه احلالة وفق معيار اإلبالغ01

يتطلب إعادة ف، احلصة ولكن يستمر املستثمر يف احملاسبة بطريقة حقوق امللكية فضخنكما ميكن أن ت
اخلسائر املسجلة سابقا يف عناصر الدخل الشامل اآلخر واملوافقة هلذا التخفيض يف أو  /تصنيف األرباح

 النتيجة الصافية، أما إذا حتول استثمار يف شركة زميلة لدى املستثمر إىل استثمار يف شركة مشرتكة، أو
  2.يتطلب إعادة تقدير احلصص املتبقية العكس، فاملستثمر يستمر يف ممارسة طريقة حقوق امللكية وال

 مزايا تطبيق طريقة حقوق امللكية: ثانيا
نتيجة للمة ال ميكن أن ميثل قياس مالئم لتسإن التسجيل احملاسيب للنتيجة على أساس التوزيعات امل     

ميكن أن تكون هلا عالقة غري  ستلمةلمستثمر بسبب استثماره يف الشركة الزميلة ألن التوزيعات امللالعائدة 
 هذه هاما علىا مع أداء الشركة الزميلة أو املشرتكة، ومبا أن املستثمر ميارس سيطرة مشرتكة أو تأثري  مهمة

                                                 
1
Voir: 

- Ibid, Paragraphe 10, P 02. 

- IAS 28, " Investment in associates and Joint ventures", As at 1 January 2015, Available at 

www.bdointernational.com, Date last access 30/04/2015.  
2
Stephen Spector, "Norme comptable Internationale 28 (IAS 28), Participation dans des entreprises associées et 

des coentreprises", Op cit, p 4.  

http://www.bdointernational.com/
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ا، فطريقة حقوق امللكية تقدم اهتوبذلك يف مردودية استثمار  أدائهاوز على حصة يف شركة، فهو حيلا
 1.املستثمرمعلومات أفضل عن صايف األصل ونتيجة 

 اإلعفاء من تطبيق طريقة حقوق امللكية: ثالثا
عن حصته يف الشركة الزميلة أو املشرتكة إذا يف احملاسبة املستثمر من تطبيق طريقة حقوق امللكية يعفى      

من إعداد القوائم املالية املوحدة بسبب استثنائها من نطاق التطبيق احملدد يف  مقصاةكان ميثل شركة أم 
 كانت الشروط األربعة املذكورة يف املعيار نفسه متوفرة معاإذا  ، أو 01رقم املايل من معيار اإلبالغ  2الفقرة 

أو بصفة غري  ةمباشر  ممتلكةاملستثمر، إىل جانب ما إذا كانت احلصة يف املنشأة الزميلة أو املشرتكة  يف
استثمار برأمسال متغري  ، شركةمباشرة من خالل منظمة رأمسال املخاطر، صناديق االستثمار املشرتك

ميكن للمستثمر أن خيتار احملاسبة عن هذه حيث ئتمان املرتبطة باالستثمارات، ومنشآت مماثلة كوحدات اإل
 9.2رقم املايل مثلما يتطلبه معيار اإلبالغ احلصة باستخدام القيمة العادلة من خالل صايف النتيجة 

 إجراءات طريقة حقوق امللكية: الفرع الرابع
إن العديد من اإلجراءات املالئمة ملمارسة هذه الطريقة تكون مماثلة إلجراءات التوحيد بطريقة االندماج     

تبقى بعض اإلجراءات اليت تعد من تواريخ إقفال القوائم املالية، و ة يوالسيما توحيد السياسات احملاسب الكلي
 :نذكر أمهها ،خصوصيات هذه الطريقة

 ascendantes et )ية أو التنازلية داعتصال تسجل يف قوائم املستثمر النتائج النامجة عن املعامالت ال-
descendantes ou d'amont et d'aval)  والشركة الزميلة أو ( مبا يف ذلك فروعه املوحدة)بني املستثمر

شرتكة إال مبقدار حصص املستثمر غري املرتبطة هباتني الشركتني، ويقصد مبعامالت التصاعدية أو املنبع امل
(d'amont)  على سبيل املثال، التنازل عن أصول املنشأة الزميلة أو املشرتكة للمستثمر واملعامالت التنازلية

 3.املستثمر للمنشأة الزميلة أو املشرتكةنقل أصول  التنازل أو ،على سبيل املثال (d'aval)أواملصب
، (استثماره)إذا كانت حصة املستثمر يف خسائر املنشأة الزميلة تعادل أو تزيد عن حصته يف هذه املنشأة  -

ن تسجيل حصته يف أية خسائر الحقة ويتم حذف رصيد االستثمار املسجل عفإنه يتوجب التوقف 
إضافية ناشئة عن احلصص طويلة األجل كالقروض وااللتزامات  بدفاتره، وإذا لوحظ بعد ذلك وجود خسائر

يف املستقبل املنظور، فيتطلب  يتم دفعهاتسديدها غري خمطط له وال حيتمل أن كان على الشركة الزميلة اليت  
 االعرتاف باخلسائر احملتملة واملرتبطة بعدم قدرة الشركة الزميلة على السداد وتعاجل كمؤونة خصوم يف حالة ما
إذا كان املستثمر يواجه التزام قانوين أو ضمين أو حقق تسديدات باسم الشركة الزميلة، فاحلصص طويلة 

                                                 
1
 Odile barbe Dandon, Laurent Didelot, 3ème éd, Op cit, p 475.  

2
 IFRS Foundation, IAS 28 , Op cit, paragraphe 17,18, p 03. 

3
 Ibid, paragraphe 28, p5. 
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األجل تشكل يف اجلوهر جزء من صايف االستثمار يف املنشأة الزميلة، حبيث تتشكل احلصة يف املنشأة 
بطريقة حقوق امللكية وأية حصص  ومها القيمة الدفرتية لالستثمار احملدد ،الزميلة يف هذه احلالة من عنصرين

  1.طويلة األجل
بعد معاجلة االستثمار بطريقة حقوق امللكية ومعاجلة اخلسائر الناشئة عن احلصص طويلة األجل، فيكون  -

ضافية بعد اختبار تدين قيمة االستثمارات يف الشركات الزميلة عند إمن الضروري تسجيل خسائر قيمة 
ومبا أن الشهرة تشكل جزءا من القيمة  ،29رقموجود مؤشرات التدين الواردة يف معيار احملاسبة الدويل 

الدفرتية لالستثمار يف الشركة الزميلة فال يتم االعرتاف هبا بشكل منفصل وال ميكن اختبار اخنفاضها بشكل 
، املتعلق 222بتطبيق معيار احملاسبة رقم  (as one)ار تدين قيمة االستثمار أوال بنفصل، بناء عليه، يتم اختم

بتدين قيمة األصول، ويتم ذلك مبقارنة القيمة القابلة لالسرتداد مع القيمة الدفرتية لالستثمار ومعاجلة 
مبجرد ارتفاع القيمة  22املعيار رقم ب حساخلسارة يف قائمة الدخل، وكل استعادة خلسارة القيمة تسجل 

 3.القابلة لالسرتداد
 احملاسبة يف القوائم املالية املنفصلة :الفرع اخلامس

احملاسبة عن االستثمار  (0100) 05ومعيار احملاسبة  (0100) 02يتطلب معيار احملاسبة الدويل رقم  
 أو/يف الشركات الزميلة يف القوائم املالية املنفصلة للمستثمر بالتكلفة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح

احملاسبة عن احلصص يف الشركات التابعة  عندمثلما يتطلبه  9اخلسائر وفق معيار اإلبالغ املايل رقم 
 .واملشاريع املشرتكة

 
  األمريكيةاملبادئ وفق يف القوائم املوحدة عاجلة احلصص يف املنشآت الزميلة م :املطلب الثاين
 مفهوم التأثري امللموس:الفرع األول

فما أكثر من  % 01ام عندما ميتلك املستثمر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة هليفرتض ممارسة التأثري ا    
حقوق تصويت األسهم العادية للمنشأة املستثمر فيها، ما مل تظهر الوقائع واألحداث عكس ذلك، وعند 

الذي تقدير التأثري اهلام يتطلب عدم األخذ يف االعتبار حقوق التصويت احملتملة، كما ميكن للمستثمر 
وما شاهبها أن ميارس  (Trust)ئتمان إأة يف الشراكة احملدودة، منش % 8و  % 2ميتلك حصة ترتاوح ما بني 

بتطبيق  05 رقم التأثري الفعال، يف حني يتم حتديد التأثري اهلام يف هذه املنشآت وفق معيار احملاسبة الدويل
 4.نفس املبادئ املستخدمة على باقي االستثمارات

                                                 
1
Odile Barbe Dandon, Laurent Didelot, 3ème éd, Op cit, P 477, 478.  

2
IAS 28, "Investment in associates and Joint ventures", Available at www.bdointernational.com, Op cit.  

3
Stephen Spector, NCI 28,Op cit, P 06.  

4
Cabinet d'audit et de conseil, Ernst &Young,"US GAAP versus IFRS",Op cit, P 10.  

http://www.bdointernational.com/
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 (Equity method- investments): احملاسبة عن االستثمار يف املنشآت الزميلة: الفرع الثاين
معاجلة االستثمار يف "طريقة امللكية-االستثمارات" ASC323يتطلب تدوين معيار احملاسبة للمجلس     

واليت تكمن  05الشركات الزميلة بطريقة حقوق امللكية اليت توافق تلك املتطلبة من طرف معيار احملاسبة رقم 
 ضافةإيف أهم تعديل يكمن و  ،الحقا ام بتعديلها بتكلفة الشراء والقييف احملاسبة عن االستثمار أولي

 كما يسمحاملنشأة املستثمر فيها بعد تاريخ االقتناء، )خسائر(أرباح  صايف حصة املستثمر من )ختفيض(
واملتعلق باألدوات املالية للمنشآت أن تعاجل  ASC 825-10 1-25-لمجلسلتدوين معيار احملاسبة 

هذا  املنشآت اليت مل تتنب بينما ،إذا اختارت ذلك استثماراهتا يف الشركات الزميلة باستخدام القيمة العادلة
لمحاسبة عن ل، فهي قبل كل شيء تعد طريقة 1بطريقة حقوق امللكية قياس االستثمار منهافيتطلب  البديل

 2.األجل املوافقة حليازة حقوق امللكية يف األجل الطويل االستثمارات طويلة
 إجراءات التوحيد:الفرع الثالث

،  ال تتطلب املبادئ األمريكية استخدام سياسات حماسبية موحدة بني املستثمر واملنشآت املستثمر فيها    
يف تواريخ التقرير بني الشركة املستثمرة واملستثمر فيها على أن يتم اإلفصاح  شهور ةثكما تسمح بفارق ثال
 3.عن األحداث اجلوهرية

 
 02-88التنظيم الفرنسي وفق معاجلة احلصص يف املنشآت الزميلة  :املطلب الثالث

 أثري الفعال تمفهوم الشركة الزميلة وال :الفرع األول
عام يف نسخته املراجعة  05يقدم التنظيم الفرنسي نفس التعريف الوارد يف معيار احملاسبة الدويل رقم      

، ألن هذا املعيار مل يشهد تغريات تتعلق بتحديد املفاهيم 0100ويف النسخة املعدلة عام  0112
لمستثمر أو لملالية املوحدة واإلجراءات احملاسبية ملعاجلة االستثمار يف الشركات الزميلة سواء يف القوائم ا

/ 0100من طرف املفوضية األوروبية من خالل التنظيم ( 0100) 05وقد مت توفيق املعيار رقم . املنفصلة
0082 (UE)  0100ديسمرب  09لمفوضية األوروبية لـ لوالصادر يف اجلريدة الرمسية  0100ديسمرب  00لـ 

بإدخال هذا املعيار، أما التعديالت الالحقة هلذا املعيار والصادرة يف  (CE) 0002- 0115لتنظيم لواملعدل 
بيع أو نقل " تتعلق بـوهي  ،عد من طرف املفوضية األوروبيةبفلم يتم العمل على توفيقها  0102عام 

 4".تطبيق اإلعفاء من التوحيد: منشآت االستثمار"و"األصول بني املستثمر والشركة الزميلة أو املشرتكة

                                                 
1
Robert Obert, "Pratique des normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP", Op cit, P 188.  

2
Jean Moutier , Olivier Grassi, Op cit, P 107.  

3
 Debra C.Jeter, Paul K.Chaney, Op cit, p201. 

4
FocusIFRS, Normes et Interprétations, Textes des normes et Interprétations, IAS 28, les participations dans les 

entreprises associées et des coentreprises, Op cit. 
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 املالية للمستثمراحملاسبة عن االستثمار يف الشركات الزميلة يف القوائم : فرع الثاينال
من املستثمر احملاسبة عن االستثمار يف الشركات الزميلة يف قوائمه املوحدة  10 -99يتطلب التنظيم     

باستخدام طريقة حقوق امللكية، وتكمن يف استبدال االستثمار الظاهر يف أصول املستثمر حبصته يف حقوق 
مللكية يف بند امللكية للمنشأة الزميلة وإظهار حصة املستثمر يف نتيجة الشركة الزميلة املعاجلة بطريقة حقوق ا

الوارد يف املرسوم التنفيذي لقانون املفهوم  10-99، حبيث يتبىن التنظيم الفرنسي 1منفصل يف قائمة الدخل
الستبدال أو ما كان يسمى بطريقة قيمة اطريقة  املتعلق باحلسابات املوحدة والذي يوافق 0958جانفي  12

 Mise en)" طريقة املعادلة"ويطلق عليها اصطالح  (net asset value method)صايف األصل
équivalence) ،دون إدماج أصول والتزامات الشركة الزميلة، كون  يتم تطبيقها، فهي تعد تقنية للتوحيد

ميكن اعتبارها طريقة تقييم، حبيث يسمح  (0958جانفي  2) املستثمر ال يسيطر عليها ومبوجب نفس القانون
يف أصوهلا االستثمار يف الشركات اليت ختضع  درجقوم بإعداد قوائم موحدة أن تشركات اليت تللالقانون 

ت هذه يسيطرة الشاملة وفقا للحصة يف األموال اخلاصة اليت مت معاجلتها طبقا لقواعد التوحيد، وقد استوحلل
 % 01عدى سمح لدول األعضاء بتسجيل االستثمارات اليت تتيي ذال املعاجلة من التوجيه األورويب السابع

  2.يف القوائم املنفصلة بقيمتها الدفرتية أو باحلصة يف األموال اخلاصة اليت ميثلها هذا االستثمار
تتم احملاسبة بطريقة حقوق امللكية عن كل االستثمارات اخلاضعة للتأثري الفعال مبا يف ذلك تلك    

من طرف منظمات رأمسال  املمتلكةو  05االستثمارات اليت تبقى خارج نطاق تطبيق معيار احملاسبة رقم 
يتم تقييمها أي تلك اليت الئتمان ومنشآت مماثلة، ااملخاطر، صناديق االستثمار املشرتك، وحدات 

باستخدام القيمة العادلة ومعاجلة التغريات يف القمة العادلة يف قائمة الدخل خالل الفرتة اليت وقع فيها 
  3.(La juste valeur par biais résultat)نتيجة اللة من خالل بالقيمة العاد سالتغيري مبا يسمى بالقيا

 بطريقة حقوق امللكية التوحيد وأتطبيق الإجراءات : الفرع الثالث
 :على النحو التايلتطبيق طريقة حقوق امللكية  يتم     

بطريقة حقوق فقط يتم األخذ يف احلسبان احلصة يف خسائر املنشأة الزميلة يف حدود االستثمار املعاجل  -
امللكية، وال ميكن أن تزيد احلصة عن هذا االستثمار، وال يأخذ التنظيم يف االعتبار احلصة يف اخلسائر 

واليت متثل جزءا مدجما يف صايف االستثمار حسب معيار  ،اإلضافية الناشئة عن احلصص طويلة األجل
اليت تسجل كمتمم االستثمار )خاطر وال تكون هذه احلصة موضوع مؤونة األعباء وامل ،05احملاسبة رقم 

إال إذا كان املستثمر ملزم أو لديه نية بعدم التنازل ماليا عن مسامهته يف الشركة ( املقيم بطريقة حقوق امللكية

                                                 
1
 Bruno Bachy, Michel Sion, Op cit, P 56. 

2
 Georges Deppallens, Jean-pierre Jobard, Op cit, P 570-587. 

3
code IFRS, 3ème éd, 2007, Op cit, P 294.  
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يتطلب تسجيل مؤونة خصوم إذا حتققت شروط  ذيال 05، على خالف معيار احملاسبة رقم 1الزميلة
، إىل جانب ذلك يبقى املخطط احملاسيب  222معيار احملاسبة الدويل رقم االعرتاف باملؤونات وفق ما يتطلبه 

 ".التدين"بدل االصطالح املعروف يف املعايري الدولية " مؤونة التدين"الفرنسي يستخدم مصطلح 
الشهرة الناجتة عن معاجلة االستثمار يف املنشأة الزميلة بطريقة حقوق  عرض 10-99يتطلب التنظيم  -

امللكية يف تاريخ التملك بنفس طرق عرض الشهرة يف حالة التوحيد بأسلوب االندماج الكلي، وبذلك 
تظهر بشكل منفصل عن االستثمار كبند ضمن التثبيتات املعنوية، ويتم ختفيضها بتطبيق برنامج اهتالك 

الساري  CRC 01-0110لتنظيم يدمج اتدين قيمة االستثمار يف الشركة الزميلة خبصوص ا حمدد، أم
ار تدين بيف القانون القومي قواعد الخت 0118جانفي  10املفعول على النشاطات اليت تنفتح ابتداء من 

 05اسبة رقم غري أن الشهرة يف معيار احمل ،IAS 22قيمة األصول توافق تلك الواردة يف معيار احملاسبة رقم 
ار التدين خيص رصيد االستثمار بالكامل بدءا باالستثمار بدل بتشكل جزءا من قيمة االستثمار واخت

أن  إال، IAS 22رقم  املعياروأية استعادة خلسارة قيمة ميكن تسجيلها حسب اسرتشادات ، 3الشهرة
القواعد الفرنسية ال تسمح باالستعادة ألن أية خسارة قيمة ختصص على الشهرة تعد هنائية وال ميكن 

 .تعديلها
عند تطبيق طريقة حقوق امللكية يتم استبعاد املعامالت واألرصدة بني املستثمر والشركة الزميلة يف حدود  -

  4.ستبعاد هذه فقط إذا كانت هلا تأثري جوهرينسبة الفائدة املمتلكة، ويتم إجراء عمليات التعديل واال
وزها املستثمر وجتدر اإلشارة هنا إىل أن التنظيم الفرنسي يأخذ يف االعتبار النسب غري املباشرة اليت حي    

خذ يف االعتبار النسب غري املباشرة فقط من خالل يأ 05لتحديد نسبة الفائدة، بينما معيار احملاسبة رقم 
ولتقدير  ،5وزها املستثمر من خالل وسيط يتمثل يف منشأة زميله أو مشرتكةسب اليت حيالفروع دون الن

فما أكثر من  ٪20 )من خالل فروع فقط(تلك املستثمر مباشرة أو غري مباشرةميالتاثري الفعال، يفرتض أن 
   6.منشأة أخرىيف تصويت الحقوق 

 
 
 
 

                                                 
1
 Odile Barbe- Dandon, Laurent Didelot, 3ème éd, Op cit, P 484. 

2
Ali Saada, Op cit, P 285.  

3
 C.Maillet-Baudrier, A- Le Manh, ,4ème éd,2006, Op cit, p 271. 

4
Jean Michel Palou, Op cit, p601.  

5
Odile Barbe Dandon, Laurent Didelot, 3ème éd, Op cit, p 484.  

6
 Micheline Priédérich, Georges Langlois et autres,  8ème éd, Op cit, p 170. 



 التباين في نظم توحيد الحسابات في األنظمة المحاسبية المقارنة : الفصل الرابع

 

711 

 

 معاجلة االستثمار يف الشركات الشريكة يف القوائم املالية املنفصلة املستثمر : الفرع الرابع
يسمح التنظيم الفرنسي مبعاجلة االستثمار يف الشركات الزميلة يف القوائم املنفصلة للمستثمر بطريقة     

، 05حملاسبة رقم احرتاما ملبدأ التحفظ، و هي موافقة لتلك الواردة يف معيار ا )املخفضة(تلكة هالتكلفة امل
استخدام طريقة حقوق امللكية ب 09581جانفي  12ويسمح املخطط احملاسيب الفرنسي ومنذ صدور قانون 

مبعىن ) سيطرة شاملة ة املستثمر هباإذا كان يسيطر على الشركوهذا يف احلسابات الفردية للمستثمر، 
احلصص عند إقفال النشاط وهي غري وتشكل هذه املمارسة تناقض مع القواعد العامة لتقييم ، (الفروع

على خالف املعايري الدولية اليت تتطلب استخدام هذه الطريقة يف  ،مفروضة وإمنا متارس باختيار املستثمر
ستثمر وتقدم بديلني ملعاجلة للمشرتكة فقط يف القوائم املالية املمعاجلة االستثمار يف الشركات الزميلة و 

لتكلفة التارخيية والعمل على ختفيضها عند تدين قيمتها اومها طريقة  ،نفصلةاالستثمار نفسه يف القوائم امل
 .وطريقة القيمة العادلة

 
 النظام احملاسيب املايل وفقمعاجلة احلصص يف املنشآت الزميلة  :املطلب الرابع
 مفهوم الشركات الزميلة والتأثري الفعال :الفرع األول

القسم الثاين من فصله الثالث املتعلق بالكيفيات اخلاصة يف  0115يوليو  02القرار املؤرخ يف يقدم     
ونفس الشواهد  05معيار احملاسبة الدويل رقم الوارد يف  هوم الكيانات املشاركةنفس مف 2بالتقييم واحملاسبة

 .الفعال التأثرياليت تشري إىل وجود 
 احملاسبة عن االستثمار يف املنشآت الزميلة: الفرع الثاين

يتم إدراج االستثمار يف املنشآت الزميلة ضمن إطار إعداد احلسابات املوحدة يف حسابات املستثمر     
، وهو االصطالح املستخدم يف التنظيم "املعادلة"حسب طريقة حقوق امللكية واليت يطلق عليها بطريقة 

اصة ونتيجة املنشأة الزميلة الفرنسي، ويتم تبين مفهوم استبدال احلصة اليت ميثلها االستثمار يف األموال اخل
مستوى امليزانية وإظهار حصة املستثمر يف نتيجة املنشأة الزميلة يف بالقيمة الدفرتية لذلك االستثمار على 

 .جموع املوحدللمقائمة الدخل وإدماجها يف النتيجة الصافية 
ملمارسة عند دخول اس املعاجلة يف جمال التوحيد بنفالشركة الزميلة رق االقتناء يف تاريخ دخول ايعاجل ف    

شركة فرعية يف جمال التوحيد بطريقة االندماج الكلي، حبيث يتم عرضه كبند منفصل ضمن التثبيتات املعنوية  

                                                 
1
 Jean Montier, Olivier Grassi, Op cit, p 107. 

2
 .51،  ص7111مارس   71 ، الصادر يوم 51الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 

 



 التباين في نظم توحيد الحسابات في األنظمة المحاسبية المقارنة : الفصل الرابع

 

711 

 

ار التدين يف تاريخ امليزانية كما بتالكه، وإمنا خيضع الختهكما يعاجله التنظيم الفرنسي، غري أنه ال يتم ا
 (.النفعية)االقتصادية  ته، وذلك بعد مقارنته مع قيم05يتطلبه معيار احملاسبة رقم 

 
 الفروق اجلوهرية يف احملاسبة عن احلصص يف الشركات الزميلة يف نظم احملاسبة املقارنة :املطلب اخلامس

 الفروقات حتديد: الفرع األول
على النحو  املقارنةنظم احملاسبة أهم الفروق يف معاجلة احلصص يف الشركات الزميلة يف  إجيازميكن     

 :املوايل
 الفروقات البينية يف احملاسبة عن احلصص يف الشركات الزميلة:  (4-4)اجلدول رقم

 النظام احملاسيب املايل التنظيم الفرنسي املبادئ األمريكية معايري احملاسبة الدولية 
تقدير وجود 

 التأثري الفعال
يأخذ يف االعتبار حقوق 

القابلة التصويت احملتملة 
 .للممارسة والتحويل احلايل

ال يأخذ  يف االعتبار حقوق 
التصويت احملتملة عند تقدير 

 .وجود التأثري

ال يأخذ يف االعتبار حقوق 
 .التصويت احملتملة

مل يرد هذا االصطالح 
يف القانون احملاسيب  

 .ككل
احملاسبة عن 
االستثمار يف 
القوائم املالية 

 املوحدة

ق استخدام طريقة حقو 
امللكية مبفهوم التسجيل 
املبدئي بتكلفة الشراء 

 .والتعديل بعد ذلك
تعفى من تطبيق هذه -

، الصناعات بعض الطريقة
إىل جانب احلصص 
املمتلكة من طرف الشركة 
األم املعفاة مبوجب معيار 

واحلصص  01اإلبالغ رقم
املصنفة كأصول حمتفظ هبا 

 .للبيع
اسبة للمحتعد طريقة -

االستثمارات يف وتقدير 
 .الشركات الزميلة واملشرتكة

استخدام طريقة حقوق -
امللكية مبفهوم التسجيل األويل 

 والتعديل يف الفرتات الالحقة 
ال توجد هناك استثناءات من -

تطبيقها ولكن تسمح املبادئ 
بديل آخر للمعاجلة  باستخدام

 .وهو القيمة العادلة
تعد طريقة حقوق امللكية -

احملاسبة وتقدير طريقة 
االستثمارات يف الشركات 

 .الشريكة واملشرتكة

استخدام طريقة حقوق -
امللكية مبفهوم االستبدال 
وال تعفى أية صناعة معينة 

 من تطبيق هذه الطريقة
تعد طريقة لتوحيد -

حسابات الشركات 
 .الشريكة

استخدام طريقة -
حقوق امللكية مبفهوم 
االستبدال وال تعفى 

ة من صناعات حمدد
 .تطبيقها

تعد تقنية لتوحيد -
حسابات الشركات 

 .الشريكة

احملاسبة عن 
الشهرة يف 
تاريخ متلك 

 .االستثمار

تسجل الشهرة الناجتة عن 
معاجلة االستثمار يف تاريخ 
التملك ضمن االستثمار 
وختضع الختيار التدين إذا 

تسجل الشهرة ضمن االستثمار 
لكامل وخيضع املبلغ ا

ذلك الشهرة يف لالستثمار، مبا 
 .الختيار التدين

تسجل الشهرة كبند 
منفصل ضمن األصول 
املعنوية وختضع لربنامج 

 .تالك حمددها

تسجل الشهرة كبند 
منفصل ضمن األصول 
املعنوية وختضع الختيار 
التدين يف تاريخ 
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 .امليزانية .ذلكعلى دلت مؤشرات 
إجراءات 

 .التوحيد
سياسات ال توحيديتطلب -
بالنسبة لألحداث اسبية احمل
 .ماثلةتامل

ة ييتطلب سياسات حماسب- .ال يتطلب ذلك-
 .موحدة

يتطلب سياسات -
 .حماسبية موحدة

معاجلة 
االستثمار يف 
القوائم املالية 

املنفصلة 
 .للمستثمر

عاجلة إما للمتقدم بديلني 
بالتكلفة التارخيية أو بالقيمة 

 .العادلة

مادام ال يوجد إعفاء من تطبيق 
حقوق امللكية فال وجود طريقة 

 .للقوائم املنفصلة

استخدام طريقة يسمح ب
تلكة هالتكلفة التارخيية امل

 .أي املخفضة عند التدين

استخدام طريقة التكلفة 
 .التارخيية

جمللس ، تدوين معيار احملاسبة IFRS 28,IFRS27(0100) باالعتماد على معيار احملاسبة الدويل رقم من إعداد الباحثة: املصدر
  .سابات املوحدة، قواعد النظام احملاسيب املايلاحلاملتعلق ب 10-99، قواعد التنظيم الفرنسي ASC323معايري احملاسبة املالية رقم

 
 حتليل الفروقات: الفرع الثاين

رشادات احملاسبة عن االستثمارات يف الشركات الزميلة يف القوائم املالية إمن خالل عرض خمتلف     
 :ميكن أن نتوصل إىل النتائج التالية ،أهم الفروق يف األنظمة املقارنةديد وحتستثمر ومقارنتها للم
متثل طريقة  وإمناال تعد طريقة حقوق امللكية تقنية للتوحيد حسب املبادئ األمريكية واملعايري الدولية -

حماسبية ملعاجلة أو تقييم االستثمارات يف الشركات الزميلة واملشرتكة، وقد قام جملس معايري احملاسبة الدولية 
ليعمم املعاجلة باستخدام هذه الطريقة على كال  05وتعديل املعيار رقم  20املعيار الدويل السابق رقم  ذفحب

ك مع املعايري األمريكية، وعلى هذا األساس يتم االعرتاف بطريقة من املنشآت الزميلة واملشرتكة وتتوافق بذل
توحيد احلصص يف يتطلب توحيد وحيدة وهي طريقة االندماج الكلي، على خالف التنظيم الفرنسي الذي 

  .، وتعد بذلك تقنية للتوحيد"املعادلة"الشركات الزميلة بطريقة 
االستبدال مثلما يتطلبه التنظيم الفرنسي والنظام احملاسيب تتم املعاجلة بطريقة حقوق امللكية مبفهوم  -

خالف املعايري الدولية واألمريكية اليت تتبىن املفهوم املتعلق حبقوق امللكية القائم على أساس ، اجلزائري
، خراآل، ومن بني التعديالت تلك اليت متس بعناصر الدخل الشامل ستبدالالتعديل وليس على أساس اال

 .الفرنسي واجلزائري نيغري وارد يف التنظيم األخريهوم املفوهذا 
يرتبط بالتأثري على القرارات اليت تتعلق  (2011) 05ال يزال مفهوم التأثري اهلام حتت معيار احملاسبة الدويل  -

 .بالسياسات املالية والتشغيلية للمنشأة املستثمر فيها وليست القرارات املرتبطة باألنشطة ذات الصلة
يف ظل النظام الدويل، وهذا  جمال التوحيديبدو بأن جمال التوحيد يف ظل التنظيم الفرنسي أوسع من  -

على مجيع الشركات الزميلة دون استثناء صناعة  يتم ممارستهاللتوحيد تقنية يرجع لكون طريقة حقوق امللكية 



 التباين في نظم توحيد الحسابات في األنظمة المحاسبية المقارنة : الفصل الرابع

 

718 

 

فما أكثر من حقوق  % 01حبيازة إىل جانب كيفية تقدير التأثري الفعال، حبيث يتحقق هذا األخري  ،حمددة
  .ميثل شركة فرعية، شريكة أو مشرتكة تصويت بطريقة مباشرة أو غري مباشرة من خالل وسيط

يف طريقة واسعة املمارسة حتت املبادئ األمريكية، تطبق على مجيع الشراكات تعد طريقة حقوق امللكية  -
 و 2 بنيأثري اهلام بنسبة ترتاوح تيفرتض أن يقدر فيها الالشراكات احملدودة اليت  مجيع الصناعات مبا يف ذلك

 .، هذا إذا مل ختتار الشراكات استخدام البديل الثاين يف القياسمن حقوق التصويت 8٪
اإلعفاء، سري )ات عن كيفية ممارسة طريقة حقوق امللكية ضيحية تو أمل يقدم النظام احملاسيب املايل -

من املعايري الدولية  ىن جزء من املمارسة يستوحأ، كما يالحظ ب(خلإ...،الطريقة، التوقف عن ممارستها
بشكل منفصل عن االستثمار واستخدام طريقة  الشهرةإظهار كمن التنظيم الفرنسي   ىوجزء آخر يستوح

 .حقوق امللكية مبفهوم االستبدال
ن إحدامها املنفصلة للمستثمر ألتقدم معايري احملاسبة الدولية بديلني للمحاسبة عن االستثمار يف القوائم  -

ما تكون غري مطلوبة من طرف العديد من  ادةيتمثل يف استخدام القيمة العادلة، وهذه الطريقة للتقييم ع
عن طريقة ، بينما تسمح املبادئ األمريكية باستخدامها كبديل نظم احملاسبة كالتنظيم الفرنسي واجلزائري

  .يف القوائم املنفصلة عند إعفاء شركة من تطبيق هذه الطريقة حقوق امللكية وليس ملعاجلة االستثمار
يصعب فهم  ، ممانالحظ وجود تباين كبري يف االصطالحات املستخدمة يف هذا املوضوع من نظام آلخر -
إعداد القوائم املوحدة على درجة الفروق وإدراكها للقيام بالتعديالت الالزمة بغرض  حتديدرشادات و اإل

 .أو مقارنة هذه احلسابات يف األسواق الدولية التجمععالية من 
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 :الفصل ةصالخ
توحيد حسابات اجملموعة اليت تشهد ممارسة خمتلفة يف نظم احملاسبة  نظميف هذا الفصل  ناتناول 

شادات احملاسبة إر املقارنة كباقي املمارسات احملاسبية األخرى، ومن أجل التحليل املقارن استعرضنا قواعد و 
معاجلة احلصص يف املشاريع املشرتكة ويف املنشآت الزميلة من خالل ممارسة و عن احلصص يف الفروع 

السيطرة الشاملة، املشرتكة والتأثري الفعال على التوايل، إىل جانب معاجلة هذا االستثمار يف القوائم املالية 
ا الشركات متعدد اجلنسيات لتجميع وتوحيد املنفصلة للمستثمر كوهنا تقدم معلومات مهمة حتتاجه

 حتديد، وقد مت التوصل يف هناية كل دراسة جزئية إىل األجنبية اليت بدورها متثل شركات أم حسابات فروعها
مفهوم السيطرة وكيفية تقديرها من نظام  الفروقات البينية يف كل ممارسة واليت ترجع أساسا إىل التباين يف

يغري من جمال التوحيد، إىل جانب اختالف احملاسبة عن االستثمار يف الشركات اليت آلخر، وهذا ما يؤثر و 
يشتملها اجملال واختالف بعض إجراءات التوحيد، كل هذا جيعل لكل نظام حماسيب يف دولة ما قواعد 

توحيد حسابات الشركات متعددة  يعيقولية و داختالف املمارسات اليف به، مما يزيد  ةتوحيد خاص
لتوافق مع جملس احملاسبة ااملالية يرفض احملاسبة وقد تبني من خالل الدراسة بأن جملس معايري  .ياتاجلنس

السيطرة يف الواقع وحقوق التصويت احملتملة يف تقدير مفهوم الدويل يف هذا الشأن بسبب رفضه لتبين 
من طرف جملس و من طرفه  نماذج التوحيد وإصدار معايري أخرى يف هذا املوضوعلالسيطرة، غري أن تعديله 

 الفرنسيةبني املمارستني، وقد تبني بأن اجملموعات جزئية أدى إىل التوافق بصفة  ةمعايري احملاسبة الدولي
أزالت العديد من املشاكل اليت كانت و حققت نوع من التوافق  تلك املسجلة قيمها يف البورصةوالسيما 

 .بتبنيها للمرجع الدويل إعداد القوائم املوحدةتعيقها عند 



 الفصل الخامس
أهم الفروق ات في الممارسة  

فصاحية في األنظمة المحاسبية  اإل
 المق ارنة
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 :متهيد

سبق وبينا، تؤثر العوامل البيئية والسيما القيم الثقافية السائدة يف كل دولة على نظامها كما  
ؤثر على املمارسة اإلفصاحية وي احملاسيب، مما يؤدي إىل اختالف املمارسات احملاسبية املوجودة حول العامل

وصف يف هذا الفصل اليت بدورها تؤثر على خمتلف القرارات املتخذة من طرف املستخدمني، لذا سنحاول 
بغرض فهم وإدراك أهم بتطبيق مفهوم احملاسبة املقارن، وذلك فصاحية للنظم املختارة ومقارنة املمارسات اإل

اليت  ، هذه القوائمبعدها من إدراك أثر ذلك على القوائم املالية والتمكنفصاح الفروق يف قواعد ومعايري اإل
فعلى الرغم من وجود . مرحلة أولية من التوحيدك  تدمج يف حسابات اجملموعة من خالل عملية التجميع

. فصاح، فإهنما مرتبطان ببعضهما البعض إىل حد كبريعدة حماوالت للفصل بني معايري احملاسبة ومعايري اإل
فاملعايري احملاسبية وضعت لتسجيل األحداث االقتصادية بينما االفصاح صمم لعرض هذه األحداث 

، فهو يعد أحد أدوات االتصال بني خمرجات النظام احملاسيب واألطراف وتقدميها للمستخدمني بلغة مفهومة
فصاح احملاسيب إىل م اإلاخلارجية اليت ليست هلا سلطة االطالع على دفاتر الشركة، وبالتايل ميكن أن ينقس

وتعد القوائم املالية جزءا مهما . فصاحعدة أشكال حسب مكان عرض املعلومة أو نوعها أو الدافع وراء اإل
 :فصاح احملاسيب، لذا سنحاول أن نتطرق يف هذا الفصل إىلمن اإل

 .رنةأهم االختالفات يف مبادئ عرض امليزانية يف األنظمة احملاسبية املقا :املبحث األول
 .أهم االختالفات يف مبادئ عرض قائمة الدخل يف األنظمة احملاسبية املقارنة :املبحث الثاين

  أهم االختالفات يف مبادئ عرض قائمة تدفقات اخلزينة وقائمة تغريات حقوق امللكية  :املبحث الثالث
 .يضاحات يف األنظمة احملاسبية املقارنةاإلو                  
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 األنظمة احملاسبية املقارنة يفعرض امليزانية  مبادئأهم االختالفات يف  :املبحث األول
قبل التطرق إىل أهم الفروق يف عرض املعلومات يف صلب القوائم املالية، جتدر اإلشارة إىل املعايري،  

املفاهيم اليت تبىن عليها عملية ، حيث حيدد كل إطار عمل ا يف كل نظاميسرتشد هبالقواعد والقوانني اليت 
فصاح احملاسيب، إعداد وعرض القوائم املالية للمستخدمني اخلارجيني، ومتثل القوائم املالية جزءا مهما من اإل

وتشمل اجملموعة الكاملة منها عادة امليزانية، قائمة الدخل، قائمة التغريات يف حقوق امللكية، قائمة 
إىل جانب هذه القوائم تلزم . حملاسبية واإليضاحات التفسريية األخرىالتدفقات النقدية، السياسات ا

الواليات املتحدة األمريكية ومعايري احملاسبة الدولية املؤسسات اليت تلجأ علنيا لالدخار على إعداد ونشر 
قائمة توضيحات الدخل، تظهر التعديالت اليت مست األموال اخلاصة جراء وقوع أحداث أخرى غري تلك 

 . توقعة مبدفوعات ومسحوبات حاملي األسهمامل
 

 فصاح يف النظم املقارنةرشادات وقواعد اإلاإل: املطلب األول
قبل التطرق إىل أهم الفروق يف عرض عناصر امليزانية جتدر اإلشارة إىل اإلرشادات والقواعد اليت  

 .تنظم املمارسة اإلفصاحية يف كل نظام حماسيب مقارن
 معايري احملاسبة الدوليةإرشادات تنظيم املمارسة اإلفصاحية  وفق : الفرع األول

مي الصادر يف معيار احملاسبة الدولية ياملفاه اإلطاريستند عرض القوائم املالية يف النظام الدويل إىل  
 130رشادات قائمة احملاسبة املالية رقم إ ىعل هرشاداتإلتسطري  7002عام  إصداره، والذي أعيد 1رقم 

ومت مراجعته عام  (. FASB ASC220املدجمة حاليا يف تدوين اجمللس (1"التقرير عن الدخل الشامل"
بإدخال تعديالت تتعلق  7012خر وعام بإدخال تعديالت على عرض عناصر الدخل الشامل اآل 7011

مت إىل أنه  اإلشارةوجتدر ،2 7012جانفي  01املفعول يف الفرتات اليت تنفتح بعد  ليصبح ساري باإلفصاح
 معيار إلصداراملشروع املشرتك بني اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة وجملس احملاسبة املالية  إطاريف  التحضري

قائمة '' 2ومعيار احملاسبة الدويل رقم  1جديد مشرتك لعرض القوائم املالية، حيل حمل معيار احملاسبة رقم 
مر  حيث، 7010واقرتاح مذكرة عرض عام  7002نقاش عام نشر ورقة يف شأنه مت قد و  ،''تدفقات اخلزينة

 :املشروع املشرتك على املراحل التالية
 
 

                                                           
1
 Richard G.Schroeder, Myrtle W.Clark,Jack M.Cathey.Opcit,P65. 

2
 Deloitte, IAS1 , ‘’Presentation of financial statements’’, Available at 

http/www.iasplus.com/eu/standards/ias/ias1, Last date access 10/05/2016. 

http://www.iasplus.confexy/
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 لعرض القوائم املالية (4002)مراحل املشروع املشرتك :(1-5)اجلدول رقم 
 االجناز املرحلة

A 1معيار احملاسبة رقم جمموعة كاملة من القوائم املالية ومتطلبات عرض املعلومة املقارنة وكان  إصدار 
 .هذا املشروع نتاج 7002عام  إصدارهاملعاد 

B  1مراجعة املعيار رقم IAS  02واملعيار رقم IAS ورقة نقاش عام  وإصدار لتعزيز نفعية التقارير
7002. 

C القوائم املرحلية ةعاجلم. 
 :الباحثة باالعتماد على إعدادمن  :املصدر

Barry J.Epstein, Eva K.Jermakowig,"Interpretation and application of international financial 
reporting standards", John Wiley & sons,Inc, US, 2010,p57. 

اليت تتعلق بعرض القوائم املالية  لإلرشاداتهناك مصادر أخرى  1إىل جانب معيار احملاسبة رقم  
 .5،10،11،17،15 املايل رقم اإلبالغ ايريومع 2،2،10،17،72،32 احملاسبة رقم ايريدها يف معجنميكن أن 

 املبادئ األمريكيةتنظيم املمارسة اإلفصاحية وفق : الفرع الثاين
توجد يف الواليات املتحدة سوى القليل من النصوص القانونية اليت تفرض نشر احلسابات،  ال 

ها للتداول العام بتطبيق ميقفلكل والية قانون الشركات اخلاص هبا وتلتزم الشركات العمومية اليت تقوم بطرح 
تدوين معيار احملاسبة  واليت مت دجمها يف (SEC)الصادرة عن جلنة تداول القيم  (Regulation Sx)القواعد

طار املفاهيمي من خالل رشادات اإلإلكن هذا الفراغ تغطيه .1(ASC210 ,220,230,235)للمجلس 
 .2قائمة املفاهيم املالية رقم 

  القواعد الفرنسيةتنظيم املمارسة اإلفصاحية وفق : الفرع الثالث
لكن هناك قواعد ونصوص  ،واضح إطار يوجد ال يف فرنسا ألنه ملفاهيميا باإلطارال يسرتشد  

والقانون التجاري، إىل  اإلمجايلعن املعلومات يف القوائم املالية يف املخطط احملاسيب  اإلفصاحتتعلق بكيفية 
واليت تبني   (CRC)احملاسيب  مالتنظيالصادرة عن جلنة  (RMCC)جانب قواعد وطرق احلسابات املوحدة 

أما الشركات اليت تتبىن املرجع  .األخرى اإلفصاحدة ومتطلبات كيفية عرض احلسابات يف القوائم املوح
، حيث دخل 7002بنسخته املعدلة عام  1تعتمد يف عرض قوائمها على معيار احملاسبة رقم ، فهيالدويل

 1172/7002من خالل تنظيم املفوضية األوروبية رقم  7002جانفي  01من  ابتداءحيز التطبيق يف أوروبا 
 301/7013أت عليه بعد نلك من خالل التنظيم رقم كما مت تبين التعديالت اليت طر ، 70022نوفمرب  03لـ

                                                           
1
 Robert Obert, ‘’pratique des normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP’’,Op cit, p97.  

2
 Olivier Ramond, Luc Paugam et autres, "Evaluation Financière et Normes IFRS", Edition Economica, Paris, 

2012, p45. 
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مل يتم العمل على جتانسها بعد من طرف  7012 ، وال تزال التعديالت الطارئة سنة7013مارس  72لـ 
  1.املفوضية األوروبية

 املايلالنظام احملاسيب تنظيم املمارسة اإلفصاحية وفق : الفرع الرايع
القرار املؤرخ يف من د النظام احملاسيب املايل حمتوى القوائم املالية وكيفية عرضها يف امللحق األول دحي 

يف يف هذا الشأن العامة الواردة  للقواعدواملوضح 70022يوليو سنة  72املوافق لـ  1272رجب عام  73
تطبيق أحكام هذا  تضمنالذي ي 1524-02ومرسومه التنفيذي رقم  70023نوفمرب  75لـ  11-02قانون 
 .القانون

 
 عرض امليزانية  ئيف مباد االختالفاتأهم : الثايناملطلب 

مع خمتلف  واالتصالفصاح يف القوائم املالية، وهي أهم وسيلة لإل ون الرئيسيكتعد امليزانية امل 
 يستبعددون أن '' الوضعية املالية''اصطالح  1يطلق عليها معيار احملاسبة الدويل رقم  ،املستخدمني

يتطلب هذا املعيار إىل جانب اجملموعة الكاملة من القوائم املالية قائمة  .5االصطالحات األخرى كامليزانية
املنشأة بتطبيق سياسة حماسبية أو  عندما تقوم ، وذلكيف بداية الفرتة األوىل املقارنة( امليزانية)الوضعية املالية 

 6.معاجلة بأثر رجعي لعناصر امليزانية أو إعادة تصنيف هذه العناصر إعادة
معايري احملاسبة وفق  اومتطلباهت ارشاداهتإعرض يتم اليت ، و املواليةتتمحور أهم الفروق يف املواضيع  

 . والنظام احملاسيب املايل على الرتتيب 07-22القانون احملاسيب الفرنسي والتنظيم  ،الدولية، املبادئ األمريكية
 :تصنيف البنود وعرض املعلومات املقارنة -1
صول واخلصوم عند عرضها إىل جارية وغري جارية لأل منفصلجراء تصنيف إ 1يتطلب معيار احملاسبة رقم  -

يناسب البنوك باستثناء إذا كان عرضها حسب السيولة يوفر معلومات موثوقة وأكثر مالئمة، وهذا العرض 
، ولكن عندما فيما يتعلق بالفرتة السابقةعرض املعلومة املقارنة من املنشأة املعيار ويتطلب  .التأمني وشركات

يعرض باحلد األدىن ثالث ينبغي أن يطبق املشروع سياسة حماسبية بأثر رجعي أو يعيد تصنيف البنود 
 7.وبداية الفرتة املقارنة األوىل (أي بداية الفرتة احلالية)لسابقةبيانات مالية للميزانية عن الفرتة احلالية، الفرتة ا

                                                           
1
 FocusIFRS, IAS1"Présentation des états financiers", 10/01/2017, Disponible en 

www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interprétations/textes_des_normes_et......../ias_1_présentation...., 

Consulté le 16/03/2017. 

.34-55ص ،5009مارس  52 ، الصادر يوم 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  
2
  

.6 – 3، ص  5004نوفمبر  52، الصادر يوم  43الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  
3
  

. 11، ص  5002ماي  52 ، الصادر يوم 54الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  
4
  

5
 Bernard Raffournier, 4éme èd, Op cit, p29.. 

6
 Barry J. Epstein, Eva K.Jermakowig, Op cit, p32. 

. 423، 434، ص5015، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "معايير التقارير المالية الدولية"أحمد حلمي جمعة، د . أ
7
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فيما وعرض املعلومات املقارنة  1التصنيف الوارد يف معيار احملاسبة رقم نفس تتطلب املبادئ األمريكية  -
 .ثالث فرتات سابقةيتعلق ب

خاصة  موالواخلصوم إىل أحسب القواعد الفرنسية إىل أصول ثابثة وأصول متداولة تصنف األصول  -
ميارس فقط عند احلاجة إىل دراسات وحتليالت  1الدويل رقم احملاسبة والتصنيف الوارد يف معيار  ،وديون
 هذا إىل جانب االختالف يف تصنيف البنود داخل اجملموعة اجلزئية نفسها كالبنود اليت تعادل النقدية ،مالية
 .ويتطلب عرض املعلومة املقارنة للنشاط السابق .ضمن احلقوق وليس اخلزينة هافيتصن يتم
بعد التمييز بني العناصر اجلارية وغري وفق النظام احملاسيب املايل تعرض األصول واخلصوم يف امليزانية  -

 1.عرض املعلومات املقارنة للنشاط السابقيتطلب اجلارية، و 
 :شكل امليزانية وحتديد حد أدىن للبنود الواجب عرضها -4
طار حمدد لعرض امليزانية، ميكن عرضها على شكل جدول أو قائمة، ويفضل إ 1ال يفرض املعيار رقم  -

خيدم  الشكل األخري ألنه يسمح بتوضيح دقيق جملموعة األموال اخلاصة وتغريها خالل نشاطني وهذا ما
 اإلفصاح، غري أن املعيار يسمح بعرض قائمة تتضمن احلد األدىن للبنود الواجب 2املستثمر بالدرجة األوىل

 اإليضاحاتدقيق ومفصل، كما يسمح بإضافة بنود أخرى يف امليزانية أو  اإلفصاحويشرتط أن يكون . عنها
أمر العنصر يتطلب إفصاحا منفصال، أو إضافة هذه املعلومات يكون إذا كان حجم أو طبيعة أو وظيفة 

 .ضروري إلعطاء الصورة الصادقة عن الوضعية املالية
ال تشرتط املبادئ األمريكية منوذج معني للعرض ولكن تتجمع البنود حتت شكل جدول أو قائمة،  -

كامل ومفصل يف كل جمموعة جزئية أكثر تفصيال من   إفصاح من املنشآت العمومية( S-X)التنظيم يتطلب 
عن  اإلفصاححبيث يتوجب  ،الاملالدويل والسيما يف بنود رأس سبة احملاذلك املتطلب من طرف معيار 

ها من طرف املؤسسة واألسهم ؤ شراخمتلف أصناف األسهم، املسامهات الدائرية املسموح هبا، األسهم املعاد 
 3.غري املصدرة بعد

على شكل جدول ويشرتط احلد األدىن من البنود الواجب  امليزانيةعرض  07-22يفرض التنظيم  -
أن تورد تعريف دقيق  شريطةمن طرف اجملموعات  استخدامهاميكن وهناك بعض البنود اليت  ،عنها اإلفصاح

املؤسسة لكن دون إحالهلا حمل املعلومة املالية بتكييفها مع خصوصيات  إكمالعنها يف امللحق،كما ميكن 
 .اإلفصاح عنهاالبنود الواجب 

                                                           
.02، ص5004نوفمبر  52، الصادر يوم  43لعدد ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ا11-04من قانون  59المادة  
1
  

2
 Jean Montier, Olivier Grassi, Op cit,p346 

3
 Voir:  

- Odile Barbe-Dandon,Laurent Didelot,  3ème éd, Op cit, p575. 

- Robert Obert ‘’Pratique des Normes IFRS,Normes IFRS et US GAAP’’,Op cit, p98. 
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تتجمع املعلومات املالية حسب النظام احملاسيب املايل يف امليزانية حتت شكل جدول ويشرتط حد أدىن  -
يتطلب تكييفها مع كل كيان قصد للبنود الواجب اإلفصاح عنها، كما يقدم النظام منوذج قاعدي للميزانية 

 .توفري معلومات مالية ختدم التنظيم
 :األصول القابلة لالهتالكاإلفصاح عن  -3
يتم عرضها يف أغلب األحيان صافية من االهتالكات باستثناء التثبيتات املعنوية، فهذا اإلجراء ال يعترب  -

جممع  يتطلب اإلفصاح عن ،تالك يف امليزانية أومل يتمهتقاص حسب املعيار، وسواء مت اإلفصاح عن مبلغ اال
 .الحتسابهواألساليب املستخدمة ووصف الطرق  اإليضاحاتاالهتالكات يف 

عن تفاصيل  اإلفصاح شريطة أن يتم يفصح عنها عموما بالصايف يف امليزانية والسيما غري امللموسة -
  1.املرفقة للقوائم املالية اإليضاحاتيف  لغمكونات املب

 . هتالكات واملؤوناتمقرونة مبجمع اإل اإلمجايلعنها باملبالغ  اإلفصاحيتم  -
 .ت واملؤوناتهتالكاعنها يف النظام احملاسيب املايل باملبلغ اإلمجايل مقرونة مبجمع اإل اإلفصاحيتم  -
 :النتيجة املوحدة -2
 .يف األرباح احملتجزة رجتد عنها كحد أدىن وغالبا ما اإلفصاحغري مدرجة يف البنود الواجب  -
النتائج تصب يف هذا البند قبل  ومجيع ،يفصح عنها ضمن األرباح احملتجزة وإمناالتظهر يف بند خاص  -

 .ختصيصها
للشركات  نتيجة صافية حصة اجملموعة''وال اخلاصة واملوسوم بــ متظهر يف بند منفصل ضمن األ -

 .يم األموال اخلاصةسالنتائج اليت حتصلت عليها اجملموعة من جراء تقهذا البند حيمل  ،''املوحدة
 .''نتيجة صافية حصة اجملموعة''اصة املوسوم بـتظهر يف بند منفصل ضمن األموال اخل -
 :حقوق األقلية -5
تقسم حقوق امللكية إىل  حيثيتم عرضها ضمن حقوق امللكية كبند منفصل عن حقوق املسامهني،  -

 2.حقوق تعزى حلاملي األسهم وحقوق األقلية
 .حبقوق غري مسيطر عليهاون منفصل من مكونات حقوق امللكية ويطلق عليها مكعنها ك اإلفصاحيتم  -
، غري أنه عند القيام (الديون)تعرض كبند منفصل عن حقوق امللكية مابني حقوق امللكية واملؤونات  -

لة األسهم لقياس بعض النسب املالية كمردودية األموال اخلاصة محبدراسات مالية تضم إىل حقوق 
 .للمجموع املوحد

                                                           
.540مارتل كالرك، جاك كاثي، مرجع سابق، ص ريتشارد شرويدر، 
1
  

2
 IFRS10,"Consolidation financial statements",2011,Paragraphe 22, Available at http:// www.socpa.org.sa, Op 

cit.                      
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  1.تظهر حتت عنوان خاص يف حقوق امللكية -
 الشهرة املسجلة على الشركات املندجمة كليا -6
 .غري امللموسة تف هبا كأصل وتظهر كبند منفصل ضمن التثبيتارت يع -
 .تظهر كبند منفصل ضمن التثبيتات غري امللموسة -
 .كبند منفصل، فهو ميثل أول بند يف األصول الثابتة  إظهارهايتطلب  -
تظهر كبند منفصل يف مقدمة األصول غري اجلارية وهي أصل غري معرف ويتطلب متييزه عن التثبيتات  -

 2.بالتعريف أصول معرفةاملعنوية اليت هي 
 :واملشرتكة يف الشركات الشريكة تاالستثماراالشهرة املسجلة على  -7
هذه القيمة يتطلب تصحيحها  ،املشرتكةية لالستثمار يف الشركة الزميلة أو تشكل جزءا من القيمة الدفرت  -

 3.خالل الفرتات الالحقة لألخذ يف االعتبار تدين الشهرة من جهة وفروقات التقييم من جهة أخرى
تظهر ضمن القيمة الدفرتية لالستثمار يف الشركة الزميلة أو املشرتكة أي الشركات املعاجلة بطريقة حقوق  -

 .امللكية
التوحيد األويل للشركة الشريكة أو املشرتكة كما يتم إظهاره عند شراء شركة يظهر فارق االقتناء عند  -

 4.(االندماج الكليعند التوحيد بطريقة أي )فرعية 
 5.يظهر فارق االقتناء كبند منفصل مثلما يتم إظهاره عند شراء فرع -
 :احلصة يف أصول وخصوم الشركة حتت السيطرة املشرتكة-8
  .الصايف كاستثمار وتعاجل بطريقة حقوق امللكيةتسجل احلقوق يف األصل  -
 .ورنظتستخدم املبادئ األمريكية نفس امل -
مع البنود املشاهبة هلا يف القوائم املالية وال يسمح باإلفصاح عنها كبنود منفصلة كما كان احلصة تدمج  -

 .يبعند تطبيق طريقة التوحيد التناس فصاحية بديلةإكممارسة  31معيار احملاسبة السابق رقم  بذلكيسمح 
بنود ك) فصاحية البديلةوال يسمح باملمارس اإلتدمج بند ببند مع البنود املشاهبة يف القوائم املالية املوحدة  -

 .31رشادات النظام احملاسيب املايل على معيار احملاسبة السابق رقم إبالرغم من تسطري ( ةمنفصل
 
 

                                                           
.16، ص 5009مارس 52 ، الصادر يوم 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  
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. 24المرجع نفسه، ص  
2
  

3
 IAS28 , Investment in Associates and  joint venture, 01january2015, Available at www.bdointernational.com, 

Op cit.  
4
 C.Maillet-Baudrier,A,LeManh, 4ème éd, Op cit, p169 
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 :واألصول الضريبية املؤجلة تااللتزاما -9
غري اجلارية إذا كانت الشركة تطبق  تااللتزاما/يتطلب اإلفصاح عنها كبند منفصل ضمن األصول -

الضريبية املؤجلة حتت بعض  تغري اجلاري، ويسمح بإجراء مقاصة بني األصول وااللتزاما/التصنيف اجلاري
 .الشروط

 1.األصول وااللتزامات اليت تتعلق هبا يتطلب تصنيف جاري أو غري جاري حسب طبيعة -
فصاح، فيمكن أن تظهر كبند منفصل ضمن لإلبديلني  CRC 07-22يقدم التنظيم  -

ويتطلب إجراء املقاصة إذا   ،غري اجلارية أو كبند منفصل يف ملحق احلسابات املوحدة تااللتزاما/األصول
 .كانت تتعلق بنفس املنشأة اجلبائية

إال إذا كانت  غري اجلارية وال تكون املقاصة ممكنة تااللتزاما/ضمن األصولتعرض كبند منفصل  -
 2.اجلبائية اإلدارةوالدائنة تابعة لنفس  دينةاحلسابات امل

 : ة اجلاريةيالضريب توااللتزامااألصول  -10
 .اجلارية تااللتزاما/يتم اإلفصاح عنها كبند منفصل ضمن األصول-
 .اجلارية تااللتزاما/تعرض كبند منفصل ضمن األصول -
 .تعرض إما كبند منفصل يف امليزانية أو يف ملحق احلسابات املوحدة -
 .اجلارية تااللتزاما/تعرض كبند منفصل ضمن األصول -

 :أصول حمتفظ هبا للبيع -11
بند منفصل يظهر األصول الصافية املخصصة للبيع بعد فصلها وإعادة تصنيفها كأصول  يتطلب إضافة -

 5.3املايل رقم  اإلبالغحمتفظ هبا للبيع مثلما يتطلبه معيار 
يتطلب إعادة تصنيفها كأصول حمتفظ هبا للبيع وخيصص هلا بند إضايف تعرض فيه كما هو احلال يف  -

  4.املعايري الدولية
 .دها مصنفة يف العديد من البنود ضمن األصول املرتبطة هباجنتبقى مسجلة حسب طبيعتها، لذلك  -
 .يف البنود املرتبطة هبا هافيصنيتم ت -

 : االستثمارات العقارية واألصول البيولوجية -14
 .عنها كبند منفصل عن االستثمارات األخرى ضمن األصول غري اجلارية اإلفصاحيتم  -
 .عنها كبنود منفصلة ضمن األصول غري اجلارية اإلفصاحيتم  -

                                                           
1
 Cabinet d’audit et de conseil,Ernst and young, "US GAAP versus IFRS", Op cit, p36. 
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4
 Jean Montier, Olivier Grassi, Op cit, p343. 
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تظهر كجزء من االستثمارات العينية وال توجد خصوصية هذه االستثمارات سواء من حيث املعاجلة أو  -
 .من حيث العرض

عنها كبند منفصل ضمن التثبيتات العينية، بالرغم من أن النظام يشري إليها كحالة خاصة،  اإلفصاحيتم  -
 .ع أن تصنف ضمن التثبيتات العينية األخرىويتوق

 
 حتليل الفروقات يف اإلفصاح عن عناصر الوضعيىة املالية: املطلب الثالث

الستخالص أهم النتائج ميكن حتليلها فصاحية لعناصر امليزانية يف املمارسة اإل بعد استعراض أهم الفروق   
 .املتوصل إليها
 حتليل الفروق: الفرع األول

على النحو  املوحدةاملالية وتأثريها على إعداد القوائم  تواجدها أسباب يفيدنا حتليل  الفروق يف معرفة   
 :التايل

املالية  البياناتاألمريكي وكذلك اجلزائري بإجراء تصنيف عند عرض  ،يقوم كل من املرجع احملاسيب الدويل -
املرجع الفرنسي الذي يعتمد على هذا التصنيف فقط لتلبية أغراض التحليل  اجاري وغري جاري ماعدإىل 

املستهدفني للمعلومة حبيث تعرض عموما وفق  املايل، ويتحدد شكل عرض امليزانية حسب املستخدمني
املرجع الدويل واألمريكي على شكل قائمة إلظهار التغريات احلاصلة يف األموال اخلاصة وخدمة املستثمر 

وحيدد كل مرجع احلد األدىن الواجب اإلفصاح عنه من املعلومات، غري أن املرجع األمريكي . جة األوىلبالدر 
يتطلب إفصاحا كامال ومفصال يف امليزانية، وهذا يرجع لكون املمارسات احملاسبية املتعلقة باإلفصاح تشهد 

يف  فقط عدة معايري ختتصسياسات اإلفصاح وأورد ب،كما يهتم املرجع الدويل تطورا يف هذه البيئة
أخذ مكانة ياإلفصاح  مؤخرا ، ويبدأفصاحيةإمتطلبات خره آيف  ملإضافة إىل أن كل معيار حي ،إلفصاحا

 .ما يف املرجع الفرنسي واجلزائري انوع
جتدر اإلشارة إىل االختالفات يف عرض احلسابات املوحدة ألهنا هي األخرى تؤثر على  ،إىل جانب هذا
، حبيث يرى بإعداد القوائم على درجة عالية من التجمعمتعددة اجلنسيات اليت تقوم  ةحسابات الشرك

املرجع األمريكي والدويل بأن إظهار النتيجة املوحدة غري ضروري يف امليزانية وميكن إدراجها ضمن األرباح 
احلصة يف هذه  جا دمإاحملتجزة، لكن املرجع الفرنسي واجلزائري يرى ضرورة عرضها كبند منفصل حىت يسهل 

واهلدف من هذا اإلجراء هو حساب األموال اخلاصة اليت تعزى  ،النتيجة ضمن نتيجة اجملموعة عند التوحيد
ر أن هذا االختالف هومن هنا يظ .ملة أسهم اجملموعة ومتييزها عن األموال العائدة للمستثمرين الصغارحل

إلفصاح عن حقوق األقلية، حبيث يفصح ا عند كما هو احلال  .ملنشأةإىل ااحملاسيب يرجع إىل نظرة النظام 
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تكامل بني حقوق املسامهني  من منظور وجود عنها ضمن حقوق امللكية يف ظل املرجع الدويل واألمريكي
ضمن قابلية أحسن ملقارنة املمارسة ت ه، وهذيعكس مفهوم الوحدة االقتصاديةمما  املنشأة واألقلية يف متويل

هذه األخرية هي اليت تعرب عن الوضعية املالية وأداء الوحدة االقتصادية، خالف  كوناملوحدة   يةالقوائم املال
هم الذين يسيطرون على  ألهنمي الشركة األم مسامهية نظر املوحدة  القوائمىن فيه تتباملنظور الذممي الذي 

اليت  حقوق امللكيةفصلها عن  هلذا يتم ،اجملموعة خارجىل حقوق األقلية على أهنا حقوق إاجملموعة وينظر 
 .الفرنسي تنظيمتعزى حلملة مسامهي األغلبية يف ال

 استخالص النتائج: الفرع الثاين
 :مما سبق ميكن أن تتوصل إىل النتائج التالية    

، مما يعيق عملية توحيد حسابات الفروع حاسب املهينخمتلفة إىل إدراك خمتلف للم إفصاحتؤدي طرق  -
تطبيق طريقة االندماج  عندالتوحيد هو جتميع احلسابات بند ببند عملية تطلبه تاألجنبية ألن أول إجراء 

ة يف يفصاحات التكميلضمن اإلالبحث عن احلسابات يتطلب األمر اختالف العرض  وعندالكلي، 
يف العديد من احلاالت  تقدماليت قواعد الفرنسية لل بالنسبةاملرفقة للقوائم املالية كما هو احلال  اإليضاحات

عند توحيد أو البحث عنها داخل بنود امليزانية كما هو احلال سواء يف امليزانية أو يف امللحق،  بديلني للعرض
لبنود اليت ترتبط هبا ألهنا تصنف حسب عنها يف العديد من احبيث يتم البحث األصول احملتفظ هبا للبيع، 

بينما يتم فصلها كبند مستقل يف النموذج األمريكي والدويل، كما أن صعوبة  ،طبيعتها يف النموذج الفرنسي
إىل حدوث أخطاء تفقد مصداقية احلسابات املوحدة فصاحات الدول األخرى ميكن أن تؤدي إفهم 

  .وبذلك تضلل مستخدميها
حقوق )فصاحية كذلك إىل أن اختالف نظم توحيد احلسابات من حيث املمارسة اإلجتدر االشارة   -

البيانات املوحدة وفهم قراءة  عيقي( إخل... ،مار يف الشركة الشريكة أو املشرتكةثنتيجة موحدة، االست ،األقلية
درجة عالية من يف القوائم املوحدة اليت تكون على أخرى مرة  وإدماجهاللمجموعة الفرعية يف دول خمتلفة 

 .التجمع
فصاحية يف قائمة امليزانية بني املعايري الدولية يظهر بأنه تبقى فروقات قليلة جدا تتعلق باملمارسات اإل -

اجمللسني يف جمال التوافق، فقد مت مراجعة وتعديل املعايري الدولية  جهودوهذا يرجع إىل  ،األمريكية ئواملباد
املشاريع ة مناميثل جزء من رز  ، والذييف ذلك مشروع عرض القوائم املاليةطار املشاريع املشرتكة مبا إيف 

طارمها إمتام وتوفيق إتعديل، حتديث،  بغرض طارمها التصوريإملراجعة  7002عدادها سنة إاملشرتكة اليت مت 
املعلومة ، إىل جانب هذا تلعب األسواق املالية دورا كبريا يف التجانس والتوافق جلعل طار واحد مشرتكإيف 

 .دماج القوائم يف حسابات اجملموعةإخيدم التوحيد ويسهل  وهذا ما ،قابلة للمقارنة على املستوى الدويل
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 (31،72،72معيار احملاسبة )الدولية احملاسبة يف معايري سابقا فصاح الواردة اإلرشادات وإال تزال مناذج  -
املدرج قيمها املوحدة للشركات غري  القوائمالفرنسي على  تنظيممتارس يف ال لساليت مت حلها من طرف اجملو 

يف وكذلك  كما هو احلال عند اإلفصاح عن احلصة يف أصول والتزامات الشركة املشرتكة،  يف السوق املايل
، حبيث يتبىن النظام احملاسيب كوهنما نظامان خيضعان للتأطري القانوين  ، ويرجع هذا إىلالنظام احملاسيب املايل

تؤخذ  ، وأية تعديالت الحقة على املعايري الشروعاملتاريخ انطالق  7002 املايل املعايري الصادرة قبل عام
ساري  وأصبح 7002، الذي مت اصداره سنة 5كما هو احلال بالنسبة ملعيار االبالغ املايل رقم   يف االعتبار

 . 7005املفعول سنة 
الفرنسي كما هو  التنظيمإىل رشادات النظام احملاسيب املايل متيل إيف قليل من األحيان تظهر تبني أنه  -

إىل جانب هذا يظهر بأن . وإظهار الشهرة احلال عند عرض احلصة يف أصول والتزامات الشركة املشرتكة
فصاحية كاحلاالت اخلاصة بالتثبيتات مل يوضح ويفصل يف بعض املمارسات اإل النظام احملاسيب املايل

فصاح عن عند اإلوجود بعض التناقضات يف كيفية العرض كما هو احلال  تبنيبيولوجية، كما العقارية وال
وتضيف القواعد  ،(702/حـ) معنوية أصولكيف مدونة احلسابات   الذي يصنف (الشهرة)فارق االقتناء 

رصيد غري معرف  كونهضمن األصول املالية غري اجلارية   هظهار إبعدها املتعلقة بسري احلسابات بأنه يتطلب 
متثل يف األصل أصول معرفة، ضف إىل ذلك فهذا الرصيد ال يهتلك، فهو خيضع الختبار  عنويةلتثبيتات املوا

هتالك فارق االقتناء إىل جانب إ 7202/حـالتدين لكن مدونة احلسابات ختصص له حساب لالهتالك وهو 
 .7202/حـحساب خسائر القيمة 
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 أهم الفروقات يف أسس عرض قائمة الدخل يف األنظمة احملاسبية املقارنة :الثاينملبحث ا
قائمة الدخل وحتليلها ملعرفة يف أهم الفروق يف املمارسة اإلفصاحية  بتحديدنقوم حتت هذا العنوان      

 .املوحدةالدخل  قائمة عملية إعداد على هذه الفروق  اول إظهار تأثريسنح ، كماأسباهبا
  أهم الفروق يف املمارسة اإلفصاحية يف قائمة الدخل : املطلب األول

قبل التطرق إىل أهم الفروق يف هذه املمارسة جتدر اإلشارة إىل مفهوم قائمة الدخل وقائمة الدخل     
 .الدولية واملبادئ األمريكيةاحملاسبة الشامل اليت تتطلبها معايري 

 لشاملقائميت الدخل والدخل ا: الفرع األول
قائمة الدخل مكون رئيسي يف القوائم املالية الدورية للمنشأة وهي تعرض نتائج املنشأة احملققة يف تعد      

 التنبؤعلى فرتة زمنية حمددة، تزود املستخدمني باملعلومات املتعلقة باألداء املايل للمنشأة وتساعدهم 
القوائم املالية تركيزهم على قائمة الدخل بدرجة ففي بداية الستينات أبدى مستخدمو  .بالتدفقات النقدية

أكرب من تركيزهم على امليزانية، ألن اهتمامهم كان ينصب حول منو العائد وتعظيم رحبية السهم على املدى 
هذا .1بامليزانية القصري، غري أن موجات التضخم والكساد اليت عمت العامل يف السبعينات جددت االهتمام

 ، غريفهي متثل بالنسبة للمنشأة املقياس النهائي لألداء االقتصاديكبرية  الدخل أمهيةال ينفي أن لقائمة 
، فهناك بعض ((US GAAPاملقبولة واملتعارف عليها  ئأهنا ليست كذلك يف معايري احملاسبة الدولية واملباد

هذه القائمة عن   مصادر تغري حقوق امللكية تتم خارج نطاق قائمة الدخل أو خارج مقياس النتيجة وتبتعد
 ويعد بذلك الربح املتوصل إليه غري مكتمل، ومبا أن ،كشفها للتغريات االقتصادية اليت حتدث يف فرتة معينة

املستثمر يف أوراق امللكية هو حمور التقرير املايل فيتعني البحث عن قائمة دخل موسعة تشمل هذه التغريات 
حبيث يعرف . هي ما تسمى بقائمة الدخل الشاملو  ،االقتصادية إىل جانب مكونات الدخل الصايف

الدخل الشامل بأنه التغري يف حقوق امللكية خالل فرتة معينة نتيجة للعمليات واألحداث االقتصادية 
مارات املالك، مسحوباهتم والتوزيعات عليهم، ويستخدم مصطلح الدخل ثباستثناء تلك الناجتة عن است

لفرتة والدخل الشامل اخسائر /الشامل، فهو يتكون من أرباح  الشامل لبيان إمجايل مكونات الدخل
اخلسائر غري املسجلة يف قائمة الدخل  /األعباء، األرباح/هذا املصطلح األخري يشري إىل اإليرادات اآلخر،

 2.واملرحلة إىل امليزانية ضمن حقوق امللكية
فصاحية اليت حتملها وحدد املتطلبات اإلقائمة الدخل الشامل  FASBتطلب جملس معايري احملاسبة املالية 

املدجمة حاليا يف تدوين معيار احملاسبة  130ونتج عنه القائمة املالية رقم  1222يف املشروع الذي انطلق عام 
بين هذا املفهوم اجلديد من طرف اجمللس الدويل ت، كما مت "التقرير عن الدخل الشامل"770ASCللمجلس

                                                           
. 122-123، مرجع سابق، ص''(1)عرض القوائم الماليةموسوعة المعايير المحاسبية،''طارق عبد العال حماد،.د 
1
  

2
 Jacqueline Langot, Op cit, p56. 
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مبراجعة  ةوقد قام جملس احملاسبة املالي .7002عام  1ملعايري احملاسبة عند مراجعة معيار احملاسبة رقم 
توفيق املمارستني يف بغرض مع اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة  باالشرتاك(05-7011التحديث ) 770التدوين

 1.هذا املوضوع
 حتديد أهم الفروق: الفرع الثاين

املرجع أهم الفروق يف اإلفصاح عن عناصر قائمة الدخل والدخل الشامل يف فيما يلي نستعرض      
رشادات هذه إاعتمادا يف ذلك على  .الدويل، األمريكي، الفرنسي والنظام احملاسيب املايل على الرتتيب

 .املراجع وأحيانا على النماذج املقرتحة من طرفها
 :تصنيف املصاريف -1
فصاح عن حسب الطبيعة أو الوظيفة وإذا مت اختيار الطريقة الثانية يتطلب اإل تصنيف املصاريفيتم  -

 .بالتدفقات النقدية املستقبلية ؤالتنبيضاحات ألهنا مفيدة يف طبيعة األعباء يف اإل
غري أن التصنيف حسب الوظيفة هي الطريقة املعتمدة التصنيف حسب الطبيعة أو الوظيفة، يتم  -
 .(SEC)نة تداول القيم جلاملفروضة على الشركات املسجلة يف و 
ال أنه يف غالب األحيان تصنف حسب الطبيعة يف حساب إتصنف حسب الطبيعة أو حسب الوظيفة،  -

وإذا مت اعتماد التصنيف األخري يتطلب تقدمي ، النتيجة السنوي وحسب الوظيفة يف حساب النتيجة املوحد
 .املستخدمنيتفاصيل عن أعباء 

مما يتطلب تقدمي تصنف املصاريف حسب الطبيعة ويسمح للمجموعات عرض اجلدول حسب الوظيفة  -
تفاصيل األعباء حسب الطبيعة من مصاريف املستخدمني وخمصصات االهتالكات واملؤونات يف صلب 

 2.قائمة الدخل بني األقواس
  :(غري العادية)العناصر االستثنائية -4
احملتفظ )العادية واألعمال غري العادية إىل التمييز بني األعمال املستمرة  التمييز بني األعمالمت استبدال  -
فهو ، 70033 ل منذ سنةدخفصاح عن أية بنود غري عادية يف قائمة الواألعمال املوقوفة ومينع املعيار اإل( هبا

 .ويضلل املستخدمنيمفهوم ميكن أن يقدم صورة خاطئة أو غري كافية عن األداء العمليايت 
فصاح عن البنود غري العادية كبند منفصل يف النتيجة غري العادية بعد النتيجة املوقوفة والنتيجة يتم اإل -

يف قائمة الدخل وإمنا ختصص مباشرة يف قائمة األرباح عن عناصر هذه النتيجة  فصاحيتم اإل وال ،العملياتية

                                                           
1
 Voir: 

- Robert Obert,"Pratique des normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP",Op cit, p107. 

- Bernard Raffournier, 4ème éd, Op cit, p27. 

.52، ص 5009مارس  52 الصادر يوم ،19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  
2  

3
 Bernard Raffournier, 4ème éd, Opcit, P35. 
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تلك اليت هلا  ASC225-20تدوين املعيار لاملوضوع الفرعي  احملتجزة، ويقصد بالبنود االستثنائية حسب
 .وغري متكررة ،أي ال ترتبط مباشرة باألنشطة العاديةطبيعة غري عادية 

مجايل والتنظيم املتعلق باحلسابات املوحدة  فصاح عنها حسب املخطط الفرنسي احملاسيب اإليتطلب اإل -
كبنود منفصلة وعرض النتيجة االستثنائية اليت تقيس أداء النشاط االستثنائي، ويعرف هذا األخري بأنه 

، أما بالنسبة للشركات اليت تتبىن معايري ةالنشاط الرئيسي أو االستغاليل للمؤسسبالنشاط غري املرتبط 
 ARC 2013-R-03تقرتح سلطة معايري احملاسبة يف توجيهها  إظهارها من منع للتخفيفبالغ املايل، و اإل

يرادات عملياتية إجارية قبل النتيجة العملياتية الفعلية، وتدرج بعدها أعباء و استخراج نتيجة عملياتية 
وقليال ما حتمل مبالغ جوهرية، وهو  ،دود جدا من العناصر غري العادية، غري املتكررةعدد حم تضم ،أخرى

  PCG.1مجايلاملخطط احملاسيب اإل حتتبكثري عن مفهوم النتيجة االستثنائية  ضيقمفهوم 
 تتعلقاليت و البنود غري املتكررة هذه النتيجة تضم  ،فصاح عنها وعرض النتيجة غري العاديةيتم اإل -
 .7003 قبل سنة 1الكوارث الطبيعية وغريها باملفهوم الوارد يف معيار احملاسبة رقم ب

 :طيةيفصاحات املتعلقة بتقييم األداء واألرصدة الوساإل -3
فصاح لكن يتطلب اإل، و سيطية كالنتيجة التشغيلية والنتيجة العاديةفصاح عن النتائج الو ال يتطلب اإل -

يرادات واألعباء املتولدة من األنشطة العادية يف بنود منفصلة على حدة ملساعدة املستخدمني على عن اإل
التعرف على قدرة املنشأة على تكرار البند ومن مث توليد النقدية، كما يسمح املعيار بإضافة أرصدة أخرى 

 2.لمنشأةللفهم األداء املايل  ئمةالمإذا كانت 
فصاح يف تتطلب اإل (SEC)األمريكية، لكن جلنة تداول القيم املنقولة  ئبادبات حتت املال توجد متطل -

 بينماقائمة الدخل املتطورة عن الدخل من العمليات املستمرة ويشمل اهلامش التجاري والنتيجة التشغيلية، 
ونتيجة عن  ،(غري عادية)نتيجة استثنائية  ،البنود غري املتكررة يتم عرضها يف نتائج العمليات املتوقف عنها

 .هذا إىل جانب عرض النتيجة الصافية للسهم ،احملاسبية املطبقة ئالتغريات يف املباد
 والسيما النتيجة التشغيلية والنتيجة ريفصاح عن النتائج الوسيطية للتسيواعد الفرنسية اإلقتطلب الت -

 .اجلارية قبل الضريبة
 .سيةي الرئريحسب الطبيعة بتحديد النتائج الوسيطية للتسي يسمح حتليل األعباء -
 :قفال الدورة املاليةإموقوفة عند  اتالتخلص من نشاط -2
الفصل بني نتيجة النشاط املستمر ونتيجة النشاط املوقوف، ويتطلب  5بالغ املايل رقم يتطلب معيار اإل -

عرض هذه األخرية كبند واحد منفصل يتضمن صايف النتيجة عن العمليات املوقوفة من تاريخ التنازل 
                                                           
1
 Micheline friédérich,Georges langlois et autres, 8ème éd, Op cit, p379. 

.124ص مرجع سابق،  "1 عرض القوائم الماليةموسوعة المعايير المحاسبية،"طارق العال حماد، .د 
2
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أو وصايف النتيجة عن التنازل عن أصول لعمليات موقوفة، ومتثل النشاطات املوقوفة إما خطوط أعمال 
 1.مهمة ومنفصلة أو فروع مت اقتناءها بنية إعادة بيعهامناطق جغرافية 

يتطلب فصل األعمال املستمرة عن األعمال املوقوفة اليت ال ميكن أن يطبق عليها مبدأ االستمرارية هلذا  -
فصاح عن نتيجة األعمال املوقوفة كبند منفصل وتسجل كمبلغ جتميعي يضم كل من صايف النتيجة يتم اإل

وف املسجل بني تاريخ التخطيط للبيع والتاريخ الفعلي للبيع وصايف النتيجة احملققة عن بيع عن النشاط املوق
يف " بيعللمعدة "د بنالتزامات النشاط املوقوف حتت /أصول النشاط املوقوف، وهذا بعد فصل أصول

تساهم يف  وأة امليزانية، ومتثل النشاطات املوقوفة تلك اليت ميكن أن ال تولد تدفقات نقدية مستمرة ومهم
 2.لكها املنشأةتذلك مع عناصر أخرى مت

شاطات املستمرة والنشاطات املوقوفة ويتم الفصل بني نتيجة بيع أصول ال وجود ملبدأ الفصل بني الن -
يرادات الناجتة عن اإل/م عرضها كبند منفصل ضمن النتيجة االستثنائية، واألعباءتلعمليات موقوفة لي

يرادات اإل/سب طبيعتها بند ببند ضمن األعباءليتم عرضها حالنشاطات املتخلص منها حىت تاريخ التنازل 
مثلما يتطلبه  النشاطات املوقوفةاملايل  اإلبالغتبىن معايري تالشركات اليت  بينما تعرض .العملياتية األخرى
 .5املايل رقم  اإلبالغومعيار  1معيار احملاسبة رقم 

عمال املوقوفة ضمن نتيجة األبيتم الفصل بني النشاطات املستمرة والنشاطات املوقوفة ويتم االعرتاف  ال -
 .7002نسخته قبل  1معيار احملاسبة رقم  يتطلبهالنشاط العادي، كما كان  وإيراداتأعباء 

 :على التثبيتات احملتفظ هبا للبيع وإيراداتأعباء  -5
 .خرى ضمن النتيجة العاديةاألعباء األو  اإليراداتعنها كباقي  اإلفصاحيتم  -
 .وأعباء عادية كإيراداتها  عن اإلفصاحيتم  -
الصايف   ملبلغعن ا واإلفصاح واإليراداتبني هذه األعباء  صبإجراء تقا 07-22يسمح التنظيم الفرنسي  -

أصول النشاطات املوقوفة، أما اجملموعات اليت  النتيجة االستثنائية مع نتيجة التنازل عنكبند منفصل ضمن 
 .1معايري اإلبالغ املايل فيتم العرض حسب معايري احملاسبة رقم  تبىنت

 .عنها بنفس املنظور الفرنسييتم اإلفصاح  -
 :تام الصنع وقيد التصنيع واإلنتاج املثبتمنتوج اإلفصاح عن التغريات يف خمزون  -6
الطبيعة فإنه يتطلب عرض التغريات يف املخزون كمصروف، كما خيصص املقابل إذا كان التصنيف حسب -

 .للتثبيتات املنجزة من طرف املؤسسة الستخدامها الذايت كذلك كمصروف
 .البنود كمصروفات ضمن تكلفة املبيعات هيتم االعرتاف هبذ -

                                                           
1
 Cabinet d’audit et de conseil, Ernst and Young ,"US GAAP versus IFRS", Op cit, p4. 

2
 Ibid, p4. 
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خمزون أول مدة عن خمزون  ادالتشغيلية، فإذا ز  يفصح عن تغيري املخزون كبند منفصل ضمن اإليرادات -
ويسجل رصيد مدين، أما  كخر مدة، فهو إنتاج ويسجل رصيد دائن، وإذا كان العكس فهو ميثل استهالآ

 .فيتم عرضه كإيراداتاإلنتاج املثبت 
 .يتم اإلفصاح عن هذه البنود كإيرادات ضمن إنتاج الفرتة كما هو احلال يف القواعد الفرنسية -
 مؤونة تدين قيمة املخزونختصيص واستعادة  -7
تكلفة يتم اإلفصاح عن التخصيص كمصروف، فالتخصيص يعرتف به كخسائر من خالل زيادة  -

 .البضاعة املباعة واالستعادة يعرتف هبا كربح من خالل ختفيض تكلفة البضاعة
 .يتم االعرتاف بكليهما كمصروف ميس تغري املخزون وبذلك تكلفة البضاعة املباعة -
 .املخصصات كمصاريف يف بنود منفصلة واالستعادة كإيرادات يف بنود منفصلة كذلكتظهر  -
 .تظهر كبنود منفصلة ضمن مصروفات وإيرادات النشاط العادي للمنشأة -
الدويل واألمريكي بطريقة حقوق  رجعاملعاجلة يف امل)احلصة يف املنشآت الشريكة واملشرتكة  -8

  .(امللكية
ل فيتم جتميعهما مع باقي البنود للحصول على دخكبندين منفصلني يف قائمة اليتطلب عرض احلصتني   -

 .نتيجة اجملموع املوحد
 .يتطلب العرض كبنود منفصلة وجتميعها للحصول على نتيجة اجملموعة -
يتم اإلفصاح عن احلصة يف الشركة الشريكة كبند منفصل بني النتيجة الصافية للشركات املندجمة والنتيجة  -

مصاريف وإيرادات  مع هادجم 07-22واحلصة يف الشركة املشرتكة يتطلب التنظيم . وع املوحدمجللمالصافية 
 ،نشر حسابات وفق معايري اإلبالغ املايلاجملموعات اليت تأما  .املشروع املشرتك بند ببند يف قوائم املشارك

أفريل  02لـ  -ANC n°2013-01الصادر عن سلطة معايري احملاسبة  هحسب التوجي فيمكن أن ختتار
عرض هذه احلصة أسفل قائمة الدخل املوحدة أو ضمن العناصر العملياتية كبند منفصل بني  7013

ت املشرتكة آأن يكون نشاط املنش بشرط ،النتيجة العملياتية ونتيجة عملياتية بعد احلصة يف النتيجة الصافية
للعرض فعليها أن فإذا اختارت املنشأة هذه الطريقة  .يكتسب طبيعة عملياتية مكملة لنشاط اجملموعة

  1.يف املالحق املرفقة للقوائم املالية االختيارسبب هذا  للقارئتوضح 

                                                           
1
 Voir: 

-François Lenoir," Récente Position de l’ANC sur le résultat Opérationnel, Agrégat essentiel mais désormais à 

étages multiples", Article publié sur Le blog Expert-consolidation,Tuillet corporate,17/05/2013, Disponible en 

http://www.expert-consolidation.com,Consulté le 30/04/2015. 

- Bruno Bachy," Impacts de la nouvelle normes IFRS11, partenariat sur le compte de résultat, Article publié sur 

le blog des financiers,12 sept 2013, http://.www.blogdesfinanciers.com, consulté le 04/05/2015. 
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يتم اإلفصاح عن احلصة يف الشركة الشريكة كبند منفصل بعد النتيجة الصافية للسنة املالية ليتم دجمها مع  -
ة يتطلب اإلفصاح عنها الشركة املشرتك أما احلصة يف ،هذه األخرية واحلصول على نتيجة اجملموع املوحد

 .ضمن العناصر املشاهبة هلا بعد دجمها بند ببند مثلما تتطلبه طريقة التوحيد التناسيب
 :حصة األقلية من النتيجة الصافية -9
حد أدىن، فهي تظهر كمصروف يف بند مستقل بعد كيتم اإلفصاح عنها ضمن البنود الواجب عرضها   -

ل الشامل حىت لو يؤدي هذا دخاإلفصاح عن حصة األقلية من نتيجة الالربح الصايف، كما يتطلب املعيار 
 .رصيد عجزإىل أن يكون احلصص غري املسيطر عليها 

ل الشامل بني احلصة لدخلنتيجة الصافية الأن تقسم  ASC 810يتطلب تدوين معيار احملاسبة للمجلس  -
 1.العائدة للشركة األم وحصة األقلية

من هذه األخرية للحصول على نتيجة ختصم يتم االعرتاف هبا كبند مستقل بعد النتيجة الصافية، حبيث  -
 .وجود حلصة األقلية من نتيجة الدخل الشامل، هذه األخرية غري واردة يف القواعد الفرنسية وال. اجملموعة

صم من هذه األخرية ويتم احلصول عنها كبند مستقل بعد النتيجة الصافية للسنة املالية لتخ اإلفصاحيتم  -
 .على حصة اجملموعة من النتيجة

 تدين قيمة الشهرة املسجلة يف تاريخ اقتناء االستثمار يف الشركة الزميلة واملشرتكة -10
 2.يتم خصم التدين احملتمل للشهرة قبل الوصول إىل النتيجة الصافية للشركات املندجمة-
 .النتيجة الصافية للشركات املندجمةيتم خصم التدين قبل الوصول إىل  -
حتت د خاص بقائمة الدخل املوحدة بنوهو "اهتالك فروقات االقتناء"هتالك الشهرة كبند منفصل إيظهر  -

 .املندجمة للمنشآتويظهر بعد بند النتيجة الصافية ي، فرنسال التنظيم
النتيجة للشركات بند ول إىل يظهر التدين يف بند االهتالكات وخسائر القيمة ويتم خصمه قبل الوص -

 .املندجمة
 (Share)  EPS Earning Perخسارة السهم الواحد/رحبية -11
عرض واحتساب رحبية األسهم على الشركات اليت تطرح أسهما فعلية  33يلزم معيار احملاسبة الدويل رقم  -

إذا كان درجة قيمها أو حمتملة لالكتتاب يف السوق املايل أو يف طريقها للطرح وال تستثين الشركات غري امل
لحسابات الفردية للشركة األم واحلسابات املوحدة، ويتطلب املعيار إعداد وعرض لهناك عرض مشرتك 

صرف نأساس املعلومات املوحدة وبالتحديد من صايف الربح املوحد ألن املستثمر ي علىسهم رحبية ال
عرض رحبية السهم من خالل رقمني  مبعىن ،اهتمامه إىل معرفة نتائج اجملموعة، ويتطلب اإلفصاح املزدوج

                                                           
1
 Robert Obert,"Pratique des Normes IFRS,Normes IFRS et US GAAP", Op cit, p108. 

2
 C.Maillet-Baudrier,A.leManh,4ème éd, Op cit, p169.  
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صايف أرباح  وحتتسب من ،رحبية السهم األساسية ورحبية السهم املخفضة يف أسفل قائمة الدخل: خمتلفني
اجملموعة من النشاط املستمر بعد الفوائد والضريبة، كما يتوجب عرض حصة السهم الواحد من النتيجة 

  .جزء من اإليضاحات املرفقة للقوائم املاليةكاملوقوفة يف صلب قائمة الدخل أو  
الشركات نشر هذه املعلومة ألهنا تسهل مقارنة أداء  مجيععلى  FAS 122تفرض القائمة املالية رقم  -

ها مع شركات متماثلة لنفس الفرتة، فيتطلب على الشركات ذات ئالشركة نفسها عرب فرتات متعاقبة وأدا
اهليكل الرأمسايل البسيط عرض ربح السهم األساسي فقط بينما تعرض على الشركات ذات اهليكل الرأمسايل 

نتيجة ، (املستمر)طلب عرض رحبية السهم الواحد من نتيجة النشاط العادي املعقد عرض مزدوج، ويت
 ول يفحتقد . التغيريات يف السياسات احملاسبية املطبقةر ثالنشاط غري العادي وأنتيجة النشاط املوقوف، 

إىل ربح السهم األساسي لتبسيط املعلومة وتوفيقها مع معلومة  األويلهذه القائمة مصطلح ربح السهم 
 .33رقم احملاسبة  معيار

بغرض حتسني املعلومة املقدمة للمستثمر بالدرجة األوىل  33بتبين املعيار الدويل رقم الفرنسي  املرجعيقوم  -
يف البورصة أن  املدرجة أو غري املدرجة قيمهاواحمللل املايل بدرجة ثانوية، حبيث يلزم كل من اجملموعات سواء 

اعد الفرنسية احتساب رحبية السهم تقوم بعرض مزدوج لرحبية السهم يف أسفل قائمة الدخل، وتتطلب القو 
من النتيجة الصافية للنشاط، كما تتطلب نشر مكمل لرحبية السهم من النتيجة اجلارية بعد الضريبة وبعد 

أما الشركات اليت تنشر . 1تظهر بصفة جوهريةحقوق األقلية يف حالة ما إذا كانت النتيجة االستثنائية 
ويتطلب احتساب رحبية السهم  .33ىن اسرتشادات معيار احملاسبة رقم تتبحساباهتا وفق املرجع الدويل فهي 

ألن قانون الشركات الفرنسي يرى أنه إذا احتسبت على أساس معلومات موحدة   الصافيةمن النتيجة 
رب عن املبلغ الفعلي حلقوق املسامهني، حيث يعد مسامهو اجملموعة هم ستصبح عبارة عن مؤشر ومهي وال تع

، كما يرى بأن حصة السهم من النتيجة املوحدة وختصص هلم قانونيا نتيجتها الصافية مسامهو الشركة األم
  2.هي األخرى نسبة ومهية ألن احتساهبا يتم على أساس النتيجة املوحدة وعدد األسهم القائمة للشركة األم

املايل عرض نتيجة السهم الواحد بالنسبة جلميع شركات املسامهة اليت تقوم بإعداد  يتطلب النظام احملاسيب -
 .حسابات اجتماعية أو موحدة

 البيع يراداتإ -14
 احلسومات املمنوحة على املبيعات  عنها باملبلغ الصايف بعد خصم اإلفصاحيتم  -
 .عباءكأعنها بالصايف بعد خصم التخفيضات املالية والتجارية، هذه التخفيضات ال ختصص  يفصح  -

                                                           
1
 Pascale Delvaille,Cristopher hossfeld et autres , Op cit, p215. 

2
 Ibid, p213. 
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عنها متضمنة للتخفيضات املالية اليت تسجل كأعباء ومتضمنة للتخفيضات التجارية اليت  اإلفصاحيتم  -
 (202Contra-account/حـ)تسجل هي األخرى كأعباء يف احلساب املقابل حلساب املبيعات 

 .عنها بنفس املنظور الفرنسي اإلفصاحيتم  -
 قائمة الدخل الشامل  -13
للتداول العام أو يف طريقها للطرح، ويتطلب معيار احملاسبة  اض على مجيع الشركات اليت تطرح أسهمر تف -

أو يف  ،يف قائمة واحدة مع قائمة الدخل التقليدية لتعطي جمموع الدخل الشامل: عرضها بطريقتني1رقم 
اخلسارة الظاهرة يف قائمة الدخل مث يتم عرض مكونات  /قائمة منفصلة عن القائمة التقليدية تبدأ بالربح

النتائج عن ، 32أو  12احملاسبة رقمخر اليت تتمثل يف فائض إعادة التقييم وفق معيار الدخل الشامل اآل
وط وفق حتقييم األصول املالية املعدة للبيع، نتيجة اجلزء الفعال من الت إعادة، فرق 71الرتمجة وفق املعيار 

عن تعديالت إعادة التصنيف هلذه العناصر وضريبة الدخل عن كل ويتطلب كذلك اإلفصاح  .32املعيار 
 .بند إما يف صلب القائمة اليت حتمل هذه البنود أو يف اإليضاحات

أو قائمة تغريات حقوق امللكية وتصنف عناصر الدخل الشامل  تعرض يف قائمة واحدة أو قائمة منفصلة -
خر حسب طبيعتها لتسهيل قراءهتا، وإىل جانب العناصر املذكورة أعاله يتطلب اإلفصاح كذلك عن اآل

 1.خراألثر التجميعي للتغيري يف املبادئ احملاسبية والتقديرات واألخطاء كجزء من الدخل الشامل اآل
عن التغريات الطارئة  خر وإمنا يتم اإلفصاحدخل الشامل وال عناصر الدخل الشامل اآلال وجود لقائمة ال -

مع حاملي أسهم املنشأة يف على حقوق امللكية النامجة عن أحداث أخرى غري تلك النامجة عن عمليات 
أما الشركات اليت تعد  ،"Réserves de réévaluationاحتياطات إعادة التقدير"بـسوم و امليزانية يف بند م

حساباهتا وفق املرجع الدويل فهي تقوم بإعداد هذه القائمة وتفضل معظم الشركات عرضها يف قائمتني 
 2.خراخلسائر وعناصر الدخل الشامل اآل /وقائمة تبدأ باألرباح" قائمة الدخل"منفصلتني 

يف بورصة اجلزائر، وإمنا يتم عرض عناصر الدخل  املدرجة قيمهاوجود هلذا املفهوم بالنسبة للشركات  ال -
، ويرجع ذلك كون هذا املفهوم مت إدخاله يف املرجع "فارق إعادة التقدير"خر يف امليزانية يف بند الشامل اآل

 .7002الدويل سنة 
 التغيري يف السياسات احملاسبية وتصحيح األخطاءالتعزيز من قابلية املقارنة عند  -12
أو لتعزيز مالئمة املعلومة ك تغيري يف السياسات احملاسبية بسبب صدور معيار حماسيب جديد إذا كان هنا -

تصوير بيانات الفرتات  ةعن طريق إعاداملالية، يقتضي أن تقود املعلومة املقارنة إىل املعاجلة بأثر رجعي 
                                                           
1
 Jacqueline Langot, Op cit, p47. 

2
 Voir : 

- Bernard Raffournier, 5ème éd, Op cit, p36. 

- Robert Obert," Pratique des normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP", Op cit, p99. 
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املقارنة اليت تتعلق بالفرتات تعديل الرصيد االفتتاحي لكل بند متأثر يف حقوق امللكية واملبالغ السابقة، و 
، وال يسمح باالعرتاف باألثر التجميعي يف السابقة كما لو أن السياسة احملاسبية كانت مطبقة سابقا

 1.الدخل
اإلفصاح إعادة تصوير القوائم السابقة مع املبادئ األمريكية تطلب تلزيادة درجة وقابلية مقارنة القوائم  -

ها التجميعي بتطبيق املعاجلة الرجعية على األرصدة السابقة املعروضة عن طبيعة هذه التغيريات وأثر 
النتيجة عن التغريات احملاسبية يف املبادئ والتقديرات "ويتم عرض ذلك يف  ،(لثالث فرتات)للمقارنة

 2.كبند منفصل بني البنود غري العادية وصايف الدخليف الفرتة اليت حدث فيها التغيري   "واألخطاء
أن حتمل املالحظات املرفقة للقوائم تربير التغيريات احملاسبية  (273فقرة)07-22يتطلب التنظيم الفرنسي  -

مجايل يف احلسابات الفردية احملاسيب اإل املخطط، بينما يتطلب وأثرها على النتيجة وحقوق امللكية املوحدين
للفرتات السابقة وفقا للطريقة احملاسبية  (Les comptes pro forma)فصاح عن أرقام صورية إضافيةاإل

األثر من خالل تضمني وتتم املعاجلة بأثر رجعي  دون إعادة تصوير أو عرض القوائم السابقة، ،اجلديدة
احملاسبية وتتم املعاجلة بأثر مستقبلي من خالل تضمينه يف  ةلسياسعند تغيري ا حقوق امللكية يفالصايف 
 3.تصحيح األخطاءعند  النتيجة

يتطلب النظام احملاسيب املايل تكييف مبالغ السنة السابقة إذا تغريت طرق العرض والتقييم، وإذا كان غري  -
 عمليا ميكن تقدمي تفسري يف امللحق حول التعديالت اليت أدخلت على املعلومة يف السنة السابقة جلعلها 

 4.قابلة للمقارنة
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Eric Tort,"L'information financière pro forma et comparative en règles françaises et internationales", Revue 

Francaise de Comptabilité n 465, Mai 2013, p43. 
2
Richard G.Shroeder et autres,Op cit, p177-178.  

3
 Eric Tort,"L'information financière pro forma et comparative en  règles françaises et internationales", Op cit, 

p43. 
4
 52 ، الصادر يوم 43والصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المتضمن للنظام المحاسبي المالي  11-04من قانون  59المادة   

 .02، ص  5004نوفمبر 
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 قائمة الدخلوتأثريها على عملية إعداد فصاحية املمارسة اإلحتليل الفروقات يف : املطلب الثاين
 املوحدة

 حتليل الفروقات يف أسس عرض عناصر قائمة الدخل : الفرع األول
فصاح يف اإلثل أوجه االختالف متمن خالل هذه املقارنة ميكن أن نستخرج ونفسر النقاط الرئيسية اليت     

 :على النحو التايلعن عناصر الدخل يف نظم احملاسبة املقارنة 
فاألول يستخدم يف " faux amis"غري مرتادفني يف الواقع " غري عادي"و" استثنائى"إن املصطلحني  -

كرر، أما تثل األحداث اليت ميكن أن تمي ، وهواحملاسبة الفرنسية ويقصد عدم االرتباط بدورة االستغالل
 ،ةيستخدم يف احملاسبة األجنلوسكسونية ويقصد به الطابع غري املألوف الذي تكتسبه املعلومة احملاسبالثاين ي

مثل اخلسائر من الكوارث الطبيعية وميثل األحداث اليت تتميز بطبيعتها غري العادية وعدم تكرار حدوثها 
اخلسائر من بيع /رباحفعلى سبيل املثال تصنف األ. ومصادرة أصول الشركة بواسطة حكومات أجنبية

 ة،الفرنسي قائمة الدخلالعقارات واملعدات واآلالت املستخدمة يف املشروع ضمن العناصر االستثنائية يف 
وقد قام اجمللس  .األمريكية وجزءا من احلياة اليومية للمؤسسةغري أهنا تعد عناصر عادية يف قائمة الدخل 

متاما عند عرض قائمة الدخل الشامل أو قائمة الدخل  العادية البنود غري استبعادالدويل ملعايري احملاسبة ب
 .التنبؤيةإىل تشويه صايف الدخل وال تتماشى مع معيار القدرة املنفصلة أو اإليضاحات ألنه يرى بأهنا تؤدي 

يتم فصل العناصر غري العادية عن العناصر العادية يف النظام احملاسيب املايل ويقصد هبا تلك الناشئة عن  -
غري متوقعة، وهي ال تشبه العناصر االستثنائية يف الظروف االستثنائية مثل حالة نزع امللكية أو كارثة طبيعية 

 .1222 عاميف نسخته لــ 1ها معيار احملاسبة رقم تشبه البنود غري العادية اليت تطلب وإمناالنظام الفرنسي، 
بعد خصم التخفيضات اإلفصاح عن املبيعات يف املرجع احملاسيب األمريكي والدويل باملبلغ الصايف يتم  -

ام الصنع، قيد تالتجارية الجتناب تضليل املستخدمني، كما أنه يتم ختصيص كل من تغري خمزون منتوج 
تكلفة )ادة املؤونة على املخزون كمصروف من خالل تعديل مصروفات اإلنتاج عالتصنيع، خمصصات واست

لتعكس حقيقة أما أنه زاد اإلنتاج عن مستويات املخزون أو أن املبيعات تزيد عن اإلنتاج وبذلك ( املبيعات
ملخزون يف هذا اختفيض مستويات املخزون، غري أنه يف النظام الفرنسي واجلزائري يتم اإلفصاح عن الزيادة 

، وهو يسجل هبذه الطريقة لتعديل اإلنتاج املباع إما بالزيادة أو (اإليرادات)خالل الفرتة بعد بنود اإلنتاج 
 .النشاط، غري أن هذا العرض جيب أن ال يفهم منه أنه ميثل دخالالنقصان للتوصل إىل إنتاج ب

فإنه ميكن خمالفة معيار الثبات  ،US GAAPاملبادئ األمريكية مبا أن مبدأ اإلفصاح من أهم ما مييز  -
إلجراء يوفر معلومات أكثر مالئمة، ومبا أن ة إذا كان هذا ايوميكن التغيري من السياسات واملبادئ احملاسب

إعادة عرض القوائم التغريات يف ممارسة عملية التقرير ختفض من قابلية مقارنة القوائم بني الفرتات، يتطلب 
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الدخل، وهبذا ميكن  يف قائمةكبند منفصل هذه التغيريات وأثرها التجميعي   اإلفصاح عن طبيعةالسابقة و 
ويغطي على القول بأن اإلفصاح يف النظام األمريكي مبدأ يعمل على إيضاح املعلومة لتسهيل فهمها 

وسرعة  منها والسيما يف ظل توفر ممارسات بديلة يف عملية التقرير يعززاخلاصية الثانوية لقابلية املقارنة، فهو 
من اخلصائص النوعية األساسية للمعلومة وبه تتحقق الشفافية املطلوبة كذلك وهو   .تغريها بسبب مرونتها

لقوائم الفرتات السابقة املعروضة فقط فهو يتطلب العرض الرجعي  ،من طرف اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة
ة بأثر رجعي يلكن القواعد الفرنسية تتطلب املعاجلة احملاسب .للمقارنة يف كل احلاالت إذا كان ذلك عمليا

ويتطلب النظام احملاسيب املايل  .ملقارنة، حبيث يتم توفري إيضاحات عن ذلك يف امللحقادون عرض القوائم 
 .يف امللحق ات عن ذلك، وإذا كان غري عمليا ميكن تقدمي تفسري تكييف مبالغ السنة السابقة

دولية واألمريكية اليت تفضل عرض عوائد السهم الواحد على أساس معلومات موحدة، خالفا للمعايري ال -
معلومات موحدة ستصبح عبارة على أساس الفرنسي أن رحبية السهم إذا احتسبت  يرى قانون الشركات

من ما أن مسامهي اجملموعة هم بعن مؤشر نظري وومهي وال تعرب عن مبلغ احلقوق الفعلية للمسامهني، ف
فال يكون هناك ختصيص للنتيجة باملعىن القانوين على  (نظرية الشركة األم مبفهوم)مسامهي الشركة األمميثلون 

املستوى املوحد، كما يرى القانون الفرنسي بأن حصة السهم من النتيجة املوحدة هي األخرى نسبة ومهية 
القائمة للشركة األم وبذلك حيتسب البسط وعدد األسهم املوحدة ألنه يتم احتساهبا اعتمادا على النتيجة 

على أساس معلومات اجتماعية وهذا ما يتناىف مع على أساس معلومات موحدة، يف حني حيتسب املقام 
يرجع هذا التباين إىل  .املبادئ األساسية لتشكيل النسب املالية واليت تفرض جتانسا بني البسط واملقام

النظام الدويل واألمريكي جوهر العملية االقتصادية على شكلها  ، حبيث يسبقاحملاسبيةخصائص األنظمة 
يسبق القانوين ويستبعدان املفهوم القانوين للربح القابل للتوزيع من طرف الشركة األم، بينما النظام الفرنسي 

 الشكل القانوين وحيتسب حصة السهم على أساس معلومات اجتماعية ويقر بأهنا متثل الربح احلقيقي القابل
 .للتوزيع

غري أهنا أكثر تفصيال يف املرجع  ،ثل يف األنظمة حمل املقارنةاائد السهم الواحد يتمعو ويظهر بأن عرض  
أن أسس  ، إىل جانبنتائج رئيسية يف قائمة الدخل ربعالعرض من أاألمريكي، ألن هذا األخري يتطلب 

لذا تكون هذه املعلومة قابلة للمقارنة يف ظل النظام  ،القياس تتباين والسيما مع املرجع الفرنسيومنهجية 
 .احمللي وال ميكن مقارنتها على املستوى الدويل

تغريات عميقة يف احملاسبة عن املنشآت املشرتكة واليت كانت  11رقماملعيار الدويل لإلبالغ املايل  أدخل -
كية مما يؤثر على عرض القوائم املالية توحد سابقا بطريقة التوحيد التناسيب لتتحول إىل طريقة حقوق املل

اقرتحت سلطة  11ريات السلبية لتطبيق معيار اإلبالغ رقم ث، وللتخفيض من التأقائمة الدخلوالسيما 
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 املنشآتتبىن املرجع الدويل أن تعرض احلصة يف تسمح للمجموعات اليت ي توجيهمعايري احملاسبة الفرنسية 
بطريقة حقوق امللكية ضمن النتيجة العملياتية، بشرط إذا كان نشاط هذه  املشرتكة والزميلة واملعاجلة

ن توضح أ فيتطلب عليهااختارت املنشأة هذه الطريقة للعرض وإن ، ميثل امتداد لنشاط اجملموعة املنشآت
قابلية مقارنة احلسابات وكذلك جتميع وتوحيد من يف امللحق سبب هذا االختيار الذي سوف يعقد  ارئللق

كما يكون من الضروري أن تقدر اجملموعات حاليا تأثري تطبيق   األجنبية، حسابات اجملموعات الفرعية
من خالل تبين اتصال احلزمة اجلديدة للتوحيد على عرض حساباهتا وتقوم بتحضري املستثمرين والسوق 

 . سريع، واضح وبيداغوجي للحد من التأثريات والسيما على مستوى تسعريهتا
الربح يف قائمة الدخل، تضاف إىل هذه األخرية قائمة أخرى للحصول عملية  اكتمالطق عدم من من -

على قائمة الدخل الشامل، إدخال هذا املفهوم يعين إدخال مقياس جديد لألداء فهو يأخذ بعني االعتبار  
الستخدام املتزايد كل التغريات غري النقدية للثروة اليت تطرأ خالل الفرتة والسيما املمارسات احلديثة وا

ا إمنللقيمة العادلة وتسجيل تغرياهتا يف األرباح واخلسائر، فهذا املفهوم ال حيل حمل النتيجة التقليدية و 
عامة )يكملها، فقد تؤثر كيفية العرض هذه على عملية اختاذ القرار السيما املستخدمني غري املهنيني 

خدام املتزايد للتمويل خارج امليزانية من قبل بتوفري معلومات أحسن خاصة يف ظل االست( اجلمهور
 .الشركات

 أثر التباين يف املمارسة اإلفصاحية على إعداد قائمة الدخل املوحدة: الفرع الثاين
هذا التباين يف عرض املعومات املالية سوف يؤدي إىل صعوبة جتميع وتوحيد حسابات الشركات     

متعددة اجلنسيات، فيمكن إجراء املقارنة من خالل املؤشرات التلخيصية عن تباين وتعقد القوائم، لكن ال 
فها وتبويبها، لكن هذا يتطلب جتميع احلسابات بند ببند مما يتطلب إعادة تصني دميكن التوحيد، فالتوحي

 :اإلجراء يكون صعب التحقيق فهو يتطلب 
 .الفهم الدقيق للممارسات اإلفصاحية الدولية املقارنة لتيسري عملية إعادة التصنيف -
إعادة األمر فيتطلب  الظاهرة يف قائمة الدخل،يؤثر إعادة تصنيف األعباء واإليرادات على النتائج  -

من قبل تفرض إعادة تصوير  (SEC)، هلذا كانت جلنة تداول األوراق املالية ة تصنيف يف كل ميزانية موحد
 السوق املايلملبادئ املقبولة واملتعارف عليها حىت يقبل تداول أوراقها يف اقوائم الشركات األجنبية باستخدام 

 .األمريكي
 التحليل املقارن نتائج أهم : الفرع الثالث

فصاحية يف قائمة الدخل، حتليلها وإظهار أثرها على توحيد اإل ةاملمارسأهم الفروق يف بعد جتديد     
  :التوصل إىل النتائج التالية مت ،حسابات اجملموعة
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تتقارب ممارسات العرض يف قائمة الدخل وفق النظام الدويل األمريكي ألهنما يشرتكان يف الكثري من  -
اإلفصاح، تسبيق اجلوهر على الشكل، كما أن كال  يلية، مبدأضاخلصائص وأمهها خدمة املستثمر بدرجة تف

سيب تعمالن على التوافق باستمرار، فأحيانا يقوم جملس معايري احملاسبة اجلهتني املسؤولتني عن التأطري احملا
املالية بتعديالت ويطرح مذكرات مناقشة حتمل مشاريع تتوافق مع معايري احملاسبة الدولية اعرتافا منه باحلاجة 

خر بتقارب املمارسات جيع التوفيق دوليا، ويف املقابل يقوم جملس معايري احملاسبة الدولية هو اآلإىل تش
 .كمرجع أول عند طرح مشروع معيار معنيويتخذ املمارسات األمريكية  

وما يفسر ذلك فصاحية يف ظل املبادئ األمريكية أكثر تفصيال من املمارسة الدولية تكون املمارسة اإل -
 .إلفصاح من أهم املبادئ اليت تقوم عليها احملاسبة األمريكيةهو كون ا

فصاحات متماثلة مما خيدم عملية إ ميقدعلى تمن قابلية مقارنة القوائم على الصعيد الدويل  التعزيزيعمل  -
 فصاحات املتعلقة بتقييم األداء مثل رحبية السهمجتميع وتوحيد بنود هذه القوائم كما هو احلال بالنسبة لإل

 .الواحد واألرصدة الوسيطية للتسيري
الفرنسية توفري إيضاحات يف امللحق عن بعض البنود دون عرضها يف قائمة الدخل كما ل القواعد ضتف -

هو احلال بالنسبة للنتيجة يف التغريات احملاسبية، غري أن عرضها يف صلب قائمة الدخل يكون أكثر مالئمة 
كون قائمة الدخل هي ثاين قائمة من حيث األمهية بالنسبة للمستخدم،  ويسهل عملية توحيدها ومقارنتها،  

كما يعد مدخل األعباء واإليرادات هو املدخل املنتهج من طرف املخطط الفرنسي والتنظيم املتعلق 
 .باحلسابات املوحدة لفهم النتائج

العرض الواردة يف هذه املعايري غري أن تبىن معايري اإلبالغ املايل قواعد تحترتم الشركات الفرنسية اليت  -
حتاول أن تتبىن حال وسطا بني القواعد الفرنسية والقواعد الدولية للعرض، كما  ANCسلطة معايري احملاسبة 

لـتأثريات السلبية اختفيض هو احلال بالنسبة للبنود غري العادية واحلصة يف الشركات الزميلة واملشرتكة بغرض 
 .ولية غري أن هذا اإلجراء يعيق ويصعب عملية التوحيد ويتطلب إعادة تصنيف هذه البنودالدلتطبيق املعايري 

كب التعديالت اليت ا ومل يو  7003فصاحية الدولية الصادرة قبل سنة اإليتبىن النظام احملاسيب املايل القواعد  -
خر، الدخل الشامل اآلمنع إظهار البنود غري العادية، عرض النشاطات املوقوفة وعناصر كطرأت بعد ذلك  

باملعايري الدولية يف نسخها هذا إىل جانب أن بعض القواعد تتوافق مع القواعد الفرنسية وليست هلا صلة 
كإجراء التقاص بني أعباء وإيرادات التنازل عن األصول العينية، عرض التغريات يف ( 7003قبل )السابقة 

 .ملثبتا واإلنتاجخمزون منتوج تام الصنع وقيد التصنيع 
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تغريات حقوق امللكية قائمة أهم الفروق يف أسس عرض قائمة تدفقات اخلزينة، : املبحث الثالث
 وقائمة اإليضاحات

ئم قائمة تدفقات اخلزينة، تغريات حقوق امللكية وقائمة اإليضاحات ضمن اجملموعة الكاملة للقوا تدخل    
 .ونستخرج االختالفات فيما بينها، خيضع عرضها لقواعد نوضحها يف هذا املبحث املالية

 أهم الفروق يف أسس عرض قائمة تدفقات اخلزينة يف األنظمة احملاسبية املقارنة :األول املطلب
 هاجتدر اإلشارة أوال إىل مفهومتدفقات اخلزينة قبل القيام بتحديد أهم الفروق يف أسس عرض قائمة     

 .ام حماسيب مقارنظوأمهيتها يف كل ن
 تعريف وأمهية قائمة التدفقات النقدية يف نظم احملاسبة املقارنة: األولالفرع 
واضعي املعايري الدولية واحمللية يف دول خمتلفة على أن قائمة تدفقات اخلزينة هي مكون هام لقد أمجع      

وهي التغريات يف اخلزينة اليت جتنيها  ،ن أمهيتها يف أمهية املعلومة اإلضافية اليت تظهرهامللتقارير املالية وتك
فإذ كانت  .املنشأة وتلك اليت تستعملها خالل الفرتة، واليت تعجز كل من امليزانية وقائمة الدخل عن تقدميها

يف فرتة حمددة وهي نظرة ساكنة، ومتكن  املرفقة يف امللحق تقدم الوضعية املالية اإلضافيةامليزانية مع معلوماهتا 
مع معلوماهتا املرفقة من التعرف على أصل النتيجة، فإن قائمة التدفقات النقدية تعطي نظرة  قائمة الدخل

ديناميكية عن تطور الوضعية املالية وبنية اخلزينة لفرتة حمددة، فإذا كان باإلمكان مقارنة اخلزينة يف بداية 
 .أت عليهاالفرتة باخلزينة يف هنايتها فإنه يتعذر حتديد وتفسري التغريات اليت طر 

التدفقات هي قائمة شاملة كقائمة الدخل واملركز املايل وقائمة مراقبة كقائمة تغريات كون قائمة إىل جانب  
لمستخدمني معلومات مفيدة متكنهم من للتحليل املايل، حبيث توفر لحقوق امللكية، فهي كذلك قائمة 

املبالغ  علىحول قدرة املنشأة يف التأثري ومعلومات تقييم تغيريات صايف أصول املنشأة وهيكلها املايل 
أفضل لتقدير مقدار النقدية املستقبلية واليت متثل حمور كما توفر معلومات ،وتوقيت التدفقات النقدية

 ، وهذا أساسي للمستثمرين والدائنني وتساهم يف تعزيز قابلية مقارنة تقارير األداء التشغيلي ملختلف املنشآت
كوهنا تركز على األساس   ثتخدام معاجلات حماسبية خمتلفة لنفس العمليات واألحداألهنا تستبعد أثار اس

 .النقدي وليس أساس االستحقاق
بإصدار القائمة  1222وأصبحت ملزمة للنشر سنة هذه القائمة يف الواليات املتحدة األمريكية  نشأت   

 وقد، ASC1 730املدجمة حاليا يف معيار احملاسبة للمجلس رقم " قائمة التدفقات النقدية" 25املالية رقم
واكتسبت أمهية بالغة إىل  (واملوارد التقليدي تجدول االستخداما)حلت حمل قائمة التغريات يف املركز املايل 

وقائمة الدخل يف التقارير السنوية للمجموعات درجة أنه يتم أحيانا عرضها يف الوضعية األوىل قبل امليزانية 
                                                           
1
 Richard G.Shroeder,Myrtle W.Clark,Jack M.Cathey, Op cit, p238. 
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مؤسسة ومت  200من طرف مصف اخلرباء احملاسبني عن حوايل  1222جراء دراسة سنة إفقد مت ، 1األمريكية
من املؤسسات قد أصبحت تفضل تقييم سيولتها بالرتكيز على تغريات  %20التوصل إىل أنه أكثر من 

املالية  ال يتجزأ من اجملموعة الكاملة للقوائم اكما تعد هذه القائمة جزء. 2النقدية بدال من رأمسال العامل
، مبا حبيث ناقش املعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها يف القوائم املالية ،حسب اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة

ئمة يف معيار وناقش عرض هذه القا 1فيهم قائمة التدفقات النقدية يف معيار احملاسبة الدويل املعدل رقم 
 .2احملاسبة رقم 

 هتوجي CNCأصدر اجمللس الوطين للمحاسبة  IAS/IFRSمعايري احملاسبة الدولية تبىن بو  يف فرنسا     
واستخدامها يكون إلزامي عند  02معيار احملاسبة رقم  اقرتحهاتوافق تلك اليت قائمة  هيقرتح في 7002عام 

املعروفة سابقا مبجلس معايري ) (ANC)جلنة معايري احملاسبة أصدرت وبعد ذلك  .إعداد احلسابات املوحدة
للمؤسسات الفرنسية اليت تعد حساباهتا وفق املرجع الدويل،  R-03-7002توجيه رقم ( CNCاحملاسبة 

تقرتح فيه ضمن مناذج القوائم املعروضة وفق معايري اإلبالغ املايل منوذج جلدول تدفقات اخلزينة معدل على 
لتطورات اليت تواكب الطريقة غري املباشرة اعتمادا على النتيجة الصافية، يدمج بعض التعديالت أساس ا

 272)يف حني تفرض القواعد وطرق إعداد احلسابات املوحدة 3.لدوليةاحلاصلة يف املعايري ا
RMCC) 07-22للتنظيم الفرنسي CRC  على اجملموعات اليت تقوم بتطبيق القواعد الفرنسية للتوحيد

وعرضه يف ملحق احلسابات املوحدة ،كما يعرف " جدول متويل من خالل حتليل تدفقات اخلزينة"إعداد 
القوائم املوحدة بأهنا تلك اليت تتكون من ميزانية موحدة، جدول  (70-733يف مادته )القانون التجاري 

وملحق، أما قائمة تغريات حقوق امللكية وقائمة تدفقات اخلزينة يتم دجمهما يف ملحق حساب نتيجة موحد 
إعداد هذه القائمة عند عرض احلسابات  (PCG) احلسابات املوحدة، وال يلزم املخطط احملاسيب العام

 4.االجتماعية
إعداد احلسابات السنوية تفرض هذه القائمة من طرف النظام احملاسيب املايل كثالث قائمة مالية عند     

 .واملوحدة

                                                           
1
 Pascale Delvaille et autres , Op cit, p240. 

2
 Jacqueline Langot, Op cit, p62. 

3
 Eric tort, ‘’Les tableaux de flux de trésorerie en règles françaises et internationales :essai de syntèse", Revue 

Française de Comptabilité N°462, Février 2013, p24.  
4
 Voir: 

- Micheline Friéderich  et autres, 8ème éd, Op cit, p371,387. 
-
 Beatrice et Francis Grandquillot, " Analyse financière", 4ème éd, Gualino éditeur, Paris, 2006, p164. 
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ة املقارنة يف تصنيف التدفقات النقدية وفق ثالث جمموعات من األنشطة يتشرتك األنظمة احملاسب   
التشغيلية، االستثمارية والتمويلية، وميكن اإلفصاح خارج هذه التصنيفات عن تغريات اخلزينة نفسها وبعد 

 .لة كتأثري تغريات معدل الصرفتغريات النقدية بصورة منفص ذلك عن بعض
 فصاح عن عناصر قائمة تدفقات اخلزينةالفروقات يف اإل: الثاينالفرع 

احملاسبة ، قائمة  IAS7تشابه قواعد عرض القائمة بصفة جوهرية يف األنظمة املقارنة وفق معيار احملاسبة ت   
، وتبقى فروقات SCFوقواعد النظام احملاسيب املايل  07CRC-22، التنظيم الفرنسي SFAS 95املالية 

 .أعالهاحملاسبية نذكرها وفق ترتيب املراجع قليلة جدا 
  :شكل عرض التدفقات -1
يتم التقرير عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية باستخدام الطريقة املباشرة أو غري املباشرة من  -

 2خالل تعديل النتيجة الصافية أو النتيجة الصافية قبل الفوائد والضريبة، ويشجع معيار احملاسبة رقم 
ت املقبوضة بشكل منفصل وبشكل ويتطلب عرض كل من التدفقات املدفوعة والتدفقا ،الطريقة املباشرة

ذا كانت هناك وإ ،1من هذا املبدأ حالتني فقط ويستثيندون ترصيد صايف التدفقات إمجايل 
 .بطريقة مالئمة مقبوضات تتعلق بعدة نشاطات فيتوجب فصل مكوناهتا/مدفوعات

املباشرة، غري أنه  شجع على استخدام الطريقةتعرضها بطريقتني و  25 رقم املالية تطلب قائمة احملاسبةت -
يتطلب عند استخدام هذه األخرية إرفاقها جبدول إضايف يفصح فيه عن تسوية النتيجة الصافية مع النقدية 

مقبوضات لعدة نشاطات فهي تصنف حسب  /من األنشطة التشغيلية، وإذا كانت هناك مدفوعات
  2.املصدر الرئيسي لتدفقات اخلزينة

لــ  20باستخدام الطريقتني، إال أنه يشجع الطريقة غري املباشرة فطبقا للرأي رقم  07-22يسمح التنظيم  -
 CRC 07-22فإن النموذجني املقرتحني للجدول من طرف التنظيم  (OEC)مصف اخلرباء احملاسبني 

حيبذ تلك اليت يتم عرضها من خالل تصحيح النتيجة الصافية، فهي و  3حيمالن فقط الطريقة غري املباشرة
ما يطلق ك.4CNC 2009-R.03هاألكثر ممارسة واملطلوبة من طرف اجمللس الوطين للمحاسبة وفق التوجي

هذا  كمناملرجع الفرنسي اصطالح تدفقات االستغالل عن التدفقات من النشاطات التشغيلية، وي
من  12 رقم االختالف يف االصطالح فقط وليس يف املضمون ألنه يتم تبين نفس املفهوم الوارد يف الفقرة

                                                           
1
 Bernard Raffournier,4ème éd, Op cit, p77. 

2
 Voir: 

-Odile Barbe, Laurent Didelot, 3ème éd, Op cit , p590. 

- Richard G.Shroeder,Myrtle W.Clark,Jack M.Cathey, Op cit, p243. 
3
 Eric TORT, "Les tableaux de de flux de trésorerie en règles  françaises et internationales :essai de syntèse", Op 

cit, p53. 
4
 Micheline Friédérich  et autres , 8ème éd,  Op cit, p388. 
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ماعدا بعض  -كما يتطلب عرض التدفقات من النشاطات االستثمارية واالستغاللية.21 املعيار رقم
 .باملبلغ اإلمجايل -االستثناءات

منوذج واحد  يسمح النظام احملاسيب املايل باستخدام الطريقتني للعرض ويشجع الطريقة املباشرة ويقرتح -
للطريقة غري املباشرة من خالل تعديل النتيجة الصافية وفق قواعد العرض الواردة يف الباب الثاين من النظام،  

 2.كما يسمح بعرض بعض التدفقات املالية كمبلغ صاف
 توزيعات األسهم والضريبة على النتائج املدفوعة من الفوائد،/اإلفصاح عن التدفقات احملصلة -4
بنود منفصلة يف صلب قائمة التدفقات مهما كانت طريقة العرض املستخدمة، كيتم اإلفصاح عنها   -

ويسمح املعيار ببدائل لتصنيفها كنشاط تشغيلي أو استثماري أو متويلي، شريطة الثبات يف املعاجلة من فرتة 
لدرجة األوىل دورة ن كل الديون متول باألألخرى، فالفائدة املدفوعة ميكن تصنيفها كنشاط تشغيلي 

وكذلك تصنف  .كما ميكن تصنيفها كنشاط متويلي باعتبارها تكاليف القروض املرتبطة هبا،االستغالل
كنشاط تشغيلي إلظهار قدرة املنشأة على دفعها من التدفقات التشغيلية وتصنف يف توزيعات األرباح  

تصنف توزيعات . لى موارد ماليةلب األحيان كنشاط متويلي ألهنا متثل جزءا من تكلفة احلصول عاغ
األسهم والفوائد املستلمة كنشاط تشغيلي أو استثماري باعتبارها عوائد استثمار، وتظهر الضرائب على 

املدفوعة واملبالغ املسرتدة منها كبند منفصل ضمن النشاط التشغيلي نظرا للمشاكل العملية اليت األرباح 
حتديد املبلغ املتعلق بالنشاطات االستثمارية والتمويلية ليتم عرضه يف  تتعلق هبا، باستثناء إذا كان من املمكن

 3.النشاط املرتبط به، وهذا ما يكون نادر احلصول
تصنف كل هذه العناصر ضمن األنشطة التشغيلية، ماعدا توزيعات األسهم املدفوعة ضمن األنشطة  -

توزيعات األسهم والضرائب خارج القائمة و وعند استخدام الطريقة غري املباشرة يتم إظهار الفوائد  .التمويلية
 4.وال تستطيع املؤسسة أن جتد هلا تصنيفا مالئما يف صلب القائمة( فصاحات إضافيةإأسفلها ك)
باستثناء توزيعات األسهم املدفوعة واملستلمة يتطلب  2ما يتطلبه معيار احملاسبة رقم  مياثلتصنيفها  -

يف  (ANC) تصنيفها ضمن التدفقات التشغيلية والتمويلية على الرتتيب، وتضيف سلطة معايري احملاسبة
النموذج املقرتح وفق معايري اإلبالغ املايل مؤشر وسيط على مستوى التدفقات التشغيلية وضمن قدرة 

يف هذا النموذج يتم  ،قبل تكلفة املديونية املالية وتوزيعات األسهم والضرائب هااملفصح عن التمويل الذايت

                                                           
1
 Dominique Mesplé Lassale, Op cit, p333. 

.46-42، ص 5009مارس  52، الصادر يوم  19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  
2
  

3
 Bernard Raffournier,  5ème éd, Op cit, p73. 

4
 Richard G.Shroeder,Myrtle W.Clark,Jack M.Cathey, Op cit, p242-243. 
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لشركات املعاجلة بطريقة حقوق امللكية ضمن تدفقات املستلمة من عند اتصنيف توزيعات األسهم 
 1.الستثمار والفوائد املدفوعة ضمن التدفقات التمويليةا

من فوائد وحصص أسهم باملبلغ اإلمجايل يف األنشطة العملياتية أو  أتيةيتم عرض تدفقات األموال املت -
 ،2مثلما يتطلبه معايري احملاسبة رقم  أو التمويلية شريطة الثبات يف العرض من فرتة مالية ألخرى ةاالستثماري

اطات ضمن النش يكونالفوائد والضرائب املدفوعة أن تصنيف بالطريقة املباشرة املقدم و يظهر يف النموذج 
توزيعات األسهم املدفوعة ضمن و  ،التشغيلية، توزيعات األسهم والفوائد احملصلة ضمن األنشطة االستثمارية

 2.النشاطات التمويلية
 السحب على املكشوف -3
لكن أحيانا ميثل أداة مهمة إلدارة خزينة  ،يعد مصدر متويلي هلذا يصنف بالضرورة كنشاط متويلي -

املؤسسة، لذا يعاجل ضمن ما يعادل اخلزينة وتعد فرتة السحب هي املؤشر على تصنيفه، فإذا كان سحب 
 3.ظريف يصنف كمعادل للخزينة وإذا كان دائم فهو يوافق متويل

 تال ميثل السحب على املكشوف الظاهر يف التزاما ASC 305حسب تدوين معيار احملاسبة للمجلس  -
  4.امليزانية عنصر مكون للنقدية وما يعادهلا

 .يصنف ضمن النشاطات التمويلية -
ميثل السحب على املكشوف والقابل للسداد عند الطلب كجزء من النقدية وما يعادهلا ويصنف ضمن  -

 5.النشاطات التمويلية
 بيع فروع أو وحدات أخرى/عن اقتناء التدفقات النقدية الناشئة -2
التقاص بني  بإجراءعرضها كبنود منفصلة وكجزء من أنشطة االستثمار وال يسمح  2يتطلب املعيار رقم  -

 عن معلومات رقمية تتعلق هبذه البنود اإلفصاحالبيع الواردة،كما يتطلب الشراء الصادرة وتدفقات تدفقات 
 6.اإليضاحاتيف  

                                                           
1
 Eric TORT, ‘’Les tableaux de de flux de trésorerie en règles  françaises et internationales :essai de syntèse",Op 

cit, p53. 

56، ص5009مارس  52، الصادر يوم 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  
2
  

3
 Pascale Delvaille, et autres, Op cit, p246. 

4
Voir: 

 - Odile Barbe-Dandon,laurent Didelot , 3ème éd, Op cit, p590. 

 - Robert Obert, ‘’Pratique des Normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP’’,Op cit, P112. 

.56، ص5009مارس  52، الصادر يوم  19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
5
  

6
 Eric TORT, ‘’Les tableaux de de flux de trésorerie en règles  françaises et internationales :essai de syntèse", Op 

cit, p24. 
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اإلفصاح عن التدفقات احملصلة عن بيع أدوات ملكية أو املدفوعة  115رقم احملاسبة املالية تطلب قائمة ت -
ضمن النشاطات االستثمارية، مبا يف ذلك التدفقات النامجة  -دون التقاص بينهما-القتنائها كبنود منفصلة 

 1.بيع شركات تابعة ووحدات أعمال أخرى/عن شراء 
 بني التدفقات الواردة والصادرة والنامجة عن تغريات جمال 07-22يتم إجراء التقاص حسب التنظيم  -

عن  اإلفصاحيتطلب و  ،"تأثري تغريات اجملال"واإلفصاح عنها كبند منفصل ووحيد واملوسوم بــــ  التوحيد
 القائمةيف منوذج  عند العرضهبذه املمارسة  يتم االحتفاظ، و 2يضاحات املرفقةتفاصيل هذا البند يف اإل

كما يلح ،3بالنسبة للمجموعات اليت تتبىن املرجع الدويل (ANC) من طرف سلطة معايري احملاسبة ةاملقرتح
تفقد السيطرة واليت يستمر /بيع أسهم تكسب /النامجة عن شراء  التنظيم على ضرورة الفصل بني التدفقات

لتصنف كنشاط  طرةبيع ال تؤثر على السي /تصنيفها كنشاط استثماري وتلك النامجة عن عمليات شراء
 4.متويلي

يسمح النظام احملاسيب املايل باستخدام البديلني لإلفصاح عنها يف القائمة، فهي تظهر كبنود منفصلة  -
، وتظهر  ات املالية عند استخدام الطريقة املباشرةثبيتالتنازل عن الت/عن اقتناءالتحصيالت /ضمن املدفوعات

يف النموذج املقدم للطريقة غري املباشرة، كما يتطلب اإلفصاح " تغريات جمال التوحيد"كذلك كبند واحد 
  5.حيدعن التفاصيل يف امللحق ضمن جدول تغريات جمال التو 

 اإلفصاح عن البنود غري النقدية  -5
  6.ويتم اإلفصاح عنها يف اإليضاحاتخلزينة تستبعد العمليات اليت ليس هلا تأثري على ا -
يتم تصنيفها كمعلومات إضافية يف واجهة القائمة وميكن أن هتبط ضمن اهلوامش، فهي متثل عمليات  -

 7.التدفقات املستقبلية ليس هلا تأثري فوري على النقدية ولكن ميكن أن تؤثر على
 .تستبعد من قائمة التدفقات ويتم اإلفصاح عنها يف املالحظات -
 .الحظاتتستبعد من القائمة ويتم اإلفصاح عنها يف امل -
 
 

                                                           
.594، مرجع سابق، ص وآخرونريتشارد شرويدر 
1  

2
 Beatrice et francis Grandguillot,Op cit, p168. 

3
 Eric TORT, ‘’Les tableaux de de flux de trésorerie en règles  françaises et internationales :essai de syntèse", 

Opcit,P25. 
4
 Voir 
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 وتأثريها على عملية إعداد القائمة املوحدةفصاح يف اإل حتليل الفروق: الثالثالفرع 
يف نظم احملاسبة  اإلفصاح عن عناصر قائمة تدفقات اخلزينة رشاداتإمن خالل عرض أهم الفروق يف    

 :ميكن حتليلها وإظهار أثرها على توحيد حسابات اجملموعة متعددة اجلنسيات على النحو التايلاملقارنة 
يفضل جملس معايري احملاسبة الدولية استخدام الطريقة املباشرة يف عرض التدفقات عن األنشطة التشغيلية  -

يف ذلك حتبيذ جملس املعايري املالية، لكن عمليا تتجاهل املؤسسات هذه الطريقة بالرغم من أهنا  وهو يتبع
لعالقة بني صايف الدخل وتدفقاهتا النقدية، مما يسهل عليه التعرف على لاملستخدم من تقييم أفضل  متكن

ع تكلفتها أحيانا حتبذ ولكن بسبب عدم توفر ااملعلومات الكافية وارتفا  ،صلة واملدفوعةالنقدية احمل
ها أهنا صعبة الفهم من طرف باملؤسسات استخدام الطريقة غري املباشرة، فهي سهلة املمارسة وما يعي

هو عدم كيفية ومصدر دخول النقدية وخروجها، وما يعيق الفهم كذلك   ضحاملستخدم، فهي ال تو 
هلذا تتطلب املبادئ األمريكية إظهارها  اإلفصاح عن الفوائد والضرائب املدفوعة عند تعديل صايف النتيجة،

فصاحات إضافية أسفل القائمة، إىل جانب هذا تتطلب املبادئ األمريكية عند إك  خارج مبلغ تغري النقدية
إرفاقها جبدول إضايف يفصح عن التدفقات من خالل تسوية صايف استخدام الطريقة املباشرة يف العرض 

الشركات استخدام الطريقة غري املباشرة ليتم اإلفصاح  مباشر، هلذا تفضل، أي مبعىن عملي عرض غري الربح
 .عن التدفقات من األنشطة التشغيلية مرة واحدة

ا مماملتعلق باحلسابات املوحدة عرض قائمة تدفقات اخلزينة يف امللحق،  07-22 الفرنسييفرض التنظيم  -
ع قائم يف فرنسا ويتطلب البحث عن عناصرها يصعب عملية إعداد قائمة تدفقات موحدة جملموعة تضم فر 

للقوائم املالية أو جزء ال يتجزأ منها سوف منفصل  كمكونما أن عدم توفر هذه القائمة  ،كضمن امللحق
مقارنة هذه الشركة مع مثيالهتا، ألن هذه القائمة تعزز من ذلك كوهنا مبنية على أساس خيفض من قابلية 

 .ةيحملاسبنقدي وتستبعد أثر االختالفات ا
فصاحية يف القائمة ومتطلبات تصنيف البنود ميكن أن إن الفروق القليلة املشار إليها يف املتطلبات اإل    

م إعادة تصنيف بعض البنود للتوفيق بني هذه تالفهم وتعيق عملية توحيد حسابات القائمة، مما حي عقدت
فصاحات املكملة خارج القائمة بالنسبة للقوائم فهم كيفية االستفادة من اإل وما يسهل ذلك هوالفروق، 

احملاسيب املايل  يتطلب التنظيم الفرنسي والنظام ال بينمااألمريكية كتلك اليت تتعلق بالفوائد والضرائب، 
 .كاإلفصاح عن تغريات جمال التوحيد  املالحظاتن وجدت فهي تظهر يف إفصاحات مكملة و إ
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 املقارنةأهم نتائج : الرابعالفرع 
 :مما سبق ميكن أن نستخلص النتائج التالية    

تتوافق كثريا قائمة التدفقات املتطلبة من طرف املعايري الدولية واألمريكية ويبقى االختالف فقط يف  -
فصاح عن السحب على املكشوف، هذا إىل جانب التوسع يف تصنيف الفوائد وتوزيعات األسهم واإل

األمريكية عن معلومات أخرى مكملة يف واجهة القائمة بغض النظر عن فصاح يف ظل املبادئ اإل
 .يضاحاتفصاحات يف اإلاإل
ويف معظم  2بعرض القائمة اليت يتطلبها املعيار رقم اليت تطرح قيما للتداول تقوم اجملموعات الفرنسية  -

د التوحيد احمللية تقوم األحيان يتم العرض حسب الطريقة غري املباشرة، أما اجملموعات اليت تطبق قواع
الفوائد، توزيعات األسهم،  فبتصني تلك اليت تتعلقللمعيار وتبقى االختالفات بإعداد قائمة مشاهبة 

يف حني تقرتح . بيع فروع ووحدات أخرى علقة باقتناء أوتالسحب على املكشوف وعرض التدفقات امل
املعروضة وفق معايري اإلبالغ املايل لتدمج فيها سلطة معايري احملاسبة إدخال بعض التعديالت على القائمة 

 .بعض خصوصيات القائمة املعدة باملرجع احمللي
املايل باقرتاح قائمة مماثلة لتلك اليت يتطلبها املعيار الدويل وأحيانا يسمح باستخدام  اسيبيقوم النظام احمل -

 .''تغريات جمال التوحيد''مثل قواعد العرض الفرنسية 
ملة، فهي تليب حاجة املستخدم الذي تتوفر فيه قابلية كفصاحات املإىل أمهية اإلهنا ارة جتدر اإلش -

القوائم القيام بالتوفيق وبذلك جتميع  مما ميكنه مناإلدراك والفهم، وتعد حلقة وصل بينه وبني املعلومة، 
 . هاوتوحيد

 
 نطم احملاسبة املقارنةأهم الفروقات يف أسس عرض قائمة تغريات حقوق امللكية يف  :املطلب الثاين

احلسابات الفردية واحلسابات املوحدة بإيضاح وتفسري التغريات اليت تطرأ ب املالحظات اليت تتعلقتم هت     
بغي على املؤسسة أن نت، ولتفسري تغري حقوق امللكية ينية وقائمة الدخل بني فرتتني ماليعلى حسابات امليزان

تقوم بإعداد قائمة تعكس التغريات اليت تطرأ على حقوق امللكية أو ثروة املؤسسة من فرتة ألخرى، وتتغري 
 1:الثالثة التاليةحقوق امللكية عادة من جراء األحداث 

عالوات اإلصدار  ،الامل رأسيف ات ري تغيالمتثل على العموم  املالكني واليت/العمليات مع املسامهني -1
 .واالندماج، تغريات االحتياطات وتوزيعات األرباح

 .الظاهرة يف قائمة الدخل الفرتةنتيجة  -7
                                                           
1
 Pascale Delvaille  et autres, Op cit, p249. 
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عناصر  أياليت تسجل مباشرة يف حقوق امللكية  االلتزامات/أو النقصان يف عناصر األصول/الزيادة -3
تطلبه املعايري الدولية تتلك النامجة أساسا عن احملاسبة بالقيمة العادلة وفق ما  ، وهيخرالدخل الشامل اآل

واحرتاما خلاصية املوثوقية . لمنشأةلواملبادئ األمريكية، فهي تربر باملالئمة ومتثيل أفضل للواقع االقتصادي 
العادلة يف قائمة الدخل، ات النامجة عن إعادة القياس بالقيمة ري إظهار كل التغي عني املعايري ضعميتنع وا

واملوثوقية يتم االعرتاف هبا واإلفصاح عنها مباشرة ضمن حقوق امللكية، وهذا حىت /وكمزج بني املالئمة
دارة الذي يقاس اعتمادا على قائمة الدخل وأداء املؤسسة الذي يقاس اعتمادا يتسىن التمييز بني أداء اإل

 .على امليزانية من خالل حقوق امللكية
عداد املسبق يتطلب النظام احملاسيب الدويل، األمريكي والفرنسي بيان تغريات حقوق امللكية املوحدة اإل     

فهي مرحلة مهمة  انفرادي،لقوائم التغريات يف حقوق امللكية لكل شركة تنتمي إىل جمال التوحيد بشكل 
األموال اخلاصة املوحدة بند ببند تسبق عملية التوحيد ألهنا توضح بالتفصيل التغريات اليت تطرأ على 

  1.وبشفافية بعيدا عن الغش والتضليل
 صر قائمة التغريات يف حقوق امللكيةافصاح عن عنأهم الفروق يف اإل: الفرع األول

وفق املرجع الدويل، األمريكي، الفرنسي ميكن استعراض أهم الفروق يف عرض تغريات حقوق امللكية     
 .املوايل واجلزائري على الرتتيب

 معايري احملاسبة الدولية: أوال
بيان التغريات يف حقوق امللكية على النحو عرض  (7011نسخة )1يتطلب معيار احملاسبة الدويل رقم     

 2:التايل
 مع فصل نتيجة مسامهي الشركة األم عن النتيجة املنسوبة للحقوق غري للفرتة الدخل الشامل  إمجايل

 .املسيطر عليها
  02األثر التجميعي لتغريات املبادئ احملاسبية واألخطاء اجلوهرية وفق ما يتطلبه معيار احملاسبة رقم 

 .حقوق امللكية يفلكل مكون 
 فصاح بشكل تسوية بني القيمة املسجلة يف بداية وهناية الفرتة لكل مكون يف حقوق امللكية، مع اإل

املعامالت مع املالكني  ،خرآلا، كل بند من بنود الدخل الشامل منفصل عن التغريات يف صايف نتيجة الفرتة
وال يسمح للمنشأة ، إخل...،توزيعات، تغريات األرباح احملتجزةالال، امل رأسيف من تغريات بصفتهم مالكني 

يف قائمة التغريات يف حقوق  (أي تغريات غري املالكني يف حقوق امللكية)أن تعرض مكونات الدخل الشامل

                                                           
1
 Benoît Pigé, Carol Beau et autres,‘’Comptabilité et audit’’, Mannuel et applications et corrigés, Edition groupe 

revue fiduciaire, Paris, 2008, p305. 
2
 .433،442، ص5012دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،، "المحاسبة الدوليةمعايير  -معايير التقارير المالية الدولية"أحمد حلمي جمعة، 
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 والغرض من ذلك هو توفري معلومات أفضل من خالل جتميع البنود ذات اخلصائص املشرتكة، يةامللك
 على خالف املبادئ األمريكية اليت تسمح بعرض، وفصل تلك اليت ختتلف يف اخلصائص عن بعضها

 .يف قائمة تغريات حقوق امللكية مكونات الدخل الشامل
يضاحات عن حتليل لعناصر تغريات حقوق امللكية أو يف اإلكما يتطلب على املنشأة أن تفصح يف قائمة 

لمالكني ومبلغ الربح املوافق للسهم لخر بند ببند وكذا مبلغ التوزيعات املخصص الدخل الشامل اآل
 1.الواحد

 املبادئ األمريكية: ثانيا
حقوق امللكية، يف حني تفرض جلنة تداول عداد قائمة تغريات إال يتطلب جملس معايري احملاسبة املالية     

نشر حتليل تغريات كل بند من بنود حقوق امللكية واحلقوق  2( 302S-Xالتنظيم ) SECاألوراق املالية 
تطلب عرض هذا تو . يضاحات أو يف قائمة منفصلةغري املسيطر عليها الظاهرة يف صلب امليزانية يف اإل

، العرض بصفة منفصلة من حساب النتيجة للمبالغ يف بداية الفرتة وهنايتها تسويةالتحليل حتت شكل 
لتصحيحات لوالتعديالت بأثر رجعي يف بداية الفرتة لوضعية البنود اليت خضعت  ،للتوزيعات على املالكني

لسهم الواحد واجملموع لكل صنف من أصناف لمبلغ التوزيعات  طلب تقدميتتيف الفرتات السابقة، كما 
قوق املنشأة يف حليضاحات املرفقة تظهر أثر كل تغيري األسهم، ويتوجب تقدمي قائمة بشكل منفصل يف اإل

م يتهنا إىل أن التغريات يف االحتياطات  وجتدر اإلشارة. فروعها على األموال اخلاصة القابلة للتوزيع عليها
 3.احملتجزة حاألربا خرى وهي قائمة إظهارها وحتليلها يف قائمة خاصة هبا تعرض بنفس أمهية القوائم األ

 التنظيم الفرنسي: ثالثا
للتنظيم 4(RMCC424)يتم إظهار جدول تغريات حقوق امللكية وفق قواعد وطرق توحيد احلسابات     

يف ملحق احلسابات املوحدة، كما هو احلال بالنسبة جلدول تدفقات اخلزينة واملعلومات  07-22الفرنسي 
 حقوق امللكيةإىل  1-املوحدة للفرتة ن حقوق امللكيةحيلل هذا اجلدول االنتقال من  .عن القطاعات

عداد امليزانية املوحدة اعتمادا إ، وذلك بعد القيام برقابة عدم املساس بامليزانية، حبيث يتم املوحدة للفرتة ن
املوحدة املتحصل عليها متاثل  حقوق امللكية من أنالتأكد على امليزانيات الفردية، ويكون من الضروري 

بسبب العمليات  االفتتاحعند  حقوق امللكيةبعد إجراء التعديالت الالزمة على قفال عند اإل درجةتلك امل
 L'intangibilité عدم املساس بامليزانية االفتتاحية"مبدأ  اليت حدثت فقط خالل الفرتة، وهذا ما يتطلبه

                                                           
1
 Voir : 

-Barry J.Epstein,Eva K.Jermakowicz ,Op cit, p59. 

-Bernard Raffournier, 4ème éd, Op cit , p36. 
2
 Robert Obert, "Pratique des normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP ‘’, Op cit, p116. 

3
 Jacqueline Langot, Op cit, p46. 

4
  Micheline Friédérich, George langlois et autres, 8ème éd, Op cit, p385. 
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du bilan d'ouverture"، ل البنود بني يتعد دور يفلعمليات الفرتة لوحدها يكون أن  يقتضيي ذوال
أما العمليات األخرى اليت ميكن أن تؤثر على حقوق امللكية االفتتاحية،  .1ميزانيتني موحدتني متتاليتني

سبق وبينا عند معاجلة التغيريات يف السياسات احملاسبية، كما   ،فصاح عنها يف املالحظات فقطفيقتضي اإل
املعايري الدولية، يعاجل أثر هذه التغيريات يف حقوق امللكية وال ميكن ضمان احرتام مبدأ عدم  على خالف

  2.املساس بامليزانية االفتتاحية
، لكن تعرض حقوق 1بنفس األسلوب الذي يقرتحه معيار احملاسبة الدويل رقم القائمة يتم عرض     

غري أنه يعاد دجمها عند عرض اجلدول وفق معايري ، ((au piedاألقلية كبند منفصل يف أسفل القائمة 
 CNC رقم ههأو عند احلاجة إىل دراسات مالية، ويقرتح جملس احملاسبة الوطين يف توجي 3اإلبالغ املايل
2009-R03 منوذج عن هذه القائمة للمؤسسات اليت تطبق معايري اإلبالغ املايل. 

 ،غري كاف للعرض 1الدويل رقم احملاسبة معيار يرى التنظيم الفرنسي بأن النموذج املقرتح من طرف     
املعايري الدولية ال تفرض مناذج معينة لعرض القوائم وإمنا حتدد فقط احلد األدىن من البنود الواجب ف

وال اخلاصة يتطلب وتعدد تغريات األماإلفصاح عنها يف صلب القوائم، ففي ظل توسع جمال التوحيد 
كل شركة تابعة يف  قبة لألموال اخلاصة ار وامل (bouclage) املتشابكةاالعتماد على القوائم  07-22التنظيم 

على حدة إلعداد القائمة الشاملة للمجموعة، وال يفرض يف هذه احلالة حمتوى حمدد هلذه القوائم، املهم أهنا 
السابقة للتوحيد، عمليات احلذف املتنوعة، اقتناء أو التنازل عن تبني تغريات األموال النامجة عن التعديالت 

  4.زيادة رأس املال، األرباح املستلمة واملوزعة وكذلك فروقات التحويل وإعادة التقييم ،السندات
 النظام احملاسيب املايل: رابعا
حلركة البنود املشكلة هلذه اخلاصة حسب النظام احملاسيب املايل حتليال يتضمن جدول تغريات األموال      

كيان خالل الفرتة، ويشرتط النظام احلد األدىن للاء العمليات اليت حتدث ر األموال بند ببند واليت تتغري من ج
القائمة ويتم عرض تغرياهتا باملبالغ املقارنة لفرتتني سابقتني عن  صلبلبنود الواجب اإلفصاح عنها يف ل

، قائمة الدخلطاء اجلوهرية، األرباح أو اخلسائر غري املدرجة يف الطريقة احملاسبية وتصحيحات األخ
وميكن إضافة بنود أخرى تتكيف مع  عمليات على رأس املال والتوزيعات على املالكني املقررة خالل السنة،

 5.شكل جدول تغريات األموال اخلاصة كالتغريات يف حقوق األقلية والنتيجة املوحدة بالنسبة للمجموعات
 

                                                           
1
 Ibid, Opcit, P380. 

2
 Eric Tort,"L'information financière pro forma et comparative en règles  françaises et internationales", Op cit, 

p43. 
3
 Robert Obert, marie Pierre Maraisse, op cit, p286. 

4
 Dominique Mesplé-lassale, Op cit, p314. 

.56،44، ص5009مارس  52، الصادر يوم 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
5
  



أهم الفروقات في الممارسة اإلفصاحية في األنظمة المحاسبية المقارنة: الفصل الخامس  

286 
 

 أهم نتائج املقارنة: الفرع الثاين
 :عرض قائمة تغريات حقوق امللكية ميكن التوصل إىل النتائج التاليةيف الفروق  ألهمبعد استعرضنا    
اليت يف النظام الدويل واألمريكي بالنسبة للشركات هناك توافق يف عرض قائمة تغريات حقوق امللكية  -

تلتزم بعرض هذه القائمة ألن كال النظامني يتطلبان عرض التغريات يف يف البورصة واليت تطرح قيما للتدوال 
عدل يف متطلبات  1غري أن املعيار الدويل رقم. خريل الدخل الشامل وعناصر الدخل الشامل اآلامجإ

يف القائمة عن تغريات غري  ليفصل يف عرض تغريات املالكني يف حقوق امللكية 7011فصاح عام اإل
بالنسبة للشركات اليت أما الدخل الشامل كوهنا تعرض يف قائمة الدخل، املالكني وال جيوز عرض مكونات 

لة كباقي القوائم يف ظل املبادئ األمريكية قال تطرح فيما للتداول فال تقوم بتقدمي هذه القائمة بصفة مست
األمريكية ميكن استخراج تغريات البنود اليت حتملها القائمة بسهولة لكن يف ظل املبادئ . والقواعد الفرنسية

عن هذا العيب، حبيث يتم اإلفصاح عن مبدأ اإلفصاح الكامل  غطيمن قائمة الدخل الشامل، كما ي
، فعلى سبيل املثال تفصل املسامهات إىل أسهم سبق وبيناتغريات حقوق امللكية مفصلة يف امليزانية كما 

إخل، كما تقسم األرباح احملتجزة إىل رصيد ...،ية، املبالغ اإلضافية لرأمسال، اخليارات، الضماناتممتازة، عاد
ى املبادئ بأن العرض هبذه الطريقة مالئم الحتياجات اختاذ القرار من حيث تر خر غري خمصص، آخمصص و 

 .كما أنه يسهل إعداد قائمة التغريات املوحدة  ،طرف املستخدمني
يتطلب النظام احملاسيب الفرنسي عرض حقوق األقلية يف قائمة تغريات حقوق ذممي املنظور الاعتمادا على  -

عرضها يف امليزانية وهو فصلها عن حقوق اجملموعة، لكن يعاد دجمها ضمن  عندامللكية بنفس املنطق 
الدراسات  إجراء بعضبغرض مع معايري اإلبالغ املايل، أو  توفيق العرضلغرض األموال اخلاصة املوحدة 

عند إعداد القائمة  RMCCىل جانب ذلك تتطلب القواعد الفرنسية املتعلقة باحلسابات املوحدة إ .املالية
احرتام مبدأ عدم املساس بامليزانية االفتتاحية املوحدة وأن يتم تعديل األموال املوحدة بعمليات الفرتة فقط، 

ود يتم عرضه يف امللحق، هذا املبدأ غري متطلب من يف الطرق احملاسبية أو إعادة تصنيف للبن وأي تغيري
طرف معايري اإلبالغ املايل، اليت تسمح يف هذه احلالة باملعاجلة املباشرة للميزانية االفتتاحية بغرض العرض 

 .الكاملة للقوائم املالية  مع اجملموعةعدادها إاملقارن حلسابات املنشأة ويتطلب 
تؤثر الفروقات يف عرض القائمة على توحيد احلسابات، فهناك العديد من البنود اليت تظهر يف القائمة  -

األمريكية واملعايري الدولية وال وجود هلا يف القائمة املعدة وفق القواعد الفرنسية واجلزائرية املعدة وفق املبادئ 
  ا،رات األسهم واختالف كيفية التقرير عنهوالسيما تنوع حقوق امللكية حلملة األسهم من ضمانات وخيا

 ربوهذا يرجع إىل تطور السوق الذي تتداول فيه هذه األوراق، وتعدد شركات املسامهة اليت تقوم باجلزء األك
خر يكون مفصل وحيمل بنود من النشاط االقتصادي يف أمريكا، كما أن اإلفصاح عن الدخل الشامل اآل
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النظام الدويل  معيوحد املمارسة  ممامتنوعة نامجة عن إعادة تقدير األوراق املالية املتنوعة بالقيمة العادلة، 
خر سهل عملية توحيد حسابات الشركات متعددة اجلنسيات، يف حني ال تظهر بنود الدخل الشامل اآليو 

 .''عادة التقديرإفرق ''تعرض يف بند واحد وهو  فهي ،مفصلة يف النظام الفرنسي واجلزائري
 

 الفروقات يف اإلفصاح عن عناصر اإليضاحات املرفقة للقوائم املالية: املطلب الثالث
إلفصاح عن املعلومة لتعد اإليضاحات جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية ومتثل أسلوب مهم يستخدم     

وال ميكن أن حتل حملها أو تصحح فصاحات املوجودة يف صلب القوائم املالية املالية، وهو مكمل لإل
، كما ميكن أن تضيف املالية ، فهي توضح وتفسر املعلومات الواردة يف القوائمهااألخطاء الواقعة في

فصاح يف ومن األساليب العامة لإل .تكون ضرورية لتوفري العرض العادلو نود تتعلق هبا معلومات مل ترد أية ب
 1:يضاحات ما يلياإل
اهلامشية اليت تستخدم بشكل عام يف اإلفصاح عن السياسات احملاسبية املتبعة، األحداث املالحظات   -

 .احملتملة فصاح عن االلتزامات، واإلالالحقة لتاريخ امليزانية، اإلفصاح عن احلقوق وااللتزامات
بعض وجداول إضافية ترفق إىل القوائم األساسية تعطي تفاصيل عن  املالحق اليت تشتمل على قوائم -

قائمة  ،قائمة األصول الثابتة ،البنود الواردة يف القوائم لتسهيل الفهم مثل قائمة التغري يف املركز املايل
 .إخل...،واملؤونات االستهالكات

بطريقة منتظمة يضاحات موضوعية ومفيدة، يتطلب عرضها حىت تكون املعلومات املفصح عنها يف اإل    
ومقبولة بني مجيع احملاسبني واهليئات املهنية املختصة،كما يتطلب الربط املرجعي بني كل بند معروض يف 

فهم ومقارنة  علىيضاحات مما يساعد املستخدمني مع أية معلومات تتعلق به يف اإلصلب القوائم املالية 
حتتوي على بنود يتطلب جتميعها للحصول على ال ( اإليضاحات)فاملالحق  .ت املختلفةآالقوائم للمنش

فصاحات تفسري وحتليل بعض اإل ،وإمنا حتمل مالحظات تساعد على فهم ،إيضاحات موحدة للمجموعة
 :الواردة يف صلب القوائم األربعة بغرض القيام بالعمليات اليت تسبق التوحيد من

 .كاألصول وااللتزامات املعدة للبيععمليات إعادة تصنيف البنود لتسهيل جتميعها بغرض التوحيد   -
إعادة معاجلة البنود قبل توحيدها، فهي تفسر السياسات والطرق احملاسبية اليت تطبقها الفروع أو  -

لقيام امبادئ التوحيد احملاسيب، وفهمها يسهل مبدأ من اجملموعات الفرعية على األحداث املهمة، واليت تعد 
هذا إىل جانب املعلومات اليت تفسر جمال . بعمليات إعادة املعاجلة وفق السياسات اليت تتبعها اجملموعة

                                                           
:أنظر -1  

. 222-223دمحم المبروك أبو زيد، مرجع سابق، ص. د -   

.644-646ون، مرجع سابق، صريتشارد شرويدر وآخر -  
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وهلذا الغرض ال  .إخل...،، التقارير عن القطاعات التشغيليةمعاجلة احلسابات املوحدة إعادة ،التوحيد وتغرياته
قارهنا من نوإمنا  ،ندرس االختالفات يف عرض املالحظات ألهنا توضح وتفسر املعلومات املوجودة يف القوائم

 .حيث حجم وأمهية املعلومات املفصح عنها
 يضاحات وفق معايري احملاسبة الدوليةفصاحية يف اإلاملمارسة اإل: الفرع األول

ترتيب معني لعرض  1مكمال للقوائم األساسية األربعة ويتطلب املعيار رقم  ايضاحات جزءتعد اإل    
يتطلب عرض يضاحات، على اعتبار أن هذا الرتتيب يساعد املستخدمني على الفهم واملقارنة، حبيث اإل

فصاحات الواردة يف االمتثال ملعايري اإلبالغ املايل، ملخص عن السياسات املطبقة، معلومات مكملة لإل
كااللتزامات الطارئة والتعهدات التعاقدية غري املسجلة ومعلومات غري   القوائم ومعلومات أخرى صلب
، جتدر اإلشارة إىل 1إىل جانب هذه املعلومات املتطلبة من طرف معيار احملاسبة الدويل رقم. 1مالية

ية اليت يتطلبها معيار خصوصية املعلومات عن القطاعات التشغيل معلومات تتطلبها املعايري األخرى والسيما
على ( التوافق مع املعايري األمريكيةيف إطار مشروع  12والذي حل حمل معيار احملاسبة رقم ) 2اإلبالغ رقم 

وهذا بغرض مساعدة  الطرح،أو يف طور اليت تطرح قيما للتداول العام مجيع املنشآت واجملموعات 
املستخدمني على تقدير أداء كل قطاع تشغيلي ومن مث تقدير أداء املشروع ككل، كما تعمل هذه املعلومة 
على الرفع من مالئمة املعلومة املالية للمجموعات ذات النشاطات املتنوعة أو اليت تعمل يف مناطق جغرافية 

د حسابات هذه الشركات اليت أصبح يتطلب توحيدها واقتصادية خمتلفة، وهذا ما يساعد كذلك على توحي
  .من طرف املعايري بعد أن كانت تعفى من جمال التوحيد

مردودية لتحديد القطاع التشغيلي، فإن معيار  /املتبين ملنظور خماطر 12عيار السابق رقم للم اخالف    
اعات، فهو يعتمد على املعلومات الواردة يتبىن املنظور اإلداري يف تقدمي التقارير عن القط 2اإلبالغ املايل 

يف التقارير الداخلية، وهذا لتزويد املستخدم بنفس املعلومات املتوفرة لدى إدارة املنشأة، مت تبين هذا املنظور 
، وأصبح FAS (FASB ASC 280) 131لتحقيق التوافق بدرجة كبرية مع القائمة املالية األمريكية رقم 

 ميكن أن يتوزع بني فرع النشاط ،مستوى واحد للمعلومات عن القطاع 2يتطلب حتت معيار اإلبالغ رقم 
 .2السوق اجلغرايف أو املزيج بني االثنني أو
والذي يهدف إىل  IFRS 17بالغ املايل رقم اليت يتطلبها معيار اإلفصاحات إىل اإل هناجتدر اإلشارة     

املمتلكة يف منشآت أخرى والواردة حاليا يف العديد من  فصاحية حول احلقوقمجع كل املتطلبات اإل

                                                           
1
 Voir : 

- Robert Obert ,‘’Pratique des Normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP", Op cit, p117. 

-Isabelle Andernack, Op cit, p50. 
2
 Maria Iraqi, Christopher Hossfeld,"Information sectorielle :la transition d’IAS 14 à IFRS 8 en France et en 

Allemagne, Revue Française de Comptabilité N°460,Dec 2012, p40.  
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فصاحات واسعة وعرض بشكل انفرادي حلصصها يف الشركات إفهو يتطلب من اجملموعات  ،املعايري
لرتتيبات املشرتكة، الشركات الزميلة واملنشآت املهيكلة غري املوحدة ومنشآت االستثمار اليت تقاس االتابعة، 

التعديالت املتعلقة مبنشآت االستثمار  فقو )يع فروعها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مج
، يتطلب املعيار (72واملعيار احملاسيب  17و  10ايل املعلى معيار اإلبالغ  7012جانفي  1والسارية يف 

إفصاحات أخرى السيطرة و تقدمي معلومات حول الفرضيات واألحكام اهلامة اليت مت على أساسها حتديد 
كن مستخدمي القوائم املالية املوحدة من فهم مكونات اجملموعة، احلصص غري املسيطر عليها يف مت

نشاطات اجملموعة وتدفقاهتا، القيود اهلامة اليت حتد من قدرة اجملموعة على التصرف يف أصول الفروع 
يف الفروع  املمتلكةطر املرتبطة باحلصص فصاحات تتعلق ببعض عمليات التقييم كطبيعة وتطور املخاإو 

               1.كانت اجملموعة متثل منشأة استثمار  ذاإ ضافيةإفصاحات إويتطلب املعيار كذلك  ،املوحدةاملهيكلة 
 ((US GAAPاملبادئ األمريكية  يضاحات وفقفصاحية يف قائمة اإلاملمارسة اإل: الفرع الثاين 

احملاسيب يتطلب عرض كل املعلومات الضرورية ملستخدمي القوائم وإذا كان احرتاما ملبدأ اإلفصاح     
نسيان أية معلومة سوف يضلل املستخدم فال بد من ذكرها يف اإليضاحات، لذا تفرض جلنة تداول األوراق 

توريد معلومات مكملة، تفسري، تفاصيل عن البنود الظاهرة بصفة شاملة يف ( 202XSلقاعدة ا)املالية 
ئم املالية، وحتدد اللجنة طريقة عرض هذه املعلومات من خالل بنود موافقة هلا، وتتمثل عموما يف القوا

، السياسات احملاسبية املتبعة واليت تعد من املبادئ األساسية للمحاسبةملخص عن املبادئ األساسية 
عن  سابقة  ةينت دراسقد بو  .2ات يف الطرق احملاسبية ومعلومات أخرى مكملةري لتغيا ،للتوحيد احملاسيب

وجملس معايري احملاسبة املالية  (SEC)رشادات الصادرة عن جلنة تداول األوراق املالية اإلمعاجلة كيفية 
(FASB) ومت تطرح قيما للتداول العامشركة جتارية  واملعدة من طرف أكرب مئة 7002لفرتة للتقارير املالية ل ،

الطارئة، املشتقات  تااللتزاماوهي  ،عناوين رئيسية ةأربعالتوصل إىل فروقات جوهرية يف اإلفصاح عن 
وعند استعراض مواضيع معينة يف ، واألدوات املالية، الشهرة والعناصر غري امللموسة واالعرتاف باإليراد

إفصاحات فصاح تبني بأن الشركات تقدم العديد من التفاصيل الدقيقة عن االلتزامات الطارئة والقانونية، اإل
جداول عن أصول والتزامات التأمني الطارئة، معلومات أكثر تفصيال حول قائمة التدفقات التكلفة البيئية، 

                                                           
1
 Voir : 

-Deloitte, IFRS 12 "information à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités", Disponible en 

http://www.iasplus.com/fr.ca/projets/ifrs/projets-termines/ifrs-disclosure-of-interest-in-other-entities, consulté le 

17/07/2016. 

-Deloitte, IFRS12"Disclosure of interests in other entities", Available at 

http://www.iasplus.com/eu/standards/ifrs/ifrs12, Last date access  18/07/2016. 
2
  Voir : 

 - Robert Obert,"pratique des normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP", Op cit, p119. 

 - Jacqueline langot, , Op cit, p71. 
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 بنيالنقدية، مبا يف ذلك املعلومات عن القطاعات والنشاطات االستثمارية والتمويلية غري النقدية، كما ت
المسية للمشتقات املصنفة حسب الغرض والنوع فصاح عن القيمة العادلة املقدرة والقيمة اوجود جداول لإل

واملدة املتبقية، جداول تقدم معلومات حول خمتلف األصول غري  والقطاع والطريقة احملاسبية املستخدمة
 1. إخل...منافع املستخدمني وخطط التقاعد،إفصاحا موسعة عن  اقتناؤها،مت  اليتامللموسة 

اعات التشغيلية حتظى أمهية بالغة، حبيث خيصص هلا املعيار رقم وجتدر اإلشارة إىل أن املعلومات عن القط
FAS 131  واملدمج حاليا يف التدوين رقمASC 280 "وهذا املعيار نفسه ميثل  ،"التقرير عن القطاعات

ويتم يف ظله حتديد القطاعات على أساس املنظور اإلداري  ،مصدر مرجعي للنظام الدويل والفرنسي
(Management approach)  باستثناء بعض املنشآت العمومية اليت تتحدد القطاعات فيها على أساس

فصاحات املوسعة واملتطلبة عن عمليات االندماج وتوحيد ا إىل جانب اإلذه .2املنتوجات واخلدمات
إخل، فتدوين املعيار رقم ...، 350,805,810حسابات اجملموعة من طرف العديد من املعايري كالتدوين رقم 

فصاحات عن إلتقدمي معلومات عن مرحلة التخطيط لالندماج و  (Pro forma)يتطلب قوائم شكلية  205
 3.ة االندماجيمعلومات ذات صلة الحقة بعمل

 القواعد الفرنسية يضاحات وفقفصاحية يف قائمة اإلاملمارسة اإل: لثالفرع الثا
يضاحات بشكل منتظم، وأن تكون سهلة املتعلق باحلسابات املوحدة عرض اإل 07-22يتطلب التنظيم    

 عن وموسعةيضاحات متعددة ، غري أن املعلومات اليت تتطلب املعايري الدولية نشرها يف اإلوالفهم القراءة
،كما تفرض حتت هذا 024-22اليت يتم عرضها يف ملحق احلسابات املوحدة مثلما يتطلبه قانون تلك 
على مجيع اجملوعات اليت تقوم بإعداد حسابات   RMCC 425طرق وقواعد احلسابات املوحدة  مالتنظي

موحدة نشر معلومات عن القطاعات التشغيلية بإتباع املنهجية الواردة يف معيار احملاسبة الدويل السابق رقم 
غري أن حمتوى املعلومات عن القطاعات يكون أقل  ،FAS 131عيار املايل األمريكي املأو باالستناد إىل  14

من تلك اليت تتطلبها املعايري الدولية، أما اجملموعات اليت تعد قوائمها وفق معايري اإلبالغ املايل فهي تتبىن 
روبية من خالل و ، الذي مت العمل على جتانسه من طرف املفوضية األ2رشادات معيار اإلبالغ املايل رقم إ

مع   7002رشادات النسخة إ، وقد مت جتميع 7002نوفمرب  71لــ  °CE n 7002/1352التنظيم 
     نوفمرب 03لـ  CEn°1126/2008التعديالت الواردة بعد ذلك يف نص واحد من خالل التنظيم 

                                                           
1
 Mark P.Holtzman,’’What’s new in financial  reporting :Financial statement notes from annual reports", 

Financial Executives Research Foundation ferf,Inc, United States of America, 2006,p4,146. 
2
 Cabinet d’audit et de conseil, Ernst and young," US GAAP versus IFRS", Op cit, p46. 

3
 Debra C.Jeter,Paul K.Chaney, Op cit, p63. 

4
 Dominique Mesplé-Lassale, Op cit, p304. 
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وإلظهار أثر تطبيق هذا املعيار على املعلومات عن القطاعات أظهرت دراسة لعينة حتتوي على 1. 7002
أن املعلومات املتطلبة من طرف ( أملانيا وفرنسا)مني للمفوضية األوروبية مه املؤسسات يف اقتصادينيأكرب 

وهناك تراجع  IAS 14رقم السابق املعيار اجلديد أقل تفصيال من تلك املتطلبة من طرف معيار احملاسبة 
رقم األعمال النشاط من جوهري يف عرض أصول والتزامات القطاعات واشتد متركز التفاصيل حول 

غري أنه  ،اعات وفق معايري اإلبالغ املايلطبأن مجيع املؤسسات تعد معلوماهتا عن القني كما تب،ةالنتيجو 
القطاع، وهذا ما يؤثر  والتزاماتعناصر املعروضة من أصول السجلت فروقات بني املؤسسات يف حتديد 

 2.على قابلية املقارنة
إلفصاح عن ل 17تبىن معيار اإلبالغ املايل رقم بتعد قوائمها وفق املرجع الدويل تقوم اجملموعات كذلك اليت 

احلقوق يف منشآت أخرى، بعد العمل على جتانسه من طرف املفوضية األوروبية من خالل التنظيم 
7017/1752 CEn°  باستثناء تلك املوسومة  ،، وكذا التعديالت الالحقة هلذا املعيار7017ديسمرب  11لـــ

 7012.3ديسمرب  12اليت مت نشرها يف  "تطبيق اإلعفاء من التوحيد:مارثمنشآت االس"بـــ 
 النظام احملاسيب املايل يضاحات وفقفصاحية يف قائمة اإلاملمارسة اإل: الرابعالفرع 

جزءا من  4احملاسيب املايليعد امللحق حسب الفصل السادس والفصل الثامن من الباب الثاين للنظام      
صوص وصفية تفسر وتوضح املعلومات الواردة يف صلب القوائم املالية نالقوائم املالية، يتم عرضه يف شكل 

املعلومات املفيدة لقارئ احلسابات، وحيتوى امللحق على معلومات  ،األخرى ويتمم كلما اقتضت احلاجة
بقواعد وطرق التقييم، مكمالت إعالم ضرورية لفهم أحسن للقوائم األخرى، معلومات تتعلق تتعلق 

إىل جانب هذا يوضح النظام  .الكيانات املشرتكة ومعلومات أخرى ذات طابع عام ،بالشركة األم، الفروع
البنود ولبيان حالة إلالقوائم األربعة  يفمناذج عن جداول تستخدم لشرح أهم البنود ويضيف خانة مالحظة 

املعلومات التكميلية املذكورة يف امللحق، ويشرتط النظام أن تكتسي املعلومات املفصح عنها طابع املالئمة 
وجتدر اإلشارة إىل املعلومات عن  .سبيةناألمهية الو لإلعالم، أي ذات صلة باختاذ القرارات االقتصادية 

يتطلب ذكر املعلومات اليت تتعلق بتقسيم رقم األعمال وإمنا  ،القطاعات التشغيلية اليت ليست هلا خصوصية
إلعالم الضرورية وحتليل العناصر ذات اق اجلغرافية ضمن مكمالت اسو حسب فئات األنشطة وحسب األ

 و ،األمهية القطاعية حسب كل قطاع نشاط وحسب كل قطاع جغرايف ضمن املعلومات ذات الطابع العام

                                                           
1
 FocusIFRS,Textes des normes et interprétations,IFRS8:"secteurs oprationnels",12/01/2015, Disponible en 

http://www.focusifrs.com/…/ifrs8 information…, Consulté le 14/07/2016. 
2
 Maria iraqi, Christopher Hossfeld, Op cit ,p38,42,43. 

3
 FocusIFRS,Textes des normes et interprétations, IFRS 12 :"Information à fournir sur les intérêts détenus dans 

d’autres entités", 22/12/2014, Disponible en http://www.focusifis.com/…/ifrs_12_information…,consulté le 

11/07/2016. 

 .34-31، 54،42، ص5009مارس  52، الصادر يوم  19الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، العدد  
4
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 12التنظيم الفرنسي يتبع منهجية معيار احملاسبة السابق رقم مثل ملايل بذلك يظهر بأن النظام احملاسيب ا
التحليل حسب قطاعات النشاط والتحليل حسب : والذي تتضمن املعلومة يف ظله على مستويني

 .مردودية /القطاعات اجلغرافية ويتم حتديد القطاعات وفق خماطر
 تاإليضاحافصاحات يف أهم الفروق يف حمتوى وأمهية اإلحتليل : الفرع اخلامس

يضاحات وحمتواها يف األنظمة احملاسبية املقارنة ميكن من خالل عرض املفاهيم املعلقة بقائمة اإل     
 :يلي مااستخالص 

يضاحات من طرف هيئات البورصة من أجل إبالغ أفضل عادة ما تفرض املعلومات املفصح عنها يف اإل -
م العائد املتوقع لفرص استثمار مقابل املخاطر املصاحبة لتلك الفرص، ويعد لمستثمر ومساعدته يف تقييل

يضاحات والقوائم األخرى متطلب أساسي القتصاديات للمعلومات الواردة يف اإل الكفءالتوسع والتدفق 
 ألمهية اليت توليها األسواق حلماية املستثمرافصاحات إىل السوق احلرة، كما ترجع كفاءة وتوسع هذه اإل

فالدول اليت تطبق محاية صارمة  ، بني الدول كما أشرنا إليه سابقا االختالفميثل أحد جماالت  وهذا ما
يضاحات أكثر على القطاعات بدال من نشر القوائم املنفصلة إكالواليات املتحدة األمريكية تتطلب 

تقارير سنوية وثالثية شر نهيئات البورصة  تشرتطرحلية، حبيث امل التقاريركما تتطلب  ،لشركات اجملموعة
قراءة يتوقف حل محلة األسهم، حبيث افصاحات موسعة، إىل جانب التقرير السنوي لصإوظرفية تتضمن 

وفهم هذا التقرير على وجود إيضاحات تورد تفسريات ومالحظات من شأهنا أن تزيح الغموض، إذا ما  
كانت املعلومات الواردة بالقوائم ميكن أن تضلل املستخدم، وهذا ما يسهل يف نفس الوقت توحيد القوائم 

املتطلب عند  ، وللتوحيد احملاسيب متثل مبدأ أساسي كوهنامبعرفة وفهم السياسات والطرق احملاسبية املتبعة  
توحيد احلسابات، إىل جانب أن هذه اإليضاحات تورد مجيع التفاصيل اليت تتعلق بشركات اجملموعة وجمال 

واليت تعمل على تسهيل توحيد  17التوحيد والسيما املعلومات اليت أدجمها معيار اإلبالغ املايل رقم 
  .باستخدام معايري حماسبية لبلدان خمتلفة عدةاملحسابات اجملموعات متعددة اجلنسيات 

إىل درجة أهنا يضاحات حتت املبادئ األمريكية أكثر تنوعا وتفصيال فصاحية يف اإليظهر بأن املمارسة اإل -
رشادات الصادرة عن جملس إلتشهد فروقات من شركة ألخرى داخل البلد نفسه، وهذا يرجع إىل تعدد ا

وضع حدود ول .، إىل جانب تعدد الصناعات والدالئل اليت حتكمهاتداول األوراق املاليةجلنة و احملاسبة املالية 
صدارات عن اهليئات املختصة يف قام جملس احملاسبة املالية بتجميع وتوحيد مجيع اإل السليب هلذا اجلانب

 . كما سبق وبينا يف الفصل الثاين، (FASB ASC)معايري احملاسبة للمجلسأو قانون تدوين 
يف  12اسبة السابق رقم نهجية معيار احملميظهر بأن التنظيم الفرنسي والنظام احملاسيب املايل يتبعان  -
تقدم يضاحات حتت التأطري القانوين للمحاسبة فصاح عن التقارير القطاعية، كما يظهر بأن مجيع اإلاإل
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تفصيال من اإلفصاحات يف ظل التأطري الذايت للمحاسبة، غري أن اجملموعات  وأقلمعلومات عامة جدا 
فصاحات املتطلبة من طرف معايري اإلبالغ املايل تتبىن اإلاليت تطرح قيما للتداول العام الفرنسية واألوروبية 

إعداد يسهل  ماوهذا يلية، ضاملستثمر بدرجة تف وخدمةلرفع من قابلية املقارنة على املستوى الدويل بغرض ا
 .للمجموعات متعددة اجلنسيات القوائم املالية املوحدة

 رض واإلفصاح الدويلعإجراءات التخفيض من تباين ممارسات ال: املطلب الرابع
إن عدم وجود سياسات عرض وإفصاح موحدة يف القوائم املالية على املستوى الدويل يقود الشركات      

نذكر  ،جمموعة من اإلجراءات هبدف االتصال مع املستخدم املوجود باخلارجمتعددة اجلنسيات إىل اختاذ 
 1:منها

لمنشأة موضوع التقرير ومل يتم بذل أي جمهود ملساعدة املستخدمني يف لااللتزام مبتطلبات بلد األساس  -1
 .الدول األخرى يف فهم وتفسري التقارير

خدمني األجانب، حبيث توفر هذه الطريقة مساعدة حمدودة الرتمجة اللغوية للقوائم املالية إىل لغة املست -7
تبقى اللغة حاجز ملشكلة ، و إىل بعض املستخدمني وتطرح مشكل االختالف يف املصطلحات احملاسبية

 .ملصطلحات احملاسبية هي اصطالحات مميزة لفرد معني أو مجاعة معينةااالتصال احملاسيب، ف
 املستخدمني األجانب إىل عملتهم وبشكل شائع يتم هذا باستخدام ترمجة القوائم املالية املرسلة إىل -3

ميكن أن توفر هذه الطريقة مساعدة حمدودة إىل بعض املستخدمني  .سعر الصرف يف تاريخ هذه القوائم
ولكن يف املقابل ميكن أن تشكل مشاكل معينة ترتبط بالرتمجة املالئمة وتنتج قيما مضللة، كما أهنا تفشل 

 .هافختالفات يف املعايري احملاسبية وعادات األعمال وأعرااال عكسيف 
توفري معلومات باستخدام هوامش، تفسر فيها خصوصيات املبادئ احملاسبية املستخدمة وخصائص  -2

ميكن أن حتسن  .البيئة احمليطة بالشركة وأحيانا تلحق القوائم املالية حبجم املصطلحات الفنية املستخدمة هبا
هذه الطريقة نفعية التقارير إذا ما كانت املعلومات املقدمة مفيدة وجتيب على شرطني أساسيني،  عززوت
هبا والتشريعات القانونية امللزمة املعمول أن تقوم الشركة بالوصف الكامل للقواعد واملبادئ احملاسبية  هلماأو 

وثانيهما أن  ،خدام جمموعيت املبادئويتعزز ذلك أكثر بتوفري القيم املطابقة باست ،فصاحيف اإلعداد واإل

                                                           
:أنظر -1  

.292-296دمحم المبروك أبوزيد، مرجع سابق، ص. د -  

.55حسين القاضي، مأمون حمدان، مرجع سابق، ص. د -  

.412مرجع سابق، صأمين السيد أحمد لطفي، . د.أ -  

 .33-34، مرجع سابق، ص"(2)المحاسبة الدولية"عيد محمود حميدة، . د -

 

- Richard Schroeder et autres, Op cit, p81. 
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يطور  هيكون للمستخدم املعرفة الفنية الكافية لتسوية االختالفات الناجتة عن جمموعيت املبادئ احملاسبية وترك
 .املطلوبة لتسوية تلك الفروق هاترب خ
تخدمي تلك إعادة تصوير بعض قوائم حماسبية بديلة باستخدام املبادئ احملاسبية املتعارف عليها ملس -5

القوائم، وتعد هذه الطريقة أحسن من الطرق السابقة، حبيث تصبح بعض البنود املعاد تصويرها قابلة 
مت حساب مؤشرات  للمقارنة مع نظرياهتا يف الشركات األخرى، غري أنه ميكن إعطاء نتائج مضللة إذا ما

صويرها والبنود غري املعاد تصويرها، مالية عن طريق استخدام خاطئ ملزيج من البنود بني البنود املعاد ت
 .فعية التقارير إذا مت جتنب هذا القيدنوميكن تعزيز 

خر وإرفاقها بالقوائم األصلية، فهي إعداد قوائم ثانوية باستخدام املعايري احملاسبية ملستخدمي البلد اآل -2
يطلق على القوائم األصلية والثانوية اإليضاحات املتممة للقوائم املالية،  ، مبا فيهاتتضمن جمموعة كاملة

إمكانية فهم هذا النظام عطي يوتعد أفضل طريقة، حبيث للشركة متعددة اجلنسية بنظام التقارير املتعددة، 
مما يعمل على زيادة  ،يسمح بتفهم كامل لوجهات النظر القومية والدوليةكونه  ومنفعة أكرب للمستخدمني

 :امه، و دينقي هإال أنه لدي ،ا يف كال النوعني من القوائم املاليةحمتوى املعلومات وبالتايل جودهت
ترتفع تكلفة القوائم الثانوية باستخدام املبادئ املتعارف عليها للبلدان األخرى باإلضافة إىل تكلفة  -

يف وبذلك تزداد تكاليف اإلفصاح ويظهر التحدي الكبري  ،املراجعة احليادية طبقا ملعايري مراجعة هذا البلد
حماولة استخدام معيار املوازنة بني التكاليف والعوائد ألنه يكون من الصعب أو يستحيل أن يتم تتبع عوائد 

 .ومنافع اإلفصاح
خر، وميكن التخفيف من هذه املشكلة ال ميكن أن تعرض هذه الطريقة القيم الثقافية السائدة يف البلد اآل -

السائدة اليت تؤثر على املمارسات  ةالبيئية والقيم الثقافيعن طريق تقدمي تفسريات وشرح عن الظروف 
على أنه من الضروري أن يكون  نظام التقارير املتعددةيف لح دائما يخر، و فصاحية واحملاسبية يف البلد اآلاإل

 .املستخدم ملم بالثقافات األخرى والظروف البيئية ألداء األعمال يف االقتصاد العاملي
النسب املالية لتوفري معلومات عن تقييم أداء املؤسسة ولتسهيل مقارنتها مبؤشرات فصاح عن اإل -2

غري أن املشكلة اليت تواجهها هذه الطريقة هي  الشركات األخرى أو مؤشرات معيارية حتددها هيئات معينة،
الذاتية  حلا يعرف باملصامللنسب وميكن اختيار طريقة دون غريها نظرا لتحقيقها ااختالف طرق احتساب 

وهذا ما جيعل املستخدم يتجاهل املؤشرات املنشورة من طرف الشركة يف بعض احلاالت  ،لبعض املديرين
فهمها ألي شركة أجنبية و ويقوم بإعداد مؤشرات لتلبية أغراضه من املعلومة املالية، ولدراسة القوائم املالية 

 .شرات الثقافية وال ميكن أخذ األرقام مبعزل عن ذلكاألخذ يف االعتبار العوامل البيئية واملؤ  املهمفيكون من 
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 :الفصل ةصالخ
مما يعيق فهم وتوحيد القوائم  حسب العوامل البيئية السائدةاملمارسة اإلفصاحية من بلد آلخر ختتلف     

هذه فصاحية يف أهم الفروق اإل ذلك قمنا بتحديد لولتسهي املالية األساسية للشركات متعددة اجلنسيات،
فصاحات يف ظل النظام األمريكي والدويل بسبب تنخفض كثريا إذا ما قارنا اإل اتبني بأهنقد و ، القوائم

الكبرية اليت متيل إىل  وهذا التوافق خيدم اجملموعات األوروبية ،جمهودات التوافق املبذولة من طرف اجمللسني
جتانس معايري اإلبالغ املايل الصادرة يف هذا الشأن من طرف  التطبيقات الدولية، وذلك بعد العمل على

فهي تشهد فروقات معتربة بسبب  ،اجملموعات اليت تتبىن قواعد اإلفصاح احمللية بينمااملفوضية األوروبية، 
تباطئ عمليات التوافق من طرف اهليئات القومية املختصة، ويبقى النظام احملاسيب املايل اليواكب معايري 

أحيانا إىل املعايري الدولية وأحيانا أخرى إىل املعايري  هومتيل قواعد 7003اح الدولية الصادرة بعد عام فصاإل
 .الفرنسية

يضاحات تساعد يف تبسيط وتوضيح املعلومة بغرض توحيدها  فصاحات املتممة واإلتبني كذلك بأن اإل    
العاملي، ويظهر بأن إعداد قوائم مالية ثانوية كما يتطلب من املستخدم القابلية للفهم وإدراك التباين 

أفضل طريقة لفهم قوائم الفروع األجنبية ( أو مستلم قوائم الفروع)خرباستخدام معايري مستخدمي البلد اآل
احملاسبة ترفع من تكلفة املعلومة، كما أن أخذ األرقام  ازدواجيةوتسهيل إدماجها يف قوائم اجملموعة، غري أن 

دراك لذلك من طرف رات الثقافية يؤثر على القيم، لذا يتطلب دائما اإلشامل البيئية واملؤ مبعزل عن العو 
 .     احملاسب الدويل
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 خامتة عامة
،  حدةو وإجراءات إعداد القوائم املالية املالشركات ولنا يف الفصل األول اإلطار العام جملموعة لقد تنا 

للمحاسبة الدولية وتواجه العديد من  اواسع تربز حقال واليت كما تعرفنا على اجملموعات متعددة اجلنسيات
التحديات النامجة عن التباين يف تطبيقات التقرير واإلبالغ املاليني على مستوى العامل، وهو ما ميثل املتغري 

 .التابع يف دراستنا هذه
إعداد القوائم املالية لعقبات أمام اوللتخفيف من مشكلة النظم احملاسبية املقارنة وإزالة العديد من  

يهدف مفهوم احملاسبة املقارن إىل دراسة وفهم االختالفات  ،املوحدة للمجموعات متعددة اجلنسيات
الدولية للمحاسبة لتشتمل على فهم الطرق واملبادئ احملاسبية لكل دولة على حدة، إدراك التباين يف 

 .ختالف يف املمارسات احملاسبية على القوائم املاليةالقدرة على قياس أثر اال بذلكاألنظمة احملاسبية دوليا و 
الفروق العاملية البينية ودراستها يتعني إظهار كيفية تأطري التطبيقات املقارنة  لتحديدقبل التطرق  

بالرتكيز على األنظمة احملاسبية األساسية يف العامل، حبيث مت استعراض هذا التنظيم من جانب التطور 
اسبة يف كل دولة، تنظيمها من طرف اجلهات املختصة، كيفية و ع املعايري وإطار العمل التارخيي ملهنة احمل

 .لتو يح املمارسة وحل املشاكل العملية
أهم الفروق يف املمارسات اليت تشهد تباينا  وحتديدرشادات كل نظام مقارن إمت عرض قواعد و  

وتكون دائما مو وع مشاريع توفيق مشرتكة على الصعيد الدويل لتخفيض الفروق يف املعاجلة  ،واسعا
 .وإعادة تقييم وقياس أويل، قياس الحق اعرتافاحملاسبية من 

كذلك العديد من الفروق البينية يف قواعد ونظم توحيد احلسابات كوهنا متثل مكون مهم  حتديدمت  
خر، فنن قواعد التوحيد هي األخرى تتباين آلمارسة احملاسبية ختتلف من بلد ، وحيث أن املللنظام احملاسيب

بني دول العامل مما يشكل عقبة أمام توحيد حسابات اجملموعات الفرعية اليت متارس قواعد البلد املضيف، 
سة جزئية ولتسهيل الدراسة مت جتزيء املمارسة وفقا للشركات اليت يشتملها جمال التوحيد والتوصل يف كل درا

 .الفروقأهم إىل استخراج 
وحيث أن املمارسة احملاسبية تتأثر باحملاسبة اإلفصاحية، فقد مت استخراج الفروقات البينية العاملية يف  

اليت يتم إدماجها يف هذه األخرية  ،املالية القوائمقواعد ومعايري اإلفصاح بغرض فهمها وإدراك أثرها على 
وقد مت تو يح هذه الفروقات يف ، حسابات اجملموعة من خالل أول خطوة يف التوحيد وهي عملية التجميع

وقائمة التغريات يف حقوق امللكية، إىل جانب  عناصر امليزانية، قائمة الدخل، قائمة تدفقات اخلزينة
  .اإليضاحات من حيث حجم وأمهية املعلومات املفصح عنها
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 اختبار الفرضيات: أوال
بعض متكنا من خالل الدراسة والتحليل املقارن اللذان متا يف فصول هذا البحث من الربهنة على صحة     

 :على النحو التايلوبطالن بعضها اآلخر الفر يات اليت سبق و عها 
 
 وتبني بأن اإلطار العام ، تأكدت صحة هذه الفرضية يف ثنايا الفصل الثاين: الفرضية األوىل

فسياسات احملاسبة املالية للدولة تتحدد ، واملمارسة التنظيمللمحاسبة خيتلف من بلد آلخر من حيث 
وهذا ما  بواسطة التفاعل بني العديد من املتغريات املتعلقة بتارخيها، قيمها وأنظمتها السياسية واالقتصادية،

فمن حيث املمارسة كنا نعلم بذلك، ومن حيث  يزيد يف االختالفات يف معايري احملاسبة بني البلدان،
وقد مت  ،التأطري فقد تبني بأنه هو اآلخر يتأثر بالبيئة وخيتلف حسب املدخل املستخدم للحصول عليه

 .م القانوينالتمييز يف دراستنا بني مدخل التنظيم الذايت للمحاسبة ومدخل التنظي
 
 حيث عملت جهود تأكدت صحة هذه الفرضية يف ثنايا الفصل الثالث: الفرضية الثانية ،

الدوليني على التقليل من الفروقات بني املعايري الدولية واملبادئ األمريكية يف  نيالتوافق املشرتكة بني اجمللس
التعديل املتواصل للمعايري الدولية من جهة وتعزيز هذا ذلك من خالل  قد متو ، العديد من املمارسات

من  FASB ASCالتوافق مبراجعة وتعديل املبادئ األمريكية من خالل حتديث معيار احملاسبة للمجلس 
يف  تنشئ فروقات مؤقتة مع املمارسة الفرنسية بالنسبة للشركات املدرجة قيمها كما أهنا،  جهة أخرى
زول بتبين املعايري اجلديدة، غري أهنا تنشئ فروقات دائمة مع املمارسة اليت تتعلق ، ولكن سريعا ما تالبورصة

 ، فقدبالشركات غري املدرجة و املمارسة حتت النظام احملاسيب املايل كوهنما نظامان خيضعان للتأطري القانوين
مع قواعد النظام احملاسيب  تشكل فروقات 3002سنة  تبني أن كل تعديالت الحقة للمعايري الدولية بعد

 .املايل
 
 حيث يرجع سبب التباين يف  اتضح بطالن هذه الفرضية يف الفصل الرابع،: الفرضية الثالثة

تنحصر  لتوحيد أساسا إىل مفهوم السيطرة وما ينجر عنه من تغريات يف جمال التوحيد، ولكن الاقواعد 
الفروق فقط يف هذا املفهوم وإمنا تتوسع لتشمل احملاسبة يف القوائم املوحدة وفروقات أخرى ميكن تصنيفها 

 ملاملمارسة يف هذا اجملال كما أن   وفق الشركات اليت يشتملها جمال التوحيد وتعد هلا قوائم موحدة، بالكامل
ه تبنيجملس معايري احملاسبة املالية  بسبب رفض املشرتكةيف إطار املشاريع الدوليني تشهد توافقا بني اجمللسني 

  .ميهافامل لبعض
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 حيث تبني بأن املمارسة اتضح صحة هذه الفرضية يف الفصل اخلامس، : الفرضية الرابعة
حتت املشاريع املشرتكة ملراجعة اإلطار التوافق اليت متت بني اجمللسني اإلفصاحية تقاربت بفضل جمهودات 

كما تبني   ،ا عزز هذا التقارب هو اشرتاك املعايري الدولية واألمريكية يف العديد من اخلصائصاملفاهيمي، وم
 . بأن هذا التقارب خيدم كذلك اجملموعات األوروبية اليت متيل إىل التطبيقات الدولية

 
  نتائج الدراسة: ثانيا
يف نظم احملاسبة تقرير، قياس وإفصاح يف املمارسة احملاسبية من  للفروق البينيةالتحليل املقارن  بعد   

 :النتائج التاليةإىل  ، مت التوصلاألساسية
املعرو ة، غري أن  يتوافق كثريا إطار العمل األمريكي مع إطار العمل الدويل من حيث الطبيعة والعناوين .1

فهي تو ع على أساس  وعلى أساسها يتم و ع املعايري،رشادات أكثر تفصيال إاإلطار األمريكي حيمل 
مبادئ حتدد فيها العتبات مثلما يطلق عليها باخلطوط املضيئة، وهذا ما مينحها مظهر القواعد، إىل جانب 

  .املبدأ األساسي الذي يركز عليه هذا اإلطار وهو اإلفصاح الكامل
فرنسا، بينما املمارسة  تبني بأن التنظيم احملاسيب اجلزائري مييل إىل التأطري القانوين كما هو احلال يف .2

رشاداته أكثر عمومية من هذا األخري وللحصول على إختضع إلطار عمل مييل إىل اإلطار الدويل، غري أن 
 .التفاصيل يستدعي األمر اللجوء إىل اإلطار الدويل

ير املالية مييل اجمللس األمريكي حاليا إىل الدولية ويقوم باإلدماج التدرجيي للمعايري الدولية يف التقار  .3
، للمصدرين األمريكيني، كما أصبح يساهم يف إعدادها لألخذ يف االعتبار خصوصية األسواق األمريكية

وهبذا اإلجراء ميكن القول بأن اجمللس الدويل يف طريقه إىل بلوغ أحد أهدافه . وذلك من خالل اإلدالء برأيه
 .اليت كان يصبو لتحقيقها يف األجل الطويل

إىل  تقوم املفو ية األوروبية بالتبين املستمر ملعايري احملاسبة الدولية وتتابع التعديالت اليت تطرأ عليها، .4
املعايري  جانب تعزيزها للتوفيق القاري والدويل من خالل إصدارها للتوجيه األورويب الوحيد وخلق سلطة

 .احملاسبة الدولية احملاسبية اليت تقوم بصنع املعايرة القومية متاشيا مع معايري
األمريكية  تظهر املعايري الدولية يف الكثري من املمارسات احملاسبية واإلفصاحية أكثر عمومية من املبادئ .5

 .اليت تتضمن تفاصيل دقيقة وتشتمل على مجيع الصناعات مما يعقد دالئل التطبيق
إال أنه تبقى بعض الفروق النامجة عن  ،الدويل واألمريكي على الرغم من التوفيق بني املرجعني .6

استثناؤها عند إصدار معايري دولية جديدة، وتلك النامجة عن رفض جملس معايري  الصناعات اليت يتم
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لبعض املمارسات، إىل جانب  املعاجلة البديلة اليت ال يزال حيبذها جملس معايري احملاسبة  احملاسبة املالية
  .الدولية

عند  انفسه ةالدولي ةاحملاسبي يةاملؤقتة يف معاجلة األحداث املتشاهبة حتت املرجعبعض الفروق  أتنش .7
إدخال تعديالت على بعض املعايري أو إصدار معايري جديدة دون مراجعة متطلبات املعايري األخرى اليت 

 . تتطرق إىل نفس القواعد ، مما يعيق املمارسة
من  وحتديد جمال التوحيد وباختالفه خيتلف جمال التوحيديعد مبدأ السيطرة األساس الوحيد للتوحيد  .8

 .نظام آلخر، وقد تبني بأن هذا اجملال يكون أوسع يف ظل املتطلبات الدولية و مبستويات توحيد أكرب
تعرتف املبادئ األمريكية واملعايري الدولية بطريقة واحدة للتوحيد وهي طريقة االندماج الكلي وتعد  .9

ية طريقة لتقييم االستثمارات يف الشركات املشرتكة والزميلة، بينما تعد طريقة لتوحيد طريقة حقوق امللك
الشركات الزميلة وفق القواعد الفرنسية واجلزائرية وهي تقوم على أساس االستبدال ومتارس على جمال توحيد 

 .أوسع بسبب تقدير الـتأثري الفعال
جملس معايري احملاسبة املالية مع جملس معايري  بينية بسبب عدم اتفاق التوحيد فروقات نظمتشهد  .11

تطوير، حتسني، وتوفيق معايري التوحيد الواجب تطبيقها على املنشآت يف مجيع  علىاحملاسبة الدولية 
رفضه للسيطرة يف الواقع واألخذ يف االعتبار حقوق التصويت احملتملة عند تقدير ل ، وذلكالصناعات
 .السيطرة

تبني وجود فروق قليلة جدا يف املمارسة اإلفصاحية يف القوائم املالية بني املرجع الدويل واألمريكي، غري  .11
يف صلب امليزانية، هذا إىل جانب أهنا أكثر تفصيال أن املبادئ األمريكية تتطلب إفصاحات كاملة ومفصلة 

أخرى مكملة يف واجهة القائمة أو  يف قائمة الدخل، وتتوسع كذلك يف قائمة التدفقات عن معلومات
أسفلها، إىل جانب إفصاحات موسعة عن معلومات رقمية يف اإليضاحات، حبيث تتطلب إفصاحات أكثر 

 .عن القطاعات التشغيلية والقوائم املرحلية بدل القوائم املالية املنفصلة لشركات اجملموعة
اليت تتضمنها اإليضاحات والسيما حتت املعايري الدولية واملبادئ األمريكية دورا  تلعب اإلفصاحات .12

مهما يف إعداد القوائم املوحدة من خالل تسهيل العمليات السابقة للتوحيد والسيما توحيد السياسات 
القيم الثقافية احملاسبية اليت تعد من أهم مبادئ التوحيد احملاسيب، إىل جانب اإلفصاح عن العوامل البيئية و 

 .السائدة يف البلد املضيف
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مما يسمح باالعتماد على  ،كافية يف ظل التنظيمات الفرنسية ملعاجلة بعض املوا يع  إرشاداتال توجد  .13
املعايري الدولية بنسخها السابقة ألن التعديالت اليت تطرأ على هذه املعايري تتطلب وقتا طويال للتوفيق من 

 .القوميةطرف هيئات احملاسبة 
تستخدم اجملموعات الفرنسية املدرجة قيمها يف البورصة وبعضها غري املدرجة مرجعني حماسبيني،  .14

املرجع الدويل على مستوى  احلسابات املوحدة بنسخه األصلية للتخفيف من مشاكل احملاسبة املقارنة 
بينما اجملموعات غري . اجلبائية والقانونيةواملرجع احمللي على مستوى احلسابات السنوية لالمتثال للمتطلبات 

املدرجة تشهد نظم توحيدها فروقات بينية بالرغم من جمهودات التوفيق املبذولة، كما تبني بأن للبيئة 
 .خصوصيات تعيق املمارسة الدولية بالرغم من توفيقها كمتطلبات النظام اجلبائي 

بيق اجلوهر على الشكل ومتسكها مببدأ التحفظ ينشئ تبني بأن افتقاد التنظيمات الفرنسية ملبدأ تس .15
فروقات مع املمارسة الدولية واألمريكية اللتان قللتا من املفهوم األخري للحصول على معلومة أكثر مالئمة 

  .وموثوقية
فصاحية للشركات املدرجة قيمها يف البورصة بتبنيها تقوم املفو ية األوروبية بتوحيد املمارسات اإل .16
مناذج أخرى للقوائم املالية بعد  تقرتحسلطة معايري احملاسبة يري احملاسبة الدولية بنسخها األصلية، غري أن معا

إدخال بعض التعديالت على النماذج اليت تتبناها املفو ية األوروبية إلدماج بعض خصوصيات القوائم 
 .مما يفاقم من مشاكل التوحيد ،املعرو ة وفق املرجع احمللي

ومل تواكب  3002 افق بدرجة كبرية قواعد النظام احملاسيب املايل مع املعايري املو وعة قبل سنةتتو  .17
التعديالت الالحقة، وأحيانا قليلة جند املمارسة احملاسبية والسيما اإلفصاحية متيل إىل القواعد الفرنسية 

 . وهذا يرجع إىل كون النظام يف األصل موروثا عن االستعمار ،وليست هلا صلة باملعايري بنسخها السابقة
يعمل التوفيق احملاسيب على تسهيل إعداد القوائم املوحدة بتقريب املمارسة لكن يتطلب أن تكون  .18

عمليات التوفيق متواصلة يف ظل التعديالت السريعة للمحاسبة الدولية واألمريكية، كما أن استخدام 
املعايري الدولية سوف لن يكون احلل األمثل نظرا لعدم إمكانية التوفيق بني خصوصيات جمموعة موحدة من 

 مكمال ااملعايرة الدولية وخصوصيات البيئات املختلفة ويكون التوفيق أمرا مستحيال ما دامت احملاسبة جزء
 .  للبيئة السائدة يف كل دولة

للتأطري القانوين، غري أن اهليئات املكلفة بتنظيمها تبني بأن  املمارسة يف فرنسا، بالرغم من خضوعها  .19
جتتهد وتستمر يف عمليات توافق نصوصها القومية مع املعايري الدولية واإلقليمية، إال أن هيئة التأطري 
احملاسيب يف اجلزائر مل تبد أية مبادرة يف إدماج نصوص جديدة أو تعديل من نصوص القانون التجاري 

 .واجلبائي
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وجود تباين كبري يف االصطالحات املستخدمة يف احملاسبة القومية لكل بلد مقارن والسيما يف نظم  .21
التوحيد حتت املبادئ األمريكية بسبب تعدد الصناعات وتعقيدها، مما يعيق فهم اإلرشادات وحتديد الفروق 

 . سياتبغرض القيام بالتعديالت الالزمة إلعداد قوائم موحدة للمجموعة متعددة اجلن
 

  االقرتاحات: ثالثا
لتسهيل عملية إعداد القوائم املوحدة للشركة متعددة اجلنسيات نقرتح تعزيز اإلفصاحات يف النظم  .1

كاملة وموسعة يف اإليضاحات مبا يف ذلك   اخلا عة للتأطري القانوين باستخدام هوامش أو تقدمي إفصاحات
خصوصيات املبادئ احملاسبية املستخدمة يف البلد املضيف، التشريعات القانونية وخصائص البيئة احمليطة 

  .بالشركة
ميكن أن تقرتح الباحثة إرفاق القوائم املالية بقائمة االصطالحات للتخفيض من مشكل االصطالحات  .2

  .يف احملاسبة املقارنة
ال يكفي تعزيز اإلفصاحات فقط وإمنا  يتطلب على احملاسب الدويل إلعداد القوائم املوحدة توفر  .3

القابلية للفهم وإدراك التباين يف السياسات احملاسبية واإلفصاحية قي النظم املقارنة، حىت تكون لديه املعرفة 
ون ملما بالثقافات األخرى والظروف البيئية كما يتطلب أن يك،  الفنية الكاملة لتسوية التباين بغرض التوحيد

 .ألداء األعمال يف االقتصاد العاملي
للتخفيض من مشاكل احملاسبة املقارنة ميكن أن تقرتح الباحثة إعادة تصوير قوائم ثانوية للفرع باستخدام  .4

غري أن هذا اإلجراء يؤدي إىل ازدواجية احملاسبة يف الفرع مما  السياسات احملاسبية واإلفصاحية للشركة األم،
يقود إىل تكاليف استغالل مرتفعة يتطلب أن يراعى فيها معيار املوازنة بني التكاليف والعوائد، وإذا متكن 

من جهة أخرى على البلد املضيف  ،الفرع من حتقيق هذا القيد فتكون القوائم الثانوية مفيدة، هذا من جهة
 . ن يفا ل بني تكاليف احملاسبة املزدوجة اليت تتحملها شركاته وأعباء مسار التوافق الطويل واملكلفأ

تقرتح الباحثة استخدام املرجع الدويل على مستوى احلسابات املوحدة لتجنب مشاكل احملاسبة املقارنة  .5
ية واجلبائية كما هو احلال يف فرنسا واملرجع احمللي على مستوى احلسابات السنوية لالمتثال للمظاهر القانون

  .وقريبا كذلك يف الواليات املتحدة األمريكية
تعزيز مبدأ تسبيق اجلوهر على الشكل يف النظام احملاسيب املايل وتبنيه من طرف القانون احملاسيب الفرنسي  .6

، وهذا ما طالبت به لدوليةوالتنظيم املتعلق باحلسابات املوحدة لتوفيق العديد من املمارسات مع املمارسة ا
  .املفو ية األوروبية يف التوجيه األورويب الوحيد
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يفرتض على هيئات احملاسبة اجلزائرية أن جتتهد لتحديث قواعد نظامها وتوفيق التعديالت اليت تطرأ على  .7
إىل جانب تعديل نصوص  املعايري الدولية وتبنيها كما هو احلال يف فرنسا حىت وإن كان مسارها طويل،

  .القانون التجاري واجلبائي مبا يتماشى مع قواعد النظام احملاسيب
لتطوير نظام احملاسبة يتطلب تطوير ولو بصورة جزئية إطار عام للنظام احملاسيب يتضمن النظام احملاسيب  .8

لد، ميكن تبين معايري احملاسبة ومدخل التنظيم احملاسيب وينبغي أن يتوافق مع اخلصائص البيئية السائدة يف الب
الدولية كون مهنة احملاسبة ليست متطورة بشكل كاف وبقدر جيعلها قادرة على إصدار معايري حماسبية 
  .قومية، غري أن تبنيها يكون بصفة تدرجيية ومدروسة بعد العمل على توفيقها مبا يتماشى مع العوامل البيئية

 
  البحث آفاق: رابعا
عرض نتائج الدراسة واملقرتحات، برزت تساؤالت جديدة حول املو وع نفسه أو هلا صلة  بعد      

 :، نذكرها أدناه علها تكون حمل حبوث مستقبليةباحملاسبة الدولية
دراسة حالة يف  -إشكالية إعداد القوائم املالية املوحدة يف ظل التباين يف املمارسات احملاسبية الدولية .1

 شركة متعددة اجلنسيات؛
أثر املشاريع املشرتكة بني جملس معايري احملاسبة الدولية وجملس معايري احملاسبة املالية على حتسني التوافق .  3

 احملاسيب الدويل؛
  .أثر التباين يف القياس احملاسيب على قابلية مقارنة القوائم املالية للمجموعات متعددة اجلنسيات .3
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 ق ائمة المراجع
 

 

 

 

 



 قائمة المراجع

 

305 
 

 :املراجع قائمة
 املراجع باللغة العربية: أوال

 :قائمة الكتب -1
 . 1991 مصر، ، دار الكتب العاملية، القاهرة،"احملاسبة الدولية"الفتوح على فضالة،  أبو -1
 .1999 ، الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر،"احملاسبة املتقدمة"كمال الدين الدهراوي، . أمحد بسيوين شحاتة، د -2
 .2212 ، دار الصفاء ، عمان، األردن، الطبعة األوىل،"نظرية احملاسبة املالية، النموذج الدويل اجلديد"أمحد حلمي مجعة، -3
 .2212، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، "معايري التقارير املالية الدولية"أمحد حلمي مجعة،  -4
 الطبعة  ،دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "معايري احملاسبة الدولية -معايري التقارير املالية الدولية"أمحد حلمي مجعة، -5

  . 2215األوىل،   
 ، دار اليازوري، عمان،"نظرية حماسبية"د طالل اجلجاوي، .د رياض عبد هللا، مراجعة أ.بلقاوي، تعريب أ-أمحد رياحي -6

  . 2229 األردن،   
 .2224، الدار اجلامعية ، االسكندرية، مصر، "احملاسبة الدولية والشركات املتعددة اجلنسية"أمني السيد أمحد لطفي،  -7
  .2212 دار الصفاء، عمان، األردن،'' اإلدارة املالية الدولية والتعامل بالعمالت األجنبية''توفيق عبد الرحيم يوسف حسن،  -8
 ، دار غيدان للنشر والتوزيع،"حتليل النظم االقتصادية العاملية"إبراهيم جابر حسنني، .حممود علي فاروز، د.حممد عليند جزام -9

 .2213 لطبعة األوىل،اعمان، األردن،    
 .  2229 اجلزائر،، طباعة األوراق الزرقاء الدولية، البويرة، "معايري احملاسبة الدولية"جريار هرييغويني، ترمجة حبار حسنة،  -10

 احملاسبة الدولية، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة"د مأمون محدان، حسني القاضي، -11
  .2222 األوىل،   
 .2222األردن، ، دار الثقافة للنشر، عمان، "احملاسبة املالية املتقدمة"رشا محادة،. حسني دحدوح، د. حسني القاضي، د -12
 ، دار البداية"التدقيق على االسثمارات يف الشركات متعددة اجلنسيات يف ضوء معايري التدقيق الدولية''خالد راغب اخلطيب، -13
 . 2229ألردن،اللنشر، عمان،    
 .2229 ، دار وائل للنشر، األردن، عمان،"احملاسبة املتقدمة"خليل عواد أبو حشيش،  -14
 نظرية"ابراهيم ولد حممد فال،. خالد علي أمحد كاجيجي،أ. شرويدر، مارتل كالرك، جاك كاثي، تعريب دريتشارد  -15
 .2212لرياض، اململكة العربية السعودية ، ا، طباعة دار املريخ، "احملاسبة   
 وري للنشر والتوزيع، ، دار الياز "التحالفات االسرتاتيجية يف منظمات األعمال"جواد حمسن راضي، .سعد علي العنزي، د -16
 . 2211 األوىل، ،مان، األردن، الطبعةع   
  ، دار اليازوري للنشر والتوزيع،"التحالفات االسرتاتيجية يف منظمات األعمال"جواد حمسن راضي، .سعد علي العنزي، د -17
 .2211 األوىل، ،عمان، األردن، الطبعة   

 .2221 ، مؤسسة الوراق، عمان، األردن،"مبادئ وأساسيات علم احملاسبة"،سليمان مصطفى الدالمهة -19
 ، دار النشر اليازوري،"أساسيات املعرفة احملاسبية"ريان يوسف نعوم، مشتاق طالب الشمري،. طالل حممد اجلجاوي، د -19
 .2229 عمان، األردن،   
 ، الدار النموذجية للطباعة "االقتصاديةالنظام احملاسيب املوحد وتطبيقاته يف الوحدات " طالب الواعظ، رزاق نور عمران، -22



 قائمة المراجع

 

306 
 

 .2211 الطبعة األوىل، النشر،  بريوت، لبنان،و     
 مصر، اإلسكندرية،، طباعة الدار اجلامعية، "التقارير املالية، أسس اإلعداد، العرض، والتحاليل"طارق عبد العال محاد،  -21
    2222.  
 الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،" (1)عرض القوائم املالية موسوعة املعايري احملاسبية، "العال محاد، عبد طارق  -22

2222/2223 . 
 .2229 سطيف، اجلزائر، دار النشر جيطلي، ،"احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل."عبد الرمحان عطية -23
 .2229 ، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،"إدارة األعمال الدولية،املدخل العام" علي عباس، -24
  .2211-2212 الكرتونية،، كلية التجارة، جامعة بنها، مصر،  طبعة ("2)احملاسبة الدولية"عيد حممود محيدة،  -25
 .2229 األردنية، عمان، األردن،، نشر اجلامعة "احملاسبة املالية املتقدمة"حممد أبو نصار،  -21
 الثانية، ، دار وائل للنشر،عمان، األردن، الطبعة"معايري احملاسبة واإلبالغ املايل الدولية"مجعة محيدات،.حممد أبو نصار، د -22
    2229 . 
 للنشر،عمان، األردن، الطبعة الثالثة،، دار وائل "معايري احملاسبة واإلبالغ املايل الدولية"مجعة محيدات،.حممد أبو نصار، د -29

     2213 . 
  .2222 ، دار املعرفة اجلامعية، مصر،"حماسبة الشركات، أشخاص، أموال، تابعة وقابضة"حممد السيد سرايا،  -29
 .2225 ، ايرتاك للطباعة ، القاهرة، مصر،"احملاسبة الدولية وانعكاساهتا على الدول العربية"حممد املربوك أبو زيد، -32
 . 2212 ، دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع، ، عمان، األردن، الطبعة األوىل،"حماسبة الشركات"معتز أمني السعيد،  -31
 .1999 ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،"اإلدارة الدولية، حتدي التقدم اإلداري للدول النامية"نادية اهلادي،  -32
 ، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان،"مقدمة يف املالية الدولية"منجد عبد اللطيف اخلشايل،.عبد الرمحن اهلييت، د نوزاد -33

 .2222 األردن، الطبعة األوىل،     
 

 :املقاالتو  األطروحات -2
املؤمتر مداخلة مقدمة يف ، "اجلزائراحملاسبية على هيكلة املنظمات املهنية يف  اإلصالحاتأثر "قمان عمر، . براق حممد، أ -34

 .2211نوفمرب  32-29احملاسيب يف اجلزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،   اإلصالحالدويل حول 
، "-حالة بريتش برتوليوم -املمارسة احملاسبية يف الشركات متعددة اجلنسيات والتوحيد احملاسيب العاملي"شعيب شنوف، -35

 .2222االقتصادية، جامعة اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف العلوم 
بني جهود التوافق احملاسيب وضغوط البيئة  -التنظيم احملاسيب يف املدرستني الفرنسية واألمريكية"شعيب محزة، غاليب عمر، -31

واملعايري  (IAS/IFRS) ةحول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسب دويلاللتقى املمداخلة مقدمة يف ، "-الوطنية
 تاريخ اإلطالع، /www.kantakji.com/accountingعلى املوقع ةتوفر م التحدي، جامعة البليدة،: (ISA)الدولية للمراجعة

12/12/2212. 
 .2224 ، املعهد العريب للتخطيط،"االستثمار األجنيب املباشر، تعاريف وقضايا" حسان خضر، -32
دكتوراه يف  أطروحة، "2225-1991 االستثمار األجنيب املباشر وآثاره على االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة" عبد الكرمي بعداش، -39

 .2222/2229،ختصص النقود واملالية، جامعة اجلزائر العلوم االقتصادية،
، -بالتطبيق على حالة اجلزائر –أمهية اصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيد الدولية "مداين بن بلغيث  -39

 .2224 لعلوم اإلقتصادية، جامعة اجلزائر، سبتمربا أطروحة دكتوراه يف



 قائمة المراجع

 

307 
 

مداخلة ، "تسيري االنتقال حنو النظام احملاسيب املايل اجلديد، قراءة يف النصوص القانونية والتنظيمية"مدين بن بلغيث،. د. أ -42
، -جتارب، تطبيقات وآفاق -احملاسيب املايل اجلديد يف ظل املعايري احملاسبية الدوليةدويل حول موضوع النظام اللتقى مقدمة يف امل

 .2212جانفي  19-12جامعة الوادي، 
 :النصوص القانونية -3

 .1991ماي 1، الصادر يوم  22الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  ةاجلريد -41
 .1991سبتمرب  29، الصادر يوم 51الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  ةاجلريد -42
املتضمن  25/11/2222بتاريخ  11-22 القانون رقم، 2222نوفمرب  25 الصادر يوم، 24الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  ةاجلريد -43

  .املايل للنظام احملاسيب
 2229 ماي 21 بتاريخ 151-29 املرسوم التنفيذي، 2229 ماي 29 الصادر يوم ،22 الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ةاجلريد -44

 .11-22 أحكام القانون املتضمن تطبيق
 .2229أفريل 22، الصادر يوم  21اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  -45
 .2229جويلية  21 القرار الوزاري املؤرخ يف، 2229مارس 25 الصادر يوم ،19 الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ةاجلريد -41
 .2211فيفري  2، الصادر يوم  2اجلريد الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  -42
  .2211-2212، بريت للنشر، اجلزائرمن القانون التجاري اجلزائري،  229 املادة -49
 .من القانون التجاري اجلزائري 231املادة   -49
 .اجلزائريمن القانون التجاري  299-291 املواد -52
   .11-22 املتضمن تطبيق أحكام القانون 2229 مايو 21لـ  151-29 رقم من املرسوم التنفيذي 39 املادة -51
 .2222 من النظام احملاسيب املايل 5-132 املادة -52
 .2212 ضرائب، اجلزائر،للإلكرتونية، املديرية العامة ، طبعة مكرر من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 139املادة  - 53
 .مكرر من قانون الضرئب املباشرة والرسوم املماثلة 142 املادة -54
  .املباشرة والرسوم املماثلةمن قانون الضرائب  3-123املادة  -55
 .املباشرة والرسوم املماثلةمكرر من قانون الضرائب  219 املادة  -51
 .2212ضرائب، اجلزائر،للطبعة إلكرتونية، املديرية العامة  ،من قانون التسجيل 4مكرر  342 ملادةا -52
 .2212ضرائب، اجلزائر،للطبعة إلكرتونية، املديرية العامة من قانون الرسوم على رقم األعمال،  3-9 املادة-59
 .25/11/2222بتاريخ 11-22 من قانون 29 املادة -59

 

 ت األجنبيةااملراجع باللغ: ثانيا
1- Les ouvrages: 
12- Ali Saada, " Les états financiers de l'entreprise, Règles de présentation en IFRS", Edition Ali Saada, Tunisie,  
     2010. 
11- Barry J.Epstein, Eva K.Jermkowig, "International financial reporting standard", John Wiley & Son, Inc, US, 
    2010. 
12- Beatrice et Francis Grandquillot, " Analyse financière", 4ème éd, Gualino éditeur, Paris, 2006. 
13- Befec,Price water, " comptable ", Memento Francis Lefebre, sept 1996. 
14- Benaibouche Mohamed Cid, "Comptabilité des sociétés, Conforme aux normes du nouveau système  



 قائمة المراجع

 

308 
 

     comptable financier SCF", Tome 2, Office des publications universitaires, Alger, 2009. 
15-Benoit Pigé, Carole beau, " Comptabilité et audit ", Edition groupe revue fiduciaire, Paris, 2008, 
11- Benoît Pigé, Carole Beau et autres,‘’Comptabilité et audit’’, Mannuel et applications et corrigés, Edition  
     Groupe revue fiduciaire, Paris, 2008. 
12- Benoît Pigé, Kavier Paper,"Normes Comptables Internationales et Gouvernance des entreprises:le sens des 
     normes IFRS ", Edition EMS, 2ème éd, Paris, 2009.  
69- Bernard Raffournier,"Les normes comptables internationales(IFRS)", 4ème édition, Edition Economica, 
    Paris,2010,p29. 
69- Bernard Raffournier, "Les Normes Comptables Internationales", 5ème Edition, Edition Economica, Paris, 
     2012. 
22- Bruno Bachy, Michel sion, " Analyse Financière ", Edition Dunod, Paris, 2009. 
21- Catherine Maillet-Baudriet, Anne le Manh, "les normes comptables internationales IAS/IFRS", Edition 
    Foucher, 5ème éd, Paris, 2007. 
22- Christian Descamps, Jacque Soichot,"Gestion financière internationale", 2ème éd, Edition EMS, Paris, 2006. 
23-C.Maillet Baudrier, A.Le Manh,"Normes comptables internationales", 4ème éd, Edition Foucher, 
    Paris,2006,Berti Alger,2007. 
24- Code IFRS, , 3ème éd, Edition Groupe Revue Fiduciaire,Paris, 2007. 
25- Code IFRS, Normes et interpréations applicables dans l'UE, 10ème éd, Groupe Revue Fiduciaire, Paris,2016.  
21- Daniel Boussard, Jean-claude Sléziak," la Comptabilité des Opérations en devise", éditions ESKA, Paris,1990. 
22- David Eiteman, Arthur Stonehill, Michael Moffelt,"Gestion Financière Internationale", Pearson Education, 
    France, 2004. 
29- Debra C.Jeter,Paul K.Chaney," Advanced Accounting",Fifth Edition, John Wiley&Sons,Inc,Asia, 2012. 
79- Dominique Mesplé- Lassale," La consolidation des comptes, Comparaison entreIAS/IFRS et règles françaises, 
    Edition Maxima, Paris, 2006.  
92- Elie Cohen, " Analyse Financière", 6eme édition, Edition Economica, Paris, 2006. 
91- Evelyne Gurfein, "Consolidés, IAS-IFRS et conversion monétaire", Edition Groupe Eyrolles,Paris, 2007. 
92-Francis Bastien, Jean corre, " Les comptes de groupe ", Edition Publi Union, Paris,1977. 
93- François Colinet, "Pratique des comptes consolidés ", Edition Dunod, Paris, 1997. 
94- Georges Depallens, Jean  pierre jobar " Gestion Financière de l’entreprise ", édition Sirey, 10 ème éd, Paris,  
     1990. 
95- Gérard Boileau, "Comprendre les comptes d’une entreprise ", Revue Fiduciaire, Paris,2007. 
91- Hervé Stolowy, Michel J. lEBAS, Georges Langlois,"Comptabilité et Analyse Financière",Editions De Boeck  
    Université, Bruxelles, Belgique,2006. 
92- Isabelle Andernack," l'essentiel des IFRS", Edition groupe Eyrolles, Paris, 2014. 
89- Jacqueline Langot, "Comptabilité Anglosaxonne, Normes US GAAP et rapprochements avec IAS/IFRS ",  
    5ème éd, Editon Economica, Paris, 2006.  
89- Jean Michel Palou,"Comptabilité approfondie et révision", 3ème éd, Edition Revue Fiduciaire, Paris, 2005. 
92- Jean Moutier et Gilles .s. ,"Technique de consolidation ", Edition Economica, Paris, 1995. 
91- Jean Montier, Olivier Grassi," Technique de consolidation", 2ème éd, Edition Economica,Paris, 2006. 
92-Jean Pierre Delgado, Gerard Melyon, Jean Lio Siogwart,"Comptabilité approfondie et révision", Edition ESKA, 
    Paris, 2001. 
93- Jean Raffegeau, Pierre Dufils, " Comptes consolidés", Edition Francis Lefebre, Paris, 1989. 
94- Jerry J.weygandt, Donald E.Rieso et autres, " Principes de comptabilité", éditions du renouveau pédagogique 
   INC, Québec, Canada, 2003. 
95- Josette Peyrard, Jean David, Max Peyrard "Analyse Financière, Normes Françaises et internationales 
    IAS/IFRS »,Edition Vuibert gestion, 9eme édition, Paris, 2006. 



 قائمة المراجع

 

309 
 

91- J.Y.Eglem,P gazil,P dobler, " la consolidation outil de gestion et contrôle des groupes ",Edition Vuibert 
    gestion,Paris 1984. 
92- J.Y.Eglem,"Les mécanismes comptables de l’entreprise",Gualino éditeur, Paris, 1998. 
99- M.Gouthier,H Court , " la vie des sociétés, problèmes comptables", Edition Foucher, Paris, 1982. 
99-Micheline Friédérich, Georges Langlois et autres,"Comptabilité et audit", 1ère éd, Editions 
    Foucher,Vanves,France,2007. 
122-Micheline Friédérich, Georges Langlois et autres,"Comptabilité et audit", 8ème éd, Editions 
    Foucher,Vanves,France,2014/2015. 
121- Mohamed Neji Hergli," Maitriser la consolidation des comptes, Référentiel IFRS", Version electronique,  
   Octobre 2007.  
122- Monique Henrard, José hein, "Dictionnaire de comptabilité", Edition Erick de la villeguerin,Paris,1993/1994. 
123- Nacer-Eddine Sadi, "Innovations comptables internationales et analyse des états financiers", Presse 
universitaire  
   de Grenoble,Septembre 2011, p197-199. 
124- Odile Barbe, Laurent Didelot, "Maitriser les IFRS", 3ème édition, Groupe Revue Fiduciaire, Paris, 2007. 
125- Odile barbe, Laurent Didelot, Jean-Luc Siegwart,"Comptabilité approfondie", Groupe Revue Fiduciaire,  
   Paris,2011/2012 . 
121- Odile Barbe, Laurent Didelot, "Maitriser les IFRS", 7ème édition, Groupe Revue Fiduciaire, Paris, 2014. 
122- Olivier Ramond, Luc Paugam et autres, "Evaluation Financière et Normes IFRS", Edition Economica, Paris,  
     2012. 
129-Pascale Delvaille, Christopher Hossfeld, Anne Le Manh, Catherine Maillet-Baudrier, " Information  

     financière en IFRS", Edition Litec, Paris, 2007.  
129- Pierre Lassègue," Lexique de comptabilité",6ème éd, Edition Dunod,Paris,2007, p37. 
112- Pricewaterhousecoopers(pwc),"Comptes consolidés, Règles Françaises", Editions Francis Lefebre, France, 
    2014. 
111- Pricewaterhousecoopers(pwc), , " comptable ", Memento Francis Lefebre, sept 1996. 
112- pricewaterhouse coopers,"des règles Française aux IFRS, principale divergences", Edition Francis lefebre, 
    Paris, 2008, P 72,75. 
113-Pricewaterhousecoopers(pwc),"IFRS,Arrêté des comptes 2014", Edition Francis Lefebre, Paris,2014. 
114- Robert Obert, "Comptabilité approfondie et révision ", Edition Dunod, Paris, 2004. 
115- Robert Obert, "La pratique internationale de la comptabilité et de l'audit", Edition Dunod, Paris, 1994. 
111-Robert Obert, "Synthèse droit et comptabilité, Audit et commissariat aux comptes Aspects internationaux", 
manuel  et application, 4 ème éd, Edition  Dunod, , Paris, 2004, P339. 
112-Robert Obert, "Synthèse droit et comptabilité,1- Operations courantes et operations affectant les structures et 
les groupes", 2ème éd, Edition Dunod,  Paris, 2005. 
119- Robert Obert,"Pratique des normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP",édition Dunod, 5ème édition, 
Paris,2013. 

 119 -Robert Obert, Marie Pierre Mairesse," Comptabilite et audit", Edition Dunod, Paris, 2007. 
122- Rober teller, " comptabilité générale de l’entreprise",2 ème édition , Edition sirey, Paris, 1985. 
121-Richard G. Schroeder,Myrtle W. Clark, Jack M.Cathey,"Financial accounting theory and analysis: test and 
cases", 10th ed, Edition JOHN WILEY and Sons, US, 2011. 
122-Samia Oulounis," Gestion financière internationale", Edition Office des publications universitaires, Paris, 2005. 
123- Stéphan Brun, "Les normes comptables IAS/IFRS", Galino éditeur, Paris, 2006. 
124-Thomas Carlier, Fouad Elouch, Véronique Weets,"IFRS: La pratique ", Walters Khuwer édition, 
Belgium,2014-2015. 



 قائمة المراجع

 

310 
 

125-Wolfgang-Dick Franck Missonier-Piera,"Comptabilité financière en IFRS",3ème édition, Edition 
Pearson,France,2012. 
121- Yves Simon, Delphine Lautier,"Finance internationale", 9ème édition, Edition Economica, Paris, 2005. 
 
 
2-Revues , Articles: 
 
122- Benoît Lebrun,"Le projet d'interprétation sur les options de vente consenties aux intérêts minoritaires",  
Revue Française de Comptabilité 460, Décembre 2012.  
 
129- Bruno Bachy," Impacts de la nouvelle normes IFRS11, partenariat sur le compte de résultat, Article publié sur 
le blog des financiers,12 sept 2013, http:// www.blogdesfinanciers.com, consulté le 04/05/2015. 
 
129- Cabinet d'audit et de conseil, Ernst and Young, "Apply IFRS, IFRS Joint Arrangements, challenges in 
adopting and applying IFRS11", sept 2011, Available at http://www.ey.com , Date last access  04/05/2015. 
 
132- ED IASB/FASB, "Un cadre conceptuel amélioré pour l'information financière: chapitre1 et 2-phase A 
(objectifs et caractéristiques qualitatives)", article publiée le 24/03/2009,www.focusifrs.com/content/view/full/3196, 
Consulté le21/08/2016. 
  
131- Eric Dard," IFRS10-IFRS12,Etats financiers consolidés et informations a fournir en annexe", Deloitte,le 
23oct2012, Disponible en ima-france.com/load_conference/IMA.20121023_IFRS10.pdf, Consulté le 04/05/2015. 
 
132- Eric Tort,"L'information financière pro forma et comparative en règles  françaises et internationales", Revue 
Française de Comptabilité n 465, Mai 2013. 
 
133-Eric tort, ‘’Les tableaux de de flux de trésorerie en règles  françaises et internationales :essai de synthèse", 
Revue Française de Comptabilité N°462, Février 2013. 
 
134-  Eric tort, "Les impôts différés en règles françaises et internationales", Revue Française de Comptabilité n°460, 
Décembre 2012. 
 
135- François Lenoir," Récente Position de l’ANC sur le résultat Opérationnel, Agrégat essentiel mais désormais à 
étages multiples", Article publié sur Le blog Expert-consolidation,Tuillet corporate,17/05/2013, Disponible sur le 
site http://www.expert-consolidation.com. 
 
131- Gilbert Gélard Hec, "La nouvelle normalisation pour les comptes consolidés: IFRS 10,11 et 12", Revue 
Française de Comptabilité n°446, Septembre2011. 
 
132- Gil Zelazri, Maryline Berry akhlef et autres " Impact des normes comptables sur la comptabilité française", 
Mardi 01 Avril 2003, www.creg.ac-versailles.fr. 
 
139- IASB/FASB, " Un cadre conceptuel amélioré pour l'information financière: chapitre 1 et 2 - phase A(objectifs 
et caractéristiques qualitatives), 24/03/2009, Disponible en www.focusifrs.com/content/view/full/3196, Consulté le 
21/08/2016. 
 

http://www.ey.com/
http://www.creg.ac-versailles.fr/


 قائمة المراجع

 

311 
 

139- Laurent Didelot,Odile Barbe,"Nouvelle approche de la relation Comptabilité/Fiscalité: applications à une 
société non soumise à l'IS, RFC n 460, Déc 2012, p4. 
 
142- Mark P.Holtzman," new in financial reporting :Financial statement notes from annual reports", Financial 
Executives Research Foundation ferf, Inc, United States of America, 2006. 
 
141- Maria Iraqi, Christopher Hossfeld,"Information sectorielle :la transition d’IAS 14 à IFRS 8 en France et en 
Allemagne", Revue Française de Comptabilité n°460, Dec 2012.  
 
142- Michel Prada, "Bientôt la fin de la convergence avec les Etas-Unis", Revue Banque n° 753 du 30/10/2012. 
FocusIFRS, http:// www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/fasb_et_ sec. 
 
143- Michel sion "IFRS 10 : une définition unique du contrôle", 08 janvier 2013,Disponible en 
http://www.leblogdesfinanciers.Fr, Consulté le 20/ 06/ 2015. 
 
144- Odile Barbe,"Projet de directive comptable relatif aux états financiers: Quelles conséquences pour le PCG?", 
Vox-Fi,Le blog de la DFCG, 07 Avril 2012, www.voxfi.fr/projet-de-directive-comptable-relatif-aux-etats-......  
 
145- Pascale Mourvilier, Emmanuel Paret, IFRS 11, " la nouvelle donne  pour les partenariats", KPMGK, Société 
Anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, 13 mai 2011, Available at 
www.ima=France.com. 
 
141- Robert Obert,"L'intégration des IFRS dans le système d'information financière aux Etats-Unis", Revue 
Francaise de Comptabilité n 460, Déc 2012. 
 
142- Stephen Spector" Norme Comptable Internationale 28(IAS28),Participations dans des entreprises associées et 
coentreprises",  Article publié sur le Reper(Réseau de perfectionnement professionnel), Canada, 2011, Disponible 
sur le site http://www.cga-pdnet.org. 
 
149-  Stephen Spector, " Norme Internationale d’Information Financière11, ( IFRS 11) Partenariat", Article publié 
dans le reper (reseau de perfectionnement professionnel), Canada, Disponible en www.cga-pdnet.org.  
 
3- Les normes et les principes IAS/IFRS, US GAAP: 
 
149-CFO direct net work, in brief : consolidation- FASB issues final standards 
152- FASB  ASC640-10, Property,Plant, and Equipment. 
151- FASB, ASU n° 2014-07 March 2014, Consolidation (topic810),Applying VIE guidance to common control 
Leasing Arrangements. 
152- FASB,  Accounting Standard Update ASUn°2015-02,February 2015,Consolidation(topic810), Amendments 
to the consolidation analysis,Subtopic810-10. 
153-FASB, ASU n° 2015-02, subtopic 810-10, voting interest entity definition. 
154-FASB, ASU n° 2015-02, subtopic 810-10-05-8. 
155-FASB, ASU n° 2015-02, subtopic 810-10-15-8A. 
151-FASB, ASU n° 2015-02, subtopic (810-10-15-12),( 810-10-15-12). 
152-FASB, ASU n° 2015-02, subtopic 810-10-55-37. 
159-FASB ASC840, Leasing. 

http://www.leblogdesfuianciers.fr/


 قائمة المراجع

 

312 
 

159-FASB ASC840-10-25-1. 
112-IFRS Foundation, IAS 1 (2009),"Présentation des états financiers ". 
111-IFRS Foundation , IFRS8, (2006)."secteurs opérationnels ". 
112-IFRS Foundation, IFRS 10 (2011),"États financiers consolidés". 
113- IFRS Foundation, IFRS 11 (2011)," Joint Arrangements". 
114- IFRS Foundation, IFRS12(2011), "Disclosure of interests in other entities". 
115- IFRS Foundation, IFRS15(2014),"Revenue from contracts with customers". 
111- IFRS Foundation, IAS 21,"Effets des variations des cours des monnaies étrangères". 
112- IFRS Foundation, IAS 28(2011)," Participation dans des entreprises associées et des coentreprises". 
119- IFRS Foundation, IAS 29 ,"Information financière dans les économies hyper inflationnistes". 
 
4- Sites Internet: 
 
- Internationaux 
119-IASB                                           http://www.ifrs.org 
122-IFAC                                           http://www.ifrs.org 
 
Etats-Unis 
121-SEC                                             http://www.sec.gov 
122-FASB                                           http://www.fasb.org 
 
Europe 
123-FEE                                               http://www.fee.be 
124-EFRAG                                         http://www.efrag.org 
 
France 
125-ANC                                              http://www.anc.gouv 
121-OEC                                               http://www.focusifrs.com 
122-FocusPCG                                      http://www.focuspcg.org 
 
Canada 
129-Normes                                           http://www.nifccanada.com 
129-Le reper                                           http://www.cga-pdnet.org 
 
Arabie Saoudite 
192-Normes ias/ifrs                                 http://www.socpa.org.sa 
 
 
 
Cabinet d'audit et de conseil présentant des informations sur les normes IFRS 
191-Deloitte                                            http://www.iasplus.com 
192-Ernst & Young                                 http://www.ey.com 
193-KPMG                                              http://www.kpmg.com 
194-Pricewaterhousecoopers                   http://www.pwc.com 
195-Mazars                                               http://www.mazars.com 
191-BDO                                                 http://www.bdointernational.com  



 قائمة المراجع

 

313 
 

  
5- Autres adresses électroniques: 
 
192- http://www.Sage.fr/documents/portail/pdf/235_MM_FicheN_IAS-IFRS.PDF. 
189- http://www.glossaire-international.comm/pages/tous-les-termes/ifric.html. 
189- www.uniopss.asso.fr/ressources/trco/pdfs/2009.../presentation_ANC.pdf. 
192- http://www.leblogdesfinanciers.fr. 
191- www.ima-france.com. 
192- www.voxfi.fr/projet-de-directive-comptable-relatif-aux-etats-...... 
193- http://www.expert-consolidation.com. 
194- www.creg.ac-versailles.fr. 
195- http:// www. arab-api.org/images/publication/pdfs/84/84_develop_bridge33.pdf . 
191- www.Kantakji.com. 
192-https://www.mfdgi.gov.dz.  

 



 

 

 

 

 

 

 ق ائمة المختصرات



 

315 
 

 قائمة المختصرات

ED Exposure Draft 
OICV Organisation Internationale des Commissions des Valeurs 

SIC Standards International Committee 
IASC International Accounting Standards Committee 
IFAC International Financial Accounting Committee  
IAPC International Accounting  Committee 
IASB the International Accounting Standards Board 
IFRIC International Financial Reporting Interpretations 
SAC Standards Advisory Council  

ASAF Accounting Standards Advisory Forum 
AICPA American Institute of Certified Public Accountants 

SEC Securities and Exchange Commission  
AAA American Accounting Association  
CAP Accounting Commitee Procedures 
ARBs Accounting Research Bulletins  
APB Accounting Principles Board  
FASB Financial Accounting Standard Board 
FAF Financial Accounting Foundation 

GASB Governmental Accounting Standards Board 
GAAP Generally Accepted Accounting Principles 
FASAC Financial Accounting Standards Advisory Council 
SFAS Statements of Financial Accounting Standards 
SFAC Statements of Finanacial Acconting Concepts 
IAC Investment Advisory Council 
NAC Not-for-profit Advisory council 
PCC Private Company Council 

SBAC Small Business Advisory Council  
ASC Accounting Standards Codification 
ASU Accounting Standard Update 
AIN Accounting Interpretation Number 
FIN Financial Interpretations Number 



 

316 
 

FTB Financial Technical Bulletins 
FSP Financial Staff  Positions 
DIG Derivative Implementation Group 
EITF Emerging Issues Task Forces 
SOP Statements Of  Position 
CNC Conseil National de Comptabilité 
ANC Autorité des Normes Comptables  
OEC Ordre des Experts Comptables  
SMEs Small and Medium Entreprises 
UE Union Europeenne  

EFRAG European Financial Reporting Advisory Group 
CNCC Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes 
ARC Accounting Regulatory committee 
La Fee Fédération des Experts comptables Européens 
IFAC International Federation of Accountants 
ESMA European Securities and Market Autority 
AMF Autorité des Marchés Financiers  
VIEs Variable Interest Entities 

RMCC Règles et Méthodes relatives aux Comptes Consolidés 
OCI Other Comprehensive Income 
PCN Plan Comptable Nationale 
PCG Plan Comptable Général 

 



 

 

 

 

 

األشكال  ق ائمة  
 

 

 



 

318 
 

األشكال قائمة  
 رقم الشكل عنوان الشكل الصفحة

1-1 خمطط متثيلي للمجموعة 70  
ومعيار  11-11-17التداخل بني املعايري الدولية لإلبالغ املايل  11

.12احملاسبة الدويل رقم  
1-1  

قفالاإلرق التحويل يف طريقة سعر احتديد ف 21  1-1  
التارخييرق التحويل يف طريقة السعر احتديد ف 24  1-2  
1-1 اهليكل التنظيمي جمللس معايري احملاسبة الدولية 02  
1-1 اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية والقيود عليها 07  
1-1 اهليكل التنظيمي جمللس معايري احملاسبة املالية 28  

2-1 هيئات التأطري احملاسيب يف فرنسا 174  
واجلبايةالرتابط املندمج بني احملاسبة  117  1-8  
120  (2008)IAS27 إعادة هيكلة معيار احملاسبة الدويل رقم   2-1  

17-217وفق املوضوع الفرعي  حتليل التوحيد 177  2-1  
1-2 تقدير الرتتيبات املشرتكة 111  
الواقع حتديد السيطرة املشرتكة يف 118  2-2  
رقم  ةاحملاسبحتديد احملاسبة عن الرتتيبات املختلفة يف ظل معيار  110

.11ومعيار اإلبالغ املايل رقم  11  
2-8  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ق ائمة الجداول



320 
 

اجلداولقائمة    
 رقم اجلدول عنوان اجلدول الصفحة

2-2 املرجع الكامل لنظام التوحيد الدويل للحسابات 21  
1-2 طرق اختيار العملة 04  
3-2 ترمجة األرباح احملتجزة 02  
0-2 ترمجة بنود القوائم املالية حسب طريقة سعر االقفال 01  
طريقة السعر التارخيي وفقترمجة بنود القوائم املالية  04  2-5  
4-2 أهم الفروقات بني مدخل التأطري الذايت ومدخل التأطري القانوين  40  
2-1 تنظيم التدوين للمبادئ احملاسبية املقبولة عموما 88  
1-1 مراحل مشروع تطوير إطار مفاهيمي مشرتك 55  

3-1 املقارنة الفروق األساسية يف اإلطار املفاهيمي يف األنظمة احملاسبية 211  
2-3 أهم الفروقات يف القياس والتقرير عن التثبيتات العينية 238  
أهم الفروقات يف القياس والتقرير عن الضرائب املؤجلة يف األنظمة  244

 احملاسبية األساسية
3-1  

الفروقات البينية يف احملاسبة عن اندماج األعمال يف األنظمة احملاسبية  275
 املقارنة

3-3  

واملوحدة يف  الفرديةتنظيم املمارسة على مستوى احلسابات  مصادر 144
 فرنسا

0-2  

ية يف نظم توحيد القوائم املالية للشركة القابضة نالفروقات البي 125
 والشركات التابعة

0-1  

يف احملاسبة عن احلصص يف املشاريع املشرتكة يف  أهم الفروقات 130
  القوائم املوحدة للمشارك يف األنظمة احملاسبية املقارنة

0-3  

0-0 الفروقات البينية يف احملاسبة عن احلصص يف الشركات الزميلة 104  

لعرض القوائم املالية (1440)مراحل املشروع املشرتك  153  5-2  



 

 

 

 

 

المحتويات  فهرس  

 

 



322 
 

 فهرس احملتويات 
 احملتويات الصفحة

 اإلهداء 
 الشكر  

ش -أ   املقدمة العامة 
الدولية واحملاسبة اجلنسيات متعددة للمجموعات العام اإلطار: األول الفصل  

 متهيد 2
املوحدة املالية والقوائم للمجموعة العام اإلطار: األول املبحث 3  
للمجموعة العام اإلطار: األول املطلب 3  
وتطورها اجملموعة ظهور إىل املؤدية العوامل اجملموعة، تعريف: األول الفرع 3  
اجملموعة تشكيل ومزايا اجملموعة شركات: الثاين الفرع 7  
املوحدة للبيانات العام اإلطار: الثاين املطلب 9  
املوحدة البيانات وأمهية مفهوم: األول الفرع 9  
 املالية القوائم إلعداد الالزمة احملاسبية والسياسات جراءاتإلا: الثاين الفرع 11

 املوحدة
التوحيد وعمليات للتوحيد السابقة العمليات: الثالث الفرع 22  
 حسابات وترمجة اجلنسيات متعددة للمجموعات العام اإلطار: الثاين املبحث 25

األجنبية الفروع  
اجلنسيات متعددة اجملموعات حول عامة مفاهيم: األول املطلب 25  
اجلنسيات متعددة اجملموعات وخصائص مفهوم: األول الفرع 25  
تطورها ومراحل األجنبية الفروع نشأة: الثاين الفرع 31  
اتاجلنسي متعددة الشركات وتنظيم أهداف ،سرتاتيجيةا: الثالث الفرع 34  
األجنبية العمليات ترمجة: الثاين املطلب 37  
 األم للشركة التقرير وعملة األجنبية للشركة الوظيفية العملة حتديد: األول الفرع 38

املالئم الصرف وسعر  
تطبيقها وكيفية املالية القوائم ترمجة طرق:الثاين الفرع 39  



323 
 

بالتوحيد املتعلق الصرف سعر خطر ختفيض تقنيات: الثالث الفرع 49  
الدولية للمحاسبة العام اإلطار: الثالث املبحث 53  

 مدخل إىل احملاسبة الدولية: املطلب األول 53
وأهدافها الدولية احملاسبة تعريف: األول الفرع 53  
ومشاكلها الدولية احملاسبة يف املؤثرة العوامل: الثاين الفرع 55  
احملاسيب التأطري ومداخل الدولية احملاسبة على البيئية العوامل تأثري: الثاين املطلب 58  
الدولية احملاسبة على البيئية العوامل تأثري: األول الفرع 58  
احملاسبية النظم وتصنيف احملاسيب التأطري مداخل: الثاين الفرع 62  
 خالصة الفصل 66

 اإلطار العام لتنظيم املمارسات احملاسبية املقارنة: الفصل الثاين
 متهيد 68
 اإلطار العام لتنظيم احملاسبة الدولية جمللس معايري احملاسبة الدولية :املبحث األول 69
 الدويل احملاسيب النظام مصدر:  األول املطلب 69
 وأهدافها تطورها، اللجنة، نشأة: األول الفرع 72
 الدولية احملاسبة معايري جلنة ملؤسسة التنظيمي اهليكل: الثاين الفرع 73
 عمله وإطار الدويل احملاسبة جملس معايري منوذج خصائص: الثاين املطلب 75
 IFRSخصائص منوذج معايري اإلبالغ املايل الدويل : الفرع األول 76
 احملاسبة ملعايري وفقا املالية القوائم وعرض إلعداد املفاهيمي اإلطار: الثاين الفرع 77

 الدولية
 األمريكية احملاسبية املمارسة لتنظيم العام اإلطار: الثاين املبحث 81
 أمريكا يف احملاسيب التنظيم: األول املطلب 81
 أمريكا يف للمحاسبة التارخيي التطور: األول الفرع 81
 األمريكية املتحدة الواليات يف احملاسيب التنظيم هيئات: الثاين الفرع 82
 جمللس العمل وإطار عموما املقبولة األمريكية احملاسبة مبادئ: الثاين املطلب 86

 املالية احملاسبة
  (US GAAP) :مبادئ احملاسبة األمريكية املقبولة عموما: الفرع األول 86
 ملبادئ وفقا املالية القوائم وعرض إلعداد املفاهيمي العمل إطار: الثاين الفرع 92



324 
 

 (GAAP) عليها واملتعارف املقبولة احملاسبة
املشروعات املشرتكة بني جملس معايري احملاسبة املالية وجملس  :املطلب الثالث 93

 معايري احملاسبة الدولية

 موضوعة معايري إىل قواعد أساس على موضوعة معايري من التحول: األول الفرع 93
 .مبادئ أساس على

 املالية احملاسبة معايري جملس بني املشرتك املفاهيمي اإلطار مشروع: الثاين الفرع 94
 .الدولية احملاسبة معايري وجملس

 الدولية احملاسبة معايري جملس بني األخرى التوافق مشروعات: الثالث الفرع 96
 .معايري احملاسبة املالية وجملس

 الدولية املعايري تبين ومراحل األمريكية املعايري مقابل الدولية تأثري: الرابع الفرع 99
 (SEC)املالية األوراق تداول جلنة يف املسعرة الشركات طرف من

 واجلزائر فرنسا يف احملاسبة لتنظيم العام اإلطار: الثالث املبحث 122
 اإلطار العام لتنظيم احملاسبة يف فرنسا: املطلب األول 122
 إطار تنظيم مهنة احملاسبة يف فرنسا: الفرع األول 122
 هيئات التنظيم احملاسيب يف فرنسا: الفرع الثاين 125
 )اإلطار القانوين لتنظيم احملاسبة(مصادر القانون احملاسيب يف فرنسا :الفرع الثالث 129
 التطورات احلالية واملستقبلية للقانون احملاسيب: الفرع الرابع 112
 إطار العمل لتنظيم املمارسة احملاسبية يف فرنسا: الفرع اخلامس 116
 اسبة يف اجلزائراإلطار العام لتنظيم احمل: املطلب الثاين 117
 تنظيم مهنة احملاسبة يف اجلزائر: الفرع األول 117
 اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل: الفرع الثاين 121
الفروق األساسية يف اإلطار املفاهيمي إلعداد القوائم املالية يف : املطلب الثالث 122

 املقارنة األنظمة احملاسبية
 خالصة الفصل 126

 املقارنة احملاسبية النظم يف والقياس االعرتاف يف العاملية البينية الفروقات: الثالث الفصل
 متهيد 128



325 
 

 األصول بعناصر واالعرتاف القياس يف النطاق واسعة الفروقات: األول املبحث 129
 واملصروفات

األصول عناصر عن احملاسبة يف الفروقات أهم: األول املطلب 129  
عاجلة احملاسبية للمززناتامل: األولالفرع  129  
وتقرير قياس من العينية التثبيتات عن احملاسبة: الثاين الفرع 132  
املعاجلة احملاسبية لعقد اإلجيار التمويلي: الفرع الثالث 142  
أهم الفروقات يف احملاسبة عن املصروفات: املطلب الثاين  144  
املعاجلة احملاسبية لتكاليف البحث و التطوير :الفرع األول 144  
 الفروق أهم حتديد: الثاين الفرع 146
 الفروقات البينية يف القياس والتقرير عن االلتزامات واإليرادات: املبحث الثاين 147
 الفروقات البينية يف القياس والتقرير عن االلتزامات: املطلب االول 147
 املعاجلة احملاسبية خلطط التقاعد :الفرع األول 147
 الفرع الثاين، معاجلة أثار التغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية 152
 املعاجلة احملاسبية للضرائب املؤجلة: الفرع الثالث 155
 احملاسبية النظم يف اإليراد عن والتقرير القياس يف البينية الفروقات: الثاين املطلب 161

 املقارنة
 األساسية احملاسبة نظم يف الفروق أهم حتديد: األول الفرع 161
 حتليل الفروقات واستزالص النتائج   : الفرع الثاين 165
الفروقات البينية يف القياس والتقرير عن اندماج : املبحث الثالث 167

 األعمال يف األنظمة احملاسبية املقارنة
واملبادئ  معايري احملاسبة الدوليةاألعمال وفق  ندماجااحملاسبة عن : املطلب األول 167

 األمريكية
معايري احملاسبة الدوليةاألعمال وفق  ندماجااحملاسبة عن  :الفرع األول 167  
مبادئ احملاسبة املقبولة واملتعارف  األعمال وفق ندماجااحملاسبة عن  :الفرع الثاين 171

 مريكيةعليها األ



326 
 

والنظام  املرجع احملاسيب الفرنسياألعمال وفق  ندماجااحملاسبة عن : املطلب الثاين 176
 احملاسيب املايل 

 املرجع احملاسيب الفرنسيندماج األعمال وفق إاحملاسبة عن : الفرع األول 176
 النظام احملاسيب املايلندماج وفق قواعد احملاسبة عن اإل: الفرع الثاين 178
 الفروقات البينية يف احملاسبة عن اندماج األعمال وحتليلهاحتديد : الفرع الثالث 179
 خالصة الفصل 183

التباين يف نظم وقواعد توحيد احلسابات يف األنظمة احملاسبية املقارنة: الفصل الرابع  
 متهيد 185
أهم الفروقات يف نظم توحيد حسابات الشركات التابعة: املبحث األول 186  
توحيد حسابات الشركات التابعة يف ظل معايري احملاسبة الدولية :املطلب األول 186  
معيار تنظيم املمارسة ومراحل تطوره: ولالفرع األ 186  
واملشاريع املشرتكة بني  01مستجدات معيار اإلبالغ املايل رقم: الفرع الثاين 188

الدوليني يف هذا املوضوع اجمللسني  
من إعداد القوائم املالية املوحدة واالستثناءمفهوم السيطرة  :الفرع الثالث 191  
إجراءات التوحيد :الفرع الرابع 194  
يف الشركات التابعة يف القوائم املالية املنفصلة  االستثمارمعاجلة : الفرع اخلامس 195

 للشركة األم
مبادئ احملاسبة إعداد القوائم املوحدة للشركات التابعة يف ظل  :املطلب الثاين 196

(GAAP)املقبولة  :عموما األمريكية   
الواليات املتحدة األمريكيةظهور وتطور احلسابات املوحدة يف : الفرع األول 196  
مفهوم السيطرة وحتديد جمال التوحيد: الفرع الثاين 198  



327 
 

االستثناء من إعداد قوائم مالية موحدة: الفرع الثالث 222  
إجراءات التوحيد :الفرع الرابع 223  
نظام توحيد حسابات الشركات التابعة وفق قواعد وطرق : املطلب الثالث  224

 التوحيد الفرنسية
ظهور وتطور احلسابات املوحدة يف فرنسا: الفرع األول 224  
مفهوم السيطرة: الفرع الثاين 227  
واإلعفاء من جمال  اإلعفاء من إعداد وعرض القوائم املالية املوحدة: الفرع الثالث 228

 التوحيد
إجراءات التوحيد: الفرع الرابع 212  
النظام احملاسيب املايلنظام توحيد حسابات الشركات التابعة وفق : املطلب الرابع 212  
ظهور وتطور احلسابات املوحدة يف اجلزائر: الفرع األول 212  
مفهوم السيطرة: الفرع الثاين 213  
اإلعفاء من إعداد احلسابات املوحدة واإلعفاء من جمال  قواعد:الفرع الثالث 214

 التوحيد
إجراءات التوحيد:الفرع الرابع 214  
الفروقات البينية يف نظم توحيد القوائم املالية للشركة القابضة : املطلب اخلامس 214

 والشركات التابعة
استزراج الفروقات البينية: الفرع األول 214  
حتليل الفروقات :الفرع الثاين 217  
 Joint) املشرتكة املشاريع حسابات توحيد نظم يف الفروقات أهم: الثاين املبحث 222



328 
 

Ventures ) 
توحيد حسابات املشاريع املشرتكة وفق معايري احملاسبة الدولية: املطلب األول 222  
معيار تنظيم املمارسة ومراحل تطوره: الفرع األول 222  
مفهوم الرتتيبات املشرتكة وتقدير السيطرة املشرتكة: الفرع الثاين 222  
احملاسبة عن احلصص يف املشاريع املشرتكة: الفرع الثالث 225  
 معاجلة احلصص يف الرتتيبات املشرتكة وفق املبادئ املقبولة عموما :املطلب الثاين 228

  (US GAAP)األمريكية
    والسيطرة املشرتكةمفهوم الرتتيبات املشرتكة : الفرع األول 228
احملاسبة عن احلصص يف املشاريع املشرتكة: الفرع الثاين 229  
الفرنسي التنظيم وفق املشرتكة املشاريع حسابات توحيد: الثالث املطلب 231  
مفهوم املشاريع املشرتكة والسيطرة املشرتكة: الفرع االول 231  
املشاريع املشرتكة يف القوائم املالية املوحدة احملاسبة عن احلصص يف : الفرع الثاين 232

 للمشارك
النظام احملاسيب املايل وفقمعاجلة احلصص يف املشاريع املشرتكة : املطلب الرابع 233  
مفهوم الرتتيبات املشرتكة والسيطرة املشرتكة: الفرع األول 233  
احملاسبة عن احلصص يف الرتتيبات املشرتكة: الفرع الثاين 233  
الفروقات البينية يف نظم توحيد حسابات املشاريع املشرتكة: املطلب اخلامس 234  
الفروقات حتديد: األول الفرع 234  
حتليل الفروقات: الفرع الثاين 235  



329 
 

أهم الفروقات يف نظم توحيد حسابات الشركات الزميلة: املبحث الثالث 237  
إعداد القوائم املالية املوحدة للشركة املستثمرة والشركة املستثمر  :املطلب األول 237

معايري احملاسبة الدولية هبا وفق  
معيار تنظيم املمارسة ومراحل تطوره: الفرع األول 237  
ممارسة التأثري الفعال :الفرع الثاين 238  
يف القوائم املوحدة  احملاسبة عن االستثمار يف الشركات الزميلة :الفرع الثالث 238

لمستثمرل  
إجراءات طريقة حقوق امللكية: الفرع الرابع 242  
احملاسبة يف القوائم املالية املنفصلة: الفرع اخلامس 241  
 املبادئ وفق املوحدة القوائم يف الزميلة املنشآت يف احلصص معاجلة: الثاين املطلب 241

 األمريكية
امللموسمفهوم التأثري :الفرع األول 241  
الزميلة احملاسبة عن االستثمار يف املنشآت: الفرع الثاين 242  

(Equity method- investments) 

إجراءات التوحيد:الفرع الثالث 242  
10-99التنظيم الفرنسي وفق معاجلة احلصص يف املنشآت الزميلة  :املطلب الثالث 242  
مفهوم الشركة الزميلة والتأثري الفعال  :الفرع األول 242  
 املالية القوائم يف الزميلة الشركات يف االستثمار عن احملاسبة: الثاين الفرع 243

 للمستثمر
بطريقة حقوق امللكية التوحيد وأتطبيق الإجراءات : الفرع الثالث 243  



330 
 

 املنفصلة املالية القوائم يف الشريكة الشركات يف االستثمار معاجلة: الرابع الفرع 245
 املستثمر

النظام احملاسيب املايل وفقمعاجلة احلصص يف املنشآت الزميلة  :املطلب الرابع 245  
مفهوم الشركات الزميلة والتأثري الفعال: الفرع األول 245  
احملاسبة عن االستثمار يف املنشآت الزميلة: الفرع الثاين 245  
الفروق اجلوهرية يف احملاسبة عن احلصص يف الشركات الزميلة يف  :املطلب اخلامس 246

 نظم احملاسبية املقارنة
الفروقات حتديد: الفرع األول 246  
حتليل الفروقات: الفرع الثاين 246  
 خالصة الفصل 249

 أهم الفروقات يف املمارسة االفصاحية يف األنظمة احملاسبية املقارنة: الفصل اخلامس
 متهيد 251
 أهم االختالفات يف مبادئ عرض امليزانية يف األنظمة احملاسبية املقارنة :املبحث األول 252
 فصاح يف النظم املقارنةاالرشادات وقواعد اإل: املطلب األول 252
 الدولية احملاسبة معايري وفق  اإلفصاحية املمارسة تنظيم إرشادات: األول الفرع 252
 األمريكية املبادئ وفق اإلفصاحية املمارسة تنظيم: الثاين الفرع 253
 الفرنسية القواعد وفق اإلفصاحية املمارسة تنظيم: الثالث الفرع 253
 املايل احملاسيب النظام وفق اإلفصاحية املمارسة تنظيم: الرايع الفرع 254
 أهم االختالفات يف مبادئ عرض امليزانية : املطلب الثاين 254
 حتليل الفروقات يف اإلفصاح عن عناصر الوضعيىة املالية: الثالثاملطلب  259
 حتليل الفروقات: الفرع األول 259
 استزالص النتائج: الفرع الثاين 262
أهم الفروقات يف أسس عرض قائمة الدخل يف األنظمة احملاسبية : املبحث الثاين 262



331 
 

 املقارنة
   الدخل قائمة يف اإلفصاحية املمارسة يف الفروق أهم: األول املطلب 262
 الشامل والدخل الدخل قائميت: األول الفرع 262
 الفروق أهم حتديد: الثاين الفرع 263
 إعداد عملية على وتأثريها فصاحيةاإل املمارسة يف الفروقات حتليل: الثاين املطلب 271

 املوحدة الدخل قائمة
 الدخل قائمة عناصر عرض أسس يف الفروقات حتليل: األول الفرع 271
 املوحدة الدخل قائمة إعداد على اإلفصاحية املمارسة يف التباين أثر: الثاين الفرع 273
 أهم النتائج املستزلصة من املقارنة: الفرع الثالث 273
تغريات  قائمةأهم الفروقات يف أسس عرض قائمة تدفقات اخلزينة،: املبحث الثالث 275

 حقوق امللكية وقائمة اإليضاحات
يف أسس عرض قائمة تدفقات اخلزينة يف األنظمة  تأهم الفروقا: املطلب األول 275

 احملاسبية املقارنة
 املقارنة احملاسبة نظم يف النقدية التدفقات قائمة وأمهية تعريف: األول الفرع 275
 اخلزينة تدفقات قائمة عناصر عن اإلفصاح يف الفروقات: الثاين الفرع 277
تدفقات  قائمة إعداد عملية على وتأثريها اإلفصاح يف الفروقات حتليل: الثالث الفرع 281

 املوحدةاخلزينة 
 أهم نتائج املقارنة: عرابالفرع ال 282
يف أسس عرض قائمة تغريات حقوق امللكية يف األنظمة  أهم الفروقات: املطلب الثاين 282

 احملاسبية املقارنة
 فصاح عن عناصر قائمة التغريات يف حقوق امللكيةأهم الفروقات يف اإل: الفرع األول 283
 أهم نتائج املقارنة: الفرع الثاين 286
 يف اإلفصاح عن عناصر اإليضاحات املرفقة للقوائم املالية الفروقات: املطلب الثالث 287
 يضاحات وفق معايري احملاسبة الدوليةفصاحية يف اإلاملمارسة اإل: الفرع األول 288
 املبادئ األمريكية يضاحات وفقفصاحية يف قائمة اإلاملمارسة اإل: الفرع الثاين 289
 القواعد الفرنسية يضاحات وفقيف قائمة اإل فصاحيةاملمارسة اإل: الفرع الثالث 292
 النظام احملاسيب املايل يضاحات وفقفصاحية يف قائمة اإلاملمارسة اإل: الفرع الرابع 291



332 
 

 تفصاحات يف اإليضاحاحتليل أهم الفروقات يف حمتوى وأمهية اإل: الفرع اخلامس 292
 إجراءات التزفيض من تباين ممارسات العرض واإلفصاح الدويل :املطلب الرابع 293
 خالصة الفصل 295
 خامتة عامة  296
 قائمة املراجع 324
 قائمة املزتصرات 314
 األشكال قائمة 317
 اجلداول قائمة 319
 فهرس احملتويات 321

 



 

 

 

Abstract 
The problem of the preparation consolidated financial statements  of multinational companies 

under different international accounting practices  
- A comparative study between the basic international accounting systems - 

 The problem of preparing consolidated financial statements is one of the important challenges faced 
by accounting in multinational companies, resulting from the divergence in financial reporting standards 
and practices in the world. 
  This study designed to identify and analyze the significant Differences in comparative accounting 
practices from measurement, reporting and disclosure in the financial statements, as well as differences in 
consolidation guidance by focusing on the basic accounting systems in the world, namely the IAS/IFRS 
from IASB, American accounting system as a model for the self-regulation of accounting, the French 
accounting system as a model of the legal organization, financial accounting system. 
  It was concluded that the  groups registered on international stock exchanges need to adopt two 
references of accounting, one is the international accounting standards for the preparation of consolidated 
statements, the second is national accounting system for the preparation and presentation of individual 
financial statements.   
key words:  
Consolidated financial statements, comparative accounting systems, IAS/IFRS, US GAAP, RMCC, SCF. 
 

 

 الملخص

األجنبية يف ظل املمارسات احملاسبية الدولية املختلفة الشركات الفرعية إشكالية توحيد حسابات  
   -الدولية  األنظمة احملاسبيةأهم دراسة مقارنة بني  -

الشركات متعددة اجلنسيات  ها احملاسبة يفتواجهاملوحدة من التحديات اهلامة اليت املالية تعد إشكالية إعداد القوائم   
 .عوامل بيئتهااحملاسبة تتأثر ب كون وذلك، على مستوى العامل النامجة عن التباين يف تطبيقات التقرير واإلفصاح املالينيو 
أهم الفروق يف املمارسات املقارنة وحتليل  حتديدهتدف هذه الدراسة إىل  ،مشكلة نظم احملاسبة املقارنةمن  للتخفيف 

بالرتكيز على األنظمة احملاسبية األساسية يف  ، وذلكقواعد التوحيدكذلك الفروق يف و  إفصاح يف القوائم املالية ،تقريرمن قياس، 
عايري احملاسبة الدولية، النظام األمريكي كنموذج عن التأطري الذايت للمحاسبة، النظام الفرنسي  مجمللس  الدويلنظام الوهي  ،العامل

  .إىل جانب النظام احملاسيب املايل ،القانوين للمحاسبةظيم نكنموذج عن الت
 ،تنييحماسب تنيمرجعياعتماد اجملموعات املدرجة قيمها يف األسواق املالية الدولية على ضرورة  إىل الدراسةهذه خلصت  

    . الفرديةاملالية  إلعداد قوائمها القومية ةيإلعداد قوائمها املوحدة واملرجع ةالدولي ةياملرجع
 :الكلمات املفتاحية

، النظام احملاسيب الفرنسي، املبادئ احملاسبية األمريكية، الدوليةمعايري احملاسبة األنظمة احملاسبية املقارنة، القوائم املالية املوحدة، 
 .النظام احملاسيب املايل

 
 
 
   


