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حيث َف يكن ىناؾ  هناية السبعينات بدأ االىتماـ اؼبتزايد يف كضع قواعد ؿباسبية من قبل اؽبيئات اؼبهنية منذ    
واعد مشًتكة علمية هبرم تطبيقها من قبل فبارسي مهنة احملاسبة ك كانت كل ىيئة يف كل من الدكؿ الصناعية ق

فتزايدت اغباجة إلهباد نقطة  تضع القواعد احملاسبية اػباصة هبا ك اليت ترل أهنا تتبلءـ مع مفاىيمها احملاسبية ،
 .الية عل  اؼبستول احمللي كبُت معايَت احملاسبة الدكليةتبلقي بُت اؼبعايَت اؼبعموؿ هبا يف إعداد التقارير اؼب

أدت التطورات اؼبتبلحقة يف عاَف اؼباؿ ك األعماؿ دكليا إُف انتشار استخداـ العديد من األدكات اؼبالية اليت      
ايَت احملاسبة سبثل أحد أىم اؼبواضيع اليت تثَت العديد من االختبلؼ يف اؼبمارسة اؼبهنية األمر الذم جعل ؾبلس مع

(  يوليها اىتماما متزايدا نظرا لتعدد ىذه األدكات ك تنوعها، ك ازدياد التعامل هبا ك تداكؽبا يف IASBالدكلية  )
األسواؽ اؼبالية، إضافة إُف التعقيدات الكبَتة اليت ربيط هبا، ك اؼبشاكل الكثَتة اليت تتعلق هبا عندما ال يستحسن 

لك  ما شهدتو اقتصاديات الدكؿ اؼبتقدمة  عامة ك االقتصاد األمريكي خاصة من استخدامها ك خَت دليل عل  ذ
اهنيار لكربيات الشركات الذم كاف السبب من كرائو ىو التحايل يف نشر معلومات ؿباسبية ال تعكس حقيقة 

ستول االقتصاد ليل ـبتلف اؼبستخدمُت للتقارير اؼبالية سواء عل  مضالواقع  األمر الذم أدل بتك الشركات إُف ت
اعبزئي أك الكلي. كىذا إف دؿ عل  شيء فإمبا يدؿ عل  ضعف األطر التنظيمية كالتطبيقية احملاسبية اليت من شأهنا 

 أف تعزز كتنمي االبداع ك االبتكار فيما يتعلق دبصادر التمويل حاليا كمستقببل. 
اىتماما  (IASB)  ؾبلس معايَت احملاسبة الدكليةك نظرا ألنبية األدكات اؼبالية  يف االقتصاد العاؼبي، فقد أكُف 

ك يتعلق بعرض األدكات اؼبالية ،  IAS 32خاصا هبا، حيث أصدر ثبلثة معايَت تتعلق مباشرة هبا : اؼبعيار 
اؼبتعلق باإلفصاح عن   IFRS 7 ك يتعلق باالعًتاؼ باألدكات اؼبالية ك قياسها ك اؼبعيار IAS 39اؼبعيار

 األدكات اؼبالية.
  

 املكدمـــة 



 

 ب 
 

 املكدمة

 اإلطار العاـ إلشكالية البحث: .1

التطورات اليت صاحبت توسع نشاط اؼبؤسسات يف الزماف ك يف اؼبكاف تعود إُف النجاح يف تسخَت ـبتلف  إف
االدخارات اؼبالية اؼبتاحة اليت تتوفر ليس فقط  يف البيئة االقتصادية  كاالجتماعية احمللية )الوطن( ، كإمبا يف البيئة 

يفها كفق ما تقتضيو أىداؼ اؼبؤسسة. كألنبية األدكات اؼبالية من حيث أهنا سبثل مصدرا الدكلية كذلك كتوظ
 ستقطب الرغبة يف طرح اإلشكالية اؼبوالية:تللتمويل كاستخداما لو كذلك فإف احملاسبة حوؿ ىذا اؼبوضوع 

 ما ىي المعايير المحاسبية الدكلية التي تحكم األدكات المالية ؟
 اإلشكالية عدة  تساؤالت فرعية نوجزه يف اآليت : ك تندرج ربت ىذه   

 ؟  ماذا يتضمن مفهـو األدكات اؼبالية -

 ما ىي أساليب التقوًن السائدة يف اؼبمارسة احملاسبية اغبالية ؟ -

 ما ىي أىم القضايا كاؼبواضيع احملاسبية اؼبثَتة للجدؿ فيما يتعلق باألدكات اؼبالية ؟ -

  النظاـ احملاس ي كاؼباِف يف اعبزائر من احملاسبة الدكلية؟ما ىو موقع القواعد احملاسبية يف -

 فرضيات البحث:   .2

 لئلجابة عل  اإلشكالية الرئيسية كالتساؤالت الفرعية اؼبصاحبة ؽبا، تقتضي كضع الفرضيات التالية :     
 اؼباؿ.األدكات اؼبالية ىي نتاج تطور كاتساع ؾباؿ عاَف األعماؿ ك  -
 بلؼ يف أدكات التقييم احملاسبية.لية يًتتب عنو اختتنوع األدكات اؼبا -
 أىمية البحث ك دكافع اختياره : .3

 تكمن أىمية البحث في أنو يمثل :     
  ؿباكلة للكشف عن أنبية اإلفصاح عن األدكات اؼبالية ألغراض األداء اؼباِف للمنشأة ك مركزىا اؼباِف ، ك

 سوؽ ك التغَتات يف القيمة العادلة .تشمل اإلفصاحات عن ـباطر االئتماف ك ـباطر ال

 .بداية للمزيد من البحوث ك الدراسات يف موضوع اؼبعايَت اػباصة باألدكات اؼبالية 

 ك تتمثل  أىم األسباب التي دفعتنا إلى البحث في ىذا الموضوع فيما يلي :     



 

 ج 
 

 املكدمة

 كاحملاسبة عاؼبيا، كضركرة التعامل معا  شرح ىذه اؼبعايَت ك التعريف هبا باعتبارىا ثورة حقيقية يف عاَف االستثمار
بواقعية دبا يتفق مع التطورات السريعة يف ظل العوؼبة كاالنفتاح ، تلبية الحتياجات اؼبهنيُت كاؼبستثمرين كمتخذم 

 القرار كعل  الًتكيز عل  تطبيقها كاؼبعاعبة احملاسبية ؽبا .

 ه اؼبواضيع اؼبتخصصة.إثراء اؼبكتبة اعبامعية اليت تفتقر إُف مراجع يف مثل ىذ 

 أىداؼ البحث : .4

 يهدؼ ىذا البحث إُف ما يلي:   
  فهم مستخدمي القوائم اؼبالية عن أنبية األدكات اؼبالية بالنسبة للمركز اؼباِف للمنشأة ربسُت 

 ك أداءىا ك تدفقاهتا النقدية .
 عًتاؼ هبا  ك االفصاح عنها يف معرفة طبيعة تلك األدكات ك مشاكلها اؼبعاصرة ك كيفية االستثمار فيها ك اال

 القوائم اؼبالية استنادا إُف اؼبعايَت الدكلية للمحاسبة اليت تناكلت ىذا اعبانب .

 التأكد عل  استخداـ القيمة العادلة لقياس األدكات اؼبالية، ك بالتاِف نتعرؼ عل  مفهـو القياس 

 ك إمكانية حل اؼبشاكل اليت تتعلق بو . 
 ة ك نوعية ( عن مدل التعرض للمخاطر الناذبة عن التعامل باألدكات اؼبالية يف اإلفصاح) معلومات كمي

 تاريخ اإلببلغ اؼباِف .

 . استيعاب تأثَت تطبيق اؼبعايَت الدكلية لئلببلغ اؼباِف عل  عرض القوائم اؼبالية ك بالتاِف أسواؽ اؼبالية 

 منهج البحث : .5

يف رفع مستول الشفافية  ك تعزيز الثقة يف    IFRS 7 ك  IAS 39,32من أجل تبياف مدل أنبية  اؼبعايَت 
األسواؽ اؼبالية مت إتباع اؼبنهج الوصفي التحليلي ، الذم يقـو عل  دراسة كل ما يتعلق دبعايَت األدكات اؼبالية ك 
 بالتاِف استخدامها بكفاءة ك فعالية من جهة ، ك دراسة أساليب التحوط ك مربرات استخدامو من جهة أخرل ،

  ربليل العبلقة بينهما من أجل تسخَت ـبتلف االدخارات اؼبالية اؼبتاحة .مث
  



 

 د 
 

 املكدمة

 مصادر البحث : .6

سيتم الًتكيز عل  صبيع اؼبصادر اؼبمكنة من خبلؿ اؼبواقع اؼبتوفرة عل  شبكة االنًتنيت كذلك بالًتكيز عل  مواقع 
ء أحدث اؼبستجدات كاؼبشاكل اليت الدكريات العاؼبية بشكل عاـ كمواقع اعبامعات بشكل خاص، كذلك الستقا

تواجو تطبيق معايَت احملاسبة اؼبوجهة كبو القيمة العادلة كأثارىا اؼبتوقعة عل  قرارات اؼبستثمرين كعل  عاَف اؼباؿ ك 
 األعماؿ دكليا . 

 خطة البحث :.8     
 فصوؿ كفق اػبطة التالية : ة أربعقصد اإلؼباـ بأىم اعبوانب األساسية ؼبوضوع الدراسة ،مت تقسيم ىذا البحث اُف 

ك فيو نتعرض لدراسة أىم "ؿباكالت ترقية ك تطوير احملاسبة مهنيا ك أكاديبيا ربت عنواف ":  الفصل األكؿ
 .اؼبنظمات ك اؽبيئات اؼبؤثرة يف إصدار اؼبعايَت احملاسبية 

عرض إُف عمليات اصدار الت ، ك ذلك من خبلؿ  IAS/IFRSمعايَت احملاسبة الدكلية   يتناكؿ الفصل الثاني
  معايَت احملاسبة الدكلية ك طرؽ تبويبها ك عرضها .

 اغبسابات قائمة، ك عرض  اؼبعايَت احملاسبية اليت يتضمنها النظاـ احملاس ي اؼباِف اعبزائرم ك يتضمن الفصل الثالث
لدراسة الفصل الرابع ك ، ك درسنا كذلك أىم مفاىيم عن االدكات اؼبالية كمقدمة  اؼباِف احملاس ي النظاـ يف

 األخَت. 
 . IAS32 IAS39 IFRS 7خصص لدراسة معايَت األدكات اؼبالية  أما الفصل الرابع

ك يأيت يف ختاـ البحث اػباسبة ، مرفقة بالنتائج اؼبستخلصة ك إقًتاح اغبلوؿ ، من خبلؿ تقدًن ؾبموعة من 
 اإلقًتاحات . 
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إف مهنة احملاسبة كغَتىا من اؼبهن كالطب ك اؽبندسة ؽبا دكرىا ك مكانتها ك أنبيتها يف اجملتمعات اؼبتطورة،       

خصصت ؽبا مناىج ك برامج يف اعبامعات لتدريس أصوؽبا ك قواعدىا، ك موازاة مع ذلك فقد ظهرت أكؿ منظمة 
هبتاز فيها  06سيا، ينخرط فيها الدارس ؼبدة يف فينROXONATI يف كلية  1581مهنية يف إيطاليا عاـ 

 . 1امتحانا يؤىلو ليصبح خبَتا يف احملاسبة
حيث أصبحت مهنة التدقيق مهنة مستقلة  1854ك يف سكوتبلندا أنشئت صبعية احملاسبُت القانونيُت عاـ 

ك دكلية تعقد تساىم يف ضباية اؼبستثمرين من تبلعب الشركات بأمواؽبم. أسست ؽبا صبعيات مهنية ؿبلية 
بُت أعضائها االمتحانات التأىيلية لعضويتها، ك ربرص عل  تطوير مستول الكفاءة ك اؼبمارسة ك السلوؾ اؼبهٍت 

كتعمل عل  ضباية كحفظ استقبلليتهم كفبارسة الرقابة اؼبهنية عليهم كالقياـ بكل ما من شأنو تقدـ كضباية ظبعة 
 ة أك اػبدمة يف ؾباؿ الصناعة أك التجارة أك اػبدمة العامة.اؼبهنة سواء فيما يتعلق باؼبمارسة اؼبهني

بعد ذلك انتشرت اعبمعيات ك اؼبنظمات ك اؼبؤسبرات يف ؾباؿ احملاسبة ك التدقيق عل  مستول ؿبلي ك 
 إقليمي ك دكِف ، ك يأيت ىذا الفصل ليبُت أىم ؿباكالت ترقية ك تطوير احملاسبة من خبلؿ العناصر التالية :

 وضع اؼبعايَت احملاسبية ،اغباجة ل 
 ، أىم احملاكالت الرامية إُف تنظيم مهنة احملاسبة 
 ، أىم اؼبنظمات ك اؽبيآت اؼبؤثرة يف إصدار اؼبعايَت احملاسبية 
 ، أىداؼ التوافق احملاس ي ك التوحيد 
 . أثر األزمة اؼبالية العاؼبية عل  جهات تشريع معايَت احملاسبة الدكلية 

  

                                                 
1
 .13، ص : 2003ُشش ، انطجعخ االونً ( ، داس وائم نه1عجذ انستبس انكجيسي ،انشبيم في يجبدئ انًسبسجخ )- 

 ل األول الفص
 حماوالت ترقية و تطوير احملاسبة موييا و أكادمييا
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 يير المحاسبيةالحاجة لوضع المعا .1
َف تكن احملاسبة زبضع ألم صورة من صور التنظيم اؼبهٍت، كقد كانت السياسة احملاسبية  1930قبل 

حينذاؾ من أسرار الوحدة احملاسبية. ككانت النتيجة الطبيعية عن ىذا الوضع ىو أف التقارير احملاسبية َف تكن قابلة 
نفس الوحدة فيما بُت الفًتات اؼبتعاقبة. يبدك أف االعًتاؼ دبا يبكن للمقارنة سواء فيما بُت الوحدات احملاسبية أك ل

أف يسم  أزمة ثقة يف التقارير اؼبالية )القوائم احملاسبية( سهل بدكف شك السعي إُف إهباد صيغ حوؿ الكيفية 
 الفضل ، أك أحسن طريقة استعماؿ اٍف... تناؿ رضا كل من اؼبنظرين كاؼبهنيُت عل  حد سواء.

ز التضارب يف إعداد القوائم اؼبالية ىناؾ من اقًتح توحيد العمل احملاس ي حىت يبكن تفادم كلتجاك 
 الشك حوؿ مصداقية اؼبعلومات اليت ربتوم عليها القوائم اؼبالية.

 لية:يف النقاط اؼبوا 2(1999)د. كييزك، ج. كهبانت.  فاحملاسبة اؼبالية اغبديثة ىي نتاج عن العديد من اؼبؤثرات نلخصها عن

تتأثر احملاسبة باالىتماـ الذم يوليو اؼبستثمركف كاؼبقرضوف بالتعرؼ عل  الوحدات االقتصادية اليت تستخدـ  .1
ما يسمح بتحقيق ىذا اؼبعلومات اؼبوارد االقتصادية بكفاءة كفعالية. كلعل يف جدكؿ الدخل كاؼبيزانية من 

 الغرض.
نافسة، كىذا ما هبعلها تعمل عل  توفَت اؼبعلومات اؼبالية اليت تتأثر احملاسبة باألسواؽ كالوحدات االقتصادية اؼب .2

 تتميز بدرجة عالية من العدالة كالصدؽ نتيجة تطبيق اإلجراءات كاتباع السياسات احملاسبية اؼبناسبة.
عل  احملاسبة أف تأخذ يف عُت االعتبار مسئوليتها عن تطوير اؼبعايَت احملاسبية اليت تؤكد كتضمن مبلءمة  .3

اقية كإمكانية مقارنة اؼبعلومات اؼبقدمة للفئات اليت ؽبا مصلحة بالوحدة. كأف تتطور اؼبراجعة بالقدر كمصد
 الذم وبقق توفَت الثقة يف التقارير اؼبالية.

تركز احملاسبة عل  النشاط االقتصادم الذم تعمل فيو الوحدة بصفتها شخص معنوم مستقل، تتكوف من  .4
ت مالية )التزامات( كحقوؽ متبقية )حقوؽ اؼبلكية(، حيث تؤثر ىذه األنشطة موارد اقتصادية )أصوؿ( كتعهدا

يف قيم مكونات الوحدة إما بالزيادة أك النقصاف. كمن مث تقـو احملاسبة بتجميع األنشطة االقتصادية كالتقرير 
 عنها عندما يكوف ؽبا تأثَت عل  مكونات القوائم اؼبالية للوحدة.

  إهباد كصياغة معايَت تضمن توحيد العمل احملاس ي، اعتمدت مثبل كمن أجل العمل ك البحث عل
. فوضت ؽبذه اللجنة صبلحية البحث (ASSCاؼبنظمات احملاسبية اؼبهنية يف بريطانيا عل  إنشاء ما يسم  )

 ككضع اؼبعايَت. كعملت يف أكؿ األمر عل  تقدًن معايَت مقًتحة كعرضها للجمهور العاـ بغية أف تتحسس رد فعل
                                                 

، دار المريخ لمنشر، المممكة العربية السعودية ، الطبعة العربية  2رونالد كييزو، جيري ويجانت ،ترجمة أحمد حامد حجاج ، المحاسبة المتوسطة ج2
 . 25الثانية ، ص: 

 Accounting Standard Steering Committee. 
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الرأم العاـ يف ىذا اجملاؿ. كمىت كاف رد الفعل بالقبوؿ سارعت اؼبنظمات اؼبمولة ؼبشركع البحث باعتماده كمن مث 
(، كتصبح اؽبيئات العضو فيها Standard accounting principlesاعتبار ىذه اؼبعايَت متفق عليها )

 جراءات ردعية.ؾبربة عل  اتباع كتطبيق ىذه القواعد، كاؼبخالف ؽبا قد يتعرض إل
تعرضت كثَت من اقًتاحات اللجنة اؼبذكورة سابقا إُف انتقادات حالت دكف اتساع رقعة قبوؽبا، كمن مث 
تطبيقها. فمن االقًتاحات اليت نالت رضا بعض اؼبهنيُت األعضاء فهو اقًتاح تعديل عناصر القوائم اؼبالية حىت 

 د طبعا عل  مؤشرات اؼبستول العاـ لؤلسعار.تأخذ يف عُت االعتبار التغَت يف األسعار باالعتما
ىذه التجربة كغَتىا يف إعداد اؼبعايَت احملاسبية َف تقتصر عل  بريطانيا كحدىا بل كانت ىناؾ ؿباكالت 
سانبت بدكف شك يف تعزيز الدكر الذم هبب عل  احملاسبة أف تلعبو خاصة يف ؾباؿ توفَت اؼبعلومات االقتصادية 

اعد عل  توظيف كاستخداـ اؼبوارد االقتصادية بالكيفية اليت تضمن الرفاىية االقتصادية ذات اػبصائص اليت تس
لكل أفراد اجملتمع. إال أف التجربة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية كانت أكثر غٌت نظرا للتطور اؼبتعدد األبعاد الذم 

ت مع مركر الزمن، كاليت تعترب يف اعتقادم تتميز بو، باإلضافة إُف السمعة الفكرية يف ؾباؿ احملاسبة اليت تكون
مرجعا ثريا يكوف من األجدر عل  منظمي اؼبمارسة احملاسبية يف دكؿ العاَف الثالث خاصة االسًتشاد بو يف ربديد 
سياساهتا احملاسبية. كلعل يف ىذا ما يربر االىتماـ بعرض أىم اؼبنظمات اليت ؽبا دكر بارز يف إعداد اؼبعايَت احملاسبية 

 .3يف الواليات اؼبتحدة األمريكية
فلقد تبنت مهنة احملاسبة يف الواليات اؼبتحدة ؾبموعة عامة من اؼبعايَت كاإلجراءات اليت أطلق عليها اؼببادئ 
احملاسبية اؼبتعارؼ عليها . حيث يشَت مصطلح اؼبتعارؼ عليها إما إُف قياـ جهة تنظيم ؿباس ي ذات سلطة بوضع 

يف ؾباؿ معُت أك إُف أف ىناؾ فبارسة ؿباسبية معينة قد حظيت بالقبوؿ العاـ عل  مدار الزمن مبدأ للتقرير اؼباِف 
 .4بسبب تطبيقها عل  نطاؽ كاسع

 أىم المحاكالت الرامية إلى تنظيم مهنة المحاسبة2.
هود اكالت الوطنية ك اإلقليمية ك الدكلية من أجل تكثيف اعبلقد شهد العاَف كثَتا من احمل              

إلهباد اآلليات العملية اليت من شأهنا التقليل من الفركقات اؼبهنية يف اعداد التقارير اؼبالية اليت تستخدـ ألغراض 
 متنوعة من طرؼ فئات ـبتلفة ؽبا أغراض ك مصاٌف تكوف يف كثَت من األحياف متباينة.

 :5اؼبواِفك ؼبعرفة ىذه احملاكالت يبكن تتبع ىذه األحداث يف التسلسل الزمٍت  
عقد اؼبؤسبر احملاس ي األكؿ يف سانت لويس يف كالية ميسورم يف ك.ـ.أ ك قد بلغ عدد اؼبسجلُت  - 1904

عضو من ك.ـ.أ ك  350 عضوا منهم 360عضوا أما عدد اغبضور فقد فاؽ عدد اؼبسجلُت ك بلغ  83يف اؼبؤسبر 

                                                 
 . 30 ص ،2004سطيؼ -اه: مساىمة عممية لتحسيف المخطط الوطني لممحاسبة. جامعة فرحات عباس: مذكرة الدكتور عقاري مصطفى-3
 . 30،ص ،(: مرجع سابؽ2005)عقاري مصطفى  -4
 . 104،ص  2008مأموف حمداف ،حسيف القاضي ،المحاسبة الدولية و معاييرىا ،دار الثقافة لمنشر و التوزيع ،عماف األردف ،الطبعة األولى -5
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المؤتمر حوؿ إمكانية توحيد القوانين  دار البحث في ذلكمن ىولندا، ك قد 1من اقبلًتا ك 2من كندا ك 7
 .المحاسبة بين الدكؿ

 تأسيس ؾبمع احملاسبُت األمريكيُت. - 1917
عقد اؼبؤسبر احملاس ي الثاين يف أمسًتداـ ، ك قد حضره مندكبوف من كل دكؿ أكركبا تقريبا  - 1926

 ؼبشاركُت من الدكلة اؼبضيفة ىولندا كبَتة .باإلضافة إُف الواليات اؼبتحدة ك كندا ك أمريكا البلتينية ك كانت نسبة ا
 :قدمت فيو ثالثة أبحاث رئيسيةعقد اؼبؤسبر احملاس ي الثالث يف نيويورؾ،  - 1929

 .االستهالؾ ك المستثمر 
 .االستهالؾ ك إعادة التقويم 
 .السنة التجارية 

عايَت احملاسبة إف تعبَت "م .GAAP6بصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عمومابدأ العمل  - 1932
اؼبتعارؼ عليها" ىذا ىو تعبَت فٍت مصطلح عليو عند احملاسبُت داللتو تشمل كل ما ىو متفق عل  أنو مقبوؿ يف 
علم احملاسبة اؼبتبعة يف كقت معُت كقد ذبمعت ىذه "اؼبعايَت احملاسبية" تدرهبيان ؼبعاعبة معامبلت تستحدث مع 

عادة، بل كالضركرة العلمية، ىي اليت تقرر نوع اؼبعاعبة للمشاكل اليت تطرأ. الزمن. كاُف أمد قريب، كانت اػبربة كال
ك الذم كاف هبعلها "متعارفان عليها" ىو تبٍت الشركات كاؼبؤسسات ؽبا، كلو كاف تبنيان غَت إصباعي. فإذا اتبعت 

لطريقتُت من بعض اؼبؤسسات طريقة ما كاتبعت مؤسسات أخرل طريقة ثانية للمشكلة ذاهتا، أصبحت كلتا ا
"اؼبتعارؼ عليهما" أما احملاسبوف كمراجعو اغبسابات فكاف دكرىم يقتصر فيما مض ، عل  إقرار ما أصبح 

 ."متعارفان عليو" من ما ظهر من معاعبات ؿباسبية حىت كلو تعددت اؼبعاعبات للموضوع الواحد
مندكبا  90مة ؿباسبية عينت منظ 49عقد اؼبؤسبر احملاس ي الرابع يف لندف، ك قد شاركت فيو  - 1933

دكلة منها اسًتاليا ك  22زائرا من اػبارج ك قد بلغ عدد الدكؿ اليت مثلت يف اؼبؤسبر  79عنها باإلضافة إُف حضور 
 نيوزلندا ك بعض الدكؿ اإلفريقية.

ىيئة الرقابة ك اإلشراؼ على أك  ىيئة تنظيم تداكؿ األكراؽ المالية - 1934
ىي ىيئة حكومية مت  .7Securities and Exchange Commission (SEC)البورصات

إنشاؤىا هبدؼ تنفيذ قوانُت األكراؽ اؼبالية ك اإلشراؼ عل  تطبيق قانوف تداكؽبا، ك كانت مهمتها الرئيسية إصدار 
ؼبالية، ك اؼبعايَت الفنية اليت ربكم طرؽ إعداد التقارير اؼبالية للشركات اليت تتداكؿ أسهمها أك إسنادىا يف األسواؽ ا

 تقـو ىذه اؽبيئة بإصدار التعليمات اػباصة باؼبعايَت ك طرؽ إعداد التقارير اؼبالية للعمل هبا جبانب اؼببادئ احملاسبية.

                                                 
6-http://www.3ieon.com/up/uploads/images/saher-elmsaaa4667a0d0f.gif ,05-19-2009, 02:11 AM . 

 . 16ص  مرجع سابؽ ،عبد الستار الكبيسي ،الشامؿ في مبادئ المحاسبة ، -7
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كفدا فضبل  320عقد اؼبؤسبر احملاس ي اػبامس بعاصمة أؼبانيا برلُت، ك قد بلغ عدد اؼبشاركُت  - 1938
 سبة كبَتة من أؼبانيا.مشاركا من باقي أكباء العاَف ك ن 250عن 

إف أنبية معايَت احملاسبة كالتدقيق جعلت اؼبنظمات اؼبهنية يف كثَت من دكؿ العاَف هتتم بوضع  – 1939
معايَتىا، كلعل من أىم ىذه اؼبنظمات يف ىذا اجملاؿ ؾبمع احملاسبُت القانونيُت يف الواليات اؼبتحدة األمريكية 

American Institude of CertifiedPublic Accountants (AICPA )    الذم بادر إُف
. يتمثل دكره األساسي يف تطوير معايَت اؼبمارسة اؼبهنية ك كذلك  19398كضع معايَت للتدقيق منذ عاـ 

اإلشراؼ عل  قوانُت تنظيم اؼبهنة ك متابعة اإلشراؼ عل  شركط مزاكلتها. ك أصدر اؼبعهد العديد من اؼبطبوعات 
 .9يف ؾباؿ احملاسبة ك التقرير اؼباِف ك النشرات اإلرشادية

 Internationalمنظمة المحاسبة لدكؿ أمريكا الالتينيةتأسست  - 1949
AmericanAccounting Association  كمحاكلة لوضع أسس ك معايَت ؿباسبية ك تدقيقية ،

 متماثلة عل  مستول اؼبنظمة ككل، 
 ؼبدققُت لغرض ربسُت كفاءاهتم.ك اغبرص عل  إقامة الفرص التدريبية للمحاسبُت ك ا

بقصد تبادؿ اآلراء ك اػبربات ك تسهيل  (UEC)اتحاد المحاسبين األكربيين تأسس  - 1951
 إجراءات انتقاؿ احملاسبُت ك اؼبدققُت ضمن االرباد األكركيب ك كذلك يف ؾباؿ متطلبات اؼبهنة.

اؼبية الثانية أكزارىا بادرت لندف عقد اؼبؤسبر احملاس ي السادس، ك بعد أف كضعت اغبرب الع - 1952
من اؼبنظمات اليت رعت اؼبؤسبر يف بريطانيا ك  1450أعضاء من بينهم  2510الحتضاف اؼبؤسبر حيث سجل 

 دكلة أخرل. 22من دكؿ الكومنولث ك الباقي من  196
  International Conference ofانعقاد اؼبؤسبر الدكِف للمحاسبُت  - 1954

Accountants  
إثر اتساع استخداـ البيانات احملاسبية نتيجة التوسع يف االستثمارات الدكلية ك االنتشار الواسع  عل 

 للشركات متعددة اعبنسيات، ك بالتاِف ظهور اغباجة اؼباسة لتوحيد اؼبمارسة احملاسبية عل  مستول دكِف.
 Confederation ofاتحاد المحاسبين لدكؿ آسيا ك المحيط الهادمأنشأ  - 1957

Asian and Pacific Accounting (CAPA ) بقصد تبادؿ اآلراء ك اػبربات بُت اؼبختصُت ،
 يف احملاسبة يف دكؿ االرباد 

 ك خصوصا يف ؾباؿ توحيد اؼبصطلحات ك اؼبفاىيم احملاسبية.
 عقد اؼبؤسبر العاؼبي السابع يف شهر أيلوؿ بأمسًتداـ، ك حددت الفًتة الفاصلة بُت مؤسبر - 1957

                                                 

 mhtالدولية_منقوؿ_.20المحاسبة%20معايير%20:/بحث% t/Ffile://localhos  15/4/2011)(في الموقع : الدولية،بحث معايير المحاسبة  -8 
9 - http://www.finance.dm.ae/finance/major/accounting/%D9%87%D...,01-12-2008  18 :54 . 
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زائرا  1650دكلة ك حضره  40منظمات ؿباسبية من  104سنوات. قد شارؾ يف اؼبؤسبر  05آخر ب ك  
 عضوا من البلد اؼبضيف ىولندا. 1200من اػبارج ك 
 Accounting Principles Boardمجلس المبادئ المحاسبية أنشئ  - 1959

(APB)  كلجنة متفرعة من اؼبعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت(AICPA )   عاما، ك  14ك استمر قرابة
قد أسند ؽبذا اجمللس مسؤكلية صياغة اؼببادئ احملاسبية ك القياـ بالبحوث البلزمة لذلك ك كذلك ربديد اؼبمارسات 

 احملاسبية الصحيحة ك ردـ فجوة االختبلفات يف اؼبمارسة اؼبهنية.
عضوا من الواليات اؼبتحدة  1627عقد اؼبؤسبر العاؼبي الثامن الذم احتضنتو نيويورؾ ك حضره  1962
 دكلة. 48منظمة سبثل  83من دكؿ أخرل ك شاركت فيو   2101باإلضافة إُف 
 عقد اؼبؤسبر احملاس ي التاسع يف باريس. - 1967
 دكلة. 59مندكبا من 4347عقد اؼبؤسبر العاؼبي العاشر يف سيدين باسًتاليا، حيث حضره  - 1972
 بة يف اسًتاليا ك كندا ك فرنسا ك أؼبانيا ك الياباف ك اؼبكسيككجهت الدعوة ؽبيآت احملاس -1973

 .10ك فيو مت انشاء ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية  1973ك ىولندا غبضور اجتماع لندف يف مارس  
 100عقد اؼبؤسبر اغبادم عشر ك استضافتو أؼبانيا االربادية ك قد حضره مندكبوف عن أكثر من  - 1977

 َف.دكلة من دكؿ العا
 انعقاد اؼبؤسبر الثاين عشر يف اؼبكسيك. - 1982
 The Internationalالمنظمة الدكلية للجاف األكراؽ المالية  - 1983

Organisation of Securities Commissions ( IOSCO ) ، جهاز دكِف من عباف
 األكراؽ اؼبالية كل منها مسؤكؿ عن تنظيم أسواؽ االستثمار يف دكلتها.

 قاد اؼبؤسبر الثالث عشر يف طوكيو.انع - 1987
 .دكر المحاسبين في اقتصاد شاملعقد اؼبؤسبر العاؼبي الرابع عشر، ك كاف موضوعو:  - 1992

مندكبا من ـبتلف أكباء العاَف ك َف تغب اؼبشاركة العربية اليت سبثلت بوفود من لبناف  2600شارؾ فيو كبو 
 ك سورية ك الكويت ك مصر ك السعودية.

 عقد اؼبؤسبر اػبامس عشر يف باريس. - 1997
، ك IASCمن طرؼ ؾبلس إدارة   SICاللجنة الدائمة لتفسيرات المعايير مت تشكيل  - 1997

ألف عدـ كجود إيضاحات كافية يؤدم إُف صعوبة  IASجاءت اللجنة لتفسَت ك توضيح اؼبعايَت احملاسبية الدكلية 
 اعبات احملاسبية.فهم القوائم اؼبالية، بغض النظر عن صحة اؼبع

                                                 
،  2006مصر  –الدار الجامعية االسكندرية دليؿ المحاسب إلى تطبيؽ معايير التقارير المالية الدولية الحديثة ، طارؽ عبد العاؿ حماد ،  - 10

 . 22 ص:



 

8 
 

 حماوالت ترقية و تطوير احملاسبة موييا و أكادمييا                الفصل األول 

مجلس معايير لتصبح ربت اسم  IASCأعيدت ىيكلة عبنة معايَت احملاسبة الدكلية  - 2001
 ، ك انتقلت إليو مسؤكليات كضع ك تطوير معايَت احملاسبة الدكلية.IASBالمحاسبة الدكلية 

اخنة مثل حوارات سعقد اؼبؤسبر السادس عشر يف ىونغ كونغ، تدرجت موضوعات اؼبؤسبر من  - 2002
 .الشمولية ك أخالقيات المهنة إلى أثر اقتصاد المعرفة على مهنة المحاسبة

 تحقيق النمو ك قد عقد اؼبؤسبر السابع عشر يف استانبوؿ يف تركيا يف نوفمرب ربت شعار  - 2006
ك االستقرار االقتصادم العالمي، ك مساىمة المحاسبة في تطوير األمم ك استقرار أسواؽ رأس الماؿ 

 .في أنحاء العالم، ك دكر المحاسبين في عملية التقييم في المشركعات
أصاب النظاـ الرأظباِف العاؼبي أزمة كساد مدمرة ، ظبيت باألزمة االقتصادية   1933حىت 1929من عاـ 

 الكربل. ك لقد انطلقت ىذه األزمة من سوؽ األكراؽ اؼبالية يف الواليات اؼبتحدة ك انتشرت بسرعة يف القارة
 األكركبية لتصبح أزمة الكساد عاؼبية.

أدت تلك األزمة إُف إفبلس كثَت من اؼبنشآت الصغَتة ك متوسطة اغبجم غبساب اؼبنشآت الكبَتة اليت 
أخذت تسيطر ك ربتكر األسواؽ. ك خوفا من اإلفبلس دفع ىذا الوضع إدارات العديد من الشركات إُف مزيد من 

ة مغايرة للواقع عن طريق اختيار إجراءات ك سياسات ؿباسبية تؤدم إُف رفع قيمة االقًتاض ك إُف تقدًن قوائم مالي
األصوؿ ك زيادة األرباح صوريا. ك ىكذا تضررت مصاٌف اؼبقرضُت ك اؼبسانبُت يف سوؽ األكراؽ اؼبالية األمر الذم 

أحكاـ القضاء تصدر ضدىم دفعهم إُف القضاء ؼبساءلة اإلدارة أك احملاسب أك مدقق اغبسابات. ك كثَتا ما كانت 
 .11دفاعا عن مصاٌف اجملتمع االستثمارم اؼباِف ك درءا للغش ك التبلعب

نتيجة للوضع السابق تعالت النداءات مطالبة الدكلة األمريكية بالتدخل لتنظيم اؼبمارسة احملاسبية ك ضباية 
الشركات من ضغوطات اإلدارة اجملتمع االستثمارم، ك ذلك بوضع مبادئ ربمي احملاسب ك اؼبدقق يف ـبتلف 

هبدؼ اغبد من حريتها يف اختيار اؼبمارسات احملاسبية البديلة اؼبتحيزة اليت زبدـ مصلحتها. إذف، كاف رد فعل 
اعبهات الرظبية يسَت يف اذباه إعادة النظر يف التطبيقات احملاسبية اليت كانت سائدة قبل األزمة اؼبالية ك ذلك من 

( بالسهر عل  توفَت اآلليات اليت من شأهنا SECُف تكليف ىيئة تداكؿ األكراؽ اؼبالية )خبلؿ عبوء الكونغرس إ
اإلسراع يف إصدار قواعد ك معايَت ؿباسبية موحدة تضمن توفَت معلومات ؿباسبية تفي باحتياجات ـبتلف 

 اؼبستخدمُت للقوائم اؼبالية بكيفية متوازنة.
  

                                                 
جامعة عماف األىمية ،األكادمية العربية لمعمـو المالية –ىيكؿ نظرية المحاسبة ،جامعة حمب  -رضواف حموه حناف ،النموذج المحاسبي المعاصر -11

 . 36،ص 2003ار وائؿ لمنشر ،الطبعة األولى و المصرفية ،د
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 صدار المعايير المحاسبية.أىم المنظمات ك الهيئات المؤثرة في إ3
 تتمتع كل دكلة بنظاـ ؿباس ي فبيز، تساىم يف إعداده ك تطويره جهات ؿباسبية ـبتصة من أنبها:

 ىيئة تنظيم تداكؿ األكراؽ المالية (Securities and Exchange Commission)  
SEC 

الكثَت من ا عرفت اهنيار ثبلثينات كاليت أنشئت ىذه اللجنة نتيجة األزمة اؼبالية اليت ميزت األسواؽ العاؼبية يف ال
( إحدل اؽبيئات اغبكومية اليت تتوُف مراقبة SEC) الشركات الصغَتة كاؼبتوسطة كتشكلت شركات كربل مهيمنة. كتعترب

تنفيذ قوانُت األكراؽ اؼبالية كغَتىا من القوانُت اؼبرتبطة باألسهم باإلضافة إُف اكتساهبا سلطات كاسعة يف ربديد 
ك ىي ىيئة رسات كاؼبعايَت احملاسبية اليت تستخدمها الشركات اػباضعة إلشرافها كبالتفصيل الذم تراه. اؼبما

هبدؼ تنفيذ قوانُت األكراؽ اؼبالية ك اإلشراؼ عل  تطبيق قانوف تداكؽبا، لتضمن  1934حكومية مت إنشاؤىا عاـ 
 عنية.تقدًن تقارير مالية صادقة ككاضحة من قبل الشركات األمريكية اؼب

سلطة اإلشراؼ عل  إصدار اؼبعايَت احملاسبية الواجب إتباعها  SEC)أعطيت للجنة تداكؿ األكراؽ اؼبالية )
من طرؼ الشركات اؼبسجلة أسهمها يف سوؽ األكراؽ اؼبالية ، كما أهنا تستطيع أف ربدد اإلجراءات احملاسبية ك 

 صة.مضموف اإلفصاح احملاس ي للشركات اليت تتعامل يف البور 
لقد كاف للتنظيم القانوين ك إنشاء ىيئة تنظيم تداكؿ األكراؽ اؼبالية أثر كبَت يف تطوير اؼببادئ احملاسبية ك 
ربفيز اعبمعيات اؼبهنية احملاسبية لتكوين اربادات كطنية ك إقليمية ك دكلية كبَتة ك إنشاء معاىد علمية ك عباف 

 عاما ك ترفع مستول اؼبعرفة احملاسبية.متخصصة هبدؼ إهباد مبادئ ؿباسبية تلق  قبوال 
كذبدر اإلشارة إُف أف اللجنة سبتلك الصبلحية الكاملة يف اشًتاط ما هبب توفره يف التقارير اؼبالية اليت 
تصدرىا الشركات الواقعة ربت سلطتها خدمة ؼبصاٌف اؼبستثمرين. أم أف ؽبا الصبلحية القانونية يف كضع معايَت 

اػباص بلجنة تداكؿ األكراؽ اؼبالية. كرغبة منها يف ترؾ  1934ق ما تنص عليو أحكاـ قانوف للمحاسبة اؼبالية كف
مهمة تنظيم احملاسبة ك تطويرىا إُف اؼبنظمات اؼبهنية اؼبتخصصة ألهنا كانت تعتقد أف ؽبذه اؼبنظمات اؼبوارد كاػبربة 

اؼبنظمات احملاسبية اؼبهنية جيدة، ألف تنظيم ( ك SECما يكفي لوضع اؼبعايَت احملاسبية. كلقد كانت العبلقة بُت )
( كضغطت SECاحملاسبة استمر بقاؤه ربت أيدم القطاع اػباص. لكن حدث يف العديد من اؼبرات أف تدخلت )

( أهنا تعمل ضد SECعل  اؼبهنيُت إلهباد اغبلوؿ لبعض اؼبشاكل كانت عموما زبص اجملاالت اليت رأت فيها )
كن ىناؾ القليل من اغباالت اليت عرفت فيها تدخل ىذه اؽبيئة، كفرضت بعض ربقيق اؼبصلحة العامة. ل

اؼبمارسات احملاسبية دكف أف تنتظر من اؼبهنيُت القياـ باؼببادرة مثل اشًتاط إظهار بعض البنود يف القوائم اؼبالية 
 بالتكلفة اعبارية.

حدات اؼبختلفة بل أنو كثَتا ما تسمح اؼبمارسة كيف الواقع فإنو نادرا ما قبد سباثبل يف السياسات احملاسبية للو 
احملاسبية للوحدة االقتصادية الواحدة باتباع قواعد أك طرؽ ؿباسبية ـبتلفة يف نفس الوقت. فمثبل بالنسبة ألسس 
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حساب قسط اإلىتبلؾ قد تستخدـ طريقة القسط الثابت بالنسبة للمباين كما تستخدـ طريقة اإلىتبلؾ عل  
داـ بالنسبة لآلالت كيف نفس الوقت قد تستخدـ طريقة االىتبلؾ اؼبتناقص بالنسبة ؼبعدات أساس حجم االستخ

 كأدكات اإلعبلـ اآلِف،.
كبسبب ىذا التعدد يف الطرؽ كاألساليب، ىناؾ زبوؼ من أف قبد تدخل اإلدارة قد يأيت متعارضا مع 

يد يف الوقت لك ما يفسر لنا مصاٌف كثَت من الفئات اليت تعتمد عل  القوائم اؼبالية. كلعل يف ذ ؼبتزا االذباه ا
ية  ؼبهن التدخل الرظبي من قبل اعبهات ا بة ب ؼبطال اغبكومية كغَت اغبكومية. بغرض  –اغباضر كبو ا

. إال أنو عل  12إصدار معايَت ربقق قدرا كبَتا من الضبط كالتنظيم للممارسة احملاسبية عل  اؼبستول الوطٍت
كذلك عل  أساس أف  ،13التدخل اػبارجي بغرض تنظيم اؼبمارسة احملاسبية النقيض من ذلك، ىناؾ من يعارض

ىذا التدخل سوؼ يفقد اؼبنشآت اؼبركنة اؼبطلوبة حىت تأيت ىذه اؼبمارسة مبلئمة لطبيعة النشاط كظركؼ اغباؿ. 
دة كغَت قادرة إف ربقيق اؼبركنة يف ربديد السياسة احملاسبية يعترب أمر ضركرم كإال أتت ىذه السياسة بصورة جام

 عل  مواكبة التغَت اؼبستمر يف الظركؼ كاالحتياجات.

 المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين American Institute of Certified 
Public Accountants  (AICPA) 

إزاء التهديدات السابقة عقب األزمة االقتصادية الكربل، قاـ اؼبعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت 
AICPA  بتكوين عبنة هبدؼ إقرار مبادئ ؿباسبية مقبولة عموما. ك اتبع اؼبعهد منهجا كصفيا

Descriptive Method  يبثل جردا ميدانيا للمبادئ احملاسبية السائدة، أم اعتمد اؼبدخل العملي الرباصبايت
 لتكوين النظرية احملاسبية.

. كيف GAAPاسبية اؼبتعارؼ عليها حيوية يف عملية كضع اؼبعايَت احمل AICPAلقد كانت جهود 
تكفلت بدراسة اؼبشاكل احملاسبية اؼبطركحة معتمدة يف  ((CAPانبثقت عنو عبنة اإلجراءات احملاسبية  1930

نشرة كلها تعرب عن رأم اللجنة  51ما يقارب  1959ذلك عل  خربة كمؤىبلت أعضائها. فأصدرت حىت سنة 
 .14فقط

مصطلح  1934كي للمحاسبُت القانونيُت عل  ىذه القواعد عاـ ك لقد أطلقت عبنة اؼبعهد األمري
 .Accepted Accounting Principles (AAP)"مبادئ محاسبية مقبولة 

                                                 
 . 6(: مرجع سابؽ، ص 2005عقاري مصطفى ) - 12

13 R G. May, and G L. Sundem: Research for accounting policy: An overview. Accounting theory and policy. A 
reader. HBJ. Inc. 1981. PP. 2-19 

 . 129 :ص ،1990الكويت  والتوزيع والنشر لمطباعة السراسؿ ذات،  بةالمحاس نظرية، الشيرازي ميدي عباس -14
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"المبادئ المحاسبية المقبولة ( ألكؿ مرة استعماؿ مصطلح AICPAاعتمد ) 1932ك يف عاـ 
توحيد بغرض  ،"Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)" عموما

 اؼبمارسات العملية ك جعلها تتبلءـ مع الظركؼ االقتصادية ك االجتماعية اؼبتغَتة.
 Committee of Accountingلجنة اإلجراءات المحاسبية كوف اؼبعهد   1938أما يف عاـ 

Procedures (CAP)  بغرض تضييق ؾباالت االختبلؼ يف التقارير ك القوائم احملاسبية ك ذلك باستبعاد
 يب غَت اؼبرغوب فيها ك اؼبطبقة يف اغبياة العملية.األسال

نشرة (  51ؾبموعة نشرات ؿباسبية ) 1959قدمت اللجنة خبلؿ عشرين عاما حىت تاريخ حلها عاـ 
سبثل توصيات Accounting Research Bulletin (ARB) منشورات البحوث المحاسبية تسم  

 ؼبعاعبة مشكبلت ؿباسبية ـبتلفة.
اللجنة اتضح فشلها يف تطوير ؾبموعة مبادئ ؿباسبية مقبولة عموما كفق رؤية نظرية  ك بعد تقييم عمل

فاكتفت اللجنة دبناقشة  متكاملة تعتمد عل  منهجية علمية تستبعد التناقضات يف حلوؿ اؼبشاكل اؼبختلفة.
 تطبيق العملي.اؼبشكبلت اؼبثارة ك أصدرت النشرات احملاسبية كتوصيات سبثل ردكد فعل سريعة عل  مشاكل ال
مهمتو دراسة  (APBكترتيبا عل  ذلك مت تكوين عبنة جديدة أطلق عليها اسم ؾبلس اؼببادئ احملاسبية )

القضايا كاؼبشاكل اؼبرتبطة بوضع اؼببادئ احملاسبية، كتقدًن االقًتاحات اليت من شأهنا ربسُت كتدعيم اؼبمارسة 
اليت يعتقد أهنا تل ي احتياجات أكلئك الذين يعتمدكف عل  القوائم  احملاسبية كجعلها تتناكؿ ؾبمل اؼبواضيع كالقضايا

 اؼبالية.

 Accounting Principles Boardمجلس المبادئ المحاسبيةكوف اؼبعهد   1959كيف عاـ 
(APB)   توُف ىذا اجمللس مهمة التوصل إُف ؾبموعة الفركض كاؼببادئ احملاسبية اعتمادا عل  أساليب البحث

من إصدار ؾبموعة من البحوث يف ؾباالت الفكر احملاس ي اؼبختلفة  1973-1959خبلؿ الفًتة  العلمي، كسبكن
( ، كأربع تقارير. ك ىي عبارة عن حلوؿ مقًتحة ؼبشاكل تواجهها مهنة احملاسبة Opinionsرأم ) 31فبثلة يف 

  CAPأك تعديبلت ؼبواقف سابقة صدرت عن عبنة اإلجراءات احملاسبية
كلو فلقد كاجو اجمللس نفس االنتقاد الذم خصت بو اللجنة اليت سبقتو ألنو استمر يف   كبالرغم من ذلك

معاعبة القضايا اؼبطركحة باألسلوب ذاتو. زيادة عل  ذلك اهتامو بعدـ االلتزاـ باغبياد، كخضوعو لضغوط خارجية، 
اؼبالية يف الواليات اؼبتحدة. كما  خاصة من قبل مكاتب احملاسبة األساسية )الثمانية الكربل( كىيئة تداكؿ األكراؽ

 اهتم بالتقصَت فيما ىبص عدـ منح الوقت الكايف ؼبناقشة اآلراء كاالقًتاحات قبل إصدارىا.

التابعة للمعهد األمريكي للمحاسبُت  (APBنتيجة لتلك االنتقادات فقد مت حل ىيئة اؼببادئ احملاسبية )
 .(FASBمعايَت احملاسبة اؼبالية  ) ك أنشئت ىيئة 1973يف عاـ  (AICPAالقانونيُت )
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كخبلؿ سنوات الستُت كبداية السبعينات طفت إُف السطح عدة انتقادات أك شكاكل تنصب كلها حوؿ 
 قانونية أك شرعية كضع كإصدار اؼببادئ احملاسبية. ككانت جل ىذه االنتقادات تتمحور حوؿ:

 ( ضعف يف التمثيل، حيث كاف أعضاء اللجنة ينتموف إُفAICPA،) 
 ،نوعية اآلراء كاالقًتاحات 
 ،اإلخفاؽ يف تطوير قائمة األىداؼ كاؼببادئ اليت ربكم التقارير اؼبالية 
 .ضعف يف مستول اإلنتاج الفكرم 

 ك قد ركز اؼبعهد يف ىذه الوثيقة عل  مبدأين أساسيُت لتطوير األسواؽ اؼبالية:
  مبدأ الثباتConsistency  اـ، فاؼبنشأة زبتار من األساليب البديلة الذم يقـو عل  االختيار ك االلتز

عل  أف تلتـز بتطبيقو خبلؿ  اؼبقبولة عموما أسلوبا معينا )أساليب االستهبلؾ، أساليب تقوًن اؼبخزكف السلعي(
 الدكرات احملاسبية اؼبتعاقبة.

  مبدأ اإلفصاح التاـFull Disclosure ،تأثَت مع اإلفصاح عن  عن الطرؽ األساليب احملاسبية اؼبتبعة
 مثل اإلفصاح عن ـبالفة مبدأ الثبات السابق. التعديبلت يف السياسة احملاسبية،

 ك من أىم القواعد احملاسبية اليت أت  هبا اؼبعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت:
 قاعدة ربقق اإليراد. -
 قاعدة عدـ جواز إضافة اؼبكاسب الرأظبالية إُف قائمة الدخل. -
 أرباح عن أسهم اػبزينة. قاعدة عدـ جواز احتساب -
فهي سبثل عمليات  كجوب استبعاد أكراؽ القبض اؼبوقعة من موظفي الشركة أك اؼبوقعة من شركات تابعة، -

 داخلية "صورية "يف أغلب األحواؿ بغرض ربسُت كضع الشركة بصورة ـبالفة للواقع.
  الجمعية األمريكية للمحاسبة American Accounting Association  

AAA 
ي منظمة علمية تضم بالدرجة األكُف أساتذة احملاسبة يف اعبامعات، ك تتمتع دكريتها الربع سنوية اؼبسماة ى

دبكانة علمية مرموقة، فهي منرب  1926اليت تصدر منذ عاـ  The Accounting Reviewؾبلة احملاسبة 
"أخبار تدريس احملاسبة  علمي متخصص لتبادؿ األفكار ك نتائج البحث العلمي، كما تصدر أيضا منشورات

"Accounting Education News 15 ك يف كاقع األمر فإف اعبمعية سبثل ميدانا يعرب فيو األكاديبيوف عن .
 آرائهم حوؿ مواضيع ؿباسبية ـبتلفة سواء كرأم شخصي أك كلجاف عمل تابعة للجمعية.

                                                 

- 
 .  309:ص ، 2005أميف السيد أحمد لطفي ،نظرية المحاسبة "منظور التوافؽ الدولي " ،الدار الجامعية اإلسكندرية 15
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ة اليت ربكم القوائم اؼبالية للشركات قائمة باؼببادئ احملاسبي 1936ك من نتائج أعماؽبا أف أصدرت يف عاـ 
 معتمدة عل  اؼبدخل االستنباطي يف اشتقاؽ اؼببادئ احملاسبية.

مدخل إلى معايير محاسبة كتابا للمؤلفُت "باتوف ك ليتلتوف" باسم   1940كما نشرت اعبمعية يف عاـ 
سبية، ك كاف الغرض األساسي معتمدين يف دراستهم عل  اؼبدخل االستنباطي يف اشتقاؽ اؼببادئ احملاالشركات 

 يف ذلك الكتاب ىو اعتماد مبدأ التكلفة التارىبية كبديهية أساسية يف احملاسبة.
قدـ من عبنة  ( ASOBAT )*أصدرت بيانا حوؿ النظرية األساسية للمحاسبة  1966ك يف عاـ 

" مستخدمة بدال منو مشكلة ؽبذا الغرض، ك لقد أعربت ىذه اللجنة عن تراجعها عن مصطلح "مبادئ ؿباسبية
مصطلح " معايَت ؿباسبية " اليت هبب أف تتصف هبا اؼبعلومات اليت تقرر عنها احملاسبة، ك من أىم ىذه اؼبعايَت: 
معيار اؼبنفعة، معيار اؼبوضوعية، معيار قابلية جدكل اإلجراء أك التحقق، مشَتة إُف اعتمادىا عل  اؼبدخل 

 العملية للوفاء حباجة قراء القوائم اؼبالية لئلقبلؿ من عدـ التأكد لديهم.الرباصبايت الذم ينطلق من احملاكلة 
عبنة هبدؼ تطوير ك بناء إطار متكامل لنظرية  1964ك قد شكلت اعبمعية األمريكية للمحاسبة عاـ 

باسم إيضاح حوؿ النظرية األساسية للمحاسبة  حيث تضمن  1966احملاسبة. ك لقد قدمت اللجنة تقريرىا عاـ 
 ا يلي:م

 أىداؼ المحاسبة 
 ازباذ القرارات اؼبتعلقة باستخداـ اؼبوارد االقتصادية. -
 التوجيو ك الرقابة الفعالة عل  اؼبوارد االقتصادية للمنشأة. -
إخبلء مسؤكلية اإلدارة عن طريق التقرير الدكرم عن نشاطها اؼبتعلق باؼبوارد االقتصادية اؼبوكلة إليها ك  -

 اؼ اػبارجية األخرل.مدل رعايتها ؼبصاٌف األطر 
 التقرير عن الوحدة االجتماعية للوحدة احملاسبية. -
 خصائص المعلومات المحاسبية 
 المالءمةRelevancy  . ك يقصد بذلك مبلءمة اؼبعلومات لؤلىداؼ األربعة السابقة 
 القابلية للتحققVerifiability  .ك يقصد هبا أف تكوف القياسات عل  درجة منخفضة من التباين 
 حرر من التحيز التFreedom from bias  ك ترجع أنبية ىذا اؼبعيار الحتماالت التعارض بُت

 احتياجات الفئات اؼبستخدمة للقوائم اؼبالية .

                                                                                                                                                         

A Statement Of Basic Accounting Theory *ASOBAT: 
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  القابلية للقياس الكميQuantifiability  ك ىنا يقًتح التقرير عدـ االلتزاـ بالقياسات اؼبطلقة ك إمبا
القياس، كما اقًتح التقرير إمكانية اإلفصاح اؼبتعدد يف نفس القوائم  يف  Rangeيبكن االعتماد عل  فكرة اؼبدل

 باستخداـ أكثر من منهج تقوًن كاحد.
 اإلرشادات لعملية توصيل المعلومات 
 .اؼببلءمة مع االستخداـ اؼبتوقع 
 .اإلفصاح عن العبلقات اؽبامة 
 .اإلفصاح عن اؼبعلومات البيئية 
  حدة احملاسبية ك فيما بُت الوحدات احملاسبية اؼبختلفة.توحيد اؼبمارسات احملاسبية داخل الو 
  ثبات اؼبمارساتConsistency of practices  .احملاسبية من فًتة إُف أخرل 

ك إصدار اؼبعايَت اإللزامية بدال من اؼببادئ احملاسبية  *"مرحلة التسييس"ك بذلك تكوف احملاسبة قد دخلت 
     حىت الوقت اغباضر ( . 1973) من

 جلس معايير المحاسبة المالية مFinancial Accounting Standards Board  
FASB 

لقد باءت بالفشل ؿباكالت اجملمعات اؼبهنية السابقة لصياغة نظرية ؿباسبية ك استبعاد اؼبمارسات اؼبهنية 
سات ك بدائل غَت اؼبرغوب فيها ك السائدة يف اغبياة العملية ك اغبد من إساءة استخداـ ك تطبيق تلك اؼبمار 

( التابعة للمعهد APBالقياس احملاس ي اؼبتعددة ك اؼبتناقضة، األمر الذم أدل إُف حل ىيئة اؼببادئ احملاسبية )
. لقد ركعي يف تنظيم 161973عاـ  ( FASB( ك إنشاء ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية )AICPA األمريكي )

                                                 

لبحث عف المبادئ إلى انشاء معايير و ذلؾ عف طريؽ تقييـ المبادئ و القواعد المحاسبية السائدة في إف التنظير المحاسبي ىو االنتقاؿ مف ا* 
 الحياة العممية ، و توضح األبحاث المحاسبية أف التنظير المحاسبي مر بػ ثالثة مراحؿ :

ادئ المحاسبية مع انتشار شركات المساىمة بعد سنة ( لقد تنامى دور الغدارة في التأثير عمى صياغة المب1900-1933مرحمة مساىمة اإلدارة ) -
 ، حيث اتضح أنيا وسيمة فعالة لتجميع رؤوس األمواؿ الضخمة . 1900

إلى افالس الكثير مف المنشآت الصغيرة و  1929( ادت األزمة االقتصادية لسنة 1933-1973مرحمة مساىمة المجمعات المحاسبية )  -
التي أصبحت تسيطر و تحتكر األسواؽ . و لقد زاد مف تدخؿ الدولة لتنظيـ المبادئ المحاسبية و حماية  المتوسطة لحساب المنشآت الكبيرة

 المستثمريف و ذلؾ بوضع مبادئ تمـز اإلدارة و تحمي المحاسبيف و المراجعيف في مختمؼ الشركات .
( لصياغة نظرية محاسبية و 1933-1973عات المينية )و حتى الوقت الحاضر ( لقد باءت بالفشؿ محاوالت المجم 1973مرحمة التسييس )  -

ممعيد استبعاد الممارسات المينية غير المرغوب فييا و السائدة في الحياة العممية األمر الذي أدى إلى حؿ ىيئة المبادئ المحاسبية التابعة ل
 .  1973األمريكي و إنشاء ىيئة معايير المحاسبة المالية في عاـ 

 .40 :ص مرجع سابؽ  ، ،النموذج المحاسبي المعاصر مف المبادئ إلى المعايير )دراسة معمقة في نظرية المحاسبة (، رضواف حموه حناف16-
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نقبل عن الشَتازم ؾبموعة اؼبقومات اليت  ( Richard G. Schrooderىذا اجمللس كفق ما جاء عن )
 .17(، كىي: التشكيل أك التمثيل، أسلوب العمل، اؼبنهجCAP ،APBافتقر إليها كل من سابقيو: )

أما فيما ىبص النقطة األكُف )التشكيلة( فقد ضم ىذا التنظيم تركيبة مكونة من كافة األطراؼ اؼبعنية 
 جملموعات الثبلث اآلتية:بتنظيم السياسة احملاسبية، كبصفة خاصة ا

 إدارة الوحدات االقتصادية بصفتها اؼبسئولة عن إعداد التقارير اؼبالية، .1
 مهنة احملاسبة باعتبارىا اؼبسئولة عن مراجعة ىذه التقارير. .2
 مستخدمي التقارير اؼبالية. .3

ة كاستمرار تأيت كتتعدد كذلك مصادر التأثَت عل  عملية كضع اؼبعايَت احملاسبية، كلكن الضغوط األكثر حد
من الشركات كاعبهات اغبكومية، اؼبؤسسات اؼبالية كاالربادات الصناعية، شركات اؼبراجعة، اعبهات األكاديبية 
كاؼبنظمات احملاسبية كقطاع االستثمار. كتعلم ىذه اعبهات أف الطريقة األكثر كفاءة للتأثَت عل  اؼبعايَت اليت ربكم 

يف صياغة ىذه اؼبعايَت أك ؿباكلة التأثَت عل  أك إقناع من يقـو بصياغتها. كلذلك  اؼبمارسة احملاسبية ىي اؼبشاركة
فقد أصبح ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية ىدفا للعديد من الضغوط كؿباكالت إحداث التغيَت يف اؼبعايَت اغبالية 

عمل اجمللس ألهنا ستتأثر  . كيبُت الشكل أدناه ـبتلف األطراؼ الضاغطة، كاليت تؤثر عل 18ككضع معايَت جديدة
ىي بدكرىا باؼبعايَت احملاسبية اليت يصدرىا اجمللس. أم أف االىتماـ قد ربوؿ من ربديد الفركض ك اؼببادئ احملاسبية 

 إُف ربديد:
 .اإلطار اؼبفاىيمي لنظرية احملاسبة 
 .معايَت التطبيق العملي 
 تكوين اإلطار المفاىيمي لنظرية المحاسبة .1

ايَت احملاسبة اؼبالية بالنسبة لئلطار اؼبفاىيمي نشاطا علميا ك إنتاجا متميزا، ك قدـ بذلك لقد حقق ؾبلس مع
، ك يف  *(SFAC’Sستة بيانات) 1978-1985قاعدة ىامة لتطوير نظرية احملاسبة إذ صدر عن اجمللس بُت

 : صدر البياف السابع  2000عاـ
  1البياف رقم (SFAC  NO.1) أىداؼ التقرير اؼبالية ؼبنشآت بعنواف " 1978 الصادر عاـ

 األعماؿ"، حيث عرض أىداؼ احملاسبة ك الغرض منها.
  2البياف رقم (SFAC  NO.2) بعنواف " اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية   1980الصادر عاـ

 "، حيث عرضت الصفات أك اػبصائص اليت ذبعل اؼبعلومات احملاسبية مفيدة يف ازباذ القرارات.
                                                 

 . 130 :مرجع سابؽ. ص،  المحاسبة نظرية عباس ميدي الشيرازي، -17

 42 :ص ،مرجع سابؽ ، 2ترجمة أحمد حامد حجاج ، المحاسبة المتوسطة ج ،دونالد كييزو، جيري ويجانت18
* (SFAC) :Statement of Financial Accounting Concepts  ( نشرة مفاىيـ المحاسبة المالية األمريكية) . 
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  3قم البياف ر (SFAC  NO.3) بعنواف " عناصر القوائم اؼبالية ؼبنشآت   1980الصادر عاـ
األعماؿ"، حيث عرض مفاىيم القوائم اؼبالية ك تعاريف البنود اليت تتضمنها مثل األصوؿ، االلتزامات، اإليرادات، 

 اؼبصركفات، اؼبكاسب.
  4البياف رقم (SFAC  NO.4) تقرير اؼباِف يف اؼبنظمات غَت بعنواف " أىداؼ ال  1980الصادر عاـ

إُف توسيع نطاؽ عناصر القوائم اؼبالية ك إعادة صياغة  FASBاؽبادفة للربح "، ك لقد مت إلغاؤه، حيث توجو 
يشمل صبيع اؼبنظمات ) منظمات األعماؿ ك اؼبنظمات غَت اؽبادفة  6بإصدار بياف جديد رقم   3البياف رقم
 للربح(.
  5البياف رقم  (SFAC NO.5) بعنواف " االعًتاؼ ك القياس يف القوائم اؼبالية   1984الصادر عاـ

ؼبنشآت األعماؿ "، حيث حدد أربعة معايَت لبلعًتاؼ ك اإلثبات احملاس ي لعناصر القوائم اؼبالية ك قدـ بعض 
 اإلرشادات حوؿ نوعية اؼبعلومات اليت يلـز أف تتضمنها القوائم اؼبالية ك مىت يتم ذلك.

  6البياف رقم  (SFAC  NO.6) بعنواف " عناصر القوائم اؼبالية ".  1985الصادر عاـ 
  7البياف رقم  (SFAC  NO.7) بعنواف " استخداـ معلومات التدفق النقدم ك   2000الصادر عاـ

ة. القيمة اغبالية يف القياسات احملاسبية"، ك ذلك اعًتافا من اجمللس باختبلؼ القياس احملاس ي تبعا للظركؼ اؼبختلف
فمثبل القيمة اغبالية ىي كاحد من القياسات احملاسبية ذات االنتشار الواسع، ك بذلك صدر عن اجمللس بُت تسعة 

 معايَت متفرقة هتتم دبواضيع القيمة اغبالية ك ما ينتج من استخداماهتا.
إصدار معايَت التطبيق العملي: فقد صدر عن اجمللس نشرة معايَت احملاسبة اؼبالية  .2
 تناكلت اؼببادئ السابقة بالتعديل ك إعادة الصياغة ك التوضيح. (SFAS)*يةاألمريك

كما يصدر اجمللس إُف جانب اؼبعايَت احملاسبية دراسات تفسَتية لتوضيح مضموف ك أسلوب تطبيق 
( ك اؼبعايَت احملاسبية الصادرة APB مشكبلت ؿباسبية اقًتحت حلوؽبا من ؾبلس اؼببادئ احملاسبية )

 حيث يقـو احملاسبوف اؼبمارسوف بطرح االستفسارات.(  FASBعن)
تتسم بالطابع العملي التخصصي   technical bulletins( نشرات فنيةFASBكذلك تصدر )

، مسائل متعلقة باحملاسبة عن االستثمارات يف  softwareلقطاعات معينة مثل معاعبة تكاليف اغباسوب
مشكبلت تطبيقية حملاسبة عقود  يف الشركات الزميلة،الشركات التابعة ك احملاسبة عن االستثمارات 

 .مبادلة األسهم للحصوؿ عل  نتائج اتفاقية أحباث ك تطوير ، leasingاإلهبار
 Emerging Issues Task Forcesبإنشاء عبنة عمل القضايا العاجلة ( FASBقاـ ) 1984يف سنة 

(EITF) غَت اؼبعتادة ك  بة عن اؼبعامبلت اؼبالية اعبديدة أكاؽبدؼ منها ىو الوصوؿ إُف اتفاؽ حوؿ كيفية احملاس
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من أمثلة ىذه اؼبعامبلت كيفية احملاسبة عن إلغاء خطط  اليت وبتمل أف زبلق تنوعا يف فبارسات التقرير اؼباِف،
 اؼبعاشات ك كيفية احملاسبة عن القركض اإلنشائية غَت اؼبعتادة اليت تقدمها شركات االدخار ك القركض.

ك إذا َف يتم حلها بشكل سريع فإهنا قد تقود إُف  يا العاجلة عادة ما ذبذب انتباه اعبمهور العاـ،إف القضا
ضعف ثقة اعبمهور يف فبارسات التقارير اؼبالية اغبالية ك ىو ما قد يؤدم إُف التدخل  أزمة مالية ك تؤدم إُف

 اغبكومي.
ؼبشاكل احملاسبية ؿبل اػببلؼ دبجرد من خبلؿ ربديد ا (FASB)اؼبساعدة إُف  (EITF)ك بذلك تقدـ 

 إُفبالنسبة  problem filter ظهورىا ك إمكانية حلها بصورة سريعة، ك بالتاِف فهي تعترب مرشحا للمشاكل
(FASB)19. 

   لجنة معايير المحاسبة الدكلية 
International  Accounting  Standard  Committee           )IASC   ( 

  
يف سيدين  1972ُف اؼبؤسبر العاؼبي العاشر للمحاسبة الذم عقد يف سبتمرب إ( IASCتعود نشأة )

إنشاء ىيئة دكلية تكوف مسئولة عن تكوين ك صياغة معايَت  *اللورد بنسوفباسًتاليا. يف ىذا اؼبؤسبر طلب من 
ونيُت احملاسبة الدكلية. ك بعد عقد عدة اجتماعات أخرل بُت رؤساء اؼبعهد األمريكي للمحاسبُت القان

(AICPA)  ك اؼبعهد الدكِف للمحاسبُت القانونيُت(CICA)  ك معهد احملاسبُت القانونيُت يف اقبلًتا ك كيلز
(ICAEW)  ك معهد احملاسبُت القانونيُت باسكتلندا(ICAS) مت االتفاؽ عل  توسيع نطاؽ مشاركة الدكؿ يف ،

ا ك كندا ك فرنسا ك أؼبانيا ك الياباف ك اؼبكسيك ك تشكيل ىيئة ؿباسبية دكلية ك قد كجهت الدعوة لكل من اسًتالي
، ك أسفر االجتماع يف النهاية عن إنشاء عبنة معايَت احملاسبة 1973ىولندا غبضور اجتماع يف لندف يف مارس 

 الدكلية.
ك تسم  أيضا عبنة قواعد احملاسبة الدكلية، ك ىي منظمة مستقلة هتدؼ إُف إعداد معايَت يبكن استخدامها 

 29قبل الشركات ك اؼبؤسسات عند إعداد القوائم اؼبالية يف صبيع أكباء العاَف، ك قد شكلت ىذه اللجنة يف من 
إثر اتفاؽ بُت اؼبنظمات احملاسبية اؼبهنية القائدة يف عشر دكؿ شكلت اجمللس األصلي ك ىي:  1973يونيو 

لكة اؼبتحدة، ايرلندا ك الواليات اؼبتحدة األمريكية. ك اسًتاليا، كندا، فرنسا، أؼبانيا، الياباف، اؼبكسيك، ىولندا، اؼبم
 .20دكلة 100بعد ذلك توسعت اللجنة لتشمل فبثلُت من أكثر من 

                                                 
 .  330:ص ، مرجع سابؽ أميف السيد أحمد لطفي ،نظرية المحاسبة )منظور التوافؽ الدولي ( ،-  19
،قاد الخطوات العممية التي أدت الى إنشاء مجموعة  ICAEWويمز  لورد بنسوف ىو الرئيس السابؽ لمعيد المحاسبيف القانونييف في انجمترا و * 

حيث شغؿ  IASC.و قد كاف أوؿ رئيس ؿ 1973و في النياية إنشاء لجنة معايير المحاسبة الدولية في 1967الدراسة الدولية لممحاسبة أوال في 
 . 1975إلى1973ىذا المنصب مف  

*   (SFAS): Statement of Financial Accounting Standards    األيشيكيخ  انًبنيخ انًسبسجخ يعبييش َششح    
 . 106 :ص مرجع سابؽ ، مأموف حمداف ،حسيف القاضي ،المحاسبة الدولية و معاييرىا ، -20
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 :دستور اللجنة أىدافها فيما يليك قد حدد 
 ( صياغة ك نشر معايَت احملاسبة الدكليةIAS ذات النفع العاـ الواجب التقيد هبا لدل عرض القوائم )

 قبوؽبا يف صبيع أكباء العاَف. اؼبالية ك تعزيز
   العمل بوجو عاـ عل  ربسُت األنظمة كاؼببادئ احملاسبية اؼبرتبطة العائدة بعرض البيانات اؼبالية عل

 التوفيق بينها.
  تتوثق كتتقرر العبلقة بُت عبنة معايَت احملاسبة الدكلية كإرباد احملاسبُت الدكِف عن طريق االلتزاـ اؼبتبادؿ
 بينهما.
 ق أعضاء اللجنة عل  دعم ىذه األىداؼ بالتعهد بنشر كافة اؼبعايَت احملاسبية الدكلية اليت يصدرىا يواف

 اجمللس يف بلداهنم كبذلك مساعيهم من أجل:
التأكد من أف البيانات اؼبالية اؼبنشورة مطابقة ؼبعايَت احملاسبة الدكلية من كافة الوجوه كاإلفصاح  .1

 عن حقيقة ىذه اؼبطابقة.
اغبكومات كاؽبيئات اؼبعنية بصياغة اؼبعايَت بأف البيانات اؼبالية اؼبنشورة هبب أف تكوف اقناع  .2

 مطابقة ؼبعايَت احملاسبة الدكلية من صبيع النواحي اؼبهمة.
إقناع السلطات القائمة عل  مرافقة أسواؽ األكراؽ اؼبالية كاألكساط التجارية كالدكلية جبعل  .3

 بقة ؼبعايَت احملاسبة الدكلية من صبيع النواحي اؼبهمة كاإلفصاح عن كاقع ىذه اؼبطابقة.البيانات اؼبالية اؼبنشورة مطا
التأكد من أف مراق ي اغبسابات مقتنعوف بأف البيانات اؼبالية مطابقة ؼبعايَت احملاسبة الدكلية من  .4

 صبيع النواحي.
 تشجيع قبوؿ كمراعاة معايَت احملاسبة الدكلية عل  الصعيد الدكِف. .5

ف متصورا أف معايَت احملاسبة الدكلية ستكوف قادرة عل  كسب القبوؿ العاؼبي ك اإلسهاـ يف ربسُت ك كا
 جودة اإلفصاح اؼبؤسسي ك قابلية مقارنتو بدرجة كبَتة.

جهودىا عل  كضع ؾبموعة من  (IASC)يف السنوات األكُف اؼببكرة، ركزت عبنة معايَت احملاسبة الدكلية 
اسبة، ك كانت ىذه اؼبعايَت عادة مرنة ك ربتوم عل  معاعبات عديدة ك بديلة. ك جاءت اؼبعايَت األساسية للمح

تلك اؼبركنة لتتوافق مع حقيقة كجود فبارسات ؿباسبية ـبتلفة حوؿ العاَف، ك بالتاِف كجهت انتقادات كثَتة ؽبذه 
 اـ اليت تظهر يف القوائم اؼبالية.اؼبعايَت لكوهنا أكثر اتساعا ك ؽبا خيارات كثَتة تؤدم إُف نتائج ـبتلفة لؤلرق

ضمت فبثلُت للمنظمات الدكلية ؼبعدم ك  1981ؾبموعة استشارية دكلية يف  (IASC)أسس ؾبلس 
مستخدمي القوائم اؼبالية ك البورصات ك اعبهات اؼبنظمة لؤلكراؽ اؼبالية. ك قد كانت اجملموعة االستشارية ذبتمع 
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السًتاذبيات. ك قد لعبت ىذه اجملموعة دكرا ىاما يف قياـ عبنة معايَت احملاسبة دكريا ؼبناقشة القضايا الفنية ك كضع ا
 كسب قبوؿ للمعايَت الدكلية الناذبة .بالدكلية 

بالعمل عل  ربسُت معايَتىا ك تقليل عدد خياراهتا ك ربديد   (IASCبادرت ) 1987مع بداية 
القوائم اؼبالية، ك قد حظي ىذا العمل دبزيد من األنبية  اؼبعاعبات احملاسبية اؼبفضلة من أجل ضماف قابلية مقارنة

 .21من جانب اؼبنظمُت لؤلسواؽ اؼبالية
حيث هبب   إف األسواؽ العاؼبية ذبلب معها بصورة متزايدة اعتمادا متبادال متزايدا بُت اعبهات التنظيمية.

 .22تفعيل تلك الصبلتأف تكوف ىناؾ صبلت قوية بُت اعبهات التنظيمية ك أف تكوف ىناؾ قدرة عل  
 The International Organisation ofالمنظمة الدكلية للجاف األكراؽ الماليةك تعد 

Securities Commissions (IOSCO)  اؼبنتدل الرئيسي يف العاَف للتعاكف  1983اليت أنشأت يف
سؤكلية اليومية عن تنظيم ك الدكِف بُت الوكاالت التنظيمية. ك تظم يف عضويتها ىيئات تنظيمية كطنية تتوُف اؼب

 إدارة قوانُت األكراؽ اؼبالية يف بلداهنا. ك تتمثل أىداؼ أعضاء اؼبنظمة فيما يلي:
 التعاكف معا من أجل االرتقاء دبستول التنظيم للمحافظة عل  أسواؽ كفءة ك سليمة، -
 تبادؿ اؼبعلومات حوؿ خرباهتم ك ذبارهبم لتعزيز مبو األسواؽ احمللية، -
 حيد جهودىم إلرساء اؼبعايَت ك مراقبة فعالة ؼبعامبلت األكراؽ اؼبالية الدكلية،تو  -
توفَت مساعدة متبادلة للمحافظة عل  سبلمة األسواؽ من خبلؿ التطبيق الصاـر للمعايَت ك التطبيق  -

 الفاعل للجزاءات عل  اعبهات اؼبخالفة ؽبا.
ن اؼبنظمة الدكلية للجاف األكراؽ اؼبالية بشكل متزايد بالقرب م (IASC)خبلؿ التسعينات عملت 

بإمكانية قياـ ىذه األخَتة باؼبصادقة عل  معايَت اللجنة ألغراض القيد عرب اغبدكد ك انتقاؿ رؤكس األمواؿ حوؿ 
 العاَف.

" أشار إُف أف عركض حقوؽ الملكية الدكلية تقريرا بعنواف " (IOSCO) ،أعدت 1989يف عاـ 
ؼ يسهلها كضع معايَت ؿباسبية مقبولة دكليا، ك ركزت اؼبنظمة جهود عبنة معايَت اإلصدارات عرب اغبدكد سو 

احملاسبة الدكلية لتوفَت معايَت ؿباسبية دكلية مقبولة الستخدامها بغرض زيادة ك تنويع إصدارات األكراؽ اؼبالية 
 متعددة اعبنسيات.
ة جملموعة متكاملة من مفصلة اؼبكونات الضركري (IASC)إُف (IOSCO)، كتبت1993ك يف عاـ 

 اؼبعايَت إلنشاء ؾبموعة شاملة من اؼببادئ اؼبوجهة إُف اؼبنشآت اؼبنخرطة يف إصدار أكراؽ مالية عرب اغبدكد.

                                                 
 .           14 :ص ،  2009لجزء األوؿ ا ، الجامعية الدار ، دليؿ استخداـ معايير المحاسبة طارؽ عبد العاؿ حماد ،-21
 . 24ص: ، مرجع سابؽ دليؿ المحاسب إلى تطبيؽ معايير التقارير المالية الدولية الحديثة ، رؽ عبد العاؿ حماد ،طا -22
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أهنا كافقت عل  خطة عمل  1995ك استجابة ؽبذا، فإف عبنة معايَت احملاسبة الدكلية أعلنت يف يوليو 
(، ك ىي السماح باستخداـ معايَت IOSCOليت تسع  ؽبا )لوضع اجملموعة الشاملة للمعايَت األساسية ا

 احملاسبة الدكلية كأساس للتقارير اؼبالية يف أسواؽ األكراؽ اؼبالية ربت رقابة أعضائها.
( قد كضع خطة عمل تعرؼ باسم "برنامج عمل اؼبعايَت احملورية"، رأت IASCك كاف ؾبلس إدارة )

لدل اكتماؽبا بشكل ناجح سينتج عنها ؾبموعة شاملة ك ؿبورية من أنو  (IOSCO)اللجنة الفنية التابعة لػ 
من اؼبعايَت  14( بأف IASCك أبلغت ) –قائمة التدفق النقدم  –IAS 7اؼبعايَت، حيث أقرت بالفعل معيار 

 الدكلية القائمة َف تتطلب ربسينا إضافيا بشرط استكماؿ اؼبعايَت احملورية األخرل بنجاح.
ك  1998دارة من ؾبموعة اؼبعايَت احملورية اؼبعدلة يف اجتماعو اؼبنعقد يف ديسمرب ك قد انته  ؾبلس اإل

ك نتيجة لذلك بدأت  –األدكات اؼبالية: اإلعًتاؼ ك القياس  –IAS 39الذم سبت فيو اؼبوافقة عل  إصدار 
 –IAS 40، ك يف نفس الوقت تناكلت معيار جديد 1999( ؽبذه اؼبعايَت احملورية عاـ IOSCOمراجعة )

( يف اجتماعو اؼبنعقد يف IASCالذم سبت اؼبوافقة عل  إصداره بواسطة ؾبلس إدارة ) –اؼبمتلكات االستثمارية 
معيار ؿباس ي دكِف ـبتارة ألغراض تسجيبلت ك قيد األكراؽ  30، ك كذلك اعتمدت استخداـ  2000مارس

 .اؼبالية عرب اغبدكد ك القوائم اؼبالية للمنشآت متعددة اعبنسيات
  االتحاد الدكلي للمحاسبين International Federation of Accountants 

IFAC 
. يهدؼ االرباد إُف تعزيز مهنة احملاسبة يف العاَف ك اؼبسانبة يف 1977منظمة عاؼبية مهنية، تأسست عاـ 

ك لتحقيق  تطوير اقتصاد دكِف قوم من خبلؿ إنشاء معايَت مهنية عالية اؼبستول ك التشجيع عل  اعتمادىا.
 مهامو دكليا فإف االرباد لديو عبلقة عمل كطيدة مع ىيئات زميلة ك منظمات ؿباسبية يف ـبتلف دكؿ العاَف.

 تنفذ برامج عمل االرباد اللجاف التالية:
 تضع معايَت التدريب التأىيلي ك التعليم اؼبهٍت اؼبستمر ؼبزاكلة التدقيق ،لجنة التعليم : 
 معايَت آداب السلوؾ اؼبهٍت ك تعزيز قبوؽبا من قبل اؼبنظمات األعضاء ،: تضع لجنة السلوؾ المهني 
 اليت تعمل عل  تطوير احملاسبة اؼبالية ك اإلدارية عرب إهباد البيئة اليت لجنة المحاسبة المالية ك اإلدارية :

 تزيد مستول الكفاءة ،
 يز قبوؽبا، كضع الربامج لتشجيع : تقـو عل  كضع معايَت احملاسبة ك اؼبراجعة ك تعز لجنة القطاع العاـ

 البحث ك التعليم، تشجيع ك تسهيل تبادؿ اؼبعلومات بُت اؼبنظمات األعضاء.
( مشركعا لتطوير معايَت احملاسبة الدكلية من أجل IFACتبٌت االرباد الدكِف للمحاسبُت ) 2001يف عاـ 

يَت ؿباسبية عاؼبية ذات جودة عالية تؤدم مصاٌف العامة من مستخدمي القوائم اؼبالية ك ذلك عن طريق إعداد معا
 إُف مزيد من الشفافية ك تقدًن معلومات قابلة للمقارنة.
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 ك كانت الدكافع األساسية ؽبذا اؼبشركع:
العوؼبة ك انفتاح األسواؽ العاؼبية لتسجيل األدكات اؼبالية اػباصة باؼبشركعات يف الدكؿ اؼبختلفة  .1

 بية ك أسلوب العرض.فبا يستدعي توحيد اؼبعاعبات احملاس
قرار االرباد األكريب باستخداـ معايَت احملاسبة الدكلية يف صبيع دكؿ االرباد اعتبارا من سنة  .2
2005. 
 الرغبة يف عمل تقارب بُت اؼبعايَت األمريكية ك اؼبعايَت الدكلية. .3

 :23كتعًتؼ عدة ىيئات بأعماؿ عبنة معايَت احملاسبة الدكلية مثل
 سبُت االرباد الدكِف للمحا(IFAC)  كاؽبيئات احملاسبية األعضاء فيو كاليت تعًتؼ بلجنة معايَت احملاسبة

الدكلية عل  إهنا اؽبيئة الوحيدة اؼبنوط هبا مسؤكلية إصدار آراء حوؿ معايَت احملاسبة الدكلية كؽبا مطلق الصبلحية يف 
 كمراعاهتا عل  نطاؽ عاؼبي.التفاكض كاؼبشاركة مع اؽبيئات اػبارجية، كيف تعزيز قبوؿ تلك اؼبعايَت 

  اؽبيئات الدكلية اليت سبثل اؼبؤسسات اؼبالية، كاؼبسؤكلُت اؼباليُت، كالنقابات كأصحاب العمل كاؼبوظفُت
 كأسوؽ األكراؽ اؼبالية، كاحملللُت اؼباليُت القائمُت عل  تنظيم الودائع اؼبالية كاحملامُت.

 صادية، حيث بدأت كل منهما منذ أكاخر السبعينات األمم اؼبتحدة، كمنظمة التعاكف كالتنمية االقت
بدراسة قواعد احملاسبة كاإلفصاح عنها، كدعت كلتا اؼبنظمتُت اللجنة إُف االشًتاؾ يف مرحلة مبكرة يف تلك 

 الدراسات.
 .البنك الدكِف كالتعاكف اؼباِف الدكِف 

اسبة الدكلية كتعترب اؼببلحظات كتشكل اؽبيئات اؼبذكورة ؾبتمعة، اؽبيئة االستشارية للجنة معايَت احمل
 كاالقًتاحات اليت تضعها جزءا من عملية كضع اؼبعايَت.

 كتدعم أعماؿ لجنة المعايير الحاسبية الدكلية مجموعات مالية نذكر منها:
االرباد الدكِف للمحاسبُت كاؽبيئات األعضاء فيو، الذين كرسوا أنفسهم لبذؿ أقص  اؼبساعي  .1

اؼبالية، باإلضافة إُف األمور األخرل تلتـز دبعايَت احملاسبة الدكلية كأف اؼبتطلبات احملاسبية للتأكد من أف البيانات 
 مهما كاف شكلها تطابق معايَت احملاسبة الدكلية.

أسواؽ األكراؽ اؼبالية الوطنية اليت تقـو منذ زمن طويل بدعم أعماؿ عبنة معايَت احملاسبة الدكلية  .2
اليت أصبح عدد متزايد منها يقبل بيانات مالية معدة كفقان ؼبعايَت احملاسبة الدكلية من يف عدة مراكز ذبارية مهمة ك 

 الشركات األجنبية اؼبقيدة لديها.
ؾبموعات إقليمية من احملاسبُت يف أسيا كاحمليط اؽبادم كاالرباد األكركيب للمحاسبُت، كصبعية  .3

  احملاسبة يف األقطار األمَتكية.
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 الدكلية  لجنة ممارسة المراجعةInternational Auditing Practices IAPC     

Committee     IAPC  
 

أعطيت ىذه اللجنة صبلحيات إلصدار مسودات معايَت اؼبراجعة ك اػبدمات التابعة بالنيابة عن ؾبلس 
( عل  أف تسع  لتحقيق القبوؿ الطوعي لتلك اؼبعايَت أك البيانات ك IFACاالرباد الدكِف للمحاسبُت )

 .24عزيزىات
( من قبل منظمات أعضاء يبثلوف دكال ىبتارىا IAPCك يتم تعيُت أعضاء عبنة فبارسة اؼبراجعة الدكلية )

( فبثلُت من غَت الدكؿ اؼبمثلة IAPCؾبلس االرباد الدكِف للمحاسبُت. ك قد تضم اللجاف الفرعية اليت تشكلها )
لنظر اؼبختلفة، ك يتمتع كل بلد فبثل يف ىذه يف اللجنة ك ذلك للحصوؿ عل  أكرب عدد فبكن من كجهات ا

 اللجنة بصوت كاحد فقط.
( باختيار مواضيع من أجل الدراسة التفصيلية بعد أف تفوض اؼبسؤكلية IAPCتبدأ إجراءات العمل يف )

األكلية للجنة فرعية، حيث تعد ك ربضر مسودات معايَت ك بيانات اؼبراجعة الصادرة عن اؼبنظمات األعضاء أك 
يئات اإلقليمية أك ىيئات أخرل، كي تقـو عبنة فبارسة اؼبراجعة الدكلية بدراستها ك مناقشتها. فإذا سبت اؼبوافقة اؽب

عل  ىذه اؼبسودة عن طريق موافقة ثبلثة أرباع األعضاء الذين يبلكوف حق التصويت ك أف ال يقل عدد األصوات 
ؼبسودات بشكل موسع هبدؼ اغبصوؿ عل  كافة االنتقادات اؼبوافقة عن تسعة أصوات فبثلة، تقـو اللجنة بتوزيع ا

ك التعليقات من اؼبنظمات األعضاء ك من الوكاالت الدكلية اليت وبددىا االرباد، ك من مث تعدؿ اللجنة مسودة 
 العرض بعد تلقيها كل التعليقات ك تقـو بدراستها ك التصويت عليها حسب قواعد األغلبية.

البياف وبدد تاريخ سريانو ك تكوف لغة اؼبعيار االقبليزية ك يعط  كقت كاؼ لًتصبتو ك عند اصدار اؼبعيار أك 
 إُف اللغات األخرل .

  اللجنة الدائمة لتفسيرات المعاييرStanding Interpretation Committee  
SIC 

لبحث القضايا احملاسبية اليت  1997( عاـ SIC( عبنة دائمة للتفسَتات )IASCشكل ؾبلس إدارة )
وبتمل أف زبضع ؼبعاعبة متنافرة أك غَت مقبولة غياب توجيهات ؿبددة. ك كانت دراستها ضمن سياؽ معايَت 

 .25IASCاحملاسبة الدكلية القائمة ك إطار
 ( اؼبعايَت التالية إلدراج القضايا عل  جدكؿ أعماؽبا:SICقد حبثت عبنة )

 ينبغي أف يتضمن اؼبوضوع تفسَتا ؼبعيار قائم ضمن سياؽ إطا( رIASC.) 
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 . 111ص يشخع سبثك ، يأيىٌ زًذاٌ ،زسيٍ انمبضي ،انًسبسجخ انذونيخ و يعبييشهب ،-

25
 . 22:ص ،ق عجذ انعبل زًبد ،دنيم انًسبست إنً تطجيك يعبييش انتمبسيش انًبنيخ انذونيخ انسذيثخ ، يشخع سبثك طبس -
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 .ينبغي أف يكوف للموضوع مبلءة عملية ككاسعة االنتشار 
 .ينبغي أف يتصل اؼبوضوع بنمط كاقعي ؿبدد 

ك قد تناكلت اللجنة الدائمة للتفسَتات قضايا ذات أنبية كاسعة االنتشار بدرجة معقولة، ك قد غطت 
ة داخل نطاؽ معايَت احملاسبة الدكلية التفسَتات الصادرة موضوعات ناضجة حينما َف يكن ىناؾ فبارسة غَت مرضي

 القائمة ك قضايا ناشئة متصلة دبوضوعات َف تبحث عند كضع اؼبعايَت.
  مجلس معايير المحاسبة الدكليةInternational Accounting Standards Board     

IASB 
ضغط اؼبتزايد من أجل يف ظل عوؼبة أسواؽ رأس اؼباؿ العاؼبية، ك التعقيد اؼبتزايد ؼبعامبلت األعماؿ ك ال

ؾبموعة كاحدة من معايَت ؿباسبية اؼبتناغمة دكليا، كاف من الضركرم إجراء تغيَتات ىيكلية عل  عبنة معايَت 
 احملاسبة الدكلية لكي تتمكن من مواجهة التحديات اعبديدة بفعالية.

يف  (IASB( لتصبح ربت اسم ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية )IASCك قد أعيدت ىيكلة )
 .2001أفريل

( عن  IASBك كاف اؽبدؼ من ىذا اإلصبلح لفصل اؼبستول الفٍت ) ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية 
من  19( يديرىا IASCF. إف عبنة معايَت احملاسبة الدكلية أصبحت ) (IASCF)تنظيم ك تعزيز العمل

 األمناء.
ية حيث يبثل عملو استمرارا لعمل اللجنة يقـو ىذا اجمللس دبهاـ إصدار ك تطوير معايَت احملاسبة الدكل

بديبل لسابقتو ك إمبا ىي مكملة ك معدلة  -( IFRSمعايَت التقارير اؼبالية الدكلية ) –السابقة، ك ال تعترب معايَته 
ك مستحدثة ؼبعاعبات ؿباسبية تتوافق مع متطلبات ظركؼ اغباؿ اؼبستجدة ك اغبديثة. أخذت عل  عاتقها 

 تطوير ك تفسَت اؼبعايَت. مسؤكلية تعديلها ك
دبايلي:  Sir David Tweedie* ( ، صرح السَت ديفيد تويدل IASBك عقب تعيُت أعضاء )

اؼبنشأ حديثا بسيطة ، فمن خبلؿ الشراكة مع كاضعي اؼبعايَت الوطنية ستهدؼ إُف زيادة  IASB]إف رسالة 
اسبة اؼبعامبلت ، ك اؼبنفعة اليت ستعود عل  االقتصاد شفافية التقارير اؼبالية عن طريق ربقيق طريقة كاحدة عاؼبية حمل

 العاؼبي من كراء إزالة عوائق االستثمار من خبلؿ تطبيق معايَت موحدة عالية اعبودة [.
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 من الهيئات التالية :يتكوف ىيكل مجلس معايير المحاسبة الدكلية إف 
 اللجنة الدكلية لمعايير المحاسبةمؤسسة  -

International Accounting Standards Committee Foundation   
IASCF26 

ىي ىيئة رقابية تتألف من األمناء ك ىي اؼبسؤكلة عن تعيُت أعضاء اللجنة التنفيذية ،العثور عل  األمواؿ 
ك اللجاف التابعة ؽبا ىي يف هناية اؼبطاؼ يف أيدم  (IASB)البلزمة للتشغيل ك إجراء التعديبلت الدستورية، إدارة 

 .(IASCF)ؼبديرين ؾبلس ا
( IASB)ك  (IASCF)ينص عل  أف ؾبلس اؼبديرين هبب أف يبدكف التزاما قويا لػ  (IASCF)إف دستور 

 .Organisme normalisateur internationalباعتبارىا منظمة كاضعة للمعايَت 
يَت دكلية ذات كل مدير يكوف لو فهم للقضايا الدكلية البلزمة لنجاح منظمة دكلية مسؤكلة عن تطوير معا

 جودة عالية الستخدامها مع األسواؽ اؼبالية يف العاَف كغَتىا من اؼبستخدمُت.
 (، ك كذلك يقـو باؼبهاـ التالية:SAC) ( كIFRIC) ( كIASBجمللس اؼبديرين مهمة تعيُت أعضاء )

 ك فعاليتها.  (IASB استعراض سنويا إسًتاذبية ) .1
 كيفية استخدامها.اؼبوافقة سنويا عل  اؼبيزانية ك ربديد   .2
( ك تعزيز IASBاستعراض القضايا اإلسًتاتيجية اليت تؤثر عل  اؼبعايَت احملاسبية، ك مساعدة ) .3

اؽبدؼ اؼبتمثل يف تطبيق معايَت صارمة إلعداد التقارير اؼبالية الدكلية، لكن دكف اؼبشاركة يف اؼبواضيع التقنية ذات 
 الصلة باؼبعايَت.

 .(SAC( ك)IFRIC ( ك)IASB)شغيل لػ إنشاء ك تصحيح إجراءات الت .4
 اؼبوافقة عل  التعديبلت اليت أدخلت عل  الدستور بعد إتباع اإلجراءات القانونية الواجبة. .5
 )ك (IASB)باستثناء تلك اؼبخصصة صراحة إُف  (IASCFفبارسة صبيع صبلحيات ) .6

IFRIC) ك (SAC). 
 (.IASBذه اؼبسؤكلية ىي من نطاؽ)، ى  (IFRSؾبلس اؼبديرين ليسوا مسؤكلُت عل  كضع معايَت)

  SAC    The Standards Advisory Council  المجلس االستشارم للمعايير        -

                                                 
26

- Stéphan Brun ,les normes comptables internationales IAS/IFRS,Gualino éditeur ,paris 2006 ,p 22 . 

بعد أف أمضى فترة عشر سنوات كرئيس لمجمس معايير  ، IASBالدولية السير ديفيد تويدى ىو أوؿ رئيس لمجمس معايير المحاسبة  *
 . المحاسبة البريطانية
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ىي عبنة استشارية مسؤكلة عن تنفيذ معايَت ؿباسبة دكلية، ك كذلك مسؤكلة عن األطراؼ اؼبهتمة بالتقارير 
 .(IASCF)ك ألكلويات التوحيد، ك ردبا جمللس اؼبراقبة  (IASB)اؼبالية الدكلية ك تقدًن اؼبشورة للجنة التنفيذية 

يوفر اجمللس االستشارم للمعايَت للمنظمات ك لؤلشخاص الذين ؽبم اىتماـ إلعداد تقارير مالية دكلية 
 للمشاركة يف عملية كضع اؼبعايَت.

مشاريع كربل قبل ازباذ قرارات بشأف  (SAC)مطالب ليشاكر  (IASB)إف ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية 
هبب عليو التشاكر مع اجمللس االستشارم للمعايَت قبل النظر يف أم  (IASCF)ك كذلك ؾبلس اؼبديرين لػ 

 كما يلي: (SACتغَتات عل  الدستور، حيث  يصف أىداؼ )
 ( ىبطر عل  قرارات ك أكلويات  جدكؿ أعماؿIASB.) 
 ( يبلغIASB عن كجهات نظر اؼبنظمات ك األفراد عن مرجعية ).اؼبشاريع األساسية 
 .يوفر اؼبزيد من اؼبشورة جمللس معايَت احملاسبة الدكلية أك إُف ؾبلس اؼبديرين 

                                                                      لجنة تفسيرات التقارير المالية -
The International Financial Reporting Interpretation     IFRIC      

(  IASC( اليت تشكلت يف ظل ىيكل )SICاستمر عمل اللجنة الدائمة لتفسَتات اؼبعايَت)          
 .27شهور تقريبا يف ظل اؽبيكل اعبديد 9مدة 

-       
مع اجمللس بتعديل اإلجراءات التشغيلية لػ  (SAC، ناقش اجمللس االستشارم للمعايَت) 2001يف يوليو 

ىو تغيَت اسم  IASB. ك كاف اقًتاح ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية ) (SICؼبعايَت) اللجنة الدائمة لتفسَتات ا
( كتوسيع نطاؽ اختصاصاهتا لتمكن اللجنة من  IFRICاللجنة إُف عبنة تفسَتات التقارير اؼبالية الدكلية )
 .28التصدم ؼبوضوعات تتجاكز تفسَتات اؼبعايَت القائمة

 . 2001( يف ديسمرب IFRICت اسم)( ربSICك نتج عن ذلك إعادة تشكيل) 
ك أيضا تطوير اؼبواقف التقنية بشأف قضايا ؿبددة  (IASBىذه اللجنة تسع  إُف تفسَت اؼبعايَت اغبالية لػ )

 يف انتظار ربديد تعريف  معيار هنائي.
مفتوحة  صبيع القرارات الفنية يف الدكرات اليت ىي IFRIC)تتخذ عبنة تفسَتات التقارير اؼبالية الدكلية )

للجمهور، ك تعاًف قضايا ذات أنبية كاسعة النطاؽ بشكل معقوؿ ك ليس قضايا هتم ؾبموعة صغَتة فقط من 
 اؼبنشآت، ك التفسَتات تغطي عل  حد سواء:

 (قضايا تقارير مالية اليت مت ربديدىا حديثا ك لكن َف تعاعبها عل  كجو التحديد معايَتIFRS.) 

                                                 
27

 .43طبسق عجذ انعبل زًبد ،دنيم انًسبست إنً تطجيك يعبييش انتمبسيش انًبنيخ انذونيخ انسذيثخ ،يشخع سبثك ،ص  -
28

- Stéphan Brun ,les normes comptables internationales IAS/IFRS ,Op.Cit ,p 23 . 
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 َت مرضية أك متضاربة أك يبدك من اؼبرجح أهنا تتطور يف غياب قضايا نشأت خبصوصها تفسَتات غ
 من أجل التوصل إُف توافق يف اآلراء بشأف اؼبعاعبة اؼبناسبة. مواقف هنائية ،

  IASB  International Accounting Standards  : ىيكل( 01الشكل رقم )
Board 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ptables internationales ,les normes com Stéphan Brun : Source
IAS/IFRS , Gualino éditeur , paris 2006 ,p 25 . 

 . أىداؼ التوافق المحاسبي ك التوحيد 4
لقد عمل ؾبلس معايَت احملاسبية الدكلية منذ تأسيسو عل  كضع خطط لتوفيق اؼبعايَت احملاسبية عل  

  ة اؼبكلفة بصناعة اؼبعايَت احملاسبية احملليةاؼبستول الدكِف ك احمللي ك ذلك بالتعاكف مع اجملالس الوطني
ك منو اؼبعرفة احملاسبية تتسم خباصيتُت متبلزمتُت نبا:االستمرارية ك التغيَت، كىذا عل  الصعيدين التطبيقي ك 

 النظرم.

IASCF 
اللجنة الدكلية ؼبعايَت مؤسسة 

 احملاسبة
 

IASB 
ؾبلس معايَت 
 احملاسبة الدكلية

IFRIC 
ت التقارير عبنة تفسَتا

 اؼبالية

مدير األنشطة التقنية ك 
 موظفُت تقنيُت

مػػػػدير العمليػػػػات ك مػػػػػوظفُت 
 غَت تقنيُت

SAC 
 اجمللس االستشارم للمعايَت

 عباف استشارية
 

كاضعي اؼبعايَت الوطنية 
كغَتىا من األطراؼ 

 اؼبعنية
 

 يعُت
 تقارير إُف
 تنصح
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 ستمرارية تشَت إُف تراكم اػبربات ك تكوف القواعد ك األعراؼ احملاسبية دبركر الزمن بعد ثبوت منفعتهافاإل
َت فتشَت إُف قدرهتا عل  مواكبة التطور يف بيئة األعماؿ نتيجة عوامل يأما خاصية التغ .عمليا ك تقبلها نظريا

 .اقتصادية كاجتماعية ك قانونية ك تكنولوجية ك ىدفها األساسي يف النهاية تكوين نظرية ؿباسبية شاملة
تارىبية، اجتماعية كسياسية ك اليت تؤدم  إف احملاسبة كأم فكر ىي نتاج تفاعبلت معقدة كعوامل اقتصادية

ك يرجع اختبلؼ ىذه اؼبمارسات  . يف النهاية إُف معايَت ك سياسات ك طرؽ ؿباسبية تستجيب ؽبذه العوامل 
 : عل  اؼبستول الدكِف إُف عدة عوامل نلخصها فيما يلي

 قانونية ك الضريبية لبلد ما.إف اؼبفاىيم احملاسبية مرتبطة بالنظم ال :النظم القانونية كأنظمة الضرائب 
 إف البيئة االقتصادية مهمة جدا للتنمية احملاسبية بشكل عاـ كلئلفصاح كالتقارير اؼبالية النظاـ االقتصادم:

بشكل خاص ، بالرغم من أف التنمية االقتصادية يبكن ربقيقها بعدة أشكاؿ من السياسات االقتصادية بناء عل  
 )اقتصاد حر أك موجو(. نوع النظاـ االقتصادم اؼبختار

 إف اؼبفاىيم احملاسبية مرتبطة بالنظاـ السياسي السائد لبلد ما.النظاـ السياسي : 
 تعترب معايَت احملاسبة معقدة ك بدكف فائدة إذا َف وبسن فهمها أك استخدامها.المستول التعليمي : 
 ساسية داخل الدكلة فحكومات الدكؿ : إف الديانة دبفهومها الواسع تؤثر عل  اؼبفاىيم احملاسبية األالديانة

اإلسبلمية عليها أف تعتمد نظاـ اقتصادم خاؿ من الفوائد )الربا( ك لذلك عليها أف ذبد كسائل لعرض ك توصيل 
اؼبعلومات احملاسبية اؼبرتبطة باؼبعامبلت اآلجلة باإلضافة إُف ىذه العوامل ىناؾ عوامل أخرل كالتعداد السكاين 

 مصادر التمويل. ،اؼبستول الثقايف ك
اؼبشاكل الناذبة عن اختبلؼ تطبيقات معايَت احملاسبة، يتعلق بإعداد القوائم اؼبالية اؼبوحدة  أكؿك من     

تتعلق بدخوؿ الشركات  الثانيةكاؼبشكلة  كاليت تعدىا الشركة القابضة اليت ؽبا شركات تابعة أجنبية يف دكؿ أخرل.
أرادت شركة اغبصوؿ عل  رأظباؿ عن طريق بيع أسهم بالعملة األجنبية فمن  فإذا . إُف أسواؽ رأس اؼباؿ األجن ي

 .الضركرم إعداد ؾبموعة من القوائم اؼبالية اؼبعدة طبقا ؼبعايَت احملاسبة الدكلية
فتكمن يف صعوبة اؼبقارنة للقوائم اؼبالية فيما بُت الشركات اؼبوجودة يف الدكؿ  الثالثةأما اؼبشكلة     
 . أثَت ذلك علي ربليل القوائم اؼبالية األجنبية ألغراض ازباذ قرارات االستثمار كاالقًتاضاؼبختلفة كت
إف ىدؼ احملاسبة الدكلية كتطوير للفكر احملاس ي من النطاؽ اؼباِف أك اإلقليمي إُف النطاؽ الدكِف ك    

معايَت ؿباسبية موّحدة ك مقبولة ذلك كمبادرة غبل اؼبشاكل احملاسبية اؼبطركحة عل  اؼبستول الدكِف، ىو إصدار 
 عل  اؼبستول الدكِف هبدؼ إحكاـ اؼبمارسات احملاسبية أم ربقيق التوافق احملاس ي.
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 . التوافق المحاسبي الدكلي1.4
من الفركؽ  Réductionمفهوما مبلزما للمحاسبة الدكلية، يفيد اغبد  Harmonisationيعترب التوافق 

اسبية الوطنية. كما اعترب التوافق احملاس ي عل  أنو مسار موجو لتعظيم انسجاـ أك التباين بُت األنظمة احمل
Compatibilité  التطبيقات احملاسبية باغبد من مستول تغَتاهتا.عل  العكس من التقييسStandardisation 

 .29الذم يعد دبثابة مسار تفرض من خبللو ؾبموعة صارمة من القواعد
عبنسيات ،اعترب التوافق احملاس ي مسار حتمي ؽبا حيث يفًتض أف تتمكن بالنسبة للشركات اؼبتعددة ا

دبوجبو من رفع أىم اغبواجز اليت تعيق اؼبقارنات الدكلية ،ألنو حىت ك إف كانت القوائم اؼبالية معدة باالستناد إُف 
 ثقافية (. –معايَت دكلية إال أهنا ستعكس حتما اػبصوصيات الوطنية )قانونية 

 رات التوافق المحاسبي الدكلي. مبر 1.1.4
تزامنت أعماؿ التوافق احملاس ي مع سياؽ دكِف سبيز باؽبيمنة االقتصادية األمريكية، ك بركز التكتبلت 

 االقتصادية ك تعاظم دكرىا يف االقتصاد العاؼبي،يف إطار ما يعرؼ بظاىرة العوؼبة .
 اس ي الدكِف ك اغباجة حملاسبة دكلية:ك من أىم الدكافع اليت كانت كراء بركز أنبية التوافق احمل

 توسع األنشطة العالمية للمؤسسات  . أ
إف تطور نوع جديد من اؼبؤسسات الدكلية اؼبهتمة باالستثمارات اػبارجية ؼبا ربققو من مزايا اقتصادية ، 

لعاؼبية مالية ك حىت سياسية ،ما مهد لظهور الشركات اؼبتعددة اعبنسيات اليت أصبحت يف ظل أىداؼ اؼبنظمة ا
للتجارة الرامية إُف إزاحة كل اغبدكد ك اغبواجز اعبمركية اؼبعرقلة لتطور التجارة العاؼبية، يف حبث مستمر عن تطوير 

 أنشطتها الدكلية ألجل:
  القرب من مصادر التموين للتحكم يف اؼبواد األكلية ك اؼبواد الطاقوية  ، خاصة بعد األزمات النفطية اليت

 عرفها العاَف.
 شاركة يف عمليات اإلعمار ك اإلمباء بعد اغبركب ك النزاعات يف العديد من الدكؿ بدعم من البنك اؼب
 الدكِف.
  التنويع اعبغرايف لؤلنشطة للقرب من أسواؽ تصريف اؼبنتجات باؼبواصفات احمللية، ك البحث عن اؼبناطق

 اليت تتمتع بامتيازات من حيث التكلفة ك ضعف القيود االجتماعية.
 وؿ إُف مصادر التمويل، ك االستفادة من االدخار العاؼبي من خبلؿ عمليات اإلصدار اليت تقـو هبا الوص

 يف األسواؽ اؼبالية الدكلية للحصوؿ عل  سبويل أنشطتها بشركط مبلئمة قد ال تتاح ؽبا يف أسواقها الوطنية.
  

                                                 
29
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 تطور األسواؽ المالية الدكلية  . ب
اػبصائص اليت أصبح يتميز هبا االقتصاد العاؼبي خاصة يف الدكؿ  يعد انتشار األسواؽ اؼبالية من أبرز

اؼبتقدمة ك ذلك يف تعبئة االدخار ،ك مواجهة االحتياجات التمويلية  اليت تعرب عنها كل من اؼبؤسسات االقتصادية 
ندات دبا تطرحو من أسهم للحصوؿ عل  أمواؿ سبكنها من الرفع من استثماراهتا، ك ما تطرحو اغبكومات من س

 لتغطية العجز يف ميزانياهتا.
 تزايد الطلب على المعلومات المحاسبية الدكلية   . ج

لنمو األسواؽ اؼبالية ك تطورىا ك انفتاحها العاؼبي، األثر الكبَت يف قياـ العديد من الشركات اؼبسعرة أك تلك 
ا مع اؼبستثمرين اللذين أصبحوا اليت ترغب يف تسعَت أسهمها بتبٍت إسًتاذبيتها اتصاؿ مالية قوية، كفيلة بربطه

يبدكف حساسية مفرطة ذباه اؼبعلومات احملاسبية ك اؼبالية اليت تنشرىا ىذه الشركات، سواء دبناسبة اإلفصاح عن 
نتائج أعماؽبا السنوية ك أرباح أسهمها،أك دبناسبة اإلفصاح عن توقعاهتا اؼبالية بناءا عل  عمليات االستثمار اليت 

 قامت هبا.
 . قيود الهيئات الرقابية2.1.4

إف السوؽ األمريكية باعتبارىا أكثر األسواؽ اؼبالية كفاءة ك نضج ك كرب من حيث التداكؿ ، تلـز الشركات 
أف تقـو بإعادة   NYSE- New York Security Exchangeالراغبة يف االنضماـ إليها 

  US – GAAP دئ احملاسبية األمريكيةلقوائمها اؼبالية اجملمعة استنادا للمبا  Rapprochementمقاربة
إضافة إُف اإلفصاح عن كل اؼبعلومات الضركرية اليت ال تتضمنها القوائم ك التقارير اؼبالية اؼبعدة حسب اؼبعايَت 

عند دخوؽبا   DB- Daimler Benzالوطنية للمؤسسة. فعل  سبيل اؼبثاؿ لذلك كاف لزاما عل  الشركة األؼبانية 
، إعادة معاعبة قوائمها اؼبالية ) اؼبعدة أساسا حسب القانوف  1993/10/05بتاريخ  NYSEالسوؽ األمريكية 

 ( استنادا للمبادئ احملاسبية األمريكية HGBاألؼباين 
 US – GAAP. 

أظهرت عمليات اؼبقاربة اليت قامت هبا الشركة األؼبانية التباين ك االختبلؼ بُت اغبسابات السنوية كفق 
ـبتلفُت ك نتج عنها فركقا جوىرية. ك كانت ىذه الفركؽ اؼبعتربة ؿبل تداكؿ إعبلمي كبَت خاصة نظامُت ؿباسبيُت 

يف أكساط اؼباؿ ك األعماؿ للتدليل عل  الفركؽ اؼبوجودة بُت النظامُت احملاسبيُت األؼباين ك األمريكي ك أثر 
 اختبلؼ األنظمة احملاسبية عل  سياسة االتصاؿ الدكلية.

 مو التوافق من مزايا ك ما وبققو من أىداؼ إال أنو يواجو يف الواقع حدكدا ىيكلية نذكر منها:بالرغم فبا يقد
 .كضعية الشركات غَت اؼبسعرة يف البورصة، ك اليت ال تستفيد من اؼبزايا اليت يقدمها التوافق 
 ة بعيدة عن ؾباؿ ضوابط األنظمة احملاسبية الوطنية، خاصة االعتبارات اعببائية اليت ترتبط بسياسات كطني
 التوافق.
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  األعباء اإلضافية اليت تتحملها اؼبؤسسات يف حالة تغيَت الطرؽ احملاسبية ، ك كذلك الوسائل ك اعبهود
 اؼببذكلة إلقباح التغيَت.

من األىداؼ األساسية اليت ارتبطت دبوضوع التوافق احملاس ي الدكِف مسألة ربقيق الكفاءة اليت تقتضيها 
صادية الدكلية، ك اليت عادة ما تسع  اؼبؤسسات اؼبتعددة اعبنسيات بلوغها من خبلؿ خفض التبادالت االقت

تكلفة رأس اؼباؿ، ك توحيد شركط اؼبنافسة اليت ربكم النشاط االقتصادم داخل التجمعات االقتصادية أك 
 التكتبلت اإلقليمية.

 مزايا التوافق المحاسبي3.1.4 
  بلداف ـبتلفة كاليت تؤدم إُف تعزيز قرارات االستثمار ك االقًتاض كتسهل قابلية مقارنة القوائم اؼبعدة يف

 .ؼبستخدمي القوائم اؼبالية من أم بلد فهمها كإدراكها
  تسهيل توحيد الفركع األجنبية إذ تسهل اؼبعايَت اؼبوحدة للفركع اؼبنتشرة يف أكباء العاَف من توحيد نتائج

 .ل العملة فقطاألعماؿ بقوائم موحدة كتبق  مشكلة ربوي
  انتفاء اغباجة إُف ؾباميع متعددة من القوائم اؼبالية للشركات اليت تريد إدراج أسهمها يف البورصات

العاؼبية، إذ بدال من إعداد قوائم مالية تتطابق مع اؼبعايَت احمللية لكل بورصة تريد إدراج أسهمها فيها. فاؼبعايَت 
 .د لغة التقارير اؼبالية عل  مستول دكؿ العاَفالدكلية تزيل ىذه اغباجة كتؤدل إُف توحي

  ربسُت للقرارات اإلدارية يف الشركات متعددة اعبنسية، فالبيانات اؼبوحدة سهلة الفهم عل  صانعي
 .متخذم القرارات كال تتطلب تفسَتات ـبتلفة حسب مصادر إعدادىا

 لك من خبلؿ كجود معايَت دكلية إزالة الغموض ك التناقض كااللتباس عن مستخدمي القوائم اؼبالية كذ
 موحدة ذات مفاىيم كاحدة.

  كما يؤدم التوحيد إُف اختصار الزمن ك التكلفة كاعبهود للدكؿ النامية يف الوصوؿ إُف النتيجة اليت
 .كصلتها الدكؿ اؼبتقدمة اليت استخدمت اؼبعايَت الدكلية

 ية بالقوائم اؼبالية اؼبعدة عل  أساس اؼبعايَت ك بإمكانية اؼبقارنة كإزالة عدـ الفهم فاف ذلك يزيد اؼبوثوق
 .الدكلية كما يزيد ذلك من تدفق االستثمارات كانسياهبا

  يؤدم كذلك إُف توفَت اؼباؿ كالوقت يف توحيد كصبع اؼبعلومات اؼبالية اؼبختلفة اليت تطلبها أكثر من طرؼ
 . كفقنا ؼبتطلبات قانونية
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 30معوقات التوافق المحاسبي 4.1.4 
بدراسة    International Forum on Accounting (IFAD)ـ اؼبنتدل الدكِف لتطوير احملاسبة قا

استعرضت بعض اؼبشاكل اليت تعوؽ خطط التوافق أك سبنع الدكؿ عن التفكَت يف تبٍت خطة معينة  2002عاـ 
  :ؽبذا الغرض، من ىذه اؼبشاكل مايلي 

مثل اؼبعايَت اؼبرتبطة باالستثمارات كاؼبشتقات ك الطبيعة اؼبعقدة اليت تصاغ هبا بعض اؼبعايَت  .1
ىذه اؼبعايَت يكتنفها الكثَت من الصعوبات تؤدم إُف عدـ  األدكات اؼبالية ك اؼبعايَت اؼبرتبطة بالقيمة العادلة عموما

و عل  من ناحية أخرل فإف مفهـو القيمة العادلة مفهوما نظريا ال يبكن التحقق من فهمها أك عدـ إمكانية تطبيقها
أرض الواقع، ك حىت إذا أمكن فهمو باؼبضموف الذم تقصده اؼبعايَت الدكلية، فإف معظم الدكؿ إما أف ال يكوف 
لديها تشريعات منظمة لؤلدكات اؼبالية، أك أهنا زبتلف عن الدكؿ األخرل يف تنظيم مثل ىذه األدكات، أك أهنا 

 .ما سوقية يبكن استخدامها بديبل للقيمة العادلةليس لديها أسواقا عل  درجة من الكفاءة اليت تفرز قي
التوجو الضري ي ك اغبكومي لبعض الدكؿ يكوف اؽبدؼ من التقارير احملاسبية فيها ىو حساب  .2

الربح الضري ي أك إنتاج معلومات تساعد اؼبخطط القومي عل  إعداد البيانات القومية اليت تساعد يف التخطيط 
القومي عل  الرغم من تبٍت معظم دكؿ العاَف لربامج اإلصبلح االقتصادم اليت منها كازباذ القرارات عل  اؼبستول 

 .ربرير الشركات كإدخاؿ القطاع اػباص شريكا يف الشركات الوطنية أك مالكا ؽبا
دبعٍت تعود اؼبستثمرين  قناعة اؼبستثمرين كمستخدمي القوائم اؼبالية اآلخرين باؼبعايَت الوطنية .3

اؼبالية عل  اؼبعايَت الوطنية إُف الدرجة اليت يصعب فيها ربوؿ أكلئك اؼبستخدمُت إُف قراءة كمستخدمي القوائم 
قوائم مالية أعدت باستخداـ طرؽ ؿباسبية غَت اليت تعودكا عليها، خصوصا أف الثقافة احملاسبية ؼبستخدمي القوائم 

 .قيم اؼبالية اؼبنتجة دبعايَت ؿباسبية ـبتلفةاؼبالية يف ىذه الدكؿ تعترب ضعيفة للدرجة اليت ال سبكنهم من فهم ال
مشاكل الًتصبة اؼبعايَت الدكلية تصدر باللغة اإلقبليزية ك دبصطلحات ؿباسبية إقبليزية متعارؼ  .4
ك تكمن الصعوبة ىنا أف الًتاجم قد تصل إُف مقابل اؼبصطلح من اللغة الوطنية ك لكن اؼبصطلح الوطٍت قد  عليها

 .ضموف اؼبقصود يف اؼبعايَت الدكلية ك بالتاِف تفقد عملية الًتصبة فاعليتهاال يعكس مضمونو نفس اؼب
ؾبموعة من اػبطوات ك اآلليات  (IFAD)ك قد اقًتحت دراسات اؼبنتدل الدكِف لتطوير احملاسبة 

ات ؼبساعدة الدكؿ يف البدء أك اإلسراع بتبٍت ك تنفيذ خطط التوافق مع معايَت احملاسبة الدكلية ك ىذه اػبطو 
 :تتضمن
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  ال بد أف يكوف لدل الدكلة خطة هتدؼ إُف ربقيق التوافق مع اؼبعايَت الدكلية أك بتبٍت ربوؿ الشركات
 الوطنية إُف تطبيق اؼبعايَت الدكلية.

  تقـو الدكلة بتحديد الفركؽ بُت اؼبعايَت الوطنية ك معايَت احملاسبة الدكلية  ك دراسة ىذه الفركؽ ك استبداؿ
 .لوؿ اؼبختلفة يف اؼبعايَت الوطنية دبثيبلهتا يف اؼبعايَت الدكلية إذ اكانت الظركؼ تسمح بذلكالبدائل ك اغب
 .تقـو الدكلة بإصدار معيار كطٍت متوافق مع كل معيار دكِف 
 يقتصر التطبيق للمعايَت الدكلية أك الوطنية اؼبتوافقة عل  ؾبموعة ؿبدكدة من الشركات. 
 عايَت الدكلية أك التوافق معها بالتدريب الفعاؿ عل  مستول اؼبهنة ك معدم أف تقًتف عملية التحوؿ إُف اؼب

  القوائم اؼبالية
 أف ربدد اػبطة تارىبا ؿبددا إلقباز أىدافها. 
  يف ىذا الصدد يبكن أف نضيف أف الدكلة اليت ترغب يف التوافق مع اؼبعايَت الدكلية عليها أف تتخذ قرارا

ك يف  لة عن مثل ىذه األمور، كأف تصدر تشريعا بذلك، أك تتخذ قرارا حكوميا.يف ىذا الشأف من السلطة اؼبسئو 
صبيع األحواؿ فإف القرار هبب أف وبدد مدة  زمنية إلقباز التحوؿ عل  أف تقـو اؽبيئة احملاسبية أك ؾبلس اؼبعايَت 

بقها أعماؿ ربضَتية غَت ك مع ىذا فإف عملية القرار ال بد ك أف يس الوطٍت بإعداد خطة تدرهبية إلقباز اؽبدؼ
رظبية تشكل رأيا عاما يؤيد عملية التطبيق أك التوافق مع اؼبعايَت الدكلية. من ىذه األعماؿ، إعداد الندكات ك 

 اؼبؤسبرات ك كرش العمل كإلقاء احملاضرات ك التقارير الصحفية.
كلية ك هتيئ البيئة اؼبالية ك مثل ىذه األعماؿ ذبذب رأم مستخدمي القوائم اؼبالية إُف جانب اؼبعايَت الد

 .االستثمارية ؽبذا التحوؿ
 مقومات التوافق مع المعايير الدكلية 5.1.4 

ينبغي ألم دكلة تريد التوافق مع البيئة الدكلية الكلية ك االندماج فيها أف تتوافر ؽبا مقومات كي تندمج 
ايَت احملاسبية الدكلية ينبغي كجود مقومات ؽبذا بالبيئة الدكلية. ك لكي يتم العمل عل  توافق بيئة معينة مع اؼبع

 :التوافق من جهة ك توافر متطلبات يف ىذه البيئة تل ي ىذه اؼبقومات كىي 
بيئة تتصف بالعوؼبة، ك يعٍت ىذا أف تتوافق الدكلة مع البيئة العاؼبية، أم أف تتوافق مع صفات  .1

أك ذات الصبغة الدكلية ك يف مقدمتها منظمة التجارة  العوؼبة كبيئتها من حيث االنضماـ إُف اؼبؤسسات الدكلية
 ( IASB(، ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية)IOSCOالعاؼبية ك شركطها ك اتفاقياهتا، منظمة البورصات العاؼبية) 

 . كغَتىا
تكييف التشريعات ك القوانُت ك األنظمة ك تعديلها دبا يتوافق مع اؼبتطلبات الدكلية ك إزالة أم  .2
 .أك عدـ تطابق معها حبيث يسهل تطبيق اؼبعايَت الدكلية يف ؾباالت الصناعة ك التجارة ك احملاسبة كغَتىاتعارض 
أف تكوف البيئة االقتصادية للبلد ىي بيئة االقتصاد اعبزئي أم بيئة الوحدات االقتصادية  .3

االشركات كىنا يًتاجع دكر الدكلة إُف كونو دكرنا تنظيمينا ك تنسيقينا كليس دكرن  ا أك موجهنا أك مسيطرنا أك مالكن  .ا قائدن
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التكييف اؼبهٍت ؼبمارسي اؼبهنة يف الدكلة، ك اؼبقصود بالتكييف اؼبهٍت ىو التدريب عل  تطبيق ك  .4
 .استخداـ اؼبعايَت الدكلية، ك مراجعة القوائم اؼبالية اؼبعدة كفقا ؽبذه اؼبعايَت

 ما ىي متطلبات تحقيق التوافق في الواقع العملي؟
 :ذا كيف ضوء ما تقدـ فإف متطلبات التطبيق يبكن أف تتشكل من اآليت ل
تقـو اعبمعيات اؼبهنية بإقامة دكرات زبصصية يف كيفية تطبيق اؼبعايَت احملاسبية الدكلية بشكل  .1

 .يتفق مع متطلبات البيئة احمللية كيتكيف معها
ايَت احملاسبية الدكلية ك تقـو اؼبؤسسات اؼبهنية األخرل بنشر ك توصيل كل ما يتعلق باؼبع .2
 .تطبيقها
تقـو مكاتب التدقيق ك مراجعة اغبسابات بإشراؾ العاملُت لديها يف دكرات تطويرية تتعلق  .3

 بكيفية تطبيق اؼبعايَت احملاسبية الدكلية ك ما يرتبط هبا.
الدكلية تقـو الشركات ك اؼبؤسسات االقتصادية األخرل اليت ينبغي عليها تطبيق اؼبعايَت احملاسبية  .4

 .بإشراؾ العاملُت لديها يف األقساـ اؼبالية بدكرات زبصصية يف ىذا اجملاؿ
تقـو ىيئة سوؽ األكراؽ اؼبالية بإلزاـ الشركات اليت تسجل أكراقها اؼبالية يف البورصة بتطبيق  .5

 .اؼبعايَت احملاسبية الدكلية ككضع تاريخ هنائي لذلك
 

  LA NORMALISATIONالتوحيد المحاسبي: 2.4.
فإف التوحيد احملاس ي يشمل سن صبلة من القواعد اليت تسمح بتنظيم أدكات ك نواتج  AFNORحسب

 .31العمل بتوحيدىا ك تبسيطها
 تعريف التوحيد احملاس ي دبا يلي : ROUSSEكما تناكؿ 

( ( Système uniforme d’organisationالتوحيد احملاس ي عبارة عن نظاـ موحد للتنظيم 
أك ؾبموعة من األمة مهما كاف القطاع الذم تنتمي إليو. ك  اسبات اؼبؤسسات اؼبنتجة يف األمة،موجو جملموع ؿب

 من ما يبيز التوحيد احملاس ي:
 .ؾبموعة من اؼبصطلحات خاصة باغبسابات 
 .تعاريف دقيقة حملتول كل حساب عل  حده 
 .مباذج من قوائم اؼبعلومات احملاسبية الدكرية 

  موجو استجابة ؼبا يبيز اقتصاد العاَف اؼبتقدـ من:كما أف التوحيد احملاس ي
 .اغباجة األساسية )اغبيوية( للمعلومات ك االتصاؿ 
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  عاؼبيةUniversalité  .تصنيف التدفقات االقتصادية 
 .تعميم اؼبعاعبة اإللكًتكنية للبيانات 

ؼبنوطة بعملية من األىداؼ ا Spécifierك التمييز  Simplifier، التبسيط Unifierيعترب التوحيد 
الطرؽ احملاسبية  للوصوؿ إُف توافق يف القوائم اؼبالية، الوظيفة األساسية  Unificationالتوحيد، إذ يبثل توحيد 

 للتوحيد ،ك اليت ترتكز حوؿ:
الذم يبثل سلسلة االنتاج اليت  Le processus  comptableتوحيد السياؽ احملاس ي  .1

تنتهي القوائم اػبتامية ،يهدؼ التوحيد يف ىذه اؼبرحلة إُف الرفع من  تبدأ من مستندات  ك كثائق االثبات ك
 إنتاجية اؼبصاٌف احملاسبية من خبلؿ اتباع معايَت تتحرل الدقة .

توحيد اؼبنتج احملاس ي الذم يبثل أساسا القوائم اؼبالية اػبتامية اليت ربمل اإلجابة عن احتياجات  .2
اسبية، إف عدـ ذبانس ىذه الفئة ك إمكانية تضارب مصاغبها ىو الداعي ـبتلف األطراؼ الطالبة للمعلومات احمل

 لتوحيد ىذه القوائم ، حىت تتم اإلجابة عل  أكرب قدر من احتياجاهتم.
( ككاضع اؼبعايَت األمريكية IASBدخل كل من ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية ) ،2002يف أكتوبر

(FASB يف مذكرة تفاىم باسم "اتفاقية )NORWALK  ك ىذه االتفاقية خطوة ىامة كبو التقارب ، "
( بأف ىذا األخَت ملتـز  FASBالدكِف بُت اؼبعايَت األمريكية ك معايَت احملاسبة الدكلية ، ك قد علق ؾبلس إدارة )

د بالعمل كبو ىدؼ إهباد معايَت عالية اعبودة عل  اؼبستول العاؼبي لدعم أسواؽ رأس اؼباؿ العاؼبية السليمة . ك ق
كضعت االتفاقية عددا من اؼببادرات كبو إزالة الفركؽ الصغَتة بُت اؼبعايَت األمريكية ك اؼبعايَت الدكلية  ؼبوازاة برنامج 
العمل اؼبستقبلي للمحاسبُت ك االلتزاـ بالعمل يف مشركعات مشًتكة ، ك قد أصدر ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية 

َت اؼبتداكلة احملتفظ هبا بغرض البيع ك العمليات غَت اؼبستمرة " كنتيجة ( بعنواف :"األصوؿ غ IFRS 5اؼبعيار )
 ؽبذه االتفاقية.

 لكن بعض اؼبنظمات اؼبهنية لدل بعض الدكؿ كجدت صعوبات ك عقبات ربوؿ دكف تطبيق اؼبعايَت مباشرة 
 :32أنبها 
 :اختالؼ درجات التطور المهني بين دكؿ العالم 

قتصادية كاتساع ك توفر أسواؽ لؤلكراؽ اؼبالية ك تعدد شركات األمواؿ العادية ك يتأثر التطور اؼبهٍت بعوامل ا
القابضة ، ك عوامل قانونية كوجود تشريعات لبعض اؼببادئ احملاسبية أك التدقيق ، ك عوامل إدارية ك سياسية 

عملية اليت تواجو اؼبهنة يف زبتلف بُت دكلة ك أخرل من دكؿ العاَف.لذا فإف اؼبعايَت اؼبهنية رباكؿ حل اؼبشكبلت ال
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ؾبتمع من اجملتمعات ،أما اؼبعايَت اؼبهنية الدكلية فإهنا أقرب إُف منشآت التدقيق الكربل ك ربتاج إُف اقتصاد 
  . متطور

 :اختالؼ قوانين الشركات ك قوانين الضرائب بين دكلة ك أخرل 
احملاسب القانوين نفسو مضطرا لتغليب  إذا تباينت اؼبتطلبات القانونية مع نصوص اؼبعايَت الدكلية ،هبد

نصوص القوانُت احمللية .إذ إف التطورات التشريعية ربتاج إُف كقت طويل لتعديلها بينما تطوير اؼبعايَت وبتاج إُف 
 كقت أقل نسبيا .

كربيطانيا ك الواليات    Common Lawتتبٌت بعض الدكؿ نظما قانونية تعتمد عل  قواعد عامة 
ندا ك اسًتاليا ك اؽبند ك كندا ك نيوزيلندا ،حيث يتم تشكيل ىذه القواعد العامة من مفاىيم اغبق ك اؼبتحدة ك ايرل

العدؿ ك أحكاـ احملاكم السابقة ذات األسس الراسخة ،ك تًتؾ للمحاكم إصدار قراراهتا بناءا عل  رأم القاضي 
 حبسب ظركؼ اغباؿ.

الركماين األكثر ربديدا ك خوضا يف التفاصيل كفرنسا بينما أخذت دكؿ أخرل نظمها القضائية من القانوف 
ك إيطاليا ك أؼبانيا ك اسبانيا ك ىولندا ك الربتغاؿ ك الياباف ك مصر ك سوريا ك األردف اليت كانت أكثر تأثرا بالقانوف 

 الفرنسي ك مقتضيات الشريعة اإلسبلمية .
الدكؿ األخرل ،اليت هبعل أخذىا باؼبعايَت ك من الطبيعي أف دكؿ القانوف العاـ أكثر قابلية للتطور من 

 الدكلية أكثر صعوبة .
 حيث أهنا تراعي مصاٌف اؼبنظمات اؼبهنية.الطبيعة التوفيقية للمعايير : 
 سرعة التوصيل : 

إذ أف عدـ معرفة بعض مزاكِف اؼبهنة للغة االقبليزية قد ال يبكنهم من مواكبة تطور اؼبعايَت الدكلية بالسرعة  
ك قد تصل مسودات إُف بعض اؼبنظمات احمللية دكف أف تبدم رأيا فيها ، حىت ال تكاد سبيز بيم اؼبعيار ك البلزمة  

 اؼبسودة  بانتظار مدة من الزمن عل  ىذا اؼبعيار ليًتجم .
 تباين مستول التأىيل العلمي ك العملي  : 

لتدريب اؼبهٍت ك التعليم حيث ىبتلف مستول التعليم اعبامعي بُت دكلة ك أخرل،  كما ىبتلف نظاـ ا
اؼبستمر بُت دكلة ك أخرل . ك قد يواجو اؼبدققوف صعوبات يف تبٍت اؼبعايَت الدكلية بسبب عدـ فهمهم ؽبا ك 
ضعف ثقافتهم اؼبهنية ، ك عدـ قدرة منظمتهم اؼبهنية عل  قيادة كافة اؼبدققُت ك تعليمهم اؼبستمر فبا هبعلهم 

 يعارضوهنا .
  يخيةاختالؼ الظركؼ التار : 

أخذت اؼبملكة اؼبتحدة دكر القيادة يف أعقاب الثورة الصناعية يف القرف التاسع عشر فصدرت احملاسبة ك 
مهنة التدقيق اغبسابات إُف الدكؿ األخرل كخاصة دكؿ الكومنولث الربيطاين . ك أخذت احملاسبة يف أمريكا 
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ؽبا طابع متميز عن أصلها االقبليزم سرعاف ما تتحرر من أمها الربيطانية حىت صارت مهنة التدقيق األمريكية 
شقت طريقها إُف دكؿ ؾباكرة كاؼبكسيك ك كندا مث إُف كافة أكباء العاَف مع تدفق رؤكس األمواؿ األمريكية من 
خبلؿ منظمة األمم اؼبتحدة ك اؼبؤسسات اؼبالية اؼبنبثقة عنها كالبنك الدكِف ك صندكؽ النقد الدكِف ك من خبلؿ 

ؼبتعددة اعبنسية اليت يسيطر عليها رأس اؼباؿ األمريكي. ك ىكذا قبد أف للظركؼ التارىبية اليت عاشتها الشركات ا
 اؼبهنة يف كل دكلة من الدكؿ آثارا طبعت اؼبهنة بطابعها ك جعلتها ـبتلفة نسبيا مع اؼبهنة يف دكؿ أخرل .

سبة  يف الوطن العريب كانت متأثرة بالتجربة ك قبد أف مهنة التدقيق ك ما يرتبط هبا من معايَت أك مبادئ احملا
التارىبية اليت عاشتها كل دكلة ،فلبناف كانت شديدة التأثر بالتجربة الفرنسية ، ككذلك دكؿ اؼبغرب العريب كتونس 
ك اؼبغرب ك اعبزائر ،أما مصر ك سورية ك األردف فكانت أكثر تأثرا بالتجربة األمريكية . ك العراؽ كانت أشد تأثرا 

 التجربة االقبليزية .ب
ك قد أسس العرب اربادا للمحاسبُت العرب يف السبعينات لكن ىذا االرباد ما لبث أف انقسم عل  نفسو، 

مما جعل تطبيق المعايير الدكلية أسهل ك َف يفلح يف تقدًن لغة موحدة ذبمع بُت احملاسبُت ك اؼبدققُت العرب ، 
 . من محاكلة بناء معايير عربية

الصعوبات تفسر تفضيل الكثَت من دكؿ العاَف التوفيق مع اؼبعايَت الدكلية،عن طريق تطوير  ك لعل ىذه
معايَتىا احمللية ك فبارسة الضغط إلدخاؿ تعديبلت تشريعية عند االقتضاء لتصبح أكثر قربا من اؼبعايَت الدكلية 

 ،حبيث يبكنها أف تطبقها يف هناية اؼبطاؼ .
 وافق بعض الدكؿ العربية كمصر ك اؼبملكة العربية السعودية ك سورية.ك أخذت دبنهج التناغم أك الت

 
 أثر األزمة المالية العالمية على جهات تشريع معايير المحاسبة الدكلية5.
ف ؾبلس معايَت  احملاسبة الدكلية يعي سبامان االىتماـ الذم يوليو بعض القادة السياسيُت يف العاَف إ 33  

ية كالذم كاف جليان من خبلؿ تصروبات عدد من القادة كخصوصان يف اآلكنة االخَتة ؼبوضوع اؼبعايَت احملاسب
كاقتناعهم بأف كضع مثل ىذه اؼبعايَت سيكوف لو االثر البالغ يف اغبد من االختناقات اغباصلة يف العمليات اؼبالية ، 

 .كإمكانية كشف مكامن الضعف كالعجز يف اؼبمارسات اليومية إل دارة االعماؿ 
من جانب أخر أف مسؤكلية ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية كالتزامها يف االستجابة كبطريقة عاجلة     

كمسؤكلة ؼبتطلبات اؼبرحلة الراىنة ؼبواجهة ىذه التغَتات اغباصلة يف العاَف ، قد كانت كاضحة كبشكل جلي من 
 ع االكضاع الراىنة . خبلؿ التعديبلت كالقرارات اعبديدة اليت أصدرىا اجمللس ، لتتماش  م

كعليو يبكن القوؿ كبشكل ـبتصر بأف األزمة اؼبالية قد أبرزت ثبلثة دركس رئيسية ؼبقررم ك كاضعي اؼبعايَت 
                                                                            احملاسبية :

                                                 
33

 انذًَبسن في انعشثيخ  األكبديًيخ -خيسبسج ِدكتىسا طبنت، ثيذاويذ تىيب خىسج ، انعبنًيخ انًبنيخ االصيخ و انذونيخ انًسبسجخ يعبييش- 

،file://localhost/F:/mars/تبيًض20%ستبس20%يُتذيبد.mht ،20/03/2011 . 
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جانب حركة رأس اؼباؿ يف حد ذاتو يسلط الضوء عل   . إف الطبيعة اؼبتكاملة ألسواؽ رأس اؼباؿ ، اُف   1
 .  اغباجة اؼبلحة اُف كجود ؾبموعة معايَت ؿباسبية مقبولة

. لقد أخفقت اؼبؤسسات اؼبالية كاؼبستثمرين ككاضعي النظم يف فهم كاؼ للمخاطر احملدقة اليت    2
مساعدة   كافة االطراؼ يف ىذه االزمة ، كتبعان  تواجههم ، كاحملاسبة بأدكاهتا هبب أف تلعب دكران رياديان كمهمان يف

لذلك ىناؾ حاجة ماسة لتوفَت الشفافية بالنسبة للمخاطر اليت تواجهها اؼبؤسسات كخاصة اؼبالية منها 
،كاالجراءات  اؼبتخذة بشأف تذليلها كحلها ، كؿباكلة توفَت معلومات مفيدة كذات معٌت للمستثمرين كاؼبستفيدين 

    .  لواضعي االنظمة كالتعليمات بشكل عاـ ككذلك
.إف قواعد احملاسبة اؼبالية زبلق العديد من اػبيارات ، اليت تقلل من قابلية اؼبقارنة كتضيف تعقيدات ال 3   

داعي ؽبا ، كتبعان لذلك ىناؾ حاجة ماسة كملحة اُف معاعبة االدكات اؼبالية من اغبد من التعقيد كتعزيز إمكانية 
كذلك توفَت أساس لتبلقي ـبتلف أقطار العاَف  .  من اؼبفيد ىنا االشارة اُف أف التصروبات اليت  ها كاؼبقارنة كأنبيت

أدُف هبا بعض مسؤكِف ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية تشَت اُف أف اجمللس مهتم جدان بصدد أزباذ  إجراءات لتذليل 
    .صبيع االشكاالت

ؾبموعة معايَت عاؼبية أمر مهم للغاية كقد أكدت أيضان عل   لقد أكدت األزمة اؼبالية عل  أف كضع   
الدكر الفعاؿ ؼبعايَت احملاسبة الدكلية أكثر من أم كقت مض ، كىناؾ حاجة ماسة كملحة  لتطبيق ؾبموعة كاحدة 

                                      .   من اؼبعايَت احملاسبية يف صبيع أكباء العاَف
لذكر ىنا أف الدكؿ األكربية سبق كأف اعًتفت قبل غَتىا من البلداف كيف كقت سابق هبذه من اعبدير با   

األنبية اليت توفرىا كجود معايَت عاؼبية موحدة. فمن الواضح اف دكر دكؿ االرباد األكريب   كاف عامبلن أساسيان 
 . 2005قارير اؼبالية يف العاـ كرائدان يف ىذا اجملاؿ ، خاصة عند اعتماده أك تبنيو للمعايَت الدكلية للت

إف األزمة اؼبالية  ك دكر ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية يف ىذا اجملاؿ يعطينا الفرصة للتطرؽ اُف البدايات     
األكُف لؤلزمة اؼبالية ك اليت بدأت مع انفجار سوؽ العقارات يف الواليات اؼبتحدة . كالتدىور السريع يف سوؽ رأس 

أت البنوؾ االببلغ كاالعبلف عن اػبسائر الضخمة الناصبة عن قركض الرىن العقارم ، إف عدـ اؼباؿ ، كما بد
اليقُت أصبح ظبة السوؽ اؼبالية ،ألنو ال أحد يعرؼ من كاف وبتفظ كدباذا ! لقد فقد السوؽ مصداقيتو ، كنتيجة 

ر بإقراض بعضها البعض ، كما عدـ سداد الديوف كانعداـ ربصيلها ، دعي األمر إُف عجز البنوؾ عن االستمرا
شددت االجراءات االئتمانية عبميع العمبلء ، كأكقفت الشركات استثماراهتا , كأخذت أسواؽ اؼباؿ كاألسهم يف 
العاَف ربقق البفاضا مستمران يف تعامبلهتا اليومية ، كبدأت صناديق التقاعد كاؼبعاشات كاليت تعترب من أكرب مصادر 

االقراض برؤكس أمواؿ إلعادة اقراضها ، بدأت بفقداف كميات ىائلة من قيم موجوداهتا ، سبويل البنوؾ كمؤسسات 
كالعديد من الوظائف فقدت نتيجة تسريح العديد من العاملُت الناصبة عن اغبلؽ العديد من اؼبصانع كاؼبؤسسات 

  حصر ؽبا(.أعماؽبا كبذلك انعدمت القدرة الشرائية لديهم ) كما تبعها من مشاكل اجتماعية ال 
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كانت ىناؾ أزمة مالية عارمة يف صبيع أكباء العاَف ، بالرغم من اختبلؼ كقعها كأثارىا من بلد اُف آخر ، 
 . حيث بدأت اؼبصارؼ تعاين من شحة األمواؿ لبلستمرار دبمارسة نشاطاهتا كفعالياهتا اؼبصرفية اؼبعتادة

 ؟          إذف من كاف كراء األزمة ، ككيف حدثت ىذه المشكلة     
األزمة  لقد مت مؤخرا اهتاـ معايَت احملاسبة اػباصة بالقيمة العادلة بأهنا تعد من أىم أسباب نشوء ىذه  

العاؼبية ، حيث صرح بذالك العديد من اعبهات كخصوصا عدد من أعضاء ؾبلس الشيوخ األمريكي، كالكثَت  
إُف كقف تطبيق صبيع معايَت احملاسبة اػباصة  كذالك من رؤساء ؾبلس إدارات بنوؾ كشركات عمبلقة ، كدعوا

بالقيمة العادلة ، كبدأت ؾبالس معايَت احملاسبة بالوقوؼ جنبا إُف جنب للدفاع عن معايَت القيمة العادلة كمقاكمة 
كؾبلس  (IASB) الدعوة إليقافها، كخَت دليل عل  ذالك تكاتف جهود كل من ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية

 . 34عن معايَت القيمة العادلة ك تربير صحتها  للدفاع   (FASB) اسبة اؼبالية األمريكيةمعايَت احمل
 

 :منها إف كبل اجمللسُت ازبذا خطوات مكثفو كأصدرا عددا ضخما من اإلجراءات كالتصروبات كالفعاليات
  2008يف شهر سبتمرب (مت نقاش التقرير اؼبقدـ من منتدل االستقرار اؼباِف FSF) *عد بالتعاكف الذم أ

 مع العديد من اؼبراكز ك اؽبيئات القومية كاؼبنظمات الدكلية دبن فيهم ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية األمريكية
( FASB)  كاؼبعنوف "ربسُت السوؽ كاؼبركنة اؼبؤسساتية لتكوين استقرار ماِف"، كقد أظهر التقرير أسباب

اِف كعرض بعض اإلجراءات السريعة الواجب ازباذىا لزيادة الضعف اليت أدت إُف اضطراب األسواؽ اؼبالية اغب
 .مركنة األسواؽ يف اؼبستقبل

  16/9/2008يف (كاستجابة لتوصيات منتدل االستقرار اؼباِفFSFقامت عبنة اػبرباء اؼباليُت ) 
(EAP )** اجب إتباعها اؼبشّكلة من قبل ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية ك اؼبناط هبا مهمة ربديد اؼبمارسات الو

 .يف ظل سوؽ غَت نشط باػبركج بتقرير إرشادم عن كيفية ِاستخداـ القيمة العادلة يف ظل األسواؽ غَت النشطة
                                                 

34
 ية عمى جيات تشريع معايير المحاسبة ، جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا .ظاىر شاىر القشي ، أثر األزمة العالم - 

http://www.jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=4866   , 12/03/2010 .     
*FSF : Le Conseil de stabilité financière (en anglais Financial Stability Board ou FSB), est un groupe économique informel. Il a été créé 
en 1999 à l'initiative du G7( États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada)  sous le nom de Forum de stabilité 
financière (Financial Stability Forum ou FSF). Il regroupe 26 autorités financières nationales (banques centrales, ministères des 
finances, ...), plusieurs organisations internationales et groupements élaborant des normes dans le domaine de la stabilité financière.
Ses objectifs relèvent de la coopération dans le domaine de la supervision et de la surveillance des institutions 
financières . 
**EAP : Expert Advisory Panel 
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 ( ك بعد إعبلف تقرير عبنة اػبرباء اؼباليُت EAP( أكضح ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية ) IASB)   كعل
سبب يف حدكث األزمة االئتمانية، كلكن من اؼبهم بأف احملاسبة ليست ال " Sir David Tweedie لساف رئيسو

جدا بأف يثق اؼبتعاملوف يف األسواؽ باؼبعلومات اؼبقدمة من خبلؿ التقارير اؼبالية، كؽبذا السبب فقط قاـ ؾبلس 
األزمة معايَت احملاسبة الدكلية دبراقبة أداء معايَت اإلببلغ اؼباِف كربرؾ بشكل سريع للتعامل مع القضايا اليت أبرزهتا 

االئتمانية ، كقد ِاستطاع ربقيق قباح متقدـ يف ربقيق األىداؼ اؼبنشودة من خبلؿ نتائج كتوصيات تقرير منتدل 
 .FSF"االستقرار اؼباِف

  أصدر ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية دليبل ِاسًتشاديا عن كيفية تطبيق آلية قياس  31/10/2008يف
نشط . كقد أشار إعبلف نشر الدليل بأف ىذا الدليل يتماش  جنبا إُف  القيمة العادلة عندما يصبح السوؽ غَت

كفبا ىو  (FASB) جنب مع التقرير اؼبصدر يف نفس الشأف من قبل ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية األمريكية
 ( .EAP تقرير عبنة اػبرباء ااِلستشاريُت) مبلحظ بأف الدليل اإلسًتشادم ِاستند سباما عل 

  أعلن كل من ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية 3/11/2008يف (IASB)  كؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية
لنقاش قضايا اإلببلغ اؼباِف اليت أبرزهتا  14/11/2008بأهنما سوؼ هبتمعاف يف لندف يف  (FASB )األمريكية

 األزمة اؼبالية العاؼبية .
  خطاب رظبي لرئيس الواليات اؼبتحدة  قاـ ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية بتوجيو 11/11/2008يف
 15/11/2008بصفتو مضيفا كراعيا ؼبؤسبر قمة العشرين اؼبزمع إقامتو يف  George W Bush األمريكية

كانطبلقا من علم اجمللس أف قضايا معايَت احملاسبة، كاألزمة االئتمانية كاغباكمية اؼبؤسسية مدرجة عل  أجندة اؼبؤسبر 
ه الرسالة كي يبلغ رؤساء الدكؿ اجملتمعُت عن دكر ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية كجهة فإف اجمللس يقدـ لو ىذ

مستقلة مناط هبا مهمة تطوير معايَت عاؼبية موحدة يف ربديد القضايا احملاسبية الناشئة عن أزمة االئتماف. كقد 
 تضمنت الرسالة عل  شرح مفصل عن اػبطوات اليت سبت ؼبواجهة األزمة .

  قدـ رئيس ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية  11/11/2008يف Sir David Tweedie مذكرة للجنة
يف جلسة التحقيق يف األزمة البنكية، كاليت ذكر فيها بنود مهمة جدا سوؼ يتم  (HCTC )خزانة ؾبلس العمـو

 التطرؽ ؽبا الحقا يف ىذا اؼبقاؿ .
  أعلن ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية  14/11/2008يف( IASB)  كؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية

رئيس سلطة    Hans Hoogervost ( عن تشكيل ؾبموعة ِاستشارية عليا يرأسها كل من FASBاألمريكية )
 اؼبفوض السابق للجنة تبادؿ األكراؽ اؼبالية األمريكية ) Harvey Goldschmidىولندا لؤلسواؽ اؼبالية ، ك
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SEC)  من األعضاء من فئات اؼبستثمرين، كاؼبدققوف، كمستخدمي القوائم كاليت سوؼ تشمل كذلك عل  عدد
اؼبالية. كقد أنيط هبا مهاـ ربديد القضايا اؼبتعلقة بإعداد التقارير اؼبالية يف ظل األزمة االقتصادية العاؼبية، كمت 

ية تناقش بشكل منسق تشكيل اجملموعة هبذا الشكل كي تضمن أف قضايا إعداد التقارير اؼبالية يف ظل األزمة العاؼب
 كعل  مستول عاؼبي عاِف جدا

أماـ لجنة خزانة    Sir David Tweedieمذكرة رئيس مجلس معايير المحاسبة الدكلية 
 في جلسة التحقيق في األزمة البنكية :  HCTCمجلس العمـو

ة خزانة ؾبلس لرئيس ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية من قبل عبن 28/10/2008بناء عل  الدعوة اؼبوجو يف 
 Sir كمطالبتو بتقدًن دليل خطي حوؿ دكر احملاسبة يف األزمة االئتمانية، فقد قاـ فعبل  (HCTC) العمـو

David Tweedie بتقدًن تقريره كالذم ِاطلعت عليو اللجنة يف جلسة ااِلستماع حوؿ التحقيق يف األزمة
 لك التقرير دبايلي:كيبكن تلخيص أىم ما جاء يف ذا 11/11/2008البنكية كربديدا 

إف ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية جهة مستقلة ملتزمة كبو العمـو بتطوير معايَت إببلغ مالية دكلية  .1
 .ذبعل القوائم اؼبالية تتمتع دبعلومات ذات شفافية عالية جدا

 كيبدكلة ، دبا فيها دكؿ ااِلرباد األكر  100إف معايَت احملاسبة الدكلية مطبقة من قبل أكثر من  .2
إف معايَت احملاسبة الدكلية ؽبا دكر ال يستهاف يف إعادة الثقة باألسواؽ كخصوصا يف ظل األزمات  .3

 .اؼبالية، كأكثر ما يكوف ؽبا اغباجة حاليا يف ظل ىذه األزمة العاؼبية
إف السبب اغبقيقي كراء األزمة اؼبالية االئتمانية يعود إُف اؼبمارسات السيئة اليت اتبعت يف  .4
اإلقراض، كاِقتصر دكر احملاسبة عل  عكس حقيقة تلك اؼبمارسات االقتصادية للبنوؾ اليت كانت ربت عمليات 
 الرظبلة .
إف أردنا إعادة الثقة للسوؽ فيجب أف نواجو اػبسائر كاملة، كإال لن تستطيع البنوؾ يف  .5

عادلة دكر إال أهنا أظهرت اؼبستقبل إقراض بعضها البعض كال حىت إقراض عمبلئها، كَف يكن ؼبعايَت القيمة ال
اػبسائر اغبقيقية كَف تساىم فيها، كلو كانت ىناؾ ؿباكلة إلخفاء الشفافية من خبلؿ عدـ ِاستخداـ معايَت القيمة 

 العادلة لساىم ذلك يف تأجيل ظهور اػبسائر كليس منعها.
 األسواؽ الرأظبالية. لقد أظهرت أزمة البنوؾ ااِلئتمانية اغباجة ؼبنهجية عاؼبية يف تشريع ، كمراقبة .6
يف لعب دكر تعزيز الثقة يف األسواؽ  (IASB سوؼ يستمر ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية ) .7

 اؼبالية من خبلؿ تطبيق ـبرجاتو اغبالية اؼبتطورة ، كبشكل يضمن الشفافية اؼبطلقة.
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ابق كبغض هبب أف يتم ااِلستمرار بِاستخداـ معايَت القيمة العادلة كبشكل مكثف أكثر من الس .8
النظر عن أم أزمات كخصوصا أف ؽبا دكر ال يستهاف بو يف إضفاء الشفافية عل  معلومات القوائم اؼبالية ، كيف 
حالة عدـ تطبيقها سوؼ يفقد اؼبستثمر الثقة بالقوائم اؼبالية. كمت االستشهاد هبذه اغبقيقة عل  نتائج االستفتاء 

 :مستثمر، كالذم أشار إُف 597 لػ الذم مت من قبل ِارباد اؼبستثمرين العاؼبُت
 .% من اؼبستثمرين ال يؤيدكف كقف التعامل دبعايَت القيمة العادلة79أف  -

% من اؼبستثمرين يعتقدكف أنو يف حالة إيقاؼ استخداـ معايَت القيمة العادلة سوؼ يكوف لو أثر 85أف     - 
 .مباشر عل  تدين الثقة بالنظاـ البنكي

 احملاسبة الدكلية كذباكبا مع األزمة بِازباذ عددا من اإلجراءات اؼبهمة لقد قاـ ؾبلس معايَت .9
 :كشكل عبانا عليا كتعاكف مع ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية األمريكية كاليت ىدفت إُف ربقيق ىدفُت رئيسيُت

 تطوير معايَت عاؼبية مناط هبا إخراج قوائم مالية تتمتع بشفافية عالية جدا. -
 لية كدالئل اإلرشاد اؼبناسبة لتطبيق تلك اؼبعايَت.تزكيد اآل - 

. لقد قاـ ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية بإدارة عدد من االجتماعات كاللقاءات اِلستقاء أراء كل من لو 10
اىتماـ بالقضايا اؼبالية يف ظل األزمة كبناء عليها مت إصدار كل ما ىو ضركرم، كمن أىم تلك األمور الدليل 

 .ادم يف كيفية تطبيق القيمة العادلة يف ظل األسواؽ غَت النشطةاالسًتش
. إف فشل نظاـ اؼبعلومات يكوف لو غالبا أثر خطَت، فبا يؤدم إُف تأخَت حل أم أزمة، كمت ااِلستشهاد 11

، ككذالك بشكل مشابو ما حدث يف أزمة البنوؾ 1980باألزمة البنكية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية يف عاـ 
 .، كأف معايَت احملاسبة يكوف ؽبا دكر رئيسي يف حل األزمات إذا ما مت التقيد بتعليماهتا1990ليابانية يف عاـ ا

إف توقف عمليات اإلقراض حاليا يف ظل األزمة اغبالية يعود كبشكل رئيسي لفقداف الثقة بُت  .12
يعيد الثقة للسوؽ كلن وبدث تغيَتا عل   اؼبؤسسات اؼبالية ، كالدعوة كبو كقف ِاستخداـ معايَت القيمة العادلة لن

 .عودة عمليات اإلقراض ؼبسارىا الطبيعي
إف اؼبشكلة الرئيسية ىي ِاختبلؿ ااِلستقرار اؼباِف، كيعتقد البعض بأف معايَت احملاسبية ال هتدؼ  .13

م بشكل مباشر بشكل أك بآخر إلحداث االستقرار اؼباِف يف األسواؽ، كلكن ااِللتزاـ هبا بشفافية عالية سوؼ يؤد
 .إُف االستقرار اؼباِف

 إف استجابة ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية لؤلزمة اغبالية يقع ضمن ثبلث مراحل رئيسية: .14
   تنفيذ مقًتحات كتوصيات منتدل ااِلستقرار اؼباِف اؼبنشأ بالتعاكف مع ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية
 األمريكية.
  ية كتزكيد دالئل إرشاد متخصصة يف ظل األزمة .إجراء تعديبلت عل  اؼبعايَت اغبال 
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 .إحداث تطويرات كربسينات طويلة األمد عل  اؼبعايَت 
إف ىذه األزمة االقتصادية العاؼبية ، سوؼ ربدث تغيَت جوىرم عل  جهات تشريع معايَت احملاسبة، ك    

 :معايَت احملاسبة األمريكية إُف أهنا قد تؤدم كما يظهر من توحد جهود ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية كؾبلس
  ظهور جهة تشريع معايَت موحدة )كأف يندمج ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية كؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية

 األمريكية ربت ؾبلس عاؼبي كاحد( .
 . إلزاـ صبيع العاَف دبعايَت احملاسبة الدكلية كدكف ِاستثناء 
 سبة بشكل أكرب فبا ىي عليو حاليا.تقوية دكر ؾبالس تشريع معايَت احملا 
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عرفت اؼبمارسة احملاسبية تعايشا كبَتا مع التطورات ااِلقتصادية ك ااِلجتماعية عل  مر العصور يف احمليط 
الذم كانت تستعمل فيو احملاسبة ، ك يف ظل الواقع ااِلقتصادم اعبديد الذم أحدث ربوالت كبَتة يف العاَف ك 

لتجارة ك اِتساع رقعتها ك كذلك تعدد ك تنوع اؼببادالت التجارية بُت الدكؿ ، ك انتشار ذلك من خبلؿ تطور ا
الشركات اؼبتعددة اعبنسيات ك ِامتداد نشاطها ليغطي العديد من الدكؿ اؼبختلفة ، غَت أف ِاختبلؼ اؼبمارسات 

 احملاسبية بُت الدكؿ دفع الشركات اؼبتعددة اعبنسيات إُف اؼبطالبة بتوحيد 
 تقريب اؼبمارسات احملاسبية  من أجل تسهيل عملييت الرقابة ك ااِلتصاؿ عرب ـبتلف فركعها بُت الدكؿ. ك 

ك يف أكائل السبعينات من القرف اؼباضي اِنطلقت بعض اعبهود ك احملاكالت  لوضع أسس دكلية ؼبهنة 
ية ؼبختلف الشركات من ـبتلف البلداف احملاسبة عل  مستول العاَف من أجل توفَت قاعدة كاحدة لقراءة القوائم اؼبال

سبثلت يف معايَت احملاسبة الدكلية  ، ك ذلك ذباكبا مع توسع أنشطة التجارة حوؿ االستثمار ك التبادؿ التجارم بُت 
 ـبتلف دكؿ العاَف . 

 

 الفصل األول خالصــــــة 
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 الفصل الجـاىي 
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 لمحة عن ظهور ك تطور المعايير .1

ىا من اؼبعارؼ اإلنسانية تعمل عل  تشكيل بيئتها باعتبار أهنا نظاـ يقـو بتغذية عكسية إف احملاسبة كغَت 
لؤلفراد ك اؼبنظمات باؼبعلومات اليت يبكن استخدامها يف توجيو القرارات ك اؼبواقف ك إعادة تقييم األىداؼ 

 االجتماعية ك السياسية ك االقتصادية. 
ضبط كفق إجراءات أك قواعد أك قوانُت يكوف ؽبا من القوة ما  ال يبكن أف تًتؾ أم مهنة دكف تنظيم أك

ك ليس من شك بأف تسع  كل دكلة ذات سيادة إُف تنظيم كافة األنشطة فيها ؼبا ىو  يوجب احًتامها بتطبيقها ،
تصادية سائد يف بيئتها االقتصادية ، ك دبا وبقق اغبد األدىن من الفوائد اؼبتوخاة من ضبط األعماؿ ك األنشطة االق

 ك منها احملاسبية . 
سابقا ك أماـ عدـ كجود تنسيق دكِف فيما يتعلق دبهنة احملاسبة ، سعت كثَت من الدكؿ إُف حل مشكلة 
التنسيق الداخلي الذم ىو أكُف ببل شك من التنسيق اػبارجي مع باقي دكؿ العاَف ، عن طريق توحيد اإلجراءات 

فيها ،حيث أف التنسيق الدكِف ليس من السهولة ربقيقو باعتبار اختبلؼ  ك القواعد ك األسس احملاسبية اليت تطبق
 العوامل االقتصادية ك السياسية ك االجتماعية ك الثقافية ك العلمية بُت دكؿ العاَف .

فمن الطبيعي إذف أف يكوف ىناؾ اختبلفات يف التصرفات ك التعليمات ك القواعد ك األسس ك القوانُت 
طة دبعاعبة البيانات احملاسبية ك عرض القوائم اؼبالية ،ك اليت بدكرىا تؤدم إُف عدـ إمكانية إجراء بُت الدكؿ ك اؼبرتب

اؼبقارنات بُت اؼبعلومات اؼبالية اؼبعدة كفق أسس ـبتلفة ،كذلك عدـ إمكانية قراءة اؼبعلومات اؼبالية اليت تعد يف 
 معلومات اؼبالية اؼبعدة يف دكلة أخرل .دكلة معينة استنادا إُف أسس خاصة هبا بذات درجة الفهم لل

ك بِاستقراء كاقع البيئة التشريعية للقواعد احملاسبية ، فقد كاف ىناؾ مدخبلف رئيسياف لوضع أطر لئلببلغ ك 
 :35التقرير اؼباِف سانبا يف نشوء ك تطور النظرية احملاسبية ك نبا

 

                                                 
35

 .19 ص يشخع سبثك ، ،  IFRS &IAS 2007يعبييش انتمبسيش انًبنيخ انذونيخ ،  خبنذ خًبل اندعبساد ، -  

  جاىيالفصل ال
 IAS/IFRS ةـاسبة الدوليـر احملـييامع
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  Common Law Custom: مدخل القانوف العاـالمدخل األكؿ (1
و عبارة عن ؾبموعة من األعراؼ ك التقاليد يتم ترسيخها من قبل جهات مهنية خاصة تقـو ك ى

بدراستها ك إعادة صياغتها لتمثل قواعد ك أسس ك مبادئ ك معايَت يتم العمل دبوجبها يف مهنة احملاسبة، ك أدل 
اسبية ، ك انتشر ىذا اؼبدخل يف  ذلك إُف دكر أكرب للبلداف اليت اتبعت ىذا اؼبدخل يف نشوء ك تطور النظرية احمل

 كل من بريطانيا ك أمريكا ك دكؿ الكومنولث.
  Code Law Tradition: مدخل التشريع اغبكومي اؼبكتوب المدخل الثاني (2
كفق ىذا اؼبدخل فقد تدخلت اغبكومات يف كضع تشريعات منظمة لكافة األنشطة يف الدكلة ك منها        

ض الضريبة ، األمر الذم أدل إُف دكر أقل للقطاع اػباص يف صياغة ك تطوير األنشطة احملاسبية ػبدمة أغرا
النظرية احملاسبية ، ك انتشر ىذا اؼبدخل يف فرنسا حيث مت صياغة قانوف "نابليوف" الذم تطرؽ إُف بعض األمور 

ث مت كضع نظاـ احملاسبية ، ك كذلك ساد ىذا اؼبدخل يف أؼبانيا إضافة إُف بعض الدكؿ العربية مثل سوريا حي
 ؿباسبة خاص بإدارة بعض األجهزة اغبكومية مثل إدارة اعبمارؾ.

ك أماـ ىذه االختبلفات الطبيعية يف اؼببادئ ك اؼبعايَت ك القواعد احملاسبية اليت كانت تؤدم إُف نتائج ؿباسبية      
التنسيق اؼبشًتؾ من خبلؿ إهباد فقد أدركت ؾبموعة من الدكؿ أنبية اغباجة إُف كجوب  ـبتلفة ك أحيانا متعارضة،

 قاعدة مشًتكة للمقارنة ك التماثل ، ك من ىنا نشأت فكرة اؼبعايَت احملاسبية الدكلية.
ك لقد جاءت اؼبعايَت احملاسبية الدكلية بقواعد ك أسس تضبط األعماؿ ك التصرفات ك اإلجراءات احملاسبية ك 

لبياف اغبد األدىن من اؼبعلومات احملاسبية اليت هبب اإلفصاح عنها  تضع دليبل لكيفية تنفيذ اؼبعاعبات احملاسبية ، ك
،حيث أنو لغاية تأسيس عبنة اؼبعايَت احملاسبية الدكلية كاف ىناؾ عضواف بارزاف يف كضع اؼبعايَت احملاسبية الدكلية ك 

، ك ؾبلس  Financial Accounting Standards (FASB)نبا ؾبلس اؼبعايَت احملاسبية اؼبالية األمريكي 
،  ك تولت تطبيق اؼبعايَت  Accounting Standards Board (ASB)معايَت احملاسبة اؼبالية الربيطاين   

الصادرة عن ىاتُت اعبهتُت الدكلتاف اللتاف يتبعهما اجمللساف ك نبا الواليات اؼبتحدة األمريكية ك اؼبملكة اؼبتحدة ، 
السياسية ك االقتصادية مثل دكؿ الكومنولث اليت تتبع التاج الربيطاين  ك كذلك الدكؿ اليت ترتبط معهما باذباىاهتا

 ، ك َف يكن عبثا أف يعًتؼ ؽباتُت الدكلتُت بدكرنبا الكبَت يف تقدـ علم احملاسبة .
 ك يعود ذلك لؤلسباب التالية :  
 ة االقتصادية ،تبٍت الفكر الرأظباِف ك الذم يشجع عل  إهباد كل ما من شأنو تنظيم األعماؿ ك األنشط (1
 ِارتفاع مستول التعليم، (2
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 توفر القول العاملة اؼبؤىلة ك اؼبدربة ، (3
 انتشار الشركات الكبَتة متعددة اعبنسيات ، (4
 اإليباف دبسؤكلية اإلدارات للقياـ بدكر الوصاية نيابة عن اؼببلؾ، (5
 التأكيد عل  مبدأ اإلفصاح التاـ. (6

سبية ليست خاصة دبهنة احملاسبة يف أمريكا أك لكن كاف البد من جهة تعمل عل  كضع معايَت ؿبا
حيث ما يتم كضعو من معايَت ؿباسبية من قبل  بل تكوف قابلة للتطبيق عل  مستول صبيع دكؿ العاَف ، بريطانيا ،

ىي معايَت تتم كفقا   (ASB( أك ؾبلس معايَت احملاسبة الربيطانية ) FASBؾبلس اؼبعايَت احملاسبية األمريكية )
االقتصادية اؼبوجودة يف البيئتُت ، ك اليت زبتلف حتما عن بيئة كل دكلة من الدكؿ األخرل من ناحية ،  للمعطيات

ك من ناحية أخرل اختبلؼ درجة التقدـ ك التطور ك نوعية اؼبعامبلت السائدة يف السوقُت األمريكية ك الربيطانية 
عٌت بوضع معايَت ؿباسبية دكلية دبعزؿ عن عن تلك السائدة يف الدكؿ األخرل ، فكاف البد من كجود جهة ت

 International Accounting Standardsاجمللسُت اؼبذكورين ، فجاء تأسيس عبنة اؼبعايَت احملاسبية الدكلية 

Committee (IASC)   1973عاـ. 
للعديد من يف العقود الثبلثة األخَتة  بدأ االىتماـ بالمحاسبة الدكلية كمعايير المحاسبة الدكليةلقد     

 األسباب منها:

 تضاعف اؼبعامبلت التجارية بُت شركات األعماؿ الدكلية ، .1

 تضاعف كتطور كتنوع الشركات الدكلية ،  .2

تضػػاعف ااِلسػػػتثمارات بػػػُت ـبتلػػػف الػػػدكؿ األجنبيػػػة خػػبلؿ الفػػػًتات السػػػابقة كِاحتماليػػػة تضػػػاعفها يف الفػػػًتات   .3
 البلحقة بُت الدكؿ ،

 ية لتكوف أساسا يتم االسًتشاد هبا يف العمليات التجارية ،اغباجة إُف اؼبعايَت الدكل  .4

 ظهور كتضاعف مفهـو التضخم الذم أصبح من العوامل اؼبهمة يف احتساهبا  ،  .5

 العمبلت األجنبية كسعر التبادؿ بُت دكؿ العاَف كالشركات الدكلية ،  .6

 كلية .ظهور اؼبنظمات احملاسبية كالدكلية يف عملية إشراكها يف احملاسبة الد  .7
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كؽبػػػذه األسػػػباب كغَتىػػػا بػػػدأ االىتمػػػاـ باحملاسػػػبة الدكليػػػة حيػػػث عرفػػػت بأهنػػػا " هتػػػتم بدراسػػػة الفرضػػػيات كاؼبفػػػاىيم  
 كاألسس كالقواعد احملاسبية اؼبطبقة يف الدكؿ اؼبختلفة كالتحرم عن أسباب اختبلفها".

اكلػػة عبلػػب عػػدد مػػن األنظمػػة كبعػػد ذلػػك بػػدأ التنسػػيق بػػُت الػػدكؿ اؼبختلفػػة كاؼبنظمػػات اؼبعنيػػة فيهػػا يف ؿب
اؼبختلفة مع بعضها البعض. ك فبا ال شك فيو أف التنسيق الدكِف سوؼ هبعل اؼبقارنة بُت الشركات سهلة ، إال أف 

 ة متفػػػق عليو.ػػػاالستثمارات الدكلية ال يبكن أف تعمل ما َف تكن ىناؾ معايَت دكلي

 مفهـو المعايير المحاسبية1.  .1
النموذج الذم يوضع ليقاس عل  ضوئو كزف شيء ىو أك طولو أك درجة  Standardيقصد بكلمة اؼبعيار 

اؼبرشد األساس لقياس العمليات ك ىو   Accounting Standard، أما يف احملاسبة فاؼبعيار احملاس ي جودتو
اؼبستفيدين األحداث ك الظركؼ اليت تؤثر عل  اؼبركز اؼباِف للشركة ك نتائج أعماؽبا مع إيصاؿ اؼبعلومات إُف 

 .36منها
عتباره دبثابة قانوف عاـ يسًتشد بو احملاسب عند قيامو بإعداد ك ربضَت التقارير فاؼبعيار احملاس ي يبكن اِ 

ك  اؼبالية ك من مث البيانات اػبتامية للمنشأة ألنو البد من كجود مقاييس ؿبددة ؼبساعدة احملاسب عل  أداء عملو
دات عامة تؤدم إُف ترشيد اؼبمارسة العملية يف احملاسبة ك التدقيق ، ك بذلك زبتلف يبكن اعتبار اؼبعايَت دبثابة إرشا

اؼبعايَت عن اإلجراءات، فاؼبعايَت ؽبا صفة اإلرشاد العاـ أك التوجيو بينما تتطرؽ اإلجراءات للصيغة التنفيذية ؽبذه 
 .اؼبعايَت عل  حاالت تطبيقية معينة

مفهومة ك مقبولة من قبل مستخدميها ك منسقة مع بعضها البعض، ألف  كما هبب أف تكوف اؼبعايَت احملاسبية
الغرض األساس من معايَت احملاسبة ىو ربديد أساسيات الطرائق السليمة لقياس ك عرض ك إيضاح عناصر القوائم 

حلوال ؼبشاكل ك دبا أف اؼبعايَت احملاسبية سبثل  اؼبالية ك تأثَت العمليات ك األحداث ك الظركؼ عل  اؼبركز اؼباِف
خاصة ك عرضا إلجراءات عملية خاصة لذا هبب أف تتسم بالتعدد ك التعديل اؼبستمر انسجاما مع اإلطار 

فاؼبعايَت احملاسبية ىي اليت تربط األىداؼ ك اؼبفاىيم  اؼبفاىيمي ك اؼببادئ احملاسبية الذين يتسماف بالثبات النس ي،
 .بالتطبيقات العملية

د الدكليػػة القاعػػدة احملاسػػبية بأهنػػا " عبػػارة عػػن قواعػػد إرشػػادية يرجػػع إليهػػا اؼبهنيػػوف كقػػد عرفػػت عبنػػة القواعػػ
لػػدعم اجتهػػػادىم كاسػػػتلهاـ حكمػػػتهم ، كلكنهػػػا ال تلغػػػي اغبكمػػػة أك االجتهػػػاد أبػػػدا، كمػػػا إهنػػػا كصػػػف مهػػػٍت رفيػػػع 
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مقدـ إلى  دور المعايير المحاسبية الدولية في الحد مف األزمة المالية العالمية ،دراسة بعنواف : ،  بتوؿ محمد نوري،  دالكريـ سمـوحسف عب -
 األردف . –المؤتمر العممي السابع ، كمية االقتصاد و العمـو اإلدارية ، جامعة الزرقاء الخاصة 
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لتعبػػػػَت أك اؼبمارسػػػػة يف اؼبسػػػتول للممارسػػػػات اؼبهنيػػػػة اؼبقبولػػػػة قبػػػػوالن عامػػػػان كهتػػػدؼ إُف تقليػػػػل درجػػػػة االخػػػػتبلؼ يف ا
 .37الظركؼ اؼبتشاهبة، كتعتمد كإطار عاـ لتقييم نوعية ككفاءة العمل الفٍت كربديد طبيعة كعمق اؼبسؤكلية اؼبهنية"

إف اؼبعيار احملاس ي ىو قاعدة عامة تشتق من األىداؼ ك اؼبفاىيم النظرية للمحاسبة ك الذم يوجو تطور 
َت احملاسبية ال يبكن أف تتصف بصفة الثبات أك عمومية ااِلستخداـ نظرا لتغَت األساليب احملاسبية. كما أف اؼبعاي

الظركؼ البيئية من كقت آلخر ك من مكاف آلخر، فاؼبعايَت ىي أقل ثبات من اؼببادئ ، كبسبب كجود عبلقة بُت 
ال يبكن التوصل إُف معايَت االعتبارات البيئية ك اؼبعايَت فإف عملية بناء اؼبعايَت احملاسبية تعد عملية مستمرة، ك 

 دكلية قابلة للتطبيق يف كافة النظم االجتماعية ك السياسية.
ك يبكن كضع التعريف التاِف للمعايَت احملاسبية : فاؼبعيار احملاس ي ىو بياف لتحقيق التوافق ك التنسيق فيما 

للوحدة ، ك ىذا يساعد عل  جعل بُت السياسات ك اؼبعاعبات احملاسبية ؼبختلف اؼبعامبلت ك األحداث اؼبالية 
الكشوفات اؼبالية ذات قابلية للمقارنة ك الفهم من قبل األطراؼ ذات العبلقة. فاؼبعيار يوضع يف ضوء األعراؼ 

 .احملاسبية اؼبتعارؼ عليها ك الظركؼ البيئية السائدة ك أساسيات النظرية احملاسبية
 .أىمية المعايير المحاسبية الدكلية1.2

ة اؼبعايَت احملاسبية يف الدكر الذم تلعبو يف ربقيق التوافق احملاس ي الدكِف يف سبيل اغبصوؿ عل   تكمن أنبي
كشوفات مالية تتضمن معلومات ؿباسبية تتصف بالثبات ك اؼبوثوقية ك تساعد يف ازباذ قرارات رشيدة من قبل 

 :38فهي ضركرية لؤلسباب اآلتية اؼبستخدمُت
 المقارنة . أ

القرارات اؼبقارنة بُت ؾبموعة من البدائل، ك ىذه العملية تتطلب كشوفات معدة كفق أسس  تتطلب عملية ِازباذ
ىدؼ احملاسبة ىو توفَت معلومات مفيدة لصنع القرارات ، لذا فإف اؼبعايَت احملاسبية تسهل  موحدة . ك دبا أف

 عملية اؼبقارنة عن طريق توحيد األسس اليت تعد دبوجبها تلك الكشوفات.
 عالجة المعلومات المحاسبيةتكلفة م . ب

إف توحيد األسس إلعداد الكشوفات ىو ضركرم ؼبتخذم القرارات، فإذا كانت الكشوفات احملاسبية معدة كفق 
أسس ـبتلفة ك متعددة، عندئذ وبتاج متخذ القرار لطريقة معينة لتوحيد أسس إعدادىا، ك ىذا من شأنو أف 

الكشوفات اليت من اؼبمكن االستغناء عنها إذا كانت األسس  يكلف متخذ القرار كلفة إضافية ؼبعاعبة ىذه
 موحدة عن طريق اؼبعايَت احملاسبية.

                                                 
37

 . 273،انًكتجخ انعصشيخ ،ص 2002ًسبسجخ و انًعبييش انًسبسجيخ ،انطجعخ األونً دساسبد في َظشيخ ان يسًىد انسيذ انُبغً ، -
38

 مرجع سابؽ. دور المعايير المحاسبية الدولية في الحد مف األزمة المالية العالمية ،دراسة بعنواف : حسف عبدالكريـ سمـو ، بتوؿ محمد نوري ،  -



 

50 
 

  IAS/IFRSمعايري احملاسبة الدولية                                   جاىيالفصل ال

 القدرة على فهم المعلوماتج. 
معظم مستخدمي الكشوفات اؼبالية لديهم قدرة ؿبددة يف فهم اؼبعلومات احملاسبية ، فإذا مت إعداد ىذه 

  مستخدميها االستفادة منها بشكل فعاؿ يف إجراء الكشوفات كفق أسس غَت موحدة ، يكوف من الصعب عل
 اؼبقارنات بُت الوحدات أك بُت الفًتات اؼبالية للوحدة نفسها.

 د. الدعم المنطقي 
إف اؼبعايَت احملاسبية مدعومة منطقيا ك تشَت إُف نقاط التقاء احملاسبُت،  ألنو البد من كجود نوع من االلتقاء بينهم 

حملاسبية ىي دبثابة نقطة االلتقاء حىت ك إف كانوا يعملوف يف كحدات اقتصادية ـبتلفة ك بلداف يف العمل ، فاؼبعايَت ا
 ـبتلفة.

 ق. انسيابية االستثمار بين البلداف
للمعايَت احملاسبية أنبية كبَتة يف جذب االستثمارات ، فاؼبستثمر حىت يستثمر أموالو يف مشركع معُت ال بد أف 

ُت اؼبشاريع اليت من اؼبمكن االستثمار فيها يف ـبتلف البلداف، ك إمبا يسهل عمل اؼبقارنة يقـو بإجراء اؼبقارنات ب
 .ىو إتباع طرائق ؿباسبية موحدة عند إعداد الكشوفات اؼبالية ، ك ىذا ما توفره اؼبعايَت احملاسبية اؼبوحدة 

لقرارات اؼبتخذة يف يعترب كجود اؼبعايَت احملاسبية ضركرم من حيث توحيد حسابات الفركع كجعل ا
الشركات اؼبتعددة اعبنسيات أكثر دقة تساعد عل  مقارنة التقارير اؼبالية يف الدكؿ اؼبختلفة ، كما توفر اؼبعايَت 
إمكانية لتسجيل الشركات يف األسواؽ اؼبالية اػبارجية دكف اغباجة إُف إعداد كشوفات مالية ك فق أسس ؿباسبية 

 س موحدة .متعددة ك إمبا يتم استخداـ أس
 من أىمية المعايير المحاسبية نجد :

بسبب عدـ كجود سوؽ كفء للمعلومات احملاسبية يف الواقع العملي، يبكن ِاعتبار اؼبنشأة ؿبتكرة ِاحتكارا  – أ
طبيعيان للمعلومات احملاسبية، ك بالتاِف فإف عدـ كجود معايَت ؿباسبية سيجعل اؼبنشأة تتحكم يف نوعية ك كمية 

 :ت ك طريقة اإلفصاح عنها ك ىذا من شأنو أف يًتتب عليو اآليت اؼبعلوما
الطرائق ك األسس احملاسبية اليت تستخدمها الشركات ؼبعاعبة العمليات ك األحداث ذات  ِاختبلؼ يف .1

 الصفة اؼبالية اؼبتماثلة ك من مث يكوف من الصعب إجراء اؼبقارنة.

ض األحداث اؼبالية اؼبؤثرة عل  الشركة فبا يؤثر بشكل سل ي . قد يتم استخداـ أساليب غَت كافية لقياس ك عر 2
 .عل  ازباذ القرارات اؼبتعلقة بالتخطيط ك الرقابة ك تقييم األداء

إف منح اإلدارة كامل اغبرية لئلفصاح عن األساليب احملاسبية اليت زبتارىا أك تطبقها قد يؤدم إُف تعارض  .3
 .أف يقلل الثقة بالكشوفات اؼباليةمصاٌف الفئات اؼبختلفة ك ىذا من شأنو 

بسبب الرغبة بتحقيق األىداؼ االجتماعية، حيث أف ىدؼ اجملتمع ىو ربقيق التوزيع األمثل ؼبوارده عل  – ب
اؼبشاريع االستثمارية اؼبتزاضبة عل  تلك اؼبوارد، لذا يتعُت ضباية حقوؽ األطراؼ اؼبستفيدة من اؼبعلومات احملاسبية  
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ية يبكن أف تتم عن طريق اإلفصاح العاـ عن فرص ك نتائج االستثمار للجميع ك الذم يساعد ك ىذه اغبما كافة
عل  ربقيق ىذا اؽبدؼ ىو كجود اؼبعايَت احملاسبية اليت ستمنع إستفادة البعض من اؼبعلومات احملاسبية دكف البعض 

ت اليت ال ربظ  بإقباؿ كاؼ اآلخر، ىذا من جانب ك من جانب آخر ستتجو الدكلة لبلستثمار يف االستثمارا
 .من جانب اؼبستثمرين ػبدمة الصاٌف العاـ للمجتمع

 أمثلة عن االختالؼ في بعض الممارسات المحاسبية 
ىناؾ ِاختبلؼ يف اؼبمارسة احملاسبية بُت الدكؿ كىذا يعود لعدة اعتبارات ثقافية سياسية اجتماعية كمن بُت ىذه 

 :39االختبلفات قبد

كانت الشركات   1997يف بعض دكؿ العاَف حىت تفقد قيمتها ، فعل  سبيل اؼبثاؿ قبل عاـ  ال تطفأ الشهرة   .1
يف اؼبملكة اؼبتحدة تستطيع شطب الشهرة بتحميلها عل  حقوؽ ملكية اؼبسانبُت بدال من رظبلتها كبالتاِف 

 إطفائها. 

الشركات خارج الواليات لتسجيل اندماج  pooling interestsيسمح بتطبيق طريقة اؼبصاٌف اؼبشًتكة     .2
 اؼبتحدة األمريكية كيف بعض البلداف فقط. 

 ال تطالب بعض الدكؿ زبصيص شامل للضريبة.    .3

 ( لتسعَت اؼبخزكف يف بعض الدكؿ.LIFOال يسمح بتطبيق طريقة الوارد أخَتا الصادر أكال )   .4

 يتم رظبلتها يف العديد من الدكؿ.  بينما تعترب تكاليف البحث كالتطوير كمصركؼ يف الفًتة اليت ربدث فيها،   .5

 يتم تسجيل االحتياطات يف بعض الدكؿ للتأمُت الذايت أك ؼبواجهة االلتزامات احملتملة.   .6

ىناؾ اختبلفات يف طرؽ اإلىتبلؾ لؤلصوؿ اؼبعمرة ككذلك يف معاعبة العقود التأجَتية إف االختبلؼ يف    .7
ك اختبلؼ تفهمهم   لطبيعة حاجات مستخدمي البيانات اؼبالية، اؼبمارسة احملاسبية يعود إُف اختبلؼ الباحثُت 

للظركؼ اليت يعمل فيها منتجو تلك اؼبعلومات احملاسبية ، فبا أدل إُف ظهور فرؽ يف اؼبمارسة من بلد ألخر كىذا 
 : 40يعود لعاملُت أساسُت
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 .8ص: ،2003 انسُخ ،116دًع انعشثي نهًسبسجيٍ انمبَىَييٍ ، انعذديدهخ انً ، َعيى دهًش ، يعبييش انًسبسجخ انذونيخ 
40

أيبس  26،َششح انًدًع انعشثي نهًسبسجيٍ انمبَىَييٍ ، انعذد  2في اعتًبد يعبييش انًسبسجخ انذونيخ ،ج خيسًذ يبسيٍ غبدس ، دوس انهيئبد األكبديًي 

 . 8، ص:2004
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 طبيعة حاجة مستخدمي البيانات اؼبالية ،  - أ

 علومات احملاسبية .الظركؼ اليت يعمل فيها منتجو اؼب  - ب

 كيتوقف ىذاف العامبلف عل  ؾبموعة من اؼبتغَتات ك اليت يبكن ذبميعها يف ثبلث متغَتات رئيسية كىي: 

 اؼبتغَتات البيئية الثقافية ، -

 اؼبتغَتات البيئية التعليمية ،  -

 اؼبتغَتات البيئية السياسية . -

اس ي كاؼبمارسات احملاسبية بشكل جوىرم مثل : كما توجد ىناؾ عوامل أخرل قد تأثر عل  الفكر احمل       
 قوانُت الضرائب ، قوانُت أسواؽ رأس اؼباؿ، طبيعة النظاـ العاـ للدكلة كمدل تدخلها يف العملية االقتصادية

صبيع ىذه العوامل قد تساىم يف اختبلؼ اؼبمارسات احملاسبية بُت دكلة ك أخرل، كمن ىنا جاءت ضركرة 
 كِف.التوافق احملاس ي الد

إف اؼبعايَت احملاسبية الدكلية مبنية بالكامل عل  النمط األمريكي للمحاسبة. فاؼبعايَت الدكلية ما ىي إال 
عوؼبة للنمط األمريكي يف احملاسبة الذم هبسد ظاىرة اجتماعية تنعكس عن توليفة اؼبعتقدات السائدة يف اجملتمع 

سبية الدكلية ك باألخص الدكؿ األعضاء يف منظمة التجارة العاؼبية األمريكي، ك تطبق معظم دكؿ العاَف اؼبعايَت احملا
ك اليت تعد القول احملركة لعوؼبة االقتصاد العاؼبي اؽبادفة إُف ربويل اقتصاد الدكؿ من االقتصاد اؼبوجو إُف اقتصاد 

 .السوؽ
 قيق التوافق احملاس ي الدكِفكأخَتنا، يبكن القوؿ أف اؽبدؼ األساسي من كجود اؼبعايَت احملاسبية الدكلية ىو رب

Harmonisation International Accounting  يف سبيل ااِلستفادة من الكشوفات اؼبالية اؼبعدة دبوجبها
يف ازباذ قرارات اقتصادية رشيدة ، أما يف حالة عدـ كجود مثل ىذه اؼبعايَت فسيتم عندئذ ِاستخداـ طرائق ؿباسبية 

كيفية يصعب فهمها أك ااِلستفادة منها من قبل اؼبستخدمُت الداخليُت أك   متباينة توصل إُف كشوفات مالية
اػبارجيُت بسبب ِاختبلؼ األسس اليت ربدد ك تعاًف العمليات ك األحداث احملاسبية للمنشاة الواحدة أك اؼبنشآت 

 ك من مث ستكوف ىناؾ صعوبة يف ربقيق اؼبقارنة بُت الشركات اؼبختلفة. ،اؼبختلفة
 المعايير المحاسبية الدكلية.خصائص 1.3

بعد أف مت التطرؽ إُف أنبية كجود معايَت ؿباسبية دكلية، البد من معرفة اػبصائص األساسية الواجب توفرىا يف 
 ىذه اؼبعايَت حىت ربقق الفائدة من كجودىا ك ىي كاآليت:
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ناحية الداخلية ك فاؼبعايَت هبب أف تكوف متسقة منطقيا من ال االتساؽ المنطقي الداخلي كالخارجي  . أ
 اػبارجية مع عناصر البناء الفكرم من أىداؼ ك مفاىيم ك فركض ك مبادئ.

باعتبار أف اؼبعايَت تعد من أىم أدكات التطبيق العملي، لذا هبب مراعاة كافة الظركؼ البيئية : المالءمة  . ب
واءمة بُت متطلبات الفكر ك احمليطة عند إعدادىا، حبيث تكوف مبلئمة لواقع التطبيق العملي ك ىذا يتطلب اؼب

 متطلبات التطبيق.

بسبب عدـ ثبات الظركؼ البيئية ك تغَتىا من كقت آلخر ك من مكاف آلخر فاؼبعايَت احملاسبية  :  المركنة ج.
 الدكلية هبب أف تكوف مرنة، حبيث عملية إعدادىا تعد عملية مستمرة ك قابلة للتجديد ك اإلضافة.

وف اؼبعايَت احملاسبية الدكلية نابعة من الواقع ك تتبلءـ مع الظركؼ البيئية احمليطة هبا كما هبب أف تك  : د. الواقعية 
 .تكوف متبلئمة مع األعراؼ احملاسبية السائدة

 
 : فضبل عن اػبصائص اؼبذكورة سابقا يبكن إضافة اػبصائص اآلتية

ستخدمُت ك يتم ذلك عن طريق أخذ رأم هبب أف تكوف اؼبعايَت احملاسبية مفهومة من قبل اؼب : المفهومية  ق.
 .اعبهات اؼبستفيدة عند إعدادىا

 . هبب أف ال يتم التحيز ذباه بلوغ ىدؼ ؿبدد مقدما ؼبصلحة طرؼ معُت :ك. الحيادية 
حبيث يتم صياغتها يف ضوء أىداؼ احملاسبة اؼبالية من توفَت  : االنسجاـ مع أىداؼ المحاسبة المالية  ز.

 .خذم القراراتمعلومات مفيدة ؼبت
كانت احملاسبة غَت خاضعة ألم صورة من صور التنظيم اؼبهٍت ك كانت السياسة احملاسبية  1930قبل عاـ     

تعترب من أسرار الوحدة احملاسبية ك نتيجة لذلك َف يكن باإلمكاف إجراءا ؼبقارنة فيما بُت الشركات أك لنفس 
ة الكساد الكبَت اؼبتعلقة باهنيار سوؽ أألكراؽ اؼبالية ، إذ أف حدثت أزم 1929الشركة لفًتات متعاقبة ، كيف عاـ

السبب الرئيس يف حدكث األزمة ىو قياـ اعبهات اؼبستفيدة بازباذ قرارات مستندة إُف كشوفات مالية معدة كفق 
ن اػبارجيُت أسس ؿباسبية ـبتلفة فبا افقد تلك البيانات القابلية عل  اؼبقارنة بُت تلك الشركات من قبل اؼبستفيدي

، ىذا األمر تطلب أف يكوف ىناؾ معايَت ؿباسبية معتمدة عل  اؼببادئ احملاسبية اؼبقبولة قبوال عاما ك صادرة من 
قبل جهات مهنية معًتؼ هبا عبعل القوائم اؼبالية تعد عل  أسس متسقة ؽبا قابلية اؼبقارنة ك تكوف ذات فائدة 

( بالعمل عل  تطوير مبادئ ك SECكؿ األكراؽ اؼبالية يف أمريكا )ك ىنا طالبت ىيئة تدا  .للجهات اؼبختلفة
 .معايَت مهنة احملاسبة لتكوف ملزمة لكافة الوحدات احملاسبية 

إف ااِلختبلؼ يف تطبيق اؼبعايَت احملاسبية عند إعداد الكشوفات اؼبالية يؤدم إُف التوصل إُف نتائج ـبتلفة فبعض 
ر معُت باستخداـ معايَت ؿباسبية معينة، لكن لو مت إعادة تلك الكشوفات اؼبنشآت يبكن أف ربقق رحبا دبقدا
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 نفسها كفق معايَت ؿباسبية أخرل لتم التوصل إُف نتائج ـبتلفة ك كدليل عل  ذلك مصرؼ ناشيوناؿ كيست
مليوف جنيو إسًتليٍت  65 قد حقق رحبا مقداره  British National West Minister الربيطاين  منسًت
لكن عندما مت إعداد كشوفاتو مرة ثانية لنفس السنة كفق اؼبعايَت  1991ؼبعايَت احملاسبية الربيطانية يف عاـ كفق ا

مليوف جنيو إسًتليٍت، لذلك فاف االعتماد عل   59احملاسبية األمريكية ك جد بأنو قد حقق خسارة مقدارىا 
 .حقيقو احملاسبة الدكليةمعايَت موحدة يؤدم إُف ربقيق نتائج موحدة. ك ىذا ما تصبو لت

 عمليات إصدار معايير المحاسبة الدكلية.2
 .إجراءات تطوير المعيار المحاسبي الدكلي2.1

إف عملية إصدار اؼبعايَت احملاسبية سبر بإجراءات منظمة تضمن نوعية عالية ؽبذه اؼبعايَت اليت تتطلب فبارسات 
التشاكر يف ىذا اجملاؿ مع اؽبيئات األعضاء يف اللجنة ك ؿباسبية مبلئمة يف ظركؼ اِقتصادية ؿبددة، كما يتم 

 :41ىيئات كضع اؼبعايَت ك ؾبموعات مهمة أخرل، ك سبر إجراءات تطوير اؼبعيار احملاس ي الدكِف باػبطوات التاِف

بلداف عل  األقل ، ك قد تضم ىذه اللجنة كذلك  3 تأليف عبنة توجيهية تضم فبثلُت من ىيئات ؿباسبية يف -1
من منظمات أخرل مث تقـو ىذه اللجنة بتحديد ك مراجعة كافة اؼبسائل احملاسبية اؼبتعلقة باؼبوضوع ، ك  فبثلُت

تدرس ىذه اللجنة اؼبتطلبات ك اؼبمارسات احملاسبية الوطنية ك اإلقليمية دبا يف ذلك اؼبعاعبات احملاسبية اؼبختلفة 
بتقدًن ـبطط عمل للمجلس الذم يدير أعماؿ عبنة  اؼببلئمة يف الظركؼ اؼبختلفة ، ك تقـو يف هناية اؼبطاؼ

بلدان معينُت من قبل  ثبلثة عشر  معايَت احملاسبة الدكلية حيث يتكوف ىذا اجمللس من فبثلي اؽبيئات احملاسبية من
 منظمات مهتمة يف كضع التقارير اؼبالية .  أربعة  ؾبلس اإلرباد الدكِف للمحاسبُت ك

خطط بالتعليق عليو إف أراد ذلك ك من مث تقـو اللجنة التوجيهية بإعداد ك نشر يقـو اجمللس بعد ِاستبلـ اؼب -2
مسودة اؼببادئ أك كثيقة نقاش أخرل يكوف الغرض منها ىو ربديد اؼببادئ احملاسبية األساسية اليت تشكل األساس 

 .القبوؿ أك الرفض يف إعداد مسودة اؼبعيار كما تبُت يف ىذه اؼبسودة اغبلوؿ البديلة ك أسباب اقًتاحها ب
أشهر بينما يف حاؿ تعديبلت  3 تطلب التعليقات من كافة األطراؼ اؼبهتمة خبلؿ فًتة اؼبسودة ك البالغة -3

 .ؼبعيار ؿباس ي دكِف فيمكن أف يطلب اجمللس من اللجنة التوجيهية إعداد اؼبسودة دكف نشر مسودة مبادئ أكال
سودة اؼببادئ ك تضع قائمة هنائية لتقديبها للمجلس ك تراجع اللجنة التوجيهية كافة التعليقات عل  م -4

 .تستخدـ كأساس إلعداد مسودة اؼبعيار الدكِف اؼبقًتح

                                                 
41

-http://almohasb1.blogspot.com/2010/04/international-accounting-standards-
new.html#ixzz0ykkFdygI ,20 :59 ,27/05/2010 . 

http://almohasb1.blogspot.com/2010/04/international-accounting-standards-new.html#ixzz0ykkFdygI
http://almohasb1.blogspot.com/2010/04/international-accounting-standards-new.html#ixzz0ykkFdygI
http://almohasb1.blogspot.com/2010/04/international-accounting-standards-new.html#ixzz0ykkFdygI
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تعد اللجنة التوجيهية مسودة معيار للمصادقة عليها من قبل اجمللس ك بعد مراجعتها ك اؼبوافقة عليها من قبل  -5
ه اؼبسودة خبلؿ فًتة حدىا األدىن شهر ىذا ثلثي اجمللس، تنشر ك تدع  األطراؼ اؼبهتمة للتعليق عل  ىذ

 .باإلضافة إُف ااِلستعانة باالستشارات اإلضافية إذا رأل اجمللس ضركرة لذلك
أم ربديد لنطاؽ أم معيار دكِف ؿباس ي هبب توضيحو يف البيانات اػباصة هبذا اؼبعيار، إف معايَت احملاسبة  إف

اؼبادية ك يطبق أم معيار ؿباس ي عادة من تاريخ ؿبدد ينص عليو يف  الدكلية ليست معنية بالتطبيق عل  البنود غَت
 ذات اؼبعيار ك ما َف ينص عل  خبلؼ ذلك فإنو ال يطبق بأثر رجعي 

 :ىذا ك تتناكؿ نطاؽ معايَت احملاسبة الدكلية اذباىُت
 : ك يتعامل مع اإلطار النظرم الذم يتضمن: االتجاه األكؿ

 .ىدؼ البيانات اؼبالية -1
 .يا ك اػبواص النوعية اليت ربدد مدل االستفادة من اؼبعلومات يف البيانات اؼباليةاؼبزا -2
 .التعريف ك القياس ك االعًتاؼ بالعناصر األساسية للبيانات اؼبالية -3
 .مفاىيم رأس اؼباؿ ك احملافظة عليو -4

 :اإلتجاه الثاني
الصناعية ك صبيع منشآت األعماؿ اؼبصدرة  ينطبق اإلطار فيو عل  البيانات اؼبالية لكل اؼبنشآت التجارية ك    

للتقارير السنوية سواء ما يعمل منها يف القطاع العاـ أك يف القطاع اػباص، ك يقصد دبنشآت األعماؿ مصدرة 
 .التقارير أية منشأة يوجد ؽبا مستخدموف لبياناهتا اؼبالية يعتمدكف عل  تلك البيانات كمصدر رئيسي للمعلومات

و معايَت احملاسبة الدكلية من أثر ىاـ عل  ربسُت ك زيادة تناسق اإلببلغ اؼباِف فإف الكثَت من ك نظرا ؼبا تركت
الشركات ك كاضعي األنظمة باألكراؽ اؼبالية ك الوكاالت اغبكومية تسع  اِلستخداـ ىذه اؼبعايَت ك إلزاـ األطراؼ 

 : ما يلي اؼبعنية بتطبيقها ىذا ك قد ِاستخدمت معايَت احملاسبة الدكلية يف

 .أساس اؼبتطلبات الوطنية احملاسبية يف كثَت من البلداف -1
أساس دكِف يف البلداف اليت طورت من متطلباهتا اػباصة كما ىو اغباؿ يف بلداف صناعية ك أخرل صاعدة يف  -2

 .جنوب شرؽ أسيا ك الصُت ك ركسيا
لية عرض قوائمها اؼبالية دبوجب بورصات األسهم ك السلطات اؼبنظمة اليت تسمح للشركات األجنبية أك احمل -3

 .اؼبعايَت الدكلية
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 1995من قبل اؽبيئات اليت ىي أعل  من اؽبيئات الوطنية مثبل ؼبفوضية األكركبية اليت أعلنت يف العاـ  -4
 .اعتمادىا الكبَت عل  عبنة اؼبعايَت إلعطائها نتائج تفي حباجات أسواؽ رأس اؼباؿ فيها

بشكل  ( إُف توفَت معايَت ؿباسبية دكلية مقبولةIOSCOؽ اؼبالية )كما تسع  اؼبنظمة الدكلية لؤلكرا -5
متبادؿ لبِلستخداـ يف عركض األكراؽ اؼبالية للشركات متعددة اعبنسيات فبا دعا الشركات بااِللتزاـ يف معايَت 

واؽ اؼبالية احملاسبة الدكلية ك اإلفصاح عن ذلك يف قوائمها اؼبالية حىت يبكن ؽبا إدراج ك عرض أسهمها يف األس
اؼبختلفة ، ىذا ك ذبب اإلشارة أيضَا إُف طلب الدكؿ الصناعية السبع من اؼبنظمة الدكلية لؤلكراؽ اؼبالية أف ذبرم 

ك من أجل الفائدة العلمية ك  من حُت آلخر تقييما ؼبنظومة اؼبعايَت احملاسبية الدكلية سبهيدا العتماد تلك اؼبعايَت
  ك إف كاف متأخرا ك خاصة يف اجملاؿ احملاس ي.ؿباكلة اللحاؽ بركب التطور حىت

 . أىداؼ إصدار معايير المحاسبة الدكلية2.2
 :42فبا ال شك فيو أف إلصدار اؼبعايَت احملاسبية أنبية تتجل  فيما يلي

 صلحة إعداد ك نشر اؼبعايَت احملاسبية اليت يتم ااِلسًتشاد هبا عند إعداد القوائم ك البيانات اؼبالية دبا وبقق اؼب
 .العامة مع العمل عل  القبوؿ الدكِف ؽبذه اؼبعايَت ك تطبيقها عاؼبيا

  العمل عل  التحسُت ك التنسيق بُت األنظمة ك القواعد ك اإلجراءات احملاسبية اؼبرتبطة بإعداد ك عرض القوائم
 اؼبالية.

عل  إصدار ك نشر اؼبعايَت ك يتم ربقيق اؽبدفُت الرئيسُت السابقُت من خبلؿ أعضاء اللجنة ك الذين يعملوف 
 : احملاسبية الدكلية بالدكؿ اليت ينتموف إليها ك أف يبذلوا عنايتهم اػباصة لتحقيق ما يلي

  التأكد من أف القوائم اؼبالية اؼبنشورة قد أعدت ك عرضت دبا يتفق مع معايَت احملاسبية الدكلية ك اإلفصاح عن
 .ذلك

 عنية بوضع اؼبعايَت احملاسبية بالتزاـ دبعايَت احملاسبة الدكليةإقناع اغبكومات ك الشركات ك اعبهات اؼب. 

  إقناع اؽبيئات الرظبية اؼبشرفة عل  أسواؽ اؼباؿ ك اؼبنظمات التجارية ك الصناعية بضركرة إلزاـ الوحدات اػباضعة
 .تزاـإلشرافها أك التابعة ؽبا بتطبيق معايَت احملاسبة الدكلية مع اإلفصاح عن مدل تنفيذ ىذا االل

  إقناع مراجعي اغبسابات اػبارجيُت بالتحقق من مدل قياـ الشركات بإتباع معايَت احملاسبة الدكلية عند إعداد ك
 .ذبهيز القوائم ك البيانات اؼبالية
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 . 2008 /2007يير اإلبالغ المالي الدولية ، السنة الجامعية ، أطروحة دكتوراه دولة بعنواف التوجو الجديد نحو معا حواس صالح -
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 العمل عل  اِكتساب الدعم الدكِف لقبوؿ ك تطبيق معايَت احملاسبية الدكلية . 

اسبة الدكلية ، ىي أف احملاسبة الدكلية هتدؼ إُف ِاستعماؿ لغة أما عن اؼبشاكل اليت تواجو تطبيق معايَت احمل
ؿباسبية مشًتكة ك إزالة الفوارؽ ك ااِلختبلفات اؼبوجودة يف األنظمة احملاسبية ، ك ىذا يتطلب حصر ااِلختبلفات 

ية، كما يطرح اؼبوجودة يف القواعد ك اؼببادئ احملاسبية بُت الدكؿ، فبا يطرح مشكلة ِاختبلؼ األنظمة احملاسب
مشكلة اختبلؼ نظم التكاليف ك احملاسبة اإلدارية ك درجة تقدمها ك نوعية التقارير اليت ترتبط بالشركات، ك 
مستول اإلفصاح عن اؼبعلومات اليت تتضمنها التقارير ك القوائم اؼبالية ، ك طرؽ ك أساليب إعدادىا باإلضافة إُف 

 .كلة إُف أخرل ك تباين اؼبعايَت من بلد آلخرمشكلة اختبلؼ ك تباين طرؽ اؼبراجعة من د
 IAS/IFRS. تبويب ك عرض ملخص لمعايير المحاسبة ك اإلبالغ المالي الدكلية 3

 كتفسيراتها
إف ربقيق االنسجاـ يف إعداد القوائم اؼبالية يف ـبتلف أرجاء العاَف ىي اغباجة اؼبلحة ؽبذا العصر، ال 

نات ىادفة للمعلومات اؼبالية ك ىذا ما يعزز أنبية معايَت احملاسبة الدكلية ك سيما إذا كاف من الضركرم إجراء مقار 
  توضيح أىم مفاىيمها ك أىدافها.

 : 43.أىم مفاىيم ك أىداؼ ىذه المعايير3.1
 المبادلء العامة للتقييم كعرض البيانات المالية Principes généraux d’évaluation et 

de présentation 

 Presentation of Financial Statementsعرض القوائم المالية   -1ي المحاسبالمعيار 
IAS 1)) 

يهدؼ ىذا اؼبعيار إُف بياف أساس عرض القوائم اؼبالية من أجل ضماف إمكانية اؼبقارنة مع قوائم فباثلة لنفس 
إرشادات خاصة  ًنتقد اؼبنشأة يف فًتات أخرل أك ؼبنشآت أخرل، ك وبدد اؼبعيار عدة اعتبارات لعرض القوائم ك

 2007هبيكلها  ك ربديد اغبد األدىن حملتوياهتا كما يعرض اؼبعيار مباذج القوائم اؼبالية. عدؿ اؼبعيار آلخر مرة عاـ 
 . 2009ك يطبق معدال 

  

                                                 
43

و نغبيخ   2008/11/24يأيىٌ زًذاٌ ،يعبييش انًسبسجخ انذونيخ ،انذوسح انتسضيشيخ نهًتمذييٍ اليتسبَبد انًسبسجيٍ انمبَىَييٍ ديشك  -

2008/12/03  .dis.com-www.jps. 

http://www.jps-dis.com/
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 السياسات المحاسبية، التغييرات في التقديرات المحاسبية، األخطاء -8المعيار المحاسبي 
Accounting policies ,changes in accounting estimates and errors 

IAS 8)) 
يهتم ىذا اؼبعيار بعرض الربح أك اػبسارة من األنشطة العادية يف فائدة الدخل كما يهتم باحملاسبة عن التغَتات يف 
التقديرات احملاسبية، ك األخطاء األساسية ك التغَتات يف السياسات احملاسبية حيث يعرض اؼبعيار تعريفا كاضحا 
لكل من البنود غَت العادية ك األنشطة العادية ك األخطاء األساسية ك السياسات احملاسبية. يطبق بعد أحدث 

 . 2005تعديل ابتداءا من عاـ 
 Interim Financial Reporting المالية المرحلية المعلومات -34المعيار المحاسبي 

IAS 34)) 
وف التقرير اؼباِف اؼبرحلي ك بياف مبادئ االعًتاؼ ك القياس يف يهدؼ ىذا اؼبعيار إُف بياف اغبد األدىن من مضم

البيانات اؼبالية الكاملة أك اؼبختصرة لفًتة مرحلية ك يقصد بالتقرير اؼبرحلي تقرير ماِف وبتوم إما عل  ؾبموعة كاملة 
مع أخذ  1999ء من عاـ يطبق ابتدا أك ـبتصرة من البيانات اؼبالية لفًتة أقل من السنة اؼبالية الكاملة للمنشأة.

 . 2009ك الذم طبق ابتداء من  2007لعاـ  1التعديبلت عل  اؼبعيار 
  تطبيق معايير اإلقرار المالي ألكؿ مّرة. -1معيار اإلقرار المالي  

First-Time-Adoption of International Financial Reporting Standards 
IFRS 1)) 

قوائم ذات جودة عالية من  ح القوائم اؼبالية اؼبعدة كفق اؼبعايَت للمرة األكُف،يهدؼ ىذا اؼبعيار إُف ضماف أف تصب
 حيث:

 جعلها كاضحة ك قابلة للمقارنة. .1
 تكوف نقطة بداية لتطبيق اؼبعايَت. .2
 مراعاة عامل التكلفة يف ربسُت جودة القوائم. .3

ك معاعبة الفركقات الناشئة عن االنتقاؿ ك يتضمن اؼبعيار إرشادات عن كيفية إعداد القوائم ألكؿ مرة كفق اؼبعايَت 
 . 2004إُف تطبيق اؼبعايَت. يطبق اؼبعيار ابتداء من عاـ 
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 طريقة تقييم األصوؿ 

 Intangible Assets األصوؿ غير الملموسة  -38المعيار 
IAS 38)) 

ر آخر كما ينص عل  كجوب يعرض اؼبعيار اؼبعاعبة احملاسبية للموجودات غَت اؼبلموسة اليت َف تتم معاعبتها يف معيا
االعًتاؼ باألصل إذا حقق الشركط الواردة فيو ك ينص أيضا عل  كيفية قياس اؼببلغ اؼبسجل للموجودات غَت 

 .2004اؼبلموسة ك اإلفصاح عنها. يطبق ابتداء من عاـ 
 Property ,Plant and Equipment   الموجودات الثابتة المادية-16المعيار 

IAS16)) 
كصف اؼبعاعبة احملاسبية لؤلصوؿ اؼبذكورة ك االعًتاؼ هبا. حيث يعرؼ ىذه األصوؿ ك استهبلكها يهدؼ إُف 

كالقيمة القابلة لبلستهبلؾ كاغبياة االنتاجية ك القيمة اؼبتبقية ك القيمة العادلة. كما وبدد اؼبعيار عناصر تكلفة 
و ك استبعاده. يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء األصل ك النفقات البلحقة اؼبتعلقة بو ك إعادة تقييمو ك استهبلك

 .2005من عاـ 

 Inventories  المخزكف-2المعيار 

IAS 2)) 
يهدؼ إُف عرض اؼبعاعبة احملاسبية للمخزكف كفقا ؼبدخل التكلفة التارىبية حيث يتطرؽ إُف ربديد مبلغ تكلفة 

شادات عملية لتحديد التكلفة ك صايف القيمة اؼبخزكف اليت سيظهر هبا يف اؼبيزانية العمومية ،ك يعرض اؼبعيار إر 
القابلة للتحقق ك معادالت التكلفة ك طرؽ تقوًن اؼبنصرؼ من اؼبخزكف ك اإلفصاح عن اؼبخزكف. يطبق بعد 

 .2005أحدث تعديل ابتداء من عاـ 
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 Investment Property  الموجودات االستثمارية-40المعيار 

IAS 40)) 
 اسبية للممتلكات االستثمارية ك متطلبات اإلفصاح اؼبتعلق هبا.يهدؼ إُف كصف اؼبعاعبة احمل

اؼبمتلكات االستثمارية : )أراضي أك مباين( ؿبتفظ هبا )من قبل مستأجر بعقد إهبار سبويلي( اِلكتساب إيرادات 
غولة من اؼبالك إهباريو أك من ارتفاع قيمتها الرأظبالية ك ليس من استخدامها يف اإلنتاج أك البيع. اؼبمتلكات اؼبش

 .2005ىي احملتفظ هبا لبلستخداـ العادم. يطبق ابتداء من عاـ 
 Impairment of Assets  انخفاض قيمػة األصوؿ-36المعيار

IAS 36)) 
يعرض ىذا اؼبعيار اؼبعاعبة احملاسبية االلبفاض يف قيمة اؼبوجودات ك اإلفصاح عنها. حيث يطالب باالعًتاؼ 

لبفاض يف قيمة اؼبوجودات حبيث ال يتم تسجيل اؼبوجودات دبا ال يزيد عن اؼببلغ القابل باػبسارة الناصبة عن اال
لبلسًتداد. ك يعرؼ اؼبعيار اؼببلغ القابل لبلسًتداد بأنو صايف سعر البيع لؤلصل أك قيمتو اؼبستخدمة )القيمة اغبالية 

اؼبعيار مصادر اؼبعلومات عن االلبفاض يف  للتدفقات النقدية اؼبستقبلية اؼبقدرة لؤلصل( أيهما أعل  . كما يعرؼ
 .2004القيمة ك طرؽ قياس االلبفاض. يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عاـ 

 األصوؿ غير المتداكلة المحتفظ بها ألغراض البيع كاألعماؿ المتوقفة-5معيار اإلقرار المالي 

Non current assets held for sale and discontinued operations 

IFRS 5)) 
 ا يلي:دب، ك يقضي اؼبعيار  ) العمليات اؼبتوقفة ( 25وبل ىذا اؼبعيار ؿبل اؼبعيار احملاس ي الدكِف 

قياس األصوؿ احملتفظ هبا لرسم البيع باؼببلغ اؼبسجل أك القيمة العادلة مطركحا منها التكاليف حىت البيع أيهما  .1
 أقل.
 انية بشكل منفصل .عرض األصوؿ احملتفظ هبا لرسم البيع يف اؼبيز  .2
 .2005عرض نتائج العمليات اؼبتوقفة بشكل منفصل يف قائمة الدخل. يطبق ابتداء من عاـ  .3
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 طريقة تقييم الخصـو  Méthode d’évaluation des passifs   

   Employee Benefits منافع الموظفين -19 المعيار
IAS 19)) 

وظفُت ك يعرؼ اؼبعيار عدة مصطلحات مثل منافع اؼبوظفُت ك يهدؼ إُف بياف احملاسبة ك اإلفصاح عن منافع اؼب
تلك اؼبنافع قصَتة ك طويلة األجل ك غَتىا. ك ينص اؼبعيار عل  شركط اإلعًتاؼ ك القياس ك االفصاح . يطبق 

 .2006بعد أحدث تعديل اِبتداء من عاـ 
 Income Taxesضرائب الدخل   -12 المعيار

IAS 12)) 
ية لضرائب الدخل اليت تضم صبيع الضرائب احمللية ك األجنبية اؼبفركضة عل  األرباح اػباضعة يصف اؼبعاعبة احملاسب

للضريبة ك وبدد اؼبعيار تعريفات للربح احملاس ي ك الربح اػباضع للضريبة ك الدخل الضري ي ك الضريبة اعبارية. يطبق 
 .2001بعد أحدث تعديل ابتداء من عاـ 

 تزامات كاألصوؿ المحتملةالمخصصات، اإلل -37 المعيار
 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

IAS 37)) 
يهدؼ ىذا اؼبعيار إُف ضماف تطبيق مقاييس ااِلعًتاؼ ك أسس ااٍلعًتاؼ احملاسبية عل  اؼبخصصات ك اؼبطلوبات 

َت مؤكدين. يطبق ابتداء غت ك مبلغ ك يعرؼ اؼبعيار اؼبخصص عل  أنو مطلوب ذك توقي ك اؼبوجودات احملتملة.
 .1999من عاـ 

 Borrowing Costsتكاليػف األقتراض   -23 المعيار
IAS 23)) 

يهدؼ إُف عرض اؼبعاعبة احملاسبية لتكاليف ااِلقًتاض حيث يعًتؼ هبا عل  أهنا مصركؼ ك لكن اؼبعيار يسمح 
ضمن شركط عرضها اؼبعيار. يطبق ابتداء من عاـ دبعاعبة بديلة مسموح هبا ك ىي رظبلة تكاليف االقًتاض ك لكن 

1995. 
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 طرؽ التقييم: حاالت محددة  Méthodes d’évaluation – aspects spécifiques 

 Leases عقود اإليجار-17 المعيار
IAS17)) 

.ك يوضح  يتضمن ىذا اؼبعيار تعريفا كاضحا لعقد اإلهبار ك ألنواعو ، التمويلي ك التشغيلي ك غَت القابل لئللغاء
اؼبعيار شركط كل نوع ك طرؽ التعامل معها ك طرؽ عرضها يف القوائم اؼبالية لكل من اؼبستأجرين ك اؼبؤجرين. 

 .2005يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عاـ 
   Construction Contracts   عقود اإلنشاء-11 المعيار

IAS11)) 
تعلقة بعقود اإلنشاء. حيث يعرؼ عقد اإلنشاء ك يفرؽ بُت يعرض اؼبعاعبة احملاسبية لئليرادات ك التكاليف اؼب

العقد ذك السعر احملدد ك عقد التكلفة زائد نسبة. ك وبدد اؼبعيار شركط لقياس اإليراد ك االعًتاؼ بو ك كذلك 
ن قياس تكاليف العقد، ك االعًتاؼ باػبسائر اؼبتوقعة ك التغَتات يف التقديرات. يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء م

 .1995عاـ 
   Revenue  اإليراد-18 المعيار

IAS18)) 
يعرؼ ىذا اؼبعيار اإليراد ك يهتم بقياس اإليراد من بيع البضائع ك تأدية اػبدمات ك إيرادات أخرل ك وبدد اؼبعيار 

 .2005القياس بالقيمة العادلة للمقابل اؼبستلم أك القابل لبلستبلـ. يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عاـ 
 محاسبة المنح الحكومية كاإلفصاح عن المساعدات الحكومية-20 المعيار 

 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 
Assistance 

IAS20)) 
يعرؼ اؼبعيار اؼبنح اغبكومية ك اؼبساعدات اغبكومية بأشكاؽبا اؼبختلفة ك شركط االعًتاؼ ك اإلفصاح. يطبق 

 .1984عاـ ابتداء من 
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   Insurance Contracts  عقود التأمين-4معيار اإلقرار المالي 

IFRS4)) 
يهدؼ اؼبعيار إُف ربديد أساليب إعداد التقارير اؼبالية لعقود التامُت اليت يتم إصدارىا من قبل أية مؤسسة تصدر 

ك عل  اإلفصاح اؼبتعلق هبا. يطبق مثل ىذه العقود. ك يتناكؿ اؼبعيار إدخاؿ تعديبلت عل  ؿباسبة عقود التأمُت 
 . 2005ابتداء من 

 عمليػات تجميع الميزانيات   Opérations de consolidation 

 البيانات المالية الموحدة كالمنفصلة فػي الشركات التابعػة-27 المعيار
Consolidated and Separate Financial Statements 

IAS27)) 
اؼبالية اؼبوحدة ك بعرض إجراءات التوحيد ك اإلفصاح. يطبق بعد أحدث تعديل يهتم ىذا اؼبعيار بعرض القوائم 

 .03ؼبراجعة معيار التقرير رقم   2009ابتداء من عاـ 
   Interests In Joint Venturesالحصص في المشاريع المشتركة -31 المعيار

IAS31)) 
ليت يعرفها اؼبعيار بأهنا ترتيبات تعاقدية يقـو دبوجبها يهتم ىذا اؼبعيار باحملاسبة عن اغبصص يف اؼبشاريع اؼبشًتكة ك ا

طرفاف أك أكثر بنشاط اقتصادم ىبضع للرقابة اؼبشًتكة ك قد عرض اؼبعيار أشكاؿ اؼبشاريع اؼبشًتكة ك عرؼ 
الًتتيب التعاقدم ك العمليات ربت السيطرة اؼبشًتكة ك األصوؿ ك الوحدات ربت السيطرة اؼبشًتكة ك األصوؿ ك 

ات ربت السيطرة اؼبشًتكة ك القوائم اؼبالية اؼبوحدة ؽبا ك اؼبنفصلة. يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عاـ الوحد
 .2008لعاـ  27مع أخذ التعديبلت عل  اؼبعيار  2005

  Investments in Associatesالمحاسبة عن  اإلستثمارات في  الشركات الزميلة-28  المعيار
IAS28)) 

شأة الزميلة بأهنا منشأة يوجد للمستثمر تأثَت ىاـ عليها ك ىي ليست منشأة تابعة أك مشركع يعرؼ اؼبعيار اؼبن
مشًتؾ للمستثمر ك يعرض اؼبعيار طرؼ االعًتاؼ دبوجب طريقيت حقوؽ اؼبلكية ك التكلفة ك تطبيقاهتا. يطبق بعد 

 .2005أحدث تعديل ابتداء من عاـ 
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 ؼ العمالت األجنبيػةأثار التغييرات في أسعار صر -21 المعيار
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 

IAS21)) 
يطبق ىذا اؼبعيار عل  اؼبعامبلت األجنبية ك يف ترصبة القوائم اؼبالية  للعمليات األجنبية حيث ينص عل  شركط 

ار الصرؼ ك معاعبتها. ااِلعًتاؼ األكِف ك بفركقات الصرؼ ك تصنيف العمليات األجنبية ك التغَتات يف أسع
 .2005يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عاـ 

 Related Party Disclosures  اإلفصاح عػن األطراؼ ذات العالقة-24 المعيار
IAS 24)) 

وبدد اؼبعيار الطرؼ ذك العبلقة يف حالة كوف أحد األطراؼ قادر عل  التحكم بالطرؼ اآلخر أك فبارسة تأثَت ىاـ 
 .2005رارات مالية أك تشغيلية. يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عاـ عليو يف صنع ق

  Business Combinations اندماج األعماؿ  -3معيار اإلقرار المالي 

IFRS  3)) 
 ك يقتضي ىذا اؼبعيار: 22وبل ىذا اؼبعيار ؿبل اؼبعيار احملاس ي الدكِف 

 ندماج .ستخداـ أسلوب الشراء يف احملاسبة عن كافة عمليات االاِ  .1
 ربديد الشركة اؼبشًتية. .2
 قياس تكلفة االندماج بالقيمة العادلة. .3
 أسس ااِلعًتاؼ بشهرة احملل. .4
 ااِلعًتاؼ باألصوؿ ك ااِللتزامات عند ااِلندماج. .5

 . 2009ابتداء من  2008ك يطبق بعد تعديبلت  2004يطبق اؼبعيار اِبتداء من عاـ
 عػرض الحسابات كالمعلومات المالية Présentation des comptes et de 

l’information financière 

 Cash Flow Statementsقائمة التدفق النقدم    -7المعيار المحاسبي 
IAS 7)) 

يهتم ىذا اؼبعيار بقائمة التدفقات النقدية حيث وبدد مفاىيم بعض اؼبصطلحات اؼبستخدمة مثل النقدية ك 
نشطة التشغيلية ك االستثمارية ك التمويلية. ك يعرض اؼبعيار شكبل لفائدة النقدية اؼبعادلة ك التدفقات النقدية ك األ
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التدفقات النقدية موزعة إُف األنشطة الثبلث: تشغيلية ك ِاستثمارية ك سبويلية، ك يعرض أمثلة عل  كل نوع من 
النقدية اؼبرتبطة ىذه األنشطة، كما وبدد اؼبعيار شركط عرض التدفقات النقدية بالعملة األجنبية، ك التدفقات 

بالبنود غَت العادية ك تلك الناصبة عن الفوائد ك أرباح األسهم ك عن ضرائب الدخل ك غَتىا. يطبق بعد أحدث 
 .2009تعديل ابتداء من عاـ 

  Earnings Per Shareحصة األسهػم من األرباح   -33المعيار المحاسبي 
IAS 33)) 

ربديد ك عرض حصة السهم من األرباح فبا يؤدم إُف ربسُت  يهدؼ ىذا اؼبعيار إُف كضع اؼببادئ من أجل
إمكانية اؼبقارنة بُت أداء اؼبنشآت أك الفًتات احملاسبية ك يركز اؼبعيار عل  حساب حصة السهم من األرباح. يطبق 

 .2005ابتداء من عاـ 
 تقديم التقارير حوؿ القطاعات -14المعيار المحاسبي 

IAS14)) 
تقدًن التقارير حوؿ اؼبعلومات اؼبالية حسب القطاع )معلومات حوؿ ـبتلف أنواع يهدؼ إُف كضع مبادئ ل

اؼبنتجات ك اػبدمات اليت تنتجها اؼبنشأة يف ـبتلف اؼبناطق اعبغرافية اليت تعمل هبا( ك كذلك ؼبساعدة مستخدمي 
 البيانات اؼبالية فيما يلي:

 فهم أفضل لؤلداء السابق للمنشأة. -
 عوائد اؼبنشأة.تقييم أفضل ؼبخاطر ك  -
 تكوين أحكاـ حوؿ اؼبنشأة ككل. - -

 .2009ك يطبق ابتداء من عاـ  IFRS 8مت استبداؿ ىذا اؼبعيار بالكامل دبوجب اؼبعيار 
 Operational Segments    القطاعات التشغيلية –  8معيار االقرار المالي

IFRS 8)) 
ُت مستخدمي القوائم اؼبالية تقييم طبيعة يهدؼ ىذا اؼبعيار إُف حث الشركات عل  اإلفصاح من أجل سبك

ك هبذا فقد مت تعديل اؼبعيار الدكِف رقم  فعاليات الشركة اليت سبارسها ك آثارىا اؼبالية ك البيئة االقتصادية احمليطة هبا.
ك   .حيث يتطلب أف تضع الشركة تقاريرىا اؼبتضمنة معلومات ـبتارة عن قطاعاهتا التشغيلية يف قوائمها اؼبرحلة 34

يتطلب اؼبعيار  كذلك فهي تتطلب اإلفصاح عن اؼبنتجات ك اػبدمات ك عن اؼبناطق اعبغرافية ك عن أىم الزبائن.
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اإلفصاح عن معلومات مالية كصفية عن قطاعاهتا التشغيلية اليت ربقق شركط معينة لئلفصاح . يطبق ابتداء من 
 . 2009عاـ

 انية العموميةاألحداث بعد تاريخ الميز -10المعيار المحاسبي 
Events After The Balance Sheet Date 

IAS 10)) 
يتضمن اؼبعيار تعريفات ؿبددة لؤلمر الطارئ ك لؤلحداث البلحقة لتاريخ اؼبيزانية العمومية كما يعرض اؼبعاعبة 

احملاسبية  احملاسبية لكل من اػبسائر الطارئة ك اؼبكاسب الطارئة ك كيفية قياس األمور الطارئة ك يعرض اؼبعاعبة
 .2009يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عاـ  لؤلحداث البلحقة ك مستول اإلفصاح اؼبطلوب.

 Share-Based Payment    الدفعات على أساس األسهم-2معيار اإلقرار المالي 
IFRS  2)) 

رات أسهم ؼبوظفيها يهدؼ ىذا اؼبعيار إُف توضيح اؼبعاعبة احملاسبية يف حاؿ قياـ الشركات بإصدار أسهم أك خيا
ك ذلك من أجل مكافأهتم دبا يف ذلك اؼبدراء ك كبار اؼبسئولُت التنفيذيُت ك غَتىم أك ألطراؼ أخرل كالدفع 

ك يبُت ىذا اؼبعيار مبادئ القياس لثبلثة أنواع من معامبلت الدفع عل  أساس األسهم مع األطراؼ  للموردين.
 األخرل:

 بضاعة أك خدمات مقابل األسهم. اؼبعامبلت اليت تستلم فيها الشركة .1
اؼبعامبلت اليت تستلم فيها الشركة بضاعة أك خدمات مقابل االلتزامات اليت تتحملها ذباه اؼبورد لقاء مبالغ  .2

 تعتمد عل  سعر أك قيمة السهم.
دم اؼبعامبلت اليت تشًتم فيها الشركة بضاعة أك خدمات ك اليت مت االتفاؽ خبلؽبا عل  إمكانية السداد النق .3

 أك باألسهم.
 . 2009حيث يطبق بعد تعديلو ابتداء من عاـ  2008ك قد مت تعديلو عاـ  2005يطبق اؼبعيار ابتداء من عاـ
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 المعاييػػػػػر المهنيػػػػػة   Normes ‘métiers ’ 

 المحاسبة كالتقرير عن برامج منافع التقاعػد -26المعيار 
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 

IAS26)) 
يهتم ىذا اؼبعيار بربامج اؼبسانبات احملددة ك برامج اؼبنافع احملددة ك يعرض اؼبعيار طريقة احتساب القيمة اغبالية 

 . 1998يطبق ابتداء من عاـ  ؼبنافع التقاعد.
    Agriculture  الزراعػػػة -41 المعيار

IAS41)) 
يطبق  البيانات اؼبالية اؼبتعلقة بالنشاط الزراعي ك اإلفصاح اؼبتعلق بو.يهدؼ إُف بياف اؼبعاعبة احملاسبية ك عرض 

 .2003ابتداء من عاـ 
 استكشاؼ كتقييم الموارد الطبيعية- 6معيار اإلقرار المالي 

Explorations for and Evaluation of Mineral Resources 
IFRS 6)) 

 يتطلب اؼبعيار:
 معاعبة مصاريف االستكشاؼ ك التقييم. .1
 تقييم أصوؿ االستكشاؼ لتحديد االلبفاض يف القيمة. .2
 االفصاح عن االصوؿ. .3

 . 2006يطبق ابتداء من عاـ 
 عقود التأمين 4معيار اإلقرار المالي 

IFRS4)) 
يهدؼ اؼبعيار إُف ربديد أساليب إعداد التقارير اؼبالية لعقود التامُت اليت يتم إصدارىا من قبل أية مؤسسة تصدر 

يطبق  ك يتناكؿ اؼبعيار إدخاؿ تعديبلت عل  ؿباسبة عقود التأمُت ك عل  اإلفصاح اؼبتعلق هبا. ود.مثل ىذه العق
 .2005ابتداء من 
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 األدكات الماليػػػػػػػػػػة Les instruments financiers     

   Financial Instruments Presentationاألدكات المالية: العرض -32المعيار 

IAS 32)) 
ك  ؼبعيار شركط معينة لعرض األدكات اؼبالية يف اؼبيزانية ك وبدد اؼبعلومات الواجب اإلفصاح عنها.يعرض ىذا ا

يتناكؿ ىذا اؼبعيار طرؽ عرض كل من األدكات اؼبالية ك األصوؿ اؼبالية ك االلتزامات اؼبالية ك حقوؽ اؼبلكية ك  
 2005ق بعد أحدث تعديل ابتداء من عاـ يطب كذلك بالنسبة للفوائد ك أرباح األسهم ك اػبسائر ك اؼبكاسب.

 .2009ك اليت تطبق  2007من معايَت التقرير لعاـ  7مع أخذ التعديبلت عل  اؼبعيار 

 Financial Instruments :Recognition األدكات المالية: االعتراؼ كالقياس -39 المعيار
and   Measurement 

IAS 39)) 
الذم سبق ذكره ك ذلك من أجل ربديد مبادئ االعًتاؼ باؼبعلومات  32ريهدؼ اؼبعيار إُف اكماؿ أحكاـ اؼبعيا

 . 2006اػباصة باألدكات اؼبالية ك قياسها ك االفصاح عنها . يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عاـ 
   Financial Instruments Disclosure  األدكات  المالية : اإلفصاح -7معيار اإلقرار المالي 

IFRS7)) 
 عيار إُف الطلب من اؼبنشأة توفَت ااِلفصاحات يف قوائمها اؼبالية ك ذلك لتمكُت مستخدميها من تقييم:يهدؼ اؼب

 أنبية األدكات اؼبالية بالنسبة للمركز اؼباِف للشركة ك أدائها . -
ىذا  يكمل طبيعة ك مدل اؼبخاطرة اليت تتعرض ؽبا الشركة ك الناصبة عن األدكات اؼبالية ك كيفية التعامل معها. -

 . 2007يطبق ابتداء من عاـ . 39ك32 اؼبعيار كبل من اؼبعيارين
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 معالجة تقلبات األسعار Traitement des variations de prix     

 االقتصاديات ذات معدالت تضخم عاليػة -29 المعيار
 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 

IAS 29)) 
آت اليت تعد قوائمها بعملة اقتصاد مرتفع التضخم أف تعدؿ قوائمها باستخداـ كحدة يطالب ىذا اؼبعيار اؼبنش

قياس جارية بتاريخ القوائم.ك وبدد اؼبعيار شركط تطبيق ذلك سواء يف القوائم اؼبالية اؼبعدة عل  أساس التكلفة 
 .1990يطبق ابتداء من عاـ  التارىبية أك عل  أساس التكلفة اعبارية.

 تقائمة تفسيرا SIC 44: ، ك إمكانية اؼبقارنة عل   ك اليت هتدؼ إُف ربسُت تطبيق اؼبعايَت الدكلية
احملاسبية  نطاؽ العاَف للبيانات اؼبالية اليت يتم اعدادىا باستخداـ معايَت احملاسبة الدكلية ك ذلك بتفسَت اؼبسائل

 ك ىي تفسَتات معتمدة ك جزء من اؼبنشورات الرظبية. اؼبثَتة للجدؿ.

7 /SIC: مقدمة لليورك . 
 :10/SIC . اؼبساعدة اغبكومية 
 :12/SIC كيانات لغرض خاص .  –الدمج 
 :13/SIC اؼبسانبات غَت اؼبالية بواسطة اؼبشارؾ . –الكيانات ربت رقابة مشًتكة 
 :15/SIC. اإلهبارات التشغيلية 
 :21/SIC لئلىتبلؾ .استعادة قيمة األصوؿ اؼبعاد تقييمها غَت اػباضعة  –ضرائب الدخل 
 :25/SIC.  ضرائب الدخل _ التغيَتات يف الوضع الضري ي للكياف ك مسانبيو 
 :27/SIC. تقييم جوىر الصفقات اؼبتضمنة القانوين لئلهبار 
 :29/SIC. اإلفصاح 
 :31/SIC صفقات اؼبقايضة اؼبتضمنة خدمات االستثمار . –اإليراد 
:32/SIC نًتنت  .تكاليف موقع اال –األصوؿ غَت اؼبلموسة 

 
 

                                                 
44

 .  130انمبضي ،يأيىٌ زًذاٌ ،انًسبسجخ انذونيخ و يعبييشهب ،يشخع سبثك ،صزسيٍ  -
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 تصنيف المعايير  .3.2
بعد عرض ـبتلف اؼبعايَت اليت أصدرىا ؾبلس معايَت التقارير اؼبالية الدكلية ك سابقو فإنو يستحسن ذبميع اؼبعايَت 
اؼبتعلقة دبوضوع معُت يف صنف كاحد إلمكاف تناكؿ اعبوانب اؼبختلفة للموضوع  كالربط بينها ، كمت ذلك عل  

 النحو التاِف:
 يبين تصنيف المعايير الدكلية( : 1دكؿ رقم) جال

 : عرض القوائم المالية  الصنف األكؿ
 كيشتمل عل  اؼبعايَت التالية :

n اؼبعيار IAS n IFRS n 
 / 1 عرض القوائم اؼبالية  1

 / 7 قوائم التدفق النقدم 2

 / 8 السياسات احملاسبية كالتغَتات يف التقديرات احملاسبية كاألخطاء  3

 1 / تطبيق معايَت التقارير اؼبالية الدكلية ألكؿ مرة  4

 
 : قياس بنود القوائم المالية الصنف الثاني

 كيشتمل عل  اؼبعايَت التالية:
n اؼبعيار IAS n IFRS n 

 / 2 اؼبخزكف 1

 / 11 عقود اإلنشاء 2

 / 16 األصوؿ الثابتة ك إىتبلكاهتا 3

 / 18 اإليراد 4

 / 20 اؼبنح اغبكومية ك االفصاح عن اؼبساعدات اغبكومية احملاسبة عن 5

 / 21 أثار التغَتات يف أسعار صرؼ العمبلت األجنبية 6

 / 23 تكلفة االقًتاض 7
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 / 17 القواعد كاؼبعايَت احملاسبية اؼبتعلقة بعمليات التأجَت التمويلي  8

 / 38 األصوؿ الغَت ملموسة 9

 / 12 ضرائب الدخل 10

 / 39 كات اؼبالية االعًتاؼ كالقياساألد 11

 / 37 اؼبخصصات كألصوؿ كااللتزامات احملتملة 12

 / 36 اضمحبلؿ قيمة األصوؿ 13

 / 19 منافع التقاعد 14

 2 / اؼبدفوعات عل  أساس األسهم 15
 

 : اإلفصاحالصنف الثالث
 كيشتمل عل  اؼبعايَت التالية:

n اؼبعيار IAS n IFRS 
n 

 / 10 البلحقة لتاريخ اؼبيزانيةاألحداث  1

 / 24 اإلفصاح عن اإلحداث ذكم العبلقة 2

 / 26 احملاسبة ك التقرير عن نظم منافع التقاعد 3

 / 33 نصيب السهم من األرباح 4

 7 32 األدكات اؼبالية: اإلفصاح كالعرض 5

 / 34 التقارير اؼبالية اؼبرحلية 6

 8 14 التقارير القطاعية 7

 / 29 ير اؼبالية يف ظل اقتصاديات التضخم اعبامحالتقار  8

 5 / األصوؿ غَت اؼبتداكلة احملازة بغرض البيع كالعمليات غَت اؼبستمرة 9
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 : القوائم المجمعةالصنف الرابع
 كيشتمل عل  اؼبعايَت التالية:

n اؼبعيار IAS n IFRS n 

 / 27 القوائم اؼبالية اجملمعة ك اؼبنفصلة 1

 / 28 ارات يف شركات شقيقةاالستثم 2

 / 31 حصص اؼبلكية يف اؼبشركعات اؼبشًتكة 3

 3 / اِندماج منشآت األعماؿ  4

 
 : الصناعات المتخصصةالصنف الخامس

 كيشتمل عل  اؼبعايَت التالية :
n اؼبعيار IAS n IFRS n 

 / 30 اإلفصاح بالقوائم اؼبالية للبنوؾ ك اؼبؤسسات اؼبشاهبة 1

 / 40 ثمار العقارمااِلست 2

 / 41 الزراعة 3

 6 / التنقيب عن ك تقييم للموارد التعدينية 4

 4 / عقود التأمُت 5

 
(: قائمة التدفقات النقدية يف ظل ِاعتماد اعبزائر معايَت احملاسبة الدكلية 2009ساَف ؿبمد الدينورم )  المصدر :

 .  23-21باتنة ،ص )حالة ركياؿ موندياؿ بالوادم (.مذكرة ماجستَت. جامعة
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  تصنيف اؼبعايَت احملاسبية كما يبكن IAS/IFRS  كما يلي : 

 
Source : Pascal  Barneto, Normes IAS/IFRS Application Aux états 
financiers , DUNOD,PARIS,2004,p:3 . 

 

 

 

 

 

 معايَت اإلطار اؼبتعلقة بػ :
 التقدًن التقييم اإلفصاح التجميع

IAS27, IAS28, 
IAS31, IFRS3 

IAS7, IAS14, 
IAS24, IAS29, 
IAS33, IAS34. 

IAS 8, IAS10, 
IAS18, IAS21 

, IFRS2 

IAS 1    IFRS 
1 

 اؼبعايَت اػباصة ذات طبيعة خاصة
 اؼبيزانية قائمة الدخل
IAS33. IAS2, IAS12, IAS16, IAS17, 

IAS19, IAS20, IAS23, IAS32, 
IAS36, IAS37, IAS38, IAS39, 

IAS40,IFRS5, IFRS7. 
 اؼبعايَت اؼبهنية

 الزراعة البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية أنظمة التقاعد
IAS 26 IAS 30, , IFRS 4  IAS 41, IFRS 6 



 

74 
 

  IAS/IFRSمعايري احملاسبة الدولية                                   جاىيالفصل ال

 

 

 

ما دامت اؼبعايَت احملاسبية تعترب من أىم أدكات التطبيق العملي . فإنو هبب عند بنائها مراعاة كافة الظركؼ البيئية 
يكفي أف تكوف اؼبعايَت متسقة منطقيا ك إمبا هبب أيضا أف تكوف مبلئمة لواقع التطبيق العملي ك ما احمليطة . فبل 

قد يفرضو ىذا الواقع من اعتبارات خاصة اقتصادية كانت ، أك سياسية ،أك ِاجتماعية ، أك قانونية ، ك أف تواكب 
من حيث مبلءمتها للتغَت يف األىداؼ ك التقدـ اؼبستمر يف ؾباالت اؼبعرفة ك أدكات القياس ك البحث ، أك 
 الظركؼ احمليطة . ك اف غياهبا أك ضعفها تًتتب عنو اؼبشاكل التالية :

  إف غياب معايَت احملاسبة اؼبالية يؤدم إُف ِاختبلؼ األسس اليت تعاًف دبوجبها العمليات ك األحداث ك
 ة القوائم اؼبالية ؽبذه الوحدات .الظركؼ اؼبالية للوحدات ااِلقتصادية فبا ينتج عنو صعوبة مقارن

   إف غياب معايَت احملاسبة يؤدم أحيانا إُف ِاستخداـ طرؽ ؿباسبية غَت سليمة لقياس العمليات ك
األحداث ك الظركؼ اليت تؤثر عل  اؼبنشأة ك إيصاؿ نتائجها إُف اؼبستفيدين . ك يًتتب عل  ذلك أف 

 ؼباِف ك نتائج أعماؽبا بطريقة مبلئمة ك مناسبة .القوائم اؼبالية للمنشأة قد ال تظهر مركزىا ا

  قد يؤدم غياب معايَت احملاسبة إُف إعداد القوائم اؼبالية للوحدة بطريقة مقتضبة ك معقدة ، حىت ك إف
 صلحت اؼبعاعبة احملاسبية ، فبا يًتتب عليو صعوبة استفادة مستخدميها منها .

لقرارات من قبل قطاع كبَت من اؼبستفيدين ك زيادة ِاحتماؿ اػبطأ ك ال شك أف ىذه اغبقائق توضح صعوبة ِازباذ ا
 فيها ك بالتاِف كجود حالة عدـ ثقة تؤثر عل  حجم كظيفة القرارات اليت يتخذكهنا .

إف اعبزائر تعرضت إُف ضغوطات بيئية داخلية ك خارجية فبا ِاستدع  إعادة النظر للمخطط احملاس ي الوطٍت   
اؼبؤسسات اعبزائرية ك الظركؼ الدكلية بتطبيق اؼبعايَت احملاسبية الدكلية ك ذلك هبدؼ الرفع  ليتماش  ك ِاحتياجات

 من مستول جودة اؼبعلومات احملاسبية لًتق  إُف مستول اؼبعايَت احملاسبية الدكلية .
 ك ىذا ما سنناقشو يف الفصل الثػػػػػػػػػالث .   

 

  جـاىيالفصل الخالصــــــة 
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 مقدمة : 

ِاعتمدت اعبزائر عل  غرار العديد من الدكؿ ، اسًتاتيجية هتدؼ لتبٍت معايَت احملاسبة الدكلية، نتيجة عدـ    
مبلئمة كمسايرة اؼبخطط احملاس ي اعبزائرم اؼبتطلبات ااِلقتصادية كااِلجتماعية كالسياسية الناذبة عن التحوالت 

كما أف اإلبقاء عل  ىذا اؼبخطط بشكلو اغباِف يف ظبلؿ تطورات كالظركؼ اعبديدة اعبديدة اليت تعيشها اعبزائر،  
 .قد تزيد من مشاكل اؼبؤسسات االقتصادم كيثقل كاىلها، كيرفع من تكلفة اِندماجها يف االقتصاد العاؼبي

كالشفافية ، كبغية  كمن أجل اِكتساب القوائم اؼبالية اؼبعركضة حسب السياسة احملاسبية اعبزائرية اؼبصداقية    
،  (IAS/IFRS)تقليص الفركؽ كالنقائص اؼبوجودة بينها كبُت القوائم اؼبعركضة حسب معايَت احملاسبية الدكلية 

بات من الضركرم ااِلنتقاؿ من ااٍلىتماـ بالنظرة القانونية للمؤسسة إُف ااٍلىتماـ باعبانب االقتصادم ؽبا، 
ذه القوائم دبا فيهم اؼبستثمر األجن ي، ك بغية ربقيق ىذه اؼبآرب هبب عل  كااٍلىتماـ باؼبستخدمُت اػبارجيُت ؽب

 .اعبزائر أف تكيف ؿباسبتها مع اؼبعايَت احملاسبية الدكلية أك تتبٌت ىذه اؼبعايَت
قد أسس نظاما ؿباسبيا جديدا، استدع  التخلي عن   2007نوفمرب  25اؼبؤرخ يف  07-11إف القانوف

 .  1975 الصادر سنةاؼبخطط احملاس ي الوطٍت

، تغيَتات جد مهمة  IAS/IFRSأحدث ىذا اؼبرجع احملاس ي اعبديد الذم يتبلءـ مع اؼبعايَت احملاسبية الدكلية  
عل  مستول التعاريف ك اؼبفاىيم ك قواعد التقييم ك التسجيل احملاس ي ك كذا طبيعة كؿبتول البيانات اؼبالية اليت 

 نا إلعداد القوائم اؼبالية.تنتجها الكيانات اػباضعة قانو 

إف ىذا اإلطار اؼبرجعي الذم يتمثل يف النظاـ احملاس ي اعبديد يقدـ أبعادا نظرية ك تطبيقية،إذ يشمل 
تعريف كل معيار ك يضع شركط تطبيقو يف ـبتلف اؼبعامبلت ك الظركؼ ، ك يوفر مدكنة اغبسابات اليت تستعمل 

 سابات ك كذا قواعد سَتىا.يف القيود احملاسبية مث تعاريف ىذه اغب

 :يتميز النظاـ احملاس ي اعبديد بطركحات تتمثل يف ما يلي
  التقارب يف اؼبمارسات احملاسبية احمللية  ك اؼبمارسات العاؼبية ، األمر الذم يسمح للمحاسبة أف تكوف ضمن

ومة دقيقة تساىم يف إطار تصورم أك مبادئ أكثر تبلؤما مع االقتصاد اؼبعاصر، ككذا التمكن من إصدار معل
 .إعطاء صورة صادقة للوضعية اؼبالية للمؤسسة

  جـالحالفصل ال
       SCFاليــاسيب املـاليظاو احمل
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  يرتبط النظاـ احملاس ي اؼباِف بوضع اؼببادئ كالقواعد يف نصوص أكثر تفسَتا ك كضوحا، كاليت من شأهنا توجيو
دارية كغَت التسجيل احملاس ي للمعامبلت ، تقييمها كإعداد القوائم اؼبالية كبذلك اغبد من أخطار ااِلكبرافات اإل

 .اإلدارية للقواعد كتشجيع تدقيق كفحص اغبسابات

  هبب اإلشارة أيضا أف النظاـ احملاس ي اعبديد قد أخذ بااِلعتبار ِاحتياجات اؼبستثمرين بالدرجة األكُف  بتوفَت
يف ااِلستمرار  ؽبم كل اؼبعلومات اؼبالية ك غَت اؼبالية حوؿ اؼبؤسسة ك كضعيتها يف السوؽ ، من أجل ِازباذ القرارات

 .أك ااِلنسحاب

   2008مايو سنة  26اؼبوافق  1429صبادل األكُف  20مؤرخ يف  08-156جاء اؼبرسـو التنفيذم رقم
نوفمرب   25اؼبوافق  1428ذم القعدة عاـ  15اؼبؤرخ يف  07-11يتضمن تطبيق أحكاـ القانوف رقم

 مادة.  44بػ ك اؼبتضمن النظاـ احملاس ي اؼباِف،  2007سنة

 :45تكلمت عن اؼبعايَت احملاسبية عل  النحو التاِف  30حيث أف اؼبادة

 تتمثل اؼبعايَت اؼبتعلقة باألصوؿ أساسا فيما يأيت:
 _ التثبيتات العينية ك اؼبعنوية ،

 _ التثبيتات اؼبالية ،
 اؼبخزكنات ك اؼبنتوجات قيد التنفيذ ،

 تتمثل اؼبعايَت اؼبتعلقة باػبصـو أساسا فيما يأيت :
 رؤكس األمواؿ اػباصة ، _

 _ اإلعانات،
 _ مؤكنات اؼبخاطر ، 

 _ القركض ك اػبصـو اؼبالية األحرل.
 تتمثل اؼبعايَت اؼبتعلقة بقواعد التقييم ك احملاسبة فيما يأيت :

 _ االعباء 
 _ اؼبنتوجات ،

 تتمثل اؼبعايَت ذات الصفة اػباصة أساسا فيما يأيت :
 الية ،_ تقييم األعباء ك اؼبنتوجات اؼب

                                                 
45

 .2009وزارة المالية ،المجمس الوطني لممحاسبة ، النظاـ المحاسبي المالي ، -  
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 األدكات اؼبالية ،
 عقود التأمُت ،

 العمليات اؼبنجزة بصفة مشًتكة أك غبساب الغَت،
 _ العقود طويلة اؼبدل ،
 _ الضرائب اؼبؤجلة ،

 سبويل ، –_ عقود إهبار 
 _ إمتيازات اؼبستخدمُت ،

 _ العمليات اؼبنجزة بالعمبلت األجنبية .
 ن الوزير اؼبكلف باؼبالية .ربدد كيفيات تطبيق ىذه اؼبادة دبوجب قرار م

 المعايير المحاسبية التي يتضمنها النظاـ المحاسبي المالي الجزائرم .1
 التثبيتات العينية ك المعنوية:

التثبيت العيٍت ىو أصل عيٍت وبوزه الكياف من أجل اإلنتاج ، ك تقدًن اػبدمات ، ك اإلهبار، ك ااِلستعماؿ  -
 رؽ مدة ِاستعمالو إُف ما يعد مدة السنة اؼبالية .ألغراض إدارية ، ك الذم يفًتض أف تستغ

التثبيت اؼبعنوم ىو أصل قابل للتحديد غَت نقدم ك غَت مادم . مراقب ك مستعمل يف إطار أنشطتو  -
العادية. ك اؼبقصود منو مثبل احملبلت التجارية اؼبكتسبة ، ك العبلمات ، ك برامج اؼبعلوماتية أك رخص ااِلستغبلؿ 

 عفاءات ، ك مصاريف تنمية حقل منجمي موجو لبلستغبلؿ التجارم .األخرل ، ك اإل

 طبقا للقاعدة العامة لتقييم األصوؿ ، يدرج التثبيت العيٍت أك اؼبعنوم يف اغبسابات كأصل . -

 .إذا كاف من احملتمل أف تؤكؿ منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بو إُف الكياف 
 ا بصورة صادقة .إذا كانت تكلفة األصل من اؼبمكن تقييمه 

 تطبق اؼببادئ اآلتية لتجميع األصوؿ العينية أك الفصل فيما بينها : -

  يبكن أف تعترب العناصر ذات القيمة الضعيفة كما لو كانت مستهلكة سباما يف السنة اؼبالية اليت مت
 استخدامها فيها ، كعليو فإهنا ال تدرج يف اغبسابات يف شكل تثبيتات ،

  معدات الصيانة ذات اػبصوصيات يف اغبسابات عل  شكل تثبيتات إذا كاف تدرج قطع الغيار ك
 ِاستعماؽبا مرتبط بتثبيتات عينية أخرل ، ك كاف الكياف يعـز ِاستخدامها ألكثر من سنة مالية كاحدة، 



 

79 
 

   SCFاليــاسيب املـاو احملاليظالجالح                                        الفصل 

  تعاًف مكونات أصل كما لو كانت عناصر منفصلة إذا كانت مدة انتفاع هبا ـبتلفة ، أك كانت توفر
 صادية حسب كتَتة ـبتلفة .منافع اقت

تعترب األصوؿ اؼبرتبطة بالبيئة ك باألمن كما لو كانت تثبيتات عينية إذا كانت تسمح للكياف برفع اؼبنافع 
 االقتصادية اؼبستقبلية ألصوؿ أخرل قياسا إُف ما كاف يبكن اغبصوؿ عليو يف حالة عدـ اِكتساهبا.

وبة إليها مباشرة ، ك تندرج فيها ؾبموع تكاليف االقتناء،  ك تدرج التثبيتات  يف اغبسابات بتكلفتها اؼبنس -
كضعها يف أماكنها ، ك الرسـو اؼبدفوعة ، ك األعباء اؼبباشرة األخرل . ك ال تدرج اؼبصاريف العامة ك ااِلدارية ، ك 

 مصاريف ااِلنطبلؽ يف النشاط .

 اليد العاملة ، ك أعباء االنتاج األخرل .إف تكلفة أم تثبيت أنتجو الكياف لنفسو تتضمن تكلفة العتاد ، ك 
تضاؼ تكلفة تفكيك أم منشأة عند اِنقضاء مدة ااِلنتفاع هبا أك كلفة ذبديد موقع إُف كلفة إنتاج التثبيت اؼبعٍت 

 أك اقتنائو إذا كاف ىذا التفكيك أك التجديد يشكل إلزاما للكياف.
تات العينية أك اؼبعنوية اؼبدرجة يف اغبسابات يف شكل تدرج يف اغبسابات النفقات البلحقة اؼبتعلقة بالتثبي -

 تثبيت كعبء من أعباء السنة اؼبالية اؼبستحقة خبلؽبا إذا كانت سبكن من ِاسًتجاع مستول قباعة األصل .

اإلىتبلؾ ىو ِاستهبلؾ اؼبنافع االقتصادية اؼبرتبطة بأصل عيٍت أك معنوم ، ك يتم حسابو كعبء إال إذا كاف  -
 لقيمة احملاسبية ألصل نتجو الكياف لنفسو .مدؾبا يف ا

هبب أف تدرس دكريا طريقة االمتبلؾ ،اؼبدة النفعية ك القيمة اؼبتبقية يف أعقاب اؼبدة النفعية اؼبطبقة عل   -
التثبيتات العينية ، ففي حالة حدكث تعديل مهم للوتَتة اؼبنتظرة من اؼبنافع االقتصادية الناذبة عن تلك األصوؿ ، 

 توقعات ك التقديرات لكي تعكس ىذا التغَت يف الوتَتة .تعدؿ ال

ك إذا تبُت أف مثل ىذا التغيَت أمر ضركرم ، فإنو يدرج يف اغبسابات كما لو كاف تغَت تقدير ؿباس ي، ك يضبط 
 اؼببلغ اؼبخصص الىتبلكات السنة اؼبالية ك السنوات اؼبستقبلية . 

اًف كبل عل  حدة يف احملاسبة حىت ك لو مت اِقتناؤىا معا . تشكل األراضي ك اؼبباين أصوال متمايزة ك تع -
 فالبناءات ىي أصوؿ قابلة لئلىتبلؾ ، بينما تعد األراضي عل  العمـو أصوال غَت قابلة لئلىتبلؾ .

إذا صارت القيمة القابلة للتحصيل ألم تثبيت أقل من قيمتها الصافية احملاسبية بعد االىتبلكات ، فإف ىذه  -
 د إُف القيمة القابلة للتحصيل عن طريق إثبات خسارة يف القيمة.القيمة تعو 
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وبذؼ أم تثبيت عيٍت أك معنوم من اؼبيزانية عند خركجو من الكياف أك عندما يكوف األصل خارج االستعماؿ 
 ا.بصورة دائمة . ك َف يعد الكياف ينتظر منو أم منفعة اقتصادية مستقبلية ال من استعمالو ك ال من خركجو الحق

ربدد األرباح ك اػبسائر اؼبتأتية من كضع أم تثبيت عيٍت أك معنوم خارج اػبدمة أك من خركجو عن طريق  -
الفرؽ بُت منتوجات اػبركج الصافية اؼبقدرة ك القيمة احملاسبية لؤلصل. ك تدرج يف اغبسابات كمنتوجات أك كأعباء 

 عملياتية يف حساب النتائج .

 ر زبلي الكياف من أنشطتو .ك تطبق القواعد نفسها يف إطا

عاما . ك يف حالة حصوؿ االىتبلؾ يف مدة أطوؿ أك 20يفًتض أال تتجاكز اؼبدة النفعية ألم تثبيت معنوم  -
 عدـ حصولو بتاتا ، فإف اؼبعلومات اػباصة بذلك تقدـ يف ملحق الكشوؼ اؼبالية .

ع داخلي تثبيتا معنويا يف اغباالت اآلتية تشكل نفقات التنمية أك النفقات الناصبة عن طور التنمية ألم مشرك  -
 فقط :

  إذا كانت تلك النفقات ذات صلة بعمليات نوعية مستقبلية تنطوم عل  حظوظ كبَتة لتحقيق مردكدية
 شاملة ،
  إذا كاف الكياف ينوم ك يبتلك القدرة التقنية ك اؼبالية ك غَتىا إلسباـ العمليات اؼبرتبطة بنفقات التنمية أك

 أك بيعها ،استعماؽبا 
 . إذا كاف يبكن تقييم ىذه النفقات بصورة صادقة 

تشكل نفقات البحث أك النفقات الناصبة عن طور البحث عن مشركع داخلي أعباء تدرج يف اغبسابات  -
 عندما تكوف مستحقة ك ال يبكن تثبيتها .

 اغبالة اػباصة بالعقارات اؼبوظفة :
اية أك جزء من بناية ( فبلوكا لتقاضي إهبار ك/أك تثمُت ر يشكل أم عقار موظف ملكا عقاريا )أراضي ، بن -

 أس اؼباؿ .

 فهو بذلك غَت موجو إُف :
 ، االستعماؿ يف إنتاج أك تقدًن سلع أك خدمات أك أغراض إدارية 
 . البيع يف إطار النشاط العادم 
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 ، يبكن القياـ بتقييمها :بعد أف يتم إدراج العقارات اؼبوظفة يف اغبسابات األكلية باعتبارىا تثبيتا عينيا  -

  إما بتكلفة يطرح منها ؾبموع االىتبلكات ك ؾبموع خسائر القيم حسب الطريقة اؼبستعملة يف اإلطار
 العاـ للتثبيتات العينية )طريقة التكلفة ( ،

 . ) ك إما عل  أساس قيمتها اغبقيقية )طريقة القيمة اغبقيقية 
اؼبوظفة إُف حُت خركجها من التثبيتات أك إُف حُت تغيَت كجهة تطبق الطريقة اؼبختارة عل  صبيع العقارات 

 زبصيصها )يف حالة تغيَت استعماؿ أم عقار موظف ( .

ك يف حالة ما إذا تعذر ربديد القيمة اغبقيقية ربديدا ذات مصداقية ألم عقار موظف وبوزه كياف اختار طريقة 
حسب طريقة التكلفة ، ك تقدـ معلومات عن ذلك يف القيمة اغبقيقية . فإف ىذا العقار يدرج يف اغبسابات 

اؼبلحق الذم ىبص كصف العقار ، ك األسباب اليت جعلت طريقة القيمة اغبقيقية غَت مطبقة ك يقدـ عند 
 اإلمكاف فاصل لتقدير ىذه القيمة اغبقيقية .

وظف ضمن النتيجة الصافية تدرج يف اغبسابات اػبسارة أك الفائدة الناذبة عن تغَت القيمة اغبقيقية للعقار اؼب -
 للسنة اؼبالية اليت حصلت فيها .

 هبب أف تعكس القيمة اغبقيقية اغبالة الواقعية للسوؽ عند تاريخ إقفاؿ السنة اؼبالية .
 اغبالة اػباصة باألصل البيولوجي 

بقيمتو  يتم تقييم أصل بيولوجي لدل إدراجو يف اغبسابات للمرة األكُف ك يف تاريخ كل إقفاؿ للحسابات -
اغبقيقية يطرح منها اؼبصاريف اؼبقدرة يف نقطة البيع إال إذا َف يبكن تقدير قيمتو اغبقيقية بصورة صادقة. ك يف مثل 

 ىذه اغبالة ، يتم تقييم ىذا األصل البيولوجي بكلفتو منقوصا منها ؾبموع اإلىتبلكات ك خسائر القيمة.

غبقيقية اؼبنقوص منها اؼبصاريف التقديرية يف نقاط البيع يثبتاف يف ك اػبسارة أك الربح الناذباف من تغَت القيمة ا
 النتيجة الصافية للسنة اؼبالية اليت وبدثاف فيها.

 أصوؿ مالية غير جارية )تثبيتات مالية (

 سندات ك حسابات دائنة
ألصوؿ اؼبالية تكوف األصوؿ اؼبالية اؼبملوكة ألم كياف من الكيانات ، من غَت القيم العقارية اؼبوظفة ك ا -

األخرل اؼبذكورة يف شكل أصوؿ مالية جارية ، ؿبل إدراج يف اغبسابات تبعا لنفعيتها ك للدكاعي اليت كانت سائدة 
 عند اقتنائها أك عند تغيَت لوجهتها ،يف إحدل الفئات األربعة اآلتية :
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 ا لنشاط الكياف، خاصة ك سندات اؼبسانبة ك اغبسابات الدائنة اؼبلحقة اليت يعد امتبلكها الدائم مفيد
أهنا تسمح ؽبا بأف سبارس نفوذا عل  الشركة اليت تصدر السندات ، أك أف سبارس مراقبتها : اؼبشاركة يف الفركع ، 

 الكيانات اؼبشاركة ؽبا ، أك اؼبؤسسات اؼبشًتكة ،
 خر مردكدية السندات اؼبثبتة لنشاط احملفظة اؼبوجهة لكي توفر للكياف عل  اؼبدل الطويل بقدر أك بآ

 مرضية ، لكن دكف التدخل يف تسيَت الكيانات اليت سبت اغبيازة عل  سنداهتا ،
  السندات اؼبثبتة األخرل اليت سبثل أقساط رأس ماؿ أك توظيفات ذات أمد طويل اليت يبكن للكياف

 اإلحتفاظ هبا حىت حلوؿ أجل استحقاقها ، أك ينوم اإلحتفاظ هبا أك يتعُت عليو ذلك ،
 ك اغبسابات الدائنة اليت أصدرىا الكياف ك اليت ال ينوم أك ال يسعو القياـ ببيعها يف األجل  القركض

شهرا أك   12القصَت : اغبسابات الدائنة لدل الزبائن ، ك غَتىا من اغبسابات الدائنة لئلستغبلؿ ألكثر من 
 شهرا ك اؼبقدمة ألطراؼ أخرل . 12القركض اليت تزيد عل  

األصوؿ اؼبالية عند دخوؽبا ضمن أصوؿ الكياف بتكلفتها اليت ىي القيمة اغبقيقية ، دبا  تدرج يف اغبسابات -
يف ذلك مصاريف الوساطة ، ك الرسـو غَت اؼبسًتدة ، ك مصاريف البنك ك لكن ال تندرج فيها اغبصص ك الفوائد 

 اؼبتوقع استبلمها غَت اؼبدفوعة ك اؼبستحقة قبل االكتساب .

لية الفردية ، اؼبشاركات يف الفركع ك اؼبؤسسات اؼبشًتكة ك الكيانات اؼبشاركة اليت َف تسجل يف الكشوؼ اؼبا -
تتم حيازهتا ضمن الغرض الوحيد ىو التنازؿ عنها يف مستقبل قريب ، تسجل يف اغبسابات الدائنة اؼبرتبطة هبذه 

 اؼبشاركات بتكلفة مهتلكة. 

القيمة قصد إثبات كجود أم خسارة ؿبتملة يف القيمة ك ك زبضع عند إقفاؿ كل سنة مالية الختبار تناقص يف 
 ىذا طبقا للقواعد العامة لتقييم األصوؿ .

التكلفة اؼبهتلكة ىي اؼببلغ الذم قـو بو األصل اؼباِف )أك اػبصـو اؼبالية ( عند إدراجو األكِف يف اغبسابات  -
ىتبلؾ اجملمع ألم فارؽ بُت ىذا اؼببلغ األصلي منقوصا منو تسديدات الديوف الرئيسية مضافا إليو أك ؿبذكفا منو اال

 ك اؼببلغ عند استحقاقو ، ك منقوصا منو كل زبفيض ناتج عن خسارة يف القيمة أك عدـ قابلية التحصيل .
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تعترب اؼبسانبات ك اغبسابات الدائنة اؼبرتبطة اليت سبت حيازهتا ضمن الغرض الوحيد ىو التنازؿ عنها الحقا ك   -
ثبتة لنشاط احملفظة كما لو كانت أدكات مالية متاحة للبيع ، ك يتم تقييمها عقب إدراجها كذلك السندات اؼب

 األكُف يف اغبسابات بقيمتها اغبقيقية .

يتم تقييم التوظيفات اؼبالية اليت سبت حيازهتا حىت حلوؿ استحقاقها ك كذلك القركض ك اغبسابات الدائنة اليت  -
ك زبضع كذلك عند إقفاؿ كل سنة مالية  اض معاملة ذبارية بالتكلفة اؼبهتلكة.يصدرىا الكياف َف تتم حيازهتا ألغر 

 الختبار تناقص يف القيمة قصد إثبات أم خسارة ؿبتملة يف القيمة،ك ىذا طبقا للقواعد العامة لتقييم األصوؿ .

مالية يف تاريخ التنازؿ  تدرج يف اغبسابات القيم الفائضة أك الناقصة اليت تربز عند القياـ بالتنازؿ عن تثبيتات  -
 كمنتوجات أك أعباء عملياتية .  

فإف قيمة دخوؿ الكسر احملتفظ بو تقدر بتكلفة الشراء  إذا مت تنازؿ جزئي عبزء من التوظيف اؼباِف اػباص، -
 اؼبتوسطة اؼبرجحة .

عاعبة تغَتات تذكر يف اؼبلحق اؼبعلومات اليت زبص طريقة ربديد القيمة احملاسبية للسندات ك كذلك طريقة م -
 قيمة السوؽ بالنسبة إُف التوظيفات اؼبالية اؼبدرجة يف اغبسابات بقيمة السوؽ .

 المخزكنات ك المنتوجات قيد التنفيذ 

 سبثل اؼبخزكنات أصوال : -

 ، يبتلكها الكياف ك تكوف موجهة للبيع يف إطار االستغبلؿ اعبارم 
 ، ىي قيد اإلنتاج بقصد فباثل 
  ـ موجهة لئلستهبلؾ خبلؿ عملية اإلنتاج أك تقدًن خدمات ،ىي مواد أكلية أك لواز 
  تكوف اؼبخزكنات يف إطار عملية تقدًن خدمات ىي كلفة اػبدمات اليت َف يقم الكياف بعد بإحتساب

 اؼبنتوجات اؼبناسبة لو .
يتم تصنيف أصل يف شكل ـبزكنات )أصوؿ جارية( أك يف شكل تثبيتات )أصوؿ غَت جارية( ليس عل  أساس 

 نوع األصل بل تبعا لوجهتو أك ِاستعمالو يف إطار نشاط الكياف.
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تشمل تكلفة اؼبخزكنات صبيع التكاليف اؼبقتضاة إليصاؿ اؼبخزكنات إُف اؼبكاف ك يف اغبالة اليت توجد  -
 عليها :

 ، ) ... تكاليف الشراء )اؼبشًتيات ، اؼبواد القابلة لئلىتبلؾ ، اؼبصاريف اؼبرتبطة باؼبشًتيات 
 ف التحويل )مصاريف اؼبستخدمُت ك األعباء األخرل اؼبتغَتة ك الثابتة بِاستثناء األعباء اليت يبكن تكالي

 ربميلها ألم ِاستعماؿ غَت أمثل لقدرة اإلنتاج يف الكياف ( .
 .اؼبصاريف العامة ، اؼبصاريف اؼبالية ك اؼبصاريف اإلدارية اؼبنسوبة بشكل مباشر إُف اؼبخزكنات 

يف إما عل  أساس التكاليف اغبقيقية ، ك إما عل  أساس تكاليف ؿبددة مسبقا )التكاليف ربسب ىذه التكال
 اؼبوحدة القياسية( اليت تتم مراجعتها بانتظاـ تبعا للتكاليف اغبقيقية .

عندما ال يبكن ربديد تكلفة الشراء أك اإلنتاج بتطبيق القواعد العامة للتقييم ، فإف اؼبخزكنات يتم تقييمها  -
 ة شراء أك إنتاج أصوؿ مساكية ؽبا تثبت أك تقدر يف أقرب تاريخ لشراء أك إنتاج األصوؿ اؼبذكورة .بتكلف

عمبل دببدأ اغبيطة ، فإف اؼبخزكنات تقيم بأقل تكلفتها ك قيمة اقبازىا الصافية ، ك قيمة االقباز الصافية ىي  -
 سعر البيع اؼبقدر بعد طرح تكلفيت اإلسباـ ك التسويق .

سارة يف قيمة اؼبخزكنات يف اغبساب كعبء يف حساب النتائج عندما تكوف كلفة ـبزكف ما أكثر من تدرج أم خ
القيمة الصافية إلقباز ىذا اؼبخزكف . ك ربدد خسائر القيمة يف اؼبخزكنات مادة دبادة ، أك يف حالة أصوؿ 

 متعاكضة فئة بفئة .

د اعبرد إما باعتبار السلعة األكُف يف الدخوؿ ىي يتم تقييم السلع اؼبتعاكضة عند خركجها من اؼبخزف أك عن -
 ( ك إما دبتوسط كلفة شرائها أك انتاجها اؼبرجحة.(PEPS OU FIFOاألكُف يف اػبركج 

 الحالة الخاصة بالمنتوجات الزراعية 

ة يتم تقييم اؼبنتوجات الزراعية عند إدراجها األكِف يف اغبسابات ،ك لدل كل تاريخ إقفاؿ بقيمتها اغبقيقي -
 منقوصة منها التكاليف اؼبقدرة يف نقطة البيع .

تثبت أم خسارة أك ربح متأتيُت يف تغَت القيمة اغبقيقية منقوصا منها التكاليف التقديرية لنقاط البيع يف النتيجة 
 الصافية للسنة اليت حصل فيها أم منها.
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 اإلعانات 

عويض التكاليف اليت ربملها أك يستحملها اإلعانات العمومية ىي عمليات ربويل موارد عمومية ـبصصة لت -
 اؼبستفيد من اإلعانة بفعل ِامتثالو لبعض الشركط اؼبرتبطة بأنشطتو ماضيا أك مستقببل.

تدرج اإلعانات يف اغبسابات كمنتوجات يف حساب النتائج يف سنة مالية أك عدة سنوات بنفس كتَتة  -
فيما ىبص التثبيتات القابلة لبلىتبلؾ ،تكوف الكلفة ىي التكاليف اليت تلحق ك اليت يفًتض فيها تعويضها . ك 

ك ىكذا فإف اإلعانات اؼبرتبطة باألصوؿ القابلة لئلىتبلؾ تدرج يف اغبسابات كمنتجات حسب  االىتبلؾ ،
 تناسب اإلىتبلؾ احملتسب . ك يف عرض اؼبيزانية تشكل اإلعانات اؼبرتبطة بأصوؿ منتوجات مؤجلة .

انة اؼبوجهة لتغطية أعباء أك خسائر سبق حصوؽبا أك اليت ىي عبارة عن دعم ماِف تدرج يف اغبسابات اإلع -
 عاجل للكياف دكف إغباؽ بتكاليف مستقبلية تدرج كمنتوجات يف التاريخ الذم مت اكتساهبا فيو.

ال تدرج  يف اغبسابات اإلعانات العمومية دبا يف ذلك اإلعانات النقدية اؼبقيمة بقيمتها اغبقيقية ضمن  -
 حساب نتائج أك يف شكل أصل إال إذا توافر ضماف معقوؿ :

 ، بأف الكياف يبتثل للشركط اؼبلحقة باإلعانات 
 . ك بأف اإلعانات سيتم إستبلمها 

 مؤكنات المخاطر ك األعباء 

 مؤكنات األعباء ىي خصـو يكوف استحقاقها أك مبلغها غَت مؤكد . -

 ك تدرج يف اغبسابات يف اغباالت اآلتية:
  يكوف لكياف التزاـ راىن )قانوين أك ضمٍت( ناتج عن حادث مض  ،عندما 
 ، عندما يكوف من احملتمل أف يكوف خركج موارد أمر ضركرم إلطفاء ىذا ااِللتزاـ 
 . عندما يبكن القياـ بتقدير ىذا االلتزاـ تقديرا موثوقا منو 

 ال تكوف اػبسائر العملياتية اؼبستقبلية ؿببل ؼبؤكنات األعباء . -
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اؼببلغ اؼبدرج يف اغبسابات عل  سبيل مؤكنات األعباء يف هناية السنة اؼبالية ىو أفضل تقدير للنفقات  يكوف -
 الواجب ربملها حىت تبلشي اإللتزاـ اؼبعٍت .

 ك تكوف اؼبؤكنات ؿببل لتقدير جديد عند إقفاؿ كل سنة مالية .

 دراجو أصبل يف اغبسابات .ال يستعمل أم مؤكنة لؤلعباء إال يف النفقات اليت من أجلها مت إ -

 القركض ك الخصـو المالية األخرل

يتم تقييم القركض ك اػبصـو اؼبالية األخرل يف األصل حسب تكلفتها اليت ىي القيمة اغبقيقية للمقابل  -
 الصايف اؼبستلم بعد طرح التكاليف التابعة اؼبستحقة عند تنفيذىا .

ػبصـو تلك اليت سبت حيازهتا ألغراض معاملة ذبارية حسب التكلفة ك بعد اإلقتناء تقـو اػبصـو اؼبالية من غَت ا
 اؼبهتلكة ، باستثناء اػبصـو اليت سبت حيازهتا ألغراض التعامل التجارم ك اليت تقيم بقيمتها اغبقيقية .

 ت :التكلفة اؼبهتلكة ألم خصم ماِف ىي اؼببلغ الذم مت بو تقييم اػبصم اؼباِف عند إدراجو األصلي يف اغبسابا

 منقوصا من التسديدات الرئيسية ، -

 مضافا إُف )أك منقوصا( من االىتبلؾ اجملمع لكل فارؽ بُت اؼببلغ األصلي ك اؼببلغ عند استحقاقو. -

تنشر التكاليف اؼبلحقة اؼبًتتبة لتنفيذ قرض من القركض ك عبلكات تسديد قرض أك إصداره بصورة حسابية  -
 القرض :عل  مدل مدة القرض ك يندرج يف تكاليف 

 ، الفوائد اؼبًتتبة عل  الكشوفات اؼبصرفية ك القركض 
  إىتبلؾ عبلكات اإلصدار أك التسديد اؼبتعلقة بالقركض ك كذلك إىتبلؾ اؼبلحقة اؼبًتتبة عن تنفيذ

 القركض ،
 التمويل ، -األعباء اؼبالية اليت تقتضيها عمليات اإلهبار 
 بية إذا كانت فباثلة لتكاليف الفوائد .فوارؽ الصرؼ الناذبة عن القركض بالعمبلت األجن 

 تدرج تكاليف القركض يف اغبسابات كأعباء مالية للسنة اؼبالية اؼبًتتبة فيها إال إذا أدؾبت يف كلفة أصل.
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 تقييم األعباء ك المنتوجات المالية 

لية اليت ترتبت الفوائد تؤخذ األعباء ك اؼبنتوجات اؼبالية يف اغبسباف تبعا اِلنقضاء الزمن ك تلحق بالسنة اؼبا -
 خبلؽبا .

ك العمليات اليت مت اغبصوؿ من أجلها عل  تأجيل الدفع أك منح ىذا التأجيل بشركط تقل عن شركط السوؽ 
 تدرج يف اغبسابات بقيمتها اغبقيقية بعد طرح اؼبنتوج اؼباِف أك التكلفة اؼبالية اؼبرتبطة هبذا التأجيل.

بل ك القيمة اغبقيقية للعملية اليت تناسب الكلفة التقديرية للقرض اؼبتحصل عليو أك الفارؽ بُت القيمة اإلظبية للمقا
اؼبمنوح يدرج يف اغبسابات كأعباء مالية يف حسابات اؼبشًتم ، ك كمنتجات )منتوجات( مالية يف حسابات 

 البائع .

 العقود طويلة األجل 

موعة سلع أك خدمات تقع تواريخ انطبلقها يتضمن عقد من العقود طويلة األجل إقباز ، سلعة، خدمة، ؾب -
 ك ااِلنتهاء منها يف سنوات مالية ـبتلفة .ك يبكن أف يتعلق األمر دبا يلي :

 ، عقود بناء 
 ، عقود إصبلح حالة أصوؿ أك بيئة 
 . عقود تقدًن خدمات 

تَتة تقدـ تدرج يف اغبسابات األعباء ك اؼبنتوجات اليت زبص عملية سبت يف إطار عقد طويل األجل حسب ك  -
العملية عن طريق ربرير نتيجة ؿباسبية  بالتتابع ك دبقياس إقباز العملية )إدراج يف اغبسابات حسب طريقة 

 التقدـ(.

التقدـ .  إذا كاف نظاـ معاعبة الكياف أك طبيعة العقد ال يسمح بتطبيق طريقة اإلدراج يف اغبسابات حسب -
رىا بصورة صادقة . فإنو يكوف من اؼبقبوؿ ، عل  سبيل التبسيط أال أك كانت النتيجة النهائية للعقد ال يبكن تقدي

) إدراج يف اغبسابات حسب  يسجل كمنتوجات إال مبلغ يعادؿ مبلغ األعباء اؼبثبتة اليت يكوف ربصيلها ؿبتمبل
 طريقة اإلسباـ( .



 

88 
 

   SCFاليــاسيب املـاو احملاليظالجالح                                        الفصل 

ريخ . أف ؾبموع  عندما يبدك ؿبتمبل ، يف تاريخ اعبرد ، أك بفعل حوادث طارئة أك معركفة يف ذلك التا -
تكاليف العقد سيفوؽ ؾبموع منتجات العقد )خسائر متوقعة بعد اإلسباـ( يعمد إُف تكوين رصيد دبا يفوؽ 

 اػبسارة اإلصبالية للعقد غَت اؼبوضحة بعد بالتسجيبلت اغبسابية .

 الضرائب المؤجلة

أعباء الضريبة يف النتيجة فرض الضرائب اؼبؤجلة ىي طريقة ؿباسبية تتمثل يف إدراج يف اغبسابات ضمن  -
 اؼبنسوبة لعمليات السنة اؼبالية كحدىا .

الضريبة اؼبؤجلة عبارة عن مبلغ ضريبة عن األرباح قابل للدفع )ضريبة مؤجلة خصمية( أك قابل للتحصيل  -
ة )ضريبة مؤجلة أصلية( خبلؿ سنوات مالية مستقبلية . تسجل يف اؼبيزانية ك ىي حساب النتائج الضرائب اؼبؤجل

 الناصبة عن :

  اختبلؿ زمٍت بُت اإلثبات احملاس ي ؼبنتوج ما أك عبء ما ك أخذه يف اغبسباف النتيجة اعببائية لسنة مالية
 الحقة يف مستقبل متوقع ،

  عجز جبائي أك قركض ضريبية قابلة للتأجيل إذا كانت نسبتها إُف أرباح جبائية أك ضرائب مستقبلية
 ؿبتملة يف مستقبل منظور ،

 يبات ك إقصاء ، ك إعادة معاعبة سبت يف إطار إعداد كشوؼ مالية مدؾبة .ترت 
ك عند إقفاؿ سنة مالية ، يدرج أصل أك خصم لضريبة مؤجلة يف اغبسابات بالنسبة إُف كل الفوارؽ الزمنية إذا  

 كانت ىذه الفوارؽ الزمنية وبتمل أف يًتتب عليها الحقا عبء أك منتوج ضري ي . 

 لتمويلا-عقود اإليجار 

عقد اإلهبار ىو عبارة عن اتفاؽ يتنازؿ دبوجبو اؼبؤجر للمستأجر ؼبدة ؿبددة ، عن حق استعماؿ أصل مقابل دفع  -
 كاحد أك دفوعات عديدة .

ك إهبار التمويل ىو عقد إهبار تًتتب عليو عملية ربويل شبو كلي ـباطر ك منافع ذات صلة دبلكية أصل إُف 
 ة عند انتهاء مدة العقد أك عدـ ربويلها .مستأجر ، مقركف بتحويل اؼبلكي
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ك تصنيف عقد إهبار كعقد إهبار سبويل أك  يعٍت عقد اإلهبار البسيط كل عقد إهبار آخر غَت عقد إهبار التمويل .
عقد إهبار بسيط أمر يتوقف عل  كاقع اؼبعاملة التجارية )الصفقة( بدال من شكل العقد أك صيغتو . ك األمثلة عن 

 يت من اؼبفركض أف تؤدم إُف تصنيف عقد إهبار كعقد سبويل تتمثل فيما يلي :الوضعية ال

 ، ملكية األصل ؿبولة إُف اؼبستأجر بعد انقضاء مدة اإلهبار 
  عقد اإلهبار يبنح اؼبستأجر خيار شراء األصل بسعر يقل بصورة كافية عن قيمتو اغبقيقية يف التاريخ الذم

وف ىناؾ تيقن معقوؿ باستعماؿ ىذا اغبق يف التاريخ الذم يبكن يبكن فيو فبارسة حق اػبيار، حىت يك
 فيو ربقيق ىذا اػبيار .

  مدة اإلهبار تغطي اعبزء األكرب من مدة اغبياة االقتصادية لؤلصل ذاتو إذا ما َف يكن ىناؾ ربويل
 للملكية ،

 ع عل  األقل إُف شبو كامل يف بداية عقد اإلهبار قيمة اؼبدفوعات الدنيا احملينة دبقتض  ىذا اإلهبار ترتف
 القيمة اغبقيقية لؤلصل اؼبؤجر .

   األصوؿ اؼبستأجرة  ذات طبيعة خاصة ك ال يستعملها إال اؼبستأجر دكف أف يدخل عليها تعديبلت
 كبَتة.

عقود إهبار األراضي اليت ال تؤدم إُف نقل اؼبلكية إُف اؼبستأجر بعد مدة اإلهبار ، ال يبكن أف تشكل عقود إهبار 
ويل ، ك اؼبدفوعات األصلية اليت وبتمل القياـ هبا دبقتض  ىذه العقود سبثل إهبارات مسبقة )أعباء مدرجة يف سب

 اغبسابات مسبقا( هتتلك عل  مدل عقد اإلهبار طبقا للمنافع اؼبكتسبة .

بدأ تغليب يدرج يف اغبسابات كل أصل يكوف ؿبل إهبار سبويل يف تاريخ دخوؿ العقد حيز التنفيذ مع احًتاـ م -
 الواقع االقتصادم عل  اعبانب القانوين .

 االمتيازات الممنوحة للمستخدمين

تدرج اؼبنافع اليت يبنحها الكياف للمستخدمُت لديو سواء أكانو يف كضعية نشاط أك غَت نشاط ، يف اغبسابات   -
كوف الشركط اليت زبضع ؽبا كأعباء . عندما يؤدم اؼبستخدموف العمل اؼبقرر يف مقابل تلك اؼبنافع ، أك عندما ت

 االلتزامات التعاقدية للكياف إزاء اؼبستخدمُت لديو متوفرة .
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يتم يف كل عملية إقفاؿ غبسابات السنة اؼبالية إثبات يف شكل أرصدة مبلغ التزامات الكياف يف ؾباؿ اؼبعاش ، ك  -
فباثلة فبنوحة ألفراد  تكميبلت التقاعد ، ك تعويضات مقدمة بسبب االنصراؼ إُف التقاعد ، أك منافع

 اؼبستخدمُت لديو ك لشركائو كككبلئو يف شكل أرصدة .

ك ربدد ىذه األرصدة عل  أساس إُف القيمة احملينة جملموع التزامات الكياف حياؿ اؼبستخدمُت لديها باستعماؿ 
 فرضيات حسابية ك طرؽ حسابية مبلئمة .

 العمليات المنجزة بالعمالت األجنبية

ؼبكتسبة بالعملة الصعبة إُف العملة الوطنية بتحويل تكلفتها إُف العملة الصعبة عل  أساس سعر ربوؿ األصوؿ ا -
الصرؼ اؼبعموؿ بو يـو إسباـ اؼبعاملة . ك وبتفظ هبذه القيمة يف اؼبيزانية لغاية تاريخ استهبلؾ التنازؿ أك زكاؿ 

 األصوؿ .

نبية إُف العملة الوطنية عل  أساس سعر الصرؼ اؼبعموؿ بو ربوؿ اغبسابات الدائنة ك الديوف احملررة بالعمبلت األج -
يف تاريخ اِتفاؽ األطراؼ عل  العملية إذا تعلق األمر دبعامبلت ذبارية ، أك يف تاريخ كضع العمبلت األجنبية ربت 

 التصرؼ إذا كاف اؼبقصود ىو عبارة عن عمليات مالية.

السنة اؼبالية نفسها ، فإف الفوارؽ اؼبثبتة قياسا إُف قيم عندما يتم نشوء ك تسوية حسابات دائنة أك ديوف يف  -
الدخوؿ ، بسبب تقلبات سعر الصرؼ ، تشكل خسائر أك أرباحا يف الصرؼ هبب تسجيلها، حسب اغبالة يف 

 األعباء اؼبالية أك يف اؼبنتوجات للسنة اؼبالية .

 قائمة الحسابات في النظاـ المحاسبي المالي .2
  25اؼبوافق  1428ذم القعدة عاـ  15اؼبؤرخ يف  07-11من القانوف رقم  9دةطبقا للما:  31المادة 

ك اؼبذكور أعبله ، فإف مدكنة اغبسابات ىي ؾبموعة من اغبسابات اجملمعة يف فئات   2007نوفمرب سنة
 . مدكنة الحسابات (1الملحق رقم )متجانسة تسم  أصنافا كما تظهر يف 
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 ية خلفية عن معايير األدكات المال .3
 :46مقدمة 

ظهرت األدكات اؼبالية  لغرض تلبية حاجة اؼبتعاملُت هبا ، حيث تباع ك تشًتل من قبل العديد من الناس ك 
اؼبؤسسات ، لذلك يبكن اعتبارىا سلعا شأهنا شأف أم سلعة أخرل ، إال أف ؽبا خصوصية باعتبارىا أداة 

 استثمارية .
ظهور الثورة الصناعية ك ِاختبلؼ الوجو االقتصادم للعاَف  كما  ك يرجع التوسع يف التعامل هبذه األدكات إُف

ظهرت أيضا االستثمارات الكبَتة ك اليت أصبحت تفوؽ اؼبقدرة الفردية األمر الذم أدل إُف ظهور الشركات 
ف مناسبة لتوظي ااؼبسانبة ك اليت تقـو عل  أساس مشاركة اؼبسانبُت يف ملكية اؼبشاريع . ك ىذا الوضع خلق فرص

األمواؿ ، ك كذلك أعط  فرصة للشركات ك اغبكومات يف اغبصوؿ عل  التمويل البلـز من خبلؿ طرح األسهم ك 
السندات . ك نتيجة لذلك ِازداد التعامل هبذه األدكات عل  نطاؽ كاسع ، ك ىذا كاف مناسبا لتجميع مدخرات 

لتشجيع شراء األسهم ك السندات اعبديدة أك  األفراد ك اؼبشركعات ك استثمارىا يف مشاريع اقتصادية مفيدة . ك
االكتتاب هبا ، تطلب األمر هتيئة كسيلة لتمكنهم من التصرؼ هبذه األدكات ك توفَت السيولة ؽبم يف الوقت الذم 
وبتاجوف ؽبا ، فبا أدل إُف ظهور أسواؽ األدكات اؼبالية لتل ي ىذه اغباجات . كما شهدت األدكات اؼبالية ظهور 

اؼبشتقات اؼبالية ك اليت سبثل ؾبموعة كسائل إلدارة اؼبخاطر مثل مبادالت أسعار الفائدة ، العقود ما يعرؼ ب
 Financialعقود اػبيارات  ك غَت ذلك من األدكات اليت صارت تسم  اؽبندسة اؼبالية  اؼبستقبلية،

Engineeringماؿ ؾبموعة متنوعة من ،كما أف للطبيعة الديناميكية لؤلسواؽ اؼبالية األثر البالغ يف استع
األدكات اؼبالية عل  نطاؽ كاسع سواء فيما يتعلق باألدكات التقليدية مثل السندات ك األسهم أك ـبتلف أشكاؿ 

 األدكات اؼبشتقة األخرل .
 وبتاج اؼبستثمركف للمعلومات اؼبالية إُف تدعيم فهمهم ألنبية األدكات اؼبالية سواء الظاىرة يف صلب اؼبيزانية 

On-Balance Sheet أك خارج اؼبيزانية Off-Balance Sheet ك ذلك إلمكاف ربليل اؼبركز اؼباِف
للمنشأة ك أدائها ك التدفق النقدم ؽبا ، ك ىذا األمر يزيد من فهمهم لتقدير اؼببالغ ك التوقيت ك درجة التأكد 

( ك IAS 32عيار احملاس ي الدكِف )للتدفقات النقدية اؼبستقبلية اؼبرتبطة هبذه األدكات ، ك رغم صدكر كل من اؼب
( كمعايَت منفصلة ، إال أهنم يف  IFRS 7( ك اؼبعيار الدكِف للتقارير اؼبالية )IAS 39اؼبعيار احملاس ي الدكِف )

                                                 
46

ئة تدريس بكمية عبد الحفيظ محمد كريـ ،األدوات المالية :مفيوميا و كيفية االعتراؼ بيا و االفصاح عنيا في القوائـ المالية ،عضو ىي -
 .http://www.4shared.com/file/207803877/1e64c947/__________.htmlليبيا–المحاسبة، جامعة الجبؿ الغربي 

http://www.4shared.com/file/207803877/1e64c947/__________.html
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عل  العرض  32اغبقيقة يتناكلوف موضوع كاحد ىو األدكات اؼبالية ، كيف حُت يرتكز اؼبعيار احملاس ي الدكِف رقم  
يكمل ذلك بتناكؿ قواعد االعًتاؼ ك اإلثبات ك القياس لؤلدكات اؼبالية مع  39احملاس ي الدكِف رقم فإف اؼبعيار 

 .7إفصاحات مكملة ؼبا جاء يف اؼبعيار الدكِف للتقارير اؼبالية 
 . المصطلحات األساسية المستخدمة 3.1

  األداة الماليةFinancial Instruments شأة معينة : عقد يبنح ارتفاعا ألصل ماِف ؼبن
 أك أداة حقوؽ ملكية أك التزاـ ماِف ؼبنشأة أخرل .

  األصل الماليFiancial Asset  : ىو أصل يكوف يف صورة 
 ) نقدية ) عل  سبيل اؼبثاؿ نقدية مودعة يف البنك 
 ) حق تعاقدم الستبلـ نقدية أك أصل ماِف آخر من منشأة أخرل )مثبل حق لدل مدين أك أداة مشتقة 
 بادؿ أدكات مالية ربت شركط وبتمل أف تكوف إهبابية بالنسبة للمنشأة .حق تعاقدم لت 
 . ) أداة حقوؽ ملكية يف منشأة أخرل ) مثبل استثمارات الشركة يف األسهم العادية لشركات أخرل 

)مثل اؼبخزكف ك العقارات... ( فإهنا تعترب أصوؿ غَت مالية ألنو ال  Physical Assetsأما األصوؿ اؼبادية 
 تب عليها عقود تعاقدية حالية لتلق  نقدية أك أصوؿ مالية أخرل .يًت 
  االلتزاـ الماليFinancial liability :  :التزاـ تعاقدم بػ 
 . تسليم نقدية أك أصل ماِف آخر ؼبنشأة أخرل 
 .) تبادؿ أدكات مالية يف شركط غَت مواتية للمنشاة ) غَت اهبابية 

تشريعية مثل ضرائب الدخل )تنتج عن تطبيق أحكاـ قانوف الضرائب عل   االلتزامات اؼبفركضة دبقتض  متطلبات
 الدخل ( ال تعترب التزامات مالية ألهنا ليست تعاقدية ك إمبا تفرضها الدكلة دبا ؽبا من سيادة .

  أداة حقوؽ الملكيةEquity Instrument  :  ىي أم عقد يدؿ عل  حصة يف صايف األصوؿ ،ك
ة اؼبتبقية يف أصوؿ منشأة بعد خصم كل التزاماهتا ،ك يبلحظ أف االلتزاـ بإصدار يقصد بصايف األصوؿ اغبص

أداة حقوؽ ملكية ليس التزاما ماليا ألنو ينتج عنو زيادة يف حقوؽ اؼبلكية ك ال يبكن أف يًتتب عليو خسارة 
 للمنشأة .

  المشتقA Derivative : لتغَتات القيمة  مالية أك عقد آخر ،يستخدـ من أجل االستجابة ىو أداة
الناذبة عن تغَت أسعار الصرؼ ، أك أسعار سلع ، أك أسعار أكراؽ مالية أك ترتيب اِئتماين ، ك ال يتطلب 

 استثمارات مبدئية ك يتم تسويتو يف تاريخ مستقبلي .
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  )االعتراؼ )االثباتRecognition47 :-  ىو تسجيل عمليات اؼبنشأة يف السجبلت احملاسبية ،ك مثاؿ
االعًتاؼ باػبسائر غَت احملققة عل  ؿبفظة االستثمارات يف هناية العاـ عندما تكوف القيمة السوقية  ذلك ىو

 أقل من التكلفة ، ك منو يتم االعًتاؼ بالعملية عل  الرغم من أهنا َف تتحقق بعد حيث أف البيع َف يتم .
 يلو .ربقق حدث لبند معُت )اؼببلغ أك التوقيت( فبل اؼبوافقة عليو ك تسج -
  القياسMeasurement  :  ربديد القيم ك تبويبها إُف حساب معُت ، فعل  سبيل اؼبثاؿ يتم ربديد

العمولة بنسبة معينة من قيمة الصفقة ك لكنها قد تبوب كمصركؼ إذا كانت مرتبطة بالتشغيل ، ك قد تبوب 
 إُف أصوؿ إذا كانت مرتبطة بشراء أصوؿ ثابتة .

  اإلفصاحDisclosure   :اؼبعلومات اؼبقدمة كملحقات للقوائم اؼبالية ك اليت تأخذ شكل إيضاحات  ىي
Footnote  أك ملحقات تكميليةSupplementary  ك ىذه اؼبعلومات توفر تفاصيل ك شرح ،

للوضع ك الصحة اؼبالية  للمنشأة  ، ك اليت يبكن االفصاح عنها من خبلؿ بيانات كمية)مبالغ مكونات 
 كصفية )مثل دعول قضائية (، ك تكوف ىذه اؼبعلومات مفيدة ؼبستخدمي القوائم اؼبالية.اؼبخزكف ( أك بيانات 

  المكاسبEarnings  :- ىي صايف دخل منشأة ما . 
للمنشأة( مثل التعويضات ك  ىي االيرادات اؼبكتسبة من عمل خاص )غَت مرتبط بالنشاط الرئيسي -

 يعات أرباح األسهم احملصلة .الدخوؿ غَت اؼبرتبطة بالتشغيل مثل الفوائد ك توز 
  القيمة العادلةFair Value  : ىي القيمة اليت يتم من خبلؽبا تبادؿ أصل أك تسوية التزاـ بُت أطراؼ

 مطلعة ك راغبة يف عقد صفقة تتم كفقا آللية السوؽ .
  سعر الفائدة الفعاؿEffective Interest Rate   : ىو سعر الفائدة الذم زبصم عل  أساسو

وعات أك اؼبقبوضات النقدية اؼبستقبلية اؼبقدرة من خبلؿ العمر اؼبتوقع لؤلداة اؼبالية كصوال لصايف القيمة اؼبدف
 الدفًتية لؤلصل أك االلتزاـ اؼباِف .

  التكلفة المستهلكةAmortized Cost :  ىي القيمة اليت تقاسبها األصوؿ اؼبالية ك االلتزامات اؼبالية
بدئي ، ناقصا أم إعادة سداد للمبلغ األصلي ، زائدا أك ناقصا أم استهبلؾ عند االعًتاؼ ك االثبات اؼب

مًتاكم لعبلكة اإلصدار أك خصم عل  األداة ، ك ناقصا أم زبفيض ناتج عن البفاض القيمة أك عدـ 
 التحصيل .

 يتم احتساب االستهبلؾ باستخداـ سعر الفائدة الفعلي )الفعاؿ ( ك ليس سعر الفائدة اإلظبي .
                                                 

 .  968لمالية الدولية الحديثة ، مرجع سابؽ ، ص طارؽ عبد العاؿ حماد ، دليؿ المحاسب إلى تطبيؽ معايير التقارير ا -47
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 تكلفة المطفأة الAmortized Cost  ىي تكلفة االقتناء : Acquisition Cost معدلة بإطفاء
 . Issuance Discount or Premiumخصم أك عبلكة اإلصدار  

   مراقبة تحركات السوؽMark - to - Market 48 : ىي عملية يتم دبقتضاىا تسوية قيم األصوؿ
بيع ك كذلك االلتزامات التجارية ك اليت يتم تسويتها لتعكس القيم احملتفظ هبا بغرض اؼبتاجرة ك تلك اؼبتاحة لل

العادلة اغبالية ك ذبرل مثل ىذه التسويات غالبا عل  أساس يومي ، ك تنعكس األرصدة اؼبًتاكمة عل  اليـو 
 التاِف من خبلؿ إعادة اغبساب السابق ليعكس أحدث األرصدة اؼبًتاكمة نتيجة مراقبة ربركات السوؽ .

 بة تاريخ التعامل أك التسوية محاسTrade or Settlement Date  Accounting  : تنشأ
عندما زبتار منشأة ما االعًتاؼ ك االثبات ؼبشًتياهتا من األدكات اؼبالية يف قوائمها اؼبالية عندما يتم النظر إُف 

 نشأة العملية ، أك إُف التاريخ الذم يتم فيو تسوية االلتزاـ .
 العائد اإلجمالي Total Return   : ىو العائد اغبقيقي احملقق عل  األصل اؼباِف ك القيمة اؼبستخدمة

لتقييم أداء احملفظة ، أم اؼببلغ اؼبتضمن يف الدخل ك اؼبصركفات اؼبسجل يف حساب األرباح ك اػبسائر مثل 
رة أك حقوؽ اؼبلكية الفوائد احملصلة ك اؼبستحقة ، ك اؼبكاسب ك اػبسائر غَت احملققة اؼبسجلة كربح أك خسا

 عل  سبيل اؼبثاؿ :تسوية القيمة العادلة لؤلكراؽ اؼبالية اؼبتاحة للبيع. 
  ) التحوط )تغطية مخاطرHedge :- ىي عملية ضباية اؼبنشأة لنفسها ضد التغَتات غَت اؼبواتية يف

 األسعار ، ك تستخدـ عمليات التحوط للحماية يف أكضاع :
 التعامل يف العمبلت األجنبية . 
 . التعامل يف السلع 
 . التعامل يف األكراؽ اؼبالية 

 . سبويل أصل بالتزاـ بتواريخ استحقاؽ فباثلة 
كما يبكن تعريف التحوط بأنو ازباذ مركز ماِف معُت لتقليل أك القضاء عل  اؼبخاطرة أك استبداؿ نوع ما من 

 اؼبخاطرة بنوع آخر .
  تغطية مخاطر القيمة العادلةA Fair Value Hedge  : ىي تغطية ـباطر التعرض لتغَتات يف القيمة

العادلة عند االعًتاؼ بأصل أك التزاـ ) عل  سبيل اؼبثاؿ :التغَتات يف القيمة العادلة لسندات دبعدؿ فائدة 
 ثابت نتيجة التغَتات يف معدالت الفائدة السوقية ( .

                                                 
 . 322ص  ، -مصر-2006ىيني قاف جريوننج ،معايير التقارير المالية الدولية ،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ش.ـ.ـ ،القاىرة  -48
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  تغطية مخاطر التدفق النقدمA Cash Flow Hedge  :التعرض ػبسائر التدفقات  ىي تغطية ـباطر
النقدية اؼبرتبطة باالعًتاؼ بأصل أك التزاـ مثل مدفوعات الفائدة اؼبستقبلية عل  سندات ذات معدؿ متغَت ، 
ك احتماؿ اؼبعاملة مرتفعة كالشراء أك البيع اؼبتوقع للمخزكف ، أك تأثَتات ـباطر العملة األجنبية عل  التزاـ 

 ـ لشراء أك بيع أصل بسعر ثابت كفقا لعملة التقرير للمنشأة .الشركة ك مثاؿ ذلك العقد اؼبرب 
   مخاطر االئتمافCredit  Risk49 : ىي اؼبخاطر اليت تتعلق بعدـ القدرة عل  الوفاء بقيمة األداة اؼبالية

 اليت سبثل االلتزاـ اؼباِف يف تاريخ استحقاقها .
   مخاطر السيولةLiquidity  Risk  : بعدـ القدرة عل  تدبَت األمواؿ النقدية ىي اؼبخاطر اؼبتعلقة

 البلزمة للوفاء بااللتزامات ، ك يطلق عليها دبخاطر التمويل .
   مخاطر التدفقات النقدية  Cash Flow Risk  : ىي اؼبخاطر اؼبتعلقة بالتغَتات يف التدفقات النقدية

 اؼبرتبطة باألداة اؼبالية نتيجة لعوامل ـبتلفة .
   مخاطر السوؽMarket  Risk   : ىي اؼبخاطر اليت تكوف فيها القيمة العادلة أك التدفقات النقدية

 لؤلداة اؼبالية ستتغَت بسبب التغَتات يف األسعار السوقية .
  مخاطر أسعار الفائدةInterest Rate Risk  :  ىي ـباطر التغَت يف أسعار ك معدالت الفائدة البفاضا

 ة األداة اؼبالية السوقية .ك ارتفاعا ك اليت بدكرىا تؤثر عل  قيم
 مخاطرالعملة Currency  Risks    :صرؼ العمبلت ِالبفاضا  ىي ـباطر التغَت يف أسعار ك معدالت

 ك ِارتفاعا .
  مخاطر سوقية أخرلOther Market Risks  : ك ىي اؼبخاطر اليت تتعلق بأم تغَتات يف األسعار ك

ألداة اؼبالية السوقية ،مثل القيمة السوقية للمواد اؼبشمولة بالعقود العوامل السوقية األخرل اليت تؤثر عل  قيمة ا
 اآلجلة ك العقود اؼبستقبلية .

 القركض الدائنةLoans Payable    : ىي االلتزامات اؼبالية خببلؼ اغبسابات الدائنة التجارية قصَتة األجل
 بشركط ائتماف عادية .

  االستحقاؽ السابقPast Due   :يتم سداده يف تاريخ استحقاقو لعدـ قدرة اؼبدين عل  ذلك. الدين الذم َف 
 
 

                                                 
 .307 خالد جماؿ الجعارات ، معايير التقارير المالية الدولية ، مرجع سابؽ ، ص -49
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 .األدكات المالية 3.2

ىي نقدية أك دليل عل  كجود حصة ملكية يف منشأة ما أك عقد   Financial Instrumentاألداة اؼبالية 
بناء عل  شركط يفرض عل  منشأة ما التزاـ تعاقدم بتسليم نقدية أك أداة مالية أخرل أك مبادلة أدكات مالية 

وبتمل أف تكوف غَت مواتية أك نقل حق تعاقدم يف قبض نقدية أك أداة مالية أخرل أك مبادلة أدكات مالية بناء 
 عل  شركط وبتمل أف تكوف مواتية إُف منشأة أخرل .

 األدكات المالية التقليدية :.3.2.1
 تعريفها 

ا العادية فمن اػبطأ ذبميد ىذه النقدية باػبزينة أك البنك اقتصاديا طاؼبا كاف لدل اؼبنشأة نقدية زائدة عن حاجته
 يف صورة حسابات جارية أك كدائع ربت الطلب ، ألهنا عندئذ ستكوف موارد معطلة .

األكراؽ اؼبالية ىي مصدر من مصادر التمويل طويل األجل بالنسبة للمؤسسة ،إذ تلجأ إليها ىذه األخَتة لتأمُت 
 رض سبويل استثماراهتا .احتياجاهتا من األمواؿ بغ

كما يبكن للدكلة أف تصدر أكراقا مالية لتمويل اؼبشركعات أك لتغطية العجز ، أك ألغراض أخرل كامتصاص جزء 
 من الكتلة اؼبتداكلة يف فًتات التضخم .

 لقد عرفت األكراؽ اؼبالية بأهنا قيم منقولة تصدر من قبل أشخاص معنويُت ، سواء عموميُت 
سلطات الوالئية ، احمللية ( أك مؤسسات خاصة ، ك ينتج عنو دين عل  عاتق تلك اؽبيئة اؼبصدرة أك )الدكلة ، ال

 .50مشاركة يف اؼبلكية ، من قبل اؼبشًتين لؤلكراؽ 
 عرض ألىم األدكات المالية التقليدية 

  المنتوجات التي تمثل ملكية الشركة : األسهم العادية ، األسهم الممتازة 
موجودة فقط يف شركات األمواؿ ك ربديدا يف شركات اؼبسانبة ك جزئيا يف شركات التوصية  : تكوف األسهم51

 باألسهم ، ك تتضمن عدة حقوؽ تعط  ؼبالكي ىذه األسهم ك منها :
حق اإلدارة :  أف كل مساىم لو اغبق يف أف يكوف من ضمن ؾبلس إدارة الشركة يف حاؿ انتخابو ك حصولو -

 كما أنو يبلك حق الرقابة عل  إدارة الشركة يف حالة َف يكن طرفا فيها.عل  األكثرية اؼبطلوبة  

                                                 
  2004/2003وىاب نصر عمي ، مبادئ المحاسبة المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ،الجزء الثاني ،الدار الجامعية ،االسكندرية عبد ال -50

 .  139،ص
 .13،ص 1998ناجي جماؿ ،إدارة محفظة األوراؽ المالية ،المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر و التوزيع ،الطبعة األولى  -51
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حق اإلطبلع : عل  كافة اؼبعلومات اؼبتعلقة بأعماؿ ك نتائج الشركة ، حيث لو اغبق حبصة من األرباح يف  -
 ، كما أف لو اغبق يف اإلطبلع عل  كجهة استعماؿ األرباح غَت اؼبوزعة .حاؿ تقرر توزيعها كليا أك جزئيا 

كما لو حق االطبلع عل  قيمة األصل الصايف للشركة أم عل  ؾبموع ما سبلكو اؼبؤسسة من سيولة مباشرة ك 
 موجودات ثابتة بعد أف تنزؿ منها قيمة الديوف .
 بالنسبة لؤلسهم يبكن أف مبيز بُت نوعُت منها :

  COMMON STOCKهم العادية  األس .1
يبثل ىذا النوع مقدار االشًتاؾ يف رأظباؿ شركة اؼبسانبة ، بذلك يقسم رأظباؿ إُف أجزاء متساكية يسم  كل جزء 

 "سهم" .
 ؽبذه األسهم خصائص عديدة نذكر منها :

صداره من تلك إف عدد األسهم العادية ؿبدد يف القانوف األساسي لشركة اؼبسانبة ، أم أكرب عدد يبكن إ -
األسهم دكف تغيَت يف ذلك القانوف . عادة ما تصدر الشركات عددا من األسهم العادية أقل من ذلك العدد 
احملدد يف القانوف األساسي حىت تًتؾ ؾباال للتصرؼ يف عدد األسهم اؼبتداكلة بُت اعبمهور ، ك مقابلة بعض 

 االختيارات ك األكراؽ القابلة للتبديل .
 م العادية غَت ؿبدكدة العمر ك ال األرباح .إف األسه -
( ك ىي القيمة اليت تظهر عل  قسيمة السهم par valueللسهم العادم عدة قيم منها ، القيمة اإلظبية)  -

اؼبسلمة للمساىم ك ىي ؿبددة يف القانوف األساسي للشركة .عادة ما تكوف منخفضة مقارنة بسعر السوؽ ، فبا 
داللة اقتصادية قليلة األنبية ،لكن اؼبهم أال تصدر الشركة أسهمها بقيمة تزيد عن سعر  جعل البعض يعتربىا ذات

البيع يف السوؽ باعتبار أف اؼبسانبُت مسؤكلُت أماـ الدائنُت بالفرؽ . ك نظرا لؤلنبية االقتصادية القليلة ؽبذه القيمة 
 ة بدكف قيمة اظبية .فقد ظبحت بعض الدكؿ كالواليات اؼبتحدة للشركات بإصدار أسهم عادي

إف سعر السهم يتوقف كما ىو معركؼ عل  عدة عوامل منها : األرباح احملققة ك اؼبتوقعة للسنوات القادمة ، نسبة 
األرباح اؼبوزعة عل  اؼبسانبُت ، تقدير اػبطر اػباص بالشركة اؼبصدرة للسهم ،نسبة اؼبديونية ، معدؿ النمو للشركة 

 شركات تعمل يف نفس القطاع ك كذا طبيعة النشاط الذم سبارسو . ، العائدات اؼبوزعة من قبل
لشركة اؼبسانبة اغبق يف سحب جزء من أسهمها من التداكؿ ك ذلك بشرائها من اغبملة ، كما وبق ألم مستثمر 
بقدرات استثمارية عالية أف يستحوذ عل  عدد كبَت من أسهم الشركة عن طريق نشر إعبلف الشراء يف اعبرائد ك 

 . tender offersراسلة ضبلة األسهم من أجل تنازؽبم عما حبوزهتم من أسهم ك ىذا ما يعرؼ ب م
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يتحصل ضبلة األسهم العادية عل  أرباح تتوقف عادة عل  مقدار األرباح احملققة من قبل اؼبؤسسة ، ك عليو فعوائد 
د األكراؽ اؼبالية ذات الدخل الثابت ك كذا األسهم العادية تتغَت من سنة إُف أخرل ، كما أهنا توزع بعد توزيع عوائ

 عوائد األسهم اؼبمتازة .
 األسهم الممتازة .2

ك ىي اليت تعطي غباملها أفضلية عل  اؼبسانبُت العاديُت تتمثل بتحديد نسبة ثابتة من اؼبردكدية ؽبذه األسهم ربدد 
ألسهم إُف السندات الفارؽ البسيط ىو عند اإلصدار ك ربديد ىذه النسبة اؼبسبقة للعوائد ، بقرب ىذا النوع من ا

أف الفوائد عل  السندات تدفع قبل احتساب الضريبة عل  األرباح ، ك فيما عدا ذلك فإف األسهم اؼبمتازة تتشابو 
مع األسهم العادية ك خاصة فيما يتعلق حبقوؽ اؼبسانبُت . كما أف للسهم اؼبمتاز قيمة اظبية ، قيمة دفًتية ك 

 لو تاريخ استحقاؽ . أخرل سوقية ك ليس
سبتاز ىذه األسهم خباصية ذبميع األرباح ، يقضي ىذا اؼببدأ بأف عدـ توزيع األرباح عل  ضبلة األسهم اؼبمتازة 
لسنة أك ألكثر يفرض عل  الشركة دفع تلك األرباح اؼبتأخرة فبل توزيع األرباح عل  اؼبسانبُت العاديُت . تتصف  

ديد ،فعل  الرغم من أف األسهم اؼبمتازة سبثل ملكية جزء من الشركة ك ليس ؽبا كذلك بإمكانية االستدعاء ك التس
تاريخ استحقاؽ إال انو بإمكاف ىذه األخَتة اسًتداد تلك األسهم سواء بالشراء من ضبلتها أك باستبداؽبا باسهم 

ل بتلك األسهم ،ك من عادية إذا ما رغبوا يف ذلك . يدؿ ىذا االسًتداد من جهة عل  سهولة ك مركنة يف التعام
 جهة أخرل يساعد من يريد السيطرة عل  الشركة بتحويل أسهمو اؼبمتازة إُف أسهم عادية .

 األسهم اؼبمتازة ىي كسيلة سبويل ذات طابع ىجُت من صفات األسهم العادية ك الريوع )السندات(. 
لعادية .باإلضافة غل  ذلك ىناؾ نسبة ك تسدد الشركة مستحقات الديوف ، مث األسهم اؼبمتازة ك أخَتا األسهم ا

مئوية من القيمة االظبية لتلك األسهم يتقاضاىا اؼبساىم اؼبمتاز . كما يستخلص أنو من مصلحة الشركة خاصة 
عل  اؼبدل الطويل توزيع األرباح بصفة دكرية عل  ضبلة األسهم اؼبمتازة حىت تبقي عل  ظبعتها ك تتمكن من 

 اؼبستقبل ك ذبد اإلقباؿ عليها، الشئ الذم يبكنها من مقابلة احتياجاهتا من التمويل إصدار أسهم فبتازة أخرل يف
 طويل األجل بأمواؿ خاصة .  
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  السندات ك المنتوجات األخرل التي تمثل دينا على الشركة أك الحكومة 
 السندات : 

راهتا فتلجأ إُف التمويل اػبارجي أحيانا تواجو بعض اؼبؤسسات نقصا يف السيولة ؼبواجهة التوسع يف بعض استثما
عرب إصدار سندات دين للجمهور ك يتم طرح ىذه السندات يف السوؽ اؼباِف من خبلؿ اؼبصارؼ أحيانا أك 
اؼبؤسسات اؼبالية اؼبختلفة األخرل . ك تسم  السندات بالقيم ذات اؼبردكد الثابت ألهنا تتضمن بندا وبدد قيمة 

 . valeur a revenu fixeلفوائد العائد عليها بنسبة ثابتة من ا
 إف اػبصائص األساسية لكل سند ربدد يف عقد اإلصدار ك منها :

 سعر اإلصدار . -
 ( اليت تسدد يف كل عاـ .(couponنسبة الفائدة ك األقساـ  -
 سعر التسديد ك أشكالو ؽبذه السندات . -
 تواريخ االستحقاقات . -

 : 52نذكر أنبها فيما يلي فإف للسندات خصائص مميزةؼبالية ، كما ىو الشأف بالنسبة لبقية األكراؽ ا
السندات ىي فئة من األكراؽ اؼبالية ذات دخل ثابت ، إذ تدفع الفوائد غبملة السندات سنويا سواء حققت  .1

 الشركة أرباحا أك خسائر .
تـز دبقتضاه الشركة السندات ىي كثائق سبثل اتفاقا بُت الشركة اؼبصدرة أك اغبكومة ك بُت اؼبستثمرين . تل .2

 la duréeبإرجاع قيمة القرض أم القيمة االظبية للسندات اؼبصدرة يف فًتة ؿبددة عل  قسيمة السند 
d’emprunt  أم تاريخ االستحقاؽ . فعل  اؽبيئة اؼبصدرة ادخار جزء من أرباحها سنويا يسمح ؽبا يف هناية

 مصدرة.تلك الفًتة من تسديد ما عليها من ديوف يف شكل سندات 
هبب أف تظهر كثيقة اإلصدار اسم اؼبصدر ، عدد السندات اؼبصدرة ، الضمانات اؼبمنوحة للحملة مقابل  .3

اكتتاهبم يف السندات اؼبعنية لطمأنتهم عل  مدخراهتم ، كما يظهر سعر اإلصدار الذم هبب أف يدفعو اؼبكتتب 
 ظبية لو .للحصوؿ عل  السند ك الذم عادة ما يساكم ىذا السعر القيمة اال

قد تباع السندات بأسعار تقل عن القيمة االظبية ؽبا ك ذلك تشجيعا للمكتتبُت ، ك يعرؼ الفرؽ بُت سعر  .4
البيع ك القيمة االظبية بعبلكة اإلصدار.كما قد تسدد السندات بقيمة أعل  من القيمة االظبية ك عندئذ يعرؼ 

 الفرؽ بعبلكة التسديد .
                                                 

 . 48، ص  2002الجزء الثاني ،الطبعة األولى دار ىومو ،،األوراؽ المالية المتداولة في البورصات و األسواؽ المالية ،  جبار محفوظ -52
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 أنواع السندات :
 سندات عل  غَتىا من األكراؽ اؼبالية بكثرهتا حىت قسمت إُف عدة تقسيمات من أنبها :لقد سبيزت ال

مالية تصدرىا اغبكومات لتمويل مشاريع ذات أكراؽ   عل  العمـو الريوعسندات الحكومة )الريوع( : .1
لنقدية ك زبفيض منافع اجتماعية كاؼبدارس ك اؼبستشفيات أك لتغطية العجز يف ميزانيتها أك بغرض تقليص الكتلة ا

نسبة التضخم .ك منو ال يبكن للشركات اػباصة إصدار مثل ىذه السندات ،ك اليت قد تكوف يف بعض األحياف 
 سنة أك أكثر . 50أك  30 ،40عل  مدة طويلة جدا :

: ك اليت تأيت يف استحقاقات متتالية عل  فًتات زمنية تسدد عند اإلصدار ك ىذه الليونة  السندات العادية .2
 السندات العادية زبوؿ اؼبستثمر أف ىبتار االستحقاقات اليت تناسب إمكاناتو اؼبالية . يف
 ىذه السندات تضمن بأسهم أك بسندات لشركات أخرل . السندات المرىونة بأسهم .3
: يف ىذا النوع من السندات ال تدفع الشركة فوائد إال يف حاؿ حققت أرباح ، ك يبكن أف  سندات المشاركة .4

د اإلصدار شرطا بتحويل فوائد العاـ غَت اؼبدفوعة إُف األعواـ األخرل حيث يبكن أف تكوف الشركة قد يتضمن عق
 سنوات .3حققت أرباح ،عل  أف عملية الًتاكم ىذه ال يبكن أف تتعدل 

: ك ىذا النوع من السندات يتضمن إمكانية التحوؿ خاصة  إُف أسهم  سندات قابلة للتحويل إلى أسهم .5
االستحقاؽ لنفس الشركة اؼبصدرة ك بذلك يصبح من مبلكها  إذا اتفق الطرفاف عل  ذلك، عل  أف عادية عند 

عدد األسهم مقابل كل سند وبدد عند اإلصدار. ك بذلك يبكن غبملة ىذا النوع من السندات االستفادة من 
صوؿ عل  األرباح عندما الفوائد الثابتة يف حالة تسجيل الشركة لركود طويل نسبيا ك ربولو إُف مساىم ك اغب

تتحسن كضعيتها اؼبالية ، باإلضافة إُف أف ىذا النوع ىو كسيلة للسيطرة عل  الشركة، ألنو يبكن حاملو من أف 
 يصبح من اؼبسانبُت العاديُت .كل ىذه اػبصائص تشجع عل  االكتتاب .

ت يسمح غباملو باالكتتاب : إ ف امتبلؾ ىذا النوع من السندا السندات بكوبونات االكتتاب في السندات .6
يف سندات فباثلة يف مدة زمنية ؿبددة ك بسعر ؿبدد مسبقا . إذ يرفق بكل سند قدًن كوبوف يبكن استبدالو بسند 
جديد عندما سبر فًتة يتم ربديدىا يف عقد اإلصدار . ك دبجرد االنتهاء من عملية اإلصدار األكُف يتم تسجيل 

 لة عن السندات اؼبرافقة .الكوبونات يف البورصة بصورة مستق
: ىذا النوع من السندات ىو إصدار عاؼبي يتم بواسطة  السندات القابلة للتحويل مع إمكانية القطع .7

شركات يف أسواؽ مالية  غَت أسواقها احمللية ، ك ىي تسمح للمستثمر إضافة إُف عملية ربويل السند إُف أسهم 
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وؽ القطع عرب التحوؿ من عملة السند إُف عملة السهم .علما من االستفادة من تقلبات أسعار العمبلت يف س
 بأف سعر التحويل من السند إُف السهم ك من عملة إُف أخرل وبدد عن اإلصدار .

أك  mortgage bonds: قد تصدر الشركة سندات مضمونة  السندات المضمونة بأصوؿ الشركة .8
الية يف ؿبفظتها أك غَتىا من األصوؿ اؼبادية ك اؼبالية . يف مرىونة ببعض فبتلكاهتا كاألراضي أك اآلالت أك أكراؽ م

ىذه اغبالة ال يبكن للشركة اؼبعنية التصرؼ يف تلك األصوؿ اؼبرىونة إال يف حدكد ما استهلكتو )سددتو( من تلك 
ك السندات . ك بذلك فإف أم زبلي عن التزاماهتا ذباه ضبلة ىذا النوع من السندات سيجعل ىؤالء يبيعوف تل

األصوؿ اؼبرىونة ك يقتسموف العائد فيما بينهم . باإلضافة إُف ذلك ؽبذه الفئة من ضبلة السندات اغبق يف باقي 
 اؼبوجودات ك لكن ليس ؽبم صفة األسبقية عل  باقي اؼبستثمرين .

قد  ك عليو فإف ىذا النوع من ضبلة السندات عادة ما يكوف ؿبميا صراحة يف كثيقة أك اتفاؽ اإلصدار، حيث
يشًتط عل  الشركة عدـ رىن األصوؿ ) اؼبرىونة لدل ضبلة السندات األكُف ( مرة أخرل ، أك إذا ما رىنت للمرة 

. second or junior  mortgageالثانية فإف حقوؽ اغبملة اعبدد تكوف من الدرجة الثانية  ك تعرؼ ب 
صل ضبلة السندات القدام  عل  حقوقهم  يف ىذه اغبالة ال يبكن للحملة اعبدد اغبصوؿ عل  شيء إال إذا رب

 كاملة .
: عل  عكس السندات اؼبضمونة ، فإف السندات غَت اؼبضمونة سبثل دينا  السندات غير المضمونة .9

عاديا غَت مرتبط بأم أصل من أصوؿ الشركة . ك علية فإف عقد اإلصدار عادة ما يتضمن صراحة عدـ قياـ 
وع من السندات ، كعدـ إصدار مثل ىذه السندات مرة أخرل أك عدـ الشركة بأم عمل قد يضر حبملة ىذا الن

 االستدانة أكثر ، فبا هبعل اؼبستثمرين يقبلوف عل  شرائها . 
: تعترب السندات دينا طويل األجل ، ك   floating-rate bondsالسندات بمعدؿ فائدة متغير .10

. ك عليو فإنو إذا البفضت أسعار الفائدة يف السوؽ أسعار الفائدة تتغَت ارتفاعا ك البفاضا عل  مدل فًتة الدين 
، فإف اؼبصدر لسندات ثابتة أسعار فوائدىا يكوف قد خسر الفرؽ بُت ما يدفعو غبملة السندات ك بُت سعر 

أعل  فبا لو جلب تلك األمواؿ من   cost of capitalالفائدة السائد يف السوؽ ، أم تكلفة رؤكس أموالو 
ك قبد ضبلة تلك السندات قد حققوا فائضا يتمثل أيضا يف مقدار ارتفاع أسعار الفائدة السوؽ . عل  عكس ذل

اليت يتقاضوىا بالنسبة ألسعار الفائدة السائدة يف السوؽ ، بتحديد أكثر : إذا البفضت أسعار الفائدة يف السوؽ 
ندات . ك بالعكس إذا ما فإف اؼبتضررين ىم مصدرك السندات دبعدالت ثابتة ك اؼبستفيدين ىم ضبلة تلك الس
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ارتفعت أسعار الفائدة يف السوؽ . إذ قبد أف مصدرم السندات بأسعار فائدة ثابتة تكوف تكلفة رؤكس أمواؽبم 
 منخفضة نسبيا ك وبققوف فائضا ، عل  عكس ضبلة سنداهتم الذين ىبسركف الفرؽ بُت السعرين.

كمعدؿ العائد لبعض األنواع من السندات اغبكومية   ترتكز فوائد ىذه السندات يف تغَتىا عل  بعض العوامل ،
اليت سبتاز بنوع من االستقرار نظرا لتدين مستول اؼبخاطر فيها ككجود إقباؿ دائم من قبل اعبمهور ك غَته من 

 صفات االستقرار .
م يرتبط سعر الفائدة ذىي تلك السندات ال:   indexed bondsالسندات المرتبطة بالمؤشرات  .11

ا ، أك اؼببلغ األصلي أك االثنُت معا بتغَتات مؤشر معُت . ك كاضح أف اؽبدؼ من ربط ىذه السندات اػباصة هب
دبؤشر ىو شبيو إُف حد ما بعملية تغيَت سعر الفائدة يف النوع السابق من السندات ، ك إف كاف الغرض ىبتلف 

 مساكاتو بالسعر السائد يف السوؽ بعض الشيء.ففي النوع السابق يهدؼ تغيَت سعر الفائدة إُف تقريبو أك حىت
،أما يف ىذا النوع فالغرض منو ىو احملافظة عل  القوة الشرائية لقيمة السند ،إذ مع ارتفاع اؼبستول العاـ لؤلسعار 

فإف القيمة اغبقيقية للسند تنخفض ،ك ما ربطو دبؤشر ما إال حفاظا عل  ىذه األخَتة  -التضخم –لفًتة طويلة 
 .stabilized bondsالنوع من السندات بالسندات اؼبستقرة .ؽبذا يعرؼ ىذا 

،إذ قد cost of living indexأما عن اؼبؤشرات اؼبستعملة فهي تعرب يف معظمها عن مؤشر مستول اؼبعيشة 
يكوف اؼبؤشر ىو مستول أسعار التجزئة ،أك مستول أسعار اعبملة ،أك مستول أسعار ؾبموعة مهمة من السلع أك 

 أك غَته من اؼبؤشرات . معدؿ التضخم
  المنتوجات التي تجمع بين الملكية ك الدين :تجمع ىذه المنتوجات من حيث الخصائص بين األسهم

 التي تمثل امتالؾ جزء من الشركة ك بين السندات التي تمثل دينا عليها .
 : تصدر ىذه الشهادات ألغراض participation certificates   أكراؽ أك سندات المساىمة .1

ـبتلفة: سبويل الصادرات ك الواردات ، االستثمار يف ميداف السكن ، سبويل الشركات العمومية الصناعية، الشركات 
 التجارية ، البنوؾ ك غَتىا من اؼبؤسسات اؼبؤىلة ك اؼبرخصة جبمع اؼبدخرات من اعبمهور.

ك ىي  les titres associatifs( TA)ىناؾ أكراؽ قريب اظبها من اسم ىذه األكراؽ ، ىي أكراؽ اؼبشاركة   
أكراؽ تصدرىا مؤسسات ذات طابع علمي أك ثقايف ك اعبمعيات اػبَتية بصفة عامة .أم ىي مؤسسات غَت 

 ىادفة للربح . ك ؽبذا فإف عوائد ىذه األكراؽ أقل ك إمكانية تبادؽبا أصعب .
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 السندات بقسيمات االكتتاب في األسهم . .2
 شهادات االستثمار  . .3

 لمشتقات المالية .ا2 .2.3
يف أكائل السبعينات مع  االتعامل هبتوسع تعد اؼبشتقات اؼبالية أحد أىم مبلمح التطور يف األسواؽ اؼبالية ، فقد 

التقلبات اغبادة اليت شهدهتا العديد من أسواؽ اؼباؿ يف كل من أسعار الفائدة ك أسعار الصرؼ ك أسعار األصوؿ 
ت يف التحكم يف اػبطر اؼبصاحب لبلستثمار يف ؿبافظ األكراؽ اؼبالية . ك ال اؼبالية ، حيث تستخدـ ىذه األدكا

يقتصر استخداـ اؼبشتقات بغرض التحوط فحسب بل يبتد إُف اؼبضاربة أك اجملازفة من أجل ربقيق األرباح ك 
ُف زيادة االستفادة من فركقات األسعار دكف أف يكوف ىناؾ نية التملك اغبقيقي لؤلصوؿ ، األمر الذم أدل إ

اؼبضاربات الونبية ك أدل إُف إفبلس العديد من اؼبؤسسات ك حدكث العديد من األزمات ،فقد لعبت دكرا مدمرا 
، ك الذم كاف أشد سوءا من أحداث  1987أكتوبر  19يف أحداث ااِلهنيار الذم ِاجتاح األسواؽ العاؼبية يف

 Barings Merchant Bankسببا يف تعرض ، كما كانت 1929االهنيار الذم ِاجتاح ىذه األسواؽ عاـ 
مليار دكالر ك ذلك بسبب اإلفراط يف التعامل  (1.5)، دبا يقارب 1995غبالة اػبسائر ك اإلفبلس عاـ 

 باؼبشتقات.
ك ِاعترب اػببَت االقتصادم عبد اغبي زلـو يف حديثو عن األزمة اؼبالية الراىنة يف حوار مع اعبزيرة نت، أف " مشكلة 

تريليوف دكالر ، ك ىو ما  668ىي اؼبشتقات اؼبالية يف أمريكا ك اليت بلغت أرقاما خرافية كصلت  اؼبشاكل "
يعادؿ حجم االقتصاد األمريكي ػبمسُت سنة ، ك يساكم حجم اقتصاد العاَف لعشر سنوات ، ؼبا ربملو من 

 ا يف األسواؽ اؼبالية .خصائص كالربا ك الغرر ك القمار ، فبا جعل العديد من الفقهاء ال هبيزكف تداكؽب
ك منو يًتتب عل  التعامل باألدكات اؼبشتقة ـباطر كبَتة ك السبب يف ذلك يعود إُف حالة عدـ التأكد احمليطة 

 بأسعارىا كوهنا ال تتعامل مع اغباضر ك إمبا مع اؼبستقبل .
 تعريف المشتقات المالية :

 قدمت للمشتقات اؼبالية عدة تعاريف ، من أنبها :
 ا بنك التسويات الدكلية عرفهBank of International Settlements  التابع لصندكؽ النقد

: بأهنا عقود تتوقف قيمتها عل  أسعار األصوؿ اؼبالية ؿبل التعاقد ، ك لكنها ال تتطلب استثمار  FMIالدكِف 
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ر أك العوائد، فإف ألصل ماِف من ىذه األصوؿ ، ك كعقد بُت طرفُت عل  تبادؿ اؼبدفوعات عل  أساس األسعا
 53أم انتقاؿ ؼبلكية األصل ؿبل التعاقد ك التدفقات النقدية يصبح أمرا غَت ضركرم .

  كما عرفت اجملموعة ااِلستشارية لنظم احملاسبة القوميةSystem National Accounts 
Group (SNA) ينة ، أك اؼبشتقات اؼبالية بصورة أكثر تفصيبل : ىي أدكات مالية ترتبط بأداة مالية مع

مؤشر،أك سلعة ، ك اليت من خبلؽبا يبكن شراء أك بيع اؼبخاطر اؼبالية يف األسواؽ اؼبالية . أما قيمة األداة اؼبشتقة 
فإهنا تتوقف عل  سعر األصوؿ أك اؼبؤشرات ؿبل التعاقد . ك عل  خبلؼ أدكات الدين فليس ىناؾ ما يتم دفعو 

حق عل  االستثمار . ك تستخدـ اؼبشتقات اؼبالية لغدد من األغراض مقدما ليتم اسًتداده ك ليس ىناؾ عائد مست
 54ك تشمل إدارة اؼبخاطر ، ك التحوط من اؼبخاطر ، ك اؼبراجحة بُت األسواؽ ك أخَتا اؼبضاربة .

  تعرؼ اؼبشتقات اؼبالية بأهنا عقود تشتق قيمتها من قيمة األصوؿ اؼبعنية اليت تكوف موضوع العقد
،عمبلت أجنبية ...(،حيث يبكن للمستثمر الذم يتعامل فيها أف وبقق أرباحا أك خسائر )أسهم،سندات ،سلع 

 55اعتمادا عل  أداء األصل موضوع العقد .
  إهنا الورقة اؼبالية اليت تشتق قيمتها السوقية من القيمة السوقية لورقة مالية أخرل ؿبددة مثل السهم العادم

 56لية حقوؽ مالية مباشرة عل  أصوؿ حقيقية.أك السند ك بالتاِف فليس للمشتقات اؼبا
ك يعود تاريخ اؼبشتقات إُف الزمن البعيد خاصة بالنسبة للسلع ، ك لكن زاد التعامل باؼبشتقات اؼبالية منذ    

 السبعينات ، ك يرجع ذلك إُف :
 تصاعد اؼبخاطر بفعل ظاىرة العوؼبة اؼبالية . -
 ضد ىذه اؼبخاطر .رغبة الكثَت من اؼبتعاملُت من التغطية  -

 ك يتم تداكؿ اؼبشتقات يف سوقُت أساسيُت :
:تتم فيها العمليات عل  عقود   Le marché organisé ou réglementéالسوؽ اؼبنظمة . أ

 .منمطة فيما يتعلق بالسعر ك تاريخ االستحقاؽ ك اؼببلغ 

                                                 
   www .kantakji.com،مف الموقع : 3أشرؼ محمد دوابة ،المشتقات المالية في الرؤية اإلسالمية ،ص -53
–؟ ،كمية العمـو االقتصادية و عمـو التسيير  ات مستحدثة لتغطية المخاطر أـ لصناعتيابف رجـ محمد خميسي ،المنتجات المالية المشتقة :أدو  -54

لمنعقد خالؿ المركز الجامعي سوؽ أىراس ،بحوث و أوراؽ عمؿ الممتقى الدولي بعنواف " األزمة المالية و االقتصادية الدولية و الحوكمة العالمية " ا
جامعة فرحات عباس سطيؼ  ،منشورات مخبر الشراكة و االستثمار في  –االقتصادية و عمـو التسيير ،كمية العمـو  2009أكتوبر   20-21الفترة 

 .291،ص  2009مغاربي  –المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الفضاء األورو 
 .05، ص  2003لجامعية طارؽ عبد العاؿ حماد ،المشتقات المالية "المفاىيـ ، إدارة المخاطر و المحاسبة " ،اإلسكندرية ، الدار ا -55
 .656، ص1993منير إبراىيـ ىندي، األوراؽ المالية و أسواؽ رأس الماؿ ، اإلسكندرية، منشأة المعارؼ -56
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طبيعة ك :حيث يبكن للمتعاملُت أف وبددكا Over The Counter (OTC)السوؽ غَت الرظبية  . ب
 شركط العقد حسب احتياجاهتم.

 ك اؼبتعاملُت ثبلثة أنواع:
 ك ىم الذين يرغبوف يف التغطية من خطر تقلب األسعار، المتحوطوف
أك اؼبضاربوف : ك ىم اؼبتعاملوف الذين يقوموف باؼبراىنة عل  تقلب األسعار من أجل اغبصوؿ عل   المجازفوف

 أرباح ك مكاسب،
ؼبتعاملوف الذين وباكلوف االستفادة من تغَتات أسعار ـبتلف الوسائل اؼبالية اؼبتداكلة يف : ك ىم ا. المراجحوف 3

 ـبتلف األسواؽ اؼبشتقة .
 ك تتنوع اؼبشتقات اؼبالية بُت عقود اػبيارات ك عقود اؼبستقبليات ك عقود اؼببادلة .

 أنواع المشتقات المالية :
 FUTUREك العقود اؼبستقبلية  OPTIONSػبيارات تتعدد اؼبشتقات اؼبالية ك تشتمل عل  عقود ا57

CONTRACTS ك العقود اآلجلةFORWARD CONTRACTS  ك عقود اؼببادلةSWAPS   أك
 DERIVATIVES ONمزيج من اثنُت من ىذه العقود ك ىو ما يسم  دبشتقات اؼبشتقات

DERIVATIVES   مثل عقود اؼببادالت اػبياريةSWAPTIONS. 
العقود منتجات ك سلع حقيقية أك مؤشرات معينة مثل سعر الصرؼ أك سعر الفائدة أك ك قد يكوف موضوع ىذه 

 أكراؽ مالية من أسهم ك سندات أك عمبلت أجنبية أك حىت تدفق نقدم .
ك إذا كانت اؼبخاطرة عامبل يبلـز االستثمار عموما إال أهنا أعل  ما تكوف يف االستثمار يف اؼبشتقات اؼبالية ك 

اطر االستثمار يف اؼبشتقات اؼبالية من حالة عدـ التأكد احمليطة بأسعارىا كوهنا تعتمد أساسا عل  ينشأ ارتفاع ـب
 التوقعات اؼبستقبلية ك مدل ربقق فرص حصوؽبا .

تستخدـ اؼبشتقات كوسيلة عبٍت اإليرادات من جراء االذبار ك التداكؿ بالعقود اؼبالية بفعل التقلبات السعرية 
ألصلية اؼبشمولة بعقودىا ،كما أهنا كسيلة إلدارة اؼبخاطر من ناحية كوهنا تتيح للمستثمر فيها لؤلدكات اؼبالية ا

فرص ربديد ـباطر السوؽ ذات الصلة بالعقود اؼبالية ك إدارة كل ـباطرة عل  حده ك من مث إتاحة الفرصة 
ار التقلبات السعرية ك اليت لتخفيض درجة اؼبخاطرة عموما ك ذلك من خبلؿ التحوط أك التغطية للحماية من آث

                                                 
كمية العمـو االقتصادية و عمـو بوعافية سمير ،قريد مصطفى ،التعامؿ بالمشتقات المالية كأحد عوامؿ ظيور األزمة المالية العالمية الحالية ، -57

 جامعة محمد بوضياؼ المسيمة  ،بحوث و أوراؽ عمؿ الممتقى الدولي بعنواف " األزمة المالية و االقتصادية الدولية و الحوكمة العالمية "–ر التسيي
جامعة فرحات عباس سطيؼ  ،منشورات مخبر الشراكة و  –،كمية العمـو االقتصادية و عمـو التسيير  2009أكتوبر   20-21المنعقد خالؿ الفترة 

 .254،ص 2009مغاربي  –االستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الفضاء األورو 
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تنشأ عادة إما عن تقلب أسعار الصرؼ أك تقلب أسعار الفائدة أك تقلب أسعار أصوؿ احملافظ االستثمارية سواء  
 كانت ىذه األصوؿ سلعا أـ أكراقا مالية .

  عقود الخياراتLes Options  
لسلع اؼبختلفة ك قد تكوف زبيلية أك يعرؼ اػبيار عل  أنو عقد ىبوؿ غباملو حق شراء أك بيع أصل حقيقي كا

أدكات مالية كاألسهم ك األدكات ذات العوائد الثابتة ك عمبلت أجنبية أك بعض اؼبؤشرات بسعر ؿبدد كقت إبراـ 
العقد يعرؼ بسعر اػبيار أك التسليم ،عل  أف يتم التسليم مستقببل يف كقت ؿبدد يطلق عليو تاريخ التنفيذ أك 

ك ىذا العقد يتم  ة ، ك بالتاِف ال يكوف ملزما بإسباـ الصفقة إذا كاف التنفيذ يف غَت صاغبو،تاريخ انتهاء الصبلحي
بُت الذم يريد شراء أك بيع الورقة اؼبالية ك الطرؼ البائع ؽبذا اػبيار ،ؽبذا يتقاض  البائع عبلكة عند إبراـ العقد 

من قيمة الصفقة. ك حيث أف اؼبشًتم وبصل عل  ،ىذه العبلكة تدفع عند التعاقد ك غَت قابلة للرد ك ليست جزء 
حق اػبيار منذ غبظة توقيع العقد ، فإنو ىبسر العبلكة يف ذات اللحظة . يسم  اػبيار الذم يعطي اغبق ؼبالكو 

 بالشراء خبيار الشراء ك الذم يعطي ؼبالكو حق البيع خبيار البيع .
غبق يف شراء عدد معُت من األكراؽ اؼبالية لفًتة ىو عقد يعطي ألحد الطرفُت ا Call Optionخيار الشراء 

 معينة ك بسعر ؿبدد، ك تستخدـ خيارات الشراء يف حالة توقع ارتفاع األسعار .
ىو عقد يعطي ألحد الطرفُت اغبق يف بيع عدد معُت من األكراؽ اؼبالية خبلؿ فًتة  put Optionخيار البيع 

النوع من اػبيارات يف حالة توقع البفاض أسعار األكراؽ اؼبالية يف  معينة ك بسعر ؿبدد يف العقد ، ك يستخدـ ىذا
 اؼبستقبل .

ىو عقد يعطي اغبق لصاحبو يف أف يكوف مشًتيا أك بائعا لؤلكراؽ اؼبالية ؿبل التعاقد، فإذا  الخيار المزدكج
 ارتفعت أسعار األكراؽ فإف لو اغبق يف الشراء ك إذا البفضت فلو اغبق يف البيع .

النسػػػػػبة ؼبوعػػػػػد التنفيػػػػػذ للعقػػػػػد اؼبػػػػػرـب فيأخػػػػػذ شػػػػػكلُت :عنػػػػػد االلتػػػػػزاـ دبمارسػػػػػة اغبػػػػػق يف تػػػػػاريخ االسػػػػػتحقاؽ أمػػػػػا ب
،بينمػػػػػا إعطػػػػػاء حػػػػق التنفيػػػػػذ لعقػػػػػد اػبيػػػػػار خػػػػبلؿ اؼبػػػػػدة احملصػػػػػورة مػػػػػا  عقػػػػػد الخيػػػػػار األكربػػػػػيفػػػػإف ذلػػػػػك يػػػػػدع  

عقػػػػػػود الخيػػػػػػار ذج بػػػػػػُت االتفػػػػػػاؽ ك حػػػػػػىت تػػػػػػاريخ االسػػػػػػتحقاؽ أك انتهػػػػػػاء صػػػػػػبلحية العقػػػػػػد فػػػػػػإف ذلػػػػػػك يتبػػػػػػع مبػػػػػػو 
 األمريكية .

ك ىػػػػو خيػػػػار يبػػػػاؿ فيػػػػو بػػػػائع اػبيػػػػار األصػػػػوؿ اػباصػػػػة دبوضػػػػوع  الخيػػػػار المغطػػػػىك مػػػػن أنػػػػواع اػبيػػػػارات كػػػػذلك ،
الخيػػػػػار العقػػػػػد، ك يكػػػػػوف فيػػػػػو أحػػػػػد طػػػػػريف العقػػػػػد مالكػػػػػا بالفعػػػػػل لػػػػػؤلكراؽ اؼباليػػػػػة الػػػػػيت يػػػػػتم التعاقػػػػػد بشػػػػػأهنا ،أمػػػػػا 
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و البػػػػػػائع األصػػػػػػوؿ موضػػػػػػوع العقد،لػػػػػػذلك إذا اختػػػػػػار مشػػػػػػًتم ك فيػػػػػػو ال يبػػػػػػاؿ ؿبػػػػػػرر العقػػػػػػد ك ىػػػػػػ غيػػػػػػر المغطػػػػػػى
 . 58العقد التنفيذ فإف البائع مضطر إُف شراء األصل من السوؽ لتسليمو للمشًتم 

  عقود المستقبلياتFuture contracts : 
ز يف تعد عقود اؼبستقبليات من أقدـ العقود ، إذ تعود إُف مصر القديبة ، فكاف التعامل فيها يف البداية يًتك

 احملاصيل الزراعية الغذائية األساسية مثل القمح ك الذرة . ك ظهرت ألكؿ مرة يف الواليات اؼبتحدة 
ككاف ؿبل العقد عمبلت أجنبية . ك منذ ذلك التاريخ شهدت تطورا 1972من خبلؿ بورصة شيكاغو عاـ 

مستقبلية عل  أذكنات  ، ك عقود 1975مستمرا ، فقد استحدثت عقود مستقبلية عل  أسعار الفائدة عاـ 
، مث ظهرت العقود اؼبستقبلية عل  مؤشرات  1977، ك عقود مستقبلية عل  سندات اػبزانة    1976اػبزانة عاـ

، ك مع هناية القرف العشرين ظهرت العقود اؼبستقبلية عل  اػبدمات ك يف مقدمتها العقود  1980األسهم عاـ 
 إلجازات ك العطبلت .اؼبستقبلية عل  الرحبلت الًتفيهية خبلؿ ا

يعرؼ العقد اؼبستقبلي بأنو التزاـ متبادؿ بُت طرفُت يفرض عل  أحدنبا أف يسلم اآلخر أك يستلم منو بواسطة   59
طرؼ ثالث )الوسيط( كمية ؿبددة من أصل أك سلعة معينة يف مكاف ك زماف ؿبددين ك بسعر ؿبدد . ك يتم 

نب ك السكر ك القطن ك النفط ك اؼبعادف الثمينة من الذىب ك الفضة التعامل هبذه العقود يف سلع حقيقية مثل :ال
أك مالية كالسندات ك األسهم ك الودائع ك العمبلت األجنبية كما يبكن أف تشتمل أيضا عل  مؤشرات السوؽ 
 اؼباِف . ك عرفها البعض بأهنا عقود تعطي اغبق يف شراء أك بيع كمية من أصل معُت بسعر ؿبدد مسبقا عل  أف
يتم التسليم يف تاريخ الحق يف اؼبستقبل ك يلتـز كل من الطرفُت ) البائع ك اؼبشًتم ( بإيداع نسبة من قيمة العقد 
لدل السمسار الذم يتعامل معو ،ك ذلك إما يف صورة نقدية أك يف صورة أكراؽ مالية بغرض ضباية كل طرؼ من 

   الوفاء بالتزاماتو .اؼبشكبلت اليت قد تًتتب عل  عدـ مقدرة الطرؼ اآلخر عل
 ك تتميز العقود اؼبستقبلية بعدة خصائص أنبها :

فيما يتم الشراء بسعر ؿبدد متفق عليو مسبقا يف تاريخ التعاقد عل  أف يتم التسليم يف تاريخ الحق ؿبدد ك  -
ر عند التنفيذ بذلك يتم ذبنب أك زبفيض ـباطر تقلب األسعار ك تغَتىا ، إذ ال ينظر إُف السعر يف السوؽ اغباض

 ك الذم قد يكوف مرتفعا .
إف طريف التعامل غالبا ما ال يعرفاف بعضهما البعض ، ك بالتاِف ال يدخل الطرفاف مباشرة مع بعضهما البعض  -

يف التعامل ، ك إمبا عن طريق غرفة اؼبقاصة اليت تعمل كمشًتية أك كبائعة دكف أف تنافس أم من اؼبشًتين أك 
                                                 

58
 . 45ص  طبسق عجذ انعبل زًبد ،انًشتمبد انًبنيخ ،يشخع سبثك ، -

59
 . 31ص طبسق عجذ انعبل زًبد ،انًشتمبد انًبنيخ ،يشخع سبثك ، -
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ل إذف عل  توازف اغبسابات ك دفع األرباح ك ذبميع اؼبدفوعات ك ربقيق االستقرار ك ذباكز البائعُت ،فهي تعم
 التبادالت اؼبباشرة بُت اؼبتعاملُت ك ضماف اقباز العقود بكفاءة. 

إف عقود اؼبستقبليات عقود منمطة من حيث الشكل ك اغبجم ك اؼببلغ ، كما يبكن ؼبالكها األصلي تعديلها أك  -
 هولة قبل كقت التسليم .إلغاءىا بس

يتطلب اؼبتاجرة يف اؼبشتقات إيداع ىامش مبدئي لدل غرفة اؼبقاصة كضماف الستفاء األطراؼ بالتزامهم ، ك  -
 وبدد اؽبامش حسب ظركؼ السوؽ ك سلوكيات اؼبستثمر .

ركط اليت تناسب إذا كاف من اؼبمكن ربرير عقود مستقبلية عل  أم سلعة فإف قليبل من السلع تتوافر فيها الش -
 األسواؽ اؼبنظمة للعقود اؼبستقبلية ك من أنبها :

 . أف تكوف السلعة من النوع القابل للتخزين دبا يتيح توفَتىا يف التاريخ احملدد يف العقد 
 . أف تكوف السلعة قابلة للتنميط من حيث الكمية ك اعبودة 
 . أف تكوف السلعة ذات قيمة مقارنة حبجمها 
 عل  السلعة دبا وبقق السيولة لسوقها . أف يوجد طلب نشط 

ك بذلك تناسب ىذه األسواؽ سلعا مثل اؼبنتجات الزراعية ك بصفة خاصة النب ك الشام ك الذرة ك البطاطس ك  
 كذلك العمبلت ك األكراؽ اؼبالية .

   العقود اآلجلةForward contracts 
خر ( لتسليم أصل معُت يف كقت الحق مستقببل العقد اآلجل عبارة عن اتفاقية بُت طرفُت ) البنك ك طرؼ آ60

ك بسعر ؿبدد يسم  سعر التنفيذ ، ك يتحدد يف العقود عادة مواصفات األصل كدرجة اعبودة أك التصنيف ك 
الكمية ك طريقة التسليم ك مكاف التسليم ك السعر ك طريقة السداد حيث يتم التفاكض عل  صبيع ىذه األمور بُت 

ث ال يتم تداكؽبا أك اؼبتاجرة فيها يف سوؽ األكراؽ اؼبالية ك سوؽ األدكات اؼبالية اؼبشتقة  البائع ك اؼبشًتم ،حي
 كباقي اؼبشتقات حيث أهنا اتفاؽ خاص ك مغلق بُت الطرفُت .

ك قد تستخدـ العقود اآلجلة للوقاية من تقلبات األسعار السوقية للسلع أك ألذكنات اػبزانة أك السندات أك 
سعار الفائدة ، ك عندىا تسم  العقود اآلجلة ألسعار الفائدة ، فبإمكاف اؼبستثمر الذم يريد القركض أك حىت أ

                                                 

ة اإلسالمية بيف محدودية التعامؿ و إمكانية التطور في السوؽ المالية اإلسالمية امحمد ،األدوات المالي بزيرية عبد القادر خداوي مصطفى ، 60-
النظاـ  –،األزمة المالية الراىنة و البدائؿ المالية و المصرفية  2009ماي  5 – 6،المركز الجامعي بخميس مميانة ،الممتقى الدولي الثاني 

 المصرفي اإلسالمي نموذجا .
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اغبصوؿ عل  قرض معُت أف يقـو بشراء عقد آجل ألسعار الفائدة دبعدؿ فائدة ثابت ؿبدد مسبقا ،ك أف يلتـز 
 ـباطر ارتفاع سعر الفائدة . الطرؼ اآلخر بالتنفيذ خبلؿ فًتة ؿبددة يف العقد ، ك بذلك يضمن ضباية نفسو من

كما تستخدـ العقود اآلجلة لتقليل خطر تذبذب أسعار صرؼ العمبلت ، ك ذلك بإبراـ العقود اآلجلة ألسعار 
الصرؼ يف األسواؽ العاؼبية . فإذا قاـ )أ( ببيع بضاعة عل  اغبساب إُف )ب( يف دكلة أخرل عل  أف يقبض شبنها 

نبية ، ك توقع )أ( أف تنخفض قيمة العملة األجنبية مستقببل فإف بإمكانو أف يبيع بعد ستة أشهر مثبل بالعملة األج
العمبلت األجنبية ىذه من خبلؿ السوؽ بسعر صرؼ يتم االتفاؽ عليو آنيا عل  أف يتم التسليم  بعد ستة أشهر 

 لتو احمللية .،ك بذلك فإف أم البفاض بالعملة األجنبية لن يؤثر عل  صايف اؼببلغ الذم سوؼ يقبضو بعم
 ( : يبين أىم الفوارؽ بين العقود اآلجلة ك العقود المستقبلية3الجدكؿ رقم )
 العقود اؼبستقبلية العقود اآلجلة

 عقود غَت مبطية خاصة بُت طرفُت . - 

 ىناؾ تاريخ تسليم كاحد ؿبدد يف العقد . -

 تتم تسوية العقود عند هناية تاريخ العقد . -

 بات اؽبامش اؼببدئي .ال توجد ىناؾ متطل -

 عقود مبطية غباملها يتم تداكؽبا يف البورصة .-

 ىناؾ عدة تواريخ للتسليم . -

 تتم تسوية العقود يوميا . -

إلزامية تقدًن اؽبامش اؼببدئي ك تعديلو كفق تغَت األسعار  -
. 
 

اإلسكندرية ،  ،احملاسبة " طارؽ عبد العاؿ ضباد ،اؼبشتقات اؼبالية "اؼبفاىيم ، إدارة اؼبخاطر ك: المصدر 
 .201، ص  2003الدار اعبامعية 

  عقود المبادلةSwaps  
تدع  أيضا باؼبقايضات ،ىي اتفاؽ بُت طرفُت أك أكثر لتبادؿ سلسلة من التدفقات النقدية خبلؿ فًتة الحقة 

 فًتات دكرية  )مستقبلية ( لذلك فهي سلسلة من العقود الحقة التنفيذ  حيث يتم تسوية عقد اؼببادلة عل 
 .61 ) شهرية ،فصلية ،نصف سنوية ...(
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ك ىو عقد ملـز لؤلطراؼ عل  خبلؼ عقد اػبيار ،كما أف متحصبلت أك مدفوعات) األرباح أك اػبسائر( 
األطراؼ نتيجة التحركات السوقية ال يتم تسويتها كما ىو يف العقود اؼبستقبلية ،فضبل عن عدـ تسويتها مرة 

ة ، بل سلسلة من العقود الحقة التنفيذ .كما أف عقود اؼببادلة تستخدـ غالبا لتغطية كاحدة كالعقود اآلجل
 اؼبخاطر ك خاصة ـباطر تغَت سعر الفائدة .
 :62ك يبكن تناكؿ األنواع التالية لعقود اؼببادلة 

  ك تتضمن عملية مبادلة بُت عملتُت معينتُت يف شراء إحدانبا ك بيع عقود مبادالت أسعار الصرؼ :
ألخرل عل  أساس السعر الفورم ، ك يف الوقت نفسو إعادة بيع األكُف ك شراء الثانية دبوجب سعر اؼببادلة ا

)السعر اآلجل ( الذم يتم ربديده كفق الفرؽ القائم بُت أسعار الفائدة السائدة حينئذ عل  اإليداع ك 
 اإلقراض لكل من العملتُت .

 يدفع فيها كل طرؼ مدفوعات الفائدة عل  قرض الطرؼ : ك ىي عقود  عقود مبادالت أسعار الفائدة
اآلخر بدال من قرضو ىو ،هتدؼ إُف التحوط ضد ـباطر ارتفاع أك البفاض أسعار الفائدة ، ك يوجد نوعاف 

 لعقود مبادلة أسعار الفائدة ك ىي :
ؼببادلة )اؼبقًتض( إُف عقود مبادلة معدؿ الفائدة الثابتة دبعدؿ الفائدة اؼبتغَتة : ك فيها يهدؼ مشًتم عقد ا -

التحوط ضد ـباطر ارتفاع أسعار الفائدة ك وبصل عل  الفرؽ بُت السعرين إذا كاف معدؿ الفائدة اؼبتغَتة 
 أعل  .

عقود مبادلة معدؿ الفائدة اؼبتغَتة دبعدؿ الفائدة الثابتة : ك يهدؼ مشًتم العقد )اؼبستثمر( إُف التحوط من  -
 ك يبكن توضيح كما يلي :ـباطر البفاض أسعار الفائدة . 

 ارتفاع معدؿ الفائدة البفاض معدؿ الفائدة 
 أرباح خسائر دافع الفائدة دبعدؿ ثابت
 خسائر أرباح دافع الفائدة دبعدؿ متغَت

  مبادالت الخيارSwaption : ىي خيار الدخوؿ يف مبادلة معينة يف تاريخ مستقبلي ك بالتاِف ذبمع
ك قد تكوف ىذه اغبقوؽ حقوؽ اختيار بيع أك حقوؽ 63ة ك اػبيار ،بُت خصائص كل من عقدم اؼببادل

 اختيار شراء .
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  المبادالت اآلجلةForward Swaps : ىو عقد مبادلة ألسعار الصرؼ أك الفائدة إال أنو يتفق فيو
 عل  أف يتم التنفيذ مستقببل يف تاريخ ؿبدد .

 فوائد المشتقات المالية :
العديد من اؼبشاكل ك اؼبصاعب اليت تواجو اؼبتعاملُت يف األسواؽ اؼبالية من  إف ىذه األدكات تعد مفتاحا غبل

خبلؿ إمكانية استعماؽبا يف إدارة اؼبخاطر بصورة فعالة نظرا للمركنة العالية ك التنوع الكبَت فيها، ك من أبرز ىذه 
 الفوائد :

  جودات األساسية كاألسهم ك السندات ...إف التعامل بأدكات اؽبندسة اؼبالية يكوف أقل كلفة من التعامل باؼبو 
  يبكن للمؤسسات اؼبالية ك اؼبصرفية ك اؼبستثمرين عموما التحوط من اؼبخاطر احملتملة ك ذلك باستخداـ أمواؿ

 أقل فبا لو اقتنت موجودات تظهر يف اؼبيزانية .
 التمويل ك االستثمار ك  تقليل التكاليف للمصدرين ك اؼبستثمرين ك ترفع من العوائد ك توسع ؾبموعة بدائل

 تقلل ـباطر اػبسارة إذا ما أحسنت إدارة ـباطرىا .
 . تدعم اػبدمات اليت تقدمها اؼبؤسسات اؼبالية ك اؼبصرفية لزبائنها ك تساىم يف بناء ؿبافظ مالية أكثر تنوعا 

 مخاطر المشتقات المالية ك عالقتها باألزمة المالية:
ثمرين من تقلبات األسعار، كلكن مع مركر الوقت أسيئ استخدامها، فبدالن نشأت اؼبشتقات أصبلن غبماية اؼبست

 .من أف تساىم اؼبشتقات يف ضباية اؼبستثمرين، ربولت إُف أداة مضاربة أك مقامرة هبدؼ ربقيق الربح فقط
 اؼبشتقات اؼبالية ال تتضمن اؼبتاجرة بأصوؿ حقيقية ، ك إمبا ىي عقود متعلقة بتحقق شركط أك أحداث يف
اؼبستقبل . ك ىي أقرب للقمار منها للتجارة . ك أحد أكضح صور ذبارة اؼبشتقات تتعلق باؼبضاربة عل  اذباه 
ارتفاع أك البفاض البورصة ، ك نوع آخر يتعلق بوعود البيع أك الشراء لسلعة أك أصل ماِف يف اؼبستقبل عند سعر 

الورقة اؼبالية ك يكتفي فقط بتقديبو كعدا بالبيع أك  معُت ،ك ال يشًتط يف البائع أك اؼبشًتم سبلك السلعة أك
 بالشراء.

التعامل باؼبشتقات اؼبالية يتضمن عدة ـباطر ال سيما إذا ما مت استخدامها بصورة غَت صحيحة أك بصورة كاسعة ، 
ن حدة األزمة ك  تًتاكح بُت اؼبخاطر االئتمانية ك ـباطر السوؽ إُف اؼبخاطر الرقابية ك القانونية ك ىو ما زاد م

 اؼبالية العاؼبية.
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 المخاطر  -
 ك تسم  أيضا دبخاطر عدـ الوفاء ، ك اليت تتمثل يف اػبسارة الناذبة عن عدـ قدرة أحد  المخاطر االئتمانية :

طريف العقد بالوفاء بالتزاماتو الناذبة عن أحد عقود اؼبشتقات اؼبالية . إف اؼبتعاملُت يبكن أف ىبسركا مبالغ كبَتة 
عندما يفشل الطرؼ اؼبقابل يف الوفاء بالتزاماتو ، ك أصبح مديرم اؼبالية أكثر اىتماما هبذا النوع من اؼبخاطرة  جدا

اؼبصاحبة ألدكات اؽبندسة اؼبالية ،السيما تلك اليت يتم التعامل هبا يف األسواؽ اؼبوازية ، إذ ال توجد غرؼ اؼبقاصة 
االئتمانية كانت ك ما زالت من أىم األسباب الرئيسية لفشل العديد من ك ال ىوامش أكلية يف التعاقد .ك اؼبخاطرة 

 اؼبؤسسات اؼبالية ك اؼبصرفية .
 ىي اؼبخاطر اليت تنشأ بسبب عدـ توفر السيولة ،أم عدـ القدرة عل  تسديد االلتزامات  مخاطر السيولة :

 فبا هبعل اؼبتاجرة هبذه األدكات أكثر صعوبة .
عديد من اؼبتعاملُت يف أسواؽ أدكات اؽبندسة اؼبالية ك السيولة العالية اليت تتمتع هبا ىذه ك عل  الرغم من كجود ال

األدكات ، إال أنو تبق  ىناؾ مشكلة تتعلق بعدـ إمكانية  تسييل بعض النقود بالسرعة اؼبمكنة ، ك ذلك بسبب 
الطلب ، فبا يؤدم إُف  عوامل متعددة قد تتعلق بطبيعة ىذه العقود أك بسبب ظركؼ السوؽ من العرض ك

 حدكث خسائر لؤلطراؼ اليت ترغب بتسييل مراكزىا بسرعة .
 ترتبط ىذه اؼبخاطر بشكل عريض باػبسائر االقتصادية الراجعة غبدكث تغَتات غَت مواتية  مخاطر السوؽ :

 .64يف القيمة العادلة لؤلداة اؼبشتقة
 ة لتصرؼ قانوين أك تنظيمي يبطل صبلحية العقد أك : ترتبط ىذه اؼبخاطر باػبسائر الراجع المخاطر القانونية

وبوؿ دكف أداء اؼبستخدـ النهائي أك الطرؼ اؼبقابل لو كفقا لشركط العقد أك ترتيبات التصفية ذات الصلة ، مثل 
ىذه اؼبخاطرة يبكن أف تنشأ مثبل من عدـ كفاية توثيق العقد أك عدـ القدرة عل  ترتيب تصفية للعقد يف حالة 

، أك ادخاؿ تغيَتات مناكئة أك عكسية يف قوانُت الضرائب ، أك كجود قوانُت ربظر عل  اؼبنشآت  االفبلس
 االستثمار يف أنواع معينة من األدكات اؼبالية . 

 ترتبط ىذه اؼبخاطر باػبسائر الناذبة عن فشل أك غياب ضوابط الرقابة الداخلية يف منع أك  المخاطر الرقابية:
اػبطأ البشرم ،الغش ك التزكير ،أك قصور النظم ك ىو ما يؤدم إُف إعاقة مستخدـ اكتشاؼ اؼبشكبلت مثل 

 اؼبشتقات عن ربقيق أىدافو التشغيلية أك تلك اؼبتصلة بإعداد التقارير اؼبالية.
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 المشتقات ك األزمة المالية : -
تشار اؼبقامرات بصفة لقد أدل انتشار استعماؿ اؼبشتقات اؼبالية من أجل نقل اؼبخاطر من طرؼ آلخر إُف ان

قانونية ،فقد أصبحت اؼبشتقات دبثابة قنابل موقوتة يؤدم اهنيارىا إُف اهنيار منشآت األعماؿ ،بل إُف اهنيار 
 البورصات بأكملها ،فهي تعترب ديناميت األزمات اؼبالية .  

  األدكات المالية ك المشاكل المعاصرة 3 .2.3
حيث تستخدـ صبيع الشركات  ات اؼبالية متقادمة ك غَت منسقة ك غَت كافية ،تعد الطرؽ احملاسبية التقليدية لؤلدك 

تقريبا أدكات مالية بسيطة مثل األسهم ك السندات ك يستخدـ عدد متزايد منها اؼبشتقات إلدارة مراكزىا اؼبالية دبا 
ؼبتنوعة ازدادت بشكل كبَت، فيها اؼببادالت ك اػبيارات، كما إف تنوع األدكات اؼبالية ك تعقيدىا ك استخداماهتا ا

من جهة أخرل مت االعًتاؼ يف الوقت اغباضر ك بشكل كاسع بأف الطرؽ احملاسبية التقليدية لؤلدكات اؼبالية تعد 
 .65غَت متناسقة ك غَت كافية من حيث قدرهتا عل  عكس اؼبنافع ك اؼبخاطر

 القيمة العادلة لألدكات المالية .1
اجة إلدارة اؼبخاطر اؼبالية بصورة فعالة لتجنب التعرض اؼبتزايد للخسارة تعًتؼ الشركات بصورة متزايدة باغب

، إذ ال تتبلءـ التكلفة التارىبية للموجودات ك اؼبطلوبات اؼبالية  اؼبتأتية من تغَتات األسعار مثبل أسعار الفائدة
التكلفة التارىبية مبلئمة مع القرارات اإلدارية اؼبتعلقة بإدارة اؼبخاطرة فإذا كانت القيمة العادلة ك ليس 

لؤلغراض اإلدارية الداخلية فإف القيمة اؼبذكورة ينبغي أف تكوف مبلئمة أيضا للمستثمرين اللذين يديركف 
 ؿبافظهم ذات اؼبخاطر اؼبشاهبة .

تتضمن اؼبمارسات اؼبالية يف أقطار عديدة طرقا ـبتلفة لقياس ك تسجيل بعض األدكات اؼبالية بالتكلفة 
ك البعض اآلخر عل  أساس القيمة العادلة ك ذلك يف اغباالت اليت ليست ىناؾ فيها إمكانية لتمييز  التارىبية

 األدكات اؼبالية اليت ينبغي تقييمها بالتكلفة ك تلك اليت ينبغي قياسها عل  أساس القيمة العادلة .
 مشكالت الوقاء )التحوط( المحاسبي .2

عدـ التطابق بُت اإليرادات ك اؼبصركفات عند ربديد الدخل ك  يستخدـ الوقاء احملاس ي يف تصحيح تأثَتات
ك من اؼبعًتؼ بو إف ىناؾ مشكبلت عديدة  ذلك نتيجة عدـ االنسجاـ يف اإلثبات ك القياس احملاس ي ،

تواجو موضوع الوقاء احملاس ي ،حيث أثبتت الدراسات أنو من الصعب صياغة معايَت الوقاء احملاس ي ك اليت ال 
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مركنة كبَتة يف التفسَت دبا قد يؤدم إُف تطبيق غَت متناسق ،كما إف التوجيو قد يكوف معقدا ،لذا  تعاين من
 فإف مقًتحات االعًتاؼ ك القياس تقلل من اغباجة إُف الوقاء احملاس ي من خبلؿ تقليل حاالت عدـ التطابق.

ات ك اؼبطلوبات اؼبالية اليت تنطبق عليها إف اؼبنشأة قد تعرض األرباح ك اػبسائر الرأظبالية الناشئة عن اؼبوجود
شركطا معينة ،ك تسم  ىذه العمليات بالعمليات الوقائية ك اليت تنشأ إما من اؼبعامبلت غَت اؼبلتـز هبا ك اليت 

 ال تقاس بالقيمة العادلة أك من االلتزامات غَت اؼبعًتؼ أك من اؼبوجودات ك اؼبطلوبات اؼبقومة بالتكلفة .
 اإلفصاح .3

مسألة فهم أغراض إدارة اؼبخاطر اؼبالية ك سياستها ألية منشأة عملية أساسية لفهم كيفية استخداـ تعد 
ك يف ضوء التطورات يف توسيع التطبيق العملي من خبلؿ اؼبعايَت اؼبقدمة، البد بضركرة  األدكات اؼبالية،

صة اإلفصاح عن عمليات  ك دراسة عدد من الطرؽ لتحسُت عملية اإلفصاح ك خا االفصاح قدر اؼبستطاع،
 كشف اؼبخاطرة اؼبالية يف ضوء التطورات اعبديدة يف ؾباؿ قياس حساسية اؼبخاطرة.

ك لقد ِاىتمت عبنة معايَت احملاسبة الدكلية هبذه القضية ك خصصت ؽبا جانبا معتربا يتعلق باألدكات اؼبالية 
 سيتم دراسة ك مناقشة ىذا اعبانب يف الفصل الرابع.
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إف اعتماد اؼبعايَت احملاسبية الدكلية من قبل الشركات الوطنية لو من االهبابيات اليت تتجل  يف متطلبات 
الدخوؿ إُف أسواؽ اؼباؿ )البورصات( العاؼبية كالعربية ، ك ربسُت اإلفصاح ك الشفافية ك اؼبساءلة ك بالتاِف إمكانية 
فق ىذه اؼبعايَت ، ك بإعداد قوائم مالية موحدة للشركات اؼبتعددة جودة اؼبعلومات اليت ينتجها النظاـ احملاس ي ك 

 كزيادة ااِلستثمارات اؼبالية كاإلنتاجية عربيا كدكليا...  اعبنسيات , فبا يشجع عل  اِنفتاح أسواؽ اؼباؿ الوطنية
ارة عن صكوؾ ملكية تعترب األسهم كالسندات كاؼبشتقات اؼبالية من أىم أدكات االستثمار اؼباِف، فاألسهم عب     

يف شركات اؼبسانبة يتمتع حاملها جبملة من اغبقوؽ كحق اغبصوؿ عل  األرباح كحق التصويت كيبكن التمييز بُت 
عدة أنواع من األسهم ىي األسهم العادية ، األسهم اؼبمتازة  ك األسهم اػباصة ، أما السندات فتعرب عن حقوؽ 

فوائد دكرية كتنتهي عبلقتو بالشركة دبجرد استيفاء حقوقو من أصل مديونية عل  الشركة ، وبصل حاملها عل  
الدين كالفوائد يف تاريخ االستحقاؽ، أما اؼبشتقات اؼبالية فهي أدكات مالية تشتق قيمتها من قيمة األصل اؼباِف 

 .كاليت تقسم إُف حقوؽ االختيار، العقود اؼبستقبلية كعقود اؼببادلة

يف أسواؽ خاصة تسم  سوؽ األكراؽ اؼبالية ، كاليت تتكوف من السوؽ األكلية اليت يتم كيتم التعامل هبذه األدكات 
فيها إصدار ىذه األكراؽ اؼبالية ، كما أف السوؽ الثانوية يبكن أف تكوف منظمة كتتمثل يف البورصات ، اليت يتم 

كراؽ اؼبالية اؼبسجلة أك غَت اؼبسجلة فيها تداكؿ األكراؽ اؼبالية اؼبسجلة هبا ، أك غَت منظمة كيتم فيها تداكؿ األ
 بالبورصة كاليت أنشئت هبدؼ زبفيض تكاليف اؼبتاجرة باألكراؽ اؼبالية.

 ك نظرا ألنبية األدكات اؼبالية  يف االقتصاد العاؼبي، فقد أكُف ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية
 (IASB) ا : اؼبعيار ِاىتماما خاصا هبا، حيث أصدر ثبلثة معايَت تتعلق مباشرة هبIAS 32  عرض األدكات:

اؼبتعلق باإلفصاح عن   IFRS 7 : االعًتاؼ باألدكات اؼبالية ك قياسها  ك اؼبعيار  IAS 39اؼبالية ، اؼبعيار
 األدكات اؼبالية .

  جـالحالفصل الخالصــــــة 
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  سبهيد :

نامي تعقيدىا ربديات كبَتة أماـ اؽبيئات الواضعة لقد طرحت األدكات اؼبالية من خبلؿ ازدياد ك ت
للمعايَت يف أكباء العاَف ،حيث تعاملت طويبل مع األدكات اؼبالية مثل أسهم ك سندات الشركات . ك بداية من 

كضع قاعدة شاملة تغطي موضوعات  )   ( IASCحاكلت عبنة معايَت احملاسبة الدكلية    1989عاـ 
ك العرض ك  Measurementك القياس   Derecognitionإلغاء االعًتاؼ ك Recognition االعًتاؼ 
ك ىي األمور الوثيقة الصلة باألدكات اؼبالية ، كاف أحد   Presentation and Disclosureاإلفصاح 

األىداؼ من ىذه اؼبناقشات ىو إرساء قواعد موحدة قابلة للتطبيق عل  كل من األصوؿ اؼبالية ك االلتزامات 
 .اؼبالية

ك لكن كانت ىذه الفكرة طموحة أكثر من البلـز بالنظر إُف اىتماـ ك معارضة صباعات معينة ك التقدـ 
الضئيل الذم مت إحرازه بواسطة اؽبيئات األخرل الواضعة للمعايَت يف ؾبهوداهتا اؼبماثلة ،ك ىكذا خلصت عبنة 

ة األمريكي إُف أنو لن يكوف من اؼبمكن إصدار معيار معايَت احملاسبة الدكلية مثلما فعل ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالي
كاحد يعاًف كل القضايا، كما ال يبكن أيضا ؼبعيار كاحد أف يفرض متطلبات موحدة عل  كل من األصوؿ ك 

 االلتزامات بغض النظر عن اغبكمة من ذلك .

حدد متطلبات العرض ك ك الذم  1995عاـ  32ك بناء عل  ذلك مت إصدار اؼبعيار احملاس ي الدكِف رقم    
اإلفصاح ،أما األمور األكثر تعقيدا مثل االعًتاؼ ك إلغاء االعًتاؼ ك القياس ، فقد مت اخضاعها للمزيد من 

ك 39اؼبناقشات ك اؼبداكالت ،ك قد كاف من نتيجة ىذه اجملهودات اؼبكثفة إصدار اؼبعيار احملاس ي الدكِف رقم 
ك الذم دخل حيز التطبيق  7مت اصدار معيار التقرير اؼباِف رقم  .ك الحقا 1998الذم نشر يف أكاخر عاـ 

عن اإلفصاح ،حيث مت  32، ك مت إلغاء كافة البنود اليت كردت يف اؼبعيار احملاس ي الدكِف رقم  2007الفعلي يف 
 ( كمعيار مستقل لئلفصاح عن األدكات اؼبالية .IFRS 7زبصيصو )

 

  رابعالفصل ال
 األدوات املالية : مفاهيه ، قياس ، ِاعرتاف و ِافصاح
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 المالية  : العرض األدكات .1

  Financial Instruments : Presentation IAS 32 
  IAS 32.تعريف األداة المالية حسب 1.1

 " أم عقد ينشئ أصبل ماليا لكياف ما ك التزاـ ماِف أك أداة حقوؽ ملكية كياف آخر " 

إُف اتفاؽ بُت طرفُت يكوف ؽبما قدرة ؿبدكدة _ إف كجدت _ عل   "عقد"يف ىذا التعريف ، يشَت مصطلح 
التفاؽ النفاذ حبكم القانوف ك األصل أك االلتزاـ غَت التعاقدم )مثل التزاـ بدفع ضرائب الدخل( ال تفاديو ألف ا

 يكوف أداة مالية برغم أنو يبكن أف يًتتب عليو قبض أك تسليم نقود.
ت أدكات حقوؽ اؼبلكية ك األصوؿ اؼبالية ك االلتزامات اؼبالية. ىذه اؼبصطلحا " األداة المالية "يشمل مصطلح 

 الثبلثة ؽبا تعريفات ؿبددة تساعد الكيانات عل  تقرير أم البنود هبب ؿباسبتها كأدكات مالية.
  :66يكوف يف صورةاألصل المالي: 

نقدية مودعة يف البنك، إذا أكدع كياف نقودا يف أحد البنوؾ يكوف أصبل ماليا للكياف ك التزاما ماليا عل   .1
 داد النقود للكياف.البنك ألف عل  البنك التزاما تعاقديا بس

 أداة حقوؽ ملكية كياف آخر. .2
حق تعاقدم يف استبلـ نقدية أك أصل ماِف آخر من كياف آخر، أك مبادلة أصوؿ مالية أك التزامات مالية مع   .3

: مبالغ مستحقة القبض ، القركض لكيانات أخرل، مواتية للكياف كياف آخر يف ظل شركط وبتمل اف تكوف 
 ك أدكات الدين األخرل اؼبصدرة بواسطة كيانات أخرل ،األصوؿ اؼبالية اؼبشتقة ... االستثمارات يف السندات

عقد هبوز أك سوؼ تتم تسويتو يف أداة حقوؽ اؼبلكية اػباصة بالكياف ك ليس مصنفا كأداة حقوؽ ملكية  .4
 الكياف :اؼبشتقات اؼبتصلة حبقوؽ اؼبلكية الذاتية .

  :ا تعاقديا بتسليم نقدية أك أصل ماِف آخر إُف كياف آخر أك مبادلة أم التزاـ يكوف التزامااللتزاـ المالي
 للمنشاة : الذمم الدائنة  غَت مواتيةأصوؿ مالية أك التزامات مالية مع كياف آخر يف ظل شركط 

) الذمم الدائنة التجارية ( ، القركض من كيانات اخرل ،السندات اؼبصدرة ك أدكات الدين األخرل اؼبصدرة 
 ...  كياف ،االلتزامات اؼبالية اؼبشتقة ،التزامات تسليم أسهم ذاتية تساكم مبلغا نقديا ؿبددابواسطة ال

 ك االلتزاـ اؼباِف عقد يتم اطفاءه أك قد يتم اطفاءه باستخداـ أدكات حقوؽ ملكية اؼبنشأة .
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  :تطاع (  أم عقد يدؿ عل  كجود حصة متبقية يف أصوؿ كياف ما بعد خصم ) أك اقأداة حقوؽ الملكية
 .67كل التزاماتو

 أك حقوؽ اؼبلكية تساكم األصوؿ ناقص االلتزامات .

ك يبلحظ أف االلتزاـ بإصدار أداة حقوؽ اؼبلكية ليس التزاما ماليا ألنو ينتج عنو زيادة يف حقوؽ اؼبلكية ك ال يبكن 
 اف يًتتب عليو خسارة للمنشأة .

 ك من أمثلة  أدكات حقوؽ اؼبلكية : 

 اليت ال يبكن أف يعيد اغبامل بيعها إُف الكياف اؼبصدر بشرط اػبيار , األسهم العادية -

 األسهم اؼبمتازة اليت ال يبكن اسًتدادىا بواسطة اغبامل . -
ككفقا للتعاريف السابقة ، يشمل مصطلح األدكات اؼبالية عل  ؾباؿ عريض يف نطاؽ اؼبيزانية العمومية،  فهناؾ 

ندات ك األدكات اؼبشتقة مثل عقود اػبيارات ك العقود اؼبستقبلية ك عقود األدكات األساسية مثل األسهم ك الس
 . 68اؼببادالت

 IASأف األصوؿ ك االلتزامات التالية ليست أدكات مالية ، ك بالتاِف ىي خارج نطاؽ  ك يستبعد من التعريفات
32  69. 

   األصوؿ اؼباديةPhysical Assets  . مثل اؼبخزكف ك أصوؿ اؼبصنع 
حكم يف األصوؿ اؼبادية فرصة لتوليد تدفقا نقديا للداخل ك لكنو ال ينشئ حقا حاليا يف استبلـ نقدية أك ىبلق الت

 أصل ماِف آخر .

  األصوؿ اؼبؤجرة ، التحكم يف األصوؿ اؼبؤجرة ىبلق فرصة لتوليد تدفق نقدم إُف الداخل ، ك لكنو ال ينشئ
 حقا ماليا يف استبلـ نقدية أك أصل ماِف آخر .

 صوؿ اؼبعنوية مثل براءات االخًتاع ك العبلمات التجارية . التحكم يف األصوؿ اؼبعنوية ىبلق فرصة لتوليد األ
 تدفق نقدم للداخل ك لكنو ال ينشئ حقا حاليا يف استبلـ نقود أك أصل ماِف آخر .

 ئ حقا حاليا النفقات اؼبدفوعة مقدما ،مثل ىذه األصوؿ تكوف مرتبطة باستبلـ سلع أك خدمات ك ىي ال تنش
 يف استبلـ نقود أك أصل ماِف آخر .
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  االيراد اؼبؤجل ،مثل ىذه االلتزامات ترتبط بالتسليم اؼبستقبلي لسلع أك خدمات ، ك ىي ال تنشئ التزاما
 تعاقديا بدفع نقود أك أصل ماِف آخر .

 دمات . ك ىي ال تنشئ التزامات الكفالة ، مثل ىذه االلتزامات تكوف مرتبطة بالتسليم اؼبستقبلي لسلع أك خ
 التزاما تعاقديا بدفع نقود أك أصل ماِف آخر .

 ك ىي التزامات مفركضة دبقتض  متطلبات تشريعية ) تنتج عن تطبيق أحكاـ  70التزامات ضرائب الدخل،
 يادة.قانوف الضرائب عل  الدخل ( ،ال تعترب التزامات مالية ألهنا ليست تعاقدية ك إمبا تفرضها الدكلة دبا ؽبا من س

ك  IAS 32برغم أف عقد شراء الكهرباء ال ينطبق عليو تعريف األداة اؼبالية ، إال أنو يندرج ضمن نطاؽ -
يبكن تسويتو بالصايف نقدا إال إذا كانت ستتم تسويتو بواسطة التسليم للوفاء دبتطلبات الشراء أك البيع أك 

 االستخداـ االعتيادية اػباصة بالكياف .
 ك حقوؽ الملكية : .عرض االلتزامات1.2

 التصنيف كالتزامات أك حقوؽ ملكية 1.2.1

ملكية باالستناد إُف  ىو أف األداة اؼبالية هبب أف تصنف كالتزاـ ماِف أك حق IAS 32إف اؼببدأ اعبوىرم يف 
كجود عقد بذلك ،ك ليس إُف شكلها القانوين ،ك هبب عل  اؼبنشأة أف تتخذ قرارىا بشأف ذلك عند اإلعًتاؼ 

 . 71دئي باألداة اؼبالية .ك ال يتم تغيَت التصنيف الحقا عل  أساس التغَت يف الظركؼ احمليطةاؼبب

يف الواقع العملي ،من الشائع أف يبلحظ أف األدكات اؼبالية ؼبصدر معُت تتمتع بسمات االلتزامات ك حقوؽ 
ا إذا كاف ينبغي معاعبة ىذه األدكات اؼبلكية معا ، ك من منظور إعداد القوائم اؼبالية تتمثل القضية احملورية فيم

 .72اؼبركبة ؿباسبيا كالتزامات أك حقوؽ اؼبلكية أك تقسيمها إُف أدكات التزامات ك أدكات حقوؽ ملكية 

إف التقليد احملاس ي اؼبتعلق  بتغليب " اعبوىر عل  الشكل " كاف ينبغي أف يوفر قواعد إرشادية كاضحة خبصوص 
 . 32التعامل معها بفاعلية قبل اؼبعيار الدكِف رقم  ىذا األمر ، إال أنو َف يتم

ك من أمثلة مشكلة الفصل ك التقسيم ،اؼبسألة اؼبتصلة " باألسهم اؼبمتازة القابلة لبلسًتداد كجوبا " ، فقد اعتربت 
 من الناحية التارىبية جزءا من قاعدة حقوؽ اؼبلكية يف اؼبنشأة رغم امتبلكها ػبصائص الدين اؽبامة .

ًتاط أف يعاد تصنيف مثل ىذه االصدارات اؼبشاهبة غبقوؽ اؼبلكية عل  أهنا ديوف كاف يبكن أف تؤدم إُف ك اش
اعتبار منشآت كثَتة ـبالفة التفاقيات الدين القائمة ك االلتزامات التعاقدية االخرل ) فعل  سبيل اؼبثاؿ :تتضمن 
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عض النسب ك كذلك عدـ إجراء توزيعات أرباح اتفاقيات الدين عادة االحتفاظ بسقف معُت للديوف ك يسقف لب
عل  اؼبسانبُت يف بعض اغباالت أك كضع قيود معينة ( ،كذلك فإف اعتبار األسهم اؼبمتازة يف اغبالة السابقة 
سوؼ يؤدم عل  األقل إُف أف األرقاـ ك النسب اؼبستمدة من اؼبيزانية العمومية ، سوؼ تشَت إُف أف ىناؾ مبلغ 

 الية عن ذم قبل ك ىو ما يبكن أف يكوف لو آثار سلبية بالنسبة للمقرضُت .أكرب للرافعة اؼب

( عن اتباع FASBك قد تسببت ـباكؼ مثل ىذه يف إحجاـ ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية يف الواليات اؼبتحدة ) 
 منهج " غلبة اؼبضموف عل  الشكل " بصورة متشددة يف اؼبعايَت اػباصة باألدكات اؼبالية .

 ( الفصل يف التعامل حبـز ك إصرار ك مثابرة مع ىذا اؼبوضوع .IASCسب عبنة معايَت احملاسبة الدكلية) ك ن

كيف يقرر الكياف اؼبصدر ألداة مالية . ما إذا كاف ينبغي   IAS 32من ضمن القضايا الرئيسية اليت يتناكؽبا 
 ِف أك كأصل ماِف .تصنيف األداة كفقا ؼبضموف العقد ، كأداة حقوؽ ملكية أـ التزاـ ما

 اؼببدأ التاِف : IAS 32ك يطرح 

يقـو الكياف اؼبصدر ألداة مالية ما بتصنيف األداة أك األجزاء اليت تتكوف منها عند االعًتاؼ اؼببدئي كالتزاـ  
 ماِف أك أصل ماِف أك أداة حقوؽ ملكية طبقا ؼبضموف الًتتيب التعاقدم ك تعريفات االلتزاـ اؼباِف ك األصل اؼباِف

 ك أداة حقوؽ اؼبلكية .
يربز ىذا اؼببدأ اغباجة إُف مراعاة ليس فقط الشكل القانوين لؤلداة ك لكن أيضا مضموف الًتتيب التعاقدم اؼبرتبط 
باألداة عند تقريرىا إذا كاف ينبغي تصنيف أداة ما ك عرضها كالتزامات أك حقوؽ ملكية ك عندما يكوف مضموف 

 لفاف ،وبكم اؼبضموف التصنيف ك العرض. األداة ك شكلها القانوين ـبت

فبعض أشكاؿ األدكات اؼبالية  تربز أنبية مراعاة مضموف األداة اؼبالية ك ليس شكلها القانوين ، ك األمثلة التالية
تصنف من الناحية القانونية بأهنا حقوؽ ملكية ، ك لكن يكوف ؽبا خصائص االلتزامات اؼبالية ، ك لذا ينبغي 

 :73هنا كذلك تصنيفها عل  أ

سهم فبتاز ينص عل  االسًتداد االلزامي بواسطة الكياف اؼبصدر نظَت مبلغ ثابت أك قابل للتحديد يف تاريخ  -
ؿبدد أك قابل للتحديد يف اؼبستقبل . كىذا التزاـ ماِف بالنسبة للكياف اؼبصدر، ألف الكياف اؼبصدر عليو التزاـ بدفع 

 نقود أك أصل ماِف آخر .
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ي حاملو اغبق يف مطالبة الكياف اؼبصدر باسًتداد األداة يف تاريخ معُت أك بعده نظَت مبلغ ؿبدد سهم فبتاز يعط -
أك قابل للتحديد . ك ىذا التزاـ ماِف بالنسبة للكياف اؼبصدر ، ألف الكياف اؼبصدر عليو التزاـ بدفع نقود أك أصل 

 ماِف آخر .

 التزاـ للكياف اؼبصدر مقابل نقود أك أصل ماِف آخر. كىذاأداة مالية تعطي حاملها اغبق يف إعادة بيع األداة  -
  . آخر ماِف أصل أك نقود بدفع التزاـ عليو اؼبصدر الكياف ألف اؼبصدر، للكياف بالنسبة ماِف

  Compound Instrumentsتصنيف األدكات المركبة   1.2.2

 تتضمن جزء ملكية ك جزء آخر يبثل التزاـ من إف بعض األدكات اؼبالية أحيانا يطلق عليها األدكات اؼبركبة ، ك اليت
 .74كجهة نظر اؼبصدر يف آف كاحد 

أنو يبكن أف تتم احملاسبة عن جزئي األداة ك عرضهما بشكل منفصل  IAS 32ففي ىذه اغبالة يتطلب 
ال يتم باالستناد إُف تعريف االلتزاـ ك حق اؼبلكية ك مدل انطباؽ ذلك عليهما ، ك يكوف الفصل عند االصدار ك 

مراجعتها بسبب التغَتات اؼبستقبلية يف معدالت الفائدة السوقية ،أسعار األسهم ، أك أم أحداث أخرل ك اليت 
 تغَت الًتجيح بأف خيار التعديل سيتم فبارستو .

ك يعد " السند القابل للتحويل " مثاال ألداة مركبة ، حيث أنو وبتوم عل  عنصر دين ك عنصر حقوؽ ملكية 
عند التحويل ( . ك التأثَت االقتصادم إلصدار السند القابل للتحويل ىو نفس تأثَت إصدار سند غَت ؿبتمل ) 

قابل للتحويل ك خيار لشراء أسهم . ك لذلك ينبغي تقسيم قيمة السند القابل للتحويل عل  أجزائو األساسية اليت 
 . 75مة العادلة لؤلجزاء األساسية يتكوف منها لعكس مضموف االداة ، ك ينبغي عل  الكياف أف يقدر القي

ك تستخدـ القيمة العادلة اللتزاـ ماِف فباثل ليس لو عنصر حقوؽ ملكية كتقدير للمبلغ اؼبرحل لعنصر االلتزاـ ، ك 
 تكوف أداة حقوؽ اؼبلكية الفرؽ بُت ذلك ك القيمة العادلة لؤلداة اؼبركبة ككل . 

غي إعادة تصنيف اؼببلغ اؼبرحل لعنصر االلتزاـ اؼباِف كجزء من حقوؽ اؼبلكية ك إذا مت ربويل األداة اؼبالية اؼبركبة، ينب
ك يبق  مبلغ حقوؽ اؼبلكية األصلي جزءا من حقوؽ اؼبلكية . ك ال يتم االعًتاؼ دبكسب أك خسارة عل  ربويل 

 األداة عند حلوؿ موعد استحقاقها.
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 :مثاؿ
يورك للسند الواحد( يف بداية  1000)قيمة اظبية سند قابل للتحويل  2000أصدرت   Xلنفًتض أف شركة76
% سنويان، كيبكن ربويل كل سند حسب رغبة حاملو يف أم كقت خبلؿ 6ؼبدة ثبلثة سنوات دبعدؿ  2005عاـ 

 .سهم عادم من أسهم الشركة 250ثبلث سنوات حىت تاريخ االستحقاؽ دبعدؿ 

 لكية بالسندات باستخداـ طريقة التقييم "مع كبدكفيف ىذه اغبالة تقـو الشركة بقياس عناصر الدين كحقوؽ اؼب
With-and-without" فالقيمة اغبالية للدفعات يف السنوات الثبلثة اؼبستحقة سنويان كاؼببلغ األساسي ،

للسند اؼبستحق بنهاية السنوات الثبلثة، كاؼبخصومة دبعدؿ فائدة السوؽ لؤلدكات اؼبالية اؼبشاهبة بدكف خيار 
يورك( يبثل عنصر التزامات، أما الفرؽ بُت عوائد اإلصدار )تبلغ  1848122)يبلغ مثبلن التحويل ألسهم 

يورك(، أم  151878يورك( كالقيمة العادلة لعنصر االلتزاـ فيحمل لعنصر حقوؽ اؼبلكية )أم  2000000
 :تكوف اؼبعادلة كما يلي

 القيمة اغبالية للدين القابل للتحويل كفوائده  1848122

 إصباِف العوائد  2000000

 . الفرؽ بُت العائدات كالقيمة العادلة )قيمة مكوف حقوؽ اؼبلكية(  151878

 التقرير عن الفوائد، كالتوزيعات، ك الخسائر ك المكاسب   3.1

عل  أف الدخل اؼبكتسب أثناء االحتفاظ باألدكات اؼبالية ك اؼبكاسب ك اػبسائر  32ينص اؼبعيار الدكِف رقم 
 .77صرؼ يف األدكات اؼبالية هبب أف يسجل يف قائمة الدخلالناشئة عن الت

عندما تنشأ فائدة أك أرباح أسهم أك مكاسب أك خسائر فيما يتعلق بأداة مالية مصنفة كالتزاـ ماِف ، ينبغي 
مباشرة يف قائمة الدخل لتشكل جزءا من الربح أك اػبسارة عن الفًتة ك لذلك فإف  نفقةأك  كدخلاالعًتاؼ هبا  

 .78األداة اؼبالية ىو الذم وبدد اؼبعاعبة احملاسبية  تصنيف

 تصنف كما يلي : كالتزاـ ماِفك أرباح األسهم مستحقة الدفع فيما يتعلق بأداة مالية ما مصنفة  
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كنفقة بنفس طريقة مدفوعات الفوائد عل  قرض ك اليت تصنف كمصركؼ .عل  سبيل اؼبثاؿ : أرباح األسهم 
األسهم اؼبمتازة  القابلة لبلسًتداد يتم عرضها كتكاليف سبويلية يف قائمة الدخل ك مستحقة الدفع فيما يتعلق ب

 هبوز اثباهتا كجزء من الفائدة يف قائمة الدخل أك عرضها كبند سطرم منفصل .

ك اؼبكاسب ك اػبسائر ) العبلكات ك اػبصومات ( عل  عمليات اسًتداد القيمة أك إعادة تسعَت األدكات اؼبالية 
 ة عل  أهنا التزامات سوؼ يتم بياهنا عل  كبو فباثل يف قائمة الدخل .اؼبصنف

ينبغي خصمها مباشرة من   كحقوؽ ملكيةك التوزيعات مثل أرباح االسهم اؼبدفوعة غباملي أداة مالية مصنفة  
 ك ال تعترب جزء من االيرادات أك العوائد . حقوؽ اؼبلكية ،

 Treasury Stocks أسهم الخزينة   4.1

 ا اشًتل كياف أسهم خاصة بو ، زبصم من حقوؽ اؼبلكية .ك مثل ىذه االسهم معركفة باسم " أسهم اػبزانة ".إذ
يتم طرح تكلفة أدكات ملكية اؼبنشأة اليت يتم إعادة شرائها ) أسهم اػبزينة ( من حقوؽ اؼبلكية ،ك ال يتم 

ارىا أك إلغاءىا ، ك يبكن اقتناء أسهم اػبزينة ك االعًتاؼ باؼبكاسب ك اػبسائر اؼبتعلقة بشرائها أك بيعها أك إصد
حيازهتا من قبل اؼبنشأة أك من قبل أعضاء اجملموعة اؼبوحدة ،ك يتم االعًتاؼ بأم اعتبارات يتم دفعها أك استبلمها 

 . 79مباشرة يف حقوؽ اؼبلكية
يف اإليضاحات اؼبرفقة بالقوائم  ك ينبغي االفصاح عن مبلغ ك كمية أسهم اػبزينة إما يف صلب اؼبيزانية العمومية أك

 عرض القوائم اؼبالية .  IAS 1(  01 اؼبالية طبقا للمعيار احملاس ي الدكِف رقم )

 Offsetting Financial Assets and Liabilitiesالمقاصة بين األصوؿ ك الخصـو المالية  5.1 

صايف ك عرض اؼببلغ الصايف فقط يف اؼبيزانية عاـ ، من غَت اؼبناسب تسوية األصوؿ ك االلتزامات اؼبالية بال بوجو
 .80العمومية 

 30ألف دكالر ؿبتفظ بو للمتاجرة ك التزامات مالية بقيمة  120(أصل ماِف بقيمة Aمثبل : يوجد لدل الكياف )
ألف  90( اؼببلغ الصايف البالغ Aألف دكالر ؿبتفظ هبا للمتاجرة . سيكوف من غَت اؼبناسب أف يعرض الكياف )

 30ألف دكالر ك التزاما ماليا دببلغ  120ر كأصل ماِف .ك بدال من ذلك ينبغي أف يعرض أصبل ماليا دببلغ دكال
 ألف دكالر .

(  عل  إجراء مقاصة لؤلصل اؼباِف ك االلتزاـ اؼباِف مع عرض اؼببلغ الصايف كأصل أك التزاـ يف IAS 32ينص )
 التاليُت :اؼبيزانية العمومية فقط يف حالة الوفاء بالشرطُت 
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  81للمبالغ اؼبقر هبا.  offsetحق اؼبقاصة : تتمتع اؼبنشأة حبق قانوين كاجب النفاذ يف إجراء مقاصة  .1
نية التسوية بالصايف أك بشكل متزامن : تنوم اؼبنشاة تسوية االصل ك االلتزاـ عل  أساس صايف أك ربقيق  .2

نبية ىو حقيقية أف اؼبكاسب ال تنشئ اعًتافا دبكسب االصل ك تسوية االلتزاـ يف كقت كاحد ، ك االمر العظيم اال
أك خسارة ، ك ىو ما يبيزىا عن عملية استبعاد األداة من اؼبيزانية العمومية ، أك ما يسم  بإلغاء االعًتاؼ ) ك 

 ( .39( ك لكنها إحدل موضوعات اؼبعيار الدكِف رقم )32ىذه النقطة ال يعاعبها اؼبعيار رقم )
نة ألصل ماِف ك التزاـ ماِف يبكن أف يفًتض حدكثها يف ظل ظركؼ ؿبددة فقط ، ك األشكاؿ ك التسوية اؼبتزام

النمطية ؼبثل ىذه االحواؿ ىي عندما تتم تسوية األداتُت من خبلؿ دار مقاصة تعمل غبساب بورصة منظمة ،ك 
 اغبقيقة ال تنشئ مقاصة قد تبدك مواقف أخرل ظاىريا ك كأهنا تربر ك ذبيز نفس اؼبعاعبة احملاسبية ك لكنها يف

مشركعة ، عل  سبيل اؼبثاؿ :إذا تبادلت اؼبنشأة الشيكات مع طرؼ مقابل كاحد من أجل تسوية األداتُت ،فإنو 
يصبح معرضا ؼبخاطرة ائتمانية لبعض الوقت ك إف كاف قصَتا عندما يكوف قد دفع للطرؼ اآلخر اؼبقابل أمواال 

 اؼبقابل ، ك لن تكوف اؼبقاصة جائزة يف مثل ىذا السياؽ . لتسوية اؼببلغ اؼبستحق لو عل  الطرؼ

 ك يحدد المعيار عددا من الظركؼ األخرل التي ال تكوف المقاصة مبررة فيها ك تشمل :

عند استخداـ ؾبموعة من االدكات اؼبالية إلهباد نوع جديد من األدكات اؼبالية ،ك يتضمن ذلك مبطيا عددا  -
 الف مبدأ أساسي للمقاصة .من االطراؼ اؼبقابلة ،فبا ىب

عندما تنشأ أصوؿ ك التزامات مالية من أدكات تنطوم عل  نفس امكانات التعرض للمخاطرة األساسية  -
 ،مثل عندما يكوف االثناف عقود آجلة ك لكن مع أطراؼ مقابلة ـبتلفة .

البة ،حيث أف النية ال عندما يتم رىن االصوؿ اؼبالية كضماف لبللتزامات اؼبالية بدكف حق الرجوع يف اؼبط -
 تكوف إجراء مقاصة ك إمبا تسوية االلتزاـ ك االفراج عن الضماف .

عندما يتم حجز االصوؿ اؼبالية يف صورة كديعة أك امانة من أجل تنفيذ التزاـ ماِف مع عدـ قبوؽبا لتلك الغاية  -
 من جانب صاحب االلتزاـ أك الدائن ،مثل عند تأسيس رصيد ؾبمع مًتاكم .

كاف من اؼبتوقع اسًتجاع التزامات مت ربملها نتيجة ػبسائر غبقت اؼبنشأة بسبب طرؼ ثالث دبوجب إذا   -
مطالبة تأمينية . مرة أخرل فإف كجود أطراؼ مقابلة ـبتلفة يعٍت أف الكياف معرض ؼبخاطرة ائتمانية ك إف كانت 

 ضئيلة .
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ربر تلقائيا إجراء مقاصة ال ي  Master NettingAgreementك حىت كجود ترتيب تصفية رئيسي 
لؤلصوؿ ك االلتزامات اؼبالية ، ك ال يبكن استخداـ ىذه اؼبعاعبة احملاسبية ،إال إذا مت استيفاء الشرطُت اؼبنصوص 

 عليهما ) اغبق يف إجراء اؼبقاصة ك نية فعل ذلك ( .

لتدفقات النقدية ك يف كل االحواؿ ، يعكس العرض اؼبنفصل لؤلصوؿ ك االلتزامات اؼبالية بشكل أفضل ا
 اؼبستقبلية اؼبتوقعة للكياف ك ما يرتبط هبا من ـباطر .

 مثاؿ :82

( ) أم الذمم الدائنة B( حق قانوين يف إجراء مقاصة للتدفقات النقدية اؼبستحقة للكياف )Aيوجد للكياف )
 ((B( مع اؼببالغ اؼبستحقة من الكياف )Aللكياف)

 ( :B( للكياف )Aالكياف ) ك فيما يلي اؼببالغ اؼبستحقة الدفع عل 

 (-دكالر ) 1000000 مارس : 1
 (-دكالر)2500000  أكتوبر : 31
 (-دكالر)  3000000نوفمرب : 30

 (Bك فيما يلي اؼببالغ اليت يستحق الكياف من الكياف )
 (+دكالر)  500000جانفي:15
 (+دكالر)  4000000نوفمرب : 30
 (+دكالر )  1000000ديسمرب : 15
 الكياف لديو نية تسوية مبالغ اؼبقاصة بالصايف أك بشكل متزامن يف كل تاريخ تسوية .بافًتاض أف 

نوفمرب ،   30دكالر الذم سيتم قبضو ك دفعو يف   3000000( اجراء مقاصة ؼببلغAيستطيع الكياف ) 
 الف لو حق قانوين ك نية تسوية ذلك اؼببلغ بالصايف أك بشكل متزامن .

ديسمرب أك الدفعة الباقية   15اكتوبر ك  31مارس ك  1جانفي ك  15للمدفوعات يفك ال يستطيع إجراء مقاصة 
 نوفمرب.  30دكالر يف  1000000البالغة

( أف يعرض أصوال دببلغ Aك بناء عل  ذلك ك مع ذباىل القيمة الزمنية للنقود، ينبغي عل  الكياف )
 دكالر .  3500000دكالر ك التزامات دببلغ2500000
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[ 1000000 + 1000000 + 500000 ] = 2500000 

[ 2500000 + 1000000 ] = 3500000 

  كالقياس المالية :االعتراؼ األدكات.2

Financial Instruments :Recognition and Measurement IAS 39 
  IAS 39 حسب المالية األداة تعريف 2.1
 تمهيد1 .2.1

 الشركات قبل من التمويل ك األمواؿ لرؤكس اغباجة من رئيسي بشكل األساسية اؼبالية لؤلدكات اغباجة ظهرت
األجل كحاجتها لشراء أصل مادم. كيف  طويلة كانت ،أك للسيولة كحاجتها األجل قصَتة حاجة أكانت سواء

اؼبقابل كجدت جهات مالية ، كحكومية ، كفردية ، مستعدة لتغطية ىذه اغباجات. من ىنا كجدت األسواؽ 
األدكات اؼبالية قصَتة األجل كشهادات اإليداع ، ك الودائع ألجل ، ك القبوالت اؼبصرفية ،  اؼبالية ، ك اليت توفر 

 . كما كجدت األسواؽ الرأظبالية ك اليت توفر األدكات اؼبالية طويلة األجل كاألسهم  ك السندات طويلة األجل

رة تعتمد عل  أدكات مالية كنتيجة للتطورات االقتصادية ظهرت اغباجة الستحداث أدكات مالية مشتقة مبتك
مشتقة أخرل ، أك سلع أك مؤشرات حيث تقـو الشركات بإدارهتا من خبلؿ أقساـ ـبتصة هبذا اجملاؿ تعرؼ 

 .بأقساـ إدارة اؼبخاطر

كيتناكؿ ىذا اؼببحث األدكات اؼبالية ك أنواعها من أدكات مالية ذات حق ملكية ، ك أدكات دين ك مشتقات مالية 
 ؼ عن مفهـو ك أىداؼ ك ؿبددات ك الطرؽ اؼبستخدمة للقيمة العادلة.، ك كذلك التعر 

 : 83عل  اؼبتطلبات التالية IAS 39ك بشكل أكثر ربديدا ، وبتوم 

 . مىت هبب االعًتاؼ بأصل ماِف أك التزاـ ماِف يف اؼبيزانية أكؿ مرة 
 ( . مىت هبب إلغاء االعًتاؼ بأصل ماِف أك التزاـ ماِف ) أم حذفو من اؼبيزانية 
 .كيف ينبغي تصنيف أصل أك التزاـ ماِف ما ضمن إحدل فئات األصوؿ أك االلتزامات اؼبالية 
 : كيف ينبغي قياس أصل أك التزاـ ماِف دبا يف ذلك 

 _  مىت ينبغي قياس أصل أك التزاـ ماِف ما بالتكلفة ،أك التكلفة اؼبستهلكة أك القيمة العادلة يف اؼبيزانية. 
 بتدىور قيمة أصل ماِف أك ؾبموعة من األصوؿ اؼبالية ك كيف ينبغي قياسو . _ مىت هبب االعًتاؼ

 _ قواعد ؿباسبة خاصة لعبلقات التحوط اليت تتضمن أصبل ماليا أك التزاما ماليا .
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  كيف ينبغي االعًتاؼ دبكسب أك خسارة عل  أصل أك التزاـ ماِف سواء يف الربح أك اػبسارة كمكوف
 .منفصل يف حقوؽ اؼبلكية 

 المعيار نطاؽ 2. 2.1
 عل  صبيع الكيانات عند ؿباسبة كل من : IAS 39يسرم 
 األدكات اؼبالية     -

 العقود األخرل اؼبندرجة ربديدا يف النطاؽ         -

 : األدكات المالية 

 آخر . تعرؼ األداة اؼبالية بأهنا أم عقد آخر ينشئ أصبل ماليا لكياف ك التزاما ماليا أك أداة حقوؽ ملكية لكياف

 ما يلي : IAS 39تشمل األصوؿ اؼبالية اؼبندرجة ضمن نطاؽ 

 النقدية . -
 الودائع عند كيانات أخرل . -
 ذمم مدينة ) مثل الذمم اؼبدينة التجارية ( . -
 قركض لكيانات أخرل . -
 استثمارات يف سندات ك أدكات دين أخرل مصدرة بواسطة كيانات أخرل . -
 لكية أخرل مصدرة بواسطة كيانات أخرل .استثمارات يف أسهم ك أدكات حقوؽ م  -

 ك تشمل االلتزامات اؼبالية اؼبندرجة ضمن نطاؽ ىذا اؼبعيار :

 التزامات الودائع . -
 الذمم الدائنة ) مثل الذمم الدائنة التجارية ( . -
 قركض من كيانات أخرل . -
 سندات ك أدكات دين أخرل مصدرة بواسطة الكياف . -

أكثر 84*أيضا عل  أدكات مالية مشتقة IAS 39لسابقة لؤلدكات اؼبالية ، يسرم إُف جانب األنواع التقليدية ا
 تعقيدا .

 ما يلي : IAS 39اؼبندرجة ضمن نطاؽ  تشمل األدكات اؼبالية اؼبشتقة
                                                 

. ًشتمبد هي عمىد تسًر نهكيبٌ ثبنًضبسثخ عهً أو انتسىط يٍ انتغيشاد انًستمجهيخ في عىايم انسىق ثتكهفخ يجذئيخ يُخفضخ َسجيب أو يعذويخان * 
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 خيار شراء أجل لشراء أصل ماِف بسعر ثابت يف تاريخ مستقبلي . -
 ء األصل .يعطي خيار الشراء االجل الكياف اغبق ك ليس االلتزاـ يف شرا -
خيار بيع أجل لبيع أصل ماِف بسعر ثابت يف تاريخ مستقبلي . ك يعطي خيار البيع األجل الكياف اغبق يف  -

 بيع األصل ك ال يًتتب عليو التزاما بذلك .
 عقد أجل لشراء ) أك بيع ( أصل ماِف ما بسعر ثابت يف تاريخ مستقبلي . -
 ائم ك يقبض سعر فائدة ثابت عل  مبلغ افًتاضي ؿبدد. مبادلة فائدة يدفع الكياف دبوجبها سعر فائدة ع -
  عقود أخرل ضمن نطاؽIAS 39 : 

أيضا عل  بعض العقود اليت ال ينطبق عليها  IAS 39إُف جانب البنود اؼبستوفية لتعريف األدكات اؼبالية ،يسرم 
 IAS يوسع ذلك نطاؽ  تعريف األدكات اؼبالية ك لكن توجد ؽبا خصائص فباثلة لؤلدكات اؼبالية اؼبشتقة ،ك

 ليشمل :39

: ك ينطبق اؼبعيار عل  اغبسابات اؼبدينة ك الدائنة اؼبتعلقة باالهبارات فقط يف اغباالت Leases 85االهبارات  (1
 التالية :

_ اغبسابات اؼبدينة اؼبتعلقة باالهبارات مع األخذ بعُت االعتبار ـبصصات عدـ االعًتاؼ ك ـبصصات 
 االلبفاض.

 IAS 39ك ينطبق دائنة اؼبتعلقة باالهبارات مع األخذ بغُت االعتبار ـبصصات عدـ االعًتاؼ ،_ اغبسابات ال
 عل  اؼبشتقات الضمنية يف االهبارات .

إذا  IAS 39: إف التزامات القركض تعترب خارج نطاؽ  Loans commitmentsالتزامات القركض  (2
 توفرت الشركط التالية :

 قدا أك بواسطة أم أداة مالية ._ إذا َف يكن باإلمكاف سدادىا ن

 _ َف يتم تشخيصها كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خبلؿ الربح أك اػبسارة .

 _ ال يوجد لدل اؼبنشأة فبارسة سابقة ببيع القركض اليت تنتج عن االلتزاـ قليبل بعد نشوءىا .

ر السوقي باالعًتاؼ مبدئيا بااللتزاـ بقيمتو ك يقـو اؼبصدر لبللتزاـ الذم يبنح قرضا بسعر فائدة أقل من السع  
 العادلة .

 ك الحقا يقـو اؼبصدر بإعادة قياسها بالقيمة األعل  من بُت :
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( القيمة اليت مت االعًتاؼ هبا مبدئيا ناقص 2، ك )  IAS 37القيمة اليت مت االعًتاؼ هبا دبوجب اؼبعيار1) )
   إذا كاف ذلك مناسبا. IAS 18االطفاء اؼبًتاكم اؼبعًتؼ بو دبوجب اؼبعيار 

عل  التزامات القركض األخرل اليت ليست يف  IAS 37ك هبب عل  مصدر التزامات القركض تطبيق اؼبعيار 
) ك يكوف ذلك بالسعر السوقي أك بأعل  منو ( ، ك زبصص التزامات القركض  IAS 39نطاؽ اؼبعيار 

 ؼبخصصات عدـ االعًتاؼ .

 الية .عقود شراء أك بيع البنود اؼب (3
عقود شراء أك بيع البنود غَت اؼبالية: مثل الذىب ، الكهرباء أك الغاز ، يف تاريخ مستقبلي عندما تتوافر فيها  (4

 اػباصيتاف التاليتاف معا :
، ك ربديدا عندما يستطيع الكياف تسوية العقد بالصايف نقدا  العقد خاضعا لتسوية صافية ؿبتملةأف يكوف  -

بواسطة مبادلة األدكات اؼبالية بدال من تسليم أك استبلـ البند األساس غَت اؼباِف ، يكوف أك بأداة مالية أخرل أك 
 العقد خاضعا لتسوية صافية ؿبتملة .

) أم أف العقد ليس شراء أك بيعا العقد ليس جزءا من متطلبات الشراء أك البيع أك االستخداـ اؼبتوقع للكياف   -
خوؿ يف العقد ك يتم االحتفاظ بو بغرض تسليم أك استبلـ بند غَت ماِف ( . ك بصفة خاصة عندما يتم الدمعتادا

 .  IAS 39للكياف ، ال يكوف ضمن نطاؽ  االستخداـ اؼبتوقعطبقا ؼبتطلبات الشراء أك البيع أك 
 مثاؿ :

( يف تاريخ معُت يف اؼبستقبل $100( يف عقد لشراء "ذىب" بسعر ثابت )2009/1/1إذا دخل كياف اليـو )
نقدا ك كاف  بالصايفإذا استطاع الكياف تسوية العقد  IAS 39فإف العقد يقع ضمن نطاؽ  ( ،2010/1/1)

استخداـ "الذىب" يف أنشطة أعمالو يف تلك اغبالة ،يشبو العقد بدرجة كافية أداة مالية مشتقة  ال يتوقعالكياف 
 . IAS 39مناسبة لبلعًتاؼ ك القياس طبقا ؿ  

 اؼبتوقعةعقد لشراء "كهرباء" لغرض استبلـ كهرباء طبقا ؼبتطلبات االستخداـ  ك مع ذلك إذا دخل كياف يف
، بدال من ذلك تتم ؿباسبة العقد  كعقد قابل للتنفيذ ك  IAS 39للكياف ، فإف ذلك العقد يدفع خارج نطاؽ 

 .ال يتم االعًتاؼ بو عادة إال بعد أف يكوف أحد أطراؼ العقد قد أكىف بالتزاماتو دبوجب العقد 

 استثناءات النطاؽ : -

أيضا من نطاقو بعض البنود األخرل اليت ينطبق عليها تعريف األداة اؼبالية ألنو تتم ؿباسبتها  IAS 39يستثٍت 
 ( .IFRS( أك معايَت أخرل للتقارير اؼبالية الدكلية )IASطبقا ؼبعايَت ؿباسبة دكلية أخرل ) 
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 ك فيما يلي ىذه االستثناءات من النطاؽ :

  يف الشركات التابعة ، ك الشركات الزميلة ، ك العقود اؼبشًتكة اليت غطت باؼبعايَت اغبقوؽ 
IAS 31 , IAS 28 , IAS 27 إال أف اؼبعيارين ،IAS 32,39  ينطبقاف عل  بعض اغباالت اليت كردت

 IAS، حيث مت أخذ ذلك بعُت االعتبار دبوجب اؼبعيار  IAS 31أك  IAS 28 ,IAS 27دبوجب اؼبعايَت 
 . 86اؼبشًتكة اؼبشتقات اليت سبثل حقوقا يف الشركات التابعة ، الشركات الزميلة أك العقود ، عل  سبيل اؼبثاؿ : 39
  حقوؽ اؼبستخدمُت ك التزاماهتم دبوجب خطط منافع اؼبوظفُت اليت ينطبق عليها اؼبعيارIAS 19. 
 . عقود االعتبارات الطارئة يف عمليات اندماج األعماؿ 
  تتطلب إجراء دفعة عل  أساس عوامل الطقس ، العوامل اعبيولوجية ، أك أم عوامل مادية أخرل العقود اليت

 . IAS 39،ما عدا اؼبشتقات الضمنية يف تلك العقود اػباضعة للمعيار 
 ، ما عدا ما ينطبق من اؼبعيار  اغبقوؽ ك االلتزامات دبوجب عقود التأمُتIAS 39  عل  األدكات اؼبالية

ك لكن ذلك يتعلق أساسا بتحويل اؼبخاطر اؼبالية ك اؼبشتقات  عقود التأمُت ) إعادة التأمُت ( . اليت تأخذ شكل
 الضمنية يف عقود التأمُت .

  األدكات اؼبالية اليت تتوافق مع تعريف حقوؽ اؼبلكية دبوجب اؼبعيارIAS 32 . 
  Classification of financial instrumentsالتصنيفات الرئيسية لألدكات المالية   2.1.3

من أجل ربديد أسلوب احملاسبة اؼبناسب ألصل أك التزاـ ماِف ما ، هبب أكال تصنيف األصل أك االلتزاـ إُف 
 .IAS 39 87إحدل الفئات احملددة يف 

 ك وبدد تصنيف األصل أك االلتزاـ اؼباِف :
 أـ بالقيمة العادلة يف اؼبيزانية. األصل أك االلتزاـ بالتكلفة أك التكلفة اؼبستهلكة قياسما إذا كاف ينبغي  -

دبكسب أك خسارة فورا يف الربح أك اػبسارة أـ كمكوف منفصل يف حقوؽ  االعتراؼما إذا كاف ينبغي  -
 اؼبلكية ) عل  اف يتم االعًتاؼ يف الربح أك اػبسارة يف تاريخ الحق (.

 : أصناؼ االصوؿ المالية 

 ة من الفئات األربعة التالية :هبب عل  الكياف تصنيف أصولو اؼبالية إُف كاحد
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  األصوؿ المالية التي يتم االعتراؼ بالتغيرات في قيمتها العادلة من خالؿ الربح أك الخسارة، ك ىي
 Financial assets at fair value throughاالستثمارات المالية المقتناة للمتاجرة 

profit or loss 
 دلة خبلؿ الربح أك اػبسارة األصوؿ اؼبالية اليت إما :تشمل ىذه الفئة األصوؿ اؼبالية بالقيمة العا

 وبتفظ هبا الكياف ألغراض اؼبتاجرة أك -
 اختيار أف يصنفها ضمن ىذه الفئة. -

األصوؿ اؼبالية احملتفظ هبا للمتاجرة يتم دائما تصنيفها كأصوؿ مالية بالقيمة العادلة خبلؿ الربح أك اػبسارة.  -
للمتاجرة إذا كاف الكياف قد اشًتاه بغرض البيع أك إعادة الشراء يف اؼبستقبل ك يعترب األصل اؼباِف ؿبتفظا بو 

القريب أك كاف جزءا من ؿبفظة أصوؿ مالية خاضعة للمتاجرة. ك تعكس اؼبتاجرة عموما الشراء ك البيع النشطُت ك 
 ذلك ، دائما ما اؼبتكررين هبدؼ الربح من اغبركات قصَتة االجل يف السعر أك ىامش التاجر . باإلضافة إُف

 تعامل األصوؿ اؼبشتقة عل  أهنا ؿبتفظ هبا للمتاجرة ما َف تكن مصنفة كأدكات ربوط .

األصوؿ اؼبالية من غَت تلك احملتفظ هبا للمتاجرة ، هبوز أيضا تصنيفها انتقائيا عند االعًتاؼ اؼببدئي كأصوؿ  -
ل  تصنيف االدكات اؼبالية انتقائيا كبنود مقاسة مالية بالقيمة العادلة خبلؿ الربح أك اػبسارة .ىذه القدرة ع

 . خيار القيمة العادلةبالقيمة العادلة مع التغَتات يف القيمة العادلة اؼبعًتؼ هبا يف الربح أك اػبسارة يشار ؽبا باسم 
 ك هبوز تطبيق خيار القيمة العادلة فقط عند االعًتاؼ اؼببدئي ك فقط يف حالة الوفاء بشركط ؿبددة:

 ا يقلل بدرجة كبَتة من تنافر أك تناقض قياس أك اعًتاؼ )يسم  أحيانا سوء تطابق ؿباس ي( كاف سينشأ عندم
 خبلفا لذلك من قياس أصوؿ أك التزامات أك االعًتاؼ دبكاسب ك خسائر عليها أسس ـبتلفة،  أك

   أساس القيمة العادلة طبقا بالنسبة جملموعة من األصوؿ اؼبالية أك االلتزامات اؼبالية أك كليهما اؼبقيمة عل
 السًتاتيجية موثقة إلدارة اؼبخاطر أك االستثمار ك يتم توفَت اؼبعلومات داخليا عل  ذلك األساس ، أك 

  بالنسبة ألداة ربتوم عل  مشتق مدمج )إال إذا كاف ذلك اؼبشتق اؼبدمج ال يعدؿ بدرجة كبَتة التدفقات
 ضح من خبلؿ ربليل معدـك أك قليل أف فصل اؼبشتق اؼبدمج ؿبظور(.النقدية لؤلداة دبوجب العقد أك كاف من الوا

 :مثاؿ
كحدات نقدية لكل سهم نقدان، كقامت  10سهم بسعر  1000اشًتت إحدل الشركات  15/9/2009يف 

ارتفع  31/12/9200بتصنيفها عل  أهنا أصوؿ مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح أك اػبسائر. كيف 
باعت الشركة  31/1/1020كحدة نقدية للسهم الواحد، كيف  16ليصبح  Quoted Priceعلن السعر اؼب

 كحدة نقدية.  16400األسهم دببلغ 
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 ؟IAS39 88اؼبطلوب إثبات قيود اليومية للعمليات السابقة كفق 
 

 2009/09/15      
 10000 سائراألصوؿ اؼبالية اؼبقيمة بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح أك اػب /من حػ

   النقدية /إُف حػ        
10000 

 2009/12/31 
 6000 األصوؿ اؼبالية اؼبقيمة بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح أك اػبسائر /من حػ
 6000 ملخص الدخل /إُف حػ       

 2010/01/31 
  16400       النقدية /من حػ 

       
 16000  ة العادلة من خبلؿ األرباح أك اػبسائراألصوؿ اؼبالية اؼبقيمة بالقيم /إُف حػ   
 400     ملخص الدخل /إُف حػ   

 
 القركض ك الحسابات المدينة الناشئة من خالؿ المنشأة 

Loans and receivable 
ىي أصوؿ مالية غَت مشتقة ذات اؼبدفوعات الثابتة أك القابلة للتحديد اليت ال تكوف سعرا معلنا يف سوؽ نشطة . 

بيل اؼبثاؿ اغبسابات اؼبدينة ك أكراؽ القبض اؼبقدمة للعمبلء. باإلضافة إُف ذلك فإف األصوؿ اؼبالية اليت قد عل  س
ال يسًتجع حاملها كل اؼببلغ اؼبستثمر فيها ) خببلؼ سبب التدىور االئتماين ( ال يبكن تصنيفها كقركض ك ذمم 

 .89مدينة 
   االستثمارات المقتناة  لحين االستحقاؽHeld to naturity investments 

تعرؼ االستثمارات اؼبالية احملتفظ هبا حىت موعد االستحقاؽ بأهنا أصوؿ مالية غَت مشتقة ذات مدفوعات قابلة 
للتحديد أك ثابتة ك موعد استحقاؽ ثابت اليت يكوف لدل الكياف النية ك القدرة عل  االحتفاظ هبا إُف موعد 

ستثمارات يف السندات ذات الفائدة الثابتة ك ؿبدد ميعاد سدادىا ، ك أدكات االستحقاؽ . ك يقصد هبذه الفئة اال
الدين األخرل اليت لن يبيعها الكياف قبل تاريخ استحقاقها بغض النظر عن التغَتات يف أسعار السوؽ أك مركز أك 

                                                 
88

،  انشيشبَي سًيش انذكتىس، يسبضشاد  وانًشتمبد انًبنيخ األدواد - 

file://localhost/F:/mars/انعشة20%انًسبسجي20ٍ%-20%نهغبيخ20%هبيخ20%يسبضشح_وانًشتمبد20%انًبنيخ20%األدواد.mht 

 ، يشخع سبثك . 12/03/2011،
89

 . 159طبسق عجذ انعبل زًبد ، دنيم استخذاو يعبييش انًسبسجخ ، يشخع سبثك ، ص -

file:///F:/mars/الأدوات%20المالية%20والمشتقات_محاضرة%20هامة%20للغاية%20-%20المحاسبين%20العرب.mht


 

134 
 

 فصاحعرتاف و ِااألدوات املالية : مفاهيه ، قياس ، ِا             رابعالالفصل 

وعد االستحقاؽ إذا  أداء الكياف اؼباِف .عل  سبيل اؼبثاؿ، ال يبكن تصنيف أصل ماِف عل  أنو ؿبتفظ بو حىت م
كاف الكياف جاىزا لبيع األصل اؼباِف كرد فعل للتغَتات يف أسعار الفائدة أك ـباطرىا أك احتياجات السيولة. ك 
حيث أف االستثمارات يف األسهم ك أدكات حقوؽ اؼبلكية األخرل عموما ليس ؽبا تاريخ استحقاؽ فإف مثل ىذه 

 ت ؿبتفظ هبا حىت موعد االستحقاؽ.األدكات ال يبكن تصنيفها بأهنا استثمارا

 :كنبلحظ فبا سبق أنو هبب أف يتوافر شرطاف أساسياف لتصنيف أم منشأة للموجودات اؼبالية

 .النية : النية الكاملة لدل اؼبنشأة يف االحتفاظ باؼبوجود اؼباِف لتاريخ االستحقاؽ 1-

 .القدرة : القدرة عل  االحتفاظ بو لتاريخ االستحقاؽ 2-

ت اليت السبتلك فيها اؼبنشأة النية أك القدرة عل  االحتفاظ باالستثمار يف اؼبوجود اؼباِف الذم لو تاريخ اغباال
 استحقاؽ ثابت لتاريخ االستحقاؽ:

عندما تكوف اؼبنشأة مستعدة ألف تبيع اؼبوجود اؼباِف كرد فعل للتغَتات يف أسعار الفوائد يف السوؽ أك  -
 لتغَت يف مدل  توفر بدائل االستثمار أك العائد عليها. احتياجات اؼبنشأة للسيولة أك ا

كعندما يكوف مصدر السند لديها غبق فيدفع قيمة اؼبوجود اؼباِف دببلغ يقل بشكل كبَت عن التكلفة اؼبطفأة  -
 ؽبذا اؼبوجود.

ؽ ك كعندما يكوف حامبل ؼبوجود اؼباِف لو حق الطلب من  اؼبصدر أف يقـو بدفع قيمتو قبل موعد االستحقا -
ذلك ألنو ذا الشرط عادة يدفع اؼبشًتم شبنان لو كبالتاِف فإف عملية دفع شبن مقابل ىذا الشرط ال يتناسب مع نية 

 االحتفاظ باؼبوجود اؼباِف لتاريخ االستحقاؽ. 

كعندما يكوف مصدر اؼبوجود اؼباِف يبلك حق استدعاءه قبل موعد االستحقاؽ ك حامل اؼبوجود اؼباِف سوؼ  -
معظم قيمة استثماره ، ك يبكن تصنيف مثل ىذا النوع من اؼبوجودات اؼبالية كاستثمارات ؿبتفظ هبا  لن يستعيد

لتاريخ االستحقاؽ فقط يف حالة أف حامل اؼبوجود لديو النية يف االحتفاظ بو لغاية االستدعاء أك االستحقاؽ أك 
 .بشرط أف حامل اؼبوجود اؼباِف سوؼ يستعيد معظم قيمة استثماره

ب أف يتم قياس اؼبوجودات اؼبالية احملتفظ هبا لتاريخ االستحقاؽ ك إظهارىا : بالتكلفة اؼبطفأة مطركحان منها هب *
 أم ـبصصات معده إزاء التدين يف قيمتها.
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 1مثاؿ 
نقدان، كذلك  46700دببلغ  Debt Security بشراء سند دين 1/1/2006قامت إحدل الشركات يف 
، كيستحق السند  كحدة نقدية 50000البالغة  Stated Principal Amount بعد خصم قيمتو اإلظبية

 Effective % تدفع بنهاية كل سنة، مع العلم أف معدؿ الفائدة الفعاؿ6سنوات دبعدؿ فائدة  5بعد 
Interest     Rate  7,65للسندات اؼبشاهبة يف السوؽ ىو% . 

 لدين باستخداـ طريقة معدؿ الفائدة الفعاؿحساب التكلفة اؼبستهلكة للسند خبلؿ فًتة ا  المطلوب
Effective Interest Rate Method كيف  1/1/2006، كتسجيل قيود اليومية يف

خبلؿ فًتة  ، كتصوير حساب سند الدين: استثمارات احتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ31/12/2006
 ؟90القرض
 :الحل

 )التقريبمع  Amortized Costs (جدكؿ حساب التكلفة اؼبستهلكة 
2006 :  46700   3000        3570      570        47270 

 (50000x6%) (46700x7,65%) (3570-3000) (46700+570) 
2007 :  47270   3000          3620      620       47890 
2008 : 47890    3000          3660      660       48550 
2009 : 48550    3000          3710      710       49260 
2010 : 49260    3000          3740      740       50000 

 قيود اليومية:
 2006/01/1 

 46700 سند الدين :استثمارات ؿبتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ / من حػ
         46700    النقدية / إُف حػ      

 2006/12/31 
 3000 النقدية / من حػ
 570 سند الدين :استثمارات ؿبتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ / من حػ
          3570 ايرادات الفوائد / إُف حػ      

 // 

                                                 
90

،  انشيشبَي سًيش انذكتىس، يسبضشاد  وانًشتمبد انًبنيخ األدواد -  
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 ، يشخع سبثك . 12/03/2011،
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كيتم تسجيل قيود فباثلة )دببالغ ـبتلفة كفق جدكؿ حساب التكلفة اؼبستهلكة( يف هناية كل سنة من سنوات 
 الدين.

 46700ىو  2006/01/1تاريخ االستحقاؽ يف سند الدين :استثمارات ؿبتفظ هبا حىت  / رصيد حػ
 47270=  570 + 46700:  2006/12/31ك يف 

 2007/12/31سند الدين :استثمارات ؿبتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ يف  / رصيد حػ
47270 + 620  =47890 
 2008/12/31سند الدين :استثمارات ؿبتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ يف  / رصيد حػ

47890 + 660  =48550 
 2009/12/31سند الدين :استثمارات ؿبتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ يف  / رصيد حػ

47270 + 710  =49260 
 2010/12/31سند الدين :استثمارات ؿبتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ يف  / رصيد حػ

47270 + 740  =50000 
 (:2مثاؿ )

% قيمة 12دبعدؿ فائدة  Debt Security بشراء سند دين 1/1/2006قامت إحدل الشركات يف 
تدفع  1/1/2011نقدان، كيستحق السند يف  322744كحدة نقدية، كذلك دببلغ  300000استحقاقها تبلغ 

للسندات اؼبشاهبة يف  Effective Interest Rate بنهاية كل سنة، مع العلم أف معدؿ الفائدة الفعاؿ
  %10السوؽ ىو 

 Effective ة للسند خبلؿ فًتة الدين باستخداـ طريقة معدؿ الفائدة الفعاؿاؼبطلوب حساب التكلفة اؼبستهلك
Interest Rate Method كتصوير 31/12/2006كيف  1/1/2006، كتسجيل قيود اليومية يف ،

 خبلؿ فًتة القرض؟ HTM حساب سند الدين: استثمارات ؿبتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ
 :الحل

 مع التقريب Amortized Costs جدكؿ حساب التكلفة اؼبستهلكة
2006 :  322744    36000         32274      3726        319018 

   (300000x12%)  (322744x10%)  (36000-32274)   
(322744-3726) 
2007 :  319018    36000          31902      4098        314920 
2008 :  314920    36000          31492      4508        310412 
2009 :  310412    36000          31041      4959        305453 
2010 : 305453     36000          30547      5453        300000  
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 قيود اليومية:
 2006/01/1 

 322744 سند الدين :استثمارات ؿبتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ / من حػ
         322744    النقدية / إُف حػ      

 2006/12/31 
 36000 النقدية / من حػ
 3726     سند الدين :استثمارات ؿبتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ / إُف حػ      
           32274 ايرادات الفوائد / إُف حػ      

 // 
هلكة( يف هناية كل سنة من سنوات كيتم تسجيل قيود فباثلة )دببالغ ـبتلفة كفق جدكؿ حساب التكلفة اؼبست

 الدين.
 322744ىو  2006/01/1سند الدين :استثمارات ؿبتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ يف  / رصيد حػ
 319018=  3726 - 322744: 2006/12/31ك يف 

 2007/12/31سند الدين :استثمارات ؿبتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ يف  / رصيد حػ
-319018 4098  =314920 

 2008/12/31سند الدين :استثمارات ؿبتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ يف  / رصيد حػ
-314920 4508  =310412 

 2009/12/31سند الدين :استثمارات ؿبتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ يف  / رصيد حػ
-310412 4959  =305453 

 2010/12/31ؽ يف سند الدين :استثمارات ؿبتفظ هبا حىت تاريخ االستحقا / رصيد حػ
+305453 5453  =300000  

 األصوؿ المالية المتاحة للبيعAvailable for sale financial instruments                
تعرؼ األصوؿ اؼبالية اؼبتاحة للبيع بأهنا تلك األصوؿ اؼبالية غَت اؼبشتقة اليت ال تكوف مصنفة عل  أهنا بغرض 

 . 91ا حىت موعد االستحقاؽاؼبتاجرة أك منشأة أك ؿبتفظ هب

كتتميز اؼبوجودات  اؼبالية اؼبصنفة ضمن ىذه اجملموعة بأهنا ربتفظ هبا لفًتة غَت ؿبددة  فهي ليست ألغراض 
اؼبتاجرة حبيث يتم بيعها فور ارتفاع أسعارىا يف السوؽ كما أف النية عند شرائها َف تكن االحتفاظ هبا لتاريخ 

إبتداءان أف تقيم بالقيمة العادلة ك أم تغَت يف ىذه القيمة يعًتؼ هبا يف  االستحقاؽ كىي أصوؿ مالية خصصت
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 . 984طبسق عجذ انعبل زًبد ، دنيم انًسبست إنً تطجيك  يعبييش انًسبسجخ ، يشخع سبثك ، ص -
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حقوؽ اؼبلكية ربت حساب مكاسب ك خسائر غَت متحققة ك ىذا اغبساب يعًتؼ بو كربح أك  خسارة عند 
 البيع أك االستغناء عن األصل.

  نية ك ميزة اؼبدير ، فإذا كاف مدير احملفظة تصنيف األكراؽ اؼبالية عل  أهنا متاجرة أك أهنا متوفرة للبيع بناءان عل
توجد نية للمتاجرة ك ال توجد  ـبوالن بيعا ك شراء األكراؽ اؼبالية ؼبعادلة ك موازنة اؼبخاطر يف احملفظة ك لكن ال

أما  فبارسة سابقة للبيع لتحقيق الربح عل  اؼبدل القصَت، فإف األكراؽ اؼبالية عندئذ تصنف عل  أهنا متوفرة للبيع ،
 إذا كاف مدير احملفظة ينشط يف بيع ك شراء األكراؽ اؼبالية يف احملفظة تصنف عل  أهنا ؿبتفظ هبا للمتاجرة .

 ) 1مثاؿ  )

كحدات نقدية لكل سهم نقدان، كقامت  10سهم بسعر  10000اشًتت إحدل الشركات  5/8/2006يف 
  Quoted Priceارتفع السعر اؼبعلن  31/12/2006بتصنيفها عل  أهنا أصوؿ مالية متاحة للبيع . كيف 

كحدة  164000باعت الشركة األسهم دببلغ  31/1/2007كحدة نقدية للسهم الواحد، كيف  16ليصبح 
 نقدية.

 ؟IAS3992اؼبطلوب إثبات قيود اليومية للعمليات السابقة كفق  
 الحل:

 2006/08/5 
 100000 األصوؿ اؼبالية اؼبتاحة للبيع / من حػ
         100000    النقدية /  حػإُف      

 2006/12/31 
   60000 األصوؿ اؼبالية اؼبتاحة للبيع / من حػ
           60000 احتياطي إعادة التقييم/ إُف حػ      

 2007/12/31  
 164000 النقدية/ من حػ
 60000 احتياطي إعادة التقييم / من حػ
 160000 للبيع األصوؿ اؼبالية اؼبتاحة / إُف حػ      
         64000   ملخص الدخل / إُف حػ      

 // 
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 (2مثاؿ ) 

% قيمة 12دبعدؿ فائدة  Debt Security بشراء سند دين 1/1/2006قامت إحدل الشركات يف 
تدفع  1/1/2011نقدان، كيستحق السند يف  322744كحدة نقدية، كذلك دببلغ  300000استحقاقها تبلغ 

للسندات اؼبشاهبة يف  Effective Interest Rate ع العلم أف معدؿ الفائدة الفعاؿبنهاية كل سنة، م
 ، فإذا علمت :  %، كقد صنفت الشركة ىذا السند ضمن االستثمارات اؼبالية اؼبتاحة للبيع10السوؽ ىو 

 31/12/2007        31/12/2006                                البياف
 314920              319018   احملسوبة للسندالتكلفة اؼبستهلكة 
 36000                36000            % 12الفائدة احملسوبة 
 31902                32274            % 10الفائدة احملسوبة 

   309000              320500                القيمة العادلة للسند 
 :المطلوب

 .1/1/2006ومية اػباص بشراء السند يف . إثبات قيد الي1 
 .31/12/2006إثبات قيود اليومية اػباصة بالفوائد كاالعًتاؼ بالقيمة العادلة للسند يف  .  2
 .31/12/2007إثبات قيود اليومية اػباصة بالفوائد كاالعًتاؼ بالقيمة العادلة للسند يف  . 3

 نقدان. 3404500دببلغ  12/1/2008ستثمارات يف تسجيل قيد اليومية إذا فرضنا أنو مت بيع ىذه اال4 . 
 2006/0/1 

 322744 األصوؿ اؼبالية اؼبتاحة للبيع / من حػ
 322744   النقدية / إُف حػ      

 2006/12/31 
   36000 النقدية / من حػ
 3726 األصوؿ اؼبالية اؼبتاحة للبيع / إُف حػ      
        32274           ايرادات الفوائد/ إُف حػ      

  // 
  1482 تسوية القيمة العادلة لؤلصوؿ اؼبالية اؼبتاحة للبيع / من حػ
      1482 مكاسب ك خسائر حيازة غَت ؿبققة / إُف حػ      

     //                                   
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   319018 =3726-322744بالتكلفة – األصوؿ اؼبالية اؼبتاحة للبيع
    320500 =1482-319018 بالقيمة العادلة – اؼبالية اؼبتاحة للبيع األصوؿ

 1482 : مكاسب كخسائر حيازة غَت ؿبققة "احتياطي إعادة التقييم"
 2007/12/31 

 36000 النقدية/ من حػ
 4098 األصوؿ اؼبالية اؼبتاحة للبيع / إُف حػ      
 31902 ايرادات الفوائد/ إُف حػ      

 //    
   7402 مكاسب ك خسائر حيازة غَت ؿبققة) احتياطي إعادة التقييم (/ حػ من

      7402 تسوية القيمة العادلة لؤلصوؿ اؼبالية اؼبتاحة للبيع/ إُف حػ      
             

  // 
   314920 =4098 -319018بالتكلفة – األصوؿ اؼبالية اؼبتاحة للبيع
   309000 =11500-320500لقيمة العادلةبا – األصوؿ اؼبالية اؼبتاحة للبيع

  5920 =1482-7402 خسارة –مكاسب كخسائر حيازة غَت ؿبققة "احتياطي إعادة التقييم" 
  1482 مدين –سابقة  تسوية القيمة العادلة لؤلصوؿ اؼبالية اؼبتاحة للبيع

 .   7402تسوية القيمة العادلة لؤلصوؿ اؼبالية اؼبتاحة للبيع حالية
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 ( : شجرة تصنيف األصوؿ المالية2قم )الشكل ر 
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1 2                            3 4 
طارؽ عبد العاؿ ضباد ، دليل احملاسب إُف تطبيق معايَت التقارير اؼبالية الدكلية اغبديثة ، الدار اعبامعية  : المصدر

 .985 ، ص: 2006مصر  –سكندرية اال
  

 فئات 4–األصوؿ المالية 

ىؿ تـ االستحواذ عمييا بغرض توليد ربح قصير 
البيع في األجؿ إعادة بنية  األجؿ، أو تـ الشراء

 القصير .

 ىؿ ىي جزء مف محفظة مالية بغرض الربح ؟

ىؿ ىو تحوط  ىؿ ىي مشتقة ؟
 موثؽ و فعاؿ

يتى تطجيك يسبسجخ 

خبصخ "يسبسجخ 

 "انتسىط

 _ يذفىعبد ثبثتخ

_ تبسيخ استسمبق 

 يسذد

_ تىخذ َيخ و لذسح 

أكيذح عهً االزتفبظ 

ثهب زتً يىعذ 

أصىل يبنيخ يتبزخ 

نهجيع )كم األصىل 

 انًبنيخ األخشي(

استثًبساد يبنيخ 

يستفع ثهب زتً 

 يىعذ االستسمبق

لشوض أو ريى 

يذيُخ تى إَشبؤهب 

 ثًعشفخ انًُشأح

يخ أصىل يبن

ثغشض 

 انًتبخشح
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 : االلتزامات المالية 

 :93إُف نوعُت من االلتزامات اؼبالية IAS 39لقد تطرؽ 
 :ك تشمل االلتزامات اؼبالية اليت يكوف الكياف  االلتزامات المالية بالقيمة العادلة خالؿ الربح أك الخسارة

الفئة. ك تعامل االلتزامات اؼبشتقة دائما بأهنا ؿبتفظ  قد تكبدىا ألغراض اؼبتاجرة أك اختار أف يصنفها ضمن ىذه
ك من أمثلة االلتزامات احملتفظ هبا للمتاجرة أداة دين  هبا للمتاجرة ما َف تكن أدكات ربوط مصنفة ك فعلية .

مصدرة ينوم الكياف إعادة شراءىا يف اؼبستقبل القريب لتحقيق مكسب من اغبركات قصَتة األجل يف أسعار 
، ك كذلك االلتزاـ الذم ينشأ عندما يبيع كياف كرقة مالية كاف اقًتضها ك ال يبلكها ) ما يسم  بالبيع  الفائدة

 القصَت ( .
 : ك تضم االلتزامات اؼبالية اليت ال ينطبق عليها تعريف  االلتزامات المالية المقاسة بالتكلفة المستهلكة

اػبسارة ، ك بالنسبة ؼبعظم الكيانات تندرج معظم االلتزامات االلتزامات اؼبالية بالقيمة العادلة خبلؿ الربح أك 
ك من أمثلة االلتزامات اؼبالية اليت تصنف عموما ضمن ىذه الفئة اغبسابات الدائنة ك  اؼبالية ضمن ىذه الفئة .

 أكراؽ الدفع ك أدكات الدين اؼبصدرة ك الودائع من العمبلء .
 سابقتُت ، يتناكؿ باإلضافة إُف فئيت االلتزامات اؼبالية الIAS 39  عقود أيضا قياس أنواع معينة من

. ك عقد الضمانات اؼبالية ىو عقد يلـز اؼبصدر بتسديد  الضمانات المالية المصدرة ك إلتزامات القركض
مدفوعات ؿبددة لتعويض اغبامل عن خسارة يتكبدىا ألف مدين معُت ىبفق يف الدفع عند حلوؿ موعد استحقاقو 

 داة الدين األصلية أك اؼبعدلة .طبقا لشركط أ
 : ( 39التعديالت التي أجريت على معيار المحاسبة الدكلي رقم )  2.1.4

 :94لقد أجريت العديد من التعديبلت عل  ىذا اؼبعيار، ك اليت نوجزىا كمايلي
  /مت إجراء تعديبلت عل  طبسة قضايا ؿبدكدة للتأكد أف اؼبعيار يطبق بشكل  2000يف تشرين األكؿ
 .فضل، ككاف اجمللس يف آذار من نفس السنة قد أقر تطبيقات  إرشادية عل  اؼبعيار عل  شكل أسئلة ك أجوبةأ

   / كاف ىدؼ التعديل زبفيض درجة التعقيد يف اؼبعيار، عن طريق توضيح  2003تشرين األكؿ :
ؼبالية كغَتىا (، كحذؼ الفقرات كإضافة تعليمات للتطبيق ) ؼبواضيع مثل إلغاء االعًتاؼ ، ككيفية إىتبلؾ األداة ا

                                                 
93

 .162طبسق عجذ انعبل زًبد ، دنيم استخذاو يعبييش انًسبسجخ ، يشخع سبثك ، ص   -
94

( "  33) سلى انذوني انًسبسجخ يعيبس ثتطجيك انًبنيخ نألوساق فهسطيٍ سىق في انًذسخخ انششكبد انتضاو يذي ، انسهى عًش صهيش عذني -

 74، ص  2003 ، انتًىيم و انًسبسجخ في يبخستيش يزكشح ،" انميبط و االعتشاف
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غَت الضركرية نتيجة إصدار معايَت جديدة ، كربقيق االتساؽ مع إصدارات عبنة  التفسَت التابعة للجنة التأسيسية. 
 .كنية اجمللس إُف أنو ليس يف نيتو عمل تعديل يؤدم إُف تغَت جوىر اؼبعيار

  / وط احملفظة الكلي نتيجة ضغوط من قبل اإلرباد : أجرم التعديل ىنا ؼبوضوع ؿبدد ق كرب 2004يف آذار
 . : 2005/01/01األكركيب كخصوصان البنوؾ. كتاريخ سرياف مفعولو كاف يف 

  /يف موضوع االعًتاؼ األكِف  2004:كقد جرل تعديل ؿبدد عل  نسخة آذار/  2004يف كانوف األكؿ،
 .عن ىذا االعًتاؼيف األصوؿ ك االلتزامات ك التحويل لؤلرباح ك اػبسائر الناذبة 

  /يف موضوع ربوط التدفق النقدم اؼبتوقع  2004: تعديل ؿبدد عل  نسخة آذار/  2005يف نيساف
من العمليات داخل فركع الشركة ، حيث مت السماح للشركات باستخداـ التحوط عل  ـباطر أسعار الصرؼ 

ديل جاء ليتماش  مع عملية إدارة اؼبخاطر للعمبلت اليت تتعامل هبا فركع الشركات خارج الدكلةا ألـ. كىذا التع
 .اليت تقـو هباا لشركات

  /يف موضوع القيمة العادلة للمشتقات ،  2004: تعديل ؿبدكد عل  نسخة آذار/  2005يف حزيراف
حيث مت السماح لبعض اؼبشتقات )كيف ظركؼ معينة: يكوف ؽبا دكر يف إلغاء األخطاء احملاسبية أك تقليلها( يف 

لقيمة العادلة اليت يعتمد كفقان لوثائق خاصة بإدارة اؼبخاطر، أك اإلسًتاتيجية االستثمارية ، ك عندما قياسها با
 .ربتوم ىذه األدكات اؼبالية عل  مشتقات ضمنية ؽبا ظركؼ معينة ، كهبب معاعبة الفرؽ يف تقرير الدخل

  /ود التأمُت اؼبالية ،يف موضوع عق 2004:جرل تعديل ؿبدكد آخر عل  نسخة آذار/  2005يف آب
حيث مت إدخاؿ تعديبلت عل  كيفية قياس بعض ىذه األدكات . كما ظبحت اللجنة ببعض اؼبركنة يف ربديد 

ىذا اؼبعيار إذا قرر ؿبررىا  (IASB)بعض األدكات اؼبالية عل  أهنا خاصة بالتأمُت، ك يبكن إدخاؽبا ضمن نطاؽ 
عتربه غَت فعاؿ عل  اؼبدل الطويل، ك ىو حبل للمصدر، ك ذلك عند االعًتاؼ األكِف. كىذا حل مؤقت كما ا

 .ليس حبل غبامل األداة ، لذلك يتوقع اجمللس إصدار تعديل جديد لتغطية حاالت َف ذبـز بعد
  /أجرم تعديبلن جديد، حيث مت إلغاء متطلبات اإلفصاح من ىذا اؼبعيار كربويلها  2005تشرين األكؿ:

 .للمعيار اعبديد
  /جرت تعديبلت جوىرية عل  اؼبعيار مع بداية ظهورا ألزمة اؼبالية العاؼبية ، حيث  2008تشرين األكؿ:

 :مت إجراء التعديبلت التالية
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ال هبوز إعادة تصنيف األدكات اؼبالية )دبا يف ذلك اؼبشتقات( ضمن فئة القيمة   العادلة من خبلؿ الربح أك  1-
 .اػبسارة بعد االعًتاؼ اؼببدئي

عادة تصنيف اؼبشتقات خارج فئة القيمة العادلة من خبلؿ الربح ك اػبسارة يف الوقت الذم يتم فيو ال هبوز إ 2-
 .االحتفاظ هبا أك إصدارىا

ال هبوز  إعادة تصنيف أم أداة مالية مت تصنيفها عند االعًتاؼ اؼببدئي ضمن فئة القيمة العادلة من خبلؿ  3-
 .لة من خبلؿ الربح أك اػبسارةالربح أك اػبسارة ، خارج فئة القيمة العاد

 :من اؼبمكن تصنيف أصل ماِف خارج فئة القيمة العادلة من خبلؿ الربح اك اػبسارة يف اغباالت التالية 4-
 عندما اليتم االحتفاظ باألصوؿ هبدؼ بيعها أك إعادة  شراؤىا يف فًتة قريبة. -
 يتم إعادة تصنيف األصل اؼباِف بقيمتويف اغباالت ك الظركؼ الطارئة فقط بالتاِف، من اؼبمكن أف  -

العالية يف تاريخ إعادة التصنيف، ك ال هبوز عكس أم ربح أك خسارة مت االعًتاؼ هبا مسبقا  يف الربح ك 
اػبسارة،  كتصبح القيمة العادلة لؤلصل اؼباِف يف تاريخ إعادة التصنيف ىي قيمتها عبديدة أك قيمتو اؼبطفأة كما 

 .ىو مبلئم
 انطبق عل  األصل تعريف القركض ك الذمم الدائنة.يف حاؿ  -
يف حاؿ كانت اؼبنشاة سبتلك النية ك القدرة عل  االحتفاظ باألصل اؼباِف يف اؼبستقبل القريب بالتاِف، يتم  -

تضمُت األصل اؼباِف ضمن فئة القركض ك الذمم الدائنة بقيمتو العادلة يف تاريخ إعادة التصنيف. ال هبوز عكس 
خسارة مت االعًتاؼ هبا مسبقا من قبل يف الربح ك اػبسارة. كتصبح القيمة العادلة لؤلصل اؼباِف يف تاريخ ربح أك 

 .إعادة التصنيف ىي قيمتو اعبديدة أك اؼبطفأة كما ىو مبلئم
من اؼبمكن إعادة تصنيف أصل ماِف مت تصنيفو كأصل متوفر للبيع كانطبق علية تعريف القركض ك الذمم   5-
)يف حاؿ َف يتم تصنيفو كأصل متوفر للبيع( خارج فئة األصوؿ اؼبتوفرة للبيع ك ضمن فئة القركض ك الذمم  الدائنة

الدائنة يف حاؿ كانت اؼبنشاة سبلك النية ك القدرة عل  االحتفاظ باألصل اؼباِف يف اؼبستقبل القريب أك لغاية 
قيمتو العادلة يف تاريخ إعادة التصنيف . كيتم استحقاقو. كبالتاِف، من اؼبمكن إعادة تصنيف األصل اؼباِف ب

 يف قائمة الدخل الشامل. بواحتساب أم خسائر أك أرباح سابقة من ذلك األصل الذم مت االعًتاؼ 
 : عمليات إعادة التصنيف 

 بعد أف يتم تصنيف ألصل أك التزاـ ماِف ضمن فئة ما ، ينبغي عدـ إعادة تصنيفو إال يف ظركؼ معينة 
 من تصنيف ربح أك خسارة القيمة العادلة .ـ إعادة األصل أك االلتزاـ اؼباِف بإدخالو يف أك إخراجو ك ينبغي عد
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ك عندما ال تعود الظركؼ احمليطة باألصل اؼباِف احملتفظ بو إُف موعد االستحقاؽ مبلئمة لتصنيفو عل  أنو كذلك، 
دما يغَت الكياف نواياه، عن طريق تقرير بيع ينبغي إعادة تصنيفو بأنو متاح للبيع .ك ينشأ مثل ىذا الوضع عن

األصل فورا بدال من االحتفاظ بو إُف تاريخ االستحقاؽ . ك عند إعادة التصنيف ينبغي قياس األصل اؼباِف 
 بالقيمة العادلة ، مع االعًتاؼ باؼبكسب أك اػبسارة الناشئة عن إعادة التصنيف يف حقوؽ اؼبلكية .

اِف احملتفظ بو إُف موعد االستحقاؽ بعد بيع األجزاء األخرل من ذلك البند قبل إذا تبق  مبلغ من االصل اؼب
 حلوؿ موعد استحقاقها ، ينبغي إعادة تصنيف الرصيد اؼبتبق  عل  أنو متاح للبيع .

 ( 39معايير االعتراؼ ك إلغاء االعتراؼ في معيار المحاسبة الدكلي رقم )  2.2

يتوجب عل  اؼبنشآت أف تعًتؼ بأم أصل ماِف ما أك أم التزاـ ماِف يف  (39دبوجب معيار احملاسبة الدكِف رقم )
ميزانيتها عندما تصبح طرفا يف األطراؼ التعاقدية لؤلداة ، كتلغي اؼبنشاة أم أصل ماِف أك جزء منة يف اؼبيزانية 

ازؿ اؼبنشاة أك تفقد عندما سبارس اؼبنشاة حقوقها يف اؼبنافع احملددة يف العقد ، أك ينتهي سرياف اغبقوؽ أك تتن
 السيطرة عل  العقود التعاقدية اليت يتألف منها األصل اؼباِف أك جزء من األصل اؼباِف .

  Initial Recognition االعتراؼ المبدئي 2.2.1
 يقصد دبصطلح "االعًتاؼ" التوقيت الذم ينبغي فيو عل  اؼبنشأة تسجيل أصل أك التزاـ مبدئيا يف ميزانيتو.

- 
اؼ جبميع األصوؿ اؼبالية ك االلتزامات اؼبالية ) دبا يف ذلك اؼبشتقات اؼبالية برغم أف اؼبنشأة ردبا يتم االعًت 95

ال تكوف قد دفعت أك قبضت شيئا عند الدخوؿ يف األداة اؼبشتقة ( عندىا تصبح اؼبنشأة طرفا يف اشًتاطات 
السوؽ مدة ثابتة بُت تواريخ التعامل ك تعاقدية ألداة ما من أجل شراء أك بيع أصوؿ مالية حيث ربدد اتفاقية 

التسوية ، ك يبكن استخداـ تاريخ التعامل أك تاريخ التسوية كأساس لبلعًتاؼ ك التسجيل يف الدفاتر ك ال تستحق 
اغبصة عادة بُت تواريخ التعامل ك التسوية ك لكن يتم عمل تسويات حسب ظركؼ السوؽ سواء استخدمت 

ك مع أف اؼبعيار احملاس ي  Settlement Dateأك تاريخ التسوية  Trade Dateاؼبنشأة تاريخ التعامل 
( يسمح باستخداـ أيا من التارىبُت إال أف احملاسبُت يفضلوف استخداـ تاريخ التعامل يف معظم 39الدكِف رقم )
 عند قيامك بشراء أكراؽ مالية اغباالت ) 

اجرة أك التعامل ، ك يعقبو بفترة قصيرة تتراكح بين فإف تاريخ قياـ السمسار بتنفيذ الصفقة يسمى تاريخ المت
 (. أياـ تاريخ التسوية أم نقل الملكية للمشترم ك تحويل قيمة الصفقة إلى حساب البائع 5-2

                                                 
95

 972ص  جخ ، يشخع سبثك ،طبسق عجذ انعبل زًبد ، دنيم انًسبست إنً تطجيك يعبييش انًسبس  -
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ال يتم االعًتاؼ باؼبعامبلت اؼبستقبلية ك اؼبعامبلت اؼبتوقعة األخرل ، مهما كاف احتماؿ حدكثها، كأصوؿ  -
ك ىكذا ال يتم االعًتاؼ باؼبعاملة اؼبتنبأ هبا يف  ألف الكياف َف يصبح بعد طرفا يف العقد .مالية أك التزامات مالية 

ك يف غياب أم حق أك التزاـ ،ال يوجد أصل ماِف أك  القوائم اؼبالية برغم أف احتماؿ حدكثها قد يكوف مرتفعا .
 .  96التزاـ ماِف يبكن االعًتاؼ بو

عويض اؼبعطي )يف حالة األصل( أك اؼبقبوض )يف حالة االلتزاـ(، ك يتم تكوف التكلفة ىي القيمة العادلة للت -
إدراج تكاليف اؼبعامبلت يف التكلفة يف ما يتعلق بكل األصوؿ اؼبالية ك االلتزامات اؼبالية ، كتعرؼ تكاليف 

  سبيل اؼبثاؿ عند اؼبعامبلت بأهنا التكاليف اإلضافية مباشرة باقتناء أك التصرؼ يف األصل أك االلتزاـ اؼباِف )عل
شراء أك بيع أكراؽ مالية البد أف يتم التنفيذ عن طريق ظباسرة أكراؽ مالية ك لذلك يضاؼ إُف أم شبن الشراء أك 
اػبصم من شبن البيع قيمة العمولة السمسرة  كبعض الدمغات( ك ىكذا تشمل تكاليف اؼبعامبلت أتعا ك عموالت 

 ل عبلكة الدين تشم اؼبستشارين ك السماسرة، كلكنها ال
 .97خصم الدين أك تكاليف التمويل أك ـبصصات التكاليف اإلدارية الداخلي  أك
   Derecognitionلغاء االعتراؼ إ 2.2.2

يشَت مصطلح إلغاء االعًتاؼ إُف التوقيت الذم ربذؼ فيها اؼبنشأة أصبل أك التزاما من ميزانيتها. ك قد حددت 
الشركط الواجب استفاؤىا إللغاء االعًتاؼ بأصل ماِف ك احتساب أم  IAS 39متطلبات إلغاء االعًتاؼ يف 

مكسب أك خسارة عل  إلغاء االعًتاؼ .ك توجد متطلبات إلغاء االعًتاؼ منفصلة لؤلصوؿ اؼبالية ك االلتزامات 
 اؼبالية .

 : إلغاء االعًتاؼ باألصوؿ اؼباليةDerecognition of financial asset 

 :98لغاء االعًتاؼ بأصل ماِف ما مناسبا إذا مت الوفاء بواحد من اؼبعيارين التاليُتيكوف إ IAS 39طبقا لػ 

 أف تكوف صبلحية اغبقوؽ التعاقدية يف التدفقات النقدية لؤلصل اؼباِف قد انتهت.  -1
قد عادة ما يكوف تطبيق ىذا اؼبعيار إللغاء االعًتاؼ بأصل ماِف سهبل ،ك اغبقوؽ التعاقدية يف التدفقات النقدية 

تنتهي صبلحيتها مثبل ألف عميبل سدد التزاما للكياف أك ألف خيارا وبتفظ بو الكياف انتهت صبلحيتو ك ىو عدًن 
 القيمة .يف ىذه األحواؿ ، يكوف إلغاء االعًتاؼ مناسبا ألف اغبقوؽ اؼبرتبطة باألصل اؼباِف َف تعد موجودة . 

                                                 
96

  166ص  طبسق عجذ انعبل زًبد ، دنيم استخذاو يعبييش انًسبسجخ ، يشخع سبثك ، -
97

( "  33عذني صهيش عًش انسهى ، يذي انتضاو انششكبد انًذسخخ في سىق فهسطيٍ نألوساق انًبنيخ ثتطجيك يعيبس انًسبسجخ انذوني سلى ) -

 . 76االعتشاف و انميبط" يشخع سبثك ، ص 
98

 168طبسق عجذ انعبل زًبد ، دنيم استخذاو يعبييش انًسبسجخ ،  يشخع سبثك ، ص -
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وف التحويل مؤىبل إللغاء االعًتاؼ بناء عل  تقييم ؼبدل أف يكوف قد مت ربويل األصل اؼباِف )بيع مثبل( ك يك -2
 أك نطاؽ ربويل ـباطر ك مردكدات ملكية األصل اؼباِف.

غالبا ما يكوف تطبيق ىذا اؼبعيار إللغاء االعًتاؼ باألصوؿ اؼبالية أكثر تعقيدا، ك ىو يعتمد عل  تقييم إُف أم 
األصل ك تقييم ما إذا كاف الكياف قد احتفظ بالسيطرة  مدل قاـ الكياف بتحويل ك نقل ـباطر ك مكافآت ملكية

 عل  األصل اؼباِف اؼبنقوؿ.
بشكل اكثر ربديدا ،عندما يبيع كياف أك وبوؿ أصل ماِف إُف طرؼ آخر ، هبب عل  الكياف )احملوؿ( أف يقيم إُف 

 (.أم مدل حوؿ ـباطر ك مكافآت ملكية األصل اؼباِف احملوؿ إُف الطرؼ اآلخر )احملوؿ لو
ك يقـو ىذا التقييم عل  مقارنة للتعرض لقابلية التغَت يف مبالغ ك توقيت التدفقات النقدية الصافية لؤلصل قبل ك 

 بعد ربويل األصل .
 بُت ثبلثة أنواع للتحويبلت: IAS 39يبيز 
  أف يكوف الكياف قد احتفظ بكل ـباطر ك مكافآت ملكية األصل احملوؿ : يشًتط ىناIAS 39  أف يواصل

 . الكياف االعًتاؼ باألصل اؼباِف كليا . ك ال يتم االعًتاؼ دبكسب أك خسارة نتيجة للتحويل
 ك يشار أحيانا ؽبذا اؼبوقف باسم "بيع فاشل" . 
  أف يكوف الكياف قد حوؿ كل ـباطر ك مكافآت ملكية األصل احملوؿ: بالتاِف يلغي الكياف االعًتاؼ باألصل

 اؼباِف كليا.
  قد احتفظ بكل ـباطر ك مكافآت ملكية األصل احملوؿ ) أم اغباالت اليت تقع بُت أال يكوف الكياف

اؼبوقفُت أعبله( : إف تقييم مدل مبلءمة إلغاء االعًتاؼ بأصل ماِف يصبح أكثر تعقيدا عندما يكوف الكياف قد 
يكوف من احتفظ ببعض ـباطر ك مكافآت أصل ماِف ما ك حوؿ البعض اآلخر ، ك إلجراء ىذا التقييم قد 

ك إذا نتج عن  الضركرم إجراء مقارنة كمية لتعرض الكياف قبل ك بعد ربويل ـباطر ك مكافآت األصل احملوؿ .
التقييم استنتاج أف الكياف َف وبتفظ بكل ـباطر ك مكافآت اؼبلكية ك َف وبوؽبا ،فإف إلغاء االعًتاؼ يتوقف عل  

اؼباِف احملوؿ . ك يكوف الكياف قد فقد السيطرة إذا كاف لدل ما إذا كاف الكياف قد احتفظ بالسيطرة عل  األصل 
 الطرؼ اآلخر ) احملوؿ لو ( قدرة عملية عل  بيع األصل كليا إُف طرؼ ثالث دكف فرض أم قيود عل  التحويل .

ؽ بُت إذا فقد احملوؿ السيطرة عل  األصل احملوؿ يتم إلغاء االعًتاؼ باألصل اؼباِف كليا. ك إذا كاف ىناؾ فر     
اؼببلغ اؼبرحل لؤلصل ك اؼببلغ اؼبدفوع اؼبستلم ،يتم االعًتاؼ دبكسب أك خسارة بنفس الطريقة اؼبتبعة يف اؼبوقف 

(1. ) 
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إذا احتفظ احملوؿ بالسيطرة عل  األصل احملوؿ، يواصل الكياف االعًتاؼ باألصل بقدر البراطو اؼبتواصل. ك يتم 
تعرض الكياف لتغَتات يف مبالغ ك توقيت التدفقات النقدية الصافية  ربديد ىذا األخَت بناء عل  مدل استمرار

 لؤلصل احملوؿ ) أم بناء عل  تعرضو االظبي أك األقص  لتغَتات يف التدفقات الصافية لؤلصل احملوؿ ( .
 : يلخص اؼبعاعبات احملاسبية ألنواع التحويبلت الثبلثة : (3الجدكؿ رقم )

 المعالجة المحاسبية الموقف
 ِاستمرار االعًتاؼ باألصل احملوؿ. حتفظ احملوؿ بكل اؼبخاطر ك العوائداِ 

 ك يتم ااِلعًتاؼ بأم تعويض كاقًتاض.
احملوؿ َف وبتفظ ك َف وبوؿ  

 كل اؼبخاطر ك العوائد.
ِاستمرار االعًتاؼ باألصل احملوؿ بقدر استمرار البراط  ِاحتفظ احملوؿ بالسيطرة

دبكسب أك خسارة  احملوؿ يف األصل . يعًتؼ احملوؿ
 عن أم جزء يستحق إلغاء االعًتاؼ.

إلغاء االعًتاؼ . يعًتؼ احملوؿ بأم مكسب أك خسارة  احملوؿ فقد السيطرة 
   ناذبة.

إلغاء االعًتاؼ . يعًتؼ احملوؿ بأم مكسب أك خسارة  احملوؿ حوؿ كل اؼبخاطر ك العوائد.
 ناذبة.

  
 ،  2009ل استخداـ معايير المحاسبة ، الدار الجامعية ، طارؽ عبد العاؿ حماد ، دلي المصدر :

 .    174ص 
        إلغاء االعًتاؼ بااللتزامات اؼباليةDerecignition of financial liabilities 

زبتلف متطلبات إلغاء االعًتاؼ بااللتزامات اؼبالية عنها بالنسبة لؤلصوؿ اؼبالية ، ك ال يوجد متطلب لتقييم إُف 
احتفظ الكياف باؼبخاطر ك العوائد من أجل الغاء االعًتاؼ بالتزاـ ماِف . ك بدال من ذلك تركز متطلبات  أم مدل

إلغاء االعًتاؼ بااللتزامات اؼبالية عل  ما إذا كاف االلتزاـ اؼباِف قد مت اطفاءه ، أم أف االلتزاـ احملدد يف العقد مت 
كجود إعفاء قانوين من التزاـ ما ،ال يكوف الغاء االعًتاؼ مناسبا استبعاده ، إلغاءه أك تسديده . ك يف حالة عدـ 

 حىت إذا كاف الكياف قد قاـ بتجميع أمواؿ لتسديد االلتزاـ ، ما يسم  
in-subustance defeasance . 

إذا سبت إعادة شراء التزاـ ماِف ما مثل عندما يعيد كياف ما شراء سند أصدره من قبل ، يكوف إلغاء االعًتاؼ 
مناسبا حىت إذا كاف الكياف ىبطط إلعادة إصدار السند يف اؼبستقبل .إذا مت إعادة شراء التزاـ ماِف أك سداده دببلغ 

 ـبتلف عن مبلغو اؼبرحل، فإف أم مكسب أك خسارة سداد ناذبة يتم االعًتاؼ هبا يف الربح أك اػبسارة.
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اللتزاـ اؼباِف األصلي بالتزاـ ماِف جديد ذم شركط يتم أيضا االعًتاؼ دبكسب أك خسارة سداد إذا استبدؿ كياف ا
ـبتلفة بشكل جوىرم أك عدؿ شركط التزاـ ماِف قائم. ك يف تلك اغباالت ، يساكم مكسب أك خسارة السداد 

 اعبديد.  الفرؽ بُت اؼببلغ اؼبرحل لبللتزاـ اؼباِف القدًن ك القيمة العادلة اؼببدئية ) زائد تكاليف اؼبعاملة ( لبللتزاـ اؼباِف 
 Measurement( 39القياس في معيار المحاسبة الدكلي رقم )3 .2

إف أكثر اؼبواضيع جدال حوؿ ىذا اؼبعيار موضوع القياس، كخصوصا أنو توسع يف استخداـ القيمة العادلة كما 
 تبينها اغباالت التالية يف القياس.

زاـ ما يف اؼبيزانية . ك يتناكؿ متطلبات القياس يف يشَت مصطلح " القياس " إُف ربديد اؼببلغ اؼبرحل ألصل أك الت
IAS 39 : اعبوانب التالية 

 القياس اؼببدئي ) قياس أصل أك التزاـ ماِف عند االعًتاؼ بو أكؿ مرة ( . -
القياس التاِف أك البلحق لبلعًتاؼ اؼببدئي ) يناقش كذلك كيفية ربديد التكلفة ك التكلفة اؼبستهلكة ك  -

 .القيمة العادلة ( 
 التدىور يف القيمة ) التعديبلت يف القياس بسبب اػبسائر اؼبتكبدة ( . -
 تعديل قياس أصل أك التزاـ ما بسبب عبلقة ربوط مصنفة ما ) ؿباسبة التحوط ( . -

 Initial measurment القياس المبدئي  2.3.1
مة العادلة ) زائد تكاليف عندما يتم االعًتاؼ بأصل ماِف أك التزاـ ماِف مبدئيا يف اؼبيزانية يقاس بالقي

اؼبعاملة يف بعض األحياف ( . ك القيمة العادلة ىي سعر معاملة فعلي أك تقديرم يف تاريخ القوائم اؼبالية مقابل 
 معاملة ربدث بُت طرفُت ال توجد عبلقة بينهما ك لديهما معلومات كافية عن األصل أك االلتزاـ موضوع القياس.

سعر اؼبعاملة السوقي ، فإنو عند االعًتاؼ اؼببدئي يفًتض عموما أف القيمة حيث أف القيمة العادلة ىي 
  IAS 39العادلة تساكم مبلغ التعويض اؼبدفوع أك اؼبستلم نظَت األصل اؼباِف أك االلتزاـ اؼباِف . بناء عليو ينص 

اؼبعاملة. ك قد يستطيع كياف عل  أف أفضل دليل عل  القيمة العادلة ألداة مالية ما عند االعًتاؼ اؼببدئي ىو سعر 
ك منو فإف مكسب أك خسارة  . ما التغلب عل  ذلك االفًتاض اؼبسبق بناء عل  بيانات سوقية قابلة للمبلحظة

 فورية تنتج عند االعًتاؼ اؼببدئي.
من اؼبمكن أف تنشأ تكاليف معامبلت عند االستحواذ عل  أداة مالية ما أك اصدارىا أك التخلص منها . 

مثلة تكاليف اؼبعامبلت الرسـو ك العموالت اؼبدفوعة للوكبلء ك اؼبستشارين ك الوسطاء، اؼببالغ احملصلة ك من أ
بواسطة الوكاالت التنظيمية ك بورصات األكراؽ اؼبالية ك الضرائب ك التعريفات التحويلية. باستثناء تلك األصوؿ ك 

ارة ، فإف أسعار اؼبعامبلت القابلة لئلرجاع مباشرة إُف اقتناء االلتزامات اؼبالية بالقيمة العادلة خبلؿ الربح أك اػبس
أك اصدار أصل ماِف أك التزاـ ماِف تتم رظبلتها ) أم تضاؼ إُف القيمة العادلة ك تدرج يف القياس اؼببدئي لؤلصل 
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د إلغاء أك االلتزاـ اؼباِف ك يتم إجراء استنفاذ ؽبا عل  مدل عمر البند عند حدكث تدىور يف القيمة أك عن
االعًتاؼ حسبما يكوف مناسبا(. ك يتم إجراء استنفاذ فورم ألف دفع تكاليف اؼبعامبلت ال يتنج عنو أم زيادة 
يف اؼبنافع االقتصادية اؼبستقبلية العائدة للكياف. )أم ال يبكنك أف تبيع أصبل ماليا بسعر أعل  ألنك دفعت 

 تكاليف اؼبعامبلت(. 
 لتزامات اؼبالية.ك تسرم نفس اؼبتطلبات عل  اال

  عندما تباع سلع أك خدمات غالبا ما يبهل البائع اؼبشًتم فًتة زمنية ؿبددة لتسديد مبلغ الفاتورة مثل 
يوما ، بدكف فائدة . ك يعٍت ىذا أف البائع وبصل عل  ذمة مدينة قصَتة األجل ك أف اؼبشًتم وبصل عل  ذمة 60

ك من الناحية  . IAS 39ت اؼبالية ك تتم ؿباسبتها طبقا لػ دائنة قصَتة األجل ينطبق عليها تعريف األدكا
اؼبفاىيمية ينبغي أف تقاس مثل ىذه الذمة اؼبدينة أك الدائنة بقيمتها اغبالية ) أم القيمة اغبالية ؼببلغ الفاتورة 

 اؼبخصومة باستخداـ معدالت الفائدة السوقية السارية ( .
مدل أجل الذمة اؼبدينة عن الفرؽ بُت القيمة اغبالية اؼببدئية ك  ك يف تلك اغبالة ، سوؼ تستحق الفائدة عل 

هبيز قياس الذمم اؼبدينة قصَتة األجل ك الذمم الدائنة قصَتة األجل  IAS 39مبلغ الفاتورة . إال أف اؼبعيار 
ئنة األطوؿ أجبل اليت بدكف فائدة دببلغ الفاتورة األصلي إذا كاف تأثَت اػبصم ثانويا. ك بالنسبة للذمم اؼبدينة أك الدا

يشًتط القياس مبدئيا بالقيمة اغبالية  IAS 39  ال تدفع فائدة أك تدفع فائدة أقل من فائدة السوؽ ، فإف 
 للتدفقات النقدية اليت سيتم استبلمها أك دفعها .

 مثاؿ :
 12400ه دكالر نظَت تعويض إصباِف قدر  124سعرىا اؼبعلن   (B)سهم يف الكياف  100(A)اشًتل الكياف 

 100تكاليف معامبلت يف صورة رسـو )أتعاب( ظبسرة قدرىا  (A)دكالر . باالضافة إُف ذلك يتكبد الكياف 
دكالر لشراء األسهم . ك يصنف الكياف األسهم بأهنا بالقيمة العادلة خبلؿ الربح أك اػبسارة. ك يف ىذه اغبالة 

 ؼببدئي :قيود اليومية التالية عند االعًتاؼ ا (A)يسجل الكياف 
    

 12400 أصوؿ مالية أخرل   / من حػ
  100 أتعاب الغَت / من حػ
                                                      12500 نقدية / إُف حػ         

                                
ال يتم االعًتاؼ بالتغَتات يف  بأهنا متاحة للبيع ) أم (B)قد صنف أسهم الكياف  (A)ك إذا كاف الكياف 

 القيمة العادلة فيها يف الربح أك اػبسارة ( . أسعار اؼبعامبلت سيتم إدراجها يف القياس اؼببدئي لؤلصل اؼباِف :
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   12500 أصل ماِف متاح للبيع / من حػ
            12500  نقدية / إُف حػ          
 

سندات نظَت عوائد   (A)زامات اؼبالية عل  سبيل اؼبثاؿ : إذا أصدر الكياف ك تسرل نفس اؼبتطلبات عل  االلت
دكالر عند إصدار السندات ، فسوؼ نسجل 300دكالر ك تكبد تكاليف معامبلت دببلغ  17100كلية قدرىا 

 قيود اليومية التالية بافًتاض أف السندات ليست مقاسة بالقيمة العادلة خبلؿ الربح أك اػبسارة :
    

   16800 سندات / من حػ
            16800  نقدية / إُف حػ          
 
 Measurement subsequent to the initialالقياس الالحق لالعتراؼ المبدئي  2.3.2

recognition                                                                              
يتم قياس األصوؿ اؼبالية ك االلتزامات اؼبالية باستخداـ كاحدة من خصائص القياس الثبلثة بعد االعًتاؼ اؼببدئي ، 

 التالية :

 ( القيمة العادلة 3( التكلفة اؼبستهلكة            )2( التكلفة        )1)

نيفو ضمن كاحدة يتوقف قياس األصل أك االلتزاـ اؼباِف بالتكلفة أك التكلفة اؼبستهلكة أك القيمة العادلة عل  تص
( ك عل  ما إذا كاف باإلمكاف IAS 39من أربع فئات لؤلصوؿ اؼبالية أك فئيت االلتزامات اؼبالية احملددة يف )

( فإف IAS 39ربديد قيمتو العادلة بشكل موثوؽ فيو . ك نظرا ألف الفئات اؼبختلفة تقاس بطرؽ ـبتلفة طبقا لػ )
 توصف بأهنا منهج قياس ـبتلط. متطلبات القياس يف ىذا اؼبعيار غالبا ما

 التكلفة:  (1)
التكلفة ىي اؼببلغ الذم مت مقابلو شراء أصل أك تكبد التزاـ ، دبا يف ذلك تكاليف اؼبعامبلت ) أم الرسـو أك 

 العموالت اؼبدفوعة ( .
ات يف (:االستثمار  IAS 39بعد القياس اؼببدئي، يقاس نوع كاحد فقط من األدكات اؼبالية بالتكلفة طبقا لػ )

دبا يف ذلك  أدكات حقوؽ اؼبلكية اؼبسجلة يف البورصة اليت ال يبكن قياسها بشكل موثوؽ بالقيمة العادلة ،
عل   اؼبشتقات اؼبرتبطة دبثل ىذه األدكات غَت اؼبسجلة يف البورصة ك اليت هبب تسويتها بواسطة تلك األدكات ،
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ة غَت قابلة للقياس بشكل موثوؽ إلستثمار يف كياف غَت عاـ سبيل اؼبثاؿ : قد ىبلص كياف ما إُف أف القيمة العادل
 ) االستثمار يف حقوؽ ملكية خاصة ( . يف تلك اغبالة يكوف مطلوبا من الكياف قياس االستثمار بالتكلفة .

 أثناء االحتفاظ باستثمار مقاس بالتكلفة ال يتم عادة االعًتاؼ دبكاسب أك خسائر االحتفاظ غَت احملققة يف الربح
 أك اػبسارة ، ك مع ذلك فإف أم أرباح أسهم نقدية مقبوضة يتم اثباهتا كدخل أرباح أسهم .

 التكلفة اؼبستهلكة:  (2)
ىي تكلفة أصل أك التزاـ كما ىي معدلة حسب الضركرة لتحقيق معدؿ فائدة فعاؿ ثابت عل  مدل عمر األصل 

 من اؼببلغ اؼبرحل لؤلصل اؼباِف أك االلتزاـ اؼباِف ( .أك االلتزاـ ) أم دخل فائدة ثابت أك نفقة ثابتة كنسبة مئوية 

من أجل ربديد التكلفة اؼبستهلكة ألصل أك التزاـ ما ، يطبق الكياف طريقة معدؿ الفائدة الفعلي ك ربدد ىذه  
 الطريقة أيضا مبلغ دخل الفائدة أك نفقة الفائدة الواجب اثباتو يف كل فًتة عن أصل ماِف أك التزاـ ماِف . 

 : توضح ىذه اغبالة كيفية ِاحتساب التكلفة اؼبستهلكة ألداة مالية، دبا يف ذلك إعداد جدكؿ اإلستهبلؾ.ثاؿم
 50دكالر ك اؼببلغ األصلي للسند ىو  53993سندا يف السوؽ دببلغ  (A)اشًتل الكياف  2005/1/1يف 

السداد سنويا، ك يستحق  %10ك للسند معدؿ معلن ىو  2009/12/1ألف دكالر سوؼ يتم سداده يف 
 .%8معدؿ الفائدة السوقي اؼبعلن للسند ىو 

 أذكر ما إذا كاف السند قد مت اقتناؤه بعبلكة أك خبصم  -
ك دخل 2009 ك  2005أعد جدكؿ ِاستهبلؾ يبُت التكلفة اؼبستهلكة للسند يف هناية كل سنة بُت  -

 الفائدة اؼبثبت يف كل فًتة .
 ؿ ألف سعر الشراء أعل  من سعر التعادؿ . ك فيما يلي جدكؿ مت شراء السند بعبلكة عل  سعر التعاد

ك دخل الفائدة اؼبثبت يف   2009 ك 2005استهبلؾ يوضح التكلفة اؼبستهلكة للسند يف هناية كل سنة بُت  
 كل فًتة :
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 السنة
 

التكلفة اؼبستهلكة 
 يف بداية اؼبدة

 )ب(تدفقات فائدة نقدية للدخل
( ك تدفق نقدم %10) دبعدؿ

 ل اؼببلغ للداخلألص

)ج( دخل الفائدة 
 X8%اؼبثبت )أ( 

 

)د( عبلكة 
 استهبلؾ الدين
 )ج( _)ب(

)ق( تكلفة االستهبلؾ يف 
 هناية اؼبدة )أ(_)د(

 

    
 

  
 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
 

53993 
53312 
52577 
51784 
50926 

 

5000 
5000 
5000 
5000 

55000 
 
 

4319 
4265 
4206 
4143 
4074 
 

681 
735 
754 
857 
926 
 

53312 
52577 
51784 
50926 
50926 
 صفر

  يسجل الكياف 2005يف هناية ،(A) : قيد اليومية كالتاِف 
    

   5000 نقدية / من حػ
 681        استثمار ؿبتفظ بو لبلستحقاؽ / إُف حػ           

 4319     دخل الفائدة  / إُف حػ 
  

  2006يف هناية : 
    

   5000 ةنقدي / من حػ
 735        استثمار ؿبتفظ بو لبلستحقاؽ / إُف حػ           

 4265     دخل الفائدة  / إُف حػ 
   
  2007يف هناية : 

    
   5000  نقدية / من حػ
 754        استثمار ؿبتفظ بو لبلستحقاؽ / إُف حػ           

 4206     دخل الفائدة  / إُف حػ 
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  2008يف هناية : 
    

   5000  نقدية / من حػ
  857         استثمار ؿبتفظ بو لبلستحقاؽ / إُف حػ           

  4143     دخل الفائدة  / إُف حػ 
  

  2009يف هناية : 
    

 55000   نقدية / من حػ
 50926         استثمار ؿبتفظ بو لبلستحقاؽ / إُف حػ           

  4074      دخل الفائدة / إُف حػ 
 
 (. القيمة العادلة:3)

ك لديهما  تعرؼ القيمة العادلة بأهنا اؼببلغ الذم يبكن بو مبادلة أصل أك تسوية التزاـ بُت طرفُت مًتاضيُت 
 معلومات كافية ك ال توجد عبلقة بينهما .

 نظور .ك يوجد افًتاض مسبق يف تعريف القيمة العادلة بأف الكياف سيستمر كجوده يف اؼبستقبل اؼب

 تقاس ثبلثة فئات عادة لؤلصوؿ اؼبالية ك االلتزامات اؼبالية بالقيمة العادلة يف اؼبيزانية :

 ( األصوؿ اؼبالية بالقيمة العادلة خبلؿ الربح أك اػبسارة1)

 حة للبيعتا( األصوؿ اؼبالية اؼب2)

 ( االلتزامات اؼبالية بالقيمة العادلة خبلؿ الربح أك اػبسارة 3)

صوؿ اؼبالية ك االلتزامات اؼبالية يف ىذه الفئات االستثمارات يف أدكات الدين ، ك االستثمارات يف تشمل األ
أدكات حقوؽ اؼبلكية ك أدكات الدين اؼبصدرة اؼبصنفة ضمن فئة مقاسة بالقيمة العادلة .ك مع ذلك ىناؾ استثناء 

اء عل  االستثمارات يف يف أدكات حقوؽ كاحد لقياس القيمة العادلة يف ىذه الفئات . ك ينطبق ىذا االستثن
 اؼبلكية غَت اؼبسجلة يف سوؽ نشطة ك ال يبكن قياسها بشكل موثوؽ بالقيمة العادلة .
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بالنسبة لؤلصوؿ اؼبالية بالقيمة العادلة خبلؿ الربح أك اػبسارة ك اإللتزامات اؼبالية بالقيمة العادلة خبلؿ الربح أك 
 لتغَتات عند حدكثها ك يشمل ذلك مكاسب ك خسائر االحتفاظ غَت احملققة .اػبسارة ، يتم االعًتاؼ جبميع ا

بالنسبة لؤلصوؿ اؼبالية اؼبتاحة للبيع يتم تأجيل اؼبكاسب ك اػبسائر كمكوف منفصل غبقوؽ اؼبلكية إُف أف تتحقق 
ة كمكاسب ك أك وبدث تدىور يف القيمة . فقط دخل الفائدة ك دخل أرباح األسهم ك خسائر التدىور يف القيم

خسائر عمبلت أجنبية معينة يتم االعًتاؼ هبا يف الربح أك اػبسارة أثناء االحتفاظ باألصوؿ اؼبالية اؼبتاحة للبيع . 
ك عند ربقق اؼبكاسب أك اػبسائر مثبل من خبلؿ البيع يتم إدراج مكاسب ك خسائر االحتفاظ غَت احملققة ذات 

 ل غبقوؽ اؼبلكية، يف الربح أك اػبسارة .الصلة اليت مت تأجيلها سابقا كمكوف منفص

 ( النظاـ اؽبرمي التاِف لتحديد القيمة العادلة:IAS 39وبدد )

كجود عرض سعرم منشور يف سوؽ نشطة ىو أفضل دليل عل  القيمة العادلة ك عند كجود مثل ىذه  -
ات سعر مسجل أك منشور يف سوؽ العركض السعرية تستخدـ يف ربديد القيمة العادلة .ك تعترب األداة اؼبالية أهنا ذ

نشطة إذا كانت األسعار اؼبعركضة متاحة بسهولة ك انتظاـ من بورصة أك ظبسار أك ؾبموعة صناعة أك خدمة 
تسعَت أك ككالة تنظيمية ، ك كانت تلك األسعار سبثل معامبلت سوقية فعلية ك حادثة بانتظاـ بُت أطراؼ ال توجد 

 عبلقة بينهم .
ؼبقاصة ، تقاس األصوؿ بسعر الشراء اؼبعلن حاليا ك تقاس االلتزامات بسعر العرض اؼبعلن باستثناء مراكز ا -

حليا ،ك عندما يوجد لدل الكياف أصوؿ ك التزامات ذات ـباطر سوؽ ، هبوز أف تستخدـ أسعار من أجل مراكز 
ث زمنيا يوفر الدليل عل  اؼبقاصة . ك عندما ال تكوف ىناؾ أسعار شراء ك عرض متاحة ، فإف سعر اؼبعاملة األحد

القيمة العادلة طاؼبا َف يكن ىناؾ تغَت ىاـ يف الظركؼ االقتصادية منذ كقت حدكث اؼبعاملة .ك إذا تغَتت 
الظركؼ ) مثل حدكث تغَت ىاـ يف معدؿ الفائدة اػباِف من اؼبخاطرة ( أك كاف باستطاعة الكياف أف يربىن عل  

العادلة ) مثبل ألهنا َف تكن كفقا آللية السوؽ بل كانت بيعا اضطراريا (، فإف  أف اؼبعاملة االخَتة ال تعكس القيمة
 سعر آخر معاملة يتم تعديلو حسبما يكوف مناسبا .

ك إذا َف تكن ىناؾ سوؽ نشطة ألداة مالية ما ، ينبغي تقدير قيمتها العادلة باستخداـ تقنيات التقييم مثل  -
اذج تسعَت اػبيارات . ك عند استخداـ مثل ىذه التقنيات ، ينبغي أف مباذج التدفقات النقدية اؼبخصومة أك مب

يكوف تقدير أكثر موثوقية قاببل للتحقيق عن طريق استخداـ أكرب عدد فبكن من مدخبلت السوؽ ، ك من مث يتم 
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عتبار أيضا االعتماد بأقل درجة فبكنة عل  اؼبدخبلت اػباصة بالكياف . كما ينبغي أف تأخذ تقنيات التقييم يف اال
 .99أم معامبلت حديثة حدثت بُت أطراؼ مًتاضية ك القيمة العادلة لؤلدكات اؼبالية اؼبماثلة 

 التدىور في القيمة : -
أف يقيم الكياف يف كل تاريخ ميزانية ما إذا كانت ىناؾ أدلة موضوعية عل  حدكث تدىور  IAS 39يشًتط 

. ك تشمل االدلة اؼبوضوعية عل  حدكث تدىور يف قيمة أصل يف قيمة أصل ماِف ما أك ؾبموعة من األصوؿ اؼبالية
 :100ماِف أك ؾبموعة من األصوؿ اؼبالية بيانات قابلة للمبلحظة عن أحداث اػبسارة التالية

- .  صعوبة مالية كبَتة بالنسبة للمصدر أك اؼبلـز
 خرؽ لعقد ما ، مثل العجز أك التأخر يف سداد مدفوعات الفائدة ك أصل الدين . -
 إعادة ىيكلة اؼبديونية .تعثر  -
 أف يصبح ؿبتمبل أف يدخل اؼبقًتض االفبلس أك إعادة تنظيم مالية أخرل . -
 اختفاء سوؽ نشطة لذلك االصل اؼباِف بسبب مصاعب مالية . -

كجود بيانات تشَت إُف حدكث البفاض قابل للقياس يف التدفقات النقدية اؼبستقبلية التقديرية من ؾبموعة  -
ة منذ االعًتاؼ االكِف بتلك االصوؿ ، أم خسارة متكبدة ك لكن َف يتم إثباهتا يف القوائم اؼبالية من االصوؿ اؼبالي

بعد . ك تشمل مثل ىذه البيانات التغَتات يف معدالت البطالة أك أسعار االمبلؾ اؼبؤثرة عل  اؼبقًتضُت يف 
 ؾبموعة ما. 

، يعًتؼ الكياف بأم خسارة ذات صلة يف الربح  يف حالة كجود أم ادلة موضوعية عل  حدكث تدىور يف القيمة
 أك اػبسارة . ك يتم تكبد ىذه االخَتة فقط يف حالة توافر الشرطُت التاليُت :

  كجود أدلة موضوعية عل  حدكث تدىور يف القيمة نتيجة لوقوع حدث أك أكثر بعد االعًتاؼ اؼببدئي
 لؤلصل ) حدث خسارة ( 

 دفقات النقدية اؼبستقبلية التقديرية لؤلصل اؼباِف أك األصوؿ اؼبالية يبكن كجود تأثَت غبدث اػبسارة عل  الت
 قياسو بشكل موثوؽ .

فئة األصوؿ اؼبالية الوحيدة غَت اػباضعة الختبارات التدىور يف القيمة ىي األصوؿ اؼبالية بالقيمة العادلة خبلؿ 
م االعًتاؼ هبا فورا يف الربح أك اػبسارة بغض الربح أك اػبسارة ، ألف أم البفاضات يف قيمة مثل ىذه األصوؿ يت
 النظر عما إذا كانت ىناؾ أدلة موضوعية عل  التدىور يف القيمة .

                                                 
99

 186طبسق عجذ انعبل زًبد ،دساسبد في انًسبسجخ انًبنيخ انًتمذيخ ، يشخع سبثك ،  ص  -
100

 . 206طبسق عجذ انعبل زًبد ، دنيم استخذاو يعبييش انًسبسجخ ، اندضء األول ، يشخع سبثك ، ص  - 
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فيما يتعلق بالقركض ك الذمم اؼبدينة ك االستثمارات احملتفظ هبا إُف موعد االستحقاؽ ، تقاس األصوؿ اليت 
قبلية التقديرية اؼبخصومة باستخداـ معدؿ الفائدة الفعلي البفضت قيمتها بالقيمة اغبالية للتدفقات النقدية اؼبست

األصلي لؤلصوؿ اؼبالية ) أم معدؿ الفائدة الفعلي اؼبستخدـ يف تقرير التكلفة اؼبستهلكة (. ك أم فركؽ بُت اؼببلغ 
لربح أك البفاض يف القيمة يف ا اؼبرحل السابق ك القياس اعبديد لؤلصل اؼبنخفضة قيمتو يتم االعًتاؼ بو كخسارة
 اػبسارة .ك يكوف ذلك اغباؿ إذا البفضت التدفقات النقدية اؼبستقبلية اؼبقدرة .  

يف  %8ألف دكالر ك معدؿ فائدتو الفعلي  100أصل قرض مبلغو اؼبرحل اؼببدئي A) يوجد لدل الكياف )
الر فقط من ألف دك  20أف اؼبقًتض ردبا يشهر افبلسو ك يتوقع ربصيل  A) قرر الكياف  ) 2005 جانفي 1

 . 2005التدفقات النقدية اؼبتبقية اػباصة بأصل القرض ك الفائدة . ك يتوقع الكياف اسًتجاع ىذا اؼببلغ يف هناية 
ك مبلغ  2005أف يسجلو كخسارة البفاض يف القيمة خبلؿ A) احسب اؼببلغ الذم ينبغي عل  الكياف ) -

 إف كجد .2005 دخل الفائدة الذم سيتم اثباتو خبلؿ 
  ينبغي أف يعًتؼ الكياف )  2005جانفي  1يف (A دكالر ك  81481خبسارة البفاض يف القيمة قدرىا

. ك الفرؽ بُت اؼببلغ اؼبرحل    18519 =20000/1,08القيمة اغبالية للتدفقات اؼبستقبلية التقديرية ىي 
ك  81481ىو  (18519)ة ك القيمة اغبالية للتدفقات النقدية اؼبستقبلية التقديري )ألف (100السابق لؤلصل 
 قيد اليومية :

    
 81481   خسارة االلبفاض يف القيمة / من حػ
   81481 قركض ك ذمم مدينة / إُف حػ           

        
. ك يتم احتساب ىذا اؼببلغ بضرب 1481ينبغي عل  الكياف أف يعًتؼ بدخل فائدة قدره 2005خبلؿ 

  x 8% = 1481 18519 بلغ اؼبرحل :معدؿ الفائدة الفعلي األصلي يف اؼب

    
 1481  قركض ك ذمم مدينة / من حػ
 1481    دخل الفائدة / إُف حػ           
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   Hedge Accountingمحاسبة التحوط    4.2

 تعريف التحوط  1. 2.4

فالبائع يتوقع  لو مسبقا ،مت استخداـ التحوط منذ زمن بعيد بصورة تقليدية بسيطة ، كقياـ مزارع معُت ببيع ؿبصو 
عند قيامو بذلك البفاض أسعار ؿبصولو مستقببل ، ك بذلك فإنو يتحوط للخسائر اليت يبكن أف يبٌت هبا ك ينقلها 
إُف الطرؼ اآلخر ك ىو البائع الذم يقـو عل  شراء ؿبصوؿ بأسعار مقدما لتوقعو بزيادة أسعار احملصوؿ عن 

 . 101التكاليف اليت قاـ بدفعها

ا هبدر ذكره ىنا أف التحوط ليس دائما لنقل ػبسائر بل يبكن أف يكوف أحيانا للحماية من البفاض الربح ، ك فب
ك يبكن أف ينظر إُف البفاض الربح عل  أنو خسائر بُت ما يفًتض استبلمو عند أعل  سعر ك ما مت استبلمو عند 

 السعر الفعلي .

مالية ؼبقابلة أك موازنة ـباطر اػبسائر الناذبة من تقلبات " بأنو تقنية Hedgingيعرؼ "التحوط أك التغطية 
األسعار يف السوؽ ،ك يستخدـ اؼبتحوطوف تقنيات عديدة لتغطية اؼبخاطر تشمل العقود اؼبستقبلية ك عقود 

 اػبيارات ك اؼببادالت .

اؼبالية ، ك يبكن  التحوط للمخاطر اليت يبكن أف تواجهها اؼبنشاة بسبب التعامل مع األدكات IAS 39لقد أقر 
 تصنيف ىذه اؼبخاطر عل  النحو التاِف :

  102اؼبخاطر اؼبتعلقة بالتدفقات النقدية ، ك اؼبتعلقة ب: 
 االعًتاؼ بأصل أك التزاـ مثل اؼبدفوعات النقدية اؼبستقبلية عل  السندات  -
 اؼبعامبلت اؼبتوقعة مثل ربديد شراء أك بيع ـبزكنات  -
 ألجنبية مثل عقد لشراء أك بيع أصل بسعر ثابت لعملة التقرير للمنشأة عبلقة مباشرة دبخاطر العملة ا -
  اؼبخاطر اؼبتعلقة بالقيمة العادلة : تغطية ـباطر التعرض اؼبعًتؼ هبا ألصل أك التزاـ عل  سبيل اؼبثاؿ التغَتات

 ة .يف القيمة العادلة ألسعار فائدة ثابتة للسندات كنتيجة للتغَتات يف أسعار الفائدة السوقي
 . اؼبخاطر اؼبتعلقة بالعملة األجنبية 

  

                                                 
101

 ? خًبل اندعبساد ، يعبييش انتمبسيش انًبنيخ انذونيخ ،  يشخع سبثك ، صخبنذ -
102

 . 327طبسق عجذ انعبل زًبد ، يعبييش انتمبسيش انًبنيخ انذونيخ ، يشخع سبثك ، ص  -
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   Hedging instruments أدكات التحوط  2.4.2

أداة التحوط ىي أداة مالية ) يبكن أف تكوف مشتقا ( مصنفة عل  أهنا أداة ربوط ك يتوقع أف توازف قيمتها العادلة 
 لبند ؿبل التحوط . أك تدفقاهتا النقدية التغَتات يف القيمة العادلة أك التدفقات النقدية

هبب أف تكوف أداة التحوط مع طرؼ خارجي ) أم أف مشتق داخلي مع قسم آخر ال ينطبق عليو تعريف أداة 
 التحوط ( ك أال تكوف خيارا مكتوبا .

ك البند ؿبل التحوط ىو أصل أك التزاـ أك معاملة تعرض الكياف ؼبخاطر التغَتات يف القيمة العادلة أك التدفقات 
 بلية .اؼبستق

ك هبوز تصنيف كل اؼبشتقات كأدكات ربوط ، ك لكن األصل أك االلتزاـ اؼباِف غَت اؼبشتق هبوز فقط أف يكوف 
 أداة ربوط عندما يوفر التحوط من ـباطرة العمبلت األجنبية .

و القلق من السعر لقد مت تطوير اؼبشتقات اؼبالية لتلبية اغباجة إُف إدارة اؼبخاطر ، فابتداء باؼبزارع الذم ينتاب   
الذم سيقبضو نظَت ؿبصوؿ الذرة عند اغبصاد ، ك اؼبنشأة الصغَتة اؼبقًتضة ذات الدين اؼبتغَت اؼبعدؿ ك القلقة من 
احتماؿ عدـ سبكنها من تسديد القرض إذا ارتفعت أ سعار الفائدة ، فإف اؼبنشآت عل  اختبلؼ أنواعها تواجو 

تقلب تدفقاهتا النقدية ك مكاسبها ، ك توفر األدكات اؼبالية اؼبشتقة كسيلة  الكثَت من اؼبخاطر اليت تزيد من درجة
للتحوط ضد اؼبخاطرة أك إدارة التعرض للمخاطرة ، حيث تستبدؿ ـباطرة ما بأخرل أك تقلل اؼبخاطرة إُف مستول 

 أدىن كيف بعض األحياف قد تقضي عل  اؼبخاطرة سباما .

 المعالجة المحاسبية: 2.4.3
 Hedge( ؿباسبة خاصة أطلق عليها ؿباسبة التحوط ؟ 39رد اؼبعيار الدكِف رقم )ؼباذا أف

Accounting  
إف اختبلؼ أسس القياس ك التحقق للبنود اؼبطلوب ضبايتها من اؼبخاطر عن أسس القياس ك التحقق  -

ؼبراد ضبايتها يف فًتات اػباصة بأدكات اغبماية ك ىو ما قد يؤدم إُف إثبات األرباح ك اػبسائر الناذبة عن البنود ا
زبتلف عن إثبات األرباح ك اػبسائر الناذبة عن أدكات التحوط ، ك اختبلؼ أساليب القياس ك توقيت االثبات 
يف الدفاتر قد يؤدم إُف إظهار تقلبات حادة يف رقم الدخل ك كذلك يف بعض بنود األصوؿ ك اػبصـو ك حقوؽ 

ؼبستخدمي القوائم اؼبالية ك غَتىم بأف الشركة َف تنجح يف إدارة اؼبخاطر اؼبلكية ،ك قد توحي ىذه التقلبات اغبادة 
اؼبالية ، ك ذلك عل  الرغم من أف الواقع يشَت إُف قباح اؼبنشأة يف زبفيض اؼبخاطر عن طريق عبلقات ربوط 

 فعالة.
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من اؼبخاطر ، قد إف اختبلؼ توقيت اقتناء أداة التحوط عن توقيت حدكث اؼبعاملة أك البند اؼبطلوب ضبايتو  -
يثَت مشاكل ؿباسبية تتعلق بكيفية معاعبة اؼبكاسب ك اػبسائر احملققة ك غَت احملققة خبلؿ فًتة الفجوة الزمنية بُت 

 اؼبعاملتُت .
يبكن الدخوؿ يف الكثَت من عقود اؼبشتقات دكف ربمل أية تكاليف أك بتكاليف ضئيلة مقارنة بقيمة اؼبعاملة )  -

حالة عقود اػبيارات ، أك اؽبامش اؼببدئي يف العقود اؼبستقبلية ( ،ك ىو األمر الذم قد يؤدم  مثل عبلكة اػبيار يف
 إُف عدـ اإلفصاح عن أجزاء ىامة من أنشطة إدارة اؼبخاطر يف القوائم.

اشًتاطات صارمة حىت يصبح باإلمكاف استخداـ ؿباسبة التحوط ، ك تشمل ىذه  IAS 39لذلك كضع 
 االشًتاطات :

 ات التصنيف ك التوثيق الرظبي لعبلقات التحوط : هتدؼ ىذه االشًتاطات إُف تقييد قدرة اإلدارة اشًتاط
عل  إدارة األرباح من خبلؿ تغيَت النوايا خبصوص العمليات اليت ترغب يف التحوط ضد ـباطرىا أك ربديد  

ط للخضوع حملاسبة ربوط كيفية قياس فعالية التحوط دبا ىبدـ مصاغبها ك رغباهتا ، فلكي تفي معاملة ربو 
هبب أف يوثق كل مركز ربوط ك كل أداة ربوط رظبيا بواسطة اإلدارة كذلك، هبب توثيق ك تصنيف اؼبخاطرة 

 موضع التحوط أيضا ، ك تسرم ؿباسبة التحوط فقط من تاريخ التصنيف ك التوثيق .
 يف تغطية اؼبخاطر اليت مت  فعالية التحوط : يقصد بذلك أف تكوف أداة التحوط ناجحة بدرجة كبَتة جدا

 . %100التحوط ضدىا .ك ال يشًتط اؼبعيار اف يكوف التحوط بنسبة 
ك تتضمن معايَت ؿباسبة التحوط شرطا مضموف أنو يتوقع أف يكوف التحوط فعاال بدرجة عالية يف الواقع العملي 

 عل  امتداد عمر عبلقة التحوط .
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 : مبوذج عبلقة التحوط (3الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الطبعة األكُف  إثراء للنشر ك التوزيع ،،  2007: خالد صباؿ اعبعارات ، معايَت التقارير اؼبالية الدكلية  المصدر
2008 . 

 Discontinuation of Hedge Accounting التوقف عن تطبيق محاسبة التحوط  2.4.4
 هبب التوقف عن ِاستخداـ ؿباسبة التحوط إذا :

 هت صبلحية األداة اؼبالية أك مت بيعها أك أقصيت أك سبت فبارستها .انت 
 . َف يعد التحوط متوافقا مع شركط االعًتاؼ مثل توقف سريانو 
 . َف يعد يتوقع ظهور عملية التنبؤ ثانية يف ربوطات التدفقات النقدية 
 . أف اؼبنشأة قامت بإلغاء تشخيص التحوط 

  

 البنىد التي يتم التحىط لها :

 االنتضايبد و األصىل انًبنيخ-

 االستثًبساد في انعًهيبد األخُجيخ-

 االنتضايبد و األصىل انًبنيخ-

 

 نعًهخ أسعبس ا-

 

 أسعبس انفبئذح-

 المخاطر التي يتم التحىط لها :

 يخبطش االئتًبٌ-

 يخبطش انتذفمبد انُمذيخ -

يخبطش انتغيشاد في انميًخ -

عبدنخ نألصىل و االنتضايبد ان

 انًبنيخ

 

يخبطش انتغيشاد في يعذالد -

 صشف انعًهخ االخُجيخ 

 

يخبطش أسعبس انفبئذح في يسفظخ -

 األوساق انًبنيخ 

 أدوات التحىط 

 Optionsانخيبساد-

األصىل و االنتضايبد انًبنيخ -

 نهتسىط نًخبطش انعًهخ األخُجيخ

 انعمىد اآلخهخ و انًستمجهيخ-

 انًشتمبد-

 عمىد انًجبدالد-

 

 فعالية التحىط

كيفيخ اختيبس أدواد انتسىط 

 انًُبسجخ نهجُىد انًتسىط نهب
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 مثاؿ :
عبة احملاسبية لتغطية ـباطر التعرض للتقلبات يف التدفقات النقدية ك اليت يبكن إرجاعها يبُت ىذا اؼبثاؿ اؼبعا103

 ؼبعاملة متوقعة .
طن ذرة بعد شهرين، ك  1000تقـو دبراجعة مشًتياهتا من الذرة للموسم القادـ ك تتوقع شراء   Milingشركة 

، ك الشركة تقبل بشراء ـبزكهنا من الذرة هبذا دكالر للطن  600طن ذرة بعد شهرين مستقبليا بسعر  2حاليا يباع 
 السعر يف هناية شهر مام .

ك حينما يتجدد اعبفاؼ يكوف اؼبزارعوف يف خوؼ اف يزيد سعر الذرة ، لذلك فهم يلجؤكف إُف تغطية ـباطر 
 600ين بسعر مشًتياهتم اؼبتوقعة مقابل ىذه الزيادة احملتملة يف سعر الذرة ك ذلك بالشراء اؼبستقبل للذرة لشهر 

دكالر للطن_ أللف طن ، ك تتطلب الصفقة من الشركة أف تدفع بداية لب الصفقة من الشركة أف تدفع بداية 
 دكالر يف حساب للهامش ) تامُت( ، ك يتم ربديث حسابات اؽبامش مرتُت كل شهر . 30000

 ك تطبق أسعار السوؽ كما يلي :
  السعر المستقبلي للطن تاريخ

 أفريل 1
 فريلأ 15
 أفريل 30
 مام 15
 مام 31

دكالر  600  
دكالر  590 
دكالر  585 
دكالر  605 

 620دكالر ) فورم(    

 
 

 

 620ك سعر الذرة يف الواقع يف تزايد بسب اعبفاؼ ك تشًتم الشركة األلف طن اؼبخططة بسعر السوؽ الفورم  
 مام . 31دكالر للطن يف 

 ع تدف 10000$ طن =  x  1000(600 – 590أفريل)15
 تدفع$ 5000 طن = x   1000 (590-585 أفريل)30
 ربصل$  20000طن =x   1000  (605-585مام) 15
 $ربصل 15000طن = x   1000 ( 620-605مام) 31

 ك تكوف قيود اليومية كما يلي :
  

                                                 
.  333خبنذ خًبل اندعبساد ، يعبييش انتمبسيش انًبنيخ انذونيخ ،يشخع سبثك ، ص -

103
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 أفريل1   
 30000  ىامش مبدئي / من حػ
 30000 نقدية/ إُف حػ           

 تغطية ـباطر تدفق نقدم ( –ستقبلية ) حساب للخسارة عن عقود م
 أفريل                                 15

 10000   احتياطي تغطية اؼبخاطر ) أحد حسابات حقوؽ اؼبلكية ( / من حػ
 10000 نقدية) مدفوعات نقدية اسداد فركؽ اؽبامش ( / إُف حػ          

 تدفق نقدم (تغطية ـباطر  –) حساب للخسارة عن عقود مستقبلية 
     أفريل                              30 

 5000 احتياطي تغطية اؼبخاطر ) أحد حسابات حقوؽ اؼبلكية ( / من حػ
 5000 نقدية) مدفوعات نقدية اسداد فركؽ اؽبامش ( / إُف حػ          

  تغطية ـباطر تدفق نقدم ( –) حساب للخسارة عن عقود مستقبلية 
   مام                               15 

 20000 نقدية ) متحصبلت نقدية فركؽ ىامش ( / من حػ
 20000 احتياطي تغطية ـباطر ) حساب حقوؽ ملكية ( / إُف حػ          

 تغطية ـباطر تدفق نقدم ( –) حساب الربح عن عقد مستقبلي 
 مام       31   

 15000 نقدية ) متحصبلت نقدية فركؽ ىامش ( / من حػ
 15000 احتياطي تغطية ـباطر ) حساب حقوؽ ملكية ( / إُف حػ          

  تغطية ـباطر تدفق نقدم ( –) حساب الربح عن عقد مستقبلي 
                                                   مام  31 

 620000 اؼبخزكف / من حػ
 620000  نقدية / إُف حػ       

 دكالر للطن ( x 620طن  1000بسعر فورم ) شراء اؼبخزكف 
  // 

 30000 نقدية / من حػ
 30000 ىامش   / إُف حػ       

  ) ربصيل قيمة اؽبامش اؼببدئي اؼبودع (
 // 
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//                                     
 20000  احتياطي تغطية ـباطر  / من حػ
20000 اؼبخزكف   / إُف حػ       

   

أك اػبسارة الناذبة من تغطية ـباطر التدفق النقدم هبب استبعادىا من حقوؽ اؼبلكية ك قيمة األصل  اؼبكسب
 االساسي اؼبعًتؼ بو أيضا هبب تعديلها .

كاضح من ىذا اؼبثاؿ أنو مت تعديل قيمة اؼبخزكف باؼبكسب الناتج عن أداة تغطية اؼبخاطر الناتج عنها ، ك الناذبة 
 .Futures priceأك السعر اؼبستقبلي   Hedged priceعر تغطية اؼبخاطر عن ؿباسبة اؼبخزكف بس

مام ، فإف اؼبكاسب أك اػبسائر احملسوبة  31ك إذا حدث أنو َف ينقضي العقد اؼبستقبلي أك َف يتم إقفالو يف 
م َف تعد عل  العقد اؼبستقبلي بعدئذ سوؼ تتم احملاسبة عنها يف قائمة الدخل الف عبلقة تغطية التدفق النقد

 قائمة . 
 : 02مثاؿ
 مراقبة ربركات السوؽ ك أرباح غَت ؿبققة ترحل إُف قائمة الدخل : –أكراؽ مالية بغرض اؼبتاجرة 104

دكالر للسهم الواحد ، ك  90سهم من أسهم شركة أمازكف بسعر  100اشًتت الشركة  2008نوفمرب  30يـو 
م الواحد ، ك قد صنفت االكراؽ اؼبالية عل  دكالر للسه 75بسعر  IBMسهم من أسهم شركة  100أيضا 

 اهنا أكراؽ مالية بغرض اؼبتاجرة ) أصوؿ متداكلة ( ك تقيم بالقيمة العادلة ) القيمة السوقية ( .

أم زيادة اك نقص يف القيمة ترحل إُف صايف الدخل يف السنة اليت حدثت فيها ، كذلك أم دخل يتم ربصيلو    
 لتسجيل عملية الشراء اؼببدئي .منها يسجل ضمن صايف الدخل 

 // 
 16500 استثمارات ملكية بغرض اؼبتاجرة / من حػ
 16500  نقدية / إُف حػ       

  
  75x100+90x100عبارة عن 16500مبلغ

ك   2008ديسمرب  31فإذا كانت الشركة تعد قوائمها اؼبالية بعد شهر كاحد من الشراء ) يف هناية السنة ( يف 
دكالر للسهم ، ك هبذا  IBM80دكالر للسهم ك سعر  70فاؿ شركة أمازكف يف جداكؿ البورصة كاف سعر إق
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ك يعدؿ حساب  15000(80X100+70x100)فإف استثمار الشركة يف ىاتُت اؼبنشآتُت ىبط إُف 
 االستثمارات قصَتة األجل كما يلي :

 // 
 1500 خسائر غَت ؿبققة عل  االستثمارات/ مكاسب / من حػ
  1500 استثمارات ملكية بغرض اؼبتاجرة / إُف حػ       

يؤدم إُف خسارة صافية ك اليت تؤدم إُف نقص دخل  IBMيبلحظ أف خسارة شركة أمازكف ك اؼبكسب من 
اؼبنشأة ، ك رغم أف ىذه خسارة َف تتحقق بعد ك ذلك ألف األسهم َف يتم بيعها ، لذلك فإف اؼبنشأة َف ربقق 

 لك فإهنا تستمر يف قيدىا يف قائمة الدخل .فعبل خسارة ك رغم ذ

دكالر لكل سهم من أسهم  0,16، حصلت اؼبنشأة توزيعات أرباح قدرىا   2009ك يف منتصف جانفي
IBM :لذلك هبرم القيد التاِف ، 

 // 
 16  نقدية / من حػ
 16 دخل االستثمارات / إُف حػ       

  
 سهم . 100X0,16$ عبارة عن 16مبلغ 

دكالر للسهم من أمازكف  80باعت الشركة كل االكراؽ اؼبالية ك بلغت اؼبتحصبلت  2009 جانفي23  ك يف
 ، ك لذلك هبرل القيد التاِف : IBMدكالر للسهم من شركة  85

 // 
 16500  نقدية / من حػ
 15000 استثمارات ملكية بغرض اؼبتاجرة / إُف حػ       

                               1500ؿبققة عل  االستثمارات خسائر غَت/مكاسب  / إُف حػ       

   
 ك يبلغ مقدار اؼبكسب الذم ربقق كاؼبقيد مساكيا للعائد احملسوب كما يلي :
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 $85x100+$80x100)16500 ( ناقصا رصيد حساب االستثمارات قصَتة االجل ) ك اليت تكوف
اؼبتوافق مع تسويات القيمة العادلة غبساب  بعد تسوية القيد اؼبوضح أعبله ( ك بالقيد $15000
 اػبسائر غَت احملققة ، فإف اغبساب يصف  عند بيع االكراؽ اؼبالية ./ اؼبكاسب

  األدكات المالية :اإلفصاح .3

Financial Instruments : Disclosure    IFRS 7 
ذبة عن التعامل باألدكات اؼبالية ( لتخصيصو فقط لئلفصاح اؼبتعلق باؼبخاطر الناIFRS 7لقد مت إصدار اؼبعيار) 

 (. IAS 32ك ىو بذلك يلغي كافة البنود اؼبتعلقة باإلفصاح من اؼبعيار ) ،
( عل  االفصاحات عن اؼبخاطر اؼبتعلقة باألدكات اؼبالية كمخاطر االئتماف ك IFRS 7ك يأيت تركيز اؼبعيار )

ل باألدكات اؼبالية ، ك ما تشكلو ىذه االفصاحات ـباطر السيولة ك ـباطر السوؽ نظرا للتوسع الكبَت يف التعام
سواء كانت كمية أك نوعية من زيادة اؼبعلومات عن األدكات اؼبالية ككضوحها ك شفافيتها ك اليت سبكن اؼبستفيدين 
ك أصحاب العبلقة من ازباذ قراراهتم برشد ك عقبلنية ، خاصة بعد ظهور مشاكل عدة ناذبة عن عدـ كفاية 

 يت يتم االفصاح عنها ك اؼبتعلقة باألدكات اؼبالية للتعامل مع اؼبخاطر احمليطة هبا .اؼبعلومات ال

( استثناءات من  IFRS 7( ، يوجد لػ )IAS 32( . ك مثل )IAS 32( نطاؽ) IFRS 7يشبو نطاؽ)    
 النطاؽ تتصل ببعض البنود اليت ينطبق عليها تعريف األداة اؼبالية .

 لي ىذه االستثناءات من النطاؽ( : ك فيما ي4الجدكؿ رقم )

 اؼبعيار االستثناء من النطاؽ
 القوائم اؼبالية اجملمعة ك اؼبنفصلة IAS 27 اغبصص يف الشركات التابعة
 االستثمارات يف الشركات الشقيقة IAS 26 اغبصص يف الشركات الشقيقة

 اغبصص يف اؼبشركعات اؼبشًتكة IAS 31 اغبصص يف اؼبشركعات اؼبشًتكة
 مزايا العاملُت IAS 19 ط مزايا العاملُتخط

 اؼبدفوعات عل  أساس األسهم IAS 2 معامبلت الدفع عل  أساس األسهم
عقود التعويضات العرضية أك الطارئة يف 

 إندماجات الشركاتIFRS 3 اندماجات الشركات

 عقود التأمُت IFRS 4 عقود التأمُت
إثراء للنشر  ،  IFRS &IAS 2007قارير اؼبالية الدكلية ، خالد صباؿ اعبعارات ، معايَت الت  المصدر : .1

 . 2008الطبعة األكُف  ك التوزيع ،
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 : IFRS7 متطلبات االفصاح بموجب المعيار 

  هبب عل  اؼبنشأة ذبميع أدكاهتا اؼبالية يف فئات فباثلة ) األصوؿ اؼبالية ،االلتزامات اؼبالية ك حقوؽ اؼبلكية ( ك
 :105ئة عن اؼبعلومات التاليةاالفصاح عل  مستول الف

 _ االفصاح عن طبيعة ك مقادير التدفقات النقدية ك ظركؼ عدـ التأكد احمليطة هبا ك اؼبتعلقة باألدكات اؼبالية .
_ أسس االعًتاؼ ك القياس ك السياسات احملاسبية اؼبختلفة اؼبتعلقة باألدكات اؼبالية دبا ذلك آلية ربديد القيم 

 .العادلة ؽبذه األدكات
  ىناؾ ؾبموعتاف من اإلفصاحات اؼبطلوبة دبوجب اؼبعيارIFRS 7 : 
I. . معلومات عن أنبية األدكات اؼبالية 

II. . معلومات عن طبيعة ك نطاؽ اؼبخاطر اليت تظهر بسبب األدكات اؼبالية 
 أىمية األدكات المالية للمركز ك األداء  المالي1. 3
سبكن مستخدمي القوائم اؼبالية من تقييم أنبية األدكات يطالب الكيانات باإلفصاح عن معلومات  IFRS 7إف 

اإلفصاح عن  IFRS 7اؼبالية بالنسبة ؼبركز الكياف اؼباِف ك أدائو . ك للمساعدة يف ربقيق ىذا اؽبدؼ ، يشًتط 
ط ك بنود اؼبيزانية ك بنود قائمة الدخل ك قائمة التغَتات يف حقوؽ اؼبلكية ك السياسات احملاسبية ك ؿباسبة التحو 

 .106القيمة العادلة 
 بنود الميزانية 3.1.1
I. : المبلغ المرحل 

( إجراء إفصاحات عن اؼببالغ اؼبرحلة لكل من فئات األصوؿ ك االلتزامات اؼبالية احملددة يف IFRS 7يشًتط )
IAS 39 ك هبب توفَت ىذه االفصاحات إما يف صلب اؼبيزانية أك يف اإليضاحات اؼبتممة ؽبا . ك يساعد .

اح عن اؼببالغ اؼبرحلة حسب الفئة مستخدمي القوائم اؼبالية عل  فهم إُف أم مدل تؤثر السياسات احملاسبية اإلفص
 لكل فئة عل  اؼببالغ اليت تقاس هبا األصوؿ اؼبالية ك االلتزامات اؼبالية .

 البنود بالقيمة العادلة خالؿ الربح أك الخسارة:
الصوؿ ك اإللتزامات اؼبالية بالقيمة العادلة خبلؿ الربح أك ، مسموح للكيانات بتصنيف ا IAS 39طبقا ؿ 

اػبسارة يف حالة الوفاء بشركط ؿبددة . ك بالنسبة لبعض األصوؿ ك االلتزامات اؼبصنفة بأهنا كذلك ، يشًتط 
IFRS 7 إفصاحات خاصة .ك تسرل متطلبات االفصاح ىذه عل  القركض ك الذمم اؼبدينة ) أم عندما يقرض
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ية ( ك االلتزامات اؼبالية ) أم عندما يقًتض الكياف نقودا ( اؼبصنفة بالقيمة العادلة خبلؿ الربح أك الكياف نقد
 اػبسارة .

تشمل اإلفصاحات اؼبطلوبة معلومات عن مقدار التغَت يف القيمة العادلة لؤلصل أك االلتزاـ القابل لئلرجاع إُف     
تزاـ ) أم ـباطرة أف يسبب اؼبقًتض خسارة مالية للمقرض من التغَتات يف ـباطرة ائتماف ذلك األصل أك االل

خبلؿ العجز عن أداء االلتزاـ ( مثل ىذه اؼبعلومات سيتم توفَتىا عن التغَت أثناء الفًتة ك عن التغَت الًتاكمي منذ 
 أف مت تصنيف األصل أك االلتزاـ بأنو بالقيمة العادلة خبلؿ الربح أك اػبسارة .

اؼبعلومات ، شبة زبوؼ من أف مستخدمي القوائم اؼبالية قد ىبطئوف يف تفسَت تأثَتات الربح أك  بدكف مثل ىذه     
اػبسارة للتغَتات يف ـباطرة االئتماف . عل  سبيل اؼبثاؿ : إذا ازدادت ـباطرة االئتماف إللتزاـ ماِف بسبب 

لتزاـ اؼباِف  ك ينتج عن ذلك مكسب الصعوبات اؼبالية اليت تواجو كيانا ما ، فسوؼ تنخفض القيمة العادلة لبل
 للكياف . ك يرل البعض أف ذلك متعارض مع البديهية حيث أف السبب يف اؼبكسب ىو مشاكل الكياف اؼبالية .

 عمليات إعادة التصنيف:
إذا أعاد كياف تصنيف أصل ماِف ما حبيث أف إعادة التصنيف تغَت قياس األصل من أصل مقاس بالتكلفة أك 

ستهلكة إُف أصل مقاس بالقيمة العادلة أك العكس ، يكوف مطلوبا من الكياف االفصاح عن اؼببلغ اؼبعاد التكلفة اؼب
تصنيفو ك سبب إعادة التصنيف . مثل ىذه اؼبعلومات تكوف مفيدة ألف إعادة التصنيف تؤثر عل  الكيفية اليت 

 يقاس هبا األصل اؼباِف .
 إلغاء االعتراؼ:

 تصلح عمليات بيع أك ربويبلت أخرل لؤلصوؿ اؼبالية إللغاء اإلعًتاؼ يف بعض الظركؼ ال       
) أم أف الكياف الذم حوؿ األصل اؼباِف ليس مسموحا لو حبذؼ األصل اؼباِف أك جزء منو من قوائمو اؼبالية (. 

كية ، ك بذلك فردبا يكوف الكياف قد باع أصبل ماليا ك لكنو احتفظ جوىريا بكل اؼبخاطر ك اؼبكافآت اػباصة باؼبل
 ال يكوف إلغاء االعًتاؼ مسموحا .

فيما يتعلق بكل فئة من األصوؿ اؼبالية احملولة ك غَت اؼبؤىلة إللغاء االعًتاؼ ، مطلوب من الكياف االفصاح       
 عن معلومات عن :

 طبيعة ـباطر ك مكافآت اؼبلكية اليت ال يزاؿ الكياف معرضا ؽبا . -

األصلية ، مقدار األصوؿ اليت ال يزاؿ الكياف يعًتؼ هبا ) إذا كاف ـبتلفا عن  إصباِف اؼببلغ اؼبرحل لؤلصوؿ -
 اؼببلغ اؼبرحل الكلي لؤلصوؿ األصلية ( ك اؼببلغ اؼبرحل لئللتزامات ذات الصلة.

اؽبدؼ من ىذه اؼبعلومات ىو مساعدة مستخدمي القوائم اؼبالية عل  تقييم أنبية اؼبخاطر احملتفظ هبا يف     
 غَت مؤىلة إللغاء االعًتاؼ .     ربويبلت
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 الضماف:
إذا كاف كياف كياف قد رىن أصولو اؼبالية كضماف اللتزامات أك إلتزامات عرضية لو ، فإنو يكوف مطلوبا منو     

اإلفصاح عن اؼببلغ اؼبرحل لتلك األصوؿ اؼبالية ك الشركط اؼبتصلة بالرىن . مثل ىذه اؼبعلومات تساعد مستخدمي 
اؼبالية عل  تقييم إُف أم مدل لن تكوف األصوؿ اؼبالية للكياف متاحة للدائنُت العامُت للكياف يف حالة  القوائم

 اإلفبلس .
إذا كاف الكياف وبتفظ بضماف ) سواء كاف ماليا أك غَت ماليا ( ك كاف مسموحا لو بيع أك إعادة رىن الضماف     

يكوف مطلوبا منو االفصاح عن القيمة العادلة للضماف  يف ظل عدـ عجز عن السداد من جانب مالك الضماف ،
احملتفظ بو ، ك القيمة العادلة ألم ضماف مباع أك معاد رىنو ، ك ما إذا كاف عل  الكياف التزاـ بإعادتو ك الشركط 

 اؼبرتبطة باستخداـ الضماف . 
 حساب مخصص الخسائر االئتمانية:

لبفاض يف قيمة أصل ماِف ما ) حساب ـبصص( بدال من عندما يستخدـ كياف حسابا منفصبل لتسجيل اال
( اإلفصاح عن إجراء تسوية ) مطابقة ( للتغَتات يف IFRS 7خفض اؼببلغ اؼبرحل لؤلصل مباشرة ، يشًتط )

 ذلك اغبساب خبلؿ الفًتة من كل فئة لؤلصوؿ اؼبالية .
 األدكات المالية المركبة ذات المشتقات الضمنية المتعددة :

 IASياف قد أصدر أداة ربتوم عل  مكوف التزاـ ك مكوف حقوؽ ملكية معا ) كما ىو ؿبدد طبقا لػ إذا كاف ك
( ك كاف لؤلداة مشتقات ضمنية متعددة توجد عبلقة اعتماد متبادؿ بُت قيمتها، فسوؼ يفصح عن كجود  32

 مثل ىذه اؼبكونات .
لتحويل ك قابل للتسديد يعطي اعبهة اؼبصدرة اغبق من أمثلة األدكات ذات اؼبشتقات الضمنية اؼبتعددة سند قابل ل

يف اسًتداد األداة من اغبامل ) أم مكوف خيار شراء أجل ضمٍت ( ك اغبامل اغبق يف ربويل األداة إُف حقوؽ 
ملكية اعبهة اؼبصدرة ) أم مكوف خيار ربويل حقوؽ ملكية ضمٍت ( .بالنسبة ؼبثل ىذه األداة اؼبالية ، تكوف 

تماد متبادؿ بُت اؼبكونات الضمنية ألنو إذا سبت فبارسة كاحد يتم سداد اآلخر . ك يعٍت ىذا أف ىناؾ عبلقة اع
ؾبموع القيم العادلة احملددة بشكل منفصل ؼبكونات األداة اؼبالية لن يساكم بالضركرة القيمة العادلة لؤلداة اؼبالية  

 ككل. 
 حاالت العجز عن السداد:

ياف توفَت افصاحات عن حاالت العجز عن السداد ك خرؽ القركض ، هبب عل  الك IFRS 7طبقا لػ 
مستحقة السداد ك غَت ذلك من اتفاقيات القركض األخرل . مثل ىذه االفصاحات توفر معلومات عن اعبدارة 

 اإلئتمانية للكياف ك إمكانات حصولو عل  قركض يف اؼبستقبل .
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 ؽ الملكيةبنود قائمة الدخل ك قائمة التغيرات في حقو   3.1.2
( عل  الكياف اإلفصاح عن بنود معينة للدخل ك النفقة ك اؼبكاسب أك اػبسائر إما يف صلب IFRS 7يوجب ) 

القوائم اؼبالية أك يف االيضاحات اؼبتممة ؽبا .ك تساعد ىذه االفصاحات اؼبستخدمُت عل  تقييم أداء األدكات 
 :اؼبالية للكياف ك أنشطتو ك تشمل االفصاحات اؼبطلوبة 

 IASصايف اؼبكاسب أك اػبسائر يف قائمة الدخل عن كل فئة لؤلصوؿ اؼبالية ك االلتزامات اؼبالية الواردة يف  -
39 . 

ؾبموع دخل الفائدة ك ؾبموع نفقة الفائدة ) ؿبسوبا باستخداـ طريقة الفائدة الفعلية ( لؤلصوؿ اؼبالية اك  -
 الربح أك اػبسارة .اإللتزامات اؼبالية اليت ليست بالقيمة العادلة خبلؿ 

دخل الرسـو ك النفقة ) خببلؼ اؼببالغ اؼبدرجة عند تقرير معدؿ الفائدة الفعلي ( الناشئ من االصوؿ اؼبالية  -
أك االلتزامات اؼبالية اليت ليست بالقيمة العادلة خبلؿ الربح أك اػبسارة ، ك االنشطة اإلئتمانية اليت ينتج عنها 

 بالنيابة عن أفراد ك صناديق ك خطط مزايا التقاعد ك مؤسسات أخرل .االحتفاظ بأصوؿ أك استثمارىا 

 ( .IAS 39دخل الفائدة عل  األصوؿ اؼبالية اليت البفضت قيمتها الذم استحق طبقا لػ ) -

 مبلغ أم خسارة البفاض يف القيمة لكل فئة من االصوؿ اؼبالية . -
 السياسات المحاسبية 3.1.3

( الذم يوجب عل  الكياف االفصاح يف ملخص السياسات احملاسبية IAS 1( إشارة إُف )IFRS 7يتضمن) 
اؽبامة عن أسس القياس اؼبستخدمة يف إعداد القوائم اؼبالية ك السياسات احملاسبية االخرل اؼبستخدمة كثيقة الصلة 

 بفهم القوائم اؼبالية .
 محاسبة التحوط   3.1.4

(، فمن اؼبهم أف تقدـ الكيانات  IAS 39مقيدة طبقا لػ ) نظرا ألف ؿباسبة التحوط انتقائية ك خاضعة لشركط
معلومات عن مدل تطبيقها حملاسبة التحوط ك تأثَتىا عل  القوائم اؼبالية من أجل سبكُت اؼبستخدمُت من مقارنة 

عل  متطلبات إفصاح تفصيلية هبذا الشأف ) كصف لكل  IFRS 7القوائم اؼبالية للكيانات اؼبختلفة .ك وبتول 
من التحوطات ،كصف لؤلدكات اؼبالية اؼبصنفة بأهنا أدكات ربوط ك قيمتها العادلة يف تاريخ القوائم اؼبالية ، نوع 

طبيعة اؼبخاطر اعبارم التحوط منها ( . كينبغي عل  الكياف أف يفصح بشكل مستقل عن ربوطات التدفق 
 مليات األجنبية .النقدم ك ربوطات القيمة العادلة ك ربوطات االستثمار الصايف يف الع

بالنسبة لتحوطات التدفق النقدم ، يقـو الكياف أيضا باإلفصاح عن الفًتات اليت يتوقع حدكث التدفقات      
النقدية فيها ، ك مىت يتوقع أف تدخل يف عملية تقرير الربح أك اػبسارة ككصف ألم معاملة مالية استخدمت من 

 دكثها متوقعا .أجلها ؿباسبة التحوط سابقا ك لكن َف يعد ح
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عندما يكوف مكسب أك خسارة عل  أداة ربوط يف ربوط تدفق نقدم قد مت االعًتاؼ بو مباشرة يف حقوؽ      
 اؼبلكية ، من خبلؿ بياف قائمة التغَتات يف حقوؽ اؼبلكية ، هبب عل  الكياف االفصاح عن :

 اؼببلغ الذم مت االعًتاؼ بو يف حقوؽ اؼبلكية خبلؿ الفًتة . -

 غ الذم مت حذفو من حقوؽ اؼبلكية ك ادراجو يف الربح أك اػبسارة عن الفًتة .اؼببل -

اؼببلغ الذم مت حذفو من حقوؽ اؼبلكية خبلؿ الفًتة ك ادراجو يف القياس األكِف لتكلفة االقتناء أك مبلغ مرحل  -
 َتة .آخر ألصل أك التزاـ غَت ماِف يف معاملة ؿبل ربوط متنبأ هبا ك ؿبتملة اغبدكث بدرجة كب

 الكياف مطلوب منو أيضا أف يفصح: 
يف ربوطات القيمة العادلة عن اؼبكاسب أك اػبسائر عل  أداة التحوط ك البند ؿبل التحوط القابل لبلرجاع إُف  -

 اؼبخاطرة اؼبتحوط منها .

 عدـ الفاعلية اؼبعًتؼ هبا يف الربح أك اػبسارة الناشئة من ربوطات التدفق النقدم . -

 ؼبعًتؼ هبا يف الربح أك اػبسارة الناشئة من ربوطات االستثمارات الصافية يف العمليات األجنبية.عدـ الفاعلية ا -
 القيمة العادلة   3.1.5

( عل  الكياف اإلفصاح فيما يتعلق بكل فئة من األصوؿ ك االلتزامات اؼبالية عن القيمة IFRS 7يوجب )      
اء اإلفصاح عن القيمة العادلة بطريقة تسمح دبقارنة اؼبعلومات باؼببلغ العادلة لفئة األصوؿ ك االلتزامات. ك يتم إجر 

اؼبرحل اؼبناظر يف اؼبيزانية . ك يعترب كثَت من مستخرجي القوائم اؼبالية معلومات القيمة العادلة مفيدة ألهنا توفر 
 االعًتاؼ هبا مبدئيا بواسطة تقييما مبنيا عل  السوؽ لقيمة األدكات اؼبالية ال يعتمد عل  تكلفة األدكات عندما مت

 الكياف أك الفئة اليت مت تصنيفها فنيا بواسطة الكياف .
ال تكوف معلومات القيمة العادلة مطلوبة عندما يكوف اؼببلغ اؼبرحل تقريبا معقوال للقيمة العادلة. باإلضافة إُف    

ورصة أك مشتقات مرتبطة بأدكات ذلك ، عندما تقاس االستثمارات يف أدكات حقوؽ ملكية غَت مسجلة يف الب
( بسبب عدـ إمكانية قياس قيمتها العادلة بشكل موثوؽ ، IAS 39حقوؽ اؼبلكية ىذه بالتكلفة كفقا لػ ) 

ينبغي االفصاح عن تلك اغبقيقة باإلضافة إُف كصف لؤلدكات اؼبالية ك مبلغها اؼبرحل ك بياف سبب عدـ إمكانية 
إف أمكن مدل أك نطاؽ التقديرات اليت ربتمل أف تقع القيمة العادلة  قياس القيمة العادلة بشكل موثوؽ ك

 ضمنها. ك ال يكوف اإلفصاح عن القيمة العادلة مطلوبا بالنسبة ؼبثل ىذه األداة .
 طبيعة ك نطاؽ المخاطر الناشئة من األدكات المالية   3.2

عن معلومات سبكن مستخدمي قوائمها  ( ىو إلزاـ الكيانات باإلفصاح IFRS 7ثاين اؽبدفُت الرئيسيُت لػ )
اؼبالية من تقييم طبيعة ك مدل اؼبخاطر الناشئة من االدكات اؼبالية ك اؼبعّرض ؽبا الكياف يف تاريخ القوائم اؼبالية .ك 
تركز متطلبات االفصاح ىذه عل  اؼبخاطر الناشئة من األدكات اؼبالية ك منها ـباطرة االئتماف ، ـباطرة السيولة ، ك 
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اطرة السوؽ ك كيف يديرىا الكياف . ك يعتمد مدل التعرض للمخاطرة عل  مدل تعرض الكياف لنخاطر ناشئة ـب
 من االدكات اؼبالية .

 إفصاحات نوعية  3.2.1
 ك ىي االفصاحات اليت تتضمن معلومات غَت كمية عن االدكات اؼبالية ك اؼبخاطر اؼبتعلقة هبا .

 :107تتضمن االفصاحات النوعية ما يلي 
 التعرض للمخاطر لكل نوع من االدكات اؼبالية ك كيفية نشوءىا . -

 أىداؼ الكياف ك سياساتو ك اجراءاتو إلدارة ك قياس ىذه اؼبخاطر . -

 التغَتات من الفًتات السابقة يف درجة تعرضو للمخاطرة أك يف أىدافو ك سياساتو ك عملياتو ك طرقو.  -
 إفصاحات كمية  3.2.2

دبعلومات عن مدل تعرض اؼبنشاة للمخاطر ، مستندة عل  معلومات داخلية مت تزكيد  تزكد االفصاحات الكمية
 الكياف هبا ، ك تتضمن ىذه االفصاحات ما يلي :

 ملخصا لبيانات كمية ـبتصرة عن التعرض لكل نوع من انواع اؼبخاطر يف تاريخ اإلببلغ . -

 وؽ .افصاحات عن ـباطر االئتماف ، ك ـباطر السيولة ، ك ـباطر الس -

تركز اؼبخاطر سواء كاف عل  أساس جغرايف أك عل  عمبلء معينُت أك يف أسواؽ معينة أك عل  أنواع معينة من  -
 السلع أك األدكات اؼبالية ، ك يرتبط بذلك سياسة التنويع .

 يكتنف التعامل باألدكات اؼبالية ؾبموعة من اؼبخاطر ، ك للحماية ك التحوط منها ك إدارهتا دبا وبقق أقل 
 خسائر فبكنة أك أكرب ربح فبكن ال بد من التعرؼ عليها .

 Credit riskمخاطرة االئتماف  .1
( ـباطرة االئتماف بأهنا ـباطرة أف يسبب أحد طريف أداة مالية ما خسارة مالية للطرؼ اآلخر IFRS 7يعرؼ ) 

 عن طريق االخفاؽ يف أداء إلتزاـ ما .
 : ( إجراء االفصاحات التالية IFRS 7يشًتط )

اؼببلغ الذم يبثل يف أفضل صورة درجة التعرض القصول ؼبخاطرة االئتماف يف تاريخ القوائم اؼبالية دكف أف  -
 يؤخد يف االعتبار أم ضماف ؿبتفظ بو أك التعزيزات االئتمانية األخرل ) أم يف حاالت كثَتة اؼببلغ اؼبرحل ( .

 .كصف للضماف احملتفظ بو ك التعزيزات االئتمانية األخرل  -

                                                 
107

 يش انتمبسيش انًبنيخ انذونيخ ، يشخع سبثك ، ص  .خبنذ خًبل اندعبساد ، يعبي -
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معلومات عن اعبودة االئتمانية لؤلصوؿ اؼبالية اليت ال تكوف مستحقة ك غَت مرفوعة ك ال تكوف قيمتها قد  -
 البفضت .

اؼببلغ اؼبرحل لؤلصوؿ اؼبالية اليت ستكوف خبلفا لذلك مستحقة ك غَت مدفوعة أك البفضت قيمتها ك مت  -
 إعادة التفاكض عل  شركطها ك أجاؽبا .

 Liquidity  riskمخاطرة السيولة  .2
( ـباطرة السيولة بأهنا ـباطرة أف يواجو الكياف صعوبة يف أداء االلتزامات اؼبرتبطة باػبصـو IFRS 7يعرؼ )
 اؼبالية .

 ( عل  الكياف االفصاح :IFRS 7يوجب ) 
 ربليل استحقاؽ االلتزامات اؼبالية يبُت االستحقاقات التعاقدية اؼبتبقية .   -

 ـباطرة السيولة اؼبتأصلة يف تلك االلتزامات ) اػبصـو ( . كصف للكيفية اليت يدير هبا -
 Market  riskمخاطرة السوؽ  .3

( ـباطرة السوؽ بأهنا ـباطرة أف تتقلب القيمة العادلة أك التدفقات النقدية اؼبستقبلية ألداة IFRS 7يعرؼ ) 
 لتالية :مالية ما بسبب التغَتات يف األسعار السوقية .ك تعكس ـباطرة السوؽ اؼبخاطر ا

: ك تتعلق بالتغَت يف أسعار ك معدالت الفائدة البفاضا ك ارتفاعا ك  Interest rate riskـباطر الفائدة  -
اليت تؤثر عل  قيمة األداة اؼبالية السوقية ، ك تتضمن تواريخ إعادة التسعَت التعاقدية أك تواريخ االستحقاؽ أيهما 

 ات تتعلق دبخاطر أسعار الفائدة. أقرب ، ك أسعار الفائدة الفعالة ك أم معلوم

: ك ىي اؼبخاطر الناذبة عن التغَت يف القيمة العادلة ك التدفقات النقدية  Currency risksـباطر العملة  -
 اؼبستقبلية اؼبتعلقة باألدكات اؼبالية نتيجة للتغَت يف أسعار ك معدالت صرؼ العمبلت البفاضا ك ارتفاعا .

: ك ىي اؼبخاطر الناذبة عن التغَت يف القيمة العادلة ك   Other market risksـباطر سوقية أخرل  -
التدفقات النقدية اؼبستقبلية لؤلدكات اؼبالية ك الناذبة عن التغَتات يف األسعار ك العوامل السوقية االخرل اليت تؤثر 

لقيمة السوقية للمواد اؼبشمولة عل  قيمة األداة اؼبالية السوقية خببلؼ ـباطر أسعار الفائدة ك ـباطر العملة ، مثل ا
 بالعقود اآلجلة ك العقود اؼبستقبلية ك غَتىا .

( الكياف باالفصاح عن ربليل حساسية مستخدمي القوائم اؼبالية عل  معرفة ماىية التغَتات IFRS 7يلتـز ) 
  عوامل ـباطرة السوؽ .احملتملة اغبدكث بدرجة معقولة يف اؼبركز اؼباِف ك األداء اؼباِف للكياف بسبب التغَتات يف
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يف حالة عدـ استخداـ الكياف ربليل اغبساسية لعكس عبلقات االعتماد اؼبتبادؿ بُت متغَتات اؼبخاطرة إلدارة 
اؼبخاطر اؼبالية ينبغي ربليل أك ذبزئة ربليل اغبساسية حسب نوعية اؼبخاطرة السوقية اؼبعرض ؽبا الكياف يف تاريخ 

يف كاف الربح أك اػبسارة ك حقوؽ اؼبلكية ستتأثر بالتغَتات يف متغَت اؼبخاطرة كثيق القوائم اؼبالية ، مع بياف ك
الصلة اليت كانت ؿبتملة اغبدكث بدرجة معقولة يف ذلك التاريخ . ك عندما تكوف ربليبلت اغبساسية اؼبفصح 

ي عل  الكياف االفصاح عنها غَت فبثلة ) مثبل ألف التعرض يف هناية السنة ال يعكس التعرض خبلؿ السنة ( ينبغ
 عن تلك اغبقيقة ك السبب يف اعتقاده بأف ربليبلت اغبساسية غَت فبثلة .
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ك اليت تناكلت األدكات اؼبالية ك خاصة فيما يتعلق بطبيعتها، ك كيفية  ةهبا الباحث تمن خبلؿ الدراسة اليت قام

 ن النتائج اليت سبثل خبلصة ىذا الفصل :اإلفصاح عنها يف القوائم اؼبالية ، فإنو يبكن صياغة ؾبموعة م
إف ىناؾ تطورا شهدتو األدكات اؼبالية فيما يتعلق بالكم ك النوع ، فلم يعد األمر مقتصرا عل  األدكات اؼبالية  .1

التقليدية اؼبتمثلة يف األسهم ك السندات ، بل تعدل ذلك إُف ظهور أنواع جديدة أصبح يطلق عليها اسم 
 اؼبشتقات اؼبالية .

 عتمد اؼبفهـو الذم قد ينطبق عل  أم أداة مالية ، عل  طبيعة ىذه األداة ك شكلها القانوين .ي .2

إف التعامل باألدكات اؼبالية التقليدية وبتوم عل  ـباطرة ، بينما التعامل باألدكات اؼبالية اؼبشتقة يكوف أساسا  .3
 ألجل تفادم تلك اؼبخاطر .

اسبة بوجو عاـ أصبحت تعطي لؤلدكات اؼبالية القدر الكايف من إف اؽبيآت ك اؼبنظمات اؼبسؤكلة عن احمل .4
اإلىتماـ ك العناية ، ك ذلك يتضح من خبلؿ زبصيصها لثبلثة  معايَت احملاسبة الدكلية لتتناكؿ ىذا اعبانب ، ك 

 .  IFRS 7 ، IAS 32، IAS 39ىي  

اعد مستخدمي القوائم اؼبالية يف إف اؽبدؼ من اإلفصاح عن األدكات اؼبالية ىو تقدًن اؼبعلومات اليت تس .5
 تقدير االخطار اؼبرتبطة باألدكات اؼبالية ، ك كذلك أخطار السياسات اإلدارية .

إف اإلفصاح عن السياسات احملاسبية اؼبتعلقة دبعاعبة األدكات اؼبالية لو أنبية بالغة ؼبستخدمي القوائم اؼبالية ،  .6
 ات النقدية اؼبستقبلية .ك ذلك ألنو وبدد مبلغ ك توقيت ك درجة التدفق

تقـو اؼبنشآت باإلفصاح عن ما يسم  بالتحوط ك أدكاتو اؼبختلفة اليت يتم تصنيفها كتحوطات لعمليات  .7
 مستقبلية متوقعة .

يبكن للمنشآت أف تقدـ اِفصاحات إضافية عن األدكات اؼبالية ك ذلك خارج اؼبيزانية ، إذا رأت اؼبنشأة أف ذلك 
 خدمي القوائم اؼبالية لؤلدكات اؼبالية عل  فهم تلك األدكات .   سوؼ يزيد من قدرة مست

  ـعلرابالفصل اخالصــــــة 
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قد أدت ثورة اؼبعلومات كما آلت إليو من انتشار اغبواسب كالربيد اإللكًتكين كاإلنًتنت إُف تعزيز العوؼبة كتدفق ل   
ات السياسية كاالقتصادية كاإلدارية يف الوقت اؼبناسب، ىذه اؼبعلومات اليت سبثل إُف اؼبعلومات اؼبطلوبة الزباذ القرار 

حد كبَت ـبرجات النظاـ احملاس ي عل  مستول اؼبنشأة )فردية أك شخصية معنوية( أك عل  مستول القطاع أك 
، ىذه اؼبقارنة اليت تعتمد الدكلة. كال يبكن ؽبذه اؼبعلومات أف تكوف ذات فائدة كافية ما َف تكن قابلة للمقارنة

عل  معايَت أك أسس للقياس قد زبتلف بُت دكلة كأخرل كبُت قطاع كآخر كبُت شركة كأخرل، فبا يؤدم إُف تشويو 
ا جعل كضع معايَت دكلية للمحاسبة يتم القياس بناء عليها فب القياس كتشويو اؼبقارنة كتضليل متخذم القرارات.

، ك ذلك نظرا للحاجات اؼبلحة أخذتو كثَتان من اؼبنظمات كالدكؿ عل  عاتقهامهمة ملحة عل  الصعيد الدكِف 
 اليت ظهرت لعدة أسباب أنبا:

 . عوؼبة االقتصاد كمبو كربرير التجارة الدكلية كاالستثمار الدكِف اؼبباشر 

 . تطور األسواؽ اؼبالية العاؼبية 

 دكؿ العاَف .  معظم اػبصخصة يف 

  لية .تغَتات يف أنظمة النقد الدك 

   تعاظم قوة الشركات متعددة اعبنسيات لتشمل أصقاع اؼبعمورة، سواء كاف ذلك عن طريق إنشاء فركع
 ؽبا يف األقاليم كالدكؿ، أك السيطرة عل  شركات تابعة.

من خبلؿ تبسيط القواعد كإصبلحات السوؽ،  وطنيةبينما تتزايد درجة العوؼبة عل  مستول االقتصاديات الك 
كبُت معايَت  وطٍتإلهباد نقطة تبلق  بُت اؼبعايَت اؼبعموؿ هبا يف إعداد التقارير اؼبالية عل  اؼبستول ال تتزايد اغباجة
نشوء معايَت احملاسبة الدكلية إُف احتياجات عصر العوؼبة : عوؼبة االقتصاد كخصوصا لذلك يرجع  .احملاسبة الدكلية

ؼبة احملاسبة ، فاحملاسبة أساسان ىي لغة األعماؿ ، كلغة عوؼبة أسواؽ اؼباؿ ، األمر الذم انعكس بدكره عل  عو 
 االستثمارات عل  صبيع األصعدة احمللية كاإلقليمية كالدكلية.

 اخلامتـــة 
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حيث عقدت اؼبؤسبرات  عل  اؼبستول الدكِف مع بدايات القرف اغباِف ؿباسبية ؿباكالت كضع معايَت ك قد بدأت
حيث عقد  تأكيد عل  أنبية تطوير اؼبعايَت احملاسبية الدكلية،الدكلية للمحاسبة كاليت سانبت إُف حد كبَت يف ال

إمكانية توحيد القوانُت احملاسبية  ذلك اؼبؤسبر حوؿ  كقد دار البحث يف  1904األكؿ عاـ  الدكِف اؼبؤسبر احملاس ي
 بُت ـبتلف دكؿ العاَف .  

ي القوائم اؼبالية من مسانبُت كقد أسفرت ىذه اؼبؤسبرات اليت كانت نتيجة الضغوط اؼبتزايدة من مستخدم
كمستثمرين كدائنُت كنقابات كاربادات ذبارية كمنظمات دكلية كصبعيات حكومية كأجهزة حكومية عن تشكيل 

عبنة معايَت ك كاف من أنبها ، استهدفت كضع اؼبعايَت الدكلية كهتيئة اؼبناخ البلـز لتطبيق  اؼبعايَت عدة منظمات
أثر اتفاؽ اعبمعيات كاؼبعاىد اؼبهنية  1973يونيو  29 خرجت إُف الوجود بتاريخ ( اليتIASCاحملاسبة الدكلية )

الرائدة يف اسًتاليا ككندا كفرنسا كأؼبانيا كالياباف كاؼبكسيك كىولندا كاؼبملكة اؼبتحدة كايرلندا كالواليات اؼبتحدة 
"اؼبعايَت احملاسبية الدكلية" هبدؼ تطوير  األمريكية عل  تأسيس "اللجنة الدكلية ؼبعايَت احملاسبة" لتقـو بوضع كنشر

 كتعزيز مهنة ؿباسبة مًتابطة ذات أصوؿ منسقة معركفة كؿبددة..
كلقد تضافرت جهود تلك اؼبنظمات فأشبرت يف البدء معايَت ؿباسبية كطنية متماثلة حددت مضامُت اؼبصطلحات 

العاـ ) اؼبيزانية العمومية كقائمة الدخل كقائمة كاؼبفاىيم احملاسبية ككذلك القوائم اؼبالية الدكرية ذات الغرض 
التدفقات النقدية كقائمة تغَتات حقوؽ اؼبسانبُت ( كأشكاؿ عرضها كاغبد األدىن من اإلفصاح احملاس ي البلـز ، 
ر، كتبعها بعد ذلك يف خطوة تالية كضع كإعادة صياغة اؼبعايَت احملاسبية الدكلية استنادان إُف سياسة التحسُت اؼبستم

كفق إسًتاتيجية علمية تستند إُف إطار نظرم أتفق عليو من اؼبنظمات الوطنية الدكلية لغرض ربقيق تقدـ معريف يف 
 علم احملاسبة ، كىو ما يبثل اللبنة األساس يف تطوير معايَت ؿباسبية دكلية.

  نبا :ك قد كانت الغاية من بعث ىذه اؼبعايَت احملاسبية الدكلية يكمن يف نقطتُت جوىريتُت
 استبعاد التناقضات كرفع مستول نضج علم احملاسبة نفسو. -
ضركرة ربسُت اؼبعايَت الدكلية القائمة كإصدار معايَت جديدة تنمي أداء كمستول التبادؿ يف أسواؽ الدكلية، ك  -

 ىذا سباشيان مع االنفتاح االقتصادم العاؼبي كاستقطاب مزيد من االستثمارات اػبارجية.
يبكن إرجاع نشوء اؼبعايَت احملاسبية الدكلية إُف احتياجات عصر العوؼبة : عوؼبة االقتصاد كخصوصا  لذلك فإنو

 عوؼبة أسواؽ اؼباؿ ، األمر الذم انعكس بدكره عل  عوؼبة احملاسبة.
 . اؼبيةالع احملاسبية اؼبخططات جل تعرفو الذم التطور مسار يف كبَتا عائقا اعبزائرم احملاس ي اؼبخطط يعترب      

 ىبص فيما الدكلية اؽبيئات ـبتلف أصدرهتا اليت التغَتات مستقبلية ؿباسبية نظرة ؽبا اليت الدكؿ كل كاكبت حيث
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 ك سوريا. ك األردف ك مصر مثل اؼبعايَت ىذه تطبيق يف سارعت العربية الدكؿ من فالكثَت الدكلية ، احملاسبية اؼبعايَت
 اؼبتسارعة . االقتصادية التطورات ىذه تواكب أف اعبزائر عل  لزاما كاف

 ال األخَتة اآلكنة يف أصبح سابقة، لفًتة خاصة الحتياجات يستجيب كاف الذم الوطٍت احملاس ي اؼبخطط
 هبا قامت اليت االقتصادية بعد اإلصبلحات خاصة للجزائر اعبديدة االقتصادية للشركط مبلئم غَت ك يتماش 
 يف حوؽبا من وبدث عما بعيدا تبقي أف تستطيع ال أهنا أساس عل  ك ؽ،السو  اقتصاد إُف توجهها ك اعبزائر ،
 اؼبرحلة ك يتوافق ؿباس ي مرجع توفَت ك احملاس ي ، النظاـ إصبلح من البد كاف اقتصادية ، ربوالت من العاَف

 احدةك  بلغة معهم التحدث يستوجب الذم األمر مستثمرين ، ك أجانب شركاء دخوؿ عنها يًتتب اعبديدة  اليت
 ك العمليات تأثَتات كل يقيس كذلك اؼبالية ، القوائم مستعملي من الغَت لدل الثقة تولد ك صادقة. معلومة تقدـ

 إُف مالية قوائم شكل يف ذلك نتيجة إيصاؿ ك االقتصادية الوحدات عمل نتائج ك اؼباِف، اؼبركز عل  األحداث
 كذا ك بينها فيما االقتصادية اؼبؤسسات بُت العبلقة سبتُت تضمن اليت اؼبقومات توفَت من يبكن فبا اؼبستفيدين ،

 اػبارجي . العاَف مع
 قواعد إدخاؿ يف اؼبتمثلة ك الدكلية، احملاسبية اؼبعايَت اعتماد من الصعوبات بعض ذكر من يبنعنا ال ىذا لكن

 كإنشاء االستثمارات ، اتمكون بُت كالفصل الشكل ، عل  اعبوىر أفضلية ك العادلة، بالقيمة التقييم مثل جديدة
 اؼبعايَت معرفة ك كالتحكم اؼبالية ، القوائم قراءة  يعقد فبا القيمة، البفاض فحوص
 .عامة بصفة احملاسبية الوثائق لفهم الضركريات من تصبح
 اتسمت الفًتة اليت صاحبت التطورات اغبديثة اليت غبقت أخَتا باقتصاديات اؼباؿ كاألعماؿ نتيجة عديد من     

اؼبتغَتات البيئية اغبديثة من عمليات للتحرر االقتصادم كاعتبارات اؼبنافسة ، كتطور نظم تكنولوجيا اؼبعلومات  
بوجود تقلبات مستمرة يف األسعار كاف ؽبا تأثَت مباشر يف زيادة تعرض أسواؽ اؼباؿ للمخاطر اؼبالية كانتشارىا 

 قابلية أسعار تلك األسواؽ للتقلبات اغبادة تزايد أنبية بشكل كاسع كسريع، كقد ترتب عل  الزيادة اؼبطردة يف
عمليات اغبماية أك التغطية ضد ىذه اؼبخاطر لدرجة أصبحت ضركرة ال غٌت عنها يف بيئة اقتصاديات اؼباؿ 
كاألعماؿ يف العصر اغبديث. كال تشد أسواؽ األكراؽ اؼبالية عن ىذه القاعدة ، فقد أصبحت األسعار يف تلك 

معرضة بشكل متزايد لبلرتفاع اغباد أك اؽببوط اغباد فبا هبعل عمليات التغطية عل  درجة كبَتة من األنبية األسواؽ 
يف ىذه األسواؽ، كاستجابة ؽبذه السمة اغبديثة اؼبرتبطة أيضا بأسواؽ األكراؽ اؼبالية ظهرت عديد من أدكات 

طلح اؼبشتقات اؼبالية من اؼبصطلحات الشائعة التغطية لتل ي االحتياجات اؼبختلفة يف ىذا الشأف ، كأصبح مص
االستخداـ يف ىذا اجملاؿ للتعبَت عن عديد من أدكات التغطية أك اغبماية اؼبستخدمة يف تقدًن اغبلوؿ للمشكبلت 
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اؼبالية اليت تتعرض ؽبا أسواؽ اؼباؿ بشكل عاـ كسوؽ األكراؽ اؼبالية عل  كجو التحديد. كلقد صاحب ظهور 
مصطلح اؼبشتقات اؼبالية كثَت من الغموض كاػبلط بشكل عاـ كمن ناحية اؼبفهـو أك اؼبغزل عل  كشيوع استخداـ 

كجو اػبصوص ، فقد عرفت أسواؽ اؼباؿ كمنذ فًتة ليست بالقصَتة األدكات اؼبالية األساسية، اليت سبثلت يف 
ذه الوسائل، اليت يعرفها اعبميع الوسائل التقليدية لتدبَت األمواؿ البلزمة ألسواؽ اؼباؿ كاألعماؿ كمن أىم ى

األسهم كالسندات. كمع التطورات اغبديثة اليت غبقت بأسواؽ اؼباؿ أصبح استخداـ ىذه الوسائل معرضا ؼبخاطر 
التقلبات كىو ما يعرؼ حبالة االرتفاع اغباد أك االلبفاض اغباد يف األسعار، كقد شكل ذلك السبب الرئيسي يف 

باؼبقدرة عل  توفَت اغبماية أك التغطية لؤلصوؿ اؼبالية األساسية ضد ىذه اؼبخاطر استحداث أدكات مالية تتصف 
اؼبالية، كظهرت تلك األدكات اؼبالية ) اؼبشتقات اؼبالية( لتشتمل عل  ؾبموعة متنوعة من الوسائل يبلئم كل منها 

عقود كاتفاقيات مالية قيمتها  أغراض توفَت اغبماية ضد نوع معُت من ـباطر التقلبات يف األسعار، كبالتاِف فهي
مشتقة من األدكات اؼبالية األساسية تعمل يف ضوء سلوؾ أسعار األداة اؼبالية اؼبعنية ذات العبلقة دبوضوع العقد 
هبدؼ اغبماية من اؼبخاطر اؼبًتتبة عل  استخداـ األدكات اؼبالية األساسية يف األسواؽ اغباضرة كربقيق اؼبضاربة من 

كذا شكلت اؼبشتقات اؼبالية يف األساس اتفاقيات لتحويل اؼبخاطر احملتملة كاللصيقة باستخداـ ناحية أخرل. كى
األدكات اؼبالية األساسية من الطرؼ الذم يرغب يف ذبنبها إُف الطرؼ الذم يرغب يف ربمل نتائجها إذا كقعت، 

دكات اؼبالية األساسية سواء كاف اإللغاء  كذلك من خبلؿ مسانبتها يف تأدية كظيفة إلغاء تأثَت التغَتات يف قيمة األ
كليا أك جزئيا كتوفَت اغبماية ؽبا من اؼبخاطر الناذبة بفعل قول السوؽ من خبلؿ اغبماية أك التغطية يف القيمة 
العادلة أك التدفقات النقدية للمشتق اؼباِف )عقود مؤجلة كمستقبلية أك خيارات مثبل( بشكل متساك للتغَتات يف 

ادلة لؤلداة اؼبالية األساسية أك التدفقات النقدية الناذبة عنو )أسهم ك سندات مثبل( كأف ىذه التغَتات القيمة الع
يف القيمة العادلة أك التدفقات النقدية تتحرؾ بشكل عكسي كيف اذباه ـبالف للتغَتات يف القيمة العادلة أك 

 ؽ اغباضرة .التدفقات النقدية لؤلداة اؼبالية األساسية اؼبستهدفة يف السو 
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 النتائج :

بناءا عل  اإلشكالية اؼبطركحة  ك الفرضيات اؼبعتمدة ك األىداؼ اؼبرجوة من ىذا البحث ، سبكن الباحث من 
 ِاستخبلص النتائج التالية :

  (  أصدر ؾبلس معايَت احملاسبة الدكليةIASB)  ثبلثة معايَت تتعلق مباشرة باألدكات اؼبالية : اؼبعيارIAS 
 ك يتعلق باالعًتاؼ باألدكات اؼبالية ك قياسها ك اؼبعيار  IAS 39ك يتعلق بعرض األدكات اؼبالية ، اؼبعيار 32

IFRS 7  .اؼبتعلق باإلفصاح عن األدكات اؼبالية 

  بصورة عامة تتعامل األسواؽ اؼبالية يف طبسة من اؼبنتجات اؼبالية ككل نوع يبكن تصنيفو إُف العديد من
 اؼبختلفة ، كتتمثل ىذه األدكات فيما يلي: األدكات اؼبالية

 رأس اؼباِف السهمي )أسهم عادية كأسهم فبتازة كأسهم ضماف(. -أ

سندات دخل ثابتة )بعض األسهم اؼبمتازة، التزامات الدين مثل السندات كأدكات األسواؽ النقدية "مثل  -ب
 أذكف اػبزانة، شهادات اإلبداع"(.

واعها مثل حقوؽ اػبيار اؼبستقبليات كىي العمليات اآلجلة ؿبددة اغبجم اؼبشتقات اؼبالية بكافة أن -ج
كاالستحقاقات كتعرؼ أيضان بالعقود اؼبالية اؼبستقبلية، كالعقود اآلجلة كىي عمليات مالية كمصرفية آجلة غَت 

 ؿبددة اغبجم كاالستحقاقات.

لنقد بُت البلداف يف سوؽ الصرؼ كالنقد النقود فبثلة يف العملة كالنقد كيف الودائع، حيث هبرل تبادؿ ا -د
 األجن ي.

كتعترب اؼبشتقات أحد االبتكارات كالتطورات اليت حدثت يف سوؽ األكراؽ اؼبالية كقد ظبيت هبذا االسم ألهنا 
 تشتق من كرقة مالية أصلية مثل ذبزئة السندات اليت تغطيها الرىوف العقارية،

 ة األسواؽ اؼبالية، اليت تتميز بالكفاءة ، فبا هبعل تقييم األسهم  التطور احملاس ي الدكِف كاف  نتيجة لعوؼب
كالسندات كمشتقاهتا كفقا لطريقة القيمة العادلة فبكنا . كىو ما ال يتحقق يف  حالة بورصة اعبزائر. األمر الذم 

 للجزائر . يؤكد ضركرة ربط اعتماد النظاـ احملاس ي  اعبديد بإجراء إصبلح جاد كعميق عل  النظاـ اؼباِف
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 التوصيات :

األزمة اؼبالية لفتت األنظار إُف األدكات اؼبالية اإلسبلمية فبا كفر الفرصة لتقديبها كأحد البدائل لؤلدكات  -
 التقليدية .

إعادة تقييم تطبيقات مقياس القيمة العادلة دبا يأخذ باغبسباف السلبيات ك اؼبشاكل اليت طرأت باألزمة اؼبالية  -
 ذ باالعتبار أف مقياس القيمة العادلة يعد أكثر مبلئمة للمستخدمُت من قياس التكلفة التارىبية .األخَتة مع األخ

 العمل عل  توجيو الشركات اؼبسانبة عل  توفَت التقارير اؼبالية عن طريق األنًتنت . -

بات رادعة ؼبن ضركرة التعامل مع الغش يف التقارير اؼبالية ك ذلك بوضع التشريعات اؼبناسبة اليت تتضمن عقو  -
 يقـو هبا .

قياـ اعبهات اؼبنظمة ؼبهنة اؼبراجعة بوضع دليل كاضح لكافة اؼبصطلحات ك العبارات الواردة يف معايَت العمل  -
 اؼبيداين ك القابلة للعديد من التفسَتات . مع متابعة التزاـ مكاتب التدقيق هبا من خبلؿ برنامج مراقبة اعبودة .
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 ية ـغة العربـأوال : بالل
 تب ـالك . أ

 . 2008 السيد أضبد لطفي ، إعداد ك عرض القوائم اؼبالية يف ضوء معايَت احملاسبة ، الدار اعبامعية  أمُت .2

 . 2005أمُت السيد أضبد لطفي ، نظرية احملاسبة "منظور التوافق الدكِف " ، الدار اعبامعية اإلسكندرية  .3

ؼبالية اؼبتداكلة يف البورصات ك األسواؽ اؼبالية ، اعبزء الثاين، دار ىومو ، الطبعة األكُف األكراؽ ا جبار ؿبفوظ ، .4
2002  . 

 إثراء للنشر ك التوزيع ، ،  IFRS &IAS 2007معايَت التقارير اؼبالية الدكلية ،  خالد صباؿ اعبعارات ، .5
  . 2008الطبعة األكُف 

، دار اؼبريخ للنشر،  2امد حجاج ، احملاسبة اؼبتوسطة جدركنالد كييسو، جَتم كهبانت ، ترصبة أضبد ح .6
 . 1999اؼبملكة العربية السعودية ، الطبعة العربية الثانية ، 

دار كائل للنشر الطبعة األكُف  ىيكل نظرية احملاسبة ، -النموذج احملاس ي اؼبعاصر رضواف حلوه حناف ، .7
2003 .  

بيق معايَت التقارير اؼبالية الدكلية اغبديثة ، الدار اعبامعية طارؽ عبد العاؿ ضباد ، دليل احملاسب إُف تط .8
 .2006 مصر  –االسكندرية 

  .  2009 ، طارؽ عبد العاؿ ضباد ، دليل استخداـ معايَت احملاسبة ، الدار اعبامعية ،اعبزء األكؿ .9

  . 2009 ، ينطارؽ عبد العاؿ ضباد ، دليل استخداـ معايَت احملاسبة ، الدار اعبامعية ،اعبزء الثا .10

 .  2009 ،طارؽ عبد العاؿ ضباد ، دراسات يف احملاسبة اؼبالية اؼبتقدمة ، الدار اعبامعية  .11

 قائــنة املراجــع
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طارؽ عبد العاؿ ضباد ، دليل تطبيق معايَت احملاسبة الدكلية ك اؼبعايَت العربية اؼبتوافقة معها ، الدار اعبامعية ،  .12
 . 2008اعبزء األكؿ ، 

تقات اؼبالية "اؼبفاىيم ، إدارة اؼبخاطر ك احملاسبة " ،اإلسكندرية ، الدار اعبامعية طارؽ عبد العاؿ ضباد ،اؼبش  .13
2003. 

اعبزء األكؿ ، الدار اعبامعية ،  طارؽ عبد العاؿ ضباد ، التطورات العاؼبية ك إنعكاساهتا عل  أعماؿ البنوؾ ، .14
2003 . 

 .2003 ،كُفاألل للنشر ، الطبعة ( ، دار كائ1الشامل يف مبادئ احملاسبة ) عبد الستار الكبيسي ، .15

 . 2009عبد الباسط كرًن مولود ، تداكؿ األكراؽ اؼبالية ، منشورات اغبل ي اغبقوقية ، الطبعة األكُف ،  .16

 الدار اعبامعية ، ،اعبزء الثاين عبد الوىاب نصر علي ، مبادئ احملاسبة اؼبالية كفقا ؼبعايَت احملاسبة الدكلية ، .17
 .    2004/2003االسكندرية 

 .1990 ، عباس مهدم الشَتازم ، نظرية احملاسبة ، ذات السراسل للطباعة كالنشر كالتوزيع الكويت .18

 عماف األردف ، دار الثقافة للنشر ك التوزيع ، احملاسبة الدكلية ك معايَتىا ، حسُت القاضي ، مأموف ضبداف ، .19
 .2008، الطبعة األكُف 

الطبعة األكُف،  ،حملاسبة ك اؼبعايَت احملاسبية ، اؼبكتبة العصريةدراسات يف نظرية ا ؿبمود السيد الناغ  ، .20
2002 

 .2003عماف ، الطبعة األكُف ،  –دار صفاء للنشر ك التوزيع  موس  مطر ، اؼبالية الدكلية ، .21

 .1993،  ، األكراؽ اؼبالية ك أسواؽ رأس اؼباؿ ، اإلسكندرية، منشأة اؼبعارؼ منَت إبراىيم ىندم .22

 ، الطبعة األكُف اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات ك النشر ك التوزيع ، دارة ؿبفظة األكراؽ اؼبالية ،إ ناجي صباؿ ، .23
1998. 

-الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافية ش.ـ.ـ القاىرة  معايَت التقارير اؼبالية الدكلية ، ىيٍت قاف جريوننج ، .24
  . 2006،  -مصر
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 يةـائل العلنـات و الرسـاألطروحب. 
جامعة فرحات  ،مذكرة الدكتوراه: مسانبة علمية لتحسُت اؼبخطط الوطٍت للمحاسبة ، مصطف  عقارم .1

 .2004،   سطيف -عباس

السنة اعبامعية   ،حواس صبلح ، أطركحة دكتوراه دكلة بعنواف التوجو اعبديد كبو معايَت اإلببلغ اؼباِف الدكلية .2
2007 /2008 . 

لنقدية يف ظل ِاعتماد اعبزائر معايَت احملاسبة الدكلية )حالة ركياؿ قائمة التدفقات ا ،ساَف ؿبمد الدينورم  .3
 .   2009 جامعة باتنة ،مذكرة ماجستَت،  موندياؿ بالوادم (

شنام عبد الكرًن ، تكييف القوائم اؼبالية يف اؼبؤسسات اعبزائرية كفق معايَت احملاسبة الدكلية ، مذكرة ماجستَت  .4
 .   2009، جامعة باتنة 

ىَت عمر اغبلو ، مدل التزاـ الشركات اؼبدرجة يف سوؽ فلسطُت لؤلكراؽ اؼبالية بتطبيق معيار احملاسبة عدِف ز  .5
 . 2009( " االعًتاؼ ك القياس" ، مذكرة ماجستَت يف احملاسبة ك التمويل ،  39الدكِف رقم )

يف البنوؾ ( ، مذكرة  IASق ) إمكانية تطبي صليحة عمارم ، فعالية اؼبعايَت احملاسبية الدكلية يف ظل العوؼبة .6
 ل شهادة اؼباجستَت ، جامعة سطيف لني

 دواتـيالالت وـاجملج . 
 . 01،رقم   2009أفريل  29ندكة احملاسبة ك اؼبخطط احملاس ي اؼباِف ،  .1

 ،2006/04عدد  ،ؾبلة الباحث ،اؼبربرات ك األىداؼ ،اؼبفهـو–التوافق احملاس ي الدكِف  ،مداين بن بلغيث .2
 كرقلة . جامعة

جامعة  2002/01عدد  ؾبلة الباحث ، إشكالية التوحيد احملاس ي "ذبربة اعبزائر" ، مداين بن بلغيث ، .3
 .كرقلة

حسن عبدالكرًن سلـو ، بتوؿ ؿبمد نورم ، دراسة بعنواف : دكر اؼبعايَت احملاسبية الدكلية يف اغبد من األزمة  .4
 –ابع ، كلية االقتصاد ك العلـو اإلدارية ، جامعة الزرقاء اػباصة اؼبالية العاؼبية ، مقدـ إُف اؼبؤسبر العلمي الس

 .األردف
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، السنة 116نعيم دنبش ، معايَت احملاسبة الدكلية ، ؾبلة اجملمع العريب للمحاسبُت القانونيُت ، العدد .5
2003. 

شرة اجملمع العريب ن ، 2ؿبمد ياسُت غادر ، دكر اؽبيئات األكاديبية يف اعتماد معايَت احملاسبة الدكلية ،ج .6
 .2004أيار  26للمحاسبُت القانونيُت ، العدد 

 .2009النظاـ احملاس ي اؼباِف ،كزارة اؼبالية ،اجمللس الوطٍت للمحاسبة ، .7

أدكات مستحدثة لتغطية اؼبخاطر أـ لصناعتها ؟ كلية  بن رجم ؿبمد طبيسي ،اؼبنتجات اؼبالية اؼبشتقة : .8
اؼبركز اعبامعي سوؽ أىراس ،حبوث ك أكراؽ عمل اؼبلتق  الدكِف بعنواف " – العلـو االقتصادية ك علـو التسيَت

،كلية  2009أكتوبر   20-21األزمة اؼبالية ك االقتصادية الدكلية ك اغبوكمة العاؼبية " اؼبنعقد خبلؿ الفًتة 
ستثمار يف جامعة فرحات عباس سطيف  ،منشورات ـبرب الشراكة ك اال –العلـو االقتصادية ك علـو التسيَت 

 .2009مغاريب  –اؼبؤسسات الصغَتة ك اؼبتوسطة يف الفضاء األكرك 

 التعامل باؼبشتقات اؼبالية كأحد عوامل ظهور األزمة اؼبالية العاؼبية اغبالية ، ريد مصطف  ،ف بوعافية ظبَت ، .9
مل اؼبلتق  الدكِف حبوث ك أكراؽ ع جامعة ؿبمد بوضياؼ اؼبسيلة  ،–كلية العلـو االقتصادية ك علـو التسيَت 

 2009أكتوبر   20-21بعنواف " األزمة اؼبالية ك االقتصادية الدكلية ك اغبوكمة العاؼبية " اؼبنعقد خبلؿ الفًتة 
جامعة فرحات عباس سطيف  ،منشورات ـبرب الشراكة ك االستثمار  –،كلية العلـو االقتصادية ك علـو التسيَت 
 .2009مغاريب  –لفضاء األكرك يف اؼبؤسسات الصغَتة ك اؼبتوسطة يف ا

عبد القادر خداكم مصطف  ، بزيرية اؿبمد ،األدكات اؼبالية اإلسبلمية بُت ؿبدكدية التعامل ك إمكانية التطور  .10
،األزمة  2009مام  5 – 6يف السوؽ اؼبالية اإلسبلمية ،اؼبركز اعبامعي خبميس مليانة ،اؼبلتق  الدكِف الثاين 

 .النظاـ اؼبصريف اإلسبلمي مبوذجا –ل اؼبالية ك اؼبصرفية اؼبالية الراىنة ك البدائ
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 يةـواقع اإللكرتوىـاملد . 
  15/4/2011 : الموقع في ، الدولية المحاسبة معايير بحث .1

file://localhost/F:/%الدكلية_منقوؿ20احملاسبة%20معايَت%20حبث.mht 

 اؼبملكة العربية السعودية لتحقيق التوافق مع ياسر أضبد السيد ؿبمد اعبرؼ ، أنبية تطوير معايَت احملاسبة يف .2
يف اؼبملكة مهنة احملاسبة   :معايَت احملاسبة الدكلية ، الندكة الثانية عشر لسبل تطوير احملاسبة يف اؼبملكة ربت عنواف

 اؼبملكة العربية السعودية ، –الرياض  2010مام 19العربية السعودية كربديات القرف اغبادم كالعشركف 

://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/FemaleStds/OleshahCenterhttp  
األكاديبية    -طالب دكتوراة ؿباسبو  معايَت احملاسبة الدكلية ك االزمة اؼبالية العاؼبية ، جورج توما بيداكيد ، .3

mht.  20/03/2011تايبز20ستار%20منتديات%/file://localhost/F:/marsالعربية يف الدمبارؾ ،
 2010/03/13مهنة احملاسبة ك دكرىا  يف بناء  االقتصاد الوطٍت ،  

4. -http://www.3ieon.com/up/uploads/images/saher 
 elmsaaa4667a0d0f.gif 

هات تشريع معايَت احملاسبة ، جامعة الشرؽ األكسط ظاىر شاىر القشي ، أثر األزمة العاؼبية عل  ج .5
      ,http://www.jps-12/03/2010، للدراسات العليا

dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=4866 

الدكرة التحضَتية للمتقدمُت المتحانات احملاسبُت القانونيُت دمشق  مأموف ضبداف ،معايَت احملاسبة الدكلية ، .6
   .dis.com-www.jps        2008/12/03 ك لغاية  2008/11/24

عبد اغبفيظ ؿبمد كرًن ،األدكات اؼبالية :مفهومها ك كيفية االعًتاؼ هبا ك االفصاح عنها يف القوائم اؼبالية  .7
  .ليبيا ة احملاسبة، جامعة اعببل الغريب،عضو ىيئة تدريس بكلي

com/file/207803877/1e64c947/__________.htmlhttp://www.4shared.. 

    www .kantakji.comأشرؼ ؿبمد دكابة ،اؼبشتقات اؼبالية يف الرؤية اإلسبلمية ،من اؼبوقع .8
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األدكات اؼبالية كاؼبشتقات ، ؿباضرات الدكتور ظبَت الريشاين ،  .9
file://localhost/F:/mars/%20للغاية%20ة%ىام20كاؼبشتقات_ؿباضرة%20اؼبالية%20األدكات

 mht ، 12/03/2011العرب20احملاسبُت%20%-

10. http://almohasb1.blogspot.com/2010/04/international-accounting-
standards-new.html#ixzz0ykkFdygI, 27/05/2010 . 
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  A 

- AAA : American Accounting Association                                  الجمعٌة األمرٌكٌة للمحاسبة 

                                                                                                          

- AAP : Accepted Accounting Principles                                             مبادئ محاسبٌة مقبولة 

                                                                                                             

- AICPA : American Institude of Certified Public Accountants المعهد األمرٌكً للمحاسبٌن 

                                                                                                             انونٌٌنالق

  

- APB : Accounting Principles Board                                              مجلس المبادئ المحاسبٌة 

                                                                                                         

- ARB : Accounting Research Bulletin                                          منشورات بحوث محاسبٌة  

                                                                                                          

C 

- CAP : Committee on Accounting Procedure                                لجنة اإلجراءات

 المحاسبٌة

F 

- FASB : Financial Accounting Standards Board                        معاٌٌر المحاسبة مجلس

                                                                  األمرٌكً                                     المالٌة

        

G 

- GAAP :Generally  Accepted  Accounting  Principles          صٌغة المبادئ المحاسبٌة

                  ا                                                                                     المقبولة عموم

          

I 

- IAPC : International Auditing Practices Committee            لجنة ممارسة   الدولٌة

   المراجعة

- IAS : Intrnational Accounting Standards                           معاٌٌر المحاسبة الدولٌة

      

 املصطلخـات
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- IASB : International Accounting Standards Board                 مجلس معاٌٌر المحاسبة

 الدولٌة

- IASC : International Accounting Standard Committee            لجنة معاٌٌر المحاسبة

 الدولٌة

- IASCF : International Accounting Standards Committee Foundation مؤسسة  
المحاسبة المجنة الدولية لمعايير  

- IFAC  :  International Federation  of  Accountants                        ًاالتحاد الدول

 للمحاسبٌن

- IFAD :   International Forum on Accounting  Development          ًالمنتدى الدول 

                                                                                المحاسبة لتطوٌر            

                    

- IFRIC : The International Financial Reporting Interpretation Committee        

                                                                                   لجنة تفسٌرات التقارٌر المالٌة

                

- IFRS :International Financial Reporting Standards       معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة       

- IOSCO : The International Organisation of Securities Commissions        المنظمة

                                                                                        الدولٌة للجان األوراق المالٌة

         

S 

- SAC : The Standards Advisory Council                                        المجلس االستشاري

                           للمعاٌٌر

- SEC : Securities and Exchange Commission                    هٌئة تنظٌم تداول األوراق المالٌة

الرقابة و اإلشراف على                                                                             و هٌئةأ

 البورصات

- SFAC: Statement of Financial Accounting Concepts                         نشرة مفاهٌم

                                                                                           المحاسبة المالٌة األمرٌكٌة

            

- SFAS:  Statement of Financial Accounting Standards             نشرة معاٌٌر المحاسبة

                                                                                                      المالٌة األمرٌكٌة

        

- SIC : Standing Interpretation Committee                                        اللجنة الدائمة

                                                                                                  لتفسٌرات المعاٌٌر
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 املصطلخات
 الملخص

تعرؼ الشركات الكربل يف العاَف توسعا جغرافيا غَت مسبوؽ، ساعد عل  ذلك توفر العديد من األسباب لعل من أنبها 
عوؼبة األسواؽ اؼبالية ك ربرير التجارة اػبارجية ك تطوير كسائل االتصاؿ اغبديثة ك التوسع يف استعماؿ شبكة األنًتنت. كل ىذه 

فرص االحتكار ك عززت من حدة تنافس الشركات األمر الذم يصعب لبعض ىذه األخَتة )ذات الرفع  العوامل أدت إُف إزالة
اؼباِف اؼبرتفع( اغبصوؿ عل  التمويل من مصادره التقليدية فتلجأ إُف تطوير ك استخداـ األدكات اؼبالية )اؼبشتقات اؼبالية( اليت من 

تكبدىا نتيجة حدكث بعض الظركؼ اؼبساعدة عل  ذلك. يطلق كييزك ك كهبانت شأهنا ؾباهبة اػبسائر )التحوط( اليت من احملتمل 
عل  ىذه األدكات اؼبالية اؼببتكرة باألدكات اؼبالية اؼبشتقة ك ذلك ألف اؼبنظمات اؼبهنية إصدار معايَت ؿباسبية تنظم اؼبمارسة 

زانية(. فعل  سبيل اؼبثاؿ أصدر ؾبلس معايَت احملاسبة احملاسبية ؽبذه األنواع من مصادر التمويل )معظمها يعترب سبويل خارج اؼبي
 االعًتاؼ ك القياس -: األدكات اؼبالية39IAS، ك اؼبعيار احملاس ي -العرض–: األدكات اؼبالية 32IASالدكلية اؼبعيار احملاس ي 

بقصد  (IASB)ألنشطة من : اإلفصاح عن األدكات اؼبالية. جاءت كل ىذه اIFRS 7، ك معيار التقارير اؼبالية احملاسبية -
 توفَت األسس ك القواعد احملاسبية اليت تضمن إنتاج نوعية عالية من اؼبعلومات احملاسبية. 

Résumé 

Lesgrandesentreprisesdanslemondeconnaissentuneexpansiongéographique

importante, aidé par la disponibilité d'une variété de raisons, notamment la

mondialisationdesmarchésfinanciersetlàlibéralisationducommerceextérieur

etledéveloppementdesmoyensmodernesdecommunicationetdel'expansion

de l'utilisationde l’internet.Tousces facteursontconduità la suppressiondes

possibilités demonopole et renforcé l'unité de sociétés concurrentes, qui sont

difficilespourcertainsdecesderniers(aveceffetdelevierélevé)pourobtenirle

financement provenant des sources traditionnelles et poussé dans le

développement et l'utilisation d'instruments financiers (dérivés) qui face à la

perte (de couverture ), qui a probablement subi à la suite de certaines

circonstances, pour l'aider. Et appellent KIESO et WIJANT ces instruments

financiers innovants  des instruments financiers dérivés, car leur valeur est

dérivéede lavaleurdesautresactifscomme lesactions etdesobligations,ou

liésà l'undes indicateursdebasetelsque les tauxd'intérêt.Àlasuitedecette

expansion de s'appuyer sur les actifs et passifs financiers, la plupart des

organisationsprofessionnellesontessayédepublierdesnormescomptablesqui

régissentlapratiquedelàcomptabilitépourcestypesdesourcesdefinancement

(principalement lefinancementestendehorsdubilan).Parexemple, leconseil

des norme comptable a publié la norme comptable internationale (IAS) 32

instruments financiers : présentation, et la norme comptable (IAS) 39

instruments financiers : comptabilisation et évaluation, norme internationale

d'information financière (IFRS) 7: information à fournir. Toutes ces activités

viennentde l’IASBafindefournir lesfondementset lesrèglescomptablesqui

assurentlaproductiondesinformationscomptablesdequalité. 
 
 


