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 المعايير المحاسبية: دراسة مقارنة

 

 عقاري مصطفى الدكتور: 

 حماضرأستاذ 

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري 

 جامعة احلاج خلضر. باتنة
 

 ملخص البحث
الدول إلى إنشاء هٌئات  كثٌر من لجؤت

مهنٌة فً المحاسبة خولت لها الصالحٌة فً 
 وضع وإصدار المعاٌٌر المحاسبٌة التً ٌكون
من شؤنها خلق مناخ مالئم ٌضمن تدفق حركة 
السلع والخدمات، وكذلك حركة األموال. وحتى 
 تتم هذه العملٌات باستمرار كان لزاما على

أن تقدم الوحدات االقتصادٌة فً تلك الدول 
المعلومات بالنوعٌة الالزمة التً تعزز العالقة 
واالرتباط بٌنها وبٌن مختلؾ المتعاملٌن 

 حالٌا الجزائر لٌس هناك لكن فً االقتصادٌٌن.
اتفاق على المبادئ المحاسبٌة الواجب إتباعها 
لمعالجة كثٌر من القضاٌا والمشاكل المحاسبٌة 
المستجدة نتٌجة التحوالت التً تعرفها الجزائر 
فً المجال االقتصادي واالجتماعً والسٌاسً. 
حٌث أصبحت عقٌدة السوق هً اإلطار المحدد 

التبادل االقتصادي، وأصبح  والمنظم لعملٌات
مفهوم الربح، الشراكة، الخصخصة، 
البورصة... ٌحتل حٌزا واسعا فً أذهان رجال 

ومن المال واألعمال والسٌاسة على حد سواء. 
فإنه ؼنً عن التؤكٌد بؤن معظم هذا المنطلق 

المبادئ واألسس والقواعد المحاسبٌة التً 
ٌر ٌصدرها مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ؼ

 لدى المههيين في الجزائر. متوفرة

Abstract 
Many countries around the 

world have made an effort to create 

a more efficient accounting 

professional body that better 

responds to the demands of today’s 

market place- nationally and 

internationally. And make it 

developing, in the public interest, a 

single set of high quality, global 

accounting standard that require 

transparent and comparable 

information that contribute to the 

development of global capital 

markets.  

 

 Following the multi form 

reforms that are taken by Algerian 

authority, accounting standards and 

principles applied in practice are 

not adequate to the new changing 

environment.   

 

 هدف البحث:
ٌهدؾ هذا المقال إلى التطرق إلى الضؽوط البٌئٌة الداخلٌة والخارجٌة التً تتطلب 

لمراجعة لمواكبة مستوى أعمال واؽٌٌر للت للمحاسبة ضرورة إخضاع المخطط الوطنً
الجمعٌات والمنظمات المحاسبٌة الدولٌة منها على الخصوص مجلس معاٌٌر المحاسبة 

وحجم التحدٌات  هلهدؾ ارتؤٌنا تقدٌم عرض مختصر ٌبٌن واقعالدولٌة. ولتحقٌق هذا ا
 التً تواجهه حالٌا.

 
 عرض مختصر عن دور المخطط الوطنً للمحاسبة .1
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مما ال شك فٌه أن المخطط الوطنً للمحاسبة ٌعتبر أول خطوة فً مجال ضبط 
كان وتنظٌم الممارسة المحاسبٌة جاء لٌحل محل النموذج المحاسبً الفرنسً العام الذي 

سائدا، والذي كان ٌتماشى مع الواقع االقتصادي اللٌبرالً الذي ٌعتبر الربح فٌه هو 
الهدؾ األساسً الذي ٌحدد وٌوجه السٌاسات االقتصادٌة على المستوٌٌن الجزئً 

 والكلً.
وتفادٌا كذلك ألوجه القصور التً مٌزت المخطط المحاسبً العام الفرنسً مع بداٌة 

طط المحاسبً الجزائري تناقضاته ومشاكله واتجه نحو اتباع الستٌنات، تدارك المخ
مسار آخر مؽاٌر ٌتفق مع التوجهات السٌاسٌة، واالقتصادٌة، واالجتماعٌة التً كان 
النظام الجزائري آنذاك ٌسعى إلى تجسٌدها من خالل المخططات التنموٌة التً شرع فً 

. والشًء الملفت لالنتباه هو التقبل تطبٌقها انطالقا من نهاٌة الستٌنات من القرن الماضً
والتفتح الذي أبداه المخطط المحاسبً الجزائري لمختلؾ التٌارات المحاسبٌة السائدة 
آنذاك، ومنها على سبٌل الخصوص توحٌد الممارسة المحاسبٌة مع ما تتطلبه ظروؾ 
المرحلة الراهنة، وذلك من أجل تحدٌث المحاسبة كلؽة مشتركة ذات مفاهٌم 

لحات نمطٌة تسهم فً توطٌد العالقات وتعزٌز الثقة فٌما بٌن مختلؾ المتعاملٌن ومصط
حتى ٌتمكنوا من تخصٌص رإوس األموال  ماالقتصادٌٌن، وتنوٌر أحاسٌسهم ومداركه

 التً ٌشرفون علٌها على المشارٌع االستثمارٌة الناجحة والمربحة.
 

ئري هو ضمان خلق بنك الجزا ًومن ثم فلقد كان منطلق هندسة المخطط المحاسب
اإلدارٌة والتنظٌمٌة سواء  تللمعلومات ٌسخر لمختلؾ االستخدامات فً كل المستوٌا

كانت تخص األجهزة المركزٌة، أو األجهزة المحلٌة. وكانت أسسه الهٌكلٌة والتفسٌرٌة 
متفتحة ومنسجمة إلى قدر كبٌر مع الكثٌر من العوامل والمتؽٌرات البٌئٌة المحلٌة 

ة وقتذاك. وكان ٌهدؾ على وجه الخصوص لتلبٌة االحتٌاجات والمتطلبات من والدولٌ
 المعلومات الضرورٌة لتحقٌق األهداؾ االقتصادٌة الكلٌة من خالل المخططات الوطنٌة.

 

ت جذرٌة فً كافة اتؽٌر جزائرالفٌه  لكن الوضع اآلن أصبح مؽاٌرا، حٌث تعرؾ
قتصاد الوطنً إذ تحول اهتمام السلطات تنظٌم وتوجٌه االمجال فً  وخاصة ،المجاالت

التؽٌر فً بعض  وصلولقد  .للربح الهادفةاألعمال الحكومٌة إلى التركٌز على 
ولكن تعرؾ مجاالت أخرى مثل مهنة المحاسبة  ؼٌر متوقعة،المجاالت درجة 

وتتضح  .التؽٌراتلم تتؽٌر على نحو ٌواكب هذه مستوى متدن بحٌث  والمراجعة
التوازن فً مستوى التؽٌر لما للمهنة من أثر مباشر على الشكل  حالة عدم خطورة

الذي بموجبه ٌتم قٌاس العملٌات واألحداث والظروؾ التً تإثر على  والمضمون
مختلؾ الفئات وإٌصال نتائجها ل االقتصادٌة الوحداتونتائج أعمال  المالًالمركز 

لٌة الحالٌة أثر كبٌر على توجٌه كون للقوائم الماتخدمة لها. ومن ثم ال نتوقع بؤن ٌالمس
 سلوكات األفراد والجماعات العاملة فً عالم المال واألعمال.

 
المحاسبٌة على إٌجاد  للممارسةولهذه االعتبارات انصبت مساعً الهٌئات المنظمة 

الصٌػ والكٌفٌات التً تعرض بها النتائج المالٌة للوحدة االقتصادٌة ووضعها المالً، 
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هما إعطاء موازنة متكافئة تحافظ على مصالح مختلؾ المستخدمٌن والتً ٌراعى فٌ
للتقارٌر المالٌة )ذات النفع العام(، خاصة لمن لٌس لدٌه السلطة على الحصول على 

 المعلومات المحاسبٌة كالمستثمرٌن والدائنٌن ... الخ. 
 تتؤتى نتائج البحث فً المجال المحاسبً الوكانت قناعة تلك الهٌئات والمنظمات بؤن 

ثماره إال عن طرٌق وجوب الربط بٌن النظرٌة والتطبٌق. ألن النظرٌة فً المحاسبة 
ٌفترض أن تقدم شرحا وتقٌٌما للواقع العملً وهً استنادا إلى ذلك توفر األساس العلمً 
لدراسة الطرق المحاسبٌة الحالٌة والمقترحة، وبما ٌحقق فً النهاٌة التوجٌه والترشٌد 

العملٌة. ومن هنا نجد أن النظرٌة فً المحاسبة  تبرٌر والشرح للممارساولٌس مجرد الت
. أي أنه ال ٌكفً أن تكون النظرٌة متسقة منطقٌا، اٌجب أن ٌكون لها محتوى تطبٌقٌ

 .1وإنما ٌجب أٌضا أن تكون قابلة للتطبٌق العملً
 

تٌاجات ونظرا لتباٌن وجهات النظر حول نوع وطبٌعة وحجم المعلومات التً تلبً اح
المالٌة المصدرة إلى  المحاسبةمنتجات  تكونمختلؾ المستعملٌن لها فإنه ٌراعى بؤن 

وٌقصد  .الخاصو العام ٌن:من القوائم المالٌة ذات الؽرض وحدة المحاسبٌةخارج ال
العام تلك الموجهة معلوماتها إلى مجموعة أو أكثر من  الؽرضبالقوائم المالٌة ذات 
حاجة  لتلبٌةتلك الموجهة إلى مستفٌد معٌن بشخصه وذلك  خرىألالمستفٌدٌن. وٌقصد با

القوائم المالٌة أو  ائب،الضرخاصة له، ومثال ذلك البٌانات المالٌة التً تعد لمصلحة 
وما ٌعزز دور المحاسبة من الجانب  .قرضالمعدة لبنك أو لجهة معٌنة للحصول على 

هذه القوائم، حٌث تقضً عدة من  ٌتطلب إصدار مثل التجاري القانونً هو أن القانون
ونتائج األعمال  ،تقرٌرا عن المركز المالً وحدة االقتصادٌةالمواده أن تعد إدارة 

 .2فً نهاٌة كل فترة مالٌة  (وحساب األرباح والخسائر ،مٌزانٌة)
 

كما  تشٌر جزائرالمهنٌة وظروؾ استخدام المعلومات المحاسبٌة فً ال الظروؾإن 
للمحاسبة المالٌة وذلك لؽرض  جدٌدة إلى حتمٌة إصدار معاٌٌر سابقا تمت اإلشارة إلٌه

 قوائم المالٌةالعملٌات واألحداث والظروؾ التً تإثر على ال لقٌاستحدٌد الطرق السلٌمة 
 ونتائج أعمالها وإٌصال المعلومات المالئمة التً ٌمكن للربحالهادفة  وحدات المحاسبٌةلل

. ولؽرض تحقٌق هذا الهدؾ ٌجب أن تكون المعاٌٌر نالمستفٌدٌاالعتماد علٌها إلى 
كما  الجزائر الداخلً والخارجً،مالئمة لمحٌط  بؤهداؾالمصدرة ذات صلة مباشرة 

. ذلك ما مع بعضها البعض ومتسقةٌجب أن تكون مفهومة ومقبولة من قبل مستخدمٌها 
 نتبٌنه من خالل المقارنات التالٌة:

 
س معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والمخطط الوطنً مقارنة نتائج أعمال كل من مجل .2

 للمحاسبة.
 (: مقارنة المعاٌٌر المرتبطة بقائمة الوضع المالً )المٌزانٌة(.1جدول )

                                                 
1
 AAA : Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance. 1977. P.9 

 .316و  058ص  . 4891القبهون الججبري. ديوان المطبوعبث الجبمعيت. الجزائر. : وزارة العدل  2
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تارٌخ  (IASBالمحاسبة الدولٌة ) المعٌار
 اإلصدار

والتعدٌل 
على 

ب  الترٌت

المخطط الوطنً 
 .(PCN)للمحاسبة

ٌٌم  .0 تق

 وعرض البضاعة
عة وفقا للتكلفة أو ٌجب أن تقٌم البضا

 صافً القٌمة المحققة أٌهما أقل.

4890

.4880 
ٌجب أن ٌقٌم 
المخزون وفقا للتكلفة 

 أو السوق أٌهما أقل.
البحث  .8

 والتطوٌر

: األصول ؼٌر 69حل محله المعٌار 

 .الملموسة

4896

.4886 
4888 

ترسمل، ثم تطفؤ 
فً أجل أقصاه خمس 

 سنوات.

45. 
االحتماالت الطارئة 

داث الالحقة واألح
ة  لتارٌخ المٌزاٌن

ٌجب إظهار الخسائر وااللتزامات 
الطارئة والمحتملة إذا كانت مرجحة 
الوقوع وأنه ٌمكن تقدٌرها بدرجة معقولة 

 .من الدقة

4899

. 4881 
ٌجب إظهار 
الخسائر وااللتزامات 
الطارئة والمحتملة إذا 
كانت مرجحة الوقوع 
وأنه ٌمكن تقدٌرها 
بدرجة معقولة من 

 لدقة.ا

عرض  .46
األصول الثابتة 

 والمتداولة

اإلفصاح عن ) 4 (استبدل بالمعٌار رقم
 .السٌاسة المحاسبٌة

4898

 ملؽى. 
 ال ٌوجد.

محاسبة  .43

الممتلكات 
والمنشآت 
 والمعدات

ٌجب أن تدرج بالقوائم المالٌة األصول 
الثابتة وبتكلفتها التارٌخٌة أو بقٌمة إعادة التقٌٌم 

زٌد عن صافً القٌمة المستردة التً ٌجب أال ت
وترحٌل أرباح إعادة التقٌٌم إلى حقوق 
المساهمٌن مباشرة أما الخسائر فتحمل على 

 .األرباح

4890

. 4889 
ٌجب أن تدرج 
ة األصول  بالقوائم الماٌل
الثابتة وبتكلفتها 
التارٌخٌة أو بقٌمة إعادة 
التقٌٌم مخصوما منها 
مجمع االهتالك المرتبط 

 بها.
افع من .48

 الموظفٌن
منافع تعود للعاملٌن نظٌر الخدمات 

 التً ٌقدمونها لها.وتتخذ الشكل التالً:
  منافع قصٌرة األجل مثل األجور

 وما ٌتبعها.

  ،منافع بعد العمل مثل المعاشات
 العناٌة الصحٌة، التؤمٌن على الحٌاة.

 يمنافع عن إنهاء العمل االختٌار 
 وؼٌره.

 .منافع أخرى طوٌلة األجل 

4896

. 4888 
 ال ٌوجد

محاسبة  .05

المنح الحكومٌة 
 هاواإلفصاح عن

المساعدات )
 (الحكومٌة

ٌجب أال ٌتم االعتراؾ بالمنح الحكومٌة 
إال إذا توفرت الضمانات المعقولة أوال 
بالتزام الوحدة بالشروط المطلوبة وثانٌا بؤنه 
سٌتم استالم هذه المنح. وٌتم إظهار المنح 

فترات منتظمة. ضمن دخل الوحدة خالل 

.198

34881 
 ال ٌوجد

                                                 

 IASB : International Accounting Standard Board. 
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وتظهر المنح الخاصة باألصول فً 
المٌزانٌة إما كإٌراد مإجل أو بطرح المنحة 

 .للتوصل للقٌمة

محاسبة  .00

 االستثمارات
تظهر االستثمارات التً تصنؾ 
كؤصول متداولة بالقٌمة السوقٌة أو بالتكلفة 
أو السوق أٌهما أقل. تظهر االستثمارات 

ؾ كؤصول طوٌلة األجل بالتكلفة التً تصن
أو بقٌمة إعادة التقٌٌم. وفً هذه الحالة 
ترحل الزٌادة فً القٌمة الدفترٌة مباشرة 

 إلى المساهمٌن.

4893

. 4881 
تحدد تكلفة 
االستثمار فً األوراق 

السنة المالٌة فً نهاٌة 
المالٌة على أساس 
التكلفة أو القٌمة 
السوقٌة أٌهما أقل. علما 

الوطنً ال  أن المخطط
ٌشٌر إلى األوراق 

 .المالٌة طوٌلة األجل

محاسبة  .03
برامج المنافع 

 التقاعدٌة

ٌجب أن تحدد تكلفة منافع التقاعد 
باستعمال منتظم لطرٌقة تقٌٌم المنافع 
المستحقة أو طرٌقة تقٌٌم المنافع المتوقعة، 
وٌجب أن تحمل تكلفة الخدمة السابقة 

مساهمة رب والحالٌة على األرباح وكذلك 
 العمل.

.198

74881 
 ال ٌوجد

انخفاض  .63

 قٌمة الموجودات
إذا بٌنت المإشرات الداخلٌة والخارجٌة 


[IAS 36.12]  انخفاض قٌمة األصل فإنه

ٌجب تسجٌل مقابل ذلك االنخفاض 
)االهتالك(. أما األصول ؼٌر الملموسة 

[IAS 36.10]   فإنه ٌحسب إطفاإها دون

 لسابقة.الرجوع إلى المإشرات ا
[IAS 16 and IAS 38 ] 

 .مالحظة: ٌخضع المعٌاران للمراجعة

ٌسجل مقدار  4888
االنخفاض فً قٌمة 
األصول المادٌة القابلة 
لالهتالك والمصارٌؾ 
اإلعدادٌة والقٌم 
المعنوٌة سنوٌا مدة 
العمر القانونً لها. أما 
األراضً إن انخفضت 
قٌمتها، فتهتلك بشكل 

 استثنائً.

 األصول .69
 ؼٌر الملموسة

ٌتطلب المعٌار من الوحدة االقتصادٌة 
أن تسجل أصال ؼٌر ملموس، إذا وإذا فقط 
توفرت بعض الشروط. ٌشٌر المعٌار أٌضا 
إلى الكٌفٌة التً ٌتم بها قٌاس تلك األصول، 

 وٌحدد متطلبات اإلفصاح.
الشروط التً ٌجب توفرها لتسجٌل 
 األصول ؼٌر الملموسة المشتراة أو المنتجة

 [IAS 38.21] بالتكلفة هً:

  توفر إمكانٌة وجود منافع وخدمات
ترتبط باألصل ستحصل علٌها الوحدة 

 مستقبال.

  إمكانٌة تحدٌد تكلفة األصل ؼٌر
 .الملموس بطرٌقة واقعٌة

ال ٌوجد. لكن  4888
ٌشٌر المخطط الوطنً 
للمحاسبة إلى وجوب 
إطفاء المصارٌؾ 
اإلعدادٌة. التً ال 

ر ٌعتبرها أصوال ؼٌ
 ملموسة )معنوٌة(.

 ال ٌوجد 0554تقٌم العقارات المملوكة مبدئٌا على العقارات  .15

                                                 

IAS : International accounting standard. 
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أساس التكلفة مضافا إلٌها المصارٌؾ  المملوكة
الملحقة بعملٌة التبادل. ٌستثنى من هذه 

 التكلفة ما ٌلً:
تكلفة انطالق العمل السابق النطالق 
العمل، الخسائر الناتجة عن التلؾ أو 

ر التشؽٌل الضٌاع الؽٌر عادي، خسائ
األولٌة التً وقعت قبل أن تصل تلك 
 العقارات إلى المستوى المحدد لالستؽالل.

[IAS 40.20 and 40.23]. 

بعد االعتراؾ باألصل ٌمكن للوحدة  
 أن تسجله بؤحد الطرٌقتٌن:

 القٌمة العادلة -
 التكلفة. -

(، IASBٌقدمها المجلس )المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على: البٌانات التً 
 .(PCN) وبٌانات المخطط الوطنً للمحاسبة

 
ٌقدم الجدول أعاله ملخصا عن األعمال التً ٌقوم بها مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 
فٌما ٌخص تقدٌم اإلرشادات والتوجٌهات التوضٌحٌة المالزمة للمعاٌٌر التً ٌصدرها، 

تشعرها طوال تؤدٌة مهامه. فهو ٌتفاعل مع أي المشاكل وأوجه القصور التً ٌسوالتً تعالج 
جدٌدة( ٌراها تإثر سلبا أو إٌجابا على التقارٌر المالٌة التً تعدها الوحدات  قضٌة )قدٌمة،

االقتصادٌة وتفصح عنها لمختلؾ االستعماالت. فٌجب التنوٌه فً هذا الصدد بؤن 
عالمٌة تتوافق مع  المعاٌٌر التً ٌصدرها المجلس هً فً الواقع مصممة بحٌث تكون

المقتضٌات االقتصادٌة والمالٌة والقانونٌة الدولٌة. وما ٌبرر ذلك هو التركٌبة البشرٌة 
 التً ٌتكون منها، والدول األعضاء المشاركة فٌه.

 
إن المخطط الوطنً للمحاسبة الذي ٌعادل عمره تقرٌبا عمر مجلس معاٌٌر 

بقائمة المركز المالً إال ما  الخاصة من المعاٌٌر ( لم ٌصدرIASBالمحاسبة الدولٌة )
المتبقٌة من  %19ذلك ٌعنً أن  .(IASBمقارنة مع نظٌره )  %00ٌعادل نسبة 

المعاٌٌر ؼٌر متاحة فً الممارسة المحاسبٌة فً الجزائر بسبب أن معظمها ال ٌنسجم مع 
خضع ذلك فإن نوعٌة المعاٌٌر فً النظامٌن لٌست واحدة، حٌث ت ىالواقع. باإلضافة إل

المعاٌٌر الدولٌة المرتبطة بمجال معٌن إلعادة النظر فٌها ألكثر من مرة طالما اقتضت 
كون المعاٌٌر  أن الحاجة إلى ذلك. ومن النقاط األخرى التً تستحق التنوٌه، هً

المحاسبٌة التً ٌسعى إلٌها مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة تهدؾ إلى تحسٌن نوعٌة 
ً تإدي بالشركات الناجحة ذات الكفاءات والمهارات العالٌة أن المعلومات المحاسبٌة الت

تستقطب اهتمام المستثمرٌن )المدخرٌن( ورجال األعمال أٌنما كانوا خاصة فً زمن 
 كهذا ٌتمٌز بالتطور الهائل فً مجال اإلعالم والمعلوماتٌة.

 
 إلى  –لسوء الحظ  - الجزائر فً الحسابات راء ومحافظوالخب ونتٌجة لذلك ٌفتقر

الواضح أن  ومن. تساعدهم فً تؤدٌة مهامهممجموعة من معاٌٌر المحاسبة المالٌة 
إبداء ب جزائر كؽٌرهم فً الدول األخرى مطالبونفً ال مهنٌٌن المعتمدٌنالمحاسبٌن ال
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من المعاٌٌر التً ٌستندون  كاملةالقوائم المالٌة بدون وجود مجموعة  هم حول عدالةرأٌ
تصل فً بعض األحٌان إلى معالجة أمور  متعددةإلى اجتهادات  إلٌها. ولقد أدى ذلك

واضح إذا ما اختلفت وجهات نظرهم عن  ؼٌرمتماثلة بطرق مختلفة وتجعلهم فً موقؾ 
 محاسبٌا. األمورفً معالجة بعض  وحدةوجهات نظر إدارة ال

 
عٌشه إن الفراغ المرتبط بالمعاٌٌر المحاسبٌة فً الجزائر ٌنعكس على الواقع الذي ٌ

عالم األعمال والمال. فمن منا لم ٌسمع ٌوما فً أواخر السبعٌنات وأوائل الثمانٌنات بؤن 
الشركات تقوم بتوزٌع األرباح، وأن الشركة كذا هً األكبر فً المكان كذا، وأنها توظؾ 
عددا هائال من الٌد العاملة، وأن معدات إنتاجها عالٌة التطور. ومن منا لم ٌسمع فً نفس 

. أما البنوك اكبٌر اضرٌبٌ ابؤن الحصٌلة الضرٌبٌة متواضعة وأن هناك تهرب الوقت
فكانت دوما هً الضحٌة وهً المتهم، تمنح القروض لمن أرٌد لها أن تمنحه من القطاع 
اإلنتاجً، وال تسترد ما منحت من القروض إال من فئة القطاع العائلً والمهنً. أما 

ٌة فكانت تشكو هً األخرى فً عجز فً توازناتها الدولة الممثلة فً أجهزتها المركز
المالٌة. وأخٌرا، تكونت بورصة لتتداول القٌم مر علٌها عقد من الزمن مسجل فٌها خمس 

 شركات فقط، ومع ذلك فهً كلها عمومٌة. 
 

تها عدٌمة النشاط، تفتقر ً ٌراهن علٌها مجتمع األعمال فهٌئأما مهنة المحاسبة الت
تتمٌز بها نظٌراتها فً الدول األخرى التً تتطلع إلى التنمٌة إلى المقومات التً 

مالٌة من أهم وسائل تطوٌر المهنة لكً المحاسبة المعاٌٌر  رإذن ٌعتبر إصدا والتطور.
 .للربحتواكب التطور الهائل فً مجال األعمال الهادفة 

 
ب عند بنائها تعتبر أهم أدوات التطبٌق العملً. فإنه ٌج ةوما دامت المعاٌٌر المحاسبٌ

مراعاة كافة الظروؾ البٌئٌة المحٌطة. فال ٌكفً أن تكون المعاٌٌر متسقة منطقٌا وإنما 
ٌجب أٌضا أن تكون مالئمة لواقع التطبٌق العملً وما قد ٌفرضه هذا الواقع من 
اعتبارات خاصة اقتصادٌة كانت، أو سٌاسٌة، أو اجتماعٌة، أو قانونٌة، وأن تواكب 

فً مجاالت المعرفة وأدوات القٌاس والبحث، أو من حٌث مالءمتها التقدم المستمر 
وأن ؼٌابها أو ضعفها تترتب عنه المشاكل للتؽٌر فً األهداؾ والظروؾ المحٌطة. 

 التالٌة:
إلى اختالؾ األسس التً تعالج بموجبها  ٌإديمعاٌٌر المحاسبة المالٌة  إن ؼٌاب .4

مما ٌنتج عنه صعوبة مقارنة  قتصادٌةاال للوحداتوالظروؾ المالٌة  واألحداثالعملٌات 
ذ ااتخ عندوبالتالً صعوبة المقارنة بٌن البدائل المختلفة  وحدات.لهذه ال المالٌة قوائمال

المالٌة صعوبة أحٌانا فً المقارنة  البٌاناتٌجد مستخدم قد القرارات. فعلى سبٌل المثال 
فً  توفرةعلى المعلومات الماعتمادا  فٌهامختلفة ٌنوي استثمار أمواله  وحداتبٌن 

حداث أو أمختلفة لمعالجة عملٌات أو  محاسبٌةالقوائم المالٌة نتٌجة الستخدام طرق 
 .قرار االستثمار اتخاذظروؾ مماثلة مما ٌإدي إلى الصعوبة فً 

معاٌٌر المحاسبة ٌإدي أحٌانا إلى استخدام طرق محاسبٌة ؼٌر سلٌمة  ؼٌابإن  .0
الظروؾ التً تإثر على المنشؤة وإٌصال نتائجها إلى و واألحداثلقٌاس العملٌات 
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أن القوائم المالٌة للمنشؤة قد ال تظهر مركزها المالً  ذلكالمستفٌدٌن. وٌترتب على 
 بطرٌقة مالئمة ومناسبة. أعمالهاونتائج 

بطرٌقة  وحدةؼٌاب معاٌٌر المحاسبة إلى إعداد القوائم المالٌة لل ٌإديقد  .6
صلحت المعالجة الحسابٌة، مما ٌترتب علٌه صعوبة استفادة  ، حتى وانومعقدةمقتضبة 

إذ ٌستلزم فهمها الرجوع إلى مصادر إعدادها أو قدرة علمٌة متمٌزة  منها،مستخدمٌها 
فً معظم الحاالت، سواء لعدم إمكانٌة الرجوع إلى المصادر بحكم  متوفراوكالهما لٌس 
أو الخبرة والمعرفة. والشك أن  والحجم والمكان السرٌة أو التشعب حٌثطبٌعتها من 

صعوبة اتخاذ القرارات من قبل قطاع كبٌر من المستفٌدٌن وزٌادة  توضح حقائقهذه ال
وبالتالً وجود حالة عدم ثقة تإثر على حجم وظٌفة القرارات التً  فٌهااحتمال الخطؤ 

 .ٌتخذونها

 
خاصة بجدول النتائج أما المقارنة الثانٌة فهً تقتصر حول معاٌٌر المحاسبة المالٌة ال

 التً نوضحها فً الجدول الموالً:
 (:مقارنة المعاٌٌر المرتبطة بجدول النتائج )األرباح والخسائر(.2جدول)
تارٌخ  (.IASBالدولٌة ) ةالمحاسب المعٌار

 اإلصدار

والتعدٌل 
على 
 الترتٌب

 المخطط الوطنً للمحاسبة 

(PCN) 

محاسبة  .4
 االهتالك

صل القابلة ٌجب أن توزع تكلفة األ
لالهتهالك على الفترات المحاسبٌة خالل 

 العمر اإلنتاجً بصورة منتظمة.

4893 
4884 

ٌجب أن توزع تكلفة األصل 
القابلة لالهتالك على الفترات 
المحاسبٌة خالل العمر اإلنتاجً 

 بصورة منتظمة.

البنود  .8
غٌر العادٌة 

الفترات وبنود 
 السابقة

والتغٌر فً 
السٌاسة 
 ةالمحاسبٌ

ٌجب أن ٌتضمن صافً الدخل الدخول 
من العملٌات العادٌة وؼٌر العادٌة مع 
اإلفصاح عن طبٌعة وقٌمة كل منهما. مع 
وجوب اإلفصاح عن التعدٌالت التً نتجت 

 عن التؽٌر فً السٌاسة المحاسبٌة.

4899 
4886 

ٌجب أن ٌتضمن جدول 
النتائج كل نواتج وتكالٌؾ خارج 

ائٌة(، االستؽالل )البنود االستثن
لكنه ال ٌشٌر إلى الترتٌبات التً 
ٌجب اتخاذها أثناء التؽٌر فً 

 السٌاسة المحاسبٌة.

محاسبة  .11
 عقود اإلنشاء

ٌتم استخدام طرٌقة نسبة اإلنجاز إذا 
اإلٌرادات الكلٌة،نسبة -أمكن معرفة

العقد، وإن تعذر ذلك  ةاإلنجاز،وتكلف
 تستخدم الطرٌقة األخرى
 )أساس البٌع مثال(.

4898 
4880 

ٌتم استخدام طرٌقة نسبة 
اإلٌرادات -اإلنجاز إذا أمكن معرفة

ؾ  ة، ونسبة اإلنجاز،وتكاٌل الكٌل
العقد، وإن تعذر ذلك تستخدم 

 الطرٌقة األخرى )أساس البٌع(.

محاسبة  .12
 ضرٌبة الدخل

ٌجب أن ٌدخل مصروؾ الضرٌبة 
 عن الفترة فً تحدٌد صافً الربح.

4898 
4883 

روؾ ٌجب أن ٌدخل مص
الضرٌبة عن الفترة فً تحدٌد 

 صافً الربح.

محاسبة  .17
 عقود اإلٌجار

تحمل مصارٌؾ اإلٌجار التشؽٌلً على 
نتٌجة الفترة للمستؤجر واعتبار اإلٌجار عائدا 
بالنسبة للمإجر والذي ٌجب أن ٌظهر فً 
مٌزانٌته قٌمة أصوله المإجرة. وٌجب أن 

4890 
4889 

تحمل مصارٌؾ اإلٌجار 
التشؽٌلً على نتٌجة الفترة 
للمستؤجر واعتبار اإلٌجار عائدا 
بالنسبة للمإجر والذي ٌجب أن 
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ٌظهر عقد اإلٌجار التموٌلً فً مٌزانٌة 
 تلمستؤجر ضمن األصول وااللتزاماا

بمبلؽٌن متساوٌٌن )القٌمة الحالٌة للدفعات( 
 وٌظهر فً مٌزانٌة المإجر بصافً قٌمة

 االستثمار.

أصوله ٌظهر فً مٌزانٌته قٌمة 
المإجرة. دون وجود أي معٌار 
ٌنص على المعالجة المحاسبٌة 

 لإلٌجار التموٌلً.

18. 
االعتراف 

 باإلٌراد

ٌتم االعتراؾ باإلٌراد الناتج عن بٌع 
البضاعة أو الخدمات بعد التؤكد من 
تحصٌل القٌمة، ونقل المخاطر والمنافع 

 من المشتري للبائع.

4890 
4886 

بمجرد نقل ملكٌة  ٌتم االعتراؾ باإلٌراد
المخزون المباع عن طرٌق نقل المخاطر والمنافع 

 من المشتري على البائع عن طرٌق الفاتورة.

23. 
المحاسبة عن 

نفقات 
 االقتراض

ٌجب على الوحدة التً تتكبد نفقات 
اقتراض وتكالٌؾ على أصول تتطلب 
فترة زمنٌة طوٌلة إلعدادها لألؼراض 

ع أو المرجوة منها سواء كانت للبٌ
لالستعمال أن تتبع سٌاسة ٌتم بموجبها 
رسملة نفقات االقتراض أو أن تتبع سٌاسة 

 مخالفة لذلك.

4891 
4886 

نفقات االقتراض تندرج 
ضمن مصارٌؾ االستؽالل وال 
توجد أي إشارة إلى معالجتها 

 بؽٌر ذلك.

حصة  .33
السهم من 

 األرباح

ٌجب على الوحدات التً ٌتداول 
تعرض مع قائمة  الجمهور أسهمها أن

الدخل المعلومات التً توضح األرباح 
والخسائر الناتجة عن األنشطة العادٌة، 
واألرباح والخسائر األخرى، وأن تبٌن 

 .مقدار العائد على السهم
مالحظة: المعٌار ٌخضع حالٌا 

 للمراجعة.

 ال ٌوجد. 4888

37. 
مخصص 

االلتزامات 
واألصول 
 المحتملة.

 IAS] ا فقط: تكون المإونة إذا، وإذ

االلتزام المحتمل هو حدث  كان[37.14

ٌنتج عنه التزام قانونً ٌجعل الوحدة فً 
وضعٌة ال تتوفر فٌها على بدٌل واقعً، 

 IAS]وإنما تصبح مضطرة لتسوٌته.

37.10]. 

تشكل مإونة للخسائر  
والتكالٌؾ المحتملة إذا تحققت 

 الشروط التالٌة:

   ظهور التزام نتٌجة أحداث
 ماضٌة.

  وجود احتمال للتسدٌد )أكثر
 توقعا(

  ٌمكن تقدٌر المبلػ بكٌفٌة
 مناسبة.

(، وبٌانات IASBالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على: البٌانات التً ٌقدمها المجلس )
 .(PCN) المخطط الوطنً للمحاسبة

 من الجدول السابق نالحظ :
ة المنظمة لألنشطة تعتبر المعاٌٌر التً وضعها مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌ .4

والعملٌات االقتصادٌة المإثرة على جدول النتائج لها ما ٌقابلها فً المخطط الوطنً 
(. الذي ٌتعلق باإلفصاح 66)رقم  للمحاسبة بدرجة تكاد تكون متساوٌة. باستثناء المعٌار

 عن حصة السهم من األرباح.
تً مفصلة ومتجددة إن المعاٌٌر التً ٌضعها مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة تؤ .0

 على العكس من مثٌلتها فً المخطط الوطنً للمحاسبة.
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وأخٌرا، نقدم المقارنة الخاصة بالمعاٌٌر العامة المنظمة للعمل المحاسبً الموضحة 
 حسب الجدول الموالً:

 (:المعاٌٌر العامة المنظمة للعمل المحاسب3ًجدول )
تارٌخ  معٌار المحاسبة الدولٌة المعٌار

والتعدٌل  اإلصدار
 على الترتٌب

معٌار 
المخطط الوطنً 

 للمحاسبة

. اإلفصاح 1
عن 

السٌاسة 
 المحاسبٌة

ٌجب اختٌار السٌاسة المحاسبٌة وفق اعتبارات: 
 التحفظ، تفوق الجوهر على الشكل، المادٌة.

4890 
4889 

 ال ٌوجد

. البٌانات 3
المالٌة 
 الموحدة

 ال ٌوجد ملؽى 4893 .09، 09تم إلؽاإه واستبداله بالمعٌارٌن :

5 .
المعلومات 

التً ٌجب 
اإلفصاح 

 عنها

البٌانات التً  ملؽى 4893 4معٌار ملؽى، وحل محله المعٌار رقم :
ٌجب أن 

تتضمنها 
الجداول الملحقة 
للقوائم المالٌة 
األساسٌة ) 

إلى  6الجدول
49.) 

. المعالجة 6
المحاسبٌة 

للتغٌر فً 
 األسعار

إعادة تقٌٌم  ملؽى 4899 40استبدل بالمعٌار رقم :
االستثمارات 

القابلة لالهتالك 
اعتمادا على 
معامالت إعادة 
التقٌٌم التً 
تصدرها وزارة 
المالٌة فً حالة 

 الحاجة إلٌها.

. التغٌٌر 7
فً الوضع 

 المالً

ٌجب أن تتضمن القوائم المالٌة قائمة التدفق النقدي 
الذي ٌجب أن ٌتضمن مصادر واستخدامات 

بالنشاط العادي وتلك التً تعتبر  األموال المتعلقة
 ؼٌر عادٌة ولٌست جزءا من النشاط العادي.

4899 
4881 

 ال ٌوجد

14 .
التقارٌر 
المالٌة 

 للقطاعات

ٌجب على الوحدات التً تتداول أسهمها فً 
األسواق المالٌة أن تقدم المعلومات المالٌة عن 

 قطاعاتها الصناعٌة والجؽرافٌة الهامة.

4894 
4889 

 دال ٌوج

15 .
المعلومات 

المبٌنة آلثار 
التغٌٌر فً 

 األسعار

ٌجب على الوحدات عرض معلومات عن القٌمة 
المعدلة لألصول الثابتة، والقٌمة المعدلة لتكلفة 
المبٌعات، وتعدٌل البنود النقدٌة وتؤثٌر القروض 
وحقوق المساهمٌن والبنود األخرى التً تبٌن اثر 

 للطرٌقة المعتمدة.التؽٌٌر باألسعار المقررة وفقا 

4894 
4881 

إعادة تقٌٌم 
االستثمارات 

القابلة الهتالك 
فقط اعتمادا 
على معامالت 
إعادة التقٌٌم 
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التً تصدرها 
وزارة المالٌة 
فً حالة الحاجة 

 إلٌها.

21 .
المحاسبة 

آلثار التغٌٌر 
بأسعار 
العملة 

 األجنبٌة

ٌجب تسجٌل كافة العملٌات المحددة بالعملة األجنبٌة 
بتطبٌق سعر  -باستثناء عقود التحوٌل المستقبلٌة  -

التحوٌل السائد عند نشوء العملٌة، أو أي سعر 
تقرٌبً للسعر الحقٌقً. وتتم إضافة فروق التحوٌل 
إلى أرباح الفترة. وتترجم األصول وااللتزامات 

 باستعمال سعر اإلقفال.

4896 
4886 

 ال ٌوجد

22 .
محاسبة 
اندماج 
 األعمال

طرٌقة الشراء فً المعالجة المحاسبٌة ٌجب تطبٌق 
الندماج الشركات)تطبٌق القٌمة العادلة( إال إذا 
شارك المساهمون فً الشركات المندمجة فً 
المنافع والمخاطر للشركات المندمجة فإنه ٌجب 
اتباع طرٌقة توحٌد المصالح )تسجٌل األصول 

 وااللتزامات بالقٌمة الدفترٌة(.

4896 
4889 

 ال ٌوجد

24 .
اإلفصاح 

عن الجهات 
 المقربة

ٌجب اإلفصاح عن العالقات مع الجهات المقربة 
حٌث توجد القدرة على السٌطرة بؽض النظر عما 

و إذا تمت عملٌات معها  –إذا حدثت عملٌات معها 
 ٌتوجب اإلفصاح عن طبٌعة هذه العملٌات و قٌمتها.

4891 
4881 

 ال ٌوجد

. القوائم 27
المالٌة 

الموحدة و 
 محاسبة

االستثمارات 
فً 

الشركات 
 التابعة 

ٌجب على الشركة األم إعداد قوائم مالٌة موحدة إال 
ٌتم حذؾ كافة  –إذا كانت تابعة لشركة أخرى 

األرصدة و العملٌات و األرباح ؼٌر المحققة 
الناشئة عن عملٌات داخلٌة بٌن أعضاء المجموعة 

ٌتم إظهار حقوق األقلٌة فً القوائم المالٌة  –
 مستقلة عن حقوق مساهمً الشركة األم. بصورة

4898 
4881 

 ال ٌوجد

28 .
محاسبة 

االستثمار 
فً الشركة 

 الحلٌفة 

ٌجب معالجة االستثمار فً الشركات الحلٌفة 
بالقوائم المالٌة وفقا لطرٌقة حق الملكٌة إال إذا كانت 
االستثمارات مإقتة أو بسبب فقدان القدرة على 

 التكلفة. التؤثٌر وعندها تطبق طرٌقة

4898 
4889 

 ال ٌوجد

29 .
التقارٌر 

المالٌة فً 
ظل التضخم 
غٌر العادي 
 فً األسعار 

ٌجب إعداد القوائم المالٌة للوحدة التً تمارس 
نشاطها فً ظل تضخم كبٌر فً األسعار بوحدات 

ٌجب أن تتضمن  –القٌاس الحالٌة بتارٌخ المٌزانٌة 
المركز صافً أرباح الفترة أرباح أو خسائر صافً 

 النقدي و أن ٌتم اإلفصاح عنها بصورة منفصلة .

4898 
4881 

 ال ٌوجد

33 .
اإلفصاح فً 

القوائم 
المالٌة 
للبنوك 

ٌجب على البنوك أن تعرض فً قائمة الدخل 
وأن IAS 30.9] المصارٌؾ حسب طبٌعتها ]

تبوب أصولها وخصومها فً المٌزانٌة حسب 
 IAS] ن ترتبها وفق درجة سٌولتها طبٌعتها وأ

. وأن تفصح عن القٌمة العادلة لألصول [30.18

 ال ٌوجد 4885



 ...........د. عقاري مصطفى........................................................................عايير المحاسبية: دراسة مقارنة...........................................الم

 75 (0550) 50العدد                                                        مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

والمؤسسات 
المالٌة 

 المشابهة

 والخصوم 
 [IAS 30.24] 

 [ للتعدٌل.0551مالحظة: ٌخضع المعٌار حالٌا ]

. التقرٌر 31
المالً عن 

الحصص 
فً 

المشارٌع 
 المشتركة.

تطبق شروط االعتراؾ بالمكاسب والخسائر على  
ٌر النقدٌة ما عدى عند استحالة المساهمات ؼ

قٌاسها، أو عندما تساهم شركات أخرى تابعة 
باألصول نفسها. عندما تقوم الوحدة التابعة بشراء 
أصل من الشركة القابضة فٌجب أال تعترؾ 
بحصتها من المكاسب، إال عندما تقوم ببٌعها 
لطرؾ خارجً. وٌعترؾ بالخسائر طالما توفر 

[ [IAS 31.49ألصل دلٌل على انخفاض قٌمة ا
( 0551مالحظة:ٌخضع هذا المعٌار حالٌا )

 للتعدٌل.

 ال ٌوجد 4881
 

32 .
األدوات 
المالٌة 

)اإلفصاح 
 والعرض( 

وجوب تبوٌب األداة المالٌة إما على أنها التزام 
مالً، أو كعنصر من حقوق الملكٌة وذلك وفقا 
لمضمون العقد ولٌس وفق شكله. وأن تقوم الشركة 

عن أي معلومات ذات الصلة ٌحتمل أن باإلفصاح 
تفٌد مستخدمً التقارٌر المالٌة مثل مخاطر اإلدارة، 
معدالت الفائدة، خطر الدٌون، القٌمة العادلة 

 لألدوات المالٌة، شروط وأجال تلك األدوات.
 (.0551مالحظة: ٌخضع المعٌار للمراجعة حالٌا )

4880 
4889 

الجداول الملحقة 
للقوائم المالٌة 

اسٌة. تعتمد األس
على البٌانات 
التً ترد فً 
القوائم المالٌة 

 األساسٌة.
ٌالحظ أنه ال 
توجد إرشادات 
أو توضٌحات 
ترتبط بالقٌاس 
وبتحدٌد نطاق 
تعرٌؾ العناصر 
التً تتضمنها 

 هذه الجداول.

34 .
التقارٌر 
المالٌة 

 المرحلٌة

أثناء إعداد التقارٌر المرحلٌة ٌجب أن ٌتم القٌاس 
حتى تارٌخ إعداد التقرٌر، وذلك  ةلسنعلى أساس ا

حتى ال تتؤثر نتٌجة الدورة المالٌة بتعدد التقارٌر 
 .[IAS 34.28]المرحلٌة. 

 ال ٌوجد 4888

35 .
العملٌات 

 المؤقتة

 ٌبدأ اإلفصاح بعد أٌهما كان األول مما ٌلً:

  دخلت الوحدة فً اتفاق لبٌع كامل ألصول
 العملٌات المإقتة، أو

 لنت أي هٌئة إدارٌة مختصة قد صادقت أو أع
 [IAS 35.16] عن العملٌات المإقتة المخططة. 

 ال ٌوجد 4888

39 .
األدوات 
المالٌة 

)االعتراف 
 والقٌاس(

مبدئٌا، ٌجب قٌاس األصول والخصوم بالقٌمة 
العادلة )مع أخذ فً عٌن االعتبار التكالٌؾ الملحقة 
لتلك األصول وااللتزامات التً لم تقٌم على أساس 

 لقٌمة العادلة(.ا

 ال ٌوجد 0554

ٌجب على الوحدة المحاسبٌة أن تسجل األصل  . الفالحة41
البٌولوجً أو المنتج الفالحً فقط عندما تتملك ذلك 

 ال ٌوجد 0556
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األصل الناتج عن أحداث جزئٌة، وأن منافعه 
ستتدفق للوحدة مستقبال، وأنه ٌمكن تقدٌر تكلفة ذلك 

 .[IAS 41.10] األصل بطرٌقة مناسبة 

(، وبٌانات IASBالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على: البٌانات التً ٌقدمها المجلس )
 .(PCN) المخطط الوطنً للمحاسبة

 

المنظمة للعمل المحاسبً ( معٌار 05ٌالحظ من الجدول أنه من بٌن العشرٌن )
 51ة إال أصدرها مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة لم ٌصدر المخطط الوطنً للمحاسب

وٌنجر  ( الذي تعانٌه المحاسبة فً الجزائر. %95معاٌٌر فقط. وهذا ما ٌعكس العجز )

عن هذا بكل تؤكٌد ظهور المشاكل التً تمت اإلشارة إلٌها سابقا )حول مقارنة المعاٌٌر 
 المرتبطة بالمٌزانٌة(، والتً ستإدي بدورها إلى ترسٌخ واقع مهنً محاسبً عقٌم.

ة مراعاة وجود صلة مباشرة بٌن المعاٌٌر المصدرة وأهداؾ أهمٌفً  لاجدوال 
تحقٌق الؽرض من  اأصبحت المعاٌٌر ؼٌر مجدٌة وصعب وإالالمحاسبة المالٌة 

إلى تحقٌق ؼرض معٌن وهو تقدٌم المعلومات  تهدؾإصدارها. فالمحاسبة المالٌة 
وبما أن  .بمنشؤة معٌنةقراراتهم المالٌة المتعلقة  اتخاذالمالئمة لمساعدة المستفٌدٌن عند 

األساسً لقٌاس العملٌات واألحداث والظروؾ التً تإثر  المرشدمعاٌٌر المحاسبة تعتبر 
لذا ٌجب  .ونتائج أعمالها وإٌصال المعلومات إلى المستفٌدٌن لوحدةلعلى المركز المالً 

 . ومن أجل ضمانجزائروثٌقة الصلة بؤهداؾ مالئمة لمحٌط ال المعاٌٌرأن تكون هذه 
أو على األقل زٌادة احتمال وجودها ٌجب أن ٌكون تحدٌد أهداؾ  الصلةوجود مثل هذه 

 .المحاسبة المالٌة الخطوة األولى واألساسٌة قبل إصدار معاٌٌر المحاسبة



 ...........د. عقاري مصطفى........................................................................عايير المحاسبية: دراسة مقارنة...........................................الم

 77 (0550) 50العدد                                                        مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

 :خاتمة

اآلن بدرجة كبٌرة لٌس فقط بسبب  مجال أهداؾ التقارٌر المالٌة قد اتسع إذا كان
بحت الجزائر تتبعه نتٌجة الضؽوط البٌئٌة المحلٌة التوجه االقتصادي الحر الذي أص

العالم من حول المخطط الوطنً للمحاسبة ٌعرؾ تؽٌرا فً نظرا إلى أن والخارجٌة. و
أنواع وطبٌعة األنشطة االقتصادٌة، وتزاٌدا فً حجم المبادالت التجارٌة والمالٌة، 

لمعلومات، ... الخ. وظهور أنماط جدٌدة من الشركات، واتساع مجال استخدام أنظمة ا
كلها بدون شك عوامل تدفع بالجهات المنظمة للعمل المحاسبً أن تعٌد النظر فً وهذه 

دلٌل )قائمة( الحسابات التً تشكلت فً ظروؾ اقتصادٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة مختلفة 
عن مثٌلتها اآلن. وأن ٌتفتح أكثر على المتعاملٌن االقتصادٌٌن، وعلى مختلؾ فئات 

لواسع فٌما ٌخص تزوٌدهم بالمعلومات المحاسبٌة الضرورٌة الستخداماتهم المجتمع ا
المختلفة، مسترشدا بذلك بتجارب المنظمات المحاسبٌة الدولٌة. ومن ثم، فإنه ٌستلزم بؤن 

المٌزانٌة، جدول  -تكون الفئات الرئٌسٌة والتبوٌبات الفرعٌة لمكونات القوائم المالٌة 
محاسبٌة ٌجب أن ٌراعى فٌها أثناء إصدارها الموازنة بٌن معدة وفق معاٌٌر  -النتائج 

احتٌاجات ومصالح مختلؾ الطوائؾ المستخدمة للمعلومات التً تتضمنها التقارٌر 
 المالٌة.
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