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 الملخص:

تحاال هذهااألطذوحة  حاابذوعلل اابذالاا ذوعاااةل هبذو تل هاابؤذهااهذتة هااةذو جزاااابذوععتياال هبذو ل و  هاابذ ج االهه ذ
 و تقل ه ذو جل هبذو    هبذ هذتأثه ذال ذتقههمذوح وءذو جل يذأمذالذ؟

،ذهاالظاا وذ ج وهلحها ذتلقاا ذج االهه ذو تقاال ه ذو جل هابذو    هاابذع اا الذالجاالذ تة هقيالذجاالذةاا  ذو   هاا ذجالذو اا  هذ ذ
  ظ وذ    هلذفيذتحقهةذو ت وفةذو جحلا يذو    ي،ذ و األ ذتاا  ذي هاهذو   ها ذجالذو يه الاذو جحلاا هبذ يا  ذوع ا جل ذ

 .فيذو  ه بذو جحلا هبذو    هب

تامذو تةا ةذي ا ذو جحلاا بذو    هابذ و   وجاهذو  ه هابذو جازث كذفهيالذ ةاألوذأاا ل ذو ات  ذضجلذهاألطذوحة  حابذذ
 جحلا هبذ هلذو   ه،ذ  ي  ذتااله ذو جزااالاذالا ذتة هاةذج الهه ذو تقال ه ذو جل هابذو    هابذتامذاا  ذو ججل الاذو

 تة هقيل.ال ذو ج ظجلاذو    هبذو تيذت جهذةألوذهألطذو ج لهه ،ذ وع ذتة هقيلذال ذو جات ىذو    ي،ذ ذ ج وهلذأهجهبذ

ذ ع ذ لياذهألطذو   وابذي  ذ تل جذج يلؤذذ

ل هبذو    هبذتزث ذفيذاجلهبذو تقههمذو جل ي،ذجلذ  هذو تأثه ذفيذو   ليا ذو تايذتتةا لذألذج لهه ذو تقل ه ذو ج -
 ؛ج يلذو ق و مذو جل هبذ ةألوذجلذحه ذة ةذتقههمذهألطذو   لي ،ذ  ل تل يذو تأثه ذفيذجزا واذوح وءذو جل ي

هاألوذو  ظالمذب،ذ جالذااألذو    هاذو تقال ه ذو جل هابهتقال  ذجا ذج الهه ذذ(SCF)و  ظلمذو جحلاا يذو جال يذو ل و ا   -
 ألذهالهمذفيذت  ه ذو ججل ابذو جحلا هبذفيذو ل و  .

ذ

Abstract: 

This dissertation is trying to answer the following question: Is the application of the 

international financial reporting standards by the Algerian enterprises has an impact on the financial 

performance assessment?   

 The IAS/ IFRS has generally accepted and applied by many countries due to their advantages, 

due to their role in achieving the international accounting convergence sought by many of the 

accounting boards.  

We highlighted in this dissertation the importance of International Accounting and the 

environmental factors affecting it, we also, mentioned the causes behind accounting practices between 

countries, and problems linked to their application internationally. 

The results obtained from this study can be summarized as:  

- The application of IAS/ IFRS affects the financial assessment process, and thus influences the 

financial performance indicators. 

- The Algerian Financial Accounting System (SCF) is well converge towards International 

Accounting Standards and this can contribute positively to the enhancement of accounting 

practice In Algeria. 
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 ةـــمقدم
 ز دددد    مددد   لن م دددد   أ   لمتق مددد  سدددد     لعددد ل    ل مختلدددد  فددد   لمتالحقدددد  قتصددد     إل للتطدددد     كددد   لقددد    
   لتنظ مد    ألعمد ل ب ئد  على  ل  ضح  إنعك س ته   ل  ل   ستثم     إل حج  ضخ م  م     ل  ل    لتج    مع ال ل

  ل طن دد   ل  ل دد   لحدد    ل تجدد  ز قتصدد     إل   لمؤسسدد      لشدد ك بعدد  نشدد ط متدد إ فقدد  تضددمه    لتدد  قتصدد     إل
  لظد  ر  ح أ تمثل   لت   لجنس   متع    ب لش ك   ح ل   تع     لت  قتص     إل ألنشطته  مم  سته  ف    إلقل م  

 . ألعم ل قط ع ف   لب  ز 
 ح دد   للمؤسسدد     ل  ل دد  حل دد  لم  لمح سددب   ب ئدد  ل تغ  دد  فدد  سدد ر    ألعمدد ل   لمدد ل عدد ل  فدد   لتطدد   ردد  

 م جهددد  م ل ددد  قددد  ئ  بإعددد     لتقل ددد    لمحلددد   لمح سدددب  نظ مهددد  علدددى  عتمددد     لمؤسسددد   رددد   تقددد   ك نددد  قبدددل  مددد 
 ن شد    مؤسسد ل منهد   لتد   ل  لد  نفد  فد   لمق مد   مد  معظمهد  كد    قد   ألس سد     مسدتخ م ه ل  أل لدى ب ل  ج 
 تسده ل  فد   لجنسد      لمتعد     لشد ك   ظهد   فد  سد رم  ح ث   لت    لتغ          لتط  لك    لم ل    لق  ئ 
   لم ل د  للقد  ئ  جد   مسدتخ م   ظهد    فد   لبع  بعضه  على  لع لم    ألس  ق نفت حإ  ف   ألم  ل نتق لإ عمل  

  لمح سددب    ل  ل دد    لم ل دد   لمؤسسدد    ألج ندد    لمسدد رم    مثلدد     للدد    للمعل مدد    لدد  ل     لمسددتخ م   ردد   
مدد   لددي فلدد      هددؤال   لمسددتخ م   لدد   بإمكدد مه  قدد      فهدد  ردد    لقدد  ئ    حتددى إ  تمكنددل ب لنسددب  ؛... لدد  ل   
 إج    م   سمى ب لمق  ن     بإمك نه

 ب أل ضددد ع رتمددد   إل إلدددى لتصدددل  لتقل   ددد   لمعل مددد   تعددد  ردددؤال   لمسدددتخ م     رتم مددد  إضددد ف  إلدددى أ  
 تحق قه   مك  ال   لت  ؛ ... ألخ ى   لمعل م    لب  ن   م   غ  ر   ل  ل   أل     ق     لص    أسع    لس  س  

 قدد  ئ  ل  عد   إعد    فد   لمتبعد    لس  سدد     لق  عد   لمبد    خدتال إل نظد    لتقل   دد   لمح سدب    ألنظمد  ظدل فد 
  لتد   لب  ند   تد ف   شدنن  مد  مد  كدل تبند   لج  د   حت  ج   إل   ر لتغط      لمؤسس   على لز م  ك   ل     لم ل  
 .مستخ م ر  إل ه   حت ج

للضددغ ط  لمتز  دد   مدد  مسددتخ م   لقدد  ئ   لم ل دد  مدد  مسدد رم    مسددتثم       ئندد    تدد  عقدد  كدد لي  نت جدد  
   ل دد      مح سددب    لع  دد  مدد   لمددؤتم     ل  ل دد  بهدد   تطدد     لمح سددب  علددى  لمسددت ى  لدد  ل   بهدد    ضدد  معدد

جم    لمؤتم     لتد     لم ل    لق  ئ   ع   إع    عن   خ ص   لمح سب  عمله  ضم   لمؤسس  جم    به  تلتز 
ع لم دد   سددته ف  كلهدد   ضدد  معدد     مح سددب     ل دد    ته ئدد   لمندد    لددالز   منظمدد  تدد  عقدد ر  أسددف   عدد  تشددك ل 

  .      لمح سب   ل  ل  لتطب قه    م  أر  ر    لمنظم   لجن  مع
   لتق  د   إلفصد ح فد   ل   ر  لمز   ر  نظ    ل  ل       لمح سب مع     ل تطب ق علىح ل     لمؤسس   تعمل

   ط ق أس  لت ح   نظ    لمق  ن  إج    م  تمكنه      ل  ل      لمحل    مستخ م ه   حت  ج   تلب  م ل   ق  ئ  ع 
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 متطلبدد   تلب دد      ج أسددهمه        ل  ل دد    لم ل دد   ألسدد  ق إلددى بدد ل ل ج للمؤسسدد   تسددم  كمدد   لمح سددب     لمع لجدد  
 . ألخ ى  لمز    م   غ  ر    ل  ل     لمحل      لمستثم     لمم ل  

 مددثال  أل  بدد  تحدد   إل أ   لددي علددى   لدد ل ل ع لم دد  قبدد ال  ألخ دد   ردد   تلقددى  لمح سددب    لمعدد     نظدد   لمز  دد  
 إلعد     ل  ل د   لمعد     تطب دق أ  بد  فد   لم  جد    لشد ك    لمؤسسد   مد   قتضد  تشد  ع  2002  لعد   ف   ض 

 طلبدد   مدد  تج  بدد   ل  ل دد   لمح سددب  معدد     إلددى تح لدد   أل   ب دد   لمؤسسدد   مدد   لع  دد   أ كمدد    لم ل دد   لتقدد    
  لمعد      سدتخ    أ   د    ح د   لم ل   تق    ل ج    م    حس   أل ض ع ز عز  بم    لمحلل    لمستثم    ر ئ  

  لمق  ند  عمل   م   حس  كم  ش مل   معل م   عم م    لجمه     لمق ض   سه  أل لحمل   عط   ل  ل    لمح سب  
  . ل  ل  

  لتقدد     إلعدد     ل  ل دد   لمعدد     تبندد    تطب ددق نحدد  تتجدد  أ  بدد  خدد  ج أخدد ى بلدد    رندد ي  لددي إلددى إضدد ف 
  لددد  ل مددد  كث ددد  ت جهددد   رنددد ي أ  كمددد   بلددد   عددد    فددد  إلز م ددد   لمعددد     رددد   أصدددبح  2005  لعددد   ففددد   ددد   لم ل

 فدد  ختالفدد   إل لتجدد  ز  تطب ق تهدد   ل  ل دد   لمح سددب    لمعدد     تبندد  علددى شددجعت   للتدد     ل  بدد   كندد   مثددل  لمتق مدد 
 للمعدد      فقدد   لمعدد    لم ل دد   لقدد  ئ  تحت  هدد   لتدد     لمعل مدد فدد   لثقدد   لز دد     لمح سددب    لمع لجدد    أسدد  ق  عدد 

  لمعدد     أ  إال مح سددب   معدد      ضدد  فدد   ألم  ك دد   لمتحدد    ل ال دد   ع  قدد  مدد   بدد ل غ  أ ضدد    ل  ل دد   لمح سددب  
 أسدد    ق  عدد  فدد  ختالفدد   إل تجدد  ز بهدد   كلدد   ردد   أم  كدد   فدد   لتطب ددق مدد  كب دد   ح ددز  أخدد    ل  ل دد   لمح سددب  
 .  ل  ل    لمح سب  لمع      فق   لمع    لم ل    لق  ئ  تحت  ه   لت   لمعل م   ف   لثق   لز      لمح سب   لمع لج  

 بإصد    ق م   لت   ل  ل    لمح سب  مع     لجن  أرمه  مح سب   ر ئ    لمع     ر   إص    عمل   تت لى
 لم ل د   لقد  ئ   تقد    إلدى هد     لد      لم ل د  قد  ئ  ل عد  1 لد  ل   لمح سدب   لمع    منه  مح سب    مع     ع  

 كلد   رد   لمحت  رد    ل ن     لمتطلب   ر كله ه    لع ض  لع م  متطلب   ك    ل   ل  ج  ع ضه  م  ط    لمؤسس 
 .تحت  ه   م   لم ل    لق  ئ  م  ستف    إل به  

  لمسدتخ م   سد م   ال  لم ل د   لقد  ئ  لمسدتخ م   له مد   ألمد   مد    لم ل د   لمح سدب    لمعل م   تع ح   
   لدد  مسددت ى علددى أسددهمه  إل   ج  ل  ل دد   لم ل دد   ألسدد  ق إلددى لل لدد ج ب لمن فسدد  ح ل دد  تقدد   ف لشدد ك    لخدد  ج    

 ال   لشد ك  رد    لحص ل على مز   م   ؤ    ألم  ل  تحق ق قد    كبد  مد   لسد  ل    جتد    مسدتثم     به  
 فد  أسدهمه  بإ   ج  لسم ح له   مك  حتى به   لتق    ج  مع ن  بش  ط  لتز مه  خالل م  إال  لي تحق ق له   مك 
ب لكش  ع  معل م ته   لم ل      سم   ل  ع    لق  ئ   لم ل    1 ل  ل   لمح سب  للمع    كتطب قه   ألس  ق  ر  

جتددد     سدددتثم     ك ف ددد  لتم  دددل  لت سددد  فددد  أنشدددطته   لمتن عددد  إجدددل أمختلددد  حسددد ب ته   أنشدددطته   رددد   كلددد  مددد  
ال كتس   ثق   لمستثم           ب لتد ل   ل  ل د   لم ل د   ألسد  ق عد  بعزلد  تعد    لملتزمد  غ د   لشد ك   رد   ستبقى    

 . ألس  ق ر    ل ج م   كتس به   مك  ك   كث    ف ص تض   



 ج

 

 لعدددد       ئ سدددد  فدددد  تز  دددد    لم ل دددد   لقدددد  ئ  عدددد   1لدددد  ل    لمح سددددب  ب لمع دددد    لمؤسسدددد   لتددددز  إ إ  
أ   -مددثال-للمؤسسدد  مدد  خددالل تق دد   أسددهمه  مسددتخ م   لقدد  ئ   لم ل دد  بمعل مدد   تسدد ع ر  فدد  تق دد    أل     لمدد ل 

 لددىع  لحصدد ل ثدد   مدد   ل  ل دد   لم ل دد   ألسدد  ق إلددى  ل لدد ج تسدده ل  كدد   سددتثم    إل قدد        تخدد    لمق  ندد  لق دد   ب
  ج ب دد   عالقدد  لتددز   إل لهدد   أ    لمالحددظ  لسدد  ل   مدد  كبدد أ قدد    تحق ددق جدد    مسددتثم     جلدد   ألمدد  ل   ؤ  

 .للمؤسس   لم ل      ألب
 أ  شددنن  مدد  فهدد    لمز  دد    لدد     ألرم تدد  نظدد   بدد   إلرتمدد   علددى  لمؤسسدد  تعمددل  لمدد ل  لددا    ب لنسددب 

 أس سدد    عدد   كدد    ته   سددتم     ئهدد بق  علددى للحفدد ظ مددنه   عدد  ح دد   سسدد للمؤ   لكلدد      أل تحسدد   فدد   سدد ر 
 فد   سدتثم     بفد ص ر  تز  د   لم ل    لم      ت ف   إت ح  ف   س ر  كم  به   تق    لت   ألعم ل لمختل    ئ س 
  سدد  فدد  مؤسسدد  لب رتمدد        عالقدد  لدد  مدد  كددل عل دد    كددز  لدد    لمحدد    عدد  كمدد   ألخدد ى      أل مجدد ال  مختلدد 

  لقد      مد   غ  رد  أسده   شد    ب د  قد     تقد    ألمد  ل  ت ظ د  مد   لم ل د   لقد      مختل    تخ    لس  س  
 . لم ل  

     لم ل  للمؤسس   عتم   لمحلدل  لمد ل  ب ل  جد   أل لدى علدى  لقد  ئ   لم ل د   علدى مجم عد  مد   لتق     أل
 ل  ل د  تختلد  عد    لتقد      لم ل د   لمالحظ أ   لق  ئ   لم ل    لمع    فق  لمعد      ألس ل     ف ر   لتحل ل  لم ل   

  م  ح    لشكل  م  ح    لعن ص   لت  تتشكل منه   ك   م  تلي  لت  ك ن  تع   فق  للنظ    لمح سب   لتقل   
تضمن  طد ق  ق      لم ل    ل  ل  لمع      لتح    لمب     ل  ج  م  ع ته  عن  إع   ر   ع ضه   إض ف  إلى أ  

ك ندد  تتبدد  فدد  ظددل ط  قدد   لتكلفدد   لت   خ دد    لتدد  فدد  تق دد   عن صدد   لقدد  ئ   لم ل دد   خالفدد  ل تسددتخ  تق دد   أخدد ى 
  ألنظم   لمح سب    لتقل    .

 :البحث إشكالية
     أل تق دد   أ     لددىمعتمدد    فدد   لددي ع  بتق  مدد  لمدد ل     لمحللدد    قدد   ال     لمدد ل   رم دد أل نظدد  إ   

 علدى  مق  ن   لي مد   لمؤشد     لمحد    مسدبق   مد  ثد   لحكد  مؤسس   ل تص  ر   لت   لم ل    لق  ئ  على   لم ل  
المييـا  المحاسـب   )الدوليـة  التقـا ي  الماليـةل تطبيـ  المسسسـة لميـايي  هـ لكن للمؤسسد .  لم ل      أل  ضع  
داء المال  للمسسسـة داء المال ؟ بيبا ة أخ ى هل مسش ات األيسث  على تقييم األ (المالية قوائمع ض ال 1الدول  

 ؟المالية  قوائمع ض ال1الدول   ا  المحاسبيميالتتغي  بيد تطبي  
 :ال ئيسية الف ضية

 : لت ل    ل ئ س    لف ض    ض  ت   لبح  ر   إشك ل   ضم 
 .يةالجزائ   قتصاديةاإل للمسسسات المال  األداءتقييم  ف يسث   الدولية التقا ي  المالية ميايي  تطبي  -
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 :الف عية األسئلة
 عل ه :  إلج ب  لمس رم  ف   شننه  م  ف ع   أسئل  ط ح  ت  لس بق   إلشك ل   على  لإلج ب 

 ؟ ؤث  ف  عن ص   لق  ئ   لم ل  ع    لق  ئ   لم ل    1 ل  ل   لمح سب   لمع    تطب ق رل -
 ؟  ؤث  ف  تق    عن ص   لق  ئ   لم ل   ع    لق  ئ   لم ل   1 ل  ل   لمح سب     لمع  تطب ق رل -
 ؟     لم ل ؤث  ف  مؤش    تق     أل  ع    لق  ئ   لم ل   1 ل  ل   لمح سب   لمع    تطب ق رل -

 : الف عية الف ضيات
 : لت ل    لف ع    لف ض     ض  ت ك لي   لبح  ر   إشك ل   ضم   

 ؛ف  عن ص   لق  ئ   لم ل   ع    لق  ئ   لم ل   1 ل  ل   لمح سب   لمع     قتطب  ؤث  -
 ؛ تق    عن ص   لق  ئ   لم ل  ط ق ف   ع    لق  ئ   لم ل   1 ل  ل   لمح سب   لمع    تطب ق  ؤث  -
 .     لم ل ف  مؤش     أل ع    لق  ئ   لم ل   1 ل  ل   لمح سب   لمع    تطب ق  ؤث  -

 بحث:أهمية ال
  لت  أع   تسم ته  إلى مع      لتق      لم ل   تنب  أرم   ر    ل   س  م  أرم    لمع      لمح سب    ل  ل    
 لمحل دد    ل  ل دد  نظدد   ألرم تهدد    لمؤسسدد  رتمدد     سدد  مدد  طدد    لع  دد  مدد  إ   ح دد  تلقددى ردد    لمعدد     ل  ل دد 

 تعمدل  لتد   لم ل د   لقد  ئ   لعد     إلفصد ح   فد  ت ضد   مضدم   ج ب   خ ص  ف م   تعلق ب لق د      م ز ته   إل
 .إع   ر  على  لمؤسس 
   ألنشدط   ألعمد ل لمختلد   ل ئ سد   لد  ع   عد  لد        لم ل   كم  تنب  أرم   ر    ل   س  م  أرم    أل 

  لمستثم    عل ه   عتم   لت    لمعل م  أر  م  تع ح     ب   لمتعلق   لمعل م    ألرم     لمؤسس  به  تق    لت 
 . لق      مختل  تخ         لس  س    س  ف   غ  ر    ل  ئن  

 أهداف الد اسة:
 ته   ر    ل   س  إلى مع ف   تحق ق م  ل :   

  لمح سب   ل  ل    ب    ع  مل ظه  ر ؛ مفه   -
  على إص   ر ؛ لجه    لت  تعمل ك        ل  ل   مع      لتق      لم ل  أرم    أر     -
 ؛ع    لق  ئ   لم ل   1 ل  ل   أر     لمع     لمح سب أرم    -
 ؛ط ق تق  م مختل   ع     ك   للمؤسس      لم ل   ب    أرم ت  ب لنسب   ألمفه    -
 ؛1 ل  ل       لمح سب معأث  تطب ق  لنظ    لمح سب   لم ل  على  لق  ئ   لم ل     م ى تط بقه  م   ل -
      لم ل .ف   أل ع    لق  ئ   لم ل   1 ل  ل   مح سب    ل مع ل ؤث  ك   مع ف   -
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 منهجية البحث:
للتعب   ع   لظ ر    لم   س   تحل له   تح  د ر   على  لمنه   ل صف   لتحل ل عتم   ف  ر    لبح  ت   إل

تددد  كمددد    ضدددم   لج نددد   لنظددد   لهددد    لبحددد كم ددد  عددد  ط  دددق جمددد   لب  نددد     لمعل مددد    لخ صددد  بهددد   رددد   كلددد  
مؤسسدد    بهدد   ب تضددم  جمد  ب  ندد   متعلقد    علددى مدنه     سدد   لح لد  ضددم   لج ند   لتطب قدد     لد    عتمد إل

 .إسق ط  لج ن   لنظ   على  ل  ق   لم   ن 
 أسباب اختيا  الموضوع:

 ت ج  أسب    خت     لم ض ع إلى:     
  ل  ل  ؛  لتق      لم ل  م   مع       بنرمؤسس    ي  لإتز     -
 ؛ ل  ل   م  خالل  لنظ    لمح سب   لم ل   لتق      لم ل  سع   لمؤسس    لجز ئ    إلى تطب ق مع      -
  ز     إ   ي  لمؤسس   بض     تق    أ  ئه   لم ل . -

 خطة البحث:
 فصل  لعن ص   ل ئ س    لت ل  : تضم  كل فص ل أ بع  إلى  لبح  تقس   ت   إلشك ل    على  لإلج ب 

  منظم ته   لمح سب  ؛    ل  ل    لمح سب :  أل ل  لفصل -
  ؛مع      لمح سب   ل  ل   لنظ   للق  ئ   لم ل    فق  إلط    لفصل  لث ن :  -
 ؛ ط ق تق  م   لم ل      أل : لث ل   لفصل -
 .  لم ل      ألتق    ف   1 ل  ل    لمح سب لمع     مس رم  لفصل  ل  ب :  -

 مجال ومحددات الد اسة:
ع    لق  ئ   لم ل   فقدط  نظد   ألرم د  رد    لمع د   1قتص   ر    ل   س  على  لمع     لمح سب   ل  ل  إ -

  عكدد   لمعدد      لمح سددب    ألخدد ى   لتدد  تجدد   لجز ئ  دد  إلقتصدد       نظدد   لتطب قدد  مدد  طدد    لمؤسسدد  
 قه  نظ   لش  طه ؛  لمؤسس    لجز ئ    صع ب  ف  تطب 

 .فقط   ش كثال  قتص   ر    ل   س  على إكم   -
 الد اسات السابقة: 

 م  ب    ل   س    لس بق    لت  له  عالق  ب لم ض ع:
تحليل اليالقة بين مدى تطبي  ميايي  المحاسبة الدولية واألداء المال    ف    جم ل  لص ف    س   -1

  لس     بج مع   2006 س  عب    ع   س ل   كت     ف   لمح سب   ق م  سن     ل   للش كات الصناعية المساهمة
 
 



 و

 

الصناعية  التي ف على مدى تطبي  ميايي  المحاسبة الدولية من قبل الش كات :إشك ل   ر    ل س ل  تتمثل ف 
داء المال  األ ضافة إلى عالقة تطبي  تلك الميايي  علىالمساهمة اليامة المد جة ف  سو  عمان المال ، باإل

 لتلك الش كات.
 نت ئ  منه :  ل   س  إلى ر   خلص  
      لم ل  للش ك  مق س  ب لق م   لس ق   للسه ؛ ج   عالق  ب   تطب ق مع      لمح سب   ل  ل    كف     أل -
  ل  ح ؛     لم ل  للش ك  مق س  بع ئ   لسه   ج   عالق  ب   تطب ق مع      لمح سب   ل  ل    كف     أل -
     لمدد ل  للشدد ك  مق سدد  ب لع ئدد  إلددى حقدد ق  جدد   عالقدد  بدد   تطب ددق معدد      لمح سددب   ل  ل دد   كفدد     أل -

  لمس رم  .
 كم  ق م  ر    ل   س  ت ص    منه :

لتز   ب  ج  تطب ق مع      لمح سب   ل  ل   ف   لش ك    لصن ع    لمس رم   لع م  إلى مست ى ض      إل  -
  م    ج   لتطب ق  لح ل  .  ئم  ب ال

   ل   سد  التوحيـد الدوليـة أعمـالالنظام المحاسب  للمسسسات ف  ظـل  إصالح أهمية   س  م  ن  ب  بلغ     -2
   إشدك ل   رد    ل سد ل  تتمثدل فد :بج مع   لجز ئ  2004قتص      ق م  سن  عب    ع   س ل   كت     ف   لعل    إل

 مـاو  ؟ الـدوليين المحاسـبيين والتوافـ  التوحيد أعمال ظل ف  للمسسسات المحاسب  النظام إصالح أهمية مدى ما
  للجزائ ؟ الجديد قتصادياإل الواقع لمالءمة بتفييله الكفيلة السبل ه 

 نت ئ  منه : ل   س  إلى ر    ق  خلص  
 ؛ب  مس      لمم  س   لمح سض      لضم    أم   لنظ    لمح سب  للمؤسس   ب    إصالحأ   -
طددالع علددى  لقدد  ئ   لمؤسسدد   مختلدد   ألطدد     لتدد  لهدد  ف ئدد   مدد   إلنجدد ح عمل دد   لت ح دد  بمدد   خدد    أ  -

عتبددد   عمدددل ر ئددد    لم ل دد   لتددد  تنتجهددد   لمح سدددب   مددد  حتمددد  عبددد  تبندد  إسدددت  ت ج   ت ح ددد  تنخددد  بعددد    إل
  قتص    لجز ئ  . لت ح    ل  ل    م  م  ع   خص ص    إل

  ل   س  ت ص    منه : كم  ق م  ر  
حت  ج   مختل   ألط     لتد  تعندى بإسدتعم ل إعتم   مس   ت ح   ج    فع ل   نطلق م  حص  إ ت   أ  -

  لمعل م    لت  تنتجه   لمح سب ؛ 
نسددج    ت  فددق  ألنظمدد   لمح سددب   علددى  لمسددت ى  لدد  ل  بج  دد  إأ   ددت   لتع مددل مدد  مدد   جدد   مدد  أعمدد ل  -

 .    نخ  بع    العتب 
 



 ز

 

   ل   سد  عبد    عد   سد ل   كتد     فد  المال  الدوليـة اإلبالغالتوجه الجديد نحو ميايي     س  ح    صالح   -3
هل المما سـات  منه :  ألسئل ن  ل  مجم ع  م  ر    ل   س  ت إشك ل     لجز ئ ج مع  ب 2008   ق م  سن  لتس   

ج اءالمحاسبية ف  مختلف الش كات تخضع لقواعد   محاسبية ذات المستوى الدول ؟  اتوا 
  ل   س  مجم ع  م   لنت ئ  منه : تضمن  ر  

  ت سد   سدتثم   إل تشدج   إلدى سد ؤ    لمد ل   إلبدال  معد      رد  ع لم د  مقب لد    حد   لغد   سدتخ    أ  -
 قتص    . إل  ألعم ل

 كم  ق م  ر    ل   س  مجم ع  م   لت ص    منه :
 ؛بج     ل  ل   لمست ى على  لمح سب    ألنظم   ت  فق  نسج   أعم ل م  ج    م  م   لتع مل  ت  أ  -
 لمكتد  أ  للمح سدب  ب لنسدب  س     أرم ته   لمح سب    لمع     تطب ق إ ج ب    إب  ز على  لت ك ز ض     -

  . لمح سب    لتق     م   لمستف     لجه   أ   لت ق ق
   ل   سد  ي  المحاسبة الدولية على المحتـوى الميلومـات  للقـوائم الماليـةث  تطبي  ميايأ   س  ع  ل ع ش     -4

 أي إلـى :فد إشك ل   ر    ل   س  تتمثل   غ  ط ألبج مع   2006  ق م  سن   لتس   ف   م ك   م جست  عب    ع  
ائم الماليـة فـ  مدى يساهم استخدام ميايي  المحاسبة الدولية ف  زيادة اإلفصاح المحاسب  وتحسين شفافية القـو 

 ؟ المسسسة الجزائ ية بما يتماشى ومتطلبات السو  
 نت ئ  منه :إلى مجم ع  م   لخلص   ل   س  ر   
 لمح سب    لم ل  للمؤسس    كم    إلفص حمع      لمح سب   ل  ل    س ر      شي ف  ز      ستخ     أ  -

  حس  م  شف ف    لق  ئ   لم ل   له ؛
 لفن دد   تدد فق ته   لنق  دد     ل سدد ل    أ  ئهدد ل دد  ردد   لتدد  تقدد   بهدد   لشدد ك    ضددعه   لمدد ل   لمعل مدد    لم  أ  -

  لمستخ م  لت ص ل ر    لمعل م   ر   لتق      لم ل   بصف  ع م    لق  ئ   لم ل   بصف  خ ص .
 كم  ق م  ر    ل   س  مجم ع  م   لت ص    منه : 

ح سدب   لد طن   لجز ئد   علدى بعد   لمعد      لمح سدب    ل  ل د  ض      عتم   مش  ع تع  ل  لمخطدط  لم -
   لت  تتم شى م  طب ع   مؤرال   لمؤسس    لجز ئ   .

لتزام المنظمات غيـ  الحكوميـة فـ  قطـاع غـزة بتجهيـز وعـ ض إمدى   محم  ف  ق عب   ل حم   محس    س   -5
 لمح سدب      ل   سد  عبد    عد  مد ك   م جسدت   فد 1قـم القوائم المالية وفقا لمتطلبات المييـا  المحاسـب  الـدول    

  :مجم ع  م   ألسئل  منه    تتمثل إشك ل   ر    ل   س  ف غز  بج مع   2008  ق م  سن    لتم  ل
 
 
 



 ح

 

 المالية؟  القوائم عند إعداد 1 قم الدول  المحاسبة بمييا  غزة قطاع ف  الحكومية غي  المنظمات لتزامإ مدى ما
 المحاسـبة بتطبيـ  مييـا  لتـزاماإل  خـالل مـن الحكوميـة غيـ  للمنظمـات تحقيقهـا يمكـن التـ  يجابيـاتاإل هـ  وما

 .1 قم  الدول 
 ر    ل   س  خلص  إلى مجم ع  م   لنت ئ  منه :

  ق   ل  ل   لمح سب  مع    بتطب ق  لحك م   غ    لمنظم   ف   لم ل    لق  ئ  مع   قبل م  لتز  إ رن ي أ   -
 ؛ ج ب   إ م   لتطب ق له   لم   1

  ق قد  غ د  معل مد   تقد   ح د   لقد  ئ   لم ل د   مصد  ق   ىعلد سدلبا   دؤث   ل  ل د   لمح سدب  معد     غ د   أ  -
  لقد      تخ  إ  لصع  م  تجعل كم  خ طئ    تخ   ق      إلى  ؤ   مم   لعل    إل      م   لق      لمتخ  
 . لمختلف  للجه    لمق م   لم ل    لق  ئ  ف  لثق    لمص  ق     نخف   على  عمل مم   لم ل   
 ت ص    ر    ل   س :  م  ب  
غ د    لمنظمد   بمح سدب  خ صد  مح سدب   معد     إصد    ضد     علدى  ل  ل د   لمهن د  حد   لمنظمد   -

   لحك م  ؛
  ل  ل د    لمح سدب    معد   تطب دق تع دق  لتد   لمشد كل لتد ل ل  لعد     لخد ص  لقطد ع جه   تض ف  ض     -

 معد     تطب دق علدى ت كدز  لحك م د  غ د   لمنظمد   فد   لم ل د   لد   ئ  لمد ظف  ت   ب د         تنظد  
 . ل  ل    لمح سب 

مق لد   عد     ل   سد  عبد    المفهـوم، المبـ  ات واألهـداف -التواف  المحاسب  الـدول      س  م  ن  ب  بلغ   -6
 :  ل  ل   لمح سب   لت  فق  أ  ى  لب ح    2006سن  ح     قل  مجل   لب 4ف   لع   نش   
 حت  جد  إ علدى  إلج بد   ب لتد ل   للمؤسسد    لم ل د  للقد  ئ   ل  ل د   لمق  ند  ق بل د  ضدم   علدى  سد ع  -

 ؛ لمعل م   م   ل  ل     لمستثم   
 للقد  ئ  م حد  شدكل قتحق د خدالل مد   لمح سدب    لمعل مد   مد   مال مصد  ق   ضدم   علدى  سد ع  كمد  -

  . لع    لقب ل صف  عل ه   ضف   لم ل  
ــل المــال   IAS/IFRSأثــ  الميــايي  المحاســبية الدوليــةمف دد    ح دد     عبدد   لدد ز ق ع  دد      سدد   -7 ــى التحلي عل

ــال   ل   سدد  عبدد    عدد  مق لدد  مق مدد  ضددم  أشددغ ل  لملتقددى  لدد  ل   أل ل حدد ل   بالمسسســة النظــام المحاســب  الم
 : أر    ل   س  تب   م  خالل ، 2010ج مع   ل      ج نف  يد ف  ظل ميايي  المحاسبة الدولية، الجد
ظهدد    فد  متمثلد   لمد ل  للتحل دل ب لنسدب  تغ  د     حمدل لتقد      لم ل د   ل  ل د  لدى معد     إنتقد ل  إل -

 ل  لم ل .  مع      لتق      لم ل    ل  ل   ستسهل عمل    لتحل أكم    معل م   غن  
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 للمسسسـات الماليـة الم دوديـة علـى الدوليـة المحاسـبة ميـايي  تطبيـ  أثـ    ألمد  عكد   محمد     سد   -8
بج معد   لجز ئد    2011   ل   سد  عبد    عد  مد ك   م جسدت   فد   لعلد    لتج   د   قد م  سدن  ئ يـةاالجز  قتصـاديةاإل

 وبدايـة الدوليـة المحاسـبة ميـايي  مـع المحاسـب  خططهـالم الجزائـ  تكييـف بيـدإشدك ل   رد    ل   سد  تتمثدل فد : 
 الجزائ ية؟  االقتصادية للمسسسات المالية الم دودية على ذلك يسث  كيف المحاسب  المال ، النظام تطبي 

 ر    ل   س  خلص  إلى مجم ع  م   لنت ئ  منه :
خدالل  مد    لدي للمؤسسد     ل د  لم  لم     د  علدى شدي     مد  س ؤث   ل  ل    لمح سب  مع     تبن  أ  -

  نظ   تهد   لمحل د   لق  عد  بد   ختالفد   إل عد    لن تجد   لخ صد     ألمد  ل  جد لنت  فد   لح صدل   لتقلبد  
 ؛ ل  ل  

 فد   لمؤسسد     سد ع   لسد ق  إلدى  ألمد  ل  ؤ   تد فق ح  د   عدزز  ل  ل د   لمح سدب  معد      سدتخ    -
 .  لمن فس   م  جه 
  ل   س  مجم ع  م   لت ص    منه : كم  ق م  ر  

 فه  م  لتمك نه   لم ل     لق  ئ  مستعمل  لمختل  ب لتك     تعلق ف م   لب   غ ج    لجه   م   لكث   ب ل -
 معد     حد ل  لمع فد  نقدص  كد    لجد     لتحد ل رد   عد   لند ت   لشدي مد  للحد   لج  د     لم جع د  رد  

 .ص ئب  ق       تخ        تح ل   لت   ل  ل    لمح سب 
   ل   سدد  عبدد    عدد  مدد ك   SCF2007التحليــل المــال  فــ  ظــل النظــام المحاســب  المــال    سدد  تدد     أكلدد    -9

كيـف يمكـن أن يسـاعد  بج معد   لجز ئد   تتمثدل إشدك ل   رد    ل   سد  فد : 2009م جست   فد   لتسد     قد م  سدن  
ال  الجديــد المسسســة الجزائ يــة علــى مواجهــة الواقــع الجديــد الــذي التحليــل المــال  فــ  ظــل النظــام المحاســب  المــ

 ر    ل   س  خلص  إلى مجم ع  م   لنت ئ  منه :قتصاد السو  الذي يتميز بمحيط أكث  تنافسية. إيف ضه 
  ألسددبق   بإعط ئهدد جدد   ل م ل دد  تتم ددز  أمدد  مدد  تطب ددق  لنظدد    لمح سددب   لمدد ل   لج  دد   جدد   لمحلددل نفسدد   -

 قتص     على  لمظه   لق ن ن ؛   إلللحق ق
 تحس   ن ع    لمعل م    لم ل  ؛ إلى لنظ    لمح سب   لم ل   لج    س    ؤ   ف   لمستقبل  أ  -
 .كل  لمعل م    لض      للق    ب لتحل ل  لم ل تشمل  أصبح ب لنسب  للق  ئ   لم ل    -
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 تمهيد:

ةطنقررررترةررررمرطررررلارفو ررررل   رنظررررلفروق ررررليةرفون ا ررررترنرررر مرفوررررايمراداقررررارفوة رررر   لريفوةنرررر ا رفوة   ررررن ترفو
فال ررا  اورةنهرر  ر رر فريررفوقرريفا رفوة و ررترفهرر قررلف وريرإوررصرورر ينتررأا رفإلدررا ايفوةؤ  رر  رةررمرايوررترهدررل  ر رر فر

فوة   ررنترفوايو ررت رفوةؤ  رر  رإوررصراطن ررةرا رر صر ررا  اورةررمرفوقرريفا رفوة و ررتريةرر را اي هرر ريأةرر  ر وررهرينهرراارفإل
إ جرر ارإطرر لرنظررليريةةقررير ررنظ ري   رر رفوةة ل رر  رفوة   ررن ترةقررصرفوة رراي را ق ررةرةرراورأ ررافارةنهرر رهرراارن

ارر ريضرر ه رةررمرطررلار  ارر  ررفوة   ررن تة رر   لرفويرةنرر ا رةررمرفوفوة   ررنترةجةيةررتر رر  رااضررةمر  رر رر فوررايوي
ر.يةنظة  رة   ن ترايو ت

 رفورر يرةررمرهرر  رفوةنرر ا ريفوة رر   لر  رر   رفرريرا ق ررةرفوايففررةرفوة   ررنيرفوررايويو  رر  رفوةؤرإمراطن ررةرر
ادرر  رفوقررلفلف رن ون ررنتروقة ررا ةل مرإا  رر مرةةق ررترير رفوة ق ررتريفوايو ررتريةق لنررترفوقرريفا رفوة و ررترقررلف ورد وررير ة ررم

ونار ا رةةق ر  رفو رل   رفريرفو  مر اطق يمرإوصرفو ةمرد لجر ايارن ا  رةرمرطل رةرا ر اورفوة قيةر  رفوةق لنرتر
 ري ر فرأجننريفو ويمرةقصرلأسرةر مرير رةا ااورفوجن  تفوط عرةقصرةةق   رفو ل   رفوايمرفوةداق تريا  اورفإل

ر.د لجرايوه رأ يفةةمررإل لفاف  رةؤ   ا ق ةرفورإة  ن ت

واررير رر  ة رفرريرفو يفةررمرفون ا ررترفةن ق ررترة هرري رفوة   ررنترفوايو ررت رأ رراففه ريرر رر فرفو وررمرضررةمانرر يمرنر
ة هررري رفوايففرررةرإورررصر ررر فرفو ورررمررطرررلةرضرررةمانةررر ر ر  رررلرفون ارررترفوة   رررن ترين واررر ويرنرررليارفوة   رررنترفوايو رررت اغ

فوجهرر  ريفوةنظةرر  رفوارريرةداقررارراقررا  يرر  ج ن ررترو ةق ررترفوايففررةفوةاف رر رفإلرةررلمرةداقررافوة   ررنيرفوررايوي رير
را ةمرةقصرا ق ةر  فرفوايففة.

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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 لمحاسبة الدوليةمبحث الول: اال

قاو ايرا قةرفو ا ارةمرفو ل   رفوةا ااورفوجن    رفيرفو ا ارةرمرفورايمرن ا حريفواطيلرفإلفإلفيرظمر
اداقارفوة ر   لريفوةنر ا رفوة   رن ترفوارير را ر رينظلفروق ليةرفون ا تريفوقية ترن مرفوايمرإ لفافاه ةمرنواررأ  ل

ر رةمرقنمر   رفو ل    رةة ر و بري   ةرقلف وريفه ر ر  رفواقر ل لاطن قه رةقصرفواق ل لرفوة   ن ترفوةقللرةنه
رري ج قه رغ لرق نقتروقةق لنت.

رفوة   نترفوايو تريةر را اي ريرةرمرةنر ا رية ر   لرة   رن تاطن ةرنفو ل   ريفوةؤ    ررقي   فراريأة  
ر.ةق لنتريفوا قةيج قه رق نقتروقراه فوة و ترأ  لرايو ترةمرد مرا ه مرقلف ره ج مرقيفاةنهاار

 دولية:نشأة المحاسبة ال.1

قاورر ا ترفوةا  قررترفرريرةداقررارايمرفو رر و ر رريف رفوةاقاةررترأيرفون ة ررتردرر مرفولنرر روقررار رر مروقاطرريلف رفإلر
ناقررر مرلؤيسرفهةررريفمريفو رررق ريفودررراة  رنررر مرةداقرررارايمرإيةررر روررر  نه رةرررمرااف رررارفوة ضررريررفهد ررلرةرررمرفوقرررلم

ن    ر اه رفويفضر ترإ را ة لف رفوايو رتروق رل   رفو نرل ر جر رفإلرا ر اويررال رفواج ل رت ج رفوةنر اورلا  عف رفو  و  رير
ةاارن  طرن مرفو ل   رو اج يارفو ايارفإلقق ة ترإفقارر قاو ا ترفوايراضةه ةقصرن اترفهةة مريفوانظ ة  رفإل

قاورر ا تريا ررلارفإلرإوررصرةداقررارألجرر  رفو رر و ريأوررن  راقررهرفو ررل   رااوررارن وايو ررترفرريرةة ل رراه رهن ررطاه 
ر.  و  رن و ل   رفوايو ترأيرفو ل   رةا ااورفوجن  ت

  رة ظر رهر اة  رنف راقي رفو ل   رنإةافاراق ل لرة و ترةيجهترن والجترفهيوصروقة اداة مرفو  مروه رة قترير
ظهرريلرفو ررل   رن  ررلورفوقرريفا رفوة و ررت رو ررمرر ررل تواناةرريرإو هرر رفر ررؤال رفوة رراداة مرةق ةرر مرفرريرن ررسرفوايوررترفوارري

ا  ق ررترف ر رير(GATT)ا  ق ررترفو  ةررتروقاجرر لوريفوا ل  ررترفوجةل  ررترفهيلنرري ريفإلرفإلا رر اةا ررااورفوجن رر ت ريفوةنظةرر  رة ررمر
يااطقربرر نا ر لفإج مرةةق ترفواقل لرفوة ويرفو  نلوروق ايارفوقية رترأ  رلر ر(NAFTA)فواج لورفو لورفيرأةل   رفو ة و تر

ةة ل رر  رفوة   ررن ترفوة رراداةترةررمرقنررمرفو ررل ت ريفوقغررترفوارريرا اةررارةق هرر  رداة ه رفهرر رفوةررمرة ررافواقرر ل لرفوة و ررتر
يفو ةقررترفوارريرا رراداةه رإلةررافارقيفاةهرر رفوة و ررت رفررإ فرورر ر  ررمرفوة ررا ةليمريفوةقلضرريمرقرر ال مرةقررصرفو ورريمرةقررصر

  رررا ةليفرفرررير ررر  رفةرررمرغ رررلرفوة اةرررمرأمررةرررمر رررل   را ةرررمرفررريرنقرررارأجننرررير ة رررنه رفهةهررر  ة و رررتررة قيةررر  
ر1راج  رن يرفوايف ةرن مرة    لرفوة   نترفيرفونقافمرفوةداق ت.إفو ل   رأير قلضي   رينا جترو وه ر ن هر

                              
ر.107صر 2006فوةل خ رفول  م رر  ج جي رافلرأ ةاد وارةقيرر ا ل برإنلف   ريوارة ةارف مر،ظرية المحاسبةن رل ا  لار لي الريآدليمر1
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ج ةرراورأةرر  راقررهرفواغ ررلف ر -جاة ة ررترفوةاطرريلو ررارفو قرري رفإلأنإةان ل رر رر-يأةرر  ر رر فرورر راقررارفوة   ررنتر
جا ررراروق قررر رفوة   رررنيرو يف ررربرظهررريلراقرررهررظهرررلرفرررلع ررر رقاوررر ا ترفوةا  قرررترفررريرةررر و رفو ررري  ر يفواطررريلف رفإل

قاورر ا تريفوة و ررتر ررايا  رفإلقق ة ررتريأوررن  رااوررارن وايو ررترفوانظ ةرر  رفإلقاورر ا ترفوارريراجرر يا رأن ررطاه رفإل
ن وة   رنترر ر فرفو رلعرفوة   رنيي وهروا را  ارةرمرةداقرارفوةاف ر رفون رن ترفوةاريفلورفريرفه ريفةرفو  وة رت ري  رلار

رMultinational Accounting.1 ةا ااورفوجن  تفوأيرفوة   نتررInternational Accountingرفوايو ت

 :تعريف المحاسبة الدوليةر.2

يضر رةجةيةرترةرمرفوةنر ا ريفوة ر   لرفوة   رن ترفوةقنيورترة وةير هراارإورصررا ارفوة   نترفوايو ترنظ  
ر2ا ريفوة    لرياطن قه رفيرجة  رفوايم.يا ا ارفه  و بريفوطلةرفوة اقترةمراقهرفوةن ر قنيالرة ة 

نأنهر رةجةيةرترقيفةرارية ر    رة   رن ترةا رةرةق هر رياان هر رأ  رلرةرمرريفير  فرا رلارفوة   رنترفوايو رت
ر3رةؤ  ترفيرأ  لرةمرايوترإلةافاراق ل ل  رفوة و تريوقق  سرنغلمرون رفوقلفل.

وقةؤ  ررترفرريرأ  ررلرةررمرر ررسرفو ةق رر  رفوة و ررتنررير ررا رف رراداف رن ررسرفوقيفةررارفوة   ررن تروة  وجررترنأنة نررصر
ر.يةمر  ر ونحرأ  سرإةافارفوقيفا رفوة و تريف ار ايوترإلةافارقيفا رة و ت

 نيضر رإطر لرنظرليريةةقريرةقرصرة راي ريفيرا ل ارآدل رفوة   نترفوايو رتر ريرفوة   رنترفواريراهرا 
يفون اجرترةرمرأ راف رأيرةةق ر  رر اق رتفوةق لنر  رفوة   رن ترفوةد  رادا ر أ ر سرةلج ريرفريرفوةة ل ر  ريرايوير

ر4قاو ا ترأيرةو وحراادطصر ايارأ  لرةمرايوت.إ
ةمرد مرة  نةرنقيمرأمرفوة   نترفوايو رتر ريراقرهرفوة   رنترفواريراهرا رنة  وجرترفو ةق ر  ريفوة ر  مرير

ارررنظ رةهنرررترفوة   رررن ترفوةا ققرررترن وة ررر ة  رفوايو رررت رفهررريرااضرررةمرةجةيةرررترقيفةررراريةنررر ا رةا رررةرةق هررر رايو ررر ر
نرراة جرفرريرفون اررترا ق ررةرةرراورةاف رر رةنهرر رفإلرنهرراارقيفةررافوةنرر ا رير رر  رفوإوررصراطن ررةررفو ررل   فوة   ررنت را رر صر

ررردا ف  رن ا ترن مرفوايم.إفوة   ن ترفوايو ت ري وهرن ولغ رةمرإة  ن تريجيار
ر
ر

                              
ر.4-3صر 1998 نت ر رفوجة  ترفو  يا تروقة  الفكري والواقع العملي المحاسبة الدولية اإلطارنن يرنمرةنارفول ة مرفوجنل رة ةارة  رفوا مرةنارفوةن   ر 1
ر.28 رصر2002فوطن ترفهيوص ررفهلام ر رةؤ  ترفويلفة المحاسبة الدوليةنيع ر  و رةنارفهللر قس ر ي ارة ةارفوجلرر2
ر.148 رصر2000نجقيرفوةول ت رفوطن ترفهيوصر رة انترفهمقارنة معايير المحاسبة الدوليةو حرفوا مرةنارفول ة مرفهةي رر3
ر.21 رص2005  لو ر لريفوايا   رفوقف الفهروقنالمحاسبة الدولية،  نيرا ا ة ةارفوةنليهرأر4
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رر:أهداف المحاسبة الدولية .3

اقرا  رفوة قيةر  رفوة اةرتريفوق نقرتروق هر ريوقا قرةريوقةق لنرتررظهرل رفوة   رنترفوايو رترنهراارأ   رير اة رمرفرير
ةقررصرة ررراي رايوررريرإوررصرفوة ررراداة مرفوةداق ررر مروة رر ةااه رفررريرفادررر  رفوقررلفلف رفول ررر او ريوقيوررريمرإوررصر ررر فرفوهررراار

ر1اي:ا  صرفوة   نترفوايو ترإوصرا ق ةرفآل

ر ن ترةقصرة اي رايوي؛إ ج ارإط لرنظليريةةقير نظ ري    رفوةة ل   ريفواق ل لرفوة   -
را  ةرفيرفوةة ل   رفوة   ن ترةقصرة اي رايويروا ه مرةةق ترفوةق لنت؛إ ج ارنيعرةمرفإل -
ر ؛ررررررررررررره  ريفوا  نه  رفوة   ن ترن نفإلدا ف ن بروقا لارةقصرأرالف ترفهنظةترفوة   ن تروقايمرفوةداق ت -
مرفوةداق ترية  ةااه رفيرفوا لارةقرصرأ رن برنجر حراق   رايلرفوة   نترفيرفقاو ا   رفو ل   ريفواير -

رأيرف مرفهنظةترفوة   ن تريةمر  رفوة  ةاورفيراطي ل  ؛
ا رره مرقررلف ورفوقرريفا رفوة و ررتروق ررل   ررايو ررترةررمردرر مفو ةررمرةقررصرج ررمرفوقرريفا رفوة و ررتروق ررل   رأ  ررلر -

ريج قه رق نقتروقةق لنتريفوا قة؛
رةاجااو؛ايف لرفو قيمروقة   مرفوة   ن ترفو -
 ا ه مرةةق ترفوةلفج ترأة  ر ل   رفوة   نترفوايو تريا  اورفو قترفيرفوقيفا رفوة و ترةقصرة اي رايوي. -

 العوامل البيئية المؤثرة على المحاسبة .ر4

 رفوارريرؤ  رر نرريرفرريرظررمرفواطرريلف رفو  و ررترأوررن  رفوة   ررنترفوايو ررترضررليلورو ررمرفوةأةةر رالر ررهرف ررير 
 طاه رإوصرد لجرفو ايارفوة ق تروا ا برأ يفق رة وة ت ريةمرفه رن برأيرفو يفةرمرفواريراهاارإوصراي   ريةارأن

ر   ة رن  مرأيرنآدلرفيراغ لف رفون اترفوة   ن ت رين وا ويرفيرنليارفوة   نترفوايو ترنجارة ر قي:

 الشركات المتعددة الجنسيات 1.4

لرايو رر  ريو  رر رفو ررل ترفوة ق ررترفوارريراقرري رفو ررل ترفوةا ررااورفوجن رر تر رريراقررهرفو ررل ترفوارريراةقررهرياررافر
رنن مرفهةة مرفهجنن ت رأيرأنه ر ل ترأةة مرايو ترفير مريظ ا ه رفإلافل تريفإلنا ج تريفوا ي ق تريفواةي ق ت.ر

                              
ر.32ر–ر31ةلج ر  نة رص المحاسبة الدولية، نيرا ا ة ةارفوةنليهرأر1
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نا  لر  فرفونيعرةمرفو رل   رور ر اطقربرفقرطريجريارنظر رة   رن تريلق ن رترواق ر  رأاف ر ر  رفو رل   رإإمر
نررررمراطقرررربرأ ضرررر ريجرررريارة رررر   لرة   ررررن ترد وررررتروا ق ررررةرةاطقنرررر  رفوة ررررا ةل مرفوة ق رررر مرر نرررر وطلةرفوةن  ررررنت

رر1ريفهج نبرةقصر ار يف .

 ستثمار الجنبي المباشراإل 2.4

 ررا ة لرا ي ررمرلأسرفوةرر مريفهورريمرفواقن ررترإل ررا رفو ررل   رةررمرايوررتر)فوايوررتر  ررةمر رر فرفونرريعرةررمرفإلر
 ا ة لرواي ر  رأ ريفقه رةمرطل ةرفو ل ترن  ه  رياقي رفو ل   رنه فرفإلفه (رإوصرايوترأدل ر)فوايوترفوةض  ت(ر

 را ة لرايلر ن رلرفريرفوارأ  لرةقرصرفوة   رنتريد ورترةمرطل ةرفإلنا جريفون  رفيرفود لج رإمروه فرفونريعرةرمرفإل
ر2فوة   نترفوايو ترةمر   رالجةترفو ة  رفهجنن تريةةق   رفوولارفهجنني.

 الدوليةشركات المحاسبة  3.4

فو قيارفو   ترفهد لورةرمرإمرفونةيرفو ن لريفو ل  روق ةق   رفوايو ترفوايراقي رنه رفو ل   رفوايو ترد مرر
برايلفر ن لفرفيرظهيلرفوة   نترفوايو رت ر  ر رأورنحرورا رفوة   رن مرفوةهن ر مرف اةر  رةااف رارفوقلمرفوة ضيرو 

ر رةمر قيمرةنطق تريةقنيوتروه .ن وة   مرفوةالانترةمر   رفو ةق   ريةمر  رفون 

قاو ا ترإمرةاطقن  رفو ولرفو  ويريد وترظ  لورفو يوةترةةق ر قيورد لج ترفيرة ظ رفوةج ال رفإلر
ي   ة رفيرا   مرطن  ترأةة مرفوة   ن مرفوةهن  م ريوهر فرفرإمر ر  رفوقريورأ رل رن ر مرةن  رلرةقرصرفودراة  ر

ة قية ا رررت ر  ررر رأورررنحرةرررمرفوة و رررتريرفوفج رررتريفوضرررلفابريدررراة  رفوارررير قررراةينه رإورررصرانررر انه رة رررمردررراة  رفوةلر
قاور ا تريفوة و رتروةيفض  رفإلف ه روفوضليليرةقصرةيظ يرفو ل   رفوة   ن ترأمر اةا يفرنإالفهرية لفتريف  تر

  رفو ق ف رررتريفوقغي رررترةنرررارق ررر ةه رنأةةررر وه ر ارررصر اةا ررريفرن و قرررترفإلدا فررررال يمةقرررصرة ررراي رةررر وةي ري ررر وهر ررر
ايو ت.رين وا وير  مرةمرفوطن  يرجافرأمرا يمر ر  رفو رل   ر ريرأيمرةرمر ا رلهرةقرصرة راي رايوريروة  يورترفو

إ جرر ارفو قرريمرفوةة نررتروررن مرفوة رر  مرفوارريرايفجررير رر  رفو ررل   رأيران انهرر  رينهرر فرا رريمرقررار رر  ة رن رر مرأير
ر3نآدلرفيرفاا  ارأ ة ترةيضيعرفوة   نترفوايو ت.

ر

                              
ر.9ةلج ر  نة رصرر الفكري والواقع العملي المحاسبة الدولية اإلطارنن يرنمرةنارفول ة مرفوجنل رة ةارة  رفوا مرةنارفوةن   رر1
ر.10فو  نة رصفوةلج رر2
ر.29-28ةلج ر  نة رصر المحاسبة الدولية، ا ا رنية ةارفوةنليهرأر3
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 ل العالميةأسواق رأس الما 4.4

  رر رو رربرظهرريلرأ رريفةرلأسرفوةرر مرفو  وة ررترايلفرةهةرر ريلا  رر  رفرريرا رر اورفال اةرر  رن وة   ررنترفوايو ررت رر
رأيمرأادرر  رقررلفلرن ررإنررير جرربرإفواررافيمرفهيلفةرفوة و ررتررفه رريفة رر  ررإوررصنضررة  رفو ررل   رإنرريرفررير  وررترنجررارأ

فوة ق رتريفواريررفوةنر ا رأ ر سةقرصررإةرافا   ت رفهرمر را رقيفا رفوة وفوةداقاررإةافافواير  اةارةق ه رفيررفوةن ا 
رر رأير ا رإةافا  رةقصرأ  سرفوةن ا رفهجنن تري وهرواد  مرفوا  و ا.ا يمرة  اوروقة ا ةل مرفوة ق  مرفقط

 نقد الدوليلانظام  5.4

 رفوا ر يمر هراار ر فرفونظر  رإورصرا رج   ر ر  انلرةمرفو يفةمرفواير  ةا رفيرظهيلرفوة   رنترفوايو رت رر
افوررترفوق رريارةقررصرفو ةرر  رفهجنن ررت فرريرا ا ررارأ رر  لرفووررلاررت ةوة رر يفر فوةرر ويريا رره مراي رر  رفواجرر لورفوايو ررتريف 

ةرررافاريا رررا مرةررريفا مرفوةرررافية  روقرررايم.رإمرفو ا رررارةرررمرفوةيفضررر  رفوة   رررن ترةقرررصرفوة ررراي ر يارررافةرلأسرفوةررر مريف 
ر ا قةرنة   مرا ن برأ   لرولارفو ة  رفوةداق ت.فوايويرنلا رنا جترونظ  رفونقارفوايويرد وترة ر

 قتصاد الدولي الحديثاإل 6.4

ر1ه :دو اصرةن ةا ارن ريفو يرقاو ارفو ا  قاو ارفوايوير  و  رن إل يوارفإلر

جررمرفو ورريمرةقررصرألنرر حرةررمرأيجرريارفو ررل   رفواضرر ةن ترفوارريراجةرر ر ررل   رةداق رر مرفرريرفوجن رر ترةررمر -
ةمر يةرفو ةمرياجنبرةد طلراققن  رأ   لرفو ة  ريفو قن  رفوايراض ه رر ا  اوفو يةرفوايو ت ريفإل

 ؛ن مرفوايمرفيريجيرن مرفو ل   رأيرفو ق رةمرطل ةرفلمرفول ي رفوجةل  تريغ ل  
اجررر  رفوا  ةرررمرفورررايويروا ررريفةرفوة و رررترفو  وة رررترنررر ولغ رةةررر ر يفجهررريرةرررمرةقنررر  رة رررمرإفواقرررا رفوةيجررريارن -

 ن تريفوقيفن مرفواج ل ترفوة ق تريغ ل  ؛دا ارفو      رفوة   إ
 ؛قاو ا ترةقصر  اترا ا  ف رفإلفإلا  ا  لورظهيلر -
ر.ررفإلا  اقاو ا ترجا اورد وترفو  ن مريأوة ن  رن ارإظهيلرقي ر -

  رفوةة رراف ر ينرر رن اررترأةةرر مروهرر رورر  اه ريف ا  ج اهرر رفود وررترةررمر  رر رطررلةرفوق رر سريفواقرري  ر رر ررمر
عرنير ا  ج  رفوجا او ري  فرفوعرد صرةمرفوة   نتر قي رناقن تر   رفإلنيرمر  فر  ا جرإوصريفإلفو حريغ ل   ري 
ر يرفوة   نترفوايو ت.

                              
ر.9ةلج ر  نة رصرر الفكري والواقع العملي المحاسبة الدولية اإلطارنن يرنمرةنارفول ة مرفوجنل رة ةارة  رفوا مرةنارفوةن   رر 1
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 :بين الدول المحاسبيةالممارسات  إختالف .5

فررريراطررريلرفوة   رررنترفوايو رررترنجرررارفدرررا اررتةرررمرفو يفةرررمرفون ا رررترفوةرررؤ لورةقرررصرفوة   رررنتريفوارررير ررر  ة  
يقيفةرررارريرالرايجرررارايواررر مراا ررر نيرف هةررر رطرررلةريةنررر ا نرررأة   رررن ترنررر مرفورررايم ر  ررر رفوةة ل ررر  رفوفهنظةرررترير
فرررريرفوةة ل رررر  ررفإلدررررا ااة ةرررر رةهةرررر ر  نرررر ر  ارررر مرفوررررايوا مرةاقرررر لنا مرفرررريرفوظررررليا رة   ررررن ترفوةة ل ررررترفو

ررفوة   ن تر  يارو اورةيفةمرأيرظليارن ا ت رااة مر   رفهد لورفي:

 :النظام السياسي 1.5

وقنظررر  رفو    رررير)ف رررالف ي را ةقلفطررري ر رررةيويرإورررصرغ رررلر وررره(رأمر رررؤ لرةقرررصراطررريلرة ررر   لرر ة رررمرر
جرررلف ف رفوة   ررررنت رف ونظرررر  رفوة   ررررنيرفرررريرايوررررتر ف ر قاورررر ارةل ررررايرفوررررا    ر رررر  يمرةداق رررر رةررررمرفونظرررر  رإيف 

 رةررمرفه ررلر ررالف  ترةرر  رارريف لرة قيةرر قاورر ارفو ررية رفقررار طقرربرةررمرفو ررل   رفرريرفونقررافمرفإلإفوة   ررنيرفررير
ر1فوةن  ترإض فترإوصرة قية  رفولن  تريفوةل ارفوة وي.ر-جاة ةيريا ق مرفوا ق تفإل

 :النظام القانوني 2.5

إمرالجرترا ا رارفوقر نيمرن وايورتروقةة ل رر  رفوة   رن تر رؤ لرةقرصرقريورةهنررترفوة   رنترنهر  رف نراة راقرري ررر
قطترةهنرترفوة   رنترةر اورضر   ت رفرير ر مر  ر مرفو  يةترنيوارفوةة ل   ريفإلجلف ف رفوة   ن ت را ريمر ر

إل رر  رفو    رر  رفوة   ررن ترن رر مرغ ررلرقرر نينيرةررمرقنررمرةنظةرر  رفوةهنررت ر ررةترةررمر ررة  رفونقررافمرفوارريرا اةررار
ر2فوق نيمرفو   .

 قتصادية:مستوى التنمية اإل 3.5

ترفواقل ررررلرقاورررر ا تروقايوررررت رةقررررصر ررررمرةررررمراطن ررررةرياطرررريلرةة ل رررر  رةةق رررر ررررؤ لرة رررراي رفوانة ررررترفإلرر
قاوررر ا ت ر ررا يمر  جاهررر رإوررصرأنظةرررترفوة   رررنترفوة   ررني رف ورررايمر ف رفوة رراي   رفوةند ضرررترةررمرفوانة رررترفإل

ر3قاو ا ترإوصرة مر   رفهنظةت.رقمرن ن  رةمر  جترفوايمر ف رفوة اي   رفوةلا  ترةمرفوانة ترفإلأفوة قاور

ر

                              
ر.110ةلج ر  نة رصر نظرية المحاسبة رل ا  لار لي الريآدليمر 1
ر.110  نة رصفوةلج رفور 2
ر.110  نة رصفو رةلجفور 3



وجهود التوافق المحاسبي الدوليالمحاسبة الدولية                 ول                             ل الفصل ا  

9 

 

 م:ستوى التعليم 4.5

 ررترفوة   ررن تروايوررترةرر رن رر مر ن ررلرن وة رراي رفوا ق ةرريروةرريفطنيراقررهرفوةة لرفونظرر  رفوة   ررنيريراررأ لر رر
 1ر:ةنه فوايوت ريفوة اي رفوا ق ةيرهيرايوتر اأ لرن اورةيفةمر

 اةر  رنالف رترياطن رةرالجترأيرة اي رفهة ت رفا  اورة اي رفهة ترفريرةجاةر رةرمرفوةجاة ر  ر ققرمرفإل -
 فوة   نت؛فونظل   رفو ا  ترفيرفو قي رفوةداق تريةنه ر

فو ورريمرةقررصرفوةؤ ررمرفو رر نيي رف رريرن ررمرفوةجاة رر  ر قرر سرفوة رراي رفوا ق ةرريروقةجاةرر رنن ررنترةرراار -
 فوةيفطن مرفو  وق مرةقصر ه اورفو  ني ت؛

 اج  رفو   روقنظ  رفوا ق ةير)يظ  ي رةهني رإوصرغ لر وه(؛رفإلر -
اقره رف نراة ر ا رارةراارفودرل ج مررةا رةط نقترنظ  رفوا ق  رإل ا  ج  ريةاطقن  رةجاةر ر ر  رفوايورترأي -

 ا  ج ارري رفرريرادوورر  رة  نررترةقررصرفو  جررتر قرر مرأمرنظرر  رفوا قرر  رفررير وررهرفوةجاةرر رغ ررلرةطرر نةرإل
   وهرفونقافمر ف رفو   مرفهفضمرا ق ة رالانطرنأنظةترفوة   نترفوة و ترفوةاطيلو.

 مصادر التمويل: 5.5

فوقي ترة مرفويال   رفوةا اورفهةل   تريفوةةق رترفوةا راوررال ارفوة   نترفيرفوايمر ف رأ يفةرلأسرفوة م 
ةقرررصرن ررر مرةرررا ر  ررر  ورفإلافلورفررريرا رررغ مرفو رررل تر)لن  اهررر ( ريقرررارورررةة روة ررر ةاورفوة رررا ةل مرةقرررصرا ا رررار

ر.فواافق  رفوة و ترفوة اقنق تري  وهرفوةد طلرفوة اةقت

ا ريمرفوننريهر ريرفوةورالرفولا  ريرريةقصرفو  رسرةرمر ورهرإ فر  نر رفورنظ رةنن رترةقرصرفإلقرلفم ر  ر ر
وقاةي رررمرال رررارفوة   رررنترةقرررصر ة  رررترفوةقلضررر مرةرررمردررر مرةقررر   سرة   رررن ترةا  ظرررت ريط وةررر رأمرفوةنظةررر  ر
فوة و رتر ة نهر رفويورريمرإورصرأ رترن  نرر  را ا جهر رنطل قرترةن  ررلو رور وهر  ريمرفإلفورر حرفوةا ر رة راياف ري ظهررلر

ر2لف. وهرفير مرةمرأوة ن  ريفو  ن مري ي  

ر

ر

                              
ر.17-16ةلج ر  نة رصر الفكري والواقع العملي المحاسبة الدولية اإلطارنن يرنمرةنارفول ة مرفوجنل رة ةارة  رفوا مرةنارفوةن   رر 1
ر.116-115 رص2005 رفوافلرفوج ة  ت رفإل  نال ت رنظرية المحاسبة)منظور التوافق الدولي(وط ي ررأ ةاأة مرفو  ارر 2
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ررالضرائب: 6.5

ا اارفوا ل    رفوضرل ن ترة ر   لرفوة   رنترفريرفو ا رارةرمرفورايمر  ر ر جربرةقرصرفو رل   رأمرا رجمرر
 ريفيرايمرأدل رة رمر يونرافران ورمرفو  ر ن  رفوة و رترةرمرن وضلفاب ج  رد وتررإ لفافاه ريةوليف اه رفي

ر.لورةمرألن حرفوة   نترفوة و ترن ارا ا قه فو   ن  رفوضل ن ت ر   ر  يمرفولنحرفود ض روقضل نترةن 

ن وررر مرفوة   ررنترفوة و رررترةررمرفوة   رررنترفوضررل ن ترأمر اطقررربرفوا رررل  رإيةررمرفوطن  رررير اررصرفرررير رر مرر
فرريرفويال رر  ررLIFOفوضررل نيرإانرر عرةنرر ا رة   ررن ترة ررااو رة ررمراق رر  رفوةدررايمريفقرر روقرريفلارأد ررلفر وررلارأيالر

ر1فوةا اورفهةل   ت.

 ة:الثقافر7.5

 ض ارإوصرة ر نةرفو ق فترأيرة ر  ةصرن ق فترفونقرا ر  ر رارؤ لرفو ق فرترةقرصر رمرةرمراطن قر  رفهةةر مرر
فالفمرأمرفوة     رفوة   ن ترفيرنقارة رةاة اورة رمرنق رترإفواأ  لرفو ق فير  اةارةقصرر2يفإلجلف ف رفوة   ن ترني 
رفو ة  رفو ق ف ترفهدل .

ورةقرصرفوةة ل ررترفوة   رن ترالجررترفو رلصروةجاةرر رةرمرفوةجاة رر   رإمرا رر اوريةرمرفو يفةررمرفو ق ف رترفوةررؤ لررر
 ة ررترفوة قيةرر  رفوة و ررترفواررير ررا رفإلفورر حرةنهرر رفرريرفوقرريفا رند رر مرإالجررترفو ررلصرفرريرفوةجاةرر راررؤايرإوررصر

رنيرقار ؤايرإوصرا  اورا ق ارنظ رفوةلفقنتريفوةلفج ت.أفوة و ت ر ة ر

ةةرر ر  رر ةارةقررصراطرريلريروة   ررنتراررؤ لرةقررصرفوةة ل ررترفوة   ررن ت ر ةرر رأمرنظررلورفوةجاةرر رإوررصرةهنررترفر
جاة ة رت ر  ر رأنريرقاور ا تريفإلاا  لرفوةهنتراطيلرنظلورفوةجاة رإورصر ر  رفوةهنرتريأ ة اهر رو ةق رترفوانة رترفإلف رير

درررا ارفه ررر و برإالر ة رررمرأمراايففرررةرفودوررر اصرفو ق ف رررتروقةجاة ررر  رين واررر ويروقرررايم رفرررإمر ررر فر ررر ؤايرإورررصر
ريفوةة ل   رفوة   ن ت.ر

 قتصادية والسياسية:الروابط اإل 8.5

 ا مرأيرفواج لورأيرغ ل  رةمراناقمرفهف  لريفواطن ق  رفو ن تريفوة   ن ترةمرايوترهدل رةمرطل ةرفإل
 ط و ر رفريرفوقرلمرفودر ةسرة رلرفرير رمرأيلنر  ري ورهرةر رإنا رلرنظر  رفوق رارفوةراايج ريفور يريجرارفريرإفوقي  رفقار

                              
ر.116ةلج ر  نة رصر نظرية المحاسبة)منظور التوافق الدولي(وط ي ررأ ةاو  ارأة مرفر 1
ر.108صرةلج ر  نة ر نظرية المحاسبة رل ا  لار لي الريآدليمر 2
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 رررا ة لرفونل طررر نيرفوة   رررن مريةنررر ا رفوة   رررنترإورررصر ررر لرفهف ررر لرفوجا ررراورو ورررلرفونهضرررت ر ةررر رورررالرفإلناإ
جرلف ف رفوة   رنترةقرصرفو  نر مرن رارفو رلبرفو  وة رترفو  ن رت ر فوة ا ةلف  ر ة رفلض رفويال   رفهةل   رترنظر  ريف 

رفإلا رررر اف رفوة   ررررنترفوةان ررررترفرررريريفآلمر   ررررظرأمرايمرأيلنرررر رفو ررررلق تر ررررا  رةررررمرأنظةاهرررر رةررررمردرررر مرإجررررلف 
قاوررر ايرةرررمردررر مرنةررريرفواجررر لوريارررافق  رلأسرفوةررر مرقرررارأورررن  را ررر عرفوا  ةرررمرفإلإمرإضررر فترإورررصرأفهيلنررري ر

ر1ة  اف رقي ترإلا  ةرة    لرفوة   نت.

 التضخم: 9.5

فه   لرفيررفوا ل د ت ر ة ر ؤ لرةقصرلغنترفوايوترفيراة راغ لف رت ؤ لرفواضد رةقصرفوة   نترن وا ق 
فو   ن   رو وهرا ادا رفوة   هريغ ل ة رةمرايمرأةل  ر رفو ا ن رترن ر مرة ار ارفوة راي رفو ر  روا ر  لرن رنبر
ة  نررر اه روقاضرررد رفوجررر ةح ريفررريرأيفدرررلرفو رررن  ن  رق ةررر رفويال ررر  رفوةا ررراورفهةل   رررتريفوةةق رررترفوةا ررراورنإةرررافار

 2ال رفواضد رفو  و ترغ لرفوة ا او.  لرفواغ لرفيرفه   لروقاج يبرة رة اآاق ل لر

ورن  رفوة   رنترفوة ق رتريةر رااضرةنيرةرمرأ فرنا جتروقاغ لف رفوايرا ا رفيرفون اترفوة   ن ترفوايو ترإ 
ورررصراطن رررةرإةررر  ر وررهرا ررر صرفوةؤ  ررر  رأا ق ررةرفوهررراارةرررمريجيا ررر  ريررنإة  نهررر يقيفةرررارة   رررن تروررر سررةنرر ا 

ر.يقيفةارية     رة   ن ترةا ةرةق ه رايو  رةن ا لريرة    فوة   نترفوايو ترية رااضةنيرةمر

إ جرر ارإطرر لرنظررليريةةقررير ررنظ ري   رر رفوةة ل رر  رفوة   ررن تريفواقرر ل لررإوررصفوايو ررتراهرراارفوة   ررنترر
يفو ةررمرةقررصرج ررمرفوقرريفا رفوة و ررتروقةؤ  رر  ريفو ررل   رأ  ررلرايو ررترةررمردرر مرفوة   ررن ترةقررصرة رراي رايورري ر

نرر مرنرر وايففةرفوة   ررنيرة و ررتروق ررل   ريج قهرر رق نقررتروقةق لنررتريفوا قررة ريا ق ررةرةرر ر  ررةصرا رره مرقررلف ورفوقرريفا رفو
ريفو يرا  صرإوصرا ق قيرةنظة  ري  ا  رة   ن ترايو ت.رفهنظةترفوة   ن تةداقار

 المبحث الثاني: التوافق المحاسبي الدولي:

نهرراارأيالراجرر يارر ررترفوايو ررتوفوة لرفواقرر ل وررصراننرريرياطن ررةرة رر   لرفو ررل   رةا ررااورفوجن رر   رإرا رر ص
ةداقررارفوة رر  مرفوةلانطررترنررإدا ارفهنظةررترفوة   ررن ترفوارريراا ررنبرفرريرا رر اورا رر و ارإةررافاريةررلمرفوقرريفا ر

ري  ن  رنهاارضة مرايف لرة قية  رة   ن تر   فتري ف رجياورة و ت.ر فوة و ترفوةي او

                              
ر.117-116ةلج ر  نة رصر نظرية المحاسبة)منظور التوافق الدولي(وط ي ررأ ةاأة مرفو  ارر 1
ر.117فوةلج رفو  نة رصر 2
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فورايوي رةرمر رأنيرأمر  ر   رفريرا ق رةرفو ا رارةرمرهنظةترفوة   ن ترةقصرفوة اي رن مرف ق ةرفوايففةرا
فوقض  رةقصر ي ر     رفيرةق لنترفوة قية  رفوة و تريفو يرقلف وريرإة  ن ترةنه ر رفوةاف  ر يف روق ل   رأيروقايم
رر.ةاة ارةقصرفوقيفا رفوة و ترفهجنن تفو ه رفو  اار يمرإة  ن ترفإل

ناطررلةرأيالرإوررصررمرا ق قرريأ  ريفوه ارر  رفوارريرا ةررمرن ررةاف رر رفوايففررةرفوة   ررنيري رر فرفوجهررةررلمريقنررمر
ر.ة هي ر  فرفوايففة

 المحاسبي الدولي: التوافقمفهوم  .1

ي رريرنرر مرفوررايم رةةق ررترا رر اورفن ررج  ريايففررةرفوةة ل رر  رفوة   ررن ترريفوايففررةرأيرفوان  ررةرفوة   ررنير ررر
ر  ن ترن مرفوايمرفوةداق ت.  رفيرفوةن ا ريفوة    لريفوةة ل   رفوة فإلدا فة  يوترواقق مر

فوة رر   لرفوة   ررن تر اررصرقنرمرإ جرر اروجنررترة رر   لرفوة   رنترفوايو ررترفرريرةرر  ررايففرةيقرارنرراأ رة رر يال رر
 رفقاريفجه رفو ل   رفوايران  رةمرلأسرفوة مرد لجرأ يفقه رفوة ق رتري ر وهرفوة را ةليمرفولفغنريمرفرير1973

ةريففر مرنا جتروق رليةرفوة   رن تر رياج ينر رةر ر ورهرافا رة ر يال رفوااني  رف ا ة لفاه رة وة  رفو ا ارةمرفوة  
 ررارأ ررر رفوقضرر   رفوارريرايفجرررير  ارر  رفهيلفةرفوة و رررترأةرفوة   ررنيرفورررايويريففرردرر مرفوا رر  ن   ريفآلمر  انرررلرفوا

ر1يفونيلو  ريأيواهرفو  مر  ايمري  اداةيمرفوقيفا رفوة و ت.

ةريفونةط ررترأيرفواي  ررار ةاررلفاف م رإالرأمر نرر هرفررلةريففررظرريرفواو ررمرفرريرن ررمرفو رر ال ر ررا رف رراداف رو ر
نطن عرنأنهر رةجةيةرترةرمرفوقيفةرارفوج ةراوريفوضر قت رةرا طيرنو ترة ةترفإليففن نهة  رف ونةط تريةقصرة سرفوا

 ريالراقنرررمرفونةط رررترأ رررترفدا فررر  رةقرررصرفوةيفقرررايأنهررر رقرررارااطقررربراطن رررةرة  ررر لريف رررارأيرق ةررراوريف ررراورفرررير رررمر
رر.فوقيةيرين وا ويرفهيرأ  لرو ينترفيرفواطن ةرةقصرفوة اي رفوايوير  ايرفوة

ةرفهرريرأ  ررلرةلينررتريفن ا  رر ر  رر رالر أدرر رنةررنه رةقرر سريف ررار ن  رربرفو ررم ر  رر ر أدرر رفرريريففررأةرر رفوا
رو مرةنهة رن ي رةمرفوا و م:را ل ا قيرر ررةريفير2.فةان ل رفو ليةرفوقية ت

ر

ر

                              
 .349 رص2004 رالجةترة ةارةو  رفوا مراف ا رافلرفوةل خ رفول  م رالمحاسبة الدولية ليم فلا ل هرا ييريآدر1
ر.349  نة رصرفوةلج رفور2
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ررStandardizationالتوحيد المحاسبي:  1.1

 ر  ر ر نطرييرةقرصرفرلمرأيرفوةيفقاراطن ةرة   لريف ارأيرق ةاوريف اورفير مرفو  ال ر  نيفواي  ار
ر1ةجةيةترةمرفوقيفةارفوةي اورفوو لةتريفوض قت.

نرريرفو نرر  رفرريرفواني رربريفوةوررطق   ري ررر وهرأأةرر رجة  ررترفوة   ررن مرفهةل   ررت رفا ررلارفواي  ررارةقرررصر
ر2فو ن  رفيرفوق  س.

فهررير  رر لرنرر وهرإوررصرفو  وررترر3ا ل ررارآدررل رفواي  ررار رريراطن ررةرقيفةررارةي رراورنرراالرةررمرةجةيةررترقيفةررا يفررير
فوارررير  ررريمرف هررر ر رررمر ررري رةا رررةريةاجررر نسرأيرغ رررلرةانررر  م رفهرررير  ارررييرةقرررصرفواة  رررمرفررريرفوةنررر ا ريفوةة ل ررر  ر

رررفوة   ن ت.

  Harmonization  ق المحاسبي:وافالتر2.1

 راياروقد فر  رن نهر  رر ةرفوةة ل   رفوة   ن ترنيضرررريايففر ترا  اورفن ج  نيرةةقأ  لارفوايففةرةقصر
  رفوةنطق رررت ريا  ررر مرفوايففرررةرفررريرفوة قيةررر  رفوة و رررترنررر مرفورررايمرفإلدا فرررفوةان  رررقترةرررمررفوة ررر   لر  ررر راققرررم
ر4فوةداق ت.

اطن قر  رفواقل رلراقق رمرفو ليقر  رفرير قورارةرمرد وهر رةةق رتر ريرفوايففرةرفوة   رنيريفيرا ل ارآدرلرر
ااضرةمرةةق رترفوايففرةراطري لر  ر رر ةةر ر رؤايرإورصرا ر اورإة  ن رترةق لنرترفوقريفا رفوة و رتر فوة ويرف ة رن مرفورايم

ةجةيةرررترفوة ررر   لرفوة   رررن ترفوايو رررترفويفجررربراطن قهررر رفررريرةداقرررارايمرفو ررر و ري ررر فروا ررر اورة وة رررترأ ررريفةرلأسر
ر5.فوة م

  رنررر مرفوقيفةرررارفإلدا فررر ررريرةورررطقحر  رررادا روق رررارةرررمر   رررنيرفوةروايففرررةفر ررر وهآدرررلريفررريرا ل رررار
ر6فوة   ن ترفوة ق ت.

                              
 .35صةلج ر  نة رر الفكري والواقع العملي المحاسبة الدولية اإلطارنن يرنمرةنارفول ة مرفوجنل رة ةارة  رفوا مرةنارفوةن   رر1
ر.267صر ةلج ر  نة  سبة الدولية،المحا نيرا ا ة ةارفوةنليهرأر2

3 Bernard Raffournier et al, Comptabilité International, Vuibert, France, 1997, P10. 

رر.349 رةلج ر  نة رصرالمحاسبة الدولية فلا ل هرا ييريآدليم ر4
ر.170 رصر2002فوافلرفوج ة  ت رفإل  نال ت رالمحاسبة الدولية،  ن  رفوقن ني رر 5

 .Bernard Raffournier et al, Comptabilité International, Op .Cit. P10 ر6
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ف ررل رأمرةوررطقحرفوايففررةر نقرر مروقنةط ررت ري  نرريرا رري ترويجهرر  رنظررلرةداق ررت رفهرر فرر(Wilson)أةرر ر
 نررلرةةرر ر رريرةق ريرفو رر مرةرر رفونةط ررت رينر هدصرةنرراة را نرريرفونةط ررترنررأمرأةرادمرةةقرريريارريف قيرةقررصرنطر ةر

رر1 ف رنقار جبرأمراطنةرةمرقنمر  فترفونقافمرفهدل .إجلف
 يفيرة  يوترواجنبرةةق ترفودقطريةرا رفواة  رارفريرف راداف رفوة ر    رفو ر نقتروقايففرةرفوة   رنيرورنار

(Samules&Picper)فوةلف مرفوايرا   ه ر   رفوة ر    رإورصر ر  رةلف رم رانراأرفوةل قرترفهيورصرن ةق رترفوةق لنرترر
نارر جرةجةيةررترةررمرفوة رر   لرفوةا ررةرر فوة   ررن تروقررايمر رر راناقررمرإوررصرفاجرر  رفوايففررةنرر مرفهنظةررتر  رر ر ررا رايو رراريف 

ر  رن ار وهراأايرفوةل قترفو  و تري يرفواي  ا.رر ةق ه 
ةقرصر ر فرفواورن ارنإفالفضريرأمرفوايففرةر را را ق قريرأيالر ر ر را ريضر رفوة ر   لرفوايو رترر(Cairns)ي ؤ ار

وقيوررريمرإورررصر  ورررترفواة  رررم رين واررر ويرفررر وايففةرفوة   رررنيرالر  نررريرفواة  رررمرفواررر  روقةنررر ا روقةنررر ا رفوة   رررن تر
يفوةة ل رر  رفوة   ررن تري داقررارفدا فرر ر ن ررلفرةررمرفوة رر  لورفوا ةررترد وررترإ فر رر مرفوةقورريارن وة رر  لورف رراداف ر

ر2ة    لرايوترة  نترياطن قه رفيرجة  رفوايمرفهدل .
ة ر  ر رأمرفوة قيةر  رفوة   رن ترفواريرا راريفقر ريففرقةق لنرترأ  رلريضري  رةرمرفواي  انلرة هي رفوق نق رترور

فو حرأيرنظ رةلفج ترقارا يمرق نقتروقةق لنترإ فرا ر نه رنطل قرتر  ف رترن  ر راار حر وةق   سرة   ن ترةداق تريف 
لانر طرفوي  رةره  رلرإلوة اداةيرفوقيفا رفوة و ترإجلف رفوةق لنتر)ةقصرفهقمرورن مرفوق   ر  (رنرايمرفو  جرترإورصرف

 ا  جر  رةمرنظ  رة   نيريف ا ريو رمرفو رليةرفريرةاطقنر  رفواقل رلرفوةر ويريفوةة ل ر  رفريرفو ر و  ري ر وهرفإل
ةريففرررفوةااف ررراورةرررمرة ررراداةيرفوقررريفا رفوة و رررتروةق لنرررترفوة قيةررر  رةرررمرايمرةداق رررتر  نررر ر ررريرفوقررريورفوافف رررتروقا

رفوة   ني.ر
ر3فوايففةرفي:ةرفوة   نيرةقصريففي  ةمرفوا

ر؛فوة    لرفوة   ن ترفوايراا  ةمرة رفوق  سريفإلفو حر-
فإلفورر    رفوارريراقرري رنهرر رفو ررل   ر ف رفوا  ةررمرفواجرر ليرةرر رفوجةرر   لرف ةرر ر ا قررةرنرر هيلفةرفوة و ررترأيرر-

ر؛ن وا ج مرفيرنيلو  رفهيلفةرفوة و ت
رة    لرفوةلفج ت.ر-
ر

                              
ر.467 رصر2 رفوجا ر2009ر را ل برل  مرةنارفهلل رفو  ايلي رةة م نظرية محاسبية رل  مرنقق ييرأ ةار 1
ر.269-ر268صررةلج ر  نة  المحاسبة الدولية، نيرا ا ة ةارفوةنليهرأر 2
ر.350رةلج ر  نة رص رحاسبة الدوليةالم فلا ل هرا ييريآدليم ر 3
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           ق المحاسبي الدولي:وافمزايا الت .2

ويرفو ا ارةمرفوةاف   ريو ر اغ لرجافوه رةقصرةلرفو ن م ررفوايففة ل رةؤ ايرفوايففةرفوة   نيرفوايويرأمرر
ر1فآلاي:رر(John Turnerر1983)يةقصر ن مرفوة  مرفقار اب

ةر رريرإة  ن رترةق لنررترفوة قيةر  رفوة و ررترفوايو ررت ريففر نررلرفوةاف ر رفوارريرن ورمرةق هرر رنا جرترإانرر عرفواأةرمر -
 رارأ ر رأةاة ارةقصرفوقريفا رفوة و رترفهجنن رترياا رمريا ان ارة مر   رفوةق لنتر ي رفو ه ر يمرإة  ن ترفإل

 ؛ ا ة لف رفوايو تة يق  راافةرفإل

رةر رر ؤايرإوررصرارريف لرفويقرر ريفونقرريارفوارريران ررةر  و رر رواي  ررارفوة قيةرر  يففرر  ن ررتري رريرأمرفواي نرر هرة رراورر -
برةمرأ  لرةمرةجةيةترةمرفواقر ل لرأمرااة رصرةر رةراورقريفن مريةة ل ر  رفوة و ترفوةاغ  لورةناة ر اطق

ر؛ةداق ت

ةرفوة   ررررنير ررري:رلفرررر رة ررراي رفوة رررر   لريففرررفوة ررراورفو  و رررترفواررررير ة رررمرفو ورررريمرةق هررر رةررررمرجرررلف رفواير -
رجاة ة ت.قاو ا تريفوق نين تريفإلمرااة صرة رفوظليارفإلأفوة   ن ترنقالرفإلة  مرير

رفإمرفوايففةرفوة   نير ة مرةمرا ق ةرة  قي:ن إلض فترإوصرة  نةر
لفرر رة رراي رةهنررترفوة   ررنترفرريرايمرفو رر و  ر  رر رأمرفوررايمرفوارريرايجررارنهرر رأنظةررترة   ررن ترضرر   ترر -

ادرر  رفإلجررلف ف رفو اةررترواننرريريا ررغ مرفهنظةررترفوة   ررن ترفوايو ررتر ةرر رقررارإينافا ررتر رريارا  ررارةقررصر
ر2؛ يرلف رة اي رفونظ رفوة   ن ترنهف  ه ر

إمر  جررترفو ررل   رإوررصرفو ورريمرةقررصرلأسرةرر مردرر لجيرفرريرظررمرةررا ر    ررترفهلنرر حرفوة اجرراورواةي ررمر -
فوة لية   ريايفلرفيرج نبرآدلرفوقليمرفهجنن ت رقارأا رإوصرااف ارفو  جرترإورصرفوايففرةرفوة   رني ر

لرفوة و تروون رأفضمرةاة ارةقصرفواق ل ف يرفو ق قت ر ة مرةجهايرلأسرفوة م ر ن ريفيرفود لج رإوصرفإل
ر3؛ا ض مرإن غرةق لمفيرر ا ة ل ري ة قيمرأ ض رنإظه لرلغنتفوقلفلف رفوةا ققترن إلقلفمريفإل

                              
ر.351ر-350رةلج ر  نة رص رالمحاسبة الدولية فلا ل هرا ييريآدليم ر 1
ر.272صررةلج ر  نة  المحاسبة الدولية، نيرا ا ة ةارفوةنليهرأر 2
ر.468 رةلج ر  نة رصرنظرية محاسبية رل  مرنقق ييرأ ةار 3
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 رإمرفوة ررر   لرفوةقنيورررترة اةررراورية اةقرررت ون رررنتروة ظررر رفونقرررافم روررر سر نررر هرة ررر   لرة   رررن تريااق ق رررترن -
نةر ر ا رةحروهر رنرأمر ورن يفرفريلفرجرا فرة وة  ر يارومراقغريرفقرطر ق رترفواه ارترفهيو رتروهر  رفونقرافم  ريف 

ر؛فوة   ن ترفوةقنيوترايو  فون اترةمر
قة ررا ةل مرفورر  مر اطق رريمرإوررصرفو ةررمردرر لجر ررايارن ا رر رةررمرورن ون ررنتادرر  رفوقررلفلف رإا  رر مرةةق ررتر -

طررر عرةقرررصرطل رررةرا ررر اورفوة قيةررر  رفوةق لنرررتروناررر ا رةةق ررر  رفو رررل   رفررريرفورررايمرفوةداق رررتريا ررر اورفإل
 1؛ق   رفو ل   رةا ااورفوجن  تةة

يةررمرفوةنرر ف رفوةايق ررتروقايففررةرفوررايويرأمرفوا ق ررمرفوةرر ويروق ررل   ر رريار  رريمرأ  ررلر ررهيوت رفرر وايففةر -
روةؤ  ر  رأجنن رت فوايوير يار ا ارةاارفوةطق  مرةقصرفوقيفا رفوة و تريفوةؤ ق مرو  صرفوقريفا رفوة و رتر

 ؛ ا ة لرفوايوي ة مرأمر ا ارفير ج رفإلر  ري  فهنرفوة ا ةل مالجتر قتررةة ر لف 
إة  ن ررترفوةق لنررترنرر مرفوة قيةرر  رفوة و ررتريفورر يرةررمر ررأنيرفوقضرر  رةقررصر رري رفو هرر رفو رر اار رريمرإة  ن ررتر -

 را ة لرةاة ارةقرصرفوقريفا رفوة و رترفهجنن رت رةةر ر ة رمرة ريرإافورتريف رارةرمرأ ر رفوة يقر  رإلنا ر لرفإلفإل
ر2فوايوي.

رالدولي:ي لإلهتمام بالتوافق المحاسب العوامل الدافعة .3

ر3 قي:  اة  رن وايففةرفوة   نيرفوايويرة وإلةمرفو يفةمرفوافف تر

 عولمة السواق المالية 1.3

)ريفواريرا رةمر ريةرفو ةر  ريأ ريفةرفه ره ريفو رناف ر وقارااف ا ر لةترةيوةترأ ريفةرفوةر مرفو  وة رتر
ا مرفهد ررل مرةررمرفوقررلمرفو رر وي ريقررارأ ررا ر وررهرن و  ررمر رريلورة و ررتريفوقررليمريفهيلفةرفوة و ررترفهدررل (رفرريرفو قرر

  اقترفيرة و رفهةة م ر   رأونحر ج ر   رفه يفةرياأ  ل  رية رنه رةرمرة قر  ريقري رف ةقرتريأايف رة و رتر
ةرمرجا اورةداق تراة ة رةة ر  ن رةق يرفيرةناوارفوقلمرفو  ل م ري  فرة رافر رفورن مرإورصرفوقريمرنرأمرفو ر و ر

رأونحر يةرة ويرة وةي.د مرالفنطرأ يفقيرفوة و ترياأ ل  رنن ضه رفون مرقار

                              
ر.373 رصرةلج ر  نة رظور التوافق الدولي(نظرية المحاسبة )منوط ي ررأ ةاأة مرفو  ارر 1
ر.375-374فوةلج رفو  نة رصرر 2
ر.377ر-375فوةلج رفو  نة رصرر 3
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ناقرر مرلؤيسرفهةرريفمرةنررلرفو ررايارإ رر مرإلوغرر  رفوق ررياريفوضرريفنطرفواررير  نرر رة ليضررترةقررصر ل ررترر ةرر 
 و رترفو ا راور)فهايف ريفوة راق  (رفوة نا ر لف  اداف رفوةي  روإلاو ال ريفوة قية   ريفإلفوايو ت رينايغر يلورفإل

راج  رن يرةيوةترفه يفةرفوة و ت.فوايرظهل رةؤدلفرأ لرن وغرفيرا ة ةرفإل

 ثورة تكنولوجيا المعلومات 2.3

اوررر ال ريفوة قيةررر  رفوارررير رررا  رفررريرفو قرررا مرفوة ضررر  مرإمرفواقرررا رفوا نيوررريجيرفوه ارررمرفررريرةجررر مرفإل 
اغ  رلرفوطل قرترفواريرا ةرمرر  ر   رفقرطرفريرا نيوريجيرور ج ق رفوة لفترةيلافرلفن  روق ليو ريفويفق رأمر  فرفواقا رفو

نة رأا رأ ض رإوصراغ  لرأنيفعرفهةة مرفوايراقي رنه راقهرفو ل    رةة رالابرةق يردقةر قاو ارإنه رفو ل   ريف 
رقاو ارفوة لفي.جا ار  لارن إل

 راررر رفواغقررربرةقرررصرنررراة جريا  ةرررمرفه ررريفةرفوة و رررت ر  رررإيوقرررارو ررربر ررر فرفواقرررا رايلفرنررر وغرفه ة رررترفررريرر
اوررر ال رفو رررق  تريفو  رررق  ترند ضررر را ق رررترفإلف رفو ررريفجارفوة  ن رررتريفواة ن رررترنررر مرفه ررريفةرفويطن رررترفوةداق رررت رير

نورريلوريفضرر ترةةرر ر رر مرورريرأ ررلر ن ررلرفرريرا رر اور ررلةتر ل ررترلؤيسرفهةرريفمرنرر مر رر  رفه رريفة ريا رر اورفوررليفنطر
ريفوو  رفوي  قترن نه .

 الجنسيات الشركات المتعددة  3.3

 را ة لف رفهجنن رترفريرايمرفو ر و رفوةداق رت ر  ر رأمرة قاهر ران  ر رفإلفو رل   رفوةا رااورفوجن ر   راايوصر
لان ط  ريف  ترن وة ر امرفوةا ققرترن و    ر  رفواج ل رت ريأنظةرترإقاو ارفوايويرة قتري  قترنظلفروة راةاق يرةمرن إل

رقاور ا تروهر  رفو ررل   داق رتريفواةي رمرفورايوي ريااجقررصرفو ر طلورفإلفوورلارفهجننري ريةريفا مرةرافية  رفوررايمرفوة
قاورر ارفو رر وةيرةررمر ق قررترأ   رر ترةؤاف رر رأنهرر راررا   رنن رريرلنرر رإوررصر قرر رفإلنارر جرفو رر وةي ر ةرر رانقررغرةقررصرفإل

ترةجاة رترإجة ويرةن   اه رةنلرفليةه رفإلنا ج ترة ر ن  ارةجةريعرفونريفا رفوقية رترفإلجة و رترو رمرفهقطر لرفون ة ر
ةرررمرةجةررريعرفواجرررر لورر%ر30رنإ رررا ن  رفون ط رررترةنهررر  رياورررمر جررر رفواجررر لورةررر رنرررر مرفو رررليعروهررر  رفو رررل   رإورررص

ر1فو  وة ت.

ر

ر

                              
ر.377ر-376ةلج ر  نة رصر، نظرية المحاسبة )منظور التوافق الدولي(وط ي ررأ ةاأة مرفو  ارر1
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ررتجاه العالمي المتزايد نحو الخصخصة:اإل  4.3

 ررالف  ترين ررمرإو نرر رةةق رر  رفودودوررترفوارريراةرر رةقررصرنطرر ةريف رر رفرريرفوررايمرفواررير  نرر را ررةصر
يد وترفوايرايجارنه رر–فرن لافرفيرا ا ارياي   رنط ةرفو يوةترفوة و ت رفقار ة  ر   رفوايمرفوايمرفون ة ترايلر

وقة ررا ةل مرفهج نرربرن وة رر  ةترفرريرةق  ررتر ررل   رفوقطرر عرفو رر  رين ررمرة ررلية  رر–نررلفة ريف رر تروقدودوررت
 فوداة  رفو  ةترف ه .

 التي تواجه عملية التوافق المحاسبي  المشاكل .4
وجهررريارفوةن يورررترةرررمرطرررلارفوةنظةرر  رفوة   رررن ترفوايو رررترنهررراارا ق رررةرفوايففرررةرفوة   رررنيرنرر ولغ رةرررمرف

 ر  لرأ ةه رفيرفآلاي:رم ة رة   مفوايوي رنجارأمر   رفو ةق ترايفجهه ر
واررراف رةرررمرفإل رررلفاريةلفقنرررترفإلريوتاة رررن رررمرفورررايمرالرايجرررارنهررر رةنظةررر  ر  ية رررترأيرغ رررلر  ية رررتر -

ا ررلاروجنررتراررافيمرفهيلفةرفوة و ررترفوارريررترناقررهرفوررايم رف رريرايمرة ررمرأةل  رر رايجرران وة رر   لرفوة   ررن ترفوةقنيورر
 ري  ر رأمرFSEا  ارنيلو  رفهيلفةرفوة و ترإ ريفيرنل ط ن  ريالفقبرةةق تراطن ةرفوة    لرفوة   ن ترفوةقنيوت
ه رفةمرفوةايق رأمراق ربرايلفرفوة    لرفوة   ن ترفوةقنيوترنرق نين ت   رفوجه  ريفوةنظة  رو ن رايلفرلا    رفير

ورراف رفوةؤ  رر  ريفو ررل   رفوارريرا ررلارةق هرر رن إلةا رر مروهرر  ر لا  رر  رين ج رر رفررير  وررترانن هرر روقة رر   لرفوايو ررتريف 
فوة ررر   ل ريو رررمرةرررا ريجررريار ررر  رفوةنظةررر  رن و ا رررارةرررمرفورررايمرد ورررترفون ة رررترةنهررر ر ج رررمرةرررمرفووررر برإوررراف ر

ر1؛ااف رن وة    لرفوايو توفو ل   رفوة   ن ترناقهرفوايمرن إل
فواررريراقرررارأةررر  رفوايففرررةرفورررايويروقة   رررنتر ررريرفو رررليطرفووررر لةترفواررريراضررر ه رن رررمررة ررر  مةرررمرفور -

فوةنظةرر  رفوةهن ررتروةة ل ررترةهنررترفوة   ررنتريفوارريرا ررارةررمرة وة ررترفوة   ررنترفوةهن ررت ريةررمرفهة قررترةقررصر وررهر
قررصرفوة   ررن مرفهج نرربرفورر  مر ة ل رريمرفوةهنررترفرريرةر1976 ررالفطرفوةنظةررترفوةهن ررتروقة   ررنترفرريرفلن رر رةرر  رإ

ةا  نرررر ر ررررني  رقنررررمر ورررريوه رةقررررصرفواررررلد ص ري نا جررررتروقاجلنررررترفو لن رررر ترفررررإمرفوةجةيةررررترإفلن رررر رأمر جارررر ايفر
أورن  راهررا رنةررؤ   رفوةرلفج  م رفقرراراضرةمرفوايج رريرفو رر ةمرةراارةررمرفوا  ظرر  ررEECقاور ا ترفهيلين ررترفإل

 2؛  ن مرفهج نبروقةهنترفيرايمرفوةجةيةترفهيلن تيفوق يارةقصرةة ل ترفوة 
ر

                              
ر.276صررةلج ر  نة  المحاسبة الدولية، نيرا ا ة ةارفوةنليهرأر1
ر.274 نة رصرفوةلج رفو ر2
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 رارفوةور الرفه  رلرأ ة رترفريرفوطقربرةقرصردراة  رأإمرا و مرفوضلفابرفير  فترنقرافمرفو ر و ر  ر مر -
فوة   نت ريهمرنظ را و مرفوضل نتراداقارة وة   رفةرمرفو رهيوترفوايقر رنأنهر ر راؤايرإورصرفوانريعرفريرفوةنر ا ر

اي:ر"همرنظ را و مرفوضل نتراداقارن ر مر  ارمرنر مرفآلر(Seidler)ة   ريرفير  فر   لريفونظ رفوة   ن ترة و
نإاجر  رفولغنرترن ريرايففرةرنظر رفوضرل نترة ةرافر  ورترا ور مررف اة  رضر  انايرفونقافم ري   رأمرفو  ية  را
ةرفوة   رنيرفورايويراورفوجن ر ت رفهنر هرةنطرةرضر  ارنرأمر ر فرفو ر اةرأةر  رفوايففرةن وغر ن لورةمرفو ل   رةا ا

ر1؛ يار دا ي"
ةجةيةررر  رفوة ررراداة م:رإمرةجةيةررر  رفوة ررراداة مرفوةداق رررتراطقررربرة قيةررر  رةداق رررت رف وة رررا ةل مر -

 ررا ة لريفو ررقط  رفوضررل ن تراطقرربرقرريفا رة و ررترة رراورةقررصرادرر  رقررلفلف رفإلةررترية  رراورإل   ارر جيمرة قيةرر  رة 
 ا جرقريفا رة و رترة راورةقرصرأ ر سرفوة ر   لرفوة ق رتريفو ر ةقيمرأ  سرفونظ ريفوا ل    رفوضل ن ت ريفو  ية  را
جاةررر ةيريفو ةررر وي ريوهررر فرفقررر سرةرررمرفوة اةرررمرأمر يجرررارفونةررري جريةة قررري  ر طقنررريمرة قيةررر  را ةرررمرفوطررر ن رفإل

رفوة   نيرفوة اارفو ير يفلر  فرفو  رةمرفوة قية  ريفواق ل لرفوة و رترفوةداق رت رف ه رافارفوةداق رتروقة راداة م
فو  مر ليمرأمرفوة قية  رفوة   ن تر جبرأمراداةه ر يار نا رةنه رف اةلفلريجيارفونة  جرفوةداق ترفواير را ر

ر2. ا  ج  رةمرفوة قية  اطي ل  روايف لر   رفإل

نريرةرمرأقاور ا تري ق ف رترةداق رت ريرف رجاة ة رتري    ر تريرإيو مرفوة ر قترفه   ر تر ريرأمرو رمرايورترن ارتر
نير ننغريرفوةضريرفريرةةق رترا ق رةرفوايففرةرفورايويرفريرأن ارأيرقلبرا ق ةرفوايففةرفوايويريرفوو برفو   رةقصر

ا رر ةرفإل رمرةرمر ر  رفون ار  رفوةداق رت ريو ريرارنجحرةةق رترفوايففرةرفورايويرةقرصرفوة راي رفو ر وةيرفإنريرالرنرارةرمر
 ررراي رةاة مري ررر وهرةرررتروقة ررراد فوة قيةررر  رفوة  ررر فريرةنررريرةرررمرفو رررل    رإلفوررر حرفويفجررربرفةقرررصرفوة ررراي ر

ر.ةاة ارةق ه فواير ة مرفإلة    لرفوة   نتريفوةلفج ترن إلض فترإوصر رفوايرا ادا رةقصرنط ةريف  واق ل لرف

فوة   رن ترفوايو رت رةرؤاةلف رفوققر  ف ريفورفو ا رارةرمار رةقرارينهااراقق قه ريفو ارةنهر ر   رفوة   مررة  أ
يضر رة ر   لروجر مرة   رن ترااريوصررإن ر  ار رةرمرد وهر رت ر ضلاه رجة    ري  ا  رة   ن ترةةية تريد ور

 ريا رررج  رفورررايمرةقرررصر ررر رةؤ  ررر اه ر  رياه ارررترفوةنررر مرفوررر ا رواطن قهرررا ظرررصرنررر وقنيمرفو ررر  رة   رررن ترايو رررت
داةترية  ةاورن مرفوايم روااف رنه  ر اصر ا ريض ر اروقد ف  رفوة   ن تري ل  اه رناطن ةر   رفوة    لريفإل

رفوقيفا رفوة و ترفوة ق  مريفوايو  م.روة اداةي

                              
 .469 رةلج ر  نة رصرنظرية محاسبية رل  مرنقق ييرأ ةار1
ر.46-ر45ةلج ر  نة رصرر الفكري والواقع العملي المحاسبة الدولية اإلطارنن يرنمرةنارفول ة مرفوجنل رة ةارة  رفوا مرةنارفوةن   رر 2
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  المنظمات المهتمة بتطوير المحاسبة الدوليةالمبحث الثالث: 

ارر رةقررارفو ا ررارةررمرفوققرر  ف ريفوةررؤاةلف رفوايو ررت ررنهررااريضرر رة رر   لرة   ررن ترةقررصرفوة رراي رفوررايوي
 رةررمرترايو ررت ة   ررنري  ارر  إن رر  رةنظةرر  رر  رفوققرر  ف  رررنررا رةررم ضررلاه رةرراورجة  رر  ري  ارر  رة   ررن ت ر

ةق نقرترف ا  جر  رأ ةه رةجقسرة    لرفوة   نترفوايو ترفو يرق  رنإوافلرة    لرفواق ل لرفوة و ترفوايو رت رنهراار
افورررتر فو ةرررمرن   و رررترةررر رير،   رنررر مرفوةاطقنررر  رفوة   رررن ترفوايو رررتريفوة ق رررتفإلدا فرررأ ررريفةرلأسرفوةررر مرفوايو رررتريف 
فواق لبرن مرة    لرفوة   نترفويطن تريفوة ر   لرفوايو رترإلةرافارفواقر ل لرفوة و رتريفض يرفوة    لرفويطن تروا ق ةر

 ي وهريويالرإوصر قيمر ف رجياورة و ت.

 المحاسبية: المؤتمراتتطور .ر1

نا جررررتروقضررررغيطرفوةااف رررراورةررررمرة رررراداةيرفوقرررريفا رفوة و ررررترةررررمرة رررر  ة مرية ررررا ةل مريافانرررر مرينق نرررر  ر
ار رةقرارفو ا رارةرمرفوةرؤاةلف رفوايو رترفريررو رتريجة  ر  ر  ية رتريأجهراور  ية رت ا  اف راج ل تريةنظةر  رايرف رير

 رر فريرر  ري رر فر قرريرنهررااراطرري لرفوة   ررنترةقررصرفوة رراي رفوررايوي2006وررصرغ  ررترإر1904فو اررلورفوةةارراورةررمر ررنتر
ر1نهااريض رة    لرة   ن ترةقصرفوة اي رفوايوي ريةمرضةمر   رفوةؤاةلف :

ن رر ن رورري سرفرريرفويال رر  رفوةا رراورفهةل   ررت رر1904يم:رةقررار رر فرفوةررؤاةلر ررنترفوةررؤاةلرفوة   ررنيرفه
ا ررر ارجة  ررر  رفوة   رررن مرفوقررر نين  مرفررريرفويال ررر  رفوةا ررراورفهةل   رررترقنرررمراأ ررر سرةجةررر رفوة   رررن مرإنلة  رررتر

ايمريد ورتر رفرير ر فرفوةرؤاةلرافلرفون ر ر ريمرإة  ن رتراي  رارفوقريفن مرفوة   رن ترنر مرفور1917فهةل    مرة  ر
  اررترر106ةقررارفوةرؤاةلرفوة   ررنيرفولفنر رة ررلر  ر ر رر لهرف ريرن ررير1992يفررير رنتر رفهيلن رترةنهرر ريفهةل   رت

ةنراين رةرمرةداقرارأن ر  رفو ر و  ر ر فرفوةرؤاةلرةرلارة ر ل ترن رمرر2600ايورتري ضرل رن ريرر78ة   رن ترةرمر
فورايويروقة   رن مررفإلا ر ايفو ر يا ترنلة  رتررفوايمرفو لن ترةة قترفيريفيار مرةمرونن مري يل  ريفو ي  ريةول

IFACر اض فاير   رةنظة  رة   ن ترأةل   تري ي:إ   رر

  ؛ةجة رفوة   ن مرفهةل   تر-
ر؛جة  ترفوة   ن مرفإلافل  مر-
ر.جة  ترفوةلفج  مرفوافدق  مر-

                              
 .104 رص2008فت رفهلام ر رافلرفو ق المحاسبة الدولية ومعاييرهاةأةيمر ةافم رر   مرفوق ضي ر1
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ة وة رررتررمرجة ررر رفوةرررؤاةلف رفواررريراررر رةقرررا  رأ ررر ل رةرررمرا ررر  مرةررراورةنظةررر  ريوجررر مإي ةررر ر  لنررر رفررر
قق ة ت رد وتريةةية تر  اهاف ر قه ريض رة    لرة   ن ترايو ت رياه اترفوةنر مرفور ا رواطن قهر  ريةرمرأ ر رإيف 

رفوايوي.ررةقصرفوة اي را ةمرةقصرا ق ةرفوايففةرفوة   نيرفواير   رفوةنظة  روجنترة    لرفوة   نترفوايو تر

 لجنة معايير المحاسبة الدولية:  .2

- رالفو  أر-يمر ري:رارة رلرة   رن ترةهن رترفريرةنظةر  نق ر اورر1973فوقجنرترفرير رنتررا راأ ر سر ر  
ارر راأ رر سرر1اف. نررر-فوة  رر هر-فو  نرر مر- يونررافر- لونررافأر-نجقاررلفإر-أوة ن رر ر-فلن رر ر-فويال رر  رفوةا رراورفهةل   ررت

رر2   رفوقجنترنهاارإةافارة    لرة   ن ترا ا ةمرةقصرفوة اي رفوايوي.

 ر   را رإورافلرIASاد  رةمرنل ط ن  رةقلفروه  ريايو ريض رفوة    لرفوة   ن ترفوايو ترإ   رفوقجنتر
وغر  رفورن مرةنهر 2000ة   لرإوصرغ  رترنه  رترةر  رر41 يفريرر. ر ر رار راةر رن رمرفوة ر   لرفريرة ر   لرأدرل ريف 

 ر   لرفوايو رتر راداف رفوةإنقار ة قريمرةق رينيرة   رب ريقرار ر عرر104ةضيرةمرر143ضة رفوقجنترر1999 نتر
ر3أيرفوايمرفوايرو رانظ رإوصرةضي ترفوقجنترن ا.رةنظة   اصرةمراقهرفو

ر4روه  رفوقجنترأ افارااة مرفي:رأهداف لجنة معايير المحاسبة الدولية: 1.2

ورر  غترين ررلرة رر   لرفوة   ررنتر ف رفون رر رفو رر  رفويفجرربرفواق ررارنهرر روررا رةررلمرفوقرريفا رفوة و ررتريا ا ررار -
رنه رفيرجة  رأن   رفو  و ؛قنيوه ريفواق ار

فو ةمرن  مرة  رةقصرا  ر مريانر غ رفوة ر   لريفإلجرلف ف رفوة   رن تريفهنظةرترفوةا ققرترن رلمرفوقريفا ر -
 فوة و ت.ر

ر5أة رفوالا برفو  ويرهيوي   رةةمرفوقجنترأونحر  وا وي:

رهةة م؛ ا  ج  رأ يفةرلأسرفوة مرفوايو تريقط عرفإاطي لرفوة    لرفوة   ن تروةق نقتر -
 ةن  نتروقايمرفون ة ت؛اطي لرياطن ةرة    لرة   ن تر -
 .  رن مرفوةاطقن  رفوة   ن ترفوايو تريفوة ق تفإلدا فإافوتر -

                              
ر1

Muriel Nahmias, L’essentiel des normes IAS/IFRS, éd d’Organisation, Paris, 2004, P27. 

2
 Michel Blanchette et autre, Les effets des IFRS sur les ratios financiers : premiers signes au Canada, Association 

des comptables généraux accrédités du Canada, 2011, P13.  
 .107  نة رصرةلج رر المحاسبة الدولية ومعاييرهاةأةيمر ةافم رر   مرفوق ضي ر3

ر.107نة رصفوةلج رفو  ر4
ر.56صرةلج ر  نة ر الفكري والواقع العملي المحاسبة الدولية اإلطارنن يرنمرةنارفول ة مرفوجنل رة ةارة  رفوا مرةنارفوةن   رر5
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ر1ا اةمروجنترة    لرفوة   نترفوايو ترةقصرفوه ا  رفوا و تر:ررهيكل لجنة معايير المحاسبة الدولية:ر2.2

 :رIASC Boardمجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية  1.2.2

ةنظةرر  رأدررل  ر  ةررمر رر فرفوةجقررسرةقررصرر4  اررترة   ررن ترير13ةنظةررترةنهرر رر17 ا رريمرفوةجقررسرةررمر
رفوة ررر ل  ةاةررر ارةقال ررر  رإيا رررةمرة رررؤيو  ايرر ةؤ  ررر  ل لروق مرة ررر   لرفوة   رررنترفوة و رررتريفواقررر   ررراضررر ريرير

رر.Steering Committeesير يطلةريأ  و برإةافارفوة    لريا   مروج مرفوايج

 :Consultative Groupستشارية المجموعة اإلر2.2.2

اقا ر   رفوةجةيةترفوة يلوروقجنترة ر   لرفوة   رنترفوايو رتر ريمرأجنراورفوة رلية  ريأيوي  اهر ريفوقضر   ر
ةنظةتر دا ل  رر15فو ن ت ريو سروه  رفوةجةيةترأ ترة ؤيو   رف ق ترةناريض رفوة    ل رياا يمرفوةجةيةترةمر

ر    لرفوة   نترفوايو تر.ةجقسروجنترة

ر:Advisory Concileستشاري اإلالمجلس  3.2.2

واافة اري ري قري رفوةجقرسر لفج ر  فرفوةجقسرإ الفا ج تريدططرةجقسرفوقجنتروقاأ ارةمرةق نقترفوةجقرسرإل
 رالفهرفريرإجرلف ف رقنريمرأةةر مروجنررترة ر   لرفوة   رنترفوايو رترةرمرطل رةرةة ل ريرةهنررتر ا ر ليرأ ضر رن إلفإل

 فوة   نت ريةجاة رفهةة مرية اداةيرفوقيفا رفوة و تريغ ل  رةمرفهطلفارفوةهاةت.

رر:Standing Interprétation Committee( Sic) اللجنة الدائمة للترجمة  4.2.2

ةضرريفرةررمرايمرةداق ررترو ررمرةررنه ر ررةرفواورري   ري رريراا  ةررمرةقررصرأ رر سراةنرريرةرر رر12اا رريمرةررمر
ايفجههرررر روة  وجررررترةداق ررررترأيرغ ررررلرةقنيوررررت ريا ررررار رررر  رفوقجنررررترالجةررررتروة رررر   لررفوقضرررر   رفوة   ررررن ترفوةة ررررمرأم

ا  ر لفرةنر رر34   رأوال رفوقجنرتر رSICفوة   نترفوايو ترإلةاة ا  رةمرةجقسرفوقجنت ر طقةرةقصر مرا   لر
ة   ررن تر ريار رف ةرر رن راراةر رفو   ررلرةرمر ر  رفوا  رر لف رضرةمرفوة ر   لرفو2000وغ  ررترنه  رترر1977اأ   ره رةر  
ر2 ف رفو  قت.

ر

                              
 .365ر-ر364رةلج ر  نة رص رالمحاسبة الدولية هرا ييريآدليم فلا ل ر1
 .31 رصر2008فوطن ترفهيوص رةة م ر رإ لف روقن لريفوايا  ر معايير التقارير المالية الدوليةد وارجة مرفوج  لف  رر2
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ر:ررStrategy Working Partyستراتيجي : جماعة العمل اإل 5.2.2

ناه  رةمرفو ةمرفوج لي رالفج ر   رفوجة ةترإ الفا ج تروجنترة    لرفوة   نترفوايو تروق الورفوايراقيرفإل
جلف ف رفو ةم ريرة اقه ري ق را  ر اهر رةر ريفضر يرة ر   لر ة قةلفج تر   مروجنترة    لرفوة   نترفوايو ت ريف 

ر.فوة   نترفوقية  م

درر مرفاررلورةةررمروجنررترة رر   لرفوة   ررنترفوايو ررترةلفرر ر رر  رفوقجنررترةجةيةررترةررمرفوة  قرر  رةنهرر رةررا ر
جهراورفوايورت ر ر  رأوصرةا ريجيارة قترةر رإرإض فتاد  رفوقلفلف  رإة  ل تريفض يرفوة    لرفويطن ترفيرةةق تر

ررررر2001.1ةنظةترجا اورفيررظهيلة اور   قاه ريا ا  ه  رينا رةمر وهرإوصرإجنترةض  رفوقأفوة  ق  راف  رن

 . مجلس معايير المحاسبة الدولية:3

 ررانافمروجنررترة رر   لرفوة   ررنترفوايو ررترنةجقررسرة رر   لرفوة   ررنترفوايو ررت رةهرر  ر رر فرإارر رر2001فررير ررنتر
وةجقررسرفوة رر   لرفوة   ررن ترفوايو ررترفوارريرارر رةاةررار رر فرفإفوةجقررسر رريراطرري لرة رر   لرفوة   ررنترفوايو ررت ر  رر ر
ة رر   لرا ررا مرفوةقررصرة اقرريرة ررؤيو ترر- رر فرفوةجقررس-درر أإوررافل  رةررمرطررلاروجنررترة رر   لرفوة   ررنترفوايو ررت رير

را   ل  .ر  فريرفوة   ن تر

ةهةرراه ر ررريرفإلةرررافاريفواورري  رةقرررصرة ررر   لرةضرررير14 ا رريمرةجقرررسرة رر   لرفوة   رررنترفوايو رررترةررمررر
ي ررا را  رر مرفهةضرر  رةررمرقنررمرةجقررسرفهةنرر   رفوةؤ ررمرفه   رريرو ضرري ترفوةجقررسر ررير2ة و ررترفوايو ررت فواقرر ل لرفو

ا ةررمرفوة ررؤيو   رفه   رر تروقةجقررسرفرريراطرري لرين ررلرة رر   لرفواقل ررلرفوةرر ويرفوررايوي ريةرر  لف ريرفودنررلورفو ن ررت ر
رر3ر.IFRICفوايويرفو لمرفوةناا تريقنيمرفوا   لف رفوو الورةمروجنترا   لف رفواقل لرفوة وي

 طقررةرةقررصرفوة رر   لرفوة   ررن ترفوجا رراورفوورر الورةررمرةجقررسرة رر   لرفوة   ررنترفوايو ررترنة رر   لرفواقرر ل لر
رمرة ر   لرفواقر ل لرفوة و رترفوايو رتيةنرارفو را  رةرر IFRICفوة و ترفوايو رت ري طقرةرةقرصرفوا  ر لف رفود ورترنهر رنرر

ة رر   لرفواقرر ل لرفوة و ررترر SICنهرر فود وررترايو ررت رفوا  رر لف رفوةوررطقحر  ررةمر ررمرةررمرة رر   لرفوة   ررنترفوفهرر فر
 4ر .  فرا   لفاهايو تريرفو

                              
1
 Lakhdar KHELLAF, LES NORMES INTERNATIONALES DE COMPTABILITE (IAS – IFRS) ET LEUR 

APPLICATION EN ALGERIE, Thèse De Doctorat, Université BATNA, 2013-2014, P53-54. 
 .Anne Le Manh , Catherine Maillet, Normes comptables internationales, éd Foucher, Vanves, 2008,P8 ر2

ر.123-122صررةلج ر  نة ر نظرية المحاسبة رل ا  لار لي الريآدليمر3
4 A. Nandakumar and all, Understanding Fundamentals IFRS, Canada.2010, P4-5.ر 
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 أهداف مجلس معايير المحاسبة الدولية: 1.3

ر1:رةقصرا ق ةرجةقترةمرفه افارااة مرفيةجقسرة    لرفوة   نترفوايو ترر  ةم
  وة رترة و رترفوجرياوري  ر لورفو هر ريض رنة ر وبرفيرفوو وحرفو   رةجةيةتريف اورةرمرة ر   لرفوة   رنترفو -

 يق نقتروإلن   ؛
  اداف راقهرفوة    لرياطن قه رن  مرو ل ر؛إا ج  ر -
فو ةمرن   و ترة ريفض يرفوة    لرفويطن تروا ق رةرفواقر لبرنر مرة ر   لرفوة   رنترفويطن رتريفوة ر   لرفوايو رتر -

 .إلةافارفواق ل لرفوة و تري وهريويالرإوصر قيمر ف رجياورة و ت

دارة مجلس معايير المحاسبة الدولية: 2.3  هيكل وا 

افلورةجقسرة    لرفوة   نترفوايو ترةم: ر2 ا يمر   مريف 

 رالمناء:ر1.2.3

ة ررررؤيو ترإافلورةجقررررسرة رررر   لرفوة   ررررنترفوايو ررررترةقررررصرةرررر اةرأةضرررر  رةؤ  ررررتروجنررررترفوة رررر   لراقرررر ر
يو ت رأيرنن  طترفهةنر  (ريالر  ر لهرفهةنر  رفريرفوة   ن ترفوايو تر)رأةن  رةؤ  تروجنترفوة    لرفوة   نترفوا

فهةنر  رة ررؤيو ترر ا ةرمأن رطتريضر رفوة ر   لرفود ورترنةجقرسرة ر   لرفوة   ررنترفوايو رت ريةيضر رةرمر ورهر
فوقضررر   رفإل رررالفا ج ترفويف ررر تريفوة افن رررتريفإلجرررلف ف رفوا رررغ ق ترإضررر فترإورررصرا  ررر مرأةضررر  رةجقرررسرفوة ررر   لر

رفوة   نترفوايو ت.

 :اإلدارةمجلس ر2.2.3

 ق رةقصرة اةرةجقسرفإلافلورة ؤيو ترجة  رأن طتريض رفوة    ل رنة رفير وهريض رياننيرفوة    لرر
دا رر ل  رةررمرقنررمرإةضرريفرةررمرجة رر رأن رر  رفو رر و ر ررا رر14فوايو ررترإلةررافارفواقرر ل لرفوة و ررت ر اررأوارفوةجقررسرةررمر

 فودنلف رفواج ل تريفو يق تر ف رفووقتر.فهةن  رةقصرأ  سرفوةه لف رفو ن تريفوةهمر ف رفووقترير

                              
 .5-4 رص2006 رفوةط ن رفوةل ا تر رةة م رلدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير اةن سرةقيرة لافريآدليم ر1
 .5فوةلج رفو  نة رصر2
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ةضريفرةا لغر ريةضري مرنرايف رجااري رر12 ة ر اأوارفوةجقسرفو ير ن قارة اورةرلوريف راور رمر رهلرةرمر
ي ناةيرأةض  رفوةجقسرإورصردق  ر  رةداق رترنةر رفرير ورهرفوةراقق مرية رايرفون  نر  رية راداةيرفون  نر  رفوة و رتر

ر  اة  م.يفه

 :رراري للمعاييرستشالمجلس اإلر3.2.3

ر ا رر ليروقة رر   لرناقررا  رفونوررحروةجقررسرة رر   لرفوة   ررنترفوايو ررت ري اررأوارةةرر ر قرر لب قرري رفوةجقررسرفإل
 ا رر ليروقة رر   لرةناررا روقةؤ  رر  ريفهفررلفارفوةهاةرر مرةضرريفر قرري رفهةنرر  رنا   ررنه  ري قررا رفوةجقررسرفإلر40ةررم

لفلف ريأيوي ررر  رجرررايمرأةةررر مرةجقرررسرة ررر   لرفوة   رررنترنإةرررافارفواقررر ل لرفوة و رررترفوايو رررترواررريف لرفونورررحر ررريمرقررر
 فوايو ت.

 نررلرأي  ررةمرفهةضرر  رفو رر و يمر نرر لرفوةرريظ  مرفرريرةجرر مرفوة و ررتريفوة   ررنترفورر  مر ناةرريمرإوررصرن ررمررر
 ررل   رفو رر و ريفوةنظةرر  رفوايو ررت رية ققرر مرةرر و  مريأ رر ا ة  مرق رر ا  م ريةنظةرر مرييفضرر يرة رر   لرفوة   ررنت ر

ر ل   رفوة   نترفولفااور.ي ل   رةمر

 لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية :ر4.2.3

ا رإن   روجنترا  ر لف رفوة ر   لرفوايو رترإلةرافارفواقر ل لرفوة و رتريفوارير  نر را رةصرةرمرر1998فير نتر 
ر1 يمر مر هل مراقل ن .ةضير جاةر12قنمرنقجنترا   لف رة    لرفوة   نترفوايو ت راا يمر   رفوقجنترةمر

ا ررراروجنرررترا  ررر لف رفوة ررر   لرفوايو رررترإلةرررافارفواقررر ل لرفوة و رررترفوه ارررترفوا  ررر ل ترفوا ن رررتروةجقرررسرة ررر   لر
فوة   نترفوايو تروجنرترة رايوترةرمريضر رفإلل ر اف رفوا  ر ل تر ريمرقضر   رفوة   رنترفواريرور ر را رفواطرلةرإو هر ر

أيراقررهرفوقضرر   رفواررير ة ررمرأمرااققررصرا  رر لف رر ةررافارفواقرر ل لرفوة و ررتةقررصريجرريرفوا ا ررارفرريرفوة رر   لرفوايو ررترإل
ةداق ررترأيرغ ررلرةقنيوررترفرريرظررمرغ رر برفإلل رر اف رفول ررة ت ري ررا را  رر مرأةضرر  روجنررترا  رر لف رفوة رر   لرفوايو ررتر

رإلةافارفواق ل لرفوة و ترةمرقنمرفهةن  .ر

ت ر قررري رفوةجقررسرنن رررلرة ررياورةرررلمرةررترفررريريضرر رة ررر   لرجا رراورأيرةنق رر  جررا رةررمرةةق اررريرفوة ير
روقة   لرفوةقالحر ير نايرفوجةهيلرة  ظ ايرفير ن مرفو ويمرةقصرآلف رجة  رفهطلفارفوةهاةت.ر

                              
1
Muriel Nahmias, L’essentiel des normes IAS/IFRS, Op Cit, P30. 
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 رررانا ج  ر"ر ررريمرة رررياف رفو رررلمريفوة ررر   لرفود ورررترنرررير قررري رفوةجقرررسرأ ضررر رنن رررلر"رأ ررر سرفإل ةررر ر
نررراة ر نرررايرةضررريريف رررارأيرأ  رررلرةرررمرأةضررر  ريةر  رررانا ج  رياقرررا  رة قيةررر  رة ةرررتوا  ررر لر    رررترايورررقيروإل

 ررارفوة رر   ل ر قرري رفوةجقررسرنن ررلراقررهرفآللف رفوة  لضررتروقة  رر ل ريوق ورريمرةقررصرأفوةجقررسرةررا رةيففقارريرةقررصر
غقرربرفه  رر مروجرر مرإل رر ا ترأيرةجةيةرر  رةداوررترأدررل رأفونوررحر رريمرفوة رر ل  رفو نررل  ر  رر مرفوةجقررسرفررير

 دان لف رة افن تر يمرفوة    لرفوةقال ت.إيقار جليري ة مرأمر  قارجق   رة اي تروقجةهيلر

  :IFACالدولي للمحاسبين  اإلتحاد. 4

ر49ةنظةررترةهن ررتراة ررمرر63 رةررمرطررلار1977 اررينلأر7 رريرةنظةررترة وة ررتروةهنررترفوة   ررنتراأ ررسرفررير
تر رررريرفوا ررررج  رنيضرررر رة رررر   لرةاج ن ررررتريةان  ررررقترد وررررترنةهنرررررفإلا رررر اايوررررترةداق ررررت رفوهرررراارفولا  رررريروهرررر فر

ايورت را ر مرر120ةنظةرترةهن رتراة رمرأ  رلرةرمرر160فورايويروقة   رن مرأ  رلرةرمررفإلا  افوة   نت ر   لهرفير
رر1رنن ي يله.رفإلا  افيرةجةيةه رةق يمرةهني ر ايفجار  فر

ر2فوةنظة  :   ررااة مفوايويروقة   ن م ررفإلا  اوجنترإوصرأمر ن هرةنظة  ر نق رفيرظهيلررة رفإل  لو

ر1904ا راأ   يرفيرة  ر ر''International Congress Of Accountants ''ICAفو  وةيروقة   ن م:رفو ينغلس -
رفيرضي ر اارة  رأالري يرا  اورا  ةمريان امرفهف  لرن مرفوة   ن مرفيرةداقارفونقافم.

 International Coordination Committee For"روجنترفوان  ةرفوايو تروةهنترفوة   نترICA  مر"ر1972فيرة  ر -

The Accounting Professionرر"ICCAPنهرراارإجررلف رالف رر  رد وررتر رريمرأدرر ةريا قرر  رياررال برةهنررتر"ر
 فوة   نتريالف   ر يمر   مرفوةنظة  رفوة   ن ترفإلقق ة ت.

فورايويررفإلا ر او رير  ر ارا ر  قه رنإ ر روجنرترروجنرترفوان ر ةرفوايو رتروةهنرترفوة   رنتار ر رمرر1976يفيرةر  ر -
ر.IFAC   نتروقة

 الدولي للمحاسبين: اإلتحادأهداف  1.4

قاو ارايوريرقرييرةرمردر مرإإوصرا ا ارةهنترفوة   نترفيرفو  و ريفوة   ةترفيراطي لررفإلا  ا هاار  فر
وا رريرة قررترةةررمررفإلا رر اةاة ا رر  ريوا ق ررةرةه ةرريرفررإمرإإن رر  رة رر   لرةهن ررترة و ررترفوة رراي ريفوا ررج  رةقررصر

رق ة رنيض رفوة    لرفوا و ت:رفإلا  ا قتريةنظة  رة   ن ترفيرةداقارايمرفو  و  روج مريط اورة ر  ا  راة

                              
 .Robert Obert, Pratique des normes IFRS, 3 éd, Dunod, Paris, P 39ر1

 .473ر–ر472ةلج ر  نة رصرر نظرية محاسبيةل  مرنقق يي ررأ ةار2
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 فوة    لرفوايو تروقةلفج تريداة  رفواأ  ا؛ -
 فوة    لرفوايو ترولق نترفوجياو؛ -
 قيفةارايو ترهد ق   رفوةهنت؛ -
 ة    لرفواأ  مرفوايو ت؛ -
 ة    لرفوة   نترفوايو ترفيرفوقط عرفو   . -

ر1:رفوايويروقة   ن مرةقصرا ق ةرأ افارةنه رفإلا  ا  ةمر

 ةةمروةة ل   رفوااق ةرفوايو ت؛ر او ماطي لر  يارا ادا ر -
 ؛ا ا ارةاطقن  رياطي لرنلفة رفوا ق  ريفواال برفوةهنيروقة   نت -
 ؛اق   رياطي لريالف ترفإلافلورفوة و تريفإلجلف ف ريطلةرفوة   نترفإلافل ترفهدل ر -
يالف ترين لرفوة قية  رةمرإافلورإجرلف ف رياطن قر  رفوة   رنترفو  ةرتر)أيرفوة   رنترفواريراجة  ريا ق مر -

اررا رةة ل رراه رةررمرقنررمرةداقررارفوة   ررن مرفرريرةداقررارفو ررل   روة رر ةاورفوة   ررن مرفوةطنقرر مرفرريران  رر ر
 ر؛فوةه  ريفإلجلف ف رفوة   ن ترنأ قيبرأ  لرف ةق ت(

ن ررر ترة قررر  ري  قرررترةررر رة ررراداة - رفررر ه رأيوارررهرفوررر  مر  رررايمرفو  ررريا ريرفو  ررريارفوة و رررت رنةررر ا ا ررراريف 
 ؛ف رفواج ل تريفوة   ارفوة و تريقط عرفوون ةتريفو  يةتريآدل مرفإلا  اير

ةر  ر ف رفو  قرتريفوة ن رترظفورايويروقة   رن مريةر رفوةنرفإلا ر اوجنرتر او ال رة اةلورنر مرأةضر  إإق ةتر -
 ر؛ن ل تن وة   نتريفوااق ةرةمرد مرفون لف رفإلد

انظ  ريالي  رانر امرفوة قيةر  رفو ن رتريفوةريفارفوا ق ة رت ريفون رلف رفوةهن رتريفهان ر  رفهدرل رفواريراورال  ر -
 ؛فوه ا  رفهدل 

افلورفوةؤاةلرفو  وةيروقة   ن مر -  ؛ مردةسر نيف رInternational Congress Accountantsانظ  ريف 
  ويروقة   ن م.رفوايررفإلا  افو  يرن يرفواي  رفيرةضي تروجنتر -

 ريمرةرمرةة رمرة ر مرةرمر رمرةفورايويروقة   رن مرةرمرةجقرسررفإلا ر افوه ا  ريفوةؤ    رفو   ةترورقجنترراا يم
ةة ررمرةررمرفوه ارر  رفوةناة ررترفرريروجنررترر15يةجقررسر ا رريمرةررمرر فوررايويروقة   ررن مرفإلا رر انقررارةضرريرفرريروجنررتر

رر.فوايويروقة   ن مرفإلا  ا

                              
 .ر474-ر473ةلج ر  نة رصرر نظرية محاسبيةل  مرنقق يي ررأ ةار1
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فرريرةضرري ايرن ررمرفوه ارر  رفوة   ررن ترفرريرن ررمرفوررايمرفو لن ررترقة   ررن مرفوررايويرورفإلا رر ا ضرر ر ةرر ر
رررر1فون ل مريفو لفةريونن مريفوةغلبريفو  يا ترياينس.رة م:

 الدولي للمحاسبين: اإلتحادلجان  2.4

 رمرةنهر راهرا رنةجر مرة ر م رااة رمر ر  رروجر مألن رترفوايويروقة   رن مرةرمرقنرمررفإلا  ا ن  رنلن ة رةةمر 
رر2في:فوقج مر

ر؛وجنترفوا ق   -
ر؛وجنترفو قيهرفوةهني -
رر؛وجنترفوة   نترفوة و تريفإلافل ت -
 .وجنترفوقط عرفو    -

فورررايويررفإلا ررر اا رررار رررمرةرررمروجنرررترة ررر   لرفوة   رررنترفوايو رررتريةجقرررسرة ررر   لرفوة   رررنترفوايو رررتري ررر فر
ورافلرة ر   لرإ ريفوايرا ةمرةقرصروقة   ن مرأ  رفوه ا  رفوة   ن ترفوايو ترفوايراها رن وايففةرفوة   نيرفوايوي

 اةررر  رد رررلر ررريرفإليمريفهمر ررر  رفوه اررر  ر رررافه رفهأية ررر   لرفواقررر ل لرفوة و رررترفوايو رررت ر ورررهرفوايو رررترفوة   رررنتر
ردل .ن وة   نترةقصرفوة اي رفوايوي رةق لنترن وه ا  ريفوةنظة  رفوايو ترفه

  IAPC. لجنة ممارسة المراجعة الدولية: 5

قجنترو     رإوافلرة رياف رة ر   لرفوةلفج رتريفودراة  رفوا ن رترن ون  نرترةرمرةجقرسرأةط  روه  رفو
ةقررصرأمرا رر صروا ق ررةرفوقنرريمرفوطرريةيرواقررهرفوة رر   لرأيرفون  نرر  ريا ا ا رر  ري ررا را  رر مرأةضرر  ررIFACرفإلا رر ا
ترفوارريرا رر قه راضرر رفوقجرر مرفو لة ررر.فإلا رر اةررمرقنررمرةنظةرر  رأةضرر  ر ة قرريمرايالر دا ل رر رةجقررسررIAPCوجنررتر

 نرلرةراارةة رمرأوجنترةة ل ترفوةلفج ترفوايو رترةة قر مرةرمرغ رلرفورايمرفوةة قرترفريرفوقجنرتري ورهروق وريمرةقرصر
رةمريجه  رفونظلرفوةداق ت ري اةا ر مرنقارةة مرفير   رفوقجنترنوي ريف ارفقط.

 ررالفو   رفونلفا ررم رأايوررتري رري:رر13أةضرر  رةررمرر1994فنارراف رةررمرروجنررترةلفج ررترفوة   ررنترفوايو ررترااضررةم
ر ناف رةول رأوة ن   رفلن   رفوة   ه ر يوناف رفو  ن م رفوهنا رفو ي ا رفوةةق ترفوةا اوريفويال   رفوةا اورفهةل   ت.

                              
 .110ةلج ر  نة رصرر،المحاسبة الدولية ومعاييرها   مرفوق ضي رةأةيمر ةافم رر1
 .111ر-110لج رفو  نة رصرفوةر2
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 را رالف اه  ريقنرمر ورهرجمرأةيفض  رةمرراناأرنإدا  ل وجنترةة ل ترفوةلفج ترفوايو تفو ةمرفيرإجلف ف ر
نا ي مرفوة ؤيو ترفهيو تروه  رفوقجنترفو لة رتر ريرا راررIAPC   راقي رفوقجنتراأ  سروجنترفلة تروه فرفوغلمر

يا ضلرة ياف رة    لرين  نر  رفوةلفج رت ريارالسرفوقجنرترفو لة رترفوة قيةر  رفه   ر ترفواريرا ريمرةقرصر ر مر
ار  رأدرل  رن  ن  ريايو   رأيرالف   رأيرة    لرو الورةرمرفوةنظةر  رفهةضر  رأيرفوه ار  رفإلقق ة رترأير  

يةمر  را رارة رياورفو رلمر نا جرتروهر  رفوالف رت ر ريراقري روجنرترةة ل رترفوةلفج رترفوايو رترنالف راه ريةن ق راه  ر
فرإ فريففقر رةقرصر ر  رفوة رياورةررمرطل رةرةيففقرتر   رترألنر عرفهةضر  رفورر  مر ةق ريمر رةرفواوري  رفريرفوقجنررتر

جاة ةر روقجنرت راقري رفوقجنرترنايا ر رفوة رياف رإ قرترفريرةقصرأالر قمرةاارفهويف رفوةيففقترةمرا  ترأويف رةة
ناقرر اف ريفوا ق قرر  رةررمرفوةنظةرر  رفهةضرر  ريةررمرفوي رر ال رفوايو ررترن رر مرةي رر رنهرراارفو ورريمرةقررصر  فررترفإل

 ر ة راالهروه رفويق رفو  فيرإلناف رآلفاه ريا ق قر اه  ريةرمر ر را رامرفوقجنرترة رياورفو رلمرفإلا  افواير  اا  ر
رفوةقللو.رر4/3وةن  برن ارأمرااققصراقهرفوا ق ق  رياقي رنالف اه ريفواوي  رةق ه ر  برقيفةارفهغقن ترن و  مرف

نجق ا ررتري  طررصريقرر ر رر ارةنررارإوررافلرفوة  رر لرأيرفون رر مر  رراارارر ل خر ررل  نيريا رريمروغررترفوة  رر لرفإل
ةرترفواريرق ةر رن والجةرت ر ر  ر ر رفوةنظإوالجةايرإوصرفوقغ  رفهدل رةمرطل ةرفوةنظة  رفهةضر  رفواريرار  لر

 ر1999.1ة   لفرإوصرغ  ترر34فوقجنترأوال ر

 منظمة المم المتحدة: .6

قاورر اير اةرر  رةنظةررترفهةرر رفوةا رراورفرريرا ق ررةرفوايففررةرفوة   ررنيرفوررايويرإوررصرايورر ترفوةجقررسرفإلإ لجرر ر
ا مروالف رتريضر رفو رل   رنا  ر مرةجةيةرترأ رد صرنر لرر1972جاة ةيرفوار ن روه ارترفهةر رفوةا راورفريرةر  ريفإل

ة  ن ررتةا ررااورفوجن رر   ر  ر  رر رارر رإن رر  رة رر   لرايو ررترةا ققررترنإوررافلرفواقرر ل لريجرريارنظرر  رة   ررنيرةي رراريف 
رر2.فوة و ترة رفإلفو حرةمرةةق   ر   رفو ل   

يأيوررر رفوقجنرررترأ ضررر رنا ررر  مرةجةيةرررترفودنرررلف روة ررر   لرفوة   رررنتريفإلنررر غرفوايو رررت رياررر رن و  رررمرا ررر  مر
روا ق ةرفه افارفوا و تر:ر1976فوةجةيةترفيرة  ر

 ؛ تريةاطقن  رفإلن غرفيرةداقارفونقافم  وةالف تراطن ق  رفإلن غرفوق اةترةمرقنمرفو ل   رفو -

                              
 .112-ر111ةلج ر  نة رصرر،المحاسبة الدولية ومعاييرها   مرفوق ضي رةأةيمر ةافم ر 1
ر.62-61صررةلج ر  نة ر الفكري والواقع العملي المحاسبة الدولية اإلطارنن يرنمرةنارفول ة مرفوجنل رة ةارة  رفوا مرةنارفوةن   رر2
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ا ا ارفو غلف رفيرفوة قية  رضرةمرفإلنر غرفوةر ويروق رل   رفوة ر  ةت ريالف رتريا ق رمرجراي رفوةقال ر  ر -
 ؛غواطي لريا   مرفإلن فوةداق تر

قارررلفحرق اةرررترن و رررارفهانرررصرةرررمرفوننررريا رةررر را  ل  هررر  رفوارررير جررربرأمراارررالجرفررريرفواقررر ل لرفوة ررراورةرررمرقنرررمرإ -
ةانررررر لرةقال ررررر  رةداقرررررار رررررتريفو رررررل   رفوةناةجرررررترأيرفوةلانطرررررترة هررررر  رآدررررر  مرن ررررر مرفإل  وةفو رررررل   رفو

 فوةجةية  رفوةهاةترنن سرةيضيعرفوالف تر.

وررر  ترا ارررييرةقرررصرننررريارةقال رررتر جررربرر34اضرررةمرق اةرررترةرررمررينا جرررتروررر وهرأورررال رفوةجةيةرررتراقل رررل
فإلفوررر حرةنهررر رةرررمرقنرررمرفو رررل تر  رررمرأيرن  نررر  رةي ررراو رين رررارن رررلر ررر فرفواقل رررلراررر را ررر  مرةجةيةرررترفو ةرررمر
فو  ية ررررترةررررمرفودنررررلف رفرررريرة رررر   لرفوة   ررررنتريفإلنرررر غرفوايو ررررترنهرررراارفوة رررر  ةترفرررريرا ق ررررةرايففررررةرفوة رررر   لر

نظةترأير  اترويض رفوة    لرإ رأمرةج مرةةقه ر يرالف تريةن ق ترة    لرفوة   رنترن ت ري يرو   رنة   ةفو
ر1يفإلن غ.

 OECD:Organization Of Economic Cooperation And Developmentقتصادية . منظمة التعاون والتنمية اإل7

ة ت راهرراار رر  رفووررن رأيايوررترةررمرفوررايمرفوةاقاةررترر24ياا رريمرةررمرر1960 رر  رفوةنظةررترفرريرةرر  ررأ  رر 
ي  وهرا ج  رفواج لورفوايو ترةقصررفهةض  قاو ا ترفيرفوايمرقاو ايريفوانة ترفإلا ج  رفونةيرفإلرإوصفوةنظةتر

قاو ا ترنرايور ريمرايففرةرفوة ر   لرفوة   رن ترةقا رةنظةترفوا  يمريفوانة ترفإل1985يفيرة  ر رغ لرةا  ارأ  س
قرهرفونرايورةقرصرايلروجنرترة ر   لرفوة   رنترفوايو رتر ة  راروقايففرةرفورايويرةقصرفوو  ارفوايوي ريقارار رفواأ  رارفريرا

روقة   نت.

دا ررر ليرا ةرررمر ررر  رفوةنظةرررترةقرررصرإورررافلراو رررمرةةرررمروق رررل   رةا رررااورفوجن ررر   ر اضرررةمرفإلفوررر حرفإل
ةرافاراقر ل  لرة و رتروقة قية  رفوة و ت ر ة را ةمر  وهرةقصرا ج  رفهةضر  رةقرصرفوايففرةروقة ر   لرفوة   رن تريف 

ر2ق نقتروقةق لنت.ر

ر

ر

                              
 .480-ر479ةلج ر  نة رصرر سبيةنظرية محال  مرنقق يي ررأ ةار1
ر.279-278صرةلج ر  نة  المحاسبة الدولية، نيرا ا ة ةارفوةنليهرأر2
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 الوربي:  اإلتحاد. 8

فهيلنرريرةررمرفوه ارر  رفواررير رر  ة رفرريرا ق ررةرةرر ر  ررةصرنرر وايففةرفوة   ررنيرةررمردرر مررفإلا رر ا  انررلر
 ق قترةمرفوا ق ة  رفوايرا انلرغ لرةقاةتر  وا ل    رطنق روة   اورلية  رفهر  رفوا ق ةر  راايقر رنار ا رة  نرت ر

رةاليهروقايمرفهةض  .ره طن قو مرأ قيبريطلةرا

فهيلنررريرأيمرةنظةرررتراادطرررصرفو رررايارفوقية رررترورررير رررقطترةهةرررترفررريرةجررر مرفإلفوررر حررفإلا ررر ا  انرررلر ةررر ر
نا لرن  مريفضحر   روي ظرأمروه  رفوا ق ة  راأ  لف رةهةترةقصرفو رل   رةا رااورإيفواق ل لرفوة و ت رفاأ  ل  ر

فوا ق ةرر  رأيرااة ررمرر1فهيلنرري.رفإلا رر اةررمرأنهرر ر ررل   رةررمردرر لجرنرر ولغ ررفإلا رر افوجن رر   رفوارريرا ةررمرافدررمر
ر2فوايج ه  رفوايروه رة قترن وة   نترفيرفوايج ه  رفوا و ت:

 التوجيه الرابع: 1.8

يورريرة قررترن رر مرة اي رر  رفوقرريفا رفوة و ررترفو ررني ترو ررل   رر1978وررالر رر فرفوايجرريرن رر مرل ررةيرةرر  ر
ري ل   رفواأة م رفوغلمرةمر  فرفوايجير ي:رفوقط عرفو   ريفود صرد ارفوننيه

فوقية رررترو ة  رررترفهةضررر  ريفه رررد صرفوة رررا  ا مرةرررمر  ررر رن رررلريةرررلمرة اي ررر  ررفوان رر ةرنررر مرفوقررريفن م -
 ن و ل   رفوة راياورفوة رؤيو تري ر وهرفوةنر ا رفوة   رن ترفوةان رترفريرفو   ن  ريفواق ل لرفو ني ترفود وت

 إةافا  ؛
لنررريروةاطقنررر  رفإلفوررر حرةرررمرفوة قيةررر  رفوة و رررتروقجةهررريلرةرررمرقنرررمرفو رررل   ريضررر ر رررارأانرررصرقررر نينيرأير -

 فوةان ف ت؛
 يض رفوقيفةارفوايراضةمرفوا ن لرفوو  حريفو  امرةمر ق قترفوةل ارفوة ويروق ل   رينا ا رأةة وه ؛ -
  نلرقالرةة مرةمرفوة قية  رةمرفو ل   رفوة   ةتروقة   ة مريفهطلفارفهدل .أاقا  ر -

 جيه الخامس:التو  2.8
افلوريفوةلفج ترفود لج رتروق رل   رة راياورفوة رؤيو تر1984قالحر  فرفوايج يرة  رأ  ر فرر ي ا قةرن  مريف 

فوايج يرفوةقالحر طقبرةمرفو ل ترفوايرف ه رأ  لرةمرأوارةيظارفيرفو يةرفهيلن ترإ لفهرةيظ  ه رأيرةة وهر ر

                              
 .67ةلج ر  نة رصرر الفكري والواقع العملي المحاسبة الدولية اإلطارنن يرنمرةنارفول ة مرفوجنل رة ةارة  رفوا مرةنارفوةن   ررر1
 .69-ر67فوةلج رفو  نة رصرر2
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ةررتروقجة  ررترفو ةية ررتري رر وهرإقررلفلرفوقرريفا رفوة و ررتروق ررل ترنررير  رراارن ررمرفوقيفةررارفوةنظأادرر  رفوقررلفلف  ر ةرر رإفررير
ري  وهرا   مرفوةلفج رفود لجيريأا  نيرييفجن ايراج  رفو ل ت.

 التوجيه السابع: 3.8
 را لمر  فرفوايج يروقض ترفوقيفا رفوة و ترفوةي اوريقا رن مرفإلل  اف ر1983والر  فرفوايج يرة  رر

و ررمروهرر رر-فهيلنرريري رر وهرفو ررل   رد لجهرر رفإلا رر ا   رفرريرفوررايمرفهةضرر  رفرريرواي  ررارفواقرر ل لرفوة و ررت رف و ررلر
  جبرةق ه رإةافارقيفا رة و ترةي اورفير وهرفونقا.ر- ارفوايمرفهةض  أ ل   را ن ترفير

ررالتوجيه الثامن: 4.8

ةر  فر   راطلرفوجل اورفول ة تروقةجاة   رفهيلين ت رفيرر1984رية ر12رين لرفير  فرفوايج يوالر
رؤ   ارفوةرر رر اارر رافررير رر فرفإلطرر لريرر ةررمرفوارراق ةرفوقرر نينيروقن  نرر  رفوة و ررترفوة ررايو مفوةهن رر مرفوايج رريرإوررصر

 1.  وان   رةةق   رفوةلفج ترفوق نين ترو   ن  رفو ل ر مةمرقنمرفوةهن فويفجبرايففل  رفونظل تريفو ةق تر

 تحاد الوربي:تجاه الجديد لإل اإل  5.8
اج  ررر رجا رررافروقان ررر ةرفوة   رررنيري  ررر لرإو ررريرن إل رررالفا ج ترإفهيلنررريررفإلا ررر اانررر رإر1995فررريرنررريفةنلرر

  ار جرإورصرفوا رلهرفو ق قريررفإلا ر ا رفقرارأةقنر رفوة يضر ترأمرNew Accounting Strategyفوة   رن ترفوجا راور
ةررمرأ رريفةرفوةرر مرر اررصر ة ررمرإةطرر  رإ رر لوريفضرر تروق ررل   رفوارريرالغرربرفوا ررج مرفرريرفويال رر  رفوةا رراوريغ ل رر 

ررا  ارفهيلني.فو  وة ترأمراظمرفيرإط لرفوة   نتروإل
اور مرن ةق رتريضر رة ر   لرفوة   رنتر  ار جرواقي رترةل را رن إلرفإلا ر ايقارأ ا رفوة يضر ترفهيلن رترأمر

ريأ لعر مروقة   مرفوايرا ةمرةقصرفوة اي رفوايوي.رأفوايو تريفوايراقا رأ  
اوررر مرق ةررر روجنرررترفإلر1995   رررن ترفوجا ررراورفواررريرفان اهررر رفوة يضررر ترةررر  ري جرررا رةرررمرفإل رررالفا ج ترفوة

ا ر ةرة ر   لرفوة   رنترفوايو رتريفوايج هر  رفوة   رن ترفهيلن رت رنهراارفويوريمرإورصرأ ر سر ة رمرإنا ق رمرالجرتر
ا رفونه ا تر اداف رةناة رال ار وه ري  ن رفونا و مرايوترةضيرأمراقللرنإ اداف رفوة    لرفوايو تريةا ر  فرفإل

 رصرةر رة ر   لرفوة   رنترفوايو رترإالرفرير ا ر ارفو رل   رفريرفوايج هر  رااةإوه  رفوالف تر يرأمرقيفةار  ر ن  ر
ررر  رفهيلن ترفوايرالغبرفيرررررر   لرفوايو تروق ل ررررررررر مردطيورا ةحرنأمراطنةرفوة رررررر فرفوا قررررررمرن  طا م ري رررر  وا 

                              
1
 Karim MHEDHBI, Analyse de l’Effet de l’Adoption des Normes Comptables Internationales sur le Développement et la 

Performance des Marchés Financiers Émergents, Thèse doctorat en sciences comptables, Université de la Manouba, Tunisie, 

2010, P 34. 
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 صرة رفوقيفةرارفهيلن رترفقرار  رةحر ورهروق رل   ر ف  فر  ن رةجةيةترجي لرفوة    لرفوايو ترااةفوا ج مرايو   رير
فهيلنريرنرأمرا رارةجةيةرتريف راورةرمرفو  ر ن  رنراالرةرمررفإلا ر افوايرالغربرفريرفوا رج مرفريرفونيلور  ردر لجر

ر1 ن مرأيرأ  ل.إ
 . منظمات محاسبية أخرى:9

ةنظةرر  رأدررل رانرر مرجهرريافرةا  ياررترفرريرة  يوررترإ جرر ارنرريعرةررمررايجرراظ فررترإوررصرفوةنظةرر  رفو رر نقت رن إل
رفوايففةرفوة   نيرةقصرفوة اي رفإلقق ةيريفوايوي رااة مر   رفوةنظة  رفير مرةم:ر

 (:IOSCOالمنظمة الدولية لهيئات الوراق المالية) 1.9

فر رل    ري ريراا ريمراطريلرر1983اطيل رفوةنظةترفو  وة رتروقجر مرفهيلفةرفوة و رترفواريرأن رأ رفريرةر  رر
ا ر ةرايورير ريمرانر امرإفوةنظةتر يرا ق رةر   رايوت رأ افارر80فآلمرةمرةنظةيرفهيلفةرفوة و ترفيرأ  لرةمر

فوة قيةرر  رييضرر رة رر   لرةن  ررنترو ة  ررترفوة ررا ةل مريارريف لرة رر ةاف رةان اوررتريارريف لرفإل ررلفاريفولق نررترةقررصر
ةية  رفو ةمرفيرفوةنظةرترفو ا رارةرمرفوةيضرية  رفوةا ققرترنأ ريفةروااف رن واطن ة ريقاريفجه رفو ا ارةمرةجفإل

رفهيلفةرفوة و ت.

يقرررارل رررا رةجةيةرررترفو ةرررمرفهيورررصرةقرررصرفإلفوررر حريفوة   رررنترفررريرفو رررل   رةا رررااورفوجن ررر ت ري رررافه ر
فوة مرفولا  ير يرا ه مرةةق ترا  اورلأسرفوة مروةواليرفهيلفةرفوة و ترنأ  مرفوطلةريأ  أ  رفيرأ يفةرلأسر

ر2فواير يجارةق ه رطقبرفوة ا ةل م.

ر: (AAC)مجلس المحاسبة اإلفريقي 2.9

نقرافرإفل ق ر  ر راار ر فرفوةجقرسر  راةمرر27ي ضر رر1979ا راأ  سرةجقرسرفوة   رنترفإلفل قريرفريرةر  ر
 ققررترةقررصرإ جرر ارايففررةرنرر مرفهنظةررترفوة   ررن تروقررايمرفإلفل ق ررت ري رر وهرا ررج  رفوق رر  رنرر ون ي ريفوالف رر  رفوةا

 رررارفوة ررر  مرفواررريرايفجررريرجهررريارفوايففرررةرفوة   رررنيرن ورررايمرفإلفل ق رررتر ررريرن رررنبرأإالرأمرر ن وة ررر   لرفوة   رررن ت
ررر3نجق اي. ا ة ليرفو يردقارنةي ج مروقة   نتري ة رفونةي جرفو لن يريفونةي جرفإلفوة ضيرفإل

ر

                              
 .381-ر380صررةلج ر  نة  رالمحاسبة الدولية فلا ل هرا ييريآدليم   1
ر.381صرر  نة فوةلج رفور2
ر.284-ر283 رصرةلج ر  نة المحاسبة الدولية، نيرا ا ة ةارفوةنليهرأر 3
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ر:(UEC)تحاد المحاسبين الوربيينإ 3.9

 ر  رر ر رر مر نرر هرفرير وررهرفويقرر رنق  رر  راررايلر رريمرإن رر  رة هررار1951يجرا ر رر  رفوةنظةررترفرريرةرر  ر
 ريو مر ر  رفونق  ر  رور را قرمرن ونجر حريفريرفوةق نرمرUNESCOايويروقة   نترا  رلة  ترةنظةترفهة رفوةا اور

ايورت ريةرمرأ ر رأ رافارر20أن أ رةنظةترأيلن تراا يمرةرمرةضري ترفوةنظةر  رفوةهن رتروقة   رنترفريرأ  رلرةرمر
 ه مران امرفآللف ريا ه مرةاطقن  راديمرفوةهنترإوصرايمرفهةض   ريا ه مرفو ة حروقةلفج  مروقانقمرارفإلا  ا

 ةلور مر   ترأيرألن ر نيف .رفإلا  افيرايمرفهةض   ري جاة ر

قاورر ايريقررار رر مرفوةررؤاةلرن نرريفمرفواي  ررارفوة   ررنيريفوا  ةررمرفإلر1953قررارةقررارأيمرةررؤاةلرفرريرةرر  رير
  ر ر ر مرفرير ورهررEuropean Chart Of Accountingإة  ن رتريضر راو رمرة   رنيرأيلنريرروجنرتروقا ق رةرفري

رفويق ر نظلرإوصرفودطتريفواو مرفوة   نيرنأنيرفوي  قتروايففةرفوةة ل   رفوة   ن ت.

ر:(AFA)جمعية أمم جنوب شرق آسيا التحاد المحاسبين 4.9

 رر  ريفواررير  نرر رآنطررترايمرجنرريبر ررلةرةررمرفوه ارر  رفوة   ررن ترفرريرلفر1977فرريرةرر  ررفإلا رر ااأ ررسر
ر1979ريفريرةر   ر1978ية و ا ر ريفو قنر مري رنغ فيلوريا   نرا ريقرارةقرارأيمرةرؤاةلروهر رفريرةر  ررناين    فةناا ر

رلرأيمرة    لرفوةلفج ت.فواإا رر1980أيمرة    لرة   ن ت ريفيرة  ررفإلا  اوالرأ

 رة ةقرترواقرهرفوجهريارفواريراقري رنهر روجنرترفوة ر   لرا  ارفوة   ن مروايمرجنيبر لةرآ ر إيا انلرجهيار
فوايويروقة   ن مريةوالفرويجه  رنظلرنقرافمرجنريبر رلةرآ ر  رفريريضر رفوة ر   لررفإلا  افوة   ن ترفوايو ترير

فوايو رررترةرررمرقنرررمر ررر ا مرفوةجةررريةا م را ةرررمر ررر  رفوجة  رررترةقرررصرا رررا مرفوة ررر   لرفوايو رررتروقة   رررنترنةررر ر رررا   ر
ود وررت رن إلضرر فترإوررصرفوة رر   لرفررإمرفوجة  ررتراهررا رنايففررةرفوا قرر  رياطرري لرقرر نيمر ا قررةرن ررقي    ر ا  ج اهرر رفف رير

 .فوةهنت

ررالعربي للمحاسبين القانونيين: مجمعال 5.9

ةررررمرةرررراارةررررمرر1984 ررررنترفو لنرررريروقة   ررررن مرفوقرررر نين  مررةجةرررر ةقررررصرفوة رررراي رفو لنرررريرارررر راأ رررر سرفو
يفوةيفضررر  رريفإلافلولاقررر  رن قررر رفوة   رررنترغ رررلرلن  رررتراهررراارإورررصرفإلفوة   رررن مرفو رررلبر ه ارررترةهن رررترة   رررن تر

ر فظترةقصرررررررررررررروصرفوة إض فترن إلر ت ررررررررةض  رفيرج ة ترفوايمرفو لنترةقصرنط ةرفوايمرفهررررررررررررردل ر ف رفو  قفه

ر
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ر  ررررررررلاق رلفارفوةهنريرةقر ه ر ي ر قتروإلة    لرفإل رياطن ةرررررررررتروهرررر اق و ترفوةهن تروقة   ن مريضة مرفو ة  فإل
ورررصراطررري لريا ررره مرن رررلرفوة قيةررر  رفو قة رررتريفو ن رررتريان اوهررر رإ ضررر رأنةهناررريرفوة   رررنتريفواررراق ة ر ةررر رياهررراار

جاة ةرر  ريفونرررايف ريفوررايلف رفواال ن ررتريفوققررر  ف رفوة رراةلرنرر مرفوة   رررن مريفوةهن رر مري وررهرن قرررارفوةررؤاةلف ريفإل
ر1وصرا ج  رفون  رفو قةيريفوةهني.إض فترترن إلفو قة 

ةةرر مرفوارريرا رر ةارفررير ة  ررترفوةة رراف ران  رر ريفوق رر  رنجة رر رفه وررهر  ةررمرفوةجةرر رةقررصرروررصإضرر فترن إل
فو ةمرفوج ار ري  فريرفواج ليأيرفوون ةيرأفوةهن ترفوة   ن تر يف ر  مرةة ل ي  رةمرفو  ةق مرفيرفوقط عرفو   ر

 .ةالفارفوةان امروق ضي تجمرفو ويمرةقصرفإلأدل  ريفو ةمرةمرجة    رفوةهن ترفهنغلمرفوان  ةرة رفو

 را    ر  فرترإجرمرأ ةمرفوةجة رفو لنريروقة   رن مرفوقر نين  مرج  رافرين ر مرة راةلريةايفورمرةرمر  ة ر
ف ر الرفريررورنحرفوةجةر رةضريفأفوةاطقن  رفوةهن ترفوايراؤ قيروق ويمرةقرصرفوة  نرترفوايو رترفو اقرت ريةق ريرفقرار

ر2فوه ا  ريفوةنظة  رفوايو ترفوا و ت:

 فوايويروقة   ن م؛رفإلا  ا -
 ةجقسرة    لرفوة   نترفوايو ت؛ -
 ة رفوةا او؛وجنترفودنلف رفو  ية  مرفوا ن تروا -
 فوقجنترفوايو تروقا ق  ريفون  رفوة   ني؛ -
رروجنترفواأ  مرفوة   نيرفوةهنيرفوايويرفوا ن ترواة رفوةا او. -

ينا ر اورة راي رفإلفور حرفوة   رني رفوايففرةرفوة   رنيرفورايويرراهرا رنا ق رةفوقج مريفوه ا  رر   جة  ر
 رر  رفوقجرر مرةررمر  ةررمري هررا رنهرر فرفوةيضرريعرةقررصرة رراي رةرر وةيرة ررمروجنررترة رر   لرةررمرن مريفوة  ررظرأمرفورر

ةقررصرة رراي رإقق ةرريررفوررايويروقة   ررن م ريفوررن مرفآلدررلر  ةررمري هررا رنهرر فرفوةيضرريعرفإلا رر افوة   ررنترفوايو ررترير
رقاو ا ترفهيلن ت.رة مرفوجة  ترفو لن تروقة   ن مرفوق نين  مريفوةجةيةترفإل

ر
ر
ر

                              
1
 www.ascasociety.orgر رةيجيارةقصرفوةيق 6 رصدليل المجمع العربي للمحاسبي القانونيين 
 .7فوةلج رفو  نة رصر2
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 :الولالفصل  الصةخ

فوة   نترفوايو تراقهرفوة   نترفواريراهرا رنة  وجرترفو ةق ر  ريفوة ر  مرفوة   رن ترفوةا ققرترن وة ر ة  ررا ا
ا رر اورة رراال رفواجرر لور رقاورر ا ترفوةا  قررترفرريرايمرفو رر و لف رفإلواطررير يفةررمرةنهرر رفيفوارريرن ررأ رنا جررتروفوايو ررت ر

ر.فوةة ل   رفوة   ن ترن مرفوايمفهنظةتريردا ارإل  فرنا جتريرر فوايو ت رضد ةتر ج رفال ا ة لف 
ا رررر صرينظررررلفره ة اهرررر ر رةا ررررةرةق هرررر رايو رررر فوةنرررر ا رفوقيفةرررراريرةررررمرفوةجةيةررررترفوة   ررررنتر رررر  رااضررررةمر

ا ق رةرريفو ةرمرةقرصناة جرفريرفون ارترفوة   رن ترفوايو رت رنهاارا ق ةرةاورةاف  رةنه رفإلره إوصراطن قفوةؤ    ر
ةرفوةة ل ررر  رررررررريايففرن رررج  إا ررر اورةرررمردررر مررنررر مرفورررايمرفإلدرررا ااقق رررمرهررراارن رايويفورررفوة   رررنيررايففرررةفو

فوةان  رررقترةررررمرر  لفوة رررر ر رداةرررترية رررر ةاوروقة رررا ةلرفوة قررريريفوررررايويرةقرررصر رررار رررريف  ر  ررر راققرررمفوة   رررن ت
  رفوةنطق رررترياررريفلرإة  ن رررترا ق رررمريةق لنرررترفون  نررر  ريفوة قيةررر  رفوررريفلاورفررريرفواقررر ل لرفوة و رررترو رررل   رفإلدا فررر

ر.فهةة مرفوة ق تريفوايو ت

 رةنهرر رةجقررسرة رر   لرفوة   ررنترفوايو ررترايو ررترة   ررن توجرر مررةرراوفوايففررةرارر رإن رر  ر رر فرا ق ررةرينهرراار
فريريضر رة ر   لرة   رن ترايو رترا ظرصرنقنريمرفو ا رارةرمرفوقجر مر ر  ريقار   ة ر ر   ن مفوايويروقةرفإلا  اير

رفوايرةمرن نه :ر ج ن تريري  فرنظلفروةاف    رفإلرفوايم 

ادرر  رفوقررلفلف رن ون ررنتروقة ررا ةل مرفورر  مر اطق رريمرإوررصرفو ةررمردرر لجر ررايارن ا رر رةررمرإا  رر مرةةق ررتر -
 ؛ رةةق   رفو ل   رفيرفوايمرفوةداق تطل ةرا  اورفوة قية  رفوةق لنترونا ا

ةق لنررترفوة قيةرر  رفوة و ررتريفورر يرةررمر ررأنيرفوقضرر  رةقررصر رري رفو هرر رفو رر اار رريمرإة  ن ررترقررلف وريرإة  ن ررتر -
 .ةاة ارةقصرفوقيفا رفوة و ترفهجنن تفإل

ر

فوة  ررر لررينظرررلفره ة رررترفوقررريفا رفوة و رررتردووررر روهررر روجنرررترة ررر   لرفوة   رررنترفوايو رررترة  ررر لفرد وررر رنهررر ري ررري
ةلمرفوقيفا رفوة و ت ر ة ردوو روه رإط لرنظلير اضةمرة     رةقرصرأ   ره ر را رإةرافارر1فوة   نيرفوايوي

يةلمر   رفوقيفا  رضةمرفو ورمرفوةريفوير ر ا رةرلمرفإلطر لرفونظرليروققريفا رفوة و رت ري ر فرفوة  ر لرفوة   رنير
رفوةلانطرنإةافار   رفوقيفا .



 
 
 
 : الثانيالفصل  

اإلطار النظري للقوائم المالية وفق معايير  
 المحاسبة الدولية
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 تمهيد

تعد القوائم المالية الوسيلة األساسية للتقرير المالي عن المؤسسة، حيث ينظر إلى المعلومات الواردة فيها 
بأنهاااا تقااايك المراااال الماااالي للمؤسساااة وتدائهاااا الماااالي وتااادفقاتها النقدياااة، ويماااان مااان   لهاااا اااا ل  التعااار  علاااى  

قاااااوائم وتقاااااديمها لم تلااااا  هاااا   السسااااة علاااااى إعاااااداد تعماااااؤ المؤ  التغياااارات فاااااي المراااااال المااااالي وحقاااااو  الملاياااااة 
وعلااى الاارنم ماان تن القااوائم الماليااة شااد تباادو متفااابهة بااين م تلاا  الاادوؤ، إ  تن هنااا  فروشااا بينهااا  ،المساات دمين

تعااري   إست دامتسبب فيها ا ت   المفاهيم والمبادئ والمعايير المحاسبية المعتمدة في إعدادها، مما نتج عنه ت
   م تلفة لعناصر القوائم الماليةك وتسك شيا

تااام إنفااااي العدياااد مااان الهيئاااات المحاسااابية منهاااا م لاااك معاااايير  اإل ت فااااتوتماااام هااا ا وللحاااد مااان هااا   
مان  ا ؤ إصادار م موعاة مان المعاايير  اإل ت فااتبتضايي  ها    اإللتالامالمحاسبة الدولياة، الا ح حارل علاى 

(، اماا تاولى م لاك معاايير 1قوائم المالية) المعياار المحاسابي الادوليالمحاسبية، منها ما يتعل  بإعداد وعرض ال
المحاسبة الدولية العمؤ على حث وتف يع م تل  الادوؤ علاى تعاديؤ تنظمتهاا المحاسابية بماا يتوافا  ماع معاايير 

   التقارير المالية الدولية

لدولية إطار العمؤ المفاهيمي نفرت ل نة معايير المحاسبة اإضافة لما سب  وفيما ي ل القوائم المالية، 
المفاااهيم التااي يسااتند إليهااا إعااداد وعاارض  يحاادد والاا حلهااا بعنااوانا إطااار العمااؤ إلعااداد وعاارض القااوائم الماليااةا، 

وال صاااائل والمعاااايير التاااي تحاااام إعاااداد  اإلفتراضااااتو األهااادا   اااا او ، القاااوائم المالياااة للمسااات دمين ال اااار يين
   المالية قوائمال

تهم  دراسةو  سيتم عرض اإلطار النظرح ال ح تتى به م لك معايير المحاسبة الدوليةصؤ ضمن ه ا الف
عاارض القااوائم الماليااة، وتحديااد نطااا  هاا ا بالمتعلاا   1المعيااار المحاساابي الاادولي تقااديممحاااور ، امااا ساايتم ااا ل  

 ات الوا ب إتباعها في إعداد وعرض م تل  القوائم المالية عتبار المعيار واإل
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  قوائم الماليةاإلطار النظري لل مبحث األول:ال 

المفااااهيم التاااي تفااااؤ تسااااك إعاااداد وعااارض القاااوائم المالياااة، وهاااي  قاااوائم المالياااةالنظااارح لل يحااادد اإلطاااار
 ا وال صائل والتعريفات والمعايير التي تحام إعاداد التقاارير المالياة، إن التعار  علاى ها اإلفتراضاتو  األهدا 
 عليها في عرض القوائم المالية  عتماداإلالمعايير التي تم  ن معرفةيمان القارئ م اإلطار

اإلطار العاام الا ح يسترفاد باه م لاك معاايير المحاسابة الدولياة  قوائم الماليةاما يفاؤ اإلطار النظرح لل
ة وفاي عملياة إ اراي تعادي ت علاى المعاايير المو اودة حالياا وفاي عملياة معال ا ،في عملية إصدار معايير  ديادة

إضاافة إلاى تن ، تح من الموضوعات المحاسبية التي لم ياتم تغطيتهاا بفااؤ مبافار فاي معاايير المحاسابة الدولياة
هااا ا اإلطاااار تااام وضاااعه لمسااااعدة هيئاااات إصااادار المعاااايير الوطنياااة علاااى تطاااوير معاييرهاااا الوطنياااة، ولمسااااعدة 

ائم الماليااة ومعرفااة ال لفيااة التااي تعاادت مساات دمي المعلومااات المحاساابية علااى تفسااير المعلومااات الااواردة فااي القااو 
 على تساسها 

 الغرض من اإلطار النظري: .1
نفاارت ل نااة معااايير المحاساابة الدوليااة إطااار العمااؤ المفاااهيمي لهااا بعنااوانا إطااار العمااؤ  1989فااي ساانة 

م لاااك معاااايير المحاسااابة تااام تعاااديؤ هااا ا اإلطاااار مااان طااار   2001وفاااي سااانة إلعاااداد وعااارض القاااوائم المالياااةا، 
إلاى تن الغارض مان ها ا اإلصادار هاو تقاديم المفااهيم التاي يساتند إليهاا إعاداد وعارض القاوائم  تفار، ال ح دوليةال

  1المالية للمست دمين ال ار يين من   ؤ:
 المستقبؤ في محاسبية دولية معايير وضع في الدولية المحاسبة معايير ل نة إدارة م لك مساعدة -

 فع ؛ القائمة المحاسبية الدولية المعايير وتطوير ةمرا ع في مساعدتها إلى باإلضافة
 يتعل  فيما والتناس  دوليا التواف  تحقي  في الدولية المحاسبة معايير ل نة إدارة م لك مساعدة -

 األساك توفير طري  عن المالية بعرض القوائم المتعلقة واإل رايات المحاسبية والمعايير بالتفريعات
 الدولية؛ المعايير ظؤ في بها المسموح المعال ات المحاسبية بدائؤ عدد لت فيض ال لم

 محاسبية محلية؛ معايير وتطوير وضع في الم تلفة البلدان في المحلية ال هات مساعدة  -
 مع التعامؤ الدولية وفي المحاسبية المعايير تطبي  في المالية القوائم إعداد على القائمين مساعدة  -

 الدولية؛ المعايير المحاسبية ألحد موضوعا بعد فيما ستاون وشضايا موضوعات

                              
1

   .www.infotechaccountants.com .P4مقالة حول المعايير المحاسبية الدولية على الموقع التالي  
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 طبقا إعدادها شد تم اانت القوائم المالية إ ا عما رتح إلى التوصؤ في الحسابات مرا عي مساعدة  -
 الدولية؛ المحاسبية للمعايير

 معاييرلل طبقا المعدة القوائم المالية تحتويها التي المعلومات تفسير في القوائم المالية مست دمي مساعدة  -
 الدولية؛ المحاسبية

 المعايير إعداد الل نة في منه ية عن الدولية المحاسبة معايير ل نة بأعماؤ للمهتمين معلومات توفير -
 .الدولية المحاسبية

 اإلفتراضاتإن التعر  على اإلطار النظرح هو من األهمية بماان، حيث سيتم تصور م موعة من 
تم ض عن تطبيقها ما تتضمنه القوائم  اإلفتراضاتا بنايا عليها، ه   ستعراض شوائم مالية تم إعدادهإعند 

المالية من معلومات، إضافة إلى ايفية الوصوؤ إلى ه   المعلومات من   ؤ المعال ة المحاسبية التي نصت 
حدودا لايفية المالية فل  تسبح فيه المعايير، و  قوائمعليها المعايير المحاسبية الدولية، ويعتبر اإلطار النظرح لل

صيانة تح معيار، بالرنم من تنه   يعتبر معيار مستقؤ بحد  اته، إ  تنه يعتبر  لي من اؤ معيار ومر ع لما 
 1لم يتم التطر  إليه في المعايير المحاسبية الدولية  

ويقااار م لاااك الل ناااة بأناااه فاااي حاااا ت محااادودة شاااد يااااون هناااا  تعاااارض باااين هااا ا اإلطاااار وباااين معياااار 
دولي ما، وفي مثؤ ه   الحاا ت عنادما يااون هناا  تعاارض، فاإن متطلباات المعياار المحاسابي الادولي محاسبي 

وعلااى اااؤ حاااؤ، طالمااا تن م لااك الل نااة سااو  يسااتنير بهاا ا اإلطااار عنااد تاااون لهااا األولويااة فااي هاا ا اإلطااار  
ين اإلطار ومعايير المحاسابة فإن عدد حا ت التعارض ب، وضع معايير مستقبلية وعند مرا عة للمعايير المو ودة

 2 الدولية ستقؤ مع مرور اللمن

 :قوائم الماليةالنظري لل اإلطار حاورم. 2

فقارة، يتنااوؤ م موعاة مان المواضايع  110لم لاك معاايير المحاسابة الدولياة علاى  نظارحيفمؤ اإلطاار ال
  3وعلى و ه التحديد:

 مست دمو المعلومات المحاسبية؛ -
 تهدا  القوائم المالية؛ -

                              
  40-39، مر ع ساب ، لمعايير التقارير المالية الدولية الد  ماؤ ال عارات،   1
  82-81ل ، 2006ية لإلستثمارات الثقافية، مصر، ، تر مة طار  حماد، الدار الدولمعايير التقارير المالية الدوليةهيني فان  ريوننج،  2

3
 Robert Obert, Pratique des normes IFRS, 3

eme
 éd, Dunod, Paris, 2006, P55. 
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 ال صائل النوعية التي تحدد فائدة المعلومات في القوائم المالية؛ -
 به   العناصر؛ اإلعترا تعري  وشياك العناصر التي يتم بناي القوائم المالية و  -
 مفاهيم رتك الماؤ والمحافظة على رتك الماؤ   -

 م لك معايير المحاسابةإلعداد وعرض القوائم المالية من منظور  نظرحمحاور اإلطار البعض فرح ليلي  فيماو 
 الدولية 

 . مستخدمو المعلومات المحاسبية:3

يفااير الرفاايدة،  شتصاااديةاإلالقاارارات  إت ااا المعلومااات المحاساابية فااي عمليااة  ساات دامتل ااأ فئااات متعااددة إل
 1فئات م تلفة من المست دمين، وهم: إحتيا اتإطار العمؤ إلى تن المؤسسات تعد شوائم مالية عامة مو هة نحو 

 :المستثمرون 1.3

تهااام المعلوماااات التاااي تحتا هاااا هااا   الفئاااة تتمثاااؤ فاااي و ة، تعاااد الفئاااة الرئيساااية التاااي تسااات دم القاااوائم الماليااا     
 2اآلتي:

 شرار فراي تو بيع تسهم الفراة؛ إت ا المعلومات التي تساعد المستثمر في  -
اح الماضاية والحالياة والمساتقبلية وتح تغييار فاي المعلومات التي تساعد المستثمر في تحديد مستوى توليعاات األربا -

 تسعار تسهم الفراة؛
 المعلومات التي تساعد المستثمر في تقييم افاية إدارة الفراة؛ -
المعلومات التي تساعد المستثمر في تقيايم سايولة الفاراة ومساتقبلها وتقيايم تساهم الفاراة بالمقارناة ماع تساهم  -
 ت األ رى فرااال

شارار  بناايا علااى م موعاة مان المؤفاارات تتضامنها القااوائم  إت ااا ر الحااالي تو المحتماؤ فاي يعتماد المساتثم 
، توشعااات اإلسااتثمارة علااى توليااع األرباااح، العائااد علااى مؤسسااالماليااة، منهااا: العائااد المتوشااع ماان السااهم، شاادرة ال
 التدفقات النقدية، ونيرها من المؤفرات األ رى 

 

                              
1
 Robert Obert, Pratique des normes IFRS, Op. Cit, P 55. 

2
  4، ل 2012، الثالثةؤ، عمان، الطبعة ، دار وائمعايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدوليةمحمد تبو نصار،  معة حميدات،  
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 :المقرضون 2.3

راد والمؤسسااات التااي شاادمت شروضااا طويلااة األ ااؤ للمؤسسااة، بالنساابة للمقرضااين سااواي اااانوا يمثلااون األفاا   
االهيااااؤ الماااالي لهاااا، نساااب  ة،مؤسساااحااااليين تو محتملاااين ماااا يهمهااام هاااو معرفاااة بعاااض المعلوماااات المرتبطاااة بال

للمؤسساة، ونيرهاا مان  ، توشعات التدفقات النقديةإستحقاشهاالمديونية، شدرة المؤسسة على سداد ديونها في مواعيد 
 المؤفرات والمعلومات األ رى التي من فأنها إفادة المقرضين 

 :زبائنال 3.3

يحتااا   ،يمثلااون المصاادر الرئيسااي إلياارادات المؤسسااة مقابااؤ شيااام هاا   األ ياارة بتقااديم ساالع و اادمات لهاام   
ة فاااي الوفااااي مؤسساااياااة الالعمااا ي إلاااى معلوماااات تسااامح لهااام بتقااادير  اااودة المنت اااات التاااي يفاااترونها ومااادى  د

 1ها التعاشدية إلتلاماتب

 الموردون والدائنون: 4.3

مااا يهاام هاا   الفئاااة هااو معرفااة بعااض المؤفاارات، انسااابة  ،هاا   الفئااة تمثااؤ مصاادر تمويااؤ شصاااير األ ااؤ  
علااى  عتماااداإلالتااداوؤ، نساابة الساايولة، معاادؤ دوران الم االون ونيرهااا ماان المؤفاارات األ اارى التااي يااتم حسااابها ب

 قوائم المالية ال

  الموظفون: 5.3

المؤسساااة وتدايهاااا ألعمالهاااا، بماااا  إساااتمراريةيعتبااار الموظفاااون ماااورد المؤسساااة الهاااام حياااث تنبناااي علااايهم 
يفعرهم باألمن والرضا الوظيفيين، لا ل  فهام معنياون بافااية المؤسساة وتحقيقهاا ألهادافها ونموهاا ولياادة مبيعاتهاا 

وحاوافل فعااؤ، ويتعادى  لا  إلاى تقيايم نظاام التقاعاد ومناافع ماا بعاد التقاعاد  وترباحها، وو ود نظام ت ور ورواتاب
 2التي يمان للمؤسسة تن تقدمها 

 :األجهزة الحكومية 6.3

فاي تموياؤ  ططهاا مان  ا ؤ  إليهااتعتبر المؤسساات بالنسابة للحاوماة مان الادعائم الرئيساية التاي تساتند   
والتقلياؤ مان نساب البطالاة والفقار، لا ل  فالحاوماة مهتماة بربحياة  هادا  الوطنياة االتفاغيؤالضرائب، وتحقيا  األ

                              
1
  21 ، الاتاب األوؤ، ل2006المريخ، الرياض،  ار، تر مة مارم باسيلي ومحمد الديسطي، دالمحاسبة أساس لقرارات األعمالوآ رون،  ي لروبرت م 
  43، مر ع ساب ، لالمالية الدولية معايير التقارير الد  ماؤ ال عارات،  2
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علاى  ةيعفاايات ضاريبإحياان دعماا للمؤسساات بمانح نهاا تقادم فاي اثيار مان األتعمالها، حتاى تالمؤسسة وتوسيع 
التصاانيع واإلنتااا  ماان الضاارائب األ اارى، واااؤ  لاا  دعمااا للصااناعة الااد ؤ، وعلااى مااد  ت  األربااح ماان ضااريبة

نتمااي والاو ي للاوطن مان وم ا ت التعاون والعمؤ بين المؤسسات والحاوماة اثيارة وابيارة تصاب فاي اإل الوطنية،
  1 انب المؤسسات، والحرل والتف يع من  انب الحاومة 

 :الجمهور العام 7.3

تاااؤثر المؤسساااات علاااى ال مهاااور العاااام بطااار  متعاااددة، فماااث  شاااد تقااادم المؤسساااات مسااااهمة فعالاااة فاااي    
المالياة ال مهاور  لقاوائمالمحلي عان طريا  تاوفير فارل عماؤ تو دعام الماوردين المحلياين، وشاد تسااعد ا داإلشتصا

  ة والمست دات المتعلقة بأنفطتها وفرل الدهارهامؤسست اهات الإالعام عن طري  تلويد  بمعلومات متعلقة ب
مااااان لهااااام مصااااالحة فاااااي ماااان ال ااااادير  اااااار  تن فئاااااات مسااااات دمي القاااااوائم المالياااااة تتساااااع لتفااااامؤ  مياااااع و   

اإلطاار يارد  ارهاا ضامن ( سواي بفاؤ مبافر تو نير مبافر، ومن ه   الفئات والتي لم stakeholdersالمؤسسة)
الصااادر عاان ل نااة معااايير المحاساابة الدوليااة إدارة المؤسسااة، والمحللااون والمستفااارون الماااليون، والسااو  النظاارح 

  المالي، والمنافسون 
ناه   يماان تصاور تن تقاوم القاوائم المالياة بعارض اافاة المعلوماات المالياة ال لماة تإلاى ا ل  نفير اما   

 ميع فئاات المسات دمين، ولاان هناا  معلوماات بفااؤ عاام تلباي حا اات هاؤ ي المسات دمين،  إحتيا اتلمقابلة 
ان تن تقاوم حا ة لمعلومات إضافية مان شباؤ المسات دمين اال هاات المانحاة للقاروض، فايم  وب ل  إ ا اان هنا

ة بتلوياادهم بالمعلومااات المطلوبااة و لاا  فااي حاادود معينااة مااع الحفاااظ علااى سااريتها، حيااث تن المعلومااات مؤسسااال
فاي المنافساة، تقاوم المؤسساات بالمحافظاة عليهاا وحمايتهاا مان  اسمحة وهي عنصر مؤسسهم موارد التتعتبر من 

 ا ها االضياع والتسرب والتل  ونيرهلالم اطر التي شد تتعرض 
ورد تن المستثمرين هم ال هة التاي تالود المؤسساة بارتك المااؤ وهام ال هاة األاثار  نظرحضمن اإلطار ال  

تحمااا  للم ااااطر، وبالتاااالي فاااإن تلوياااد المساااتثمرين بالمعلوماااات التاااي يحتا ونهاااا سااايلبي معظااام ماااا يحتا اااه بقياااة 
ااا ل  تن العامااؤ المفااتر  ل ميااع  نظاارحمساات دمي القااوائم الماليااة ماان معلومااات ماليااة عامااة، ويوضااح اإلطااار ال

ة فااي توليااد مؤسساامساات دمي القااوائم الماليااة هااو الحصااوؤ علااى معلومااات تساااعدهم فااي عمليااة تقياايم ماادى شاادرة ال
 2وتوشيت ودر ة التأاد من مدى حصوؤ ه   التدفقات في المستقبؤ  ،نقدية تو تدفقات فبه نقدية

                              
1
  42-41، مر ع ساب ، لمعايير التقارير المالية الدوليةات،  الد  ماؤ ال عار  
 .5لمر ع ساب ، ، وليةدمعايير المحاسبة واإلبالغ المالي ال  معة حميدات،، محمد تبو نصار 2
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 . أهداف القوائم المالية:4

المالية إلى تن هد  القوائم المالية هو تقديم معلومات عن الوضاعية المالياة  قوائمظرح لليفير اإلطار الن
)الميلانيااة(، عاان األداي )شائماااة الااد ؤ(، والتغياار فاااي الوضااعية الماليااة ) ااادوؤ التاادفقات النقديااة( و لااا  بمااا يفياااد 

 1 شتصاديةاإلم موعة ابيرة من المست دمين ال ين يت  ون القرارات 

معظام المسات دمين،  إحتيا اتإلى تن القوائم المالية المعدة له ا الغرض تفي باإلطار النظرح  اما يفير
، ألنهاا تعاااك شتصااديةاإلالقاارارات  إت اا لانهاا   تاوفر ااؤ المعلومااات التاي شاد تاااون هناا  حا اة لهااا ألناراض 

 2بدر ة ابيرة معلومات تاري ية، و  تعرض معلومات نير مالية 

 3في: القوائم المالية تتمثؤيير المحاسبة الدولية، م لك معا وف 

 الميلانية؛ -
 شائمة الد ؤ؛ -
 شائمة التغيرات في حقو  الملاية؛ -
 شائمة التدفقات النقدية؛ -
 اإليضاحات )الم ح (  -

لقاوائم يااتم إعادادها علاى األشاؤ مارة واحادة فاي السانة، وفاي حالاة تقاديم شاوائم مالياة  اصاة بفتارة ها   ابالنسبة ل
 4ة ت تل  عن السنة ي ب إرفا  ه   القوائم بمعلومات إضافية من فأنها فهم ه   القوائم لمني

 5تهد  ه   القوائم إلى:

شارارات  إت اا  فايتوفير معلومات مفيدة للمساتثمرين والادائنين الحااليين والمارتقبين وللمسات دمين اآل ارين  -
ي اااب تن تااااون هااا   المعلوماااات شابلاااة وا ئتماااان وماااا إلاااى  لااا  مااان شااارارات بفااااؤ رفااايد، و  اإلساااتثمار

ولاديهم الرنباة  ،بصاورة معقولاة شتصااديةاإلاألفاراد الا ين يتفهماون األنفاطة الت ارياة و  لإلستيعاب من شبؤ
 في ب ؤ  هد مناسب في دراسة المعلومات؛ 

                              
1
 Eric Ducasse et autre, Normes Comptables internationales IAS/IFRS, éd Deboek, Paris, 2005, P12. 

  137مر ع ساب ، ل ،نظرية المحاسبة، وآ رون ريتفارد فرويدر 2
3 Bernard Raffournier, Les Normes Comptables Internationales (IAS/IFRS  ( , éd Economica, 3

eme 
éd, 

Paris, 2006, P27. 
4
 Deloitte, Guide de référence sur les IFRS, Édition 2013, P49. 

5
  24، ال لي األوؤ، ل 2009حمد حامد ح ا ، دار المريخ، الرياض، ت، تعريب بة المتوسطةالمحاسدونالد ايسو،  يرح وي انت،   
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ر تااوفير معلومااات تساااعد المسااتثمرين والاادائنين الحاااليين والماارتقبين ونياارهم ماان المساات دمين علااى تقاادي -
مقاااادار وتوشياااات ودر ااااة التأاااااد ماااان المتحصاااا ت النقديااااة المتوشعااااة ماااان التوليعااااات تو الفوائااااد، وااااا ل  

 ستحقا  األورا  المالية تو القروض؛إالمتحص ت من بيع وتسوية تو 
للمؤسسااااة والمطالبااااات المترتبااااة علااااى هاااا   المااااوارد )تعهاااادات  شتصاااااديةاإلتااااوفير معلومااااات عاااان المااااوارد  -

ثاااار المعاااام ت واألحاااداث آارد إلاااى وحااادات ت ااارى واااا ل  حقاااو  ملاياااة(، وعااان المؤسساااة بتحوياااؤ ماااو 
 والظرو  التي تؤدح لتغير موارد المؤسسة والمطالبات المترتبة عليها  

  . الفرضيات األساسية التي ينبني عليها إعداد القوائم المالية:5

يعتمد عليهما في إعداد القوائم ن تساسيتاالمالية إلى تن هنا  فرضيتان  قوائملل تفار اإلطار النظرح
 1، وفيمايلي مفهوم اؤ منهما:ستمراريةواإل اإلستحقا المالية، وهما: تساك 

 : اإلستحقاقأساس  1.5

المحاسااابي، وتحااات هااا ا األسااااك فإناااه يعتااار  ب ثاااار  اإلساااتحقا ياااتم إعاااداد القاااوائم المالياااة علاااى تسااااك 
وي اارح  ،لاايك عناادما تقاابض تو تاادفع النقديااة تو مااا يعادلهاااالعمليااات الماليااة واألحااداث األ اارى عناادما تحاادث و 

 تس يلها في الس  ت المحاسبية وتضمينها القوائم المالية عن الفترة التي تمت فيها 

ت بااار المسااات دمين لااايك فقاااط عااان العملياااات الساااابقة  اإلساااتحقا إن القاااوائم المالياااة المعااادة علاااى تسااااك  
بدفع النقدية في المساتقبؤ وعان الماوارد التاي  اإللتلاماتوتعلمهم ا ل  عن  ست م النقدية بؤا  المنطوية على دفع و 
ساات مها فااي المسااتقبؤ، وعليااه فإنهااا تااوفر  لاا  النااوع ماان المعلومااات حااوؤ العمليااات الماليااة إتمثااؤ نقديااة سااي رح 

  شتصاديةاإلالسابقة واألحداث األ رى التي تعتبر تاثر فائدة للمست دمين في صنع القرارات 

 :ستمراريةاإل 2.5

ة مستمرة وستبقى عاملة في المستقبؤ المنظور، مؤسسالفتراض تن إيتم إعداد القوائم المالية عادة على  
ة النية تو الحا ة للتصفية تو لتقليل ح م عملياتها بفاؤ هام، ولان إن مؤسسالوعليه يفترض تنه ليك لدى 

ة ي ب تن تعد على تساك م تل ، وفي مثؤ ه   الحالة و دت مثؤ ه   النية تو الحا ة، فإن القوائم المالي
 ي ب تن يفصح عن األساك المست دم 

                              
  88-87، ل 2006، الدار ال امعية، اإلساندرية، التقارير الماليةطار  عبد العاؤ حماد،   1
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 . الخصائص النوعية: 6

المعلومات المقدمة في القاوائم صفات ت عؤ هي و ، للقوائم المالية بين اإلطار النظرح ال صائل النوعية
 1، تتمثؤ ه   ال صائل في:للمست دمين المالية مفيدة

 لفهم:ل قابليةال 1.6

وتتطلااب هاا   ال اصااية شابليااة المعلومااات المحاساابية للفهاام ماان شبااؤ المساات دمين للمعلومااات المحاساابية، 
ويفتارض تن لادى مسات دمي المعلوماات المحاسابية مساتوى معقاوؤ مان المعرفاة فاي م ااؤ المحاسابة وفاي تعماااؤ 

دراساة المعلوماات المحاسابية المقدماة فاي ، ولديهم الرنباة فاي با ؤ ال هاد الااافي لشتصاديةاإلالمؤسسة ونفاطاتها 
 د والصعوبة، سهلة وواضحة ية، اما ي ب تن تاون المعلومات المعروضة بعيدة عن التعقفراالتقارير المالية لل

إ  تن  لاا    يعنااي عاادم عاارض المعلومااات المحاساابية المتعلقااة بالعمليااات واألحااداث المعقاادة امااا فااي 
ؤ المفاااتقات المالياااة، ولاااان ي اااب تن تااااون معروضاااة بفااااؤ ساااهؤ وواضاااح بعاااض عملياااات األدوات المالياااة مثااا

 2ومفهوم ما تمان 

 المالءمة:  2.6

للمست دمين من   ؤ مساعدتهم على  شتصاديةاإلتاون المعلومات م يمة عندما تؤثر على القرارات 
، وتتأثر الم يمة ا ل  تقييم األحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية، تو تأايد تو تصحيح تقييمهم الماضي

 بالمادية )األهمية النسبية( 

ووفقا له   ال اصية يتم إعطاي تهمية نسبية للمعلومات المالية، ويعتبر البند تاثر تهمية نسبية الما لاد  
القرارات  إت ا تأثير  على القرارات اإلدارية المت  ة وتقؤ تهميته النسبية الما اان تأثير  شلي  على عملية 

ها على الممارسة المحاسبية عتمادإلإلدارية، ويفوب عملية تحديد األهمية النسبية بعض الصعوبات نظرا ا
ة شد   ياون بنفك الدر ة مؤسسمهما في وال برة الطويلة، وعموما تعتبر األهمية النسبية تمر نسبي، فما يعتبر 

 3ة ت رى وها ا مؤسسمن األهمية في 

                              
  139-138ل  مر ع ساب ، ،نظرية المحاسبة، ريتفارد فرويدر وآ رون  1
  7ساب ، ل مر ع ، معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدوليةت،  معة حميدا، محمد تبو نصار 2
  29، ل1998، 1، دار المسيرة، عمان، الطبعة األولى، ال ليل المحاسبة الماليةأصوحسام الدين مصطفى ال داش وآ رون،   3
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  قابلية المقارنة: 3.6

ة عبر اللمن، وا  راي المقارنات مع تداي مؤسستن ياون المست دمين شادرين على مقارنة تداي الي ب 
القرارات  إت ا ويستفيد مست دمو المعلومات المحاسبية من إ راي المقارنات ألنراض ، المؤسسات األ رى
ة أل رى وا  راي المقارنة بين ة ومرالها المالي من فتر مؤسسوالتمويؤ وتتبع تداي ال اإلستثمارالمتعلقة بقرارات 

السياسات المحاسبية من فترة أل رى، تح  إست دامالمؤسسات الم تلفة، وتقتضي عملية المقارنة الثبات في 
 في تطبي  تل  السياسات  اإلتسا 

ا ل  ي ب الثبات في تسلوب عرض القوائم المالية من فترة أل رى وفي تصني  البنود، و  يسمح 
السياسات المحاسبية إ  في ظرو  محددة تحق   اصية الم ئمة والموثوشية تو امتطلب للمؤسسة بتغيير 

السياسات المحاسبية،  8 لتفريع محلي تو متطلب لمعيار دولي واما هو وارد في معيار المحاسبة الدولي رشم
 1 التغيرات في التقدير المحاسبي واأل طاي

  الموثوقية: 4.6

 عتماداإلاانت  الية من ال طأ المادح والتحيل، وعندما يمان للمست دمين  تاون المعلومات موثوشة إ ا
عليها لتظهر بصد  ما يراد لها تن تظهر ، وبالتالي ي ب معال ة األحداث وعرضها تمافيا مع طبيعتها 

 وليك فقط فالها القانوني   شتصاديةاإلوحقيقتها 

صية الموثوشية تتحق  من   ؤ ال صائل بين م لك معايير المحاسبة الدولية تن  ا إضافة ل ل 
 2الفرعية التالية:

 :الصادق لتمثيلا 1.4.6
حتى تاون المعلومات المالية موثوشة ي ب تن تعبر بصد  عن العمليات المالية واألحداث األ رى التاي 

نياة بصاد  ي اب تن تعبار الميلا ، فعلاى سابيؤ المثااؤحدثت في المؤسسة تو مان المتوشاع تن تعبار عنهاا بمعقولياة
لتلاماااتعان العمليااات المالياة واألحااداث األ اارى التاي ينفااأ عنهاا تصااوؤ و  وحقاو  ملايااة للمؤسساة بتاااريخ إعااداد  ا 

المحاساابية، تمااا شائمااة الااد ؤ في ااب تن تعباار بعدالااة عاان نتي ااة تعماااؤ المؤسسااة  اإلعتاارا التقرياار وفقااا ألسااك 

                              
  10ساب ، ل  مر ع ،معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية، محمد تبو نصار،  معة حميدات 1
  10-8ساب ، ل ال مر عال 2
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 اب تن تعبار بعدالاة عان حقيقاة التادفقات النقدياة فاي المؤسساة قائماة التادفقات النقدياة فيل وبالنسبةوتدائها المالي، 
بعدالة حقو  الملاية في ب تن تعبر ه   القائمة شائمة التغيرات في  وفيما ي لودر ة عدم التأاد المحيطة بها، 

  على حقو  الملاية في المؤسسة   ؤ فترة معينة   طرتتعن التغيرات التي 
 تل  عن من الضرورح المحاسبة فإنه التي حدثت واألحداث لعملياتبصد  عن ا المعلومات تمثؤ ولاي

  اوهر يتطااب    إ  القاانوني، لفااها طبقاا فقاط ح ولايكاإلشتصااد وواشعهاا ل وهرهاا طبقاا واألحاداث العملياات
 .القانوني فاها األحواؤ مع اافة في واألحداث العمليات
 :الحيادية 2.4.6
 مان  الياة محايادة تح تااون تن ي اب فإنهاا فيهاا موثاو  وائم المالياةباالق الاواردة المعلوماات تااون لااي 

بحياااث   ياااتم إعاااداد وعااارض القاااوائم التحياال، وتعناااي  اصاااية الحيااااد تن تااااون المعلوماااات المالياااة نيااار متحيااالة، 
الماليااة ل دماااة طااار  تو  هاااة معينااة مااان مسااات دمي المعلوماااات المحاساابية علاااى حسااااب األطااارا  األ ااارى، تو 

نما لإلض تو هد  محدد لتحقي  نر    العام ودون تحيل ست داموا 
فتراضااات مساابقة بالنتااائج التااي يمااان إااا ل  تاااون المعلومااات حياديااة إ ا تماات معال تهااا بعياادا عاان تح  

 التوصؤ إليها 
  والحذر(: )الحيطة التحفظ 3.4.6
قاديرات المطلوباة فاي األحااام الضارورية إل اراي الت إت اا تعني ه   ال اصية و ود در اة مان الحا ر فاي  

 والمصروفات  لتلاماتظؤ حا ت عدم التأاد بحيث   يتم تض يم األصوؤ واإليرادات تو الد ؤ تو ت فيض لإل
حتياطااات إمعقااوؤ ودون مبالغااة بحيااث   يساامح بتاااوين  ي ااب تن ياااون بمقاادارإ  تن ممارسااة الحاا ر  

 اإللتلامااااااات ؤ تو مبالغااااااة مقصااااااودة بلألصااااااوؤ والااااااد متعماااااادساااااارية تو م صصااااااات مبااااااال  فيهااااااا، تو ت فاااااايض 
والمصروفات، حيث تؤدح المبالغة في الح ر والتحفظ إلى  عؤ القوائم المالية نير محايادة وبالتاالي عادم تحقيا  

  اصية الموثوشية 
 :كتمالاإل  4.4.6

نيااار القاااوائم المالياااة ي اااب تن تااااون ااملاااة حتاااى تتحقااا  صااافة الموثوشياااة، فاااإن المعلوماااات الاااواردة فاااي 
قوصة، بعدم ح   تو إلغااي تح  الي منهاا ساواي ااان  لا  مان  ا ؤ القاوائم المالياة تو مان  ا ؤ الم حظاات من

إن تح حاا   فااي المعلومااات يمااان تن ي علهااا  اطئااة تو مضااللة ، ضاامن حاادود الماديااة والتالفااةالتفساايرية و لاا  
  وبالتالي تصبح نير موثوشة وي فض  ل  من در ة م يمتها 
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المحاساب فاي إعاداد وعارض القاوائم المالياة، ومان  هاة   هاةمان تسات دم    ال صاائل هانفير إلى تن 
  التي تحتويها في تقييم مدى  ودة المعلومات المحاسبيةالقوائم المالية  ومست دمعتمد عليها ت رى ي

 . القيود المتعلقة بالمعلومات المالية:7
مان طار  المحاساب عناد إعاداد   عتباارين اإلتعتبر القياود تو المحاددات مان العواماؤ الوا اب ت ا ها بعا 

 للقوائم المالية، تتمثؤ ه   القيود في:
 التوقيت المناسب: 1.7

تن يحصااؤ مساات دمو المعلومااات علااى يفتاارض  ياارتبط هاا ا القيااد ب اصاايتي الم يمااة والموثوشيااة حيااث 
،  ات الع شة بها دونماا تاأ ير  ة ه   المعلومات على القرارات المتفيه مثؤ ال ح تؤثر القوائم المالية في الوشت 

  عنها التقرير في ضرورح نير تأ ير حدث إ ا م يمتها المعلومات تفقد شدحيث 
 المناساب الوشات فاي المعلوماات تاوفير عان النات اة النسابية الملاياا باين الم يماة إلى اإلدارة تحتا  وشد 

 يتطلاب وشاد ،ىت ار   هة من بها والوثو  علوماتالم على عتماداإل إماانية  اصية توفير إلى والحا ة  هة من
 افاةا معرفاة شباؤ ماا حادث تو عملياة عان التقريار الحاا ت مان العديد في مناسبال توشيتال في المعلومات توفير
ماانية المعلومات في الثقة على سلبا يؤثر مما الحدث تو العملية تل  تبعاد   عليها عتماداإل وا 

 األبعااد افاةا معرفاة لحاين الحادث تو العملياة عان التقريارفاي  تاأ يرتح  تن إ   لا  مان العااك علاىو 
 مسااعدة فاي الفائادة شليلاة تصابح ولانهاا المعلوماات فاي الثقاة مان ثياراا يلياد الحادث تو بالعملياة المتعلقاة

  تالقرارا إت ا  على المست دمين

 الموازنة بين التكلفة والعائد: 2.7

 منفعاة تفاو  تن ي اب إ ، نوعياة  اصاية وليسات شيادا والعائاد الفاةالت باين الموايماةالموالناة تو  تعتبار
  يو اد حياث  الف صاي التقادير علاى بيارا بفااؤ تعتماد والتالفاة المنافع تقييم تن إ ، إعدادها تالفة المعلومات

  لاؤ الحا ت المنفعة( -)التالفة  تبارمعيار ثابت إل
 مان يساتفيد قادف، بهاا يساتفيد مان بالضارورة ملهاايتح   المعلوماات إعاداد تالفاة تن إلاى باإلضاافة 
 -)التالفاةا تبار تطبيا  يصاعب فإناه لا ا المعلوماات، تلا  ت لهام مان تعد لم ال ين المست دمين بعض المعلومات
 إعاداد علاى القاائمين  اااو   اصاة بصافة المحاسابية المعاايير واضاعي فاإن  لا  وماع ،معينة حالة على المنفعة(

  .القيد ه ا من بينة على ياونوا تن ي ب قوائمال تل  ت دميومس المالية قوائمال
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  الموازنة بين الصفات النوعية: 3.7

ي ااب تن ينظاار إلااى الصاافات النوعيااة للقااوائم الماليااة نظاارة فاامولية، تح   يااتم تفضاايؤ صاافة علااى ت اارى 
 ل  في اب تن ينظار حيث يماان تن ياؤدح ها ا التفضايؤ إلاى تاأثير سالبي علاى المعلوماات التاي ياتم عرضاها، وبا

  1 إلى الصفات النوعية بأنها  ميعا من الضرورة بماان تن تنطب  على المعلومات

 العرض العادل: 4.7

واألداي  توصا  القاوائم المالياة نالبااا بأنهاا تظهار بصااورة صاحيحة وعادلاة تو تمثااؤ بعدالاة المراال المااالي
تطبيااا   يتعاماااؤ مبافااارة ماااع هااا   المفااااهيم، إ  تنة، وماااع تن اإلطاااار   مؤسساااوالتغيااارات فاااي المراااال الماااالي لل

بصاورة صاحيحة  ال صائل النوعية األساسية والمعايير المحاسبية المناسبة يترتب عليه عاادة شاوائم مالياة تظهار
 2بعدالة ه   المعلومات  تمثؤوعادلة تو 

 . مفاهيم المحافظة على رأس المال:8

بااين المفهااوم  النظاارححافظااة عليااه، وفااي هاا ا يمياال اإلطااار تناااوؤ اإلطااار النظاارح مفاااهيم رتك الماااؤ والم
عند إعداد شوائمهاا  المالي لرتك الماؤ والمفهوم المادح له، وتست دم معظم المؤسسات المفهوم المالي لرتك الماؤ

فااااي ملاياااة الصااااافي األصاااوؤ تو حقااااو  يمثاااؤ رتك الماااااؤ بمو ااااب المفهاااوم المااااالي لااارتك الماااااؤ فاااإن و  ،المالياااة
بمثاباة الطاشااة  عتبااريفاإن رتك المااؤ  مثااؤ )الطاشاة التفااغيلية( ح لارتك المااؤدبمو ااب المفهاوم الماااتماا  ،ةمؤسساال

 3ساعات تفغيؤ اآل ت عدد اإلنتا ية للمؤسسة المتمثلة بوحدات اإلنتا  اليومية تو 

ي ااب تن ة مؤسساا تيااار مفهااوم رتك الماااؤ المناسااب للإإلااى تن للقااوائم الماليااة وشااد تفااار اإلطااار النظاارح 
المست دمين لقوائمه المالية، وبالتالي ي ب تبني تحاد مفااهيم رتك المااؤ الماالي )بالوحادات  إحتيا اتيعتمد على 

ي المساتثمر تو القاوة الفارائية لاه، سامالنقدية( إ ا اان المست دمون يهتمون تساساا بالمحافظاة علاى رتك المااؤ اإل
  4 حد مفاهيم رتك الماؤ المادحت إست دامد إ ن ي ب هتمامهم تساسا بالقوة التفغيلية عنإوفي حالة 

 مقارنة بين المفهوم المالي والمفهوم المادح لرتك الماؤ  عبارة عنال دوؤ التالي 

                              
  56، مر ع ساب ، لمعايير التقارير المالية الدولية الد  ماؤ ال عارات،  1
2
  94مر ع ساب ، ل ،التقارير الماليةطار  عبد العاؤ حماد،  
  13ساب ، ل مر ع ،معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية، محمد تبو نصار،  معة حميدات 3
  141 – 140، ل مر ع ساب  ،نظرية المحاسبة، يدر وآ رونريتفارد فرو  4
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 .س المالأمقارنة بين المفهوم المالي والمفهوم المادي لر  :1رقمجدول 

 المفهوم المادي المفهوم المالي المقارنةأساس 
و النقااااااادح لصاااااااافي تن المبلااااااا  الماااااااالي ااااااااا إ ا كتساب الربح إ

صاااااوؤ فاااااي نهاياااااة الفتااااارة يلياااااد عااااان المبلااااا  األ
 إسااتبعادصااوؤ فااي بدايااة الفتاارة بعااد لصااافي األ

 ح مساهمات منهم تية توليعات للمالاين و ت

و تالمادياااة  اإلنتا ياااة ا اانااات الطاشاااة إياتساااب الاااربح 
القااادرة التفاااغيلية للمؤسساااة فاااي نهاياااة الفتااارة تلياااد عااان 

 إسااتبعادنتا يااة الماديااة فااي بدايااة الفتاارة بعااد إلالطاشااة ا
ثناااي تو مساااهمات ماانهم تلااى المااالاين إيااة توليعااات ت

 الفترة  
مفهااوم محاادد) يعتمااد علاااى  إساات دام  يتطلااب  ساس القياسأ

 ك الماؤ المراد الحفاظ عليه( تر 
)مبلاااا  النقااااد المفتاااارض دفعااااه  التالفااااة ال اريااااة إساااات دام

ماااا يماثلاااه فاااي الوشااات  وت األصاااؤللحصاااوؤ علاااى نفاااك 
 الحالي( 

ثرررررررر التغيرررررررر فررررررري أ
 علرررررررررررى األسرررررررررررعار

 صول والمطلوباتاأل

رباحا مبافارة تصوؤ سعار األتتعتبر الليادة في 
تبااااع التالفاااة التاري ياااة إ)ماتساااب حياااالة( وعناااد 

رباااااااااح عنااااااااد الاااااااات لل ماااااااان أيعتاااااااار  بهااااااااا ا
 و مبادلة( تصؤ)بيع األ

لتل صااوؤ و تسااعار المااؤثرة علااى التغياارات فااي األ  اماااتا 
نتا يااة المؤسسااة وتعتباار تغياارات فااي شياااك الطاشااة اإل

 ك الماااااؤ وتعتباااارتوتعااااالج اتعاااادي ت للحفاااااظ علااااى ر 
  ليا من حقو  الملاية وليك ربحا 

 نتا ية)مثؤ الوحدات المنت ة يوميا( الطاشة اإل صوؤ)حقو  الملاية( يمثؤ صافي األ س المالأر 
   14ساب ، ل مر ع ،يير المحاسبة واإلبالغ المالي الدوليةمعا، محمد تبو نصار،  معة حميدات المصدر:
المفاهيم التي على تساسها يتم إعداد وعرض القوائم المالية بهد   قوائم الماليةاإلطار النظرح لليحدد إ ا  

اإلطاار ها ا تضامن يحياث  ،وتفسير المعلوماات التاي تحتويهاا هاوفهم تهامساعدة مست دمي ه   القوائم على شراي
 صااائل النوعيااة التااي الوا ااب إعاادادها فااي نهايااة اااؤ دورة، وااا ا ال القااوائم الماليااةمنهااا ماان المحاااور  ةموعاام 

، اماا يتضامن اإلطاار النظارح العناصار التاي تتفااؤ منهاا القاوائم المالياة معلومات في القوائم الماليةالتحدد فائدة 
 والتاااي سااايتم عرضاااها ضااامن المبحاااثوالاااد ؤ،  وحقاااو  الملاياااة والمصااااري  اإللتلامااااتصاااوؤ و األ لمتمثلاااة فااايوا

   الموالي

يفاؤ اإلطار النظرح اإلطار العام ال ح يسترفد به م لك معايير المحاسبة الدولية في  إضافة لما سب 
م لااك الحيااث شااام ،  دياادة وفااي عمليااة إ ااراي تعاادي ت علااى المعااايير المو ااودةمحاساابية عمليااة إصاادار معااايير 

طر  عدة  هات ومنظمات ابير من وتف يع اهتمام  معاييره   المحاسبية، تلقى الايير معالالعديد من إصدار ب
  ها ولدور  تهابهد  تطبيقها، نظرا ألهميمحاسبية 
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 المعايير المحاسبية الدولية :الثانيالمبحث 

مالياة الدولياة تلقى المعايير المحاسبية الدولية والتي تعيد تساميتها إلاى المعاايير الدولياة إلعاداد التقاارير ال
علاى مؤسسااتها بضارورة تطبيا  تفارض تن العدياد مان الادوؤ شامات بسان تفاريعات  شبو  عالميا والدليؤ علاى  لا 

تساااعى العدياااد مااان المؤسساااات إلاااى تطبيااا  هااا   وفاااي هااا ا ، ملاياهااااول تهااااألهميالمعاااايير المحاسااابية الدولياااة نظااارا 
 المعايير  

 المعايير المحاسبية:  مفهوم  1

ي اللغة العربية يعني النمو   المعد مسبقا يقاك من   له ولن تو طاوؤ فايي معاين تو در اة المعيار ف 
يااا ااناات هاا   المعااايير يمااان النظاار إليهااا علااى تنهااا المقاااييك تو المااوالين المعتماادة والمقبولااة ماان شبااؤ ت ودتااه، و 

دة فايي معاين، ها   المقااييك منهاا الم موعة تو الم تمع تو الدولة تو العالم لقياك تو للحام بواسطتها على  و 
ما هي مقاييك طبيعية ومنها ما هي وضعية ومنها ماا هاي إلهياة، ففاي حاين يااون المعياار لقيااك در اة الحارارة 
 هو الترمومتر فإن المقياك للطوؤ هو المتر تو القدم وللولن هو الايلونرام وه   المقاييك نالبا ما تاون عالمية  

ن يااون شانونياا أها المعيار للحام على فعاؤ تو إ اراي معاين ااإعتبار لنسبة للدولة يمان اما تن القوانين با   
 تح مسموحا به تو نير شانوني تح م الًفا 

ا ل  العر  بالنسبة لم تمع معين وهو ما تعار  الناك عليه دا ؤ ه ا الم تمع وبالتالي يعتبر مقياساا    
سااالوايات تو مواشااا  تعضاااائه، ويماااان اااا ل  اإلفاااارة إلاااى  يسااات دم مااان شباااؤ تعضااااي هااا ا الم تماااع فاااي تقيااايم

 1التفريعات الدينية بأنها معايير للحام على س مة الفعؤ تو اإل راي من ناحية فرعية 

تعاار  المعااايير بأنهااا نمااا   تو إرفااادات عامااة تااؤدح إلااى تو يااه وترفاايد الممارسااة العمليااة فااي المحاساابة  -
 2والتدشي  تو مرا عة الحسابات 

المحاساابة المعااايير المحاساابية هااي عبااارة عاان م موعااة ماان المقاااييك واإلفااارات المر عيااة الوضااعية  وفااي -
 3ن ال عمله  إوالمحددة، يستند عليها المحاسب في 

                              
  58مر ع ساب ، ل المحاسبة الدولية،محمد المبرو  تبو ليد،   1
  103مر ع ساب ، ل ،نظرية المحاسبة، حمدانحسين القاضي، مأمون   2
  58مر ع ساب ، ل المحاسبة الدولية،محمد المبرو  تبو ليد،   3
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وفي تعري  آ ر المعياار المحاسابي هاو شاعادة تو م موعاة مان القواعاد تصا  الطريقاة تو الطار  التاي ياتم  -
 1ائم بها إعداد الحسابات وعرضها بالقو 

المعيار عبارة عن مقياك تو نمو   تو مبدت تساسي يهد  إلى تحديد تساك الطريقة السليمة، لتحديد إ ا 
وشياك وعرض واإلفصااح عان عناصار القاوائم المالياة وتاأثير العملياات واألحاداث والظارو  علاى المراال الماالي 

 ة ونتائج تعمالها مؤسسلل

دد ماان القااوائم الماليااة مثااؤ معيااار األصااوؤ الثابتااة تو نتااائج ياارتبط المعيااار المحاساابي عااادة بعنصاار محاا
فاااي األورا  المالياااة تو  اإلساااتثمارتعمالهاااا تو معياااار اإليااارادات، تو بناااوع معاااين مااان تناااواع العملياااات مثاااؤ معياااار 

األحاااداث تو الظااارو  التاااي تاااؤثر علاااى المراااال الماااالي للمؤسساااة ونتاااائج تعمالهاااا مثاااؤ معياااار األماااور الطارئاااة 
وت ااارب المحاساابين  إحتيا اااتيااتم وضااع ها   المعااايير بنااايا علااى  ،داث ال حقااة لتاااريخ الميلانيااة العموميااةواألحا

ن عملية وضع المعايير تبم تمع معين، اما ي ب تن تحول ه   المعايير على شبوؤ المحاسبين ب ل  الم تمع، و 
 2المحاسبية تتأثر بالعوامؤ البيئية السائدة في اؤ دولة 

 معايير المحاسبية الدولية: أهمية ال .2

نتظااام الحياااة إتلعااب المعااايير دورا مهمااا فااي حياااة اإلنسااان وشااد ياااون ماان الصااعب علااى اإلنسااان ت يااؤ 
ها   المعاايير امقيااك  إست داموتطورها بدون و ود تح من ه   المعايير طبيعية اانت تو وضعية تو إلهية، يتم 

 نفي  وتقييم األنفطة الم تلفة من شبؤ الفرد والدولة والعامة في مراشبة ت

إن و ااود المعااايير المحاساابية يعاالل موضااوعية الم ر ااات المحاساابية، حيااث تن موضااوعية القياااك التااي  
تتطلبها المحاسبة   يمان تحقيقها إ  بو ود إطار نظرح متاامؤ يحام عملياة التطبيا ، إن عادم و اود المعاايير 

سو  تاون ابيرة بين المحاسبين  اإل ت فاتى المحاسبية حيث تن المحاسبية سو  ياون هنا  ما يفبه الفوض
ساتغ له مان شباؤ المحاسابين فاي الغاش والت عاب مماا إفي معال ة نفاك الممارساات المحاسابية وهاو ماا شاد يسااي 

يقلؤ من موضوعية وعدالة الم ر ات المحاسبية، ويمان اإلفارة هنا إلى األلماات المالياة والمفاااؤ التاي حادثت 
ممااا تدى بالمؤسسااات التااي تقاا  علااى هاويااة  1933-1929بااين عااام  اليتساامالر عااد تفاااشم الاساااد باادوؤ النظااام ب

اإلفاا ك إلااى نفااار بيانااات مضاااللة تظهاار المؤسساااات بوضااع مااالي تفضاااؤ ماان الوضاااع الحقيقااي لهاااا واااان هااا ا 

                              
  91، ل2000، سنة1ن لو المصرية، الطبعة، ماتبة اإلمقارنة معايير المحاسبة الدوليةن فهمي، ص ح الدين عبد الرحما  1
  60 مر ع ساب ، ل المحاسبة الدولية، بو ليد،محمد المبرو  ت  2
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بااح بفاااؤ مغااير للواشااع، التظلياؤ ماان  ا ؤ إشاارار سياساات محاساابية تاؤدح إلااى رفاع شيمااة األصاوؤ تو ليااادة األر 
وللحد من الت عب والمضار النات اة عناه ظهارت الحا اة إلاى وضاع معاايير ومباادئ للمحاسابة إللالام اإلدارة فاي 

  1م تل  المؤسسات للتقيد بها 

 2إن الحا ة إلى المعايير المحاسبية تأتي من   ؤ:

ي   يمااان الوصااوؤ إلااى نتااائج سااليمة ة، فباادون المعيااار المحاساابمؤسسااتحديااد وشياااك األحااداث الماليااة لل -
 المرال الصحيح لألحداث المالية؛ ودشيقة تعاك

نياب المعايير المحاسبية سو  يؤدح إلى تن إيصاؤ نتائج القياك إلى مست دمي القوائم المالية، وي حظ  -
اشاع نيار عدم الوصوؤ إلى نتائج شياك سليمة وبالتالي سو  تاون عملية اإليصاؤ لتل  النتائج تعااك الو 

 السليم؛
 تحديد الطريقة المناسبة للقياك؛ -
ن المعيار الم ئم والمناساب وتاوفر  بفااؤ دشيا  يماان فاي النهاياة تن ياتم علياه إالقرار وبه ا ف إت ا عملية  -

 شرار مناسب  إت ا 

 3وب ل  فإن نياب المعايير المحاسبية سو  يؤدح إلى:

طار  متبايناة، ونيار  إسات دامد ياؤدح بالمؤسساات إلاى طر  محاسبية شد تاون نير ساليمة، تو شا إست دام -
 موحدة، تو شد يؤدح إلى عدم اإلفارة إلى الطريقة المتبعة؛

ا ل  نياب المعيار المحاسبي شد يؤدح إلى إعداد شوائم مالياة ايفياة، وبالتاالي يصاعب فهام تلا  القاوائم تو  -
 يدين ال ار يين؛ستفادة منها من شبؤ المستفيدين الدا ليين تو المستفيصعب اإل

 ات   األساك التاي تحادد وتعاالج العملياات واألحاداث المحاسابية إنياب المعيار المحاسبي شد يؤدح إلاى  -
للفراة الواحدة تو المؤسسات الم تلفة، وبالتالي يصعب على المستفيد ال ار ي تو المستثمر مان المقارناة 

 تو دراسة البدائؤ؛
   شرار دا لي تو شرار  ار ي من شبؤ المستفيدين إت ا صعوبة نياب المعيار المحاسبي شد يؤدح إلى  -

                              
  61اب ، ل سمر ع  المحاسبة الدولية،محمد المبرو  تبو ليد،  1
فري بورصرة  يير المحاسبة الدولية واألداء المالي للشركات الصرناعية المسراهمة العامرة المدرجرةتحليل العالقة بين مدى تطبيق معافارك  ميؤ الصوفي،  2

  62، ل 2006، رسالة داتورا )نير منفورة(،  امعة السودان للعلوم والتانولو يا، عمان
  62ساب ، ل المر ع ال 3



اإلطار النظري للقوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية                                    :الفصل الثاني  

55 

 

 إصدار المعايير المحاسبية الدولية: مراحل .3

اانت تتبع ل نة معايير المحاسبة الدولية في إعداد معاييرها، على مفاراة المعدون والمست دمون للقوائم 
المعايير ال اصة ببلدانها، ها   العملياة تسااعد  المالية، والممارسون المهنيون والهيئات المحلية التي تقوم بإصدار

 إشتصاااادية اااودة هااا   المعااايير الدولياااة والتاااي تتطلااب تطبيقاااات محاسااابية مناساابة لحاااا ت  إرتفاااعفااي التأااااد مااان 
معينااة، امااا تن إتباااع هاا   الطريقااة عنااد إعااداد المعااايير يؤاااد علااى تن هاا   المعااايير الدوليااة مقبولااة للمساات دمين 

 2وفيما يلي المراحؤ المتبعة في إصدار المعايير المحاسبية الدولية: 1مرا عين للقوائم المالية والمعدين وال

موضااوعا يعتقااد بأنااه يحتااا  إلااى معيااار محاساابي دولااي، ويواااؤ  IASCبعااد إ ااراي المناشفااة ي تااار م لااك  -
 IASCت األعضااي فاي المهمة بعد  ل  إلى إحدى ل ان التو يه، ويتم تو يه الدعوة لاافة الهيئات والمنظما

 ؛تن يرسلوا آرائهم وتعليقاتهم على موضوع المعيار لغرض دراستها وتحليلها
عااداد  IASCتقااوم ل نااة التو يااه باادعم وبمساااعدة ماان شبااؤ سااارتارية  - بدراسااة الم حظااات والتعقيبااات الااواردة وا 

 ؛IASC طوط عامة  ات ع شة بموضوع معيار معين وه   الها ترسؤ إلى م لك 
وفي ضوي  لا  تقاوم بإعاداد صايغة مقتارح تولاي بفاأن المعياار  IASCل نة التو يه م حظات م لك  تستلم -

 ؛شيد الدراسة
يااتم توليااع صاايغة المقتاارح األولااي علااى اافااة  IASCبعااد دراسااة مااا ورد فااي المرحلااة السااابقة ماان شبااؤ م لااك  -

 ؛إلبداي الم حظات IASCالهيئات والمنظمات األعضاي في 
علاى األشاؤ ياتم  IASC يه بإعداد صيغة مقترح تولي منقحة وبعد موافقة ثلثي تعضاي م لاك تقوم ل نة التو  -

 ؛نفرها اورشة عمؤ، ويتم الطلب من اافة األطرا   ات الع شة تن ترسؤ تعقيباتها تو م حظاتها
إلاى  IASCفي اؤ مرحلة من مراحؤ المقترح األولاي وورشاة العماؤ تر اع المنظماات والهيئاات واألعضااي فاي  -

رفاادها عناد إباداي الم حظاات  ل ان البحوث المحاسابية المناسابة فاي ها   الهيئاات والمنظماات لمسااعدتها وا 
 ؛والتعقيبات

إ  تاتم  IASCفي نهاية فتارة العارض ي اب علاى اافاة المنظماات والهيئاات تقاديم الم حظاات والتعقيباات إلاى  -
 ؛وع المعياردراستها بعد  ل  من شبؤ ل نة التو يه المسئولة عن مفر 

                              
  36مر ع ساب ، ل ،الفكري والواقع العملي لدولية اإلطارالمحاسبة انبيه بن عبد الرحمان ال بر، محمد ع ي الدين عبد المنعم،  1
  478 – 475 مر ع ساب ، ل ،نظرية محاسبيةبلقاوح، رياض حمد ت 2
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للمصاادشة عليهاا امعياار محاسابي  IASCبعد  لا  تقاوم ل ناة التو ياه بتساليم ورشاة عماؤ منقحاة إلاى م لاك  -
 ؛دولي

على األشؤ وا  ا ما حصالت ها   الموافقاة ترساؤ  IASCإن إصدار معيار يتطلب مصادشة ث ثة ترباع م لك  -
 لغرض التر مة والنفر  IASCنس ة من المعيار إلى اافة المنظمات والهيئات األعضاي في 

 مداخل إصدار المعايير المحاسبية: .4

وفاي  أل ارى، ت تل  المدا ؤ تو ال هات التي تعمؤ على إصدار المبادئ والمعايير المحاسبية من دولاة
 1 ه ا اإلطار هنا :

 المدخل السياسي البحث:  1.4

ع المباادئ المحاسابية مسايطر فاي يعتمد ه ا المد ؤ على التفريع في تأسيك القوانين المحاسبية، فتفاري
 القارة األوربية وفي تمرياا ال تينية 

عملية إصادار المعاايير المحاسابية عان طريا  التفاريعات تو المراسايم تنتقاد ألنهاا عملياة بطيئاة وبالتاالي 
تن  عاؤ  ست ابة للتطورات ال ديدة في بيئة األعماؤ يستغر  وشتا طوي   دا، باإلضاافة إلاىإفإن تغيير القوانين 
للعصااار يتطلاااب تغييااار القاااوانين بفااااؤ مساااتمر، وهااا ا ماااع األسااا  مساااتحيؤ بسااابب عااادم مروناااة  المعاااايير موااباااة

إلااى تن  باإلضااافةالتفااريع، امااا تن القااانون عااادة مااا يرااال علااى العموميااات ولاايك علااى العناصاار تو المفااردات، 
 ات السياسية عتبار التفريع يتأثر باإل

 المدخل المهني الخاص: 2.4

طبقا له ا المد ؤ ن د تن ال ح يقوم بإصدار شوانين المحاسبة هم المهنيون تنفسهم، فه ا المد ؤ منتفر 
ن لياالح األمرياااي، يتمياال هاا ا المااد ؤ فااي إصاادار فااي الو يااات المتحاادة األمريايااة والاادوؤ التااي تنااتهج الماانهج اإل

المتغياااارة ألن هنااااا   حتيا اااااتمواابااااة اإلالقااااوانين بدر ااااة عاليااااة ماااان المرونااااة مااااع ساااارعة مناساااابة فااااي التعااااديؤ ل
 مت صصين يتعاملون مع القضايا والمفااؤ الحالية 

                              
  29-28ل مر ع ساب ، ،الفكري والواقع العملي المحاسبة الدولية اإلطارنبيه بن عبد الرحمان ال بر، محمد ع ي الدين عبد المنعم،  1
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 المدخل المختلط بين القطاع العام والخاص: 3.4

طبقاااا لهااا ا الماااد ؤ ن اااد تن الااا ح يقاااوم بإصااادار شاااوانين المحاسااابة منظماااة مااان القطااااع ال اااال تعماااؤ 
 ي  ما يصدر عنها من تعليمات  امنظمة عامة تقوم الحاومة بدعمها وباإلللام بتطب

 المدخل المختلط: 4.4

طبقا له ا المد ؤ ن د تن ال ح يقوم بإصدار شوانين المحاسبة  لايط مان القطااع ال اال والقطااع العاام 
وم موعااات حاوميااة ونيرهااا، ولهاا ا فااإن اااؤ هاا ا ال لاايط ماان المنظمااات والم موعااات يفااتر  فااي إصاادار هاا   

ستفارح لمحاسابة األعمااؤ يتااون مان تعضااي مان إاليابان تقوم الحاومة بتاوين م لك مث   ،القوانين ويللم بها
 ال امعات والصناعة والحاومة والمحاسبين القانونيين  

 محددات تطبيق معايير المحاسبة الدولية:   .5

تعياا  عمليااة تطبياا  معااايير المحاساابة الدوليااة علااى المسااتوى تحااد و هنااا  م موعااة ماان المحااددات التااي 
 ولي وحتى المحلي، تتمثؤ ه   المحددات في:الد

   هاا ت الصااغيرة بفاااؤ  ااال، حيااث   تملاا تطبياا  المعااايير المحاساابية الدوليااة تثقااؤ ااهااؤ المؤسسااا -
الضاارورية لمتابعااة وتطبياا   ميااع المعااايير المحاساابية الصااادرة، ويسااتند  شتصاااديةاإلالمؤسسااات المااوارد 

ن فاي بنااي ح  هام، وهماا: إثنايدعاائين إيا  المعاايير علاى تولئ  ال ين يرون تن هنا  مفالة عابي تطب
التقريار الماالي فاي  حتيا ااتماة إليليست  ميع متطلبات مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعار  عليهاا م 

مااة، فهااي نالبااا مااا ت ااال  تو تنتهاا  مفهااوم يالمؤسسااات الصااغيرة، وحتااى لااو ااناات هاا   المتطلبااات م 
 1التالفة مقابؤ المنفعة 

 إحتيا ااتن ضمن المحددات هو ح م المؤسساات، فالمعاايير المحاسابية الدولياة طاورت تساساا ل دماة م -
تسااوا  األورا  الماليااة، ومعظاام المؤسسااات و اصااة الصااغيرة منهااا   تحصااؤ علااى رتك مالهااا ماان هاا   

يرة فاي األسوا ، ل ل  يمان القوؤ تنه عند تطوير المعايير المحاسابية لام تأ ا  ظارو  المؤسساات الصاغ
  عتباراإل

                              
  42-41ل  مر ع ساب ، ،نظرية المحاسبة،  رونريتفارد فرويدر وآ  1



اإلطار النظري للقوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية                                    :الفصل الثاني  

58 

 

ماان المعاارو  عاان المبااادئ المحاساابية بأنهااا فااي بعااض األحيااان تصاااي لتحقياا  إمااا تهاادا  سياسااية تو  -
ح تو السياسااي المطباا  فااي بلااد مااا، وبمااا تن هنااا  اإلشتصااادمنساا مة تو متنانمااة مااع النظااام  إشتصااادية

فااايمان التوشاااع باااأن  ،شلياااؤ مااان األماااؤ فاااي تحقيااا  نظاااام سياساااي تو اشتصاااادح واحاااد علاااى نطاااا  العاااالم
تطبيااا  المعاااايير  –ساااو  تساااتمر اعاااائ  تماااام التوافااا   شتصااااديةاإلي الااانظم السياساااية تو فااا اإل ت فاااات
  1المحاسبي الدولي  -المحاسبية

وحسب بعض المراشبين فإن عملياة وضاع معاايير للمحاسابة الدولياة هاي حرااة تاتياياة تقاوم بهاا فاراات  -
تن فااراات المحاسابة الدوليااة الابيارة هااي ضارورة  لمااة لتطبياا   ويقااؤامحاسابية دوليااة لتوسايع تسااواشها، 

المعااااايير الدوليااااة فااااي البيئااااات القوميااااة حيااااث تباااادو هاااا   المعااااايير بعياااادة المناااااؤ ومعقاااادة، وتيضااااا تصاااار 
المعااايير الدوليااة، ويقتصاار إماانيااة متطلبااات  إساات دامالمؤسسااات الماليااة الدوليااة واألسااوا  الدوليااة علااى 

   2لى فراات المحاسبة الدولية الابيرة فقط التطبي  ع
ن ليلياااة شاااد   يماااان بعاااض ملاولاااي المهناااة مااان موااباااة وتطاااور مفاااالة اللغاااة: إن عااادم معرفاااة اللغاااة اإل -

المعاايير الدوليااة بالساارعة ال لمااة، حيااث تن الاثياار ماان المعااايير تصاادر ويماار علااى صاادورها فتاارة لمنيااة 
في دوؤ اثيرة عنها فايئا، وشاد تصاؤ مساودات لمعاايير دولياة اثيارة  طويلة ف  تتر م و  يعر  الملاولون

ها   المساودات  إعتماادفي بعاض المنظماات المحلياة وتبقاى فاهورا طويلاة دون تن تبادح رتياا فيهاا، وعناد 
بعد دراسة التعليقات عليها من شبؤ الل نة الدولية الم تصة، تبلا  المنظماة المحلياة فتصان  المعياار ماع 

 3   تااد تميل بين المعيار والمسودة، بإنتظار مدة من اللمن على ه ا المعيار ليتر م المسودة حتى

حيااث ي تلاا  مسااتوى التعلاايم ال ااامعي بااين دولااة وت اارى، امااا  تباااين مسااتوى التأهيااؤ العلمااي والعملااي: -
ال اودة عناد ي تل  نظام التدريب المهني والتعليم المستمر بين دولة وت رى، ونادرا ماا ن اد نظاماا لرشاباة 

مماااا ي عاااؤ المحاسااابين األشاااؤ  بااارة وتاااأهي  يعارضاااون  ،منظماااات المحاسااابين القاااانونيين فاااي دوؤ العاااالم
المعايير الدولية ألنهم ي هلونها، ولما ااان تطبيا  المعاايير الدولياة يحتاا  إلاى حمااك مهناي ينطلا  مان 

شاد يوا اه المادشقون صاعوبات فاي إ ماع تو فبه إ مااع، ن اد تن تبناي المعاايير الدولياة تاثار صاعوبة، و 
تبني المعايير الدولية بسبب عدم فهمهام لهاا وضاع  ثقاافتهم المهنياة، وعادم شادرة منظماتهم المهنياة علاى 

                              
  469ع ساب ، لمر ، نظرية محاسبية بلقاوح،رياض حمد ت 1
  351مر ع ساب ، ل ،المحاسبة الدوليةفرديري  تفوح وآ رون،  2
  116-115مر ع ساب ، ل  ،نظرية المحاسبةحسين القاضي، مأمون حمدان،  3
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نتقاؤ إلى المعايير شيادة اافة المدشقين وتعليمهم المستمر مما يسهؤ عليهم استيعاب المعايير المحلية واإل
 1الدولية 

ر المحاسبية الدولية بالاامؤ علاى مساتوى دوؤ العاالم إل ات   البيئاة والثقافاة عدم إماانية تطبي  المعايي -
 عند وضع المعايير المحاسبية الدولية  عتبارالتي تم ت  ها بعين اإل

اإلبقاي على اثير من البدائؤ المحاسبية، حيث تنل اثير من المعايير علاى و اود باديؤ مر عاي وباديؤ  -
لتطبي  بديؤ معين مما ي عؤ  ميع البدائؤ بنفك المستوى عند التطبيا ، تو بدائؤ ت رى، و  يو د شيود 

وليك ثمة مفالة لو اان األمر يتعل  بالعرض و  يؤثر علاى النتاائج المحاسابية، باؤ تااون المفاالة فاي 
البدائؤ التي ترتبط بمعال ة البيانات المحاسبية والتي تؤدح إلى نتائج م تلفة مثؤ تساليب تقييم الم لون 

 IAS16 2وفقا للمعيار المحاسبي  اإلهت  المتعل  بالم لون، وتساليب  IAS2وفقا للمعيار 

 وتغيير المعايير المحاسبية الدولية: إستمرارية .6

الدراسات التاي عنيات باالتطور المهناي واألاااديمي للمحاسابة تؤااد علاى توا اد  اصايتين مت لمتاين هماا 
تفااير إلااى تن هنااا  الاثياار ماان عناصاار الفااار والتطبياا  التااي ثبتاات فائاادتها  سااتمراريةمااع التغيياار، فاإل سااتمراريةاإل
سااتقرت مااع ماارور الوشاات وبحيااث تصاابحت تمثااؤ مااا يعاار  بالحامااة التقليديااة تو الحامااة المتعااار  عليهااا، والتااي ا  و 

عااد يصااعب شبااوؤ تح  اارو  عاان إطارهااا المتعااار  عليااه، ولعااؤ فااي  لاا  مااا يفساار لنااا تن اثياارا ماان المبااادئ والقوا
المحاساابية التااي نسااير عليهااا فااي وشتنااا هاا ا تر ااع إلااى باادت نفااأة المحاساابة الماليااة، تمااا عاان  اصااية التغيياار فهااي 

 إشتصاااديةت سايد للطبيعااة الدينامياياة للمحاساابة والقادرة علااى موااباة التطااور المساتمر فااي العواماؤ البيئيااة المحيطاة 
المحاساابة   ياااون إ  بعااد التثباات ماان  اادوا  وضاارورته  ااناات تو ا تماعيااة تو سياسااية، وي حااظ تن التغيياار فااي

 3ست ابة لم رد الرنبة في التغيير إنه ليك تبفاؤ شاطع و 

والمرونة وشابلية التعديؤ  ستمراريةنفك الفيي بالنسبة للمعايير المحاسبية الدولية، هي األ رى تمتال باإل
، فوضاااع المعاااايير وتحاااديثها عباااارة عااان عملياااة ديةشتصاااااإلساااتنادا إلاااى التغييااار فاااي الظااارو  إوالحااا   والتغييااار 

                              
  116مر ع ساب ، ل  ،اسبةنظرية المححسين القاضي، مأمون حمدان،  1
  26، مر ع ساب ، لمعايير التقارير المالية الدولية الد  ماؤ ال عارات،  2
  13- 12ل ، 1990،  ات الس سؤ للنفر، الاويت، الطبعة األولى، نظرية المحاسبة الفيرالح،عباك مهدح  3
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ست ابة للمست دات على ساحة األعماؤ في البيئة الدولية ومواابة للتغييرات والتطورات التي تحدث فاي إمستمرة، 
 1التغيير تو التعديؤ في المعايير المحاسبية يأ   عدة تفااؤ منها: ،حاإلشتصادالمحيط 

لغااااي بعاااض و  إلغااااي بعاااض البااادائؤ المحاسااابية ايأ ااا  تفاااااؤ م تلفاااة منهااا يؤ شااادهااا ا التعاااد :المعرررايير تعرررديل - ا 
 ؛الممارسات المحاسبية

 و ل  نظرا لو ود عامؤ مفتر  بين بعض المعايير المحاسبية؛ :بعض المعايير ببعضها البعضدمج  -
 تفا  على صيغة موحدة عالميا على تطبيقها؛ و ل  لعدم اإل :سحب بعض المعايير -
المتعلا  بإنادما  األعمااؤ  IAS 22اماا حصاؤ ماع المعياار وياتم  لا  بمعاايير  حقاة،  :اييرإلغاء بعرض المعر -

 ب ات المسمى  IFRS 3حيث حؤ محله المعيار 
 شروط المعايير المحاسبية الدولية:   7

فااي  نظارا ألهمياة المعاايير المحاسابية الدولياة مان  هاة، ونظاارا ألنهاا تعاد مان تهام تدوات التطبيا  العملاي
حتااى تحقاا  المنتظاار   صااائل التاليااةالعلااى المسااتوى الاادولي،  بااد لهاا   المعااايير ماان تن تتصاا  ب المحاساابة

 2:منها،

  تماعية المحيطة؛والسياسية واإل شتصاديةاإلي ب عند إعداد المعايير المحاسبية مراعاة الظرو   -
نما بالتغ -  يير تبعا للظرو  المتغيرة؛ي ب تن تاون المعايير المحاسبية واشعية، ف  ي ب تن تتص  بالثبات وا 
الممارسااااات المحاساااابية المتاحااااة عنااااد و ااااود   فااااات متعااااددة بالنساااابة  فضااااؤتتن تمثااااؤ المعااااايير المحاساااابية  -

 للمعال ات المحاسبية للموضوع الواحد؛
نحيال نحاو فئاة معيناة مان المسات دمين، وبالتاالي تحقيا  مفهاوم العدالاة عناد تن تاون المعايير متحررة من اإل -

 القوائم المالية المقدمة لألطرا  ال ار ية؛ إعداد
، بمعناى ت  يترتاب علاى تطبيا  المعياار المحاسابي تااالي  شتصااديةاإلي ب تن تتص  المعايير المحاسابية ب -

   تتناسب مع العائد المتوشع منه؛
ؤ حاادود شاات تهااادات واآلراي الف صااية فااي ن تاااون اإلتي ااب تن تاااون عمليااة إعااداد المعااايير علميااة وفنيااة و  -

 ممانة؛

                              
  36 - 34، ل مر ع ساب  ،معايير التقارير المالية الدولية الد  ماؤ ال عارات،   1
  3، ل2006، رسالة ما ستير)نير منفورة(،  امعة حلب، لمالية في ضوء معايير المحاسبة الدوليةاالمحتوى اإلعالمي للقوائم علو  لي  عليل،   2
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مفهاااوم األهمياااة النسااابية فاااي تطبيااا  المعاااايير المحاسااابية فااا  تطبااا  إ  علاااى العناصااار والبناااود  إعتماااادي اااب  -
 المؤثرة في إعداد وعرض القوائم المالية 

 واقع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على المستوى الدولي: .8

األوربااي  اإلتحااادتن  يااة شبااو  عالميااا والاادليؤ علااى  لاا تلقااى المعااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة الدول
تفاريعا يقتضاي مان المؤسساات المدر اة فاي تورباا تطبيا  المعاايير الدولياة إلعاداد التقاارير  2002وضع في العام 

 7000وينطبا  علاى تاثار مان  2005المالية في شوائمها المالياة الموحادة، وتصابح التفاريع نافا  المفعاوؤ فاي العاام 
سابانيا والمملااة المتحادة، وتعناي عملياة تبناي المعاايير ا  يطالياا و ا  بلدا، بماا فاي  لا  فرنساا وتلمانياا و  28في  ةمؤسس

الدولياااة إلعاااداد التقاااارير المالياااة فاااي تورباااا تن تحاااؤ محاااؤ معاااايير ومتطلباااات المحاسااابة الوطنياااة اأسااااك إلعاااداد 
 ات المدر ة في توربا مؤسسالمالية ال ماعية لل قوائموعرض ال

( إلااى معاااايير ASEAروبااانك  –هواساات  -وباا ل  فقاااد تحولاات العدياااد ماان المؤسساااات األوروبيااة ) بااااير  
المحاسبة الدولية ت اوبا مع هيئاات المساتثمرين والمحللاين بماا يعالر األوضااع ويحسان مان  اودة التقريار الماالي، 

يعطاي لحملاة تساهمنا والمقرضاين المعاايير الدولياة ساو   إسات داموعلى سابيؤ المثااؤ  اار رئايك فاراة باايرا تن 
 1 وال مهور عموما معلومات فاملة، اما يحسن من المقارنة الدولية بأرشامناا

عتبااااار و    صااااابح تبنااااي المعاااااايير المحاسااااابية الدوليااااة إللامياااااا بالنساااابة للتقريااااار الماااااالي ت 2005ا مااااان مطلااااع ا 
بالنسابة لابعض الادوؤ األعضااي باه  تحااداإلاألوربي، اما سمحت لوائح ه ا  اإلتحادللمؤسسات المتعاملة مع دوؤ 

اأشصى مدة، ولان بفروط معينة وفي حا ت  2007تبني تطبي  المعايير الدولية للمحاسبة له   المؤسسات سنة 
 2محدودة 

باإلضافة إلى  ل  هنا  بلدان ت رى اثيارة  اار  تورباا تت اه نحاو تبناي المعاايير الدولياة إلعاداد التقاارير  
تصاابحت هاا   المعااايير إللاميااة فااي بلاادان عدياادة فااي  نااوب فاار  تساايا وآساايا الوسااطى  2005ام الماليااة، ففااي العاا

وتمرياا ال تينية و نوب إفريقياا والفار  األوساط وبلادان الاااريبي، ويضاا  لا ل  تن بلادانا ت ارى اانات شاد تبنات 
  اونااا  ونيوليلنااادة راليا وهوناااساااتتمعاااايير محاسااابية وطنياااة تعااااك المعاااايير الدولياااة إلعاااداد التقاااارير المالياااة مثاااؤ 

                              
  371مر ع ساب ، ل  ،المحاسبة الدوليةفرديري  تفوح وآ رون،  1
  12، ال لي األوؤ ل2008، ماتبة الفراة ال لائرية ، ال لائر، لدوليةمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية افعيب فنو ،  2
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يير الدولياة إلعاداد اتها المدر اة تطبيا  المعاامؤسسابلادا طلبات مان  70ر تن تاثار مان شد والفلبين وسنغافورة، وشد
 1 2005التقارير المالية عند إعدادها وعرضها لقوائمها المالية في العام 

واليابان اللتاين فا عتا علاى تبناي المعاايير ه ا با ضافة إلى تو هات اثير من الدوؤ المتقدمة مثؤ اندا  
فاااي شواعاااد وتساااك المعال اااات المحاسااابية وللياااادة الثقاااة فاااي  اإل ت فااااتالمحاسااابية الدولياااة وتطبيقاتهاااا لت ااااول 

 المعلومات التي تحتويها القوائم المالية المعدة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية 

األمرياياة فاي وضاع معاايير محاسابية مان  ا ؤ عادة  هاات،  تيضا وبالرنم مان عراشاة الو ياات المتحادة 
ول نااة  AICPA، المعهااد األمرياااي للمحاساابين القااانونين  FASBم لااك معااايير المحاساابة الماليااة األمرياااي  مثااؤ:

، إ  تن المعااايير المحاساابية الدوليااة تيضااا ت اا ت حياالا ابياارا ماان التطبياا  فااي SECاألسااهم والبورصااة األمريايااة 
ون د هنا  تف يعا على تطبي  المعايير المحاسبية الدولية في بعض ال هات التي   تلاؤ متأر حة بين  تمرياا،

التاابع لل ناة البورصااة   FEIالتطبيا  وعدماه، وي حاظ  لا  علااى سابيؤ المثااؤ مان تفا يع معهااد المادراي المااليين 
يااد للمعااايير المحاساابية األمريايااة المقبولااة ، بقبااوؤ المعااايير المحاساابة الدوليااة ابااديؤ وحSECواألسااهم األمريايااة 

شبااو  عامااا، ااا ل  ي حااظ تن الاادوؤ الاااسبعة الاباارى وصااندو  النقااد الاادولي شااد فاا عت ودعماات تطبياا  المعااايير 
فاي شواعاد وتساك المعال اات  اإل ت فااتوها ا الاه بهاد  ت ااول  ،المحاسبية الدولية لتقوية البنيان المالي الادولي

 2 ة الثقة في المعلومات التي تحتويها القوائم المالية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ة وللياديالمحاسب

التاي فاهدها العاالم،  شتصااديةاإلالحا ة إلى معاايير محاسابية دولياة اانات وليادة الظارو  والتطاورات   اإ  
باإلضااافة إلااى شيااام دوؤ اثياارة  بحيااث تصاابح للومااا و ااود شواعااد عامااة تعااالج المسااائؤ المحاساابية المتفااابهة، هاا ا

  3و اصة الدوؤ النامية بتبني ه   المعايير مبافرة بسبب عدم و ود معايير محلية لديها 
اتها تطبياا  المعااايير مؤسسااوال اادوؤ التااالي يبااين م موعااة ماان البلاادان التااي يطلااب ماان بعااض تو  ميااع 

 على تساسها الدولية إلعداد التقارير المالية تو تطبي  المعايير القائمة 
 
 
 

                              
  1مر ع ساب ، ل، عداد التقارير الماليةالمعايير الدولية إلعباك علي ميرلا وآ رون،  1
  23مر ع ساب ، ل ،معايير التقارير المالية الدولية الد  ماؤ ال عارات،  2

3
  23 – 22المر ع الساب ، ل  
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 الدوليةالتقارير المالية اتها تطبيق معايير مؤسسالبلدان التي يطلب من  :2 جدول رقم

 مصر، اينيا، م وح، ناميبيا،  نوب إفريقيا، تنلانيا  إفريقيا:

الباهاما، بربادوك، اوستارياا،  مهورية الدوميني ، اإلاوادور، نواتيما ، نويانا،  األمريكيتين:
 هندوراك،  ماياا، نياارانوا، بنما، البيرو، ترينيداد وتوبانو،  فنلوي  هاييتي، 

ترمينيا، مملاة البحرين، بنغ دش، الصين،  ور يا، هون  اون ، األردن،  آسيا:
االا ستان، الاويت، شيرنستان، لبنان، نيباؤ، عمان، الفلبين، شطر، سنغافورة، 

 طا ااستان، اإلمارات العربية المتحدة 
 النمسا، بل ياا، البوسنة، بلغاريا، ارواتيا، شبرل،  مهورية التفي ، الدنمار ، وربا:أ

استونيا، فنلندة، فرنسا، تلمانيا، اليونان، هنغاريا، تيسلندة، ايرلندة، ايطاليا،  تفيا، 
لي فتفتين، ليتوانيا، لواسمبوري، مقدونيا، مالطا، هولندة، النرويج، بولندة، 

ا، روسيا، سلوفينيا،  مهورية السلوفا ، اسبانيا، السويد، توارانيا، البرتغاؤ، روماني
 المملاة المتحدة، يونس فيا 

 استراليا، نيوليلندة  قيانوسيا:أ
  1مر ع ساب ، ل ،المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةعباك علي ميرال وآ رون،  المصدر:

تعماؤ علاى تطبيا  معاايير التقاارير  األوربياةمن الدوؤ  ابيرعدد هنا  ن تن حظ من   ؤ ه ا ال دوؤ 
شااام بساان سااابقا  تفاارناوامااا  األوربااي اإلتحااادن ت اارى، و لاا  را ااع لعوامااؤ منهااا الماليااة الدوليااة مقارنااة بالاادوؤ األ

، تطبي  معايير التقارير المالياة الدولياة نظارا لملاياهاا ا ي ابياة ةر و فرض على المؤسسات األوربية ضر تفريعات ت
 إضافة إلى تن هنا  دوؤ شامت بتطبي  ه   المعايير بسبب تنها   تمل  معايير محاسبية تص  

 : زايا تطبيق معايير التقارير المالية الدوليةم  9

الدولياة بسابب تنهاا   تملا  معاايير محاسابية  تقاارير المالياةتسعى العديد من الدوؤ إلى تطبي  معايير ال
ياة الدولياة لالماالتقاارير لاديها معاايير محاسابية محلياة تساعى إلاى تطبيا  معاايير  اما تن هنا  دوؤ ت رى تص ،

ي تطبيا  ها   ي ابياة التاي يماان تحقيقهاا مان وراللملاياا اإلاا ل  وبالدر اة األولاى نظارا نظرا إلعتبارات شانونياة، و 
 ، والتي ن ار منها:المعايير
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 التناسق والتناغم:  -
يااا   ات المعاااايير واألساااك المحاسااابية بغاااض النظااار عااان  نسااايتها، ويعناااي  لااا  شياااام المؤسساااات بتطب

مت اااولة باا ل  الحاادود ال غرافيااة والسياسااية، ممااا يعنااي توحيااد األسااك والقواعااد التااي تااتم علااى تساسااها المعال ااات 
ات بصااااااورة متماثلااااااة وموحاااااادة، وبعبااااااارة ت اااااارى تاااااادويؤ مؤسسااااااالمحاساااااابية، وبالتااااااالي إظهااااااار القااااااوائم الماليااااااة لل

Internationalization   1الممارسات المحاسبية والتدشيقية 

 المالية الدولية:  الولوج إلى األسواق -
تقااوم المؤسسااات حاليااا بالمنافسااة علااى الولااو  إلااى األسااوا  الماليااة الدوليااة إلدرا  تسااهمها علااى مسااتوى 

ات تحقيا  ها ا الولاو  مؤسساتصااؤ الحديثاة، و  يماان للإلادولي وتداولها بسرعة ابيرة مساتفيدة با ل  مان وساائؤ 
بفااروط معينااة ي ااب التقيااد بهااا إلماانيااة السااماح لهااا بااإدرا  تسااهمها فااي هاا   األسااوا ، وا   سااتبقى  اإللتلامإ  باا

المؤسسااات نيااار الملتلماااة تعااايش بعللاااة عاان األساااوا  المالياااة الدولياااة، وبالتاااالي تضااييع فااارل اثيااارة ااااان يماااان 
 2اتسابها من د وؤ ه   األسوا  إ
مكانية وجود تصور موحد ومشترك للقوائم المالية:قابل -  ية الفهم وا 

إ  تن القاااوائم المالياااة التاااي تعاااد علاااى تساااك م تلفاااة   يماااان فهمهاااا وشرايتهاااا، ويتطلاااب  لااا  مليااادا مااان 
التوضايح واإلفصاااح عاان األساك التااي تعاادت القاوائم الماليااة علااى نرارهاا، وبالتااالي نمااوض القاوائم الماليااة وعاادم 

القاارارات، وهاا ا يتنااافى مااع الهااد  الاارئيك ماان المحاساابة والقااوائم الماليااة وهااو تلويااد تصااحاب  ت ااا صاا حيتها إل
 3شرارات رفيدة وعق نية  إت ا مة لمساعدتهم في يالع شة بمعلومات موثوشة وم 

 قابلية المقارنة: -
تعادي ت تو تغييارات علاى تح تن مست دم القوائم المالية بإماانه إ راي عملية المقارنة مبافرة دون إ راي 

 ه   القوائم، و ل  را ع لتوحيد تسك وطر  المعال ات المحاسبية 
 تلبية المتطلبات القانونية:  -

يااة الدوليااة، لاايك لالماالتقاارير اتها ضارورة تطبياا  معااايير مؤسسااالاثيار ماان الاادوؤ تصابحت تفاارض علااى 
المؤسسااات ضاارورة إعااداد شوائمهااا وفاا  هاا ا فقااط بااؤ تن هنااا  ماان األسااوا  الماليااة ماان تصاابحت تفاارض علااى 

  ية الدوليةلالماالتقارير معايير 

                              
1
  24مر ع ساب ، ل ،معايير التقارير المالية الدوليةاؤ ال عارات،  الد  م  
  26المر ع الساب ، ل  2
  26ل ،ساب المر ع ال 3
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العديد من المؤسسات تسعى إلى طلب تمويؤ من مؤسسات و هاات معيناة، ها   األ يارة ضافة إلى تن إ 
ح تعمؤ على شراية ومرا عة القوائم المالية له   المؤسسات،  ل  تن المؤسسات التمويلية   يمان لها تن تقوم بمن

ها   الدراساة  تمشروض إ  في ضوي دراسة وافياة للقاوائم المالياة للفاراات التاي تحتاا  إلاى تموياؤ، و  يماان تن تا
 إ  في ضوي شوائم مالية شد تعدت وفقا لمعايير محاسبية دولية موحدة 

 جلب مستثمرين أجانب:  -
 اات   الاانظم إم ماان مفااااؤ و لاا  ماان  اا ؤ تاادويؤ اإل اارايات والمعااام ت الماليااة والمحاساابية لوشااايته

 المحاسبية من حيث اإل رايات تو من حيث إعداد القوائم المالية  
القرار المرتالة على المعلوماة المحاسابية المتماثلاة والمفاضالة باين البادائؤ بناايا علاى تساك  إت ا ترفيد عملية   -

ياة المتغاايرة عنادما يتطلاب مان تاثار مان الوشت والنقود التي تنف  لتوفير المعلومات المال توفير، و سليمة وواضحة
 1م موعة من التقارير تن تتمافى مع عدة شوانين وممارسات م تلفة 

إن حا ااااة المؤسسااااات للحصااااوؤ علااااى رتك ماااااؤ  ااااار ي، فااااي ظااااؤ عاااادم افايااااة األرباااااح  المحت اااالة لتمويااااؤ  -
فااي التوافاا  المحاساابي، ف المفااروعات، وتااوفر ماان  انااب آ اار القااروض األ نبيااة، شااد تدى إلااى تلايااد الحا ااة إلااى

علااى التقااارير الماليااة لصاانع تفضااؤ القاارارات  عتماااداإلهنااا وفااي ال ااار ، إلااى  الحقيقااة يميااؤ م هاالو رتك الماااؤ
  2ويميلون تيضا بإظهار رنبة بتفضيؤ إب ي مقارن  اإلستثمارالمتعلقة باإلشراض و 

ي يهد  إلاى تحدياد تسااك الطريقاة عبارة عن مقياك تو نمو   تو مبدت تساسالمحاسبي المعيار إ ا  
السليمة، لتحديد وشياك وعرض واإلفصاح عن عناصر القوائم المالياة وتاأثير العملياات واألحاداث والظارو  

بها تثنااي  اإللتلام، بالنسبة له   المعايير يفترط على المحاسب ة ونتائج تعمالهامؤسسعلى المرال المالي لل
حتى تحق  ه    باإلطار النظرح للمحاسبة اإللتلامض على المحاسب ا ل  القيام بعمله المحاسبي، اما يفتر 

  األ يرة الهد  منها
ل نااة معااايير المحاساابة الدوليااة تصاادرت العديااد ماان المعااايير المحاساابية، وماان ضاامن المعااايير التااي تاام  

تبطااة بايفيااة إعااداد عاارض القااوائم الماليااة، يتضاامن هاا ا المعيااار محاااور مر  1إصاادارها المعيااار المحاساابي الاادولي
  ، وا ا العناصر التي تتفاؤ منها  قوائم الماليةالوعرض 

 
 

                              
  351 مر ع ساب ، ل ،المحاسبة الدوليةفرديري  تفوح وآ رون،   1
  468مر ع ساب ، ل  ،نظرية محاسبيةبلقاوح، رياض حمد ت  2
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 وفق معايير المحاسبة الدولية : القوائم الماليةثالثالمبحث ال
التااي لهااا  األطاارا لاااؤ  هاميتقاادو شااوائم ماليااة  إعااداديعمااؤ المحاسااب فااي نهايااة اااؤ دورة محاساابية علااى 

حيااث ينظاار إلااى  للتقرياار المااالي عاان المؤسسااة، األساساايةالوساايلة ئم الماليااة القااواهتمااام بالمؤسسااة، تعااد ا  ع شااة و 
المعلومات الواردة فيها بأنها تقيك المرال المالي للمؤسسة، وتدائها المالي وتدفقاتها النقدية وم تل  التغيرات فاي 

 حقو  الملاية  
 شتصااديةاإلم تلا  القارارات  إت اا في مصادر المعلومات التي يعتمد عليها  تهمالقوائم المالية من تعد اما 

، القاوائم المالياة امسات دمو حتا هاا م تلا  يمن و ود تفابه في طبيعة المعلوماات التاي رنم بالو  ،المتعلقة بالمؤسسة
حياث شاد يحتاا  الادائنون لمعلوماات ت تلا  عان تلا  تلا  األطارا ،  إحتيا ااتفاي  اإل ت فااتبعض إ  تن هنا  

حساب مالياة ونظارا ألناه مان الصاعوبة إعاداد شاوائم ، األ هالة الحاومياةو تل  التي تطلبهاا تون التي يطلبها المستثمر 
 اؤ مست دميها  إحتيا اتواحدة تلبي اؤ  هة، يعمؤ المحاسب على إعداد شوائم مالية  إحتيا ات

هتمااات ل ناااة معاااايير المحاسااابة الدولياااة باااالقوائم المالياااة مااان  ااا ؤ ت صااايل معياااار إفاااي هااا ا اإلطاااار 
، بعنااوان عاارض البيانااات الماليااة تو عاارض القااوائم الماليااة 1وهااو المعيااار المحاساابي الاادوليمحاساابي  ااال بهااا 

  عرض القوائم المالية و إعداد يهد  ه ا المعيار إلى وص  تسك 

 المالية: قوائمعرض ال 1. المعيار المحاسبي الدولي1
 قاوائمبعناوان عارض ال 1عيار المحاسابي الادولي صصت ل نة معايير المحاسبة الدولية للقوائم المالية الم

فاااي نهاياااة ااااؤ معياااار ماان المعاااايير المحاسااابية الدولياااة فقااارة مساااتقلة تتنااااوؤ موضاااوع  هإلاااى تنااا ضاااافةباإلالماليااة، 
وآثاااار التغيااار فيهاااا وتعليماااات بفاااأن  شتصااااديةاإلاإلفصااااح عااان السياساااات تو الطااار  المسااات دمة فاااي شيااااك األحاااداث 

 1لمعيار تتل ل في:ه ا االرئيسية ل األهدا وبنايا عليه فإن  ،لماليةالعرض في القوائم ا

 تباعها لعرض القوائم المالية؛إسك الوا ب حديد األت -
التأاياااد علاااى تاااوفر  اصاااية المقارناااة باااين القاااوائم المالياااة لااانفك المؤسساااة عبااار الفتااارات المالياااة المتتالياااة  -

 ى التي تعمؤ في نفك الم اؤ؛والمقارنة بين القوائم المالية مع المؤسسات األ ر 
تحديد اإلطار العاام إلعاداد وعارض القاوائم المالياة، وتحدياد الحاد األدناى مان البياناات الوا اب نفارها فاي  -

 القوائم المالية 

                              
1
  20مر ع ساب ، ل ير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية،معاي معة حميدات، محمد تبو نصار،   
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المالياة لضامان إماانياة مقارناة الوضاع الماالي  قاوائمإلى وص  تساك عرض الا ل  يهد  ه ا المعيار 
  1مقارنتها مع المؤسسات األ رى ة للسنوات الماضية، تو مؤسسلل

المتطلباااات العاماااة لعااارض القاااوائم المالياااة عااارض القاااوائم المالياااة  1المحاسااابي الااادولياماااا يقااادم المعياااار 
واإلرفادات حوؤ هيالها والمتطلبات الدنيا لمحتواها، ويحدد تيضاا ماوناات القاوائم المالياة التاي تعتبار فاي م ملهاا 

 لية  م موعة ااملة من القوائم الما

  مكونات القوائم المالية: 1.1

تهاااد  القاااوائم المالياااة إلاااى تقاااديم معلوماااات ألصاااحاب المصااالحة حاااوؤ المراااال الماااالي اماااا  اااار ساااابقا 
وحقااو  الملايااة  اإللتلاماااتة وتدائهااا المااالي وتاادفقاتها النقديااة ماان  اا ؤ تقااديم معلومااات حااوؤ األصااوؤ و مؤسساالل

تتمثااؤ القااوائم الماليااة  ،ي حقااو  الملايااة والتاادفقات النقديااة ال اصااة بهاااوالااد ؤ والمصاااري  والتغياارات األ اارى فاا
 في: 1الوا ب عرضها وف  المعيار المحاسبي الدولي

لتلاماتوالتي تتضمن تصوؤ المؤسسة و  الميلانية تو شائمة المرال المالي -  ؛ها وحقو  ملايتها في تاريخ معينا 
 ؛ضمن نتي ة تعماؤ المؤسسة من ربح تو  سارةوهي شائمة تت  دوؤ النتائج تو شائمة الد ؤ -
 شائمة تبين التغيرات في حقو  الملاية؛ -
 شائمة التدفقات النقدية؛ -
 السياسات المحاسبية واإليضاحات المتممة للقوائم المالية  -

مان  25 وهي نفك القوائم المالية التي تضمنها النظاام المحاسابي الماالي ال لائارح، والمنصاول عليهاا فاي الماادة
والتاي سايتم عرضاها ضامن  2،ة في نهاياة الادورة المحاسابيةمؤسسوالوا ب إعدادها من طر  اؤ  07/11القانون 
  الم ح 
  تحديد القوائم المالية: 2.1

عند إعاداد القاوائم المالياة ينبغاي تحديادها بوضاوح وتمييلهاا مان باين المعلوماات األ ارى الاواردة فاي نفاك  
 3لتقرير السنوح، ع وة على  ل  ي ب تيضا إظهار مايلي:الوثيقة المنفورة مثؤ ا

 ي ب تحديد اؤ ماون في القوائم المالية بوضوح؛ -

                              
1
 Stéphan Brun, l’essentiel des Normes comptables internationales IAS/IFRS, éd Gualino, 2ed, Paris, 2005, P 50. 

  2007نوفمبر سنة  25المواف  لا 1428عام  ح القعدة  15الصادرة في74ال ريدة الرسمية لل مهورية ال لائرية الديمقراطية الفعبية، العدد   2
  28مر ع ساب ، ل، معايير التقارير المالية الدوليةهني فان  ريوننج،  3
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 ، عملة التقرير   الفراة إسم، تاريخ التقرير تو الفترةالقائمة،  إسم ي ب عرض األمور التالية بوضوح: -
دير، وفاي اافاة الحاا ت األ ارى، تح عنادما شاؤ تقاتينبغي عارض القاوائم المالياة سانويا علاى  بالنسبة لفترة التقرير

فترة م تلفة وعن النقل في  إست دامشصر تو تطوؤ من سنة ينبغي اإلفصاح عن سبب تتاون الفترة المست دمة 
 1م مؤ شابلية المقارنة مع معلومات الفترات السابقة 

نهاية الدورة المحاسبية،  لم تل  القوائم المالية الوا ب إعدادها من طر  المؤسسة في توضيحفيمايلي و  
 عرض القوائم المالية  1و ل  وفقا للمعيار المحاسبي الدولي

 . قائمة المركز المالي)الميزانية(:2
فااي  تعااد شائمااة المرااال المااالي واحاادة ماان تهاام القااوائم الماليااة الوا ااب إعاادادها ماان طاار  المؤسسااات

ماة والرئيساية والتاي يعتماد عليهاا ااؤ مان لاه ع شاة ها   القائماة الوثيقاة المه تعتبار، نهاية ااؤ دورة محاسابية
 نظرا لما تحتويه من بيانات   و ل  ةمؤسسبال

ة و لا  فاي لحظاة لمنياة هاي مؤسساه   القائمة تصوير للوضع المالي تو الحالة المالياة لل اما تمثؤ
حاسبيا بمصطلح ن محتويات شائمة المرال المالي هي عناصر لحظية تعر  مإتاريخ إعداد القائمة، وعليه ف

 والتي تمثؤ ماونات القوائم المالية األ رى  األرصدة تمييلا لها عن التدفقات 

 مزايا قائمة المركز المالي: 1.2

 2ة تو لمست دميها العديد من الملايا، تهمها: مؤسسيحق  للالمرال المالي إعداد شائمة إن   

مان حقاو  وماا عليهاا  لمؤسساةحياث تتضامن ماا ل ة في تاريخ إعاداد الميلانياةمؤسسان المرال المالي للبي -
 ؛إلتلاماتمن 

ها بحقو  ملايتهاا وفقاا لماا يعار  بنسابة التغطياة إلتلاماتمن   ؤ مقارنة  ةمؤسسللتقييم القدرة ا ئتمانية  -
 ها؛لتلاماتإل المؤسسةوالتي تعني مدى تغطية حقو  ملاية 

لمساتحقة الادفع، وياتم شيااك  لا  بنساب التاداوؤ هاا اإلتلاماتعلاى ساداد  المؤسساةالتعر  على مدى مقادرة  -
 والسيولة؛

ة علااى التمويااؤ الاا اتي بقيمااة األرباااح التااي يااتم احت الهااا، تو التمويااؤ مؤسسااال إعتمااادالتعاار  علااى ماادى  -
 إلى حقو  الملاية  اإللتلاماتال ار ي بنسبة 

                              
  15لمر ع ساب ، ، عداد التقارير الماليةالمعايير الدولية إل عباك علي ميرلا وآ رون، 1
  113ل مر ع ساب ،  ،معايير التقارير المالية الدولية الد  ماؤ ال عارات،  2
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 عناصر قائمة المركز المالي: 2.2

ير المحاسابة الدولياة عناصار القاوائم المالياة علاى تنهاا م لك معايالصادر عن  نظرحيص  اإلطار ال
فئااات متعااددة تمثااؤ العمليااات واألحااداث التااي تماات بالمؤسسااة، تو التااي سااين م عنهااا تحااداث مسااتقبلية نتي ااة 

لتلامااات فااي األصااوؤ واإلعناصاارها بالنساابة لقائمااة المرااال المااالي تتمثااؤ  ،تحااداث تتعلاا  بااالفترة الماليااة الحاليااة
 1تعر  ه   العناصر با:، لايةوحقو  الم

 األصول: 1.2.2

ة بالحصاوؤ عليهاا مؤسسمحتملة في المستقبؤ شامت ال إشتصاديةوتسمى ا ل  بالمو ودات، وهي منافع  
 التاي األحاداث مان ونيرهاا العملياات نتي اة صاوؤها   األ تنفاأتو التحام فيها نتي اة صافقات تو تحاداث ساابقة، 

  . ت رى تحداث تو لعمليات نتي ة تو تصنيعها، تو فرائها طري  عن عادةعليها  الماضي، وتحصؤ في وشعت

واألصوؤ إما تن تاون متداولة وتتمثؤ فاي النقاد والبناود التاي مان المحتماؤ تحويلهاا إلاى نقاد تو بيعهاا تو 
ما تن   ؤ الدورة التفغيلية للمؤسسة، تو   ؤ سنة مالية من تاريخ إعداد البيانات المالية الس إسته اها نوية، وا 

تاااون تصااوؤ نياار متداولااة تح طويلااة األ ااؤ،   تقتنااى ماان ت ااؤ إعااادة بيعهااا، وتقاادم منااافع مسااتقبلية للمؤسسااة 
ملموساااة ااألراضاااي والمبااااني واآل ت، ومنهاااا تصاااوؤ نيااار  تصاااوؤلفتااارات تطاااوؤ مااان سااانة مالياااة واحااادة، ومنهاااا 
بتداي من وشوع الحدث ال ح إباألصؤ  اإلعترا ، ويتم  تراع ونيرهاملموسة االفهرة والع مة الت ارية وحقو  اإل

 2بمو به تنتقؤ ملاية األصؤ إلى المؤسسة تو تقوم بالسيطرة عليه 

 ألصوؤ إلى شسمين هما:تصن  ا

 ويتم تصني  األصوؤ ا ل  إ ا اانت تو توفرت فيها الفروط التالية:األصول المتداولة: 

 النقدية والنقدية المعادلة نير المقيدة؛ -
   ؤ الدورة التفغيلية العادية للمؤسسة؛ إسته اهااألصوؤ المتوشع تحققها تو بيعها تو  -
 األصوؤ المقتناة ألنراض المتا رة؛ -
 عفر فهرا بعد تاريخ إعداد الميلانية  ثني  ؤ اإلالمؤسسة األصوؤ التي يمان تن تحققها  -

                              
1
  73مر ع ساب ، ل ،المحاسبة المتوسطة دونالد ايسو،  يرح وي انت،  
  241، ل2012دار وائؤ للنفر والتوليع، عمان، الطبعة الثالثة، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية، ، موسى السويطي، مطرمحمد  2
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األصااوؤ نياار المعاادة  وهاايلمعرفااة سااابقا، وهااي األصااوؤ ب اا   األصااوؤ المتداولااة ا األصررول غيررر المتداولررة:
  ساتفادة مان طاشتهاا اإلنتا ياةلإل إشتنائهاا  ؤ الدورة التفغيلية العادية للمؤسسة، ويتم  ست دامسته   تو اإللإل

 األصوؤ نير المتداولة مايلي:ومن ضمن 

 ؛طويلة األ ؤال ستثماراتاإل -
 المنف ت والمعدات؛و الممتلاات،  -
 الممتلاات المستثمرة؛ -
 األصوؤ البيولو ية االغابات والموافي؛ -
   اإلمتيالاألصوؤ نير الملموسة االفهرة وحقو   -

 :اإللتزامات 2.2.2

نات ة عن  إشتصاديةبالمطلوبات، فهي تمثؤ تضحيات محتملة في المستقبؤ بمنافع ا ل  وتسمى   
مستقبؤ نتي ة لصفقات تو ة معينة بتحويؤ تصوؤ تو تقديم  دمات لوحدات ت رى في المؤسستعهدات حالية ل
 .تحداث سابقة

المطلوبات،  بنود من بند ألح الرئيسية ال وال داتح شائم إللتلام ةمؤسسال تحمؤ يمثؤ لتلاماتبالنسبة لإل
 لعقد نتي ة شانونا األداي وا بة اإللتلامات تاون تن ويمان ما، بعمؤ القيام تو ألداي مسؤولية تو وا ب هو اإللتلامو 

  .است مها تم  دمات تو سلع مقابؤ المستحقة للمبال  سبيؤ المثاؤ على الحاؤ هو اما تفريعي، لبامتط تو مللم

متداولاة يتوشاع تن تقاوم  إلتلامااتالمؤسسة للغير، والتي شاد تااون  إلتلاماتوبفاؤ عام تتمثؤ المطلوبات في 
ماا تن تااون المؤسسة بتسديدها تو الوفاي بهاا  ا ؤ دورتهاا التفاغيلية تو  ا ؤ الفتارة  المالياة القادماة تيهماا تطاوؤ، وا 

   1في فترات  حقة للفترة المالية التالية  إستحقاشها ؤ تطويلة األ ؤ يحؤ  إلتلامات
 إلى شسمين هما: لتلاماتإلتصن  ا

 التي تتوفر فيها الفروط التالية: اإللتلاماتوهي  المتداولة: اإللتزامات

 تفغيلية للمؤسسة؛سيتم تسديدها   ؤ الدورة العادية ال -
 عفر فهرا بعد تاريخ إعداد الميلانية؛ إثنيتستح    ؤ  -

                              
1
  248-247مر ع ساب ، ل  نية المحاسبية،التأصيل النظري للممارسات المه، موسى السويطي، مطرمحمد   
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 يتم تحملها ألنراض المتا رة؛ -
 عفر فهرا بعد تاريخ إعداد الميلانية  إثني  ياون للمؤسسة ح  نير مفروط بتأ يؤ سدادها ألاثر من  -

 :التي اإللتلاماتوهي غير المتداولة:  اإللتزامات

 ؛الدورة العادية التفغيلية للمؤسسة   يتم تسديدها   ؤ -
 ؛عفر فهرا إثني  تستح    ؤ  -
  ؛  يتم تحملها ألنراض المتا رة -
 يطلا و  ،عفر فهرا ثنياإليتوشع تن يتم إعادة تمويله بمو ب تسهي ت شروض حالية حتى لو استح    ؤ  -

 طويلة األ ؤ  اإللتلاماتعليها تحيانا 

 حقوق الملكية: 3.2.2

، وي تلاا  تصااني  حقااو  الملايااة اإللتلاماااتالمتبقيااة فااي صااافي األصااوؤ بعااد طاارح  وهااي القيمااة 
فاراة المسااهمة تضاامن تو فاراة مسااهمة، فماث  فاي فردياة تو فاراة  إ ا اانتحسب نوع الفراة وفيما 

تااااأتي حقااااو  الملايااااة عااااادة ماااان واألرباااااح المحت اااالة، و  اإلحتياطاااااتتتضاااامن حقااااو  الملايااااة رتك الماااااؤ و 
نتي ااة تعماااؤ المؤسسااة ماان ترباااح تو  سااائر ، و الماا   فااي المؤسسااة إسااتثمارات يساايين همااامصاادرين رئ

 ح و ل  بعد ت فيضها بتوليعات األرباح المدفوعة لهم اإلشتصادوالتي تتحق  بفعؤ ممارستها لنفاطها 

ياااع   تو للفااارااي تو للمسااااهمين بعاااد تصااافية المؤسساااة بب الحااا  المتبقاااي للماااتمثاااؤ حقاااو  الملاياااة إ ا 
 1التالية:المحاسبية الوا بة عليها، ويعبر عن  ل  بالمعادلة  اإللتلاماتتصولها وسداد  ميع 

 (.غير متداولة إلتزاماتمتداولة +  إلتزامات) –حقوق الملكية=)أصول متداولة+أصول غير متداولة(  

 :قائمة المركز الماليتبويب عناصر  3.2

ة مطالباااة بتصااانيفها تو تبويبهاااا إلاااى مؤسسااا، الالمراااال المااااليشائماااة بالنسااابة للعناصااار التاااي تتااااون منهاااا 
تصوؤ متداولة وتصوؤ نير متداولة، و صوم متداولة و صوم نير متداولة، وياون ها ا التصاني  حساب در اة 

                              
، 2012، الثانيااة، عمااان، الطبعااة إثااراي للنفاار، القيرراس واإلفصررا  فرري القرروائم الماليررة مبررادا المحاسرربة الماليررةن، ناالار فلاايح البلااداوح، رضااوان حلااوة حنااا 1

  390ل
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ويتم التبويب إلى متداوؤ ونير متداوؤ حسب المبال   1ا،إست دامالسيولة ال ح يعد العامؤ األاثر م ئمة واألاثر 
 فهرا 12يتم تغطيتها تو تسويتها   ؤ سالتي 

 شكل قائمة المركز المالي: 4.2

فقاد ياتم عرضاها  لي،ل نة معايير المحاسبة الدولياة، لام تحادد ولام تلالم بفااؤ معاين لقائماة المراال الماا          
 2على فاؤ شائمة تو على فاؤ ميلانية، عرضها على فاؤ شائمة شد يأ   إحدى األفااؤ التالية:

وحقاااو  الملاياااة بعااارض  اإللتلامااااتض األصاااوؤ المتداولاااة ثااام األصاااوؤ نيااار المتداولاااة، ثااام ياااتم عااارض عااار  -
 ؛نير المتداولة ثم حقو  الملاية اإللتلاماتالمتداولة ثم  اإللتلامات

وحقاااو  الملاياااة بعااارض  اإللتلامااااتعااارض األصاااوؤ نيااار المتداولاااة ثااام األصاااوؤ المتداولاااة، ثااام ياااتم عااارض  -
 ؛المتداولة ثم حقو  الملاية اإللتلاماتتداولة ثم نير الم اإللتلامات

 ؛(، حيث تمثؤ القيمة المتبقية حقو  الملاية اإللتلامات –عرض صافي األصوؤ )األصوؤ  -
العرض وفقا لمد ؤ التمويؤ طويؤ األ ؤ المست دم في المملاة المتحدة ونيرها من الادوؤ، )األصاوؤ الثابتاة  -

 ؛ائنة شصيرة األ ؤ = الدين طويؤ األ ؤ +حقو  الملاية (الحسابات الد –+األصوؤ المتداولة 
المتداولاة  اإللتلامااتالعرض وفقا لمد ؤ رتك الماؤ العامؤ، حيث يتم عرض األصوؤ المتداولة ويطرح منها  -

طويلاااة األ اااؤ  اإللتلامااااتللوصاااوؤ إلاااى رتك المااااؤ العاماااؤ، ثااام ياااتم إضاااافة األصاااوؤ نيااار المتداولاااة وطااارح 
 األصوؤ تو حقو  الملاية للوصوؤ إلى صافي 

تمااا النظااام المحاساابي المااالي ال لائاارح فقااد حاادد الفاااؤ التااالي لقائمااة المرااال المااالي والاا ح يظهاار فاااي 
ونفاير إلاى تن العناصار الا ح يباين  اناب ال صاوم،  (2)والملح  رشام، ال ح يبين  انب األصوؤ (1)الملح  رشم

  1 ب إظهارها وف  المعيار المحاسبي الدولي رشم التي تفاؤ ه   القائمة تتواف  مع العناصر الوا

 .قائمة الدخل: 3

نه تتعد ه   القائمة من القوائم التي ينظر إليها بإهتمام متلايد   يقؤ تهمية عن شائمة المرال المالي، بؤ  
 اصااة  القاارارات التااي تتعلاا  إت ااا فااي نالااب األحيااان ينظاار إليهااا بأهميااة تاثاار ماان شبااؤ األطاارا  التااي تهااتم ب

                              
1
 Rachid Boursali, Les Etats Financiers Et PCN Du SCF, éd AL Oulfia al Talita, Alger, P16. 

2
  119مر ع ساب ، ل  ،معايير التقارير المالية الدولية الد  ماؤ ال عارات،  
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عان طريا  تحدياد  -محاسابيةالدورة الاالمتعلقاة ب -، ه   القائماة ياتم فيهاا بياان نتاائج األعمااؤ اإلستثماربالربحية و 
 صافي الربح الدورح واإلفصاح عن ماوناته الرئيسية 

معياار  إسات دمو  ساارة عان فتارة مالياة محاددة، وشاد تعماؤ المؤسسة من ربح تتعرض ه   القائمة نتائج 
مان صااافي و ال ساارة باد  ت، مصااطلح الاربح 2003د الاه عاام إضامن التعااديؤ الا ح تام  1بة الادولي رشام المحاسا

 1الربح تو ال سارة للد لة على الرشم األ ير ال ح يظهر في شائمة الد ؤ 
هااو تااوفير معلومااات عاان تداي الفااراة لتحقياا  ناارض تساسااي القائمااة عااداد هاا   إيعمااؤ المحاسااب علااى  

وتعتبر شائمة الد ؤ  ات تهمية بالغة في ه ا الم اؤ نظرا لقيمتها التنبؤية التي تمثؤ سمة  األرباح، بواسطة مقاييك
 2 نوعية

  مزايا قائمة الدخل: 1.3

ة معاادة هاا   القائمااة تو لألطاارا  التااي مؤسسااشائمااة الااد ؤ هااي األ اارى تحقاا  العديااد ماان الملايااا سااواي لل
 3تست دمها، ومن ملايا ه   القائمة مايلي:

 ة من ربح تو  سارة؛مؤسسالتعر  على نتي ة ال -
التمييااال باااين صاااافي الاااربح التفاااغيلي وصاااافي الاااد ؤ بسااابب و اااود مااساااب تو  ساااائر مااان العملياااات نيااار  -

 المستمرة؛
 التعر  على افاية اإلدارة في تدائها المالي، ويست دم الربح امقياك لقياك األداي؛ -
 ية؛اإلستثمار القرارات  إت ا األسك الهامة التي يرتال عليها معرفة ربحية السهم الواحد و ل  اأساك من  -
 ة نير المستمرة وا ل  نفاطاتها نير العادية؛مؤسسالتعر  على نتي ة األعماؤ المتعلقة بنفاطات ال -
 ة تو بنايا على تصفيتها مؤسسال إستمراريةمعرفة فيما إ ا تم إعداد شائمة الد ؤ بنايا على  -

 :عناصر قائمة الدخل 2.3

 الد ؤ والمصروفات، تعر  ه   العناصر امايلي:  اؤ من شائمة الد ؤ في تتمثؤ عناصر   

 

                              
1
  45ل مر ع ساب ، معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية، معة حميدات، محمد تبو نصار،   
  210ل مر ع ساب ،  ،نظرية المحاسبة، ريتفارد فرويدر وآ رون 2
  120مر ع ساب ، ل  ،معايير التقارير المالية الدوليةت،  الد  ماؤ ال عارا 3
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  الدخل: 1.2.3

  ؤ  شتصاديةاإللم لك معايير المحاسبة الدولية الد ؤ بأنه الليادة في المنافع  نظرحيعر  اإلطار ال
همات التي تتم من شبؤ الم  ، وتاون على عدا المساما والتي تؤدح إلى ليادة حقو  الملاية  ،الفترة المحاسبية

   اإللتلاماتفاؤ تدفقات واردة تو ليادة في األصوؤ تو ت فيض في 

سايا  النفااطات العادياة  فاي يتحقا  اإليارادحياث  والمااساب، الاد ؤ اا  مان اإليارادات يتضامن تعريا 
ياراداألساه وتربااح والفائادة المبيعاات تفامؤ م تلفاة ايسمأب إليه ويفار للمؤسسة تماا  ،واإلي اار اإلمتياال حقاو  م وا 
العادياة للمؤسساة،  وشاد تنفاأ تو   تنفاأ فاي سايا  النفااطات الاد ؤ تعريا  تحقا  ت ارى فتمثاؤ بناود المااساب
   وب ل  فهي ليست م تلفة عن اإليرادات من حيث الطبيعة شتصاديةاإل المنافع ليادات في المااسب وتمثؤ

 الاد ؤ يفامؤ تعريا  اماا متداولاة، نيار تصاوؤ مان الات لل عان نفاأت التاي تلا  ماث  المااساب تفمؤ 
 التي وتل  رائ ة سوشا لها التي األورا  المالية تقييم إعادة من تنفأ التي تل  فمث  المحققة، نير المااسب تيضا
 عادة فإنه الد ؤ شائمة في بالمااسب يعتر  وعندما األ ؤ، لمو ودات طويلة الدفترية القيمة في إرتفاع من تنفأ
المااساب  إظهاار ، وياتمإشتصاادية شارارات إت اا  لغارض المعلوماات تلا  تفياد إ  بفااؤ منفصاؤ، إظهارهاا ياتم ماا

 .بها المتعلقة المصاري  إستبعاد بعد بالصافي عادة
  المصروفات: 2.2.3

  ؤ الفترة المحاسبية في فاؤ تدف   ار  من األصوؤ، تو  شتصاديةاإلهي النقل في المنافع 
، بما يؤدح إلى نقل حقو  الملاية   فا لما يتعل  بمساهمات المفاراين في إلتلاماتتو تحمؤ  إستنلافها
 1 الملاية 

 ةمؤسسلل عتياديةاألنفطة اإل من تنفأ التي المصروفات تل  وا ل  ال سائر المصروفات تعري  يفمؤ
 والنقدياة النقدياة مثاؤ للمو اودات نفااد تو ر تادف   اا فااؤ تأ ا  وعاادة ،اإلهت  و  واأل ور المبيعات تالفة مثؤ

 تعريا  تساتوفي التاي األ ارى البناود تلا  ال ساائر فهاي تماا ،المعمارة والمو اودات التفاغيلية والم الون المعادلاة
 فاي إن فااض علاى ال ساائر وتنطاوح  ، تم للفاراةعتيادياة اإل األنفاطة نات اة عان تاانات ساواي المصاروفات

   لإلطاار الحاالي طبقاا فإناه لا ا األ ارى المصاروفات عان طبيعتهاا فاي ت تلا    لتااليوبا شتصااديةاإلالمناافع 
  .المالية القوائم عناصر منفص  عن عنصرا ال سائر تعتبر

                              
  140 -139 ل مر ع ساب ، ،نظرية المحاسبة، ريتفارد فرويدر وآ رون 1
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 شكل قائمة الدخل: 3.3
ها   باألسالوب الا ح يااون تاثار فائادة لمسات دمي  شائماة الاد ؤضامن اإليارادات والمصااري  يتم عرض 

ت ا وتحليلها و  ةال ح يمان فهمه من شبلهم لدراسة المعلومات التي تحتويها ه   القائم، وبالفاؤ ةالقائم القرارات  ا 
 وفقا لطريقتين: ، وفي ه ا يمان عرض عناصر شائمة الد ؤبنايا عليها

 الطريقة األولى: قائمة الدخل حسب الطبيعة. 1.3.3
يارة ياتم عرضاها حساب طبيعتهاا، حياث   وفقا له   الطريقة ياتم عارض اإليارادات والمصااري ، ها   األ 

ات الصغيرة ألناه   تو اد ضارورة لتولياع مؤسسلل مئم ة، ه ا األسلوب مؤسسيتم توليع المصاري  على تشسام ال
 المصاري  التفغيلية على األشسام  

 الطريقة الثانية: قائمة الدخل حسب الوظيفة.     2.3.3
  تو تالفة المبيعات، فتضا  وتولع المصروفات على يتم عرض القائمة حسب تسلوب وظيفة المصرو 

ة، مثااؤ )تالفااة المبيعااات تو تنفااطة التوليااع تو األنفااطة اإلداريااة(، يقاادم هاا ا األساالوب معلوماااات مؤسسااتشسااام ال
مناسبة تاثر للمست دمين، إ  تن ما يعاب عليه هو تن توليع المصروفات يعتمد على التقدير الف صاي ويفامؤ 

 1  تهادا ابيراإ
، شائماااة الاااد ؤ حساااب الطبيعاااة يباااين (3) رشااام الملحااا فاااإن وفااا  النظاااام المحاسااابي الماااالي ال لائااارح  تماااا
  حسب الوظيفةيبين شائمة الد ؤ  (4) رشموالملح  

 قائمة التدفقات النقدية:. 4

ة،  صصاات ل نااة مؤسسااشائمااة التاادفقات النقديااة هااي األ اارى ماان القااوائم التااي يااتم إعاادادها ماان طاار  ال
هااو المعيااار  معيااارا  اصااا بهااا 1إضااافة إلااى المعيااار المحاساابي الاادولي لهاا   القائمااة ير المحاساابة الدوليااة معاااي

يرااال هاا ا المعيااار علااى ايفيااة إعااداد شائمااة التاادفقات النقديااة، والتااي  ،شائمااة التاادفقات النقديااة 7المحاساابي الاادولي 
 المالية اإلللامية عن الفترة المحاسبية اأحد التقارير  هاتصبحت  ميع المؤسسات اآلن مطالبة بتقديم

 

 

                              
  261- 260، ل مر ع ساب ، نظرية المحاسبةمأمون حمدان،  ،حسين القاضي 1
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 الغرض من قائمة التدفقات النقدية: 1.4

ة مؤسساماة عان المتحصا ت والمادفوعات النقدياة لليالغرض الرئيسي من ه   القائمة هاو تاوفير معلوماات م  
لادائنين مان تقيايم التادفقات   ؤ الفترة، تهد  ه   القائمة إلى مساعدة مست دمي القوائم المالية و اصاة المساتثمرين وا

النقديااة المسااتقبلية، وتااوفر معلومااات عاان التاادفقات النقديااة الفعليااة، امااا تساااهم فااي تقياايم القاادرة النقديااة المتااوفرة لسااداد 
 1 ومدى القدرة على توليع األرباح وا ا تسديد الديون ستثماراتاإلالتوليعات وتمويؤ 

 2المستثمرين والدائنين، ونيرهم في تقييم بعض العناصر مثؤ:باإلضافة إلى  ل  فإن ه   القائمة تساعد 

 ة على توليد تدفقات نقدية مو بة في الفترات المستقبلية؛مؤسسشدرة ال -
 ها ودفع التوليعات؛إلتلاماتة على مقابلة مؤسسشدرة ال -
 ة إلى التمويؤ ال ار ي؛لمؤسسحا ة ا -
 قات النقدية من األنفطة التفغيلية؛بين مقدار صافي الد ؤ، وصافي التدف اإل ت فاتتسباب  -
 ة   ؤ الفترة؛مؤسسية والتمويلية للاإلستثمار تحديد ال وانب النقدية ونير النقدية للعمليات  -
 تسباب التغير في مقدار النقدية وما يعادلها في بداية ونهاية الفترة المحاسبية  -

 عناصر قائمة التدفقات النقدية:2.4

شاماات بهااا المؤسسااة والتااي ديااة يمااان ماان توضاايح م موعااة ماان األنفااطة التااي إعااداد شائمااة التاادفقات النق
وماا يعادلهاا  ا ؤ الادورة المحاسابية، ها   األنفاطة ياتم تصانيفها فاي ث ثاة م موعاات  نقدياةالنيرت في وضاعية 

 وهي:

 األنشطة التشغيلية: 1.2.4

إن شسااام  ،يااارادات الرئيساااية فيهااااة لتولياااد اإلمؤسساااتفااامؤ األنفاااطة التفاااغيلية النفااااطات التاااي تقاااوم بهاااا ال
األنفطة التفغيلية يبين اآلثار النقدية إليرادات ومدفوعات العمليات، وبطريقة ت رى فاإن شسام األنفاطة التفاغيلية 

 3في شائمة التدفقات النقدية يفتمؤ على اآلثار النقدية لتل  العمليات المقرر عنها في شائمة الد ؤ 

                              
1
  287ل  مر ع ساب ، ،نظرية المحاسبة، ريتفارد فرويدر وآ رون 
  731، الاتاب األوؤ، ل2006محمد الديسطي، درا المريخ، الرياض، ، ، تر مة مارم باسيليالمحاسبة أساس لقرارات األعمالوآ رون،  ي لروبرت م 2
3
  732- 731، ل ساب المر ع ال  
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التاادفقات التااي تااد ؤ فااي تحديااد صااافي الااربح حيااث تتضاامن التااادفقات تاادفقات األنفااطة التفااغيلية هااي 
، النات ااة عاان بيااع ساالع و اادمات، التاادفقات النات ااة عاان سااداد مبااال  للمااوردين، ت ااور العماااؤ، الضاارائب ونيرهااا

ة مقارناة باألنفاطة األ ارى حياث علاى تساساها لمؤسساعتبر النفااطات التفاغيلية النفااطات األاثار تهمياة فاي اتو 
 ة مؤسسنتي ة ال تحدد

 لتدفقات النقدية لألنشطة التشغيلية:         اهمية أ

المؤسسااات التااي تريااد البقاااي فااي دنيااا األعماااؤ عليهااا تن تولااد صااافي تاادفقات نقديااة مو بااة ماان تنفااطتها 
نااه فااي حالااة العاااك فإنهااا لاان تاااون شااادرة علااى ليااادة النقديااة ماان تالتفااغيلية و اصااة فااي األ ااؤ القصااير،  لاا  

ادر ت رى، يقينا مقدرة المؤسسات على ليادة النقدياة مان  ا ؤ األنفاطة التمويلياة تعتماد تماماا علاى مقادرتها مص
فاي  اإلساتثمارعلى توليد النقدية مان العملياات التفاغيلية العادياة، بالنسابة للادائنين والمساتثمرون فاإنهم   يرنباون 

والفوائاد والتوليعاات  اإللتلامااتيلية لتأاياد المادفوعات عان المؤسسات التي   تولد نقدية اافية مان األنفاطة التفاغ
ا علاى النقدياة الاواردة مان األنفاطة إعتماادة في دنيا األعمااؤ مؤسسالمستحقة، إ ا فمن نير المعقوؤ تن تستمر ال

 1 يةاإلستثمار 

  :Cash And Cash Equivalentsالنقدية المعادلة أو المكافأة:

النقدياة بأنهاا تفاتمؤ علاى م لاك معاايير المحاسابة الدولياة النقدية، عر   ألنراض إعداد شائمة التدفقات
شصايرة األ اؤ ساريعة التحاوؤ  إساتثماراتاؤ من النقدية وما يعادلها، فماا يعاادؤ النقدياة المعادلاة تو الماافئاة هاي 

  2 إن فاضإلى نقدية دون و ود م اطر تعرض شيمتها إلى 

ي السااو  واألورا  الت اريااة، وسااندات ال لانااة تمااا تحويااؤ النقديااة وهااي ااا ل  األمااواؤ الم صصااة للتعامااؤ فاا
فالماااؤ يعتباار  ،ة ومااا يعادلهااا ماان نقديااة فإنهااا   تعتباار متحصاا ت وماادفوعات نقديااةمؤسساابااين الحسااابات البنايااة لل

 لاا   وماع ،بنااي، تو فاي ماا يعادلهاا مان نقدياةالحسااب النقدياة بغاض النظار عماا إ ا ااان فاي فااله الساائؤ تو فاي 
نقديااة ماان العمليااات التفااغيلية، المتحصاا ت المااا يعااادؤ النقديااة تاادر  ضاامن  إماات  فااإن تيااة فوائااد مسااتلمة نتي ااة 

السااائلة  اادا وشصاايرة األ ااؤ، فاااألورا  الماليااة المتداولااة فااي  سااتثماراتاإلفالاا ح يعااد فااي حااام النقديااة مقصااورا علااى 
ات األ ااارى   تعاااد فاااي حاااام النقدياااة، لااا ل  مؤسساااوالساااندات للفاااي األساااهم  ساااتثماراتاإلساااو  األورا  المالياااة مثاااؤ 

                              
1
  735- 734مر ع ساب ، ل  ،المحاسبة أساس لقرارات األعمالوآ رون،  ي لروبرت م  

2 Alexander Profit et Philippe Grid-Ledonné, Vademecum Des Normes Comptables IAS/IFRS, Arnaud 

franel éditions, Canada, 2004, P61. 
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فمفتريات ومبيعات األورا  المالية المتداولة تنتج تدفقات نقدية والتي ي اب التقريار عنهاا فاي شائماة التادفقات النقدياة 
  1 ستثماريةإاأنفطة 

 :يةاإلستثمار األنشطة  2.2.4

بإشتنااي األصاوؤ نيار ال ارياة تو نيار المتداولاة، واا ا ية فاي األنفاطة المتعلقاة اإلساتثمار تتمثؤ األنفطة 
، وماان تمثلااة التااي   تعتباار نقديااة معادلااة سااتثماراتاإلالاات لل منهااا، االمباااني واآل ت والمعاادات، يضااا  إليهااا 

 التدفقات النقدية المتعلقة باألنفطة اإلستثمارية:

 العائدات من التصر  في الممتلاات والمصانع؛ -
 صر  بأدوات الدين  اصة بمؤسسات ت رى؛العائدات من الت -
 العائدات من بيع تدوات حقو  الملاية ال اصة بمؤسسات ت رى؛ -
 بمؤسسات ت رى  فراي تدوات حقو  ملاية  اصة -

 :األنشطة التمويلية 3.2.4

ة والمرتبطة بالحصوؤ على الموارد واألمواؤ من الما   وتقاديم مؤسستتمثؤ في األنفطة التي تقوم بها ال
، ومان تمثلاة التادفقات النقدياة المتعلقاة وائد لهم، اما تتضمن ا ل  األنفطة المتعلقة بإشتراض األمواؤ وسدادهاالع

 باألنفطة التمويلية:

 العائدات من إصدار األسهم؛ -
 شتراضات البناية؛العائدات من اإل -
 دفع توليعات األرباح على المساهمين؛ -
 تسديد التلامات اإلي ار التمويلي   -

 ض قائمة التدفقات النقدية:عر  3.4
فاااي ايفياااة عااارض شائماااة  1النظاااام المحاسااابي الماااالي ال لائااارح يتوافااا  ماااع المعياااار المحاسااابي الااادولي 
الطريقاااة نيااار المبافااارة، تو التااادفقات النقدياااة، حياااث ياااتم عااارض هااا   القائماااة وفقاااا لطاااريقتين، الطريقاااة المبافااارة 

 وفيمايلي عرض للطريقتين:

                              
1
 .734مرجع سابق، ص  ،المحاسبة أساس لقرارات األعمالروبرت ميجز وآخرون،   
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 رة:الطريقة المباش 1.3.4
وفقا له   الطريقة يتم عارض البناود التاي تاؤثر علاى التادف  النقادح ومباال  تلا  التادفقات النقدياة، تح ياتم 
عاارض اااؤ فئااة ماان فئااات النقديااة اإل ماليااة المسااتلمة والنقديااة اإل ماليااة المدفوعااة، وهااو األساالوب المفضااؤ لاادى 

ة المعااد وفقااا مؤسساانيااة مقارنااة صااافي د ااؤ الم لااك معااايير المحاساابة الدوليااة، حيااث تتمياال هاا   الطريقااة بإماا
  1وصافي التدفقات النقدية المعدة وفقا لألساك النقدح  اإلستحقا ألساك 
 :الطريقة غير المباشرة 2.3.4

عرض التادفقات النقدياة مان األنفاطة ب 7تعد الطريقة األاثر فيوعا، رنم توصية معيار المحاسبة الدولي 
 مقارنة بالطريقة المبافرة  ست دامافرة، و ل  لسهولة اإلالتفغيلية بمو ب الطريقة المب

فاااتقا  صاااافي التااادفقات النقدياااة مااان األنفاااطة التفاااغيلية مااان صاااافي النتاااائج إهااا   الطريقاااة ياااتم ل اوفقااا 
التفغيلية للسنة، اما يتم اإلبا ي عنهاا فاي شائماة الاد ؤ، توؤ بناد ياتم عرضاه فاي ها   القائماة هاو صاافي الاد ؤ 

شتطاع بنود اإليرادات والمصاري  نير إللسنة اما يتم اإلب ي عنه في بيان الد ؤ، ويتم إضافة تو )تو ال سارة( 
  2النقدية للوصوؤ إلى صافي النقد المقدم من شبؤ األنفطة التفغيلية 

 الملحاا ظهاار فااي تفاااؤ شائمااة التاادفقات النقديااة وفاا  الطريقااة المبافاارة النظااام المحاساابي المااالي تضاامن 
 ( 6)رشمفهي تظهر في الملح   المبافرةنير وفقا للطريقة تما   ،(5)رشم
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية:  5

ماان الضاارورح علااى المؤسسااات علااى تنااه وعاارض القااوائم الماليااة،  1المعيااار المحاساابي الاادولي  ياانل
  3 إعداد شائمة تو  دوؤ يبين التغيرات في حقو  الملاية

ها، ونظرا إلتلاماتتو طرح  صومها تو  إستبعادة بعد مؤسسى من تصوؤ التتمثؤ حقو  الملاية فيما تبق
األولوية القانونية علاى تلا  ال اصاة باالم   فاإن حقاو  الملاياة  اإللتلامات إلحت ؤ تصحاب الدين )الدائنين(
يااث تولويااة تح تن حقااو  الملاياة تااأتي فااي المرتباة الثانيااة بعااد ال صاوم ماان ح 4تمثاؤ مااا يعاار  بالقيماة المتبقيااة 

ة إ  في حالة و ود فائض في حقاو  الملاياة بعاد مؤسسنه   يمان إ راي توليعات على تصحاب التالسداد، تح 
 مقابلة اافة ال صوم 

                              
  132ل مر ع ساب ، ،معايير التقارير المالية الدولية الد  ماؤ ال عارات،   1
  33-32مر ع ساب ، ل ،لدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير ارلا وآ رون، عباك علي مي 2

3
 Alexander Profit et Philippe Grid-Ledonné, Vademecum Des Normes Comptables IAS/IFRS, Op, Cit, P59. 

4
  67مر ع ساب ، ل ،المحاسبة أساس لقرارات األعمالروبرت مي ل وآ رون،  
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 مزايا قائمة التغيرات في حقوق الملكية: 1.5

 يعمؤ المحاسب على إعداد شائمة تتضمن التغيرات الحاصلة في حقاو  الملاياة و لا  ا الي منفصاؤ فاي 
القااوائم الماليااة، حيااث تتضاامن هاا   القائمااة تسااوية لحقااو  الملايااة بااين آ اار وبدايااة الفتاارة، إضااافة لبنااود المااسااب 

 1ه   القائمة الملايا التالية: تحق وال سائر التي تعتبر  لي من حقو  الملاية و  تظهر في شائمة الد ؤ، عموما 

 تي تتفاؤ منها؛معرفة مقدار حقو  ملاية الفراة وم تل  العناصر ال -
 فهرا؛ 12معرفة التغيرات الحاصلة على حقو  الملاية   ؤ الفترة، والتي عادة ما تاون  -
بهاااا مبافااارة فاااي حقاااو  الملاياااة، مثاااؤ المااساااب  اإلعتااارا التعااار  علاااى بناااود المااساااب وال ساااائر التاااي تااام  -

 المتاحة للبيع   ستثماراتاإلوال سائر المتعلقة ببيع 

 يتم اإلفصا  عنها ضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية:المعلومات التي  2.5

يطلااب ماان الفااراة عاارض شائمااة التغياارات فااي حقااو  الملايااة ماونااا ماان معلومااات تفاااؤ الحااد األدنااى  
الوا ااااب عرضااااه ضاااامن شائمااااة حقااااو  الملايااااة، وعناصاااار ت اااارى يااااتم عرضااااها ضاااامن الم حظااااات، وفيمااااا يلااااي 

  2عرضها: الوا بالمعلومات التي 

 تو  سارة الفترة؛ربح  -
 به وتس يله؛ اإلعترا اؤ بند من بنود الد ؤ تو المصرو  يتم  -
 إ مالي البنود تع   مبينا ال لي ال ح ي ل حصة األشلية وحصة األنلبية؛ -
 آثار تصحيح األ طاي  ، و آثار التغيرات في السياسات المحاسبية -

 ة، الوا ب إعدادها وف  النظام المحاسبي المالي ( يبين فاؤ شائمة التغيرات في األمواؤ ال اص7الملح  رشم )

 . المالحظات أو المالحق:6

هااوامش وتفساايرات وتوضاايحات لمااا هاا   الم حاا   االي هااام ماان القااوائم الماليااة، تتضاامن  حاا تعتباار الم 
 من ضمن العناصر التي تتضمنها الم حظات تو الم ح  ما يلي:و تضمنته القوائم المالية، 

 

                              
1

 .126مرجع سابق، ص ،معايير التقارير المالية الدولية عارات،  الد  ماؤ ال 
  31 – 30مر ع ساب ، ل، معايير التقارير المالية الدوليةهيني فان  ريوننج،  2
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  السياسات والمعلومات: اإلفصا  عن 6 1
والتاااي تفااامؤ السياساااات المحاسااابية المساااتعملة فاااي إعاااداد وعااارض القاااوائم المالياااة، واااا ا ااااؤ المعلوماااات 
المطلوباااة مااان طااار  معاااايير المحاسااابة الدولياااة ونيااار الظااااهرة ضااامن القاااوائم المالياااة، باإلضاااافة إلاااى المعلوماااات 

 1والتي تعد ضرورية لفهم محتويات القوائم المالية الماملة والتي لم يتم عرضها ضمن القوائم المالية 
 المصادر الرئيسية لعملية الشك في التقدير: 6 2
إضااافة إلااى المصااادر الرئيسااة  ،الرئيسااية المتعلقااة بالمسااتقبؤ اإلفتراضاااتينبغااي تن تفاامؤ الم حظااات    

 اإللتلاماااتالمساا لة لألصااوؤ و األ اارى للتقاادير التااي ت لاا  م اااطر ابياارة فااي إ ااراي تعااديؤ  ااوهرح علااى المبااال  
 اإللتلاماااتضاامن الفتاارة الماليااة القادمااة، وفااي هاا   الحالااة ينبغااي تن تفاامؤ الم حظااات تفاصاايؤ تلاا  األصااوؤ و 

 2وطبيعتها ومبالغها المس لة 
 األحداث الالحقة للميزانية: 6 3
إعداد القوائم المالياة  ، وهي األحداث التي تظهر بين تاريخ10والتي تطر  لها المعيار المحاسبي الدولي    

وتاريخ التصريح بصدور القوائم المالية، وشد تااون تحاداثا نيار معدلاة وفاي ها   الحالاة ي اب اإلفصااح عنهاا مان 
  ؤ الم حظات المرفقة بالقوائم المالية، ومن األمثلة على ه   األحداث،  سائر تو مااسب الدعاوح وال سائر 

 3بسبب الاوارث الطبيعية 
 حات أخرى:إفصا 6 4

ماان ضاامن اإلفصاااحات األ اارى تهاادا  الفااراة وسياساااتها وعملياتهااا إلدارة رتك الماااؤ، عنااوان الفااراة،   
مقرهااا ا  تماااعي، وصاا  لعمليااات الفااراة ونفاااطاتها الرئيسااية، موشااع الفااراة وفااالها القااانوني وبلااد التأساايك 

 وعنوان ماتبها المس ؤ، اإلفصاح عن األطرا   ات الع شة 

ال ااداوؤ اإلضاااافية تو تفسااايرات بااين األشاااواك  ، وعموماااا  إسااات دامساابة للم حظاااات يمااان عرضاااها ببالن
ينبغي عرض الم حظات بصورة منتظمة، اما ينبغي عماؤ إفاارة مر عياة إلاى الم حظاات  ات الصالة لااؤ بناد 

 في القوائم حتى يتمان مست دمو القوائم المالية من فهم محتواها 

 

                              
1
 E. Ducasse et all, Les Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, Pages Bleues, P16. 

2
  17مر ع ساب ، ل ،دولية إلعداد التقارير الماليةلالمعايير اعباك علي ميرلا وآ رون،  
  144مر ع ساب ، ل ،معايير التقارير المالية الدولية الد  ماؤ ال عارات،  3
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 مة إلعداد وعرض القوائم المالية:ات العاعتبار .اإل7

عناااد إعاااداد وعااارض  عتباااارات العاماااة الوا اااب مراعاتهاااا وت ااا ها بعاااين اإلعتباااار فيماااايلي م موعاااة مااان اإل 
 ات في:عتبار تتمثؤ ه   اإلعرض القوائم المالية  1والتي نل عليها المعيار المحاسبي الدوليالقوائم المالية، 

  ير الدولية إلعداد التقارير المالية:متثال للمعايالعرض العادل واإل 1.7

يفير العارض العاادؤ إلاى تن القاوائم المالياة تعارض بصاورة عادلاة ااؤ مان المراال الماالي واألداي الماالي  
والتدفقات النقدية للفراة، ويقتضي العرض العادؤ التمثيؤ الصاد  آلثار المعام ت واألحداث والظرو  األ رى 

والاااد ؤ والمصااااري  الاااواردة فاااي إطاااار م لاااك معاااايير  اإللتلامااااتباألصاااوؤ و  عتااارا اإلوفقاااا لتعريفاااات ومعاااايير 
المحاسب الدولية، ويتوشع تن يؤدح تطبي  المعاايير الدولياة إلعاداد التقاارير المالياة، ماع اإلفصااح اإلضاافي عناد 

 1 الحا ة إلى بيانات مالية تحق  العرض العادؤ 

متثااااؤ لمتطلاااب معاااين فاااي المعاااايير الدولياااة إلعاااداد رة تن اإلعتقااادت اإلداإوفاااي ظااارو  ناااادرة  ااادا، إ ا 
التقارير المالية ساياون مضال   ادا بحياث يتعاارض ماع تهادا  القاوائم المالياة اماا هاي محاددة فاي إطاار م لاك 

ال اااال بالمعاااايير الدولياااة إلعاااداد  معاااايير المحاسااابة الدولياااة، عناااد إ ن يسااامح للفاااراة باااالت لي عااان المتطلاااب )
المالياااة( فاااريطة تن   يمناااع اإلطااار التنظيماااي  و الصااالة مثاااؤ هااا ا الت لااي، ويفاااار إلاااى هااا ا بالت ااااول التقااارير 

  تصاصات العادؤ والصحيح في بعض اإل

 ألهمية النسبية ومستوى التجميع:ا 2.7

 اات   فااي إبنااد معااين هااام نساابة إلااى بنااود ت اارى، ويترتااب علااى  لاا   إعتباااروتعنااي األهميااة النساابية  
بعااض تاااالي  األصااوؤ من فضااة القيمااة مصاااري  إيراديااه  إعتبااارالمحاساابية تو طريقااة العاارض، مثااؤ  المعاملااة

تما ما يتعل  باألهمية النسبية للعرض ف ل  يعني تن يتم عارض  ،ستنادا إلى تهميتها نسبة إلى إ مالي األصوؤإ
مالياة، ويماان ت مياع البناود نيار المماثلاة اؤ فئة تتمتع باألهمية النسبية للبنود المماثلة بفاؤ منفرد في القاوائم ال

 2فقط عندما تاون منفردة   تتمتع باألهمية النسبية 
 
 

                              
  14-13مر ع ساب ، ل ،لدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير اعباك علي ميرلا وآ رون،  1
 101مر ع ساب ، ل  ،يةمعايير التقارير المالية الدول الد  ماؤ ال عارات،  2
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 المقاصة: 3.7

نه   يمان إ راي المقاصة باين األصاوؤ وال صاوم مان  هاة، وباين ت قر علىالمعيار المحاسبي الدولي ي
ساااموح بهاااا مااان طااار  معياااار تو تفساااير اإليااارادات والمصااااري  مااان  هاااة ثانياااة، إ  إ ا اانااات عملياااة المقاصاااة م

  1محاسبي آ ر 
 تساق العرض:إ 4.7

 اإلتسااا  ات األسااك والمبااادئ المحاساابية ماان فتاارة أل اارى، وشااد ياااون  إساات دامهااو الثبااات فااي  اإلتسااا  
تو بأحااد األسااليب التااي تشرتهااا معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة،  اإلهاات  متعلا  بالمعال ااات المحاساابية امعال ااة 

تمااا فيمااا يتعلاا  بااالقوائم الماليااة  ،المتعلاا  بااالم لون 2تقياايم الم االون بأحااد طاار  التقياايم التااي تضاامنها المعيااار 
يااارتبط بااالعرض والتصاااني  لبنااود القاااوائم المالياااة ماان فتااارة أل اارى افااااؤ الميلانيااة، وتسااالوب إعااادادها،  اإلتسااا ف

عداد شائمة الد ؤ، وي ب الثبات ب    ات طريقة العرض والتصني  إست داموا ل  فاؤ وا 

تامن في شابلية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية للمقارنة، ول ل  فاإ ا تام تغييار  اإلتسا إن تهمية 
 تسلوب العرض والتصني  في ب إعادة عرض المعلومات المقارنة على األسك ال ديدة  في طريقة تو 

، النظرح اإلطارسابقا ضمن  إليها اإلفارةتم مراعاتها  ي ب ت رىات إعتبار ما سب  هنا  لى إضافة باإل
  المعلومات المقارنة، و المحاسبي اإلستحقا تساك ، الفراة إستمرارية ات فيعتبار تتمثؤ ه   اإل

 بعناصر القوائم المالية:  اإلعتراف. 8

عناصار القاوائم هو عملية تضمين الميلانية تو شائمة الد ؤ ببند يتواف  مع تعري  عنصر من  اإلعترا  
إ ا اان  حقو  الملاية، الد ؤ، المصروفات( في القوائم الماليةاإللتلامات، )باألصوؤ،  اإلعترا المالية، وينبغي 

ا  ا ااان محاتم  تن ، و محتم  تن تح منفعة إشتصادية مستقبلية مرتبطة بالبناد ساو  تتادف  إلاى المؤسساة تو مناه
وفيماااايلي نوضاااح متاااى ياااتم  2 لبناااد ساااو  تتااادف  إلاااى المؤسساااة تو مناااهتح منفعاااة إشتصاااادية مساااتقبلية مرتبطاااة با

 بالعناصر التي تتاون منها القوائم المالية: اإلعترا 

 

                              
1 Robert Obert, Pratique des normes IFRS, Op. Cit, P  60 . 

  8، لمر ع ساب ، معايير التقارير المالية الدوليةني فان  ريوننج، يه 2
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 باألصول:  اإلعتراف 1.8

المسااتقبلية سااو   شتصاااديةاإلباألصااؤ فااي الميلانيااة عناادما ياااون ماان المحتمااؤ تن المنااافع  اإلعتاارا يااتم 
و  يعتاار  باألصااؤ فااي الميلانيااة عنااد  ،لفااة تو شيمااة يمااان شياسااها بموثوشيااةن لألصااؤ تاتة، و مؤسسااتتاادف  إلااى ال

 ة تتعدى الفترة المحاسبية ال ارية مؤسسلل إشتصاديةتابد مصاري  ليك من المحتمؤ تن يتدف  عنها منافع 

  :اإللتزاماتب اإلعتراف 2.8

 إشتصاديةمنافع  على فاؤ مواردب التضحيةالمحتمؤ  في الميلانية عندما ياون من اإللتلامب اإلعترا يتم 
 ن مبل  التسديد يمان شياسه بموثوشية تتسديد تعهد حالي، و من المؤسسة بسبب 

 بالدخل: اإلعتراف 3.8

المسااتقبلية تعااود إلااى  شتصاااديةاإلبالااد ؤ فااي شائمااة الااد ؤ عناادما تنفااأ ليااادة فااي المنااافع  اإلعتاارا يااتم  
بالااد ؤ ي اارح  اإلعتاارا اسااه بموثوشيااة، وهاا ا يعنااي فااي الواشااع تن ليااادة فااي تصااؤ تو نقاال فااي التاالام ويمااان شي

  اإللتلاماتبليادة في األصوؤ تو نقل في  اإلعترا بفاؤ متلامن مع 

 بالمصروفات: اإلعتراف 4.8

 شتصااااديةاإلفاااي المناااافع  إن فااااضبالمصاااروفات فاااي شائماااة الاااد ؤ عنااادما يااااون هناااا   اإلعتااارا ياااتم  
ويمااان شياسااه بموثوشيااة، وهاا ا يعنااي فااي الواشااع تن  اإللتاالامفااي تصااؤ تو ليااادة فااي  ضإن فاااالمسااتقبلية يعااود إلااى 

 تو نقل في األصوؤ  اإللتلاماتبليادة في  اإلعترا بالمصروفات ي رح بفاؤ متلامن مع  اإلعترا 

على تساك تن هنا  ارتباط مبافر بين التاالي  المتابادة ياون بالمصروفات في شائمة الد ؤ  اإلعترا 
  1اتساب بنود من شائمة الد ؤ وه ا اإل راي ال ح يفار إليه عامة بمقابلة التاالي  مع اإليراد ا  و 

 قياس عناصر القوائم المالية: .9

تفار اإلطار النظرح إلى تن هنا  م موعة من تسك القياك التي تست دم في القوائم المالية، منها  
 2 قيمة المتحققة والقيمة الحالية، وفيما يلي مفهوم اؤ منها:التالفة التاري ية والتالفة ال ارية، وصافي ال

                              
  107 – 105مر ع ساب ، ل   ،التقارير الماليةطار  عبد العاؤ حماد،  1
  140ل  ع ساب ،مر  ،نظرية المحاسبة، ريتفارد فرويدر وآ رون 2
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 التكلفة التاريخية: 1.9

 اإللتلامااتوتعني إثباات األصاؤ بتالفتاه عناد فارائه وصار  النظار عان تح تغيارات فاي شيمتاه، وتسا ؤ  
تو ما يعادؤ بمبل  المتحص ت المستلمة مقابؤ التعهد تو في بعض الظرو  )مثؤ ضرائب الد ؤ( بمبل  النقدية 

تعااد التالفااة التاري يااة تاثاار األسااك   فااي المسااار العااادح للعمااؤ اإللتاالامالنقديااة الاا ح ماان المتوشااع تن ياادفع لسااداد 
 1ا في المؤسسات عند إعداد القوائم المالية، وعادة ما تست دم مع تسك شياك ت رى  إست دام

 التكلفة الجارية: 2.9

ؤ النقد وال ح ي ب دفعه للحصوؤ على نفك األصؤ تو ما تس ؤ األصوؤ بمبل  النقد تو ما يعاد 
بالمبل  نير الم صوم من النقد تو ما يعادؤ النقد المطلوب لسداد  اإللتلاماتيماثله في الوشت الحاضر، وتس ؤ 

 التعهد في الوشت الحاضر 

 القيمة المتحققة: 3.9

دؤ النقد ال ح يمان الحصوؤ عليه في تو القيمة القابلة للتحق ، تحمؤ األصوؤ بمبل  النقد تو ما يعا
الم صومة بقيم السداد، تح بالمبال  نير  اإللتلاماتالوشت الحاضر مقابؤ بيع األصؤ بطريقة منظمة، وتحمؤ 
 في المسار العادح للعمؤ  اإللتلاماتالنقدية تو ما يعادؤ النقدية التي من المتوشع تن تدفع لسداد 

  القيمة الحالية: 4.9

ؤ بالقيمة الم صومة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية التي من المتوشع تن يولدها تحمؤ األصو 
بالقيمة الم صومة الحالية لصافي التدفقات النقدية  اإللتلاماتاألصؤ في المسيرة العادية للعمؤ، وتحمؤ 

 العادية للعمؤ في المسيرة  اإللتلاماتال ار ية المستقبلية التي من المتوشع تن تطلب لسداد 

 

 

 

 

                              
  109مر ع ساب ، ل  ،التقارير الماليةطار  عبد العاؤ حماد،  1
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  ثانيالفصل ال ةالصخ

  اات   المفاااهيم والمبااادئ والمعااايير المحاساابية المعتماادة فااي إعااداد القااوائم الماليااةإإ ا وبهااد  الحااد ماان 
 اإلطاااارهااا ا يحااادد حياااث ، ل ناااة معاااايير المحاسااابة الدولياااة إطاااار العماااؤ إلعااداد وعااارض القاااوائم المالياااة تصاادرت

وال صااائل والتعريفااات  اإلفتراضاااتو  األهاادا ااا ا عااداد وعاارض القااوائم الماليااة، و المفاااهيم التااي تفاااؤ تساااك إ
 منها: األهدا يهد  ه ا اإلطار إلى تحقي   ملة من اما   المالية القوائموالمعايير التي تحام إعداد 

 المستقبؤ؛ في محاسبية دولية معايير وضع في الدولية المحاسبة معايير ل نة إدارة م لك مساعدة -
 مرتبطةال المعاييرب  ال دولي تواف  تحقي  في الدولية المحاسبة معايير ل نة إدارة م لك ساعدةم -

  المالية بعرض القوائم
ياااة مالال التقاااارير معاااايير المحاسااابة الدولياااة م موعاااة مااان معاااايير م لاااكا ضاااافة إلاااى اإلطاااار النظااارح تصااادر ب

فااارات مر عيااة و هاا   المعااايير تمثااؤ  ،الدوليااة ن ااال عملااه، إضااعية محااددة يسااتند عليهااا المحاسااب فااي مقاااييك وا 
 والتي من بينها:، نظرا لملاياها وإلي ابياتها ل  دوؤ و  عدةبالقبوؤ من طر  تحظى ه   المعايير 

و لاا  ماان  اا ؤ تاادويؤ اإل اارايات والمعااام ت الماليااة والمحاساابية لوشااايتهم ماان   لااب مسااتثمرين ت انااب -
 ؛ن حيث اإل رايات تو من حيث إعداد القوائم المالية ت   النظم المحاسبية مإمفااؤ 

تح تن مست دم القوائم المالية بإماانه إ راي عملية المقارنة مبافرة دون إ راي تعدي ت تو  شابلية المقارنة -
  تغييرات على ه   القوائم

تضامن يوالا ح المالياة، القاوائم  عارض 1المعياار المحاسابي الادوليإصدارها المعايير المحاسبية التي تم بين ومن 
ات الوا اب مراعاتهاا عناد إعاداد وعارض القاوائم عتباار اإل واا اعدادها من طر  المحاساب إالقوائم المالية الوا ب 

ت اااا ، و لااا  بهاااد  تمااااين مسااات دمي القاااوائم المالياااة مااان فهمهاااا وا  اااراي المقارناااات و ةالماليااا ، القااارارات المناسااابة ا 
  معلومة المحاسبيةبهد  ا ل  تحقي  ما يسمى ب ودة الو 

 فايالمحلاؤ الماالي عليهاا يعتماد  الماالي، حياثاألداي تست دم القوائم المالية فاي عادة م اا ت منهاا تقيايم 
ونيرهاا    ؛نساب اإلنتا ياة، ة المالياةمانساب الم يسات را ها إالنساب التاي ياتم  من باينو  ،الماليةالنسب ست را  إ

 لموالي ستاون محور الفصؤ ااأل رى والتي  نسبمن ال
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 تمهيد:

هتماامالجهاا  التاي لهاا ة وا  و كل  ن طرفا كبيرا مإهتمامالمالي  األداءيلقى مفهوم  بالمؤسسا   ييا   ا 
سااات  لو  إساااتمدامكيفيااا  ةااان  األداءهااا ا يعبااار  تجعلهاااا متمكمااا  مااان تيقيااا   بطريقااا الماليااا  المؤسسااا  لمواردهاااا  ا 
 . المالي وظيف  المرتبط  بال مطط سلسل  من األ األداءه ا يتضمن يي    أهدافها

 ألةماالا الداةم األساسي لممتلاف يعتبر يي  بطكل ةام  األداء المالي وايد من أهم مياور األداءيعد 
 همجموةا  مان المسال الماليا  لقياسا إساتمدامةلاى  كا تومن جه  أمرى ألمه ير  التي تقوم بها المؤسس  من جه  

المؤسسااا  لراااراد الداملياا  والمارجياا  ييظااى بعماياا   المااالي فااي األداءممااا ش طااه فيااه أن تقياايم و  ه تقييماالو 
      وألماااه   ساااتيمارياإلالمرتبطااا  باألمطاااط  التطااا يلي  والتمويليااا  و  ا القااارار  إتماااا دائمااا  بسااابل أهميتاااه فاااي ةملياااا  

فقاد  المياسابي  متعادد الجوامال ويساتمد فاي تقييماه وتيليلاه إلاى المعلوماا  التاي توفرهاا التقاارير -المالي األداء -
تطوبه بعد المماوف تتعل  ببعد الممارسا  المياسبي  التي من طانمها تطاويه أو تيرياف اليقاائ  واأليادا  

وةرضها أو اإلفااح ةمها من أجل تيقي  أااراد معيما  تمادم مااالة فئا  مان المساتمدمين ةلاى   وتاادياإل
 .يسال فئا  أمرى

 اهم فااي إمتاااا بيامااا  ومعلومااا   ا  جااود تطبياا  كاال مااا ماان طاانمه أن يساا لااىإ  ا تسااعى المؤسسااا لاا 
وييقااا بموةياا   إرتباطاااالمااالي تاارتبط  األداءن موةياا  ويااا  أ لااه   المااالي األداءتساااهم فااي تيسااين ةملياا  ويااا  

 المعلوما  المياسبي  التي توفرها القوائم المالي  في أي مظام مياسبي.

أهميتااه  المااالي وبيااان األداءةاارد مفهااوم ل ساايتم فااي هاا ا الفاااالمااالي  األداءولمماوطاا  موضااوي تقياايم 
  مااا التركياا  ةلااى طاار  القيااا  التااي تعتمااد ةلااى المساال األداءهاا ا ويااا  وأهدافااه  وكاا ا تقااديم ممتلااف طاار  
  .اإليجابي ولم اياها  المالي  مظرا لماائص ه ه األمير 

 
 
 
 
 
 
 



تقييمه وطرق المالي األداء                     الثالث                                               الفصل  

89 

 

  المالي الداء: ولالمبحث ال 
يرتك  ها ا المياور ةلاى يجام   المؤسس في  األداءويا  وتقييم ياور المالي وايد من أهم م األداءيعد   

ومسااتوى الاادمل التطاا يلي والعائااد ةلااى رأ  المااال المسااتيمر  العائااد ةلااى يقااو  المااالكين  العائااد ةلااى إجمااالي 
قاايي  المضاف  وممو التدفقا  المقديا  المتولاد  مان أمطاط  التطا يل..ت والتاي تميال م  وتاادياإلاألاول  القيم  

 لليكم ةلى مدى تيقي  األهداف  والوووف ةلى مستوى األرباح الميقق .
  المالي: الداءحول .نظرة تاريخية 1

باألربااح وتراكمهاا بتةتبارهاا تعطاي  هتمامالمؤسسا   يي  اإل إهتمامميل الجامل المالي تاريميا ميور ي
إلدار  وماااا  اإلدار  العلياا ماان جاماال  ماار  ةلااى مماو المؤسسااا  وتوسااعها ماان جامال ومجاااح ا إيجابيااا إمطباةاا

ولقد ميل  المياسب  ةلاى مار الا من مظاام للقياا  والترجما  بل ا  األةماال وةرضا  مؤطاراتها وتقاارير ل فاااح 
  .له ه الجوامل بطكل واضة مستمدم ال

ن الساابق  بامظم مياسابي  أكيار يدايا  ما هتمااملقد جاء  اليور  الاماةي  لتعطي توجها م اايرا  ييا  اإل
ومقارم  بعضها ما البعد اآلمر لليكم  المؤسسا مؤطرا  وطر  تيليل لتبيان أداء كلعب  فيها المسل المالي  

تم تمضيج مؤطرا  تعك  الجامل المالي باور  طمولي   العطرين ةلى فعاليتها وكفاء  إدارتها  وفي بداي  القرن 
  أو العائاد ةلاى اإلساتيمارفمؤطر ميل العائد ةلاى  كبير  ممها وماا  ال للمؤسسا  األداءويتم من م لها تقييم 

القارارا   تماا ي  الملكي  ومسل التيليل المرتبطا  بالموا ماا  التطا يلي  والمقديا  جااء  لتلباي متطلباا  اإلدار  إل
  مسيال ممها.المماسب  لتوسيا األةمال أو بقائها أو اإل

المالي في إطار المياساب  الماليا  التقليديا  إلاى متاائج  األداءا  المستمدمين لمؤطرا  إهتمام إمتقل كما 
مط و  يديي  لتطوير معلوما  كميا  إمر وممرجا  المظام المياسبي اإلداري والكلفوي  يي  يعد ه ا األ األداء

 د .أباور   األداءيمكن اليكم من م لها ةلى 
ماان المؤسسااا  فااي تطبيقهااا مظاارا لم ايااا هاا ه الدولياا  طاارة  العديااد تقااارير المالياا  ومااا ظهااور معااايير ال

تساامة و   الوضاا الماالي واليقيقااي للمؤسسا  تعكاا واوائم ماليا   إمتااااالمعاايير مان جهاا   ومظارا لادورها كاا له فاي 
  لقاوائم الماليا  واةاد  أي تقيايم مااليتعاد اييا    الماالي للمؤسساا  األداءمسل يعتمد ةليهاا فاي تقيايم  تستمرااب

 1معيااارا ماااااا بهااا وهااو المعيااار المياساابي الااادولي معااايير المياسااب  الدولياا لجمااا  لهااا ماااا  ومظاارا لاا له 
الماليا  لضامان إمكاميا  مقارما   قاوائمإلى واف أسا  ةرد اله ا المعيار يهدف  قوائم المالي  ةرد البعموان 

  1.ا  األمرىمؤسس  للسموا  الماضي   أو مقارمتها ما المؤسسالوضا المالي لل

                              
1
 Stéphan Brun, l’essentiel des Normes comptables internationales IAS/IFRS, éd Gualino, 2ed, Paris, 

2005, P 50. 
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لاى جاود  إا  مستمدمي القاوائم الماليا  إهتمام إمتقل لت يرا  التي تيد  في البيئ  المياسبي  اوفي ظل 
المااالي   األداءمظاارا لاادور وألهمياا  المعلوماا  المياساابي  فااي اااما القاارارا  وفااي تقياايم  و لااهالمعلوماا  المياساابي   

يعمال المياسال  ييا المياسابي   ألن هماه مجاال للمفاضال  باين طار  وأسااليل القياا  واإلفاااحك له ومظرا 
وتطبياا  الطاار  واألساااليل المياساابي  التااي ماان طاانمها المساااهم  فااي إمتاااا معلوماا  مياساابي   ا   إمتيااارةلااى 
 .جود 

سااهم فاي تيقيا  جاود  ت أن  ه المعااييرها ننلمعايير التقارير المالي  الدولي  مان طاإن تطبي  المؤسسا  
تسااااهم فاااي تيقيااا  المااااائص  اإلةتباااارا تتضااامن مجموةااا  مااان ر ييامعاااهااا ه ال أنالمعلومااا  المياسااابي    لاااه 

الج ائريا  للمظاام المياسابي الماالي طبيا  المؤسساا  تكما أن   الرئيسي  التي ترتبط بها جود  المعلوم  المياسبي 
ط المياسابي مقارما  باالممط -سهل ةلى الميلال ةمليا  التقيايم الماالي  الدولي  تقارير المالي لمعايير الالمعد وفقا 

 ةتمااداإل باإلمكاان أاابةالقاوائم الماليا  وتعاديل كاان يعمال الميلال الماالي ةلاى تيويال  أنيي  وبعد  -الوطمي
 أيمقارما  القاوائم الماليا  للمؤسسا  ماا  باإلمكان أابةمه أ إلى باإلضاف مباطر  دون تعديل   مالي ةلى القوائم ال

من ما ل مبادئاه المياسابي  ومااا  مبادأ ت ليال المياسبي المالي  ما ساهم المظامإلمكامي   له  كمظرا  مؤسس 
 الي للمؤسسا   والتاي مان م لهاا اااا الماااالي  الواواااتعكا  القاوائم الم أنةلى الطاكل القاامومي فاي  وتاادياإلالواوا 

 ائم.  يمكن القيام بعملي  التقييم المالي مباطر  دون اللجوء إلى تعديل ه ه القو  -القوائم المالي –
سااهم بطاكل كبيار فااي يواد  الدولياا تام يسااابها وفقاا لمعاايير التقاارير الماليا  ماليا   مسالت وياد اإلدار  بن إ

ورارا  التعامل ما الموردين أو التفاود ما العم ء المهمين   إتما في   وك له اإلستيمارتع ي  جوامل تطوير 
 لعاملين ةلى ممتلف المستويا  وماا  اإلدار  العليا.مجمل ه ه الجوامل ميل  تراكم مبر  ومجال تعلم مهم ل

أن تطاااور مؤطاااراتها الياليااا  التاااي تمااادم مااااالة المسااااهمين أو بعاااد جهاااا   المؤسساااا لقاااد ياولااا   
ت طااااي ل  وفااااي فتاااارا  شيقاااا  جاااااء  هاااا ه المؤطاااارا  المؤسساااا المباطاااار بعماااال  اإلرتباااااطأااااايال الع واااا   وي 

سااواء مان ييا  اليااول ةلااى التجهيا  المماسال ماان  مؤسسا لتطا يلي  للمساايا  واساع  يارتبط بعضااها بالقادر  ا
المواد األولي  أو القدر  التفاوضي  ما مقابا  العمال والعااملين لليااول ةلاى أفضال األيادي المااهر   وفاي إطاار 
ه ين األمرين ياار إلى ةمليا  تيويال كفاؤ  يركا  فيهاا ةلاى مقاص الكلاف وتيساين الموةيا  وتيقيا  م ياد مان 

  المبيعا  وبالتالي األرباح.



تقييمه وطرق المالي األداء                     الثالث                                               الفصل  

91 

 

وي ياااظ تطاااور أمظمااا  المعلوماااا  الماليااا  مااان األطااار التقليديااا  المركااا   ةلاااى يساااابا  دويقااا  للتكااااليف 
معكااا  ممتلااف جواماال العماال التطاا يلي إ اإلةتباااروالمتااائج إلااى مظاام مااامم  أساسااا بطريقاا  تكاملياا  تنماا  بعااين 

 1 مايي  المؤطرا  والقيا .والعمليا  ةلى معطيا  مالي  أكير طمولي  من 
 المالي: الداءالمرتبطة بم يهامفال .2

مت اياد مان وبال البااييين والدارساين واإلدارياين  تهتماامبكاف  أمواةهاا ب المؤسسا المالي في  األداءييظى 
أكياار  يعااد ماان يياا  2 سااتمراراإلالمااالي األمياال هااو الساابيل الوييااد لليفاااظ ةلاى البقاااء و  األداءوالمساتيمرين  ألن 

هم فاااي توجياااه اساااتقرار واليباااا  ويساااألماااه يمتاااا  باإل المؤسساااا ا ووااادما فاااي وياااا  أداء إساااتمدام األداءمياااادين 
 ميو المسار األفضل والايية. المؤسسا 

 هاإسااتمدمتاليااالي وتيديااد دوياا  للمجاااش  التااي  المؤسساا المااالي ةلااى أمااه واااف لوضااا  األداءيعاارف 
 3س  المبيعا   اإليرادا   الموجودا   المطلوبا  واافي اليرو .للواول إلى األهداف من م ل درا

مؤطارا  ماليا  كالربييا  ماي   ويميال  تساتمدامةلى أمه المعبر ةن أداء األةمال ب األداءه ا كما يعرف 
 4من أةمال ممتلف . المؤسسا الركي   األساسي  لما تقوم به 

 مساال إسااتمداميياا  يركاا  ةلااى  المؤسسااا ألداء المااالي المفهااوم الضااي   األداءوفااي معمااى  ماار يمياال 
مه الاداةم األساساي لرةماال الممتلفا  التاي أيي   المؤسسا مجا  األهداف  ويعبر ةن أداء إمالي  لقيا  مدى 

الممتلف   األداء  في ميادين إستيماريبفرص  المؤسس   ويساهم في إتاي  الموارد المالي  وت ويد المؤسس تمارسها 
 5يتياجا  أايال الماالة وتيقي  أهدافهم.إةلى تلبي  والتي تساةد 

 المالي:  األداءقول أن يمكن المن م ل ماسب  و 

  ومااادى تيقيااا  المؤسسااا   والااا ي يساااتمدم فاااي اليكااام ةلاااى مااادى مجااااح األداءواياااد مااان أهااام ميااااور  -
 األهداف  والوووف ةلى مستوى األرباح الميقق ت

 تمؤسس للاألميل للموارد المالي   ست  لهو اإل -

                              
 .173-172ص  2009  دار وائل  ةمان  الطبع  األولى وبطاقة التقييم المتوازن الداء أساسياتميمد ابيي إدري   طاهر ميسن ال البي  وائل  1
 .17  ص2010  دار اليامد  ةمان  الطبع  األولى  المالي وأثره على عوائد أسهم المؤسسات الداءميمد ميمود المطيل   2
 .67  ص2011  دار افاء  ةمان  الطبع  األولى ستراتيجي للمصارفالمالي اإل الداءالحوكمة المؤسسية و إيمان طييان المطهدامي  ة ء فريان طالل   3
 .68  صساب المرجا ال 4
 .45مرجا ساب   ص  المالي وأثره على عوائد أسهم المؤسسات الداءميمد ميمود المطيل   5
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  ومقارمتهاااا مؤسسااا تساااتمدم فاااي مقارمااا  ودراسااا  الوضاااعي  الماليااا  لل  الماليااا  مسااالهاااو مجموةااا  مااان ال -
 المتواجد  في مف  القطايت للمؤسسا بالسموا  السابق   أو مقارمتها بالوضعي  المالي  

د ةلااى إجمااالي المااالي هااو العائااد ةلااى رأ  المااال المسااتيمر  العائااد ةلااى يقااو  المااالكين  العائاا األداء -
 األاول  ممو التدفقا  المقدي  المتولد  من أمطط  التط يل. 

 المالي: الداءأهمية  .3

ماان ةااد   وايااا وبطريقاا   المؤسسااا تمبااا بطااكل ةااام فااي أمااه يهاادف إلااى تقااويم أداء لاارداء المااالي أهمياا  
  المؤسسااا والضااعف فااي  لتيديااد جواماال القاااو  المؤسساا تماادم مسااتمدمي البيامااا  ممااان لهاام ماااالة مالياا  فاااي 

 المالي لترطيد القرارا  المالي  للمستمدمين. األداءمن البياما  التي يوفرها  اإلستفاد و 

وتفياص سالوكها  المؤسساا المالي أيضا وبطكل ماص في ةملي  متابعا  أةماال  األداءتمبا أهمي  كما 
الااايية والمطلااول ماان ماا ل  تجاااهيااو اإلم األداءومراوباا  أوضاااةها وتقياايم مسااتويا  أدائهااا وفعاليتااه  وتوجيااه 

 للمؤسساااااا ا  العامااااا  ساااااتمداموتاااااراح إجراءاتهاااااا التاااااايييي   وترطااااايد اإلا  تيدياااااد المعوواااااا  وبياااااان أسااااابابها و 
ساااتيماراو   ي ساااتمرار اإلالقااارارا  الساااليم  لليفااااظ ةلاااى  إتماااا المسااااهم  فاااي  للمؤسساااا تها وفقاااا لرهاااداف العامااا  ا 

 1والبقاء والممافس .

 اإلسااتيمارالمااوارد المالياا  ال  ماا  إلوتماااص فاارص  مؤسساا لليتااية  المااالي المتفااو  األداء نى أإضاااف  إلاا
 المؤسسا أن  كمايتياجا  ممتلف أايال الماالة واليقو  وتيقي  أهدافه  إةلى تلبي   هاالممتلف   ويساةد

ركا ا تمافسايا  ويفاتة أمامهاا الماالي يضامن لهاا م األداءاألمرى فاي ميادان  المؤسسا التي تتفو  ةلى ايرها من 
 المجال ميو تع ي  وتطوير مرك ها التمافسي.

 2فتن لرداء المالي أهمي  تتميل في:ك له إلى ما سب   باإلضاف  

ةلاااى العوائاااد المتوواااا تيقيقهاااا مااان أدائهاااا المساااتقبلي وهااا ا يعماااي أهميااا   مؤسسااا تعتماااد الرؤيااا  المساااتقبلي  لل -
 وياسهتالمالي وطرائ   األداءب هتماماإل

جااراءا  واااياا  المطااط التااي تاادةم ةمليااا  ترطاايد يقاادم مفهومااا وأدوا  ويااا  رئيساا  ومهماا  فااي تمفياا  اإل -
 مجا  األهدافتإالموارد وتيقي  الفاةلي  في  إستمدام

                              
 .47-46  صساب  مرجا  المالي وأثره على عوائد أسهم المؤسسات الداء  ميمد ميمود المطيل  1
 .140ص  2009  دار اليقاف   ةمان  الطبع  األولى  محاسبة الجودة مدخل تحليليماظم يسن ةبد السيد    2
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  وهاا ا يساااةد كيياارا المؤسساا المااالي فااي تيديااد مواوااا القااو  والضااعف التااي تعااامي ممهااا  األداءهم ويااا  ايساا -
 تا اإلميرافجراءا  التايييي  لمعالج  ه ه اإل إتما ةلى 

 مجا  أهدافها بموةيها القاير  والبعيد  األمد.  إ تتجاهب المؤسس يساةد في معرف  درج  الممو التي تيققها  -
جراءا  التي من طنمها تع ي  اإل تما إلةلى وياسه وتقييمه  المؤسسا المالي تعمل  األداءومظرا ألهمي  

وساايل  رئيسااي  ومهماا  فااي تعااد التااي القااوائم المالياا  ةلااى ياايم أدائهااا المااالي تعتمااد المؤسساا  ولتقوضااعها اليااالي  
 المالي. تيليلالتي يوفرها الالمسل المالي  مجموة  من ةلى ةملي  التقييم  وك له 

 المالي: الداءتقييم أهداف وأهمية . 4

ا  ييااا  ركااا   ةلياااه الكييااار مااان تاااااديواإلالماااالي مكامااا  بال ااا  األهميااا  فاااي االبيااا   األداءييتااال تقيااايم 
وياسااا  المؤسسااا الدراساا  واألبيااا  المياسابي  واإلدارياا   و لااه بسابل الماادر  المساابي  للماوارد المالياا  التااي تعتمادها 

يتياجا  المالي  الكبير  لها والمتماف  ةليها  ومن ها ا الممطلا  مجاد أن ضارور  اليااول وتيقيا  العوائاد بيجم اإل
سااتمرارماا  و القااوى وديمو  تعتباار ااياا  فااي التااي األمياال لتلااه الماوارد  ساات  لاإلب يكااونومموهااا وتطورهاا  المؤسساا  ا 

المالي يعاد  األداء  وله ا فتن تقييم للمؤسسا األهمي  لما لها من تنيير مباطر واير مباطر ةلى كل جوامل الييا  
ا  وبياما  تستمدم في ويا  مادى تيقيا  أهاداف يد العماار األساسي  للعملي  اإلداري  يي  يوفر ل دار  معلومأ

ومجايهااااا  المؤسساااا يااااوفر أسااااا  فااااي تيديااااد مسااااير  فهااااو فيهااااا  ولهاااا ا  األداءا  إتجاهااااوالتعاااارف ةلااااى  المؤسساااا 
 األداءوسايل  مهما  ورئيساي  فاي تقيايم  المؤسسا الماليا  التاي تيضارها اإلدار  المياسابي  فاي  قوائمومستقبلها  وتعد ال
سااوف يساااةد فااي تقااديم متااائج تمكاان ماان تيديااد مقاااط القااو  والضااعف وفاارص هاا ه القااوائم تيلياال  المااالي  يياا  أن

 1 وتقدم معلوما  للمستيمرين والدائمين وايرهم. اإلستيمار

 المالي:  الداءأهداف تقييم  1.4

 هداف ممها:جمل  من األمن م ل تقييم أدائها المالي إلى تيقي   المؤسسا تسعى 

ساتماد إلاى البياماا  والمعلوماا  المتاوافر  ألهدافها المالي  الميادد   وياتم  لاه باإل المؤسس ي  متابع  مدى تمف -
 تالمؤسس ةلى المط  المالي  الميدد  من طرف  ةتماداإلالمالي من جه   ومن جه  أمرى ب األداءةن 

جراء تيليل طامل لها ماا المؤسس الكطف ةن مواطن الملل والضعف في مطاط  - بياان مسابباتها   المالي  وا 
 ي األمطاء مستقب تفو له بهدف وضا اليلول ال  م  لها وتايييها  والعمل ةلى ت 

                              
 .95-94  ص 2011  مؤسس  الورا   ةمان  الطبع  اليامي   والتنبؤ بالفشل الداءالتحليل المالي لغراض تقييم يم   ميمود ال بيدي    1
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  تساااهم فااي المؤسساا المااالي لرطااراف التااي لهااا ة واا  ب المؤسساا تقااديم واةااد  بيامااا  ومعلومااا  ةاان أداء  -
 ممتلف القرارا  وماا  المالي  ممهات إتما 

الماااالي وطبيعتاااه  كماااا يسااااةد ةلاااى متابعااا  الظاااروف  المؤسسااا   مطااااط يمكااان المساااتيمر مااان متابعااا  ومعرفااا -
المااالي ماان ربيياا  وساايول  ومطاااط ومديومياا   األداءوالمالياا  المييطاا   وتقاادير ماادى تاانيير أدوا    وتاااادياإل

 وتو يعا  ةلى سعر السهمت
والمقارماا  وتفسااير وماااا  المسااتيمر فااي إجااراء ةملياا  التيلياال  المؤسساا يساااةد األطااراف التااي لهااا ة واا  ب -

 تالمؤسسا القرار الم ئم ألوضاي  تما البياما  المالي  وفهم التفاةل بين البياما  المالي  إل
أو فاي فقراتهاا الرئيساي لكالمقد واليساابا  المديما  والمما ون  المؤسسا  أاولفي  اإلستيمارمعرف  هل يجم  -

 اإلساتيمارمماي  بالمبيعاا   أو أن  مؤسسا طا يلي للاليابت ( مماسبا ومتوا يا ما المطاط الت اولالسلعي واأل
 ي يد أو يقل ةن مستوى المطاط التط يليت 

ست  لو  إستمدامالتنكد من  - ووفا   إساتمدام لضاأف المؤسسا الموارد المالي  المتاي  والمتوفر  تيا  تاارف  ا 
  األهداف الممطط .

 المالي: الداءأهمية تقييم  2.4

المااالي ماان جهاا    األداءبنهمياا  ماااا   مظاارا ألهمياا   المؤسسااا لمااالي فااي ا األداءتيظااى ةملياا  تقياايم 
 : المالي األداءأهمي  تقييم مبين من جه  يامي   وفيمايلي  المؤسس ومظرا ألهمي  ةملي  التقييم ودورها دامل 

مقارماا  ةلااى تمفياا  مااا تاام التمطاايط لااه ماان أهااداف  و لااه ماان ماا ل  المؤسساا المااالي واادر   األداءيبااين تقياايم  -
واوتاراح  ا اإلميرافاالمتائج المتيقق  أو الفعلي  ما المستهدف ممهاا أو ماا ماا تام التمطايط لاه  والكطاف ةان 

 الماليت المؤسس وتقديم المعالجا  ال  م  لها مما يع   من أداء 
ي تساير في أدائها  وهل ها المؤسس المالي في الكطف ةن الممو أو التطور ال ي يققته  األداءيساةد تقييم  -

 مامياااا أو مكاميااا مقارمااا   المؤسساا ميااو التطااور والمماااو أو العكاا   ويااتم  لاااه بمقارماا  المتاااائج الفعلياا  ألداء 
 الممايل  األمرىت المؤسسا ب

مان ما ل  اإلجتماةي و   وتاادياإلفي ةملي  التممي   المؤسس المالي ةن مدى مساهم   األداءيكطف تقييم  -
التكاليف  والتملص من ةوامل الهدر والضاياي فاي الووا  والجهاد والماال   ولنودر من العوائد ب أكبرتيقي  

 والمجتما بالفائد ت اإلوتاادمما يعود ةلى 
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 المالي ةلى تيقي  األهداف الميدد  في المطط والبرامج والمي اميا ت األداءيساةد تقييم  -
ستمدامالمالي كفاء  تمايص و  األداءيوضة تقييم  -  المتاي  تي  تارف المؤسس تالموارد المالي   ا 
إليااادايها لتطاااوير أدائهاااا  المؤسسااا الماااالي فاااي تيدياااد التيسااايما  الضاااروري  التاااي تساااعى  األداءيسااااةد تقيااايم  -

 المالي.

إلااى تقياايم أدائهاا المااالي معتمااد  فااي  المؤسسااا تساعى وكمااا  كرمااا سااابقا األهميا   األهااداف و ومظارا لهاا ه 
ومقااايي  تسااتمدم فااي التقياايم  ومااا يااوفره كاا له ماان مساال هاا ا األمياار ماان مااا يااوفره و  لااه ةلااى التيلياال المااالي 

 للمقارم   بالمسب  للمعايير التي تستمدم كمرجا في ةملي  المقارم  مجد مايلي: وكمرجا معايير تستمدم كنسا 

 المالي: الداء. معايير تقييم 5

لاام تاااتم مقارمتااه ب ياااره ماان األرواااام للميلااال المااالي ماااا بالمسااب  إن التوااال إلاااى رواام معاااين ش يعمااي طااايئا 
ويمكاااان  ةليهااااا ةتماااااداإل  يياااا  هماااااه ةااااد  معااااايير للمقارماااا  يمكاااان مؤسساااا والمساااال لمعرفاااا  الوضااااا المااااالي لل

   تتميل ه ه المعايير في:ها كمرجاإستمدام

 :المعايير المطلقة 1.5

ي  وبمعمااى  ماار يعمااي يقاااد بالمعااايير المطلقاا  واايم أو معاادش  متعااارف ةليهااا فااي مجااال التيلياال المااال
وتقا   المؤسسا المعيار المطل  وجود مااي  مستنال  تنم  طكل ويم  يابت  لمسب  معيم  مطترك  بين جميا 

 بها التقلبا  الواوعي .

المعيااار المطلاا  فااي المقارماا  إش أمااه ماان مايياا  لجااوء الميلاال إليااه مياادود  وضااعيف  لكومااه  إةتمااادورااام 
متعدد  ومن وطاةا  ممتلف  في طبيعتها وفاي ةمرهاا التطا يلي  مؤسسا رك  بين يعتمد ةلى إيجاد افا  مطت

 1وفي يجمها  يتم بماء ةليه تيديد ويم  مطلق  له ه المسب  أو تله  وله ا فقد ضعف وبولها كمؤطر للمقارم .

 :(المعايير القطاعية)المعايير الصناعية  2.5

والجهاااا  اليكوميااا  أو ايرهاااا مااان الجهاااا  ألااااراد تياااادا  المهميااا  وهاااي المعاااايير التاااي تاااادرها اإل
 ايير المطلق  ااااا إلى الواوا من المعااااا  والمطاط  وهي ب له أكير وربااااالقيا  والتقييم لفري أو أكير من فروي الاماة

                              
 .77مرجا ساب   ص  والتنبؤ بالفشل الداءمالي لغراض تقييم التحليل اليم   ميمود ال بيدي   1
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مهااا  متطلبااا  المطاااط فااي  لااه المااوي ماان الاااماة  أو القطاااي المهمااي  ولكمهااا تمتقااد فااي أ اإلةتبااارألمهااا تنماا  ب
الماااائص الماااا   اإلةتبااارفااي  لااه القطاااي أو الاااماة  وش تنماا  ب المؤسسااا تعطااي معااايير مويااد  لكافاا  

 1مفرادي.إبطكل  المؤسسا ب

 2مه ينم  ةليها جمل  من السلبيا  ممها:أورام أهمي  المعايير الاماةي  في المقارم  إش 

 اعوب  تيديد وتاميف الاماةا  بسبل تموي أمططتهات -
 ا  في المتائجتإمت فالممتلف  ود يؤدي إلى  المؤسسا األساليل المياسبي  بين   فإمت -
 مدى تموي الممتجا  وتركيب  ه ا التموي المسبي ت -
 تمؤسس المووا الج رافي لل -
 الممتلف . المؤسسا أهداف  -

  :( يةتجاهاإل )المعايير التاريخية  3.5

تها للسموا  السابق   ول له فتمها تساةد في ويا  مدى  ا المؤسسا وهي المعايير المستقا  من فعاليا  
وطبيعاا   المؤسساا نماا  واوااا يااال الوواا  الاا ي ت  وهااي فااي المؤسساا التطااور أو التراجااا الاا ي يااد  فااي مطاااط 

والا ي  تساتمرارالماائص التي تمي ها ةن ايرها  إش أمها تفطل في مواجه  متطلبا  الواوا المتجدد والمتطور ب
  3.الاماةا  الممايل  يطير إلى وضا 

 إماات فورااام أهمياا  هاا ا الممااو ا فااي المقارماا  إش أن المطااكل  الوييااد  التااي تواجااه الميلاال المااالي هااو 
فاي وايم المسال  إمات فياؤدي إلاى  مات فةبار الا من  وميال ها ا اإل المؤسسا التطبيقا  المياسبي  التي تتبعها 

الااادوي   األداءاإلداريااا   اتهاااا مماااا يااااعل بسااابل  لاااه تقيااايم  ا فاااي العملياااا  والسياساااا إمت فاااوالااا ي ش يعكااا  
 4.للمؤسسا 
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 :معايير التخطيطأو المعايير اإلدارية  4.5

والمبميااا  ةلاااى المي امياااا  التقديريااا  المسااابق  ألمطاااط   المؤسسااا وهاااي المعاااايير الماااامم  مااان وبااال إدار  
لتكاليف الاماةي  اير المباطر  والتكاليف التسويقي  كالمبيعا  والمطتريا لالمواد( واألجور وا  الممتلف  المؤسس 
 وك له المعايير التي تضعها اإلدار  ل يرادا  واألرباحلالدمل( وفقرا  المطاط الممتلف .  واإلداري 

يرتكا  ييا    المؤسسا فاي  األداء  وتقيايم في وياا إستمدام األداءمياور  أهمالمالي من  األداءيعد إ ا 
ألهادافها  والوواوف ةلاى  المؤسسا جموة  من المقايي  تستمدم في اليكام ةلاى مادى تيقيا  ه ا الميور ةلى م

مجااد: يجاام ومسااتوى الاادمل التطاا يلي والعائااد  األداءهاا ا مسااتوى األرباااح الميققاا   وماان المقااايي  التااي يتضااممها 
المضاف    وتاادياإليم  ةلى رأ  المال المستيمر  العائد ةلى يقو  المالكين  العائد ةلى إجمالي األاول  الق

 وممو التدفقا  المقدي  المتولد  من أمطط  التط يل.

مااان ةاااد   واياااا  المؤسساااا تقاااويم أداء  سااااهم فااايماااه يأ   لاااه األداءكبيااار لهااا ا  إهتماااام المؤسساااا تاااولي 
لتاي مان البياماا  ا اإلساتفاد   و المؤسسا تيديد جوامل القو  والضاعف فاي  منوبطريق  تساةد مستمدمي البياما  

ةلاى تقيايم أداءهاا الماالي معتماد   المؤسساا تعمال اإلطاار وفاي ها ا  الماليا . هاالمالي لترطيد ورارات األداءيوفرها 
والا ي  والتاي يوفرهاا التيليال الماالي ةلى مجموة  من المسل أو الطر  التاي مان طانمها تيقيا  األهاداف الساابق 

 سيكون موضوي المبي  الموالي.

 ليل المالي:: التحنيالمبحث الثا

التاي يوفرهاا ومن المسال الماليا  مستفيد  في  له من األساليل  يإلى تقييم أدائها المال المؤسسا تسعى 
التيليل المالي  ووبل التطر  إلى ممتلف ه ه األساليل يجدر بما التطر  أوش إلى التيليل الماالي  وبياان أهاداف 

 في ه ا المبي .ةرضه ه ا التيليل وه ا ما سيتم أساليل  يمالجها  المستفيد  ممه  و ه ا التيليل 

 مفهوم التحليل المالي:          .1

ستمرااو  إطتقا ةملي  يتم من م لها هو التيليل المالي    مجموة  من المؤطرا  الكميا  والموةيا  ياول  ا 
ن ماا ل تيلياال و لااه ماا مؤسساا   تساااهم فااي تيديااد أهمياا  ومااواص األمطااط  التطاا يلي  والمالياا  للالمؤسساا مطاااط 

 .هاالقوائم المالي  المعد  من وبل
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ال  ماا  إلةطاااء اااور  ةاان فاةلياا   وساايل  تضاامن اإلجااراءا مااه أويعباار ةمااه بعااد المياساابين ةلااى  
ألمطط  في كل مقطا ممها  يام طبيعا  ومساتوى األماوال التاي ياال  ةليهاا تله اوك له كفاء   المؤسس أمطط  
األماارى وكاا له ة وتهااا  المؤسسااا وتو يعهااا والع وااا  اليسااابي  المتبادلاا  مااا ها إساات  لوكيفياا    المؤسساا تلااه 

   1األةلى التي تتبا لها أو ما موا م  الدول . المؤسسا المالي  ما 

يعرف التيليل الماالي بنماه المظاام الا ي تطبا  مان م لاه األدوا  التيليليا  ةلاى القاوائم الماليا  وفي ه ا 
ا  والع وااا  ةلااى ميااو ياباا   ويتااال التيلياال فااي جااوهره تجاهااجاال تفسااير اإلأى ماان والبيامااا  المالياا  األماار 

بتيويااال البياماااا  إلاااى معلوماااا   ومااان يااام المسااااةد  ةلاااى أداء ةمليااا  تطميااااي  هااادفها مساااة وفياااص والتمباااؤ 
 2بالمعلوما .

المؤطارا  مجموةا  مان  إطاتقا ستكطاف أو إةملي  يتم من م لها  هولتيليل المالي اوفي تعريف  مر 
  مؤسساا   تساااهم فااي تيديااد أهمياا  ومااواص األمطااط  التطاا يلي  والمالياا  للالمؤسساا الكمياا  والموةياا  يااول مطاااط 

ها ه المؤطارا  مان  لاه  إساتمدامو له من م ل معلوما  تستمرا من القوائم المالي  وماادر أمارى  لكاي ياتم 
 3القرار المماسل. إتما بقاد  المؤسس في تقييم أداء 

يعرف ك له بنمه دراس  القاوائم الماليا  فاي ظال مجموةا  مان البياماا  اإلضاافي  المكملا  بعاد تبويبهاا كما 
  التااي تااربط بااين ااإلرتباطاااألساااليل اإلياااائي  والرياضااي   و لااه ل اارد إباارا   تسااتمدامم  وبءالتبوياال الماا 

موضوةي  ةلى أسئل  جوهري  تهام وبه ا الطكل فتن التيليل المالي يساةد في الياول ةلى إجابا    ةماارها
 4األطراف المعمي .

 : التيليل المالي هو من م ل ه ه التعاريف مقول أنو 

 دراس  للقوائم المالي ت -
 مجموة  من المسل المالي ت إستمراا -
 األمرىت المؤسسا الموضوة  مسبقا  أو ما مسل  المؤسس مقارم  المسل المالي  المستمرج  ما مسل  -
 .للمؤسسا المالي  األداءالمسل تستمدم في تقييم اليل و األسمجموة  من  -

                              
.39ص     مرجا ساب  والتنبؤ بالفشل الداءالتحليل المالي لغراض تقييم يم   ميمود ال بيدي    1  
 .32  مرجا ساب   صمعايير التقارير المالية الدوليةهيمي فان جريوممج   2
 .22  ص 2004  األولى    الورا  للمطر والتو يا  ةمان  الطبعالمعاصرة في التحليل المالي تجاهاتاإل الييالي  وليد ماجي  3
 .41مرجا ساب   ص  والتنبؤ بالفشل الداءالتحليل المالي لغراض تقييم  يم   ميمود ال بيدي  4
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 1ترجا مطن  التيليل المالي إلى مجموة  من األسبال من أهمها: نشأة التحليل المالي: .2

 :الثورة الصناعية 1.2

أظهر  اليور  الاماةي  في أوربا الياج  إلى رأ  مال ضمم إلمطاء المااما وتجهي ها وتمويل العملي  
فرديا   مؤسسا مان  وتااادياإل  سعيا وراء األرباح ووفورا  اإلمتاا الكبيار  وبا له تطاور يجام المطاروي اإلمتاجي

ضااطر إمساااهم  كبياار  تجمااا ماادمرا   شف المساااهمين إلسااتيمارها ةلااى مطااا  واسااا  ووااد  مؤسساا ااا ير  إلااى 
ار  مستقل وأابي  القاوائم إلى مجل  إد المؤسس هؤشء المساهمين مظرا لمقص مبرتهم إلى تفويد سلط  إدار  

ومدى مجاح اإلدار  في أداء مهمتها وبالتالي ظهر  الياج   المؤسس المالي  وسيلتهم األساسي  في متابع  أيوال 
أو مقااااط ضاااعفها أو وااو  مرك هاااا الماااالي  المؤسساا إلااى تيليااال هااا ه القااوائم وتفساااير المتاااائج  لتيديااد مجااااش  واااو  

 ومتيج  أةمالها.

 حكومي في طريقة عرض البيانات بالقوائم المالية:التدخل ال 2.2

ستمرارلما كان مجاح و  بيق  المساهمين  ل له فقد تدمل  اليكوماا   المساهم  مرهون المؤسسا وجود  ا 
بواسااط  مراواال مااارجي لكااي  المؤسسااا ماان ماا ل إااادار التطااريعا  الماااا  بضاارور  مراجعاا  يسااابا  هاا ه 

ه ه التطريعا  أيضاا بتيدياد كيفيا  ةارد البياماا  باالقوائم الماليا  ومادى تضمن يماي  المستيمرين  كما ما  
ومتائج أةمالها  مما ساةد  مؤسس التفايل المطلول فيها لضمان إةطاء اور  للمساهمين ةن المرك  المالي لل

   له في الياج  إلى تيليل تله القوائم المالي .

 السواق المالية: 3.2

مسااتيمرين فااي األورا  المالياا   فهاام أكياار األطااراف الاا ين ييققااون األرباااح متيجاا  تهااتم األسااوا  المالياا  بال
ستيمارهم في األورا  المالي   كما أمهم أكير األطاراف الا ين يتعرضاون إلاى الممااطر ولا له ييتااا المساتيمرون إ

الماليا   وإلرضااء  التاي تتاداول أساهمها فاي الساو  المؤسساا الياليون والمتووعون إلى معلوما  دويق  ةان واواا 
ماليااا لتيديااد ماادى وااو  هاا ه  المؤسسااا هتماا  بتيلياال يسااابا  إهااؤشء المسااتيمرين  مجااد أن األسااوا  المالياا  وااد 

 أو ضعفها  وةلى ضوء متائج التيليل يتيره الطلل والعرد لرورا  المالي  في السو .  المؤسسا 
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 :اإلئتمان 4.2

ولفترا  ش تتجاو  السم  دفا بالماارف التجاريا  إلاى ضارور  قاير األجل الإن امتطار أسلول التمويل 
  ولاا له فقااد ظهاار  الياجاا  إلااى اإلئتمااانالطالباا  لهاا ا المااوي ماان  للمؤسسااا تقياايم ساا م  المركاا  المااالي والمقاادي 

ياا  الممتلفاا  أو تاارفد اإلئتمامتيلياال القااوائم المالياا  وةلااى ضااوء متائجهااا تماامة الماااارف القاارود والتسااهي   
الكيير من المااارف ويادا  مااا  مهمتهاا إجاراء التيليال الماالي  أمطن وله ا فقد   المؤسسا ميها لموي من م
 الطالب  لمساةد  الماارف. لمؤسسا ل

 التحليل المالي والجهات المستفيدة منه : .3

وةا  فئا  متعدد  يي  تساعى كال ممهاا لليااول ةلاى اإلجاباا  ةلاى مجم إهتمامييير التيليل المالي  
يمتلااف  فهااو التساااؤش  التااي لهااا ة واا  بمااااليها و لااه ةاان طرياا  تيلياال القااوائم المالياا   بالمسااب  لهاا ا التيلياال

التاااي لهاااا ة وااا  بالتيليااال الماااالي وماااا هاااي طبيعاااا  الجهاااا  فيماااايلي و  . ا  الع وااا أو الجهااا  الفئااا   تمت فبااا
 1المعلوما  التي تيتاا إليها.

 :المؤسسةإدارة  1.3

التيلياال المااالي ماان أهاام الوسااائل التااي يااتم بموجبهااا تيلياال متااائج األةمااال وةرضااها ةلااى مااالكي  يعتباار  
فااي القطاااي العااام( بيياا   المؤسساا المساااهم  أو اإلدار  المطاارف  ةلااى  المؤسسااا   لالهيئاا  العاماا  فااي مؤسسااال

 جل:أأدا  من  يظهر ه ا التيليل مدى كفاء  اإلدار  في أداء وظيفتها إ  يعتبر التيليل المالي

 معرف  اإلدار  العليا لمدى كفاء  اإلدارا  التمفي ي  في أداء وظيفتها ت -
 تقييم أداء اإلدارا  واألوسام واألفراد وك له السياسا  اإلداري ت -
 المساةد  في التمطيط السليم للمستقبل. -

 :المؤسسةأصحاب  2.3

بطااكل رئااي  لاا ا  المؤسساا رتبط هااؤشء بالفردياا   وياا المؤسسااا وهاام المساااهمون أو الطااركاء أو أااايال 
تيليااال الهيكااال الماااالي العاااام وطبيعااا  التمويااال الاااداملي  بمتاااائج التيليااال الماااالي يماااال ةلاااى همإهتمااااممجاااد أن 

ها الماليا  الجاريا  إلت اماتةلى سداد  المؤسس والمارجي والربيي  والعائد ةلى األموال المستيمر  وك له مدى ودر  
 بمدى ودرتها في توفير السيول  المقدي  لدفا ياص األرباح المستيق  لهم. المؤسس ايال كما يهتم أ  بتمتظام

                              
 .19 – 18   صمرجا ساب   راتالتحليل المالي مدخل صناعة القراممير طاكر و مرون    1
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 ن:يالدائن 3.3

تمتلااف وجهاا  مظاار الاادائمين فااي التيلياال المااالي تبعااا لمااوي الاادين  بالمسااب  للااديون الطويلاا  األجاال مااا يهاام 
هم بالتيليال إهتمااموبالتاالي فاتن   ساترداد أماوالهم ويااولهم ةلاى فوائاد أماوالهمإأايال ه ه الديون هاو ضامان 

  المالي يتعل  بمعرف  القيم  اليقيقي  لراول اليابت  ومستوى الربيي  وكفايتها في ت طي  الفوائد السموي .

قاااير  األجاال فمااا يهمهاام همااا هااو ضاامان واابد مبلاا  الاادين فااي تاااري  الأمااا بالمسااب  ألااايال الااديون 
  . مؤسستيليل رأ  المال العامل والمرك  المقدي والسيول  في الن يهتمون بيه  ل ا مجد الدائمإستيقاو

 المتعاملين: 4.3

إن طااكل البيامااا  والمعلومااا  التيليلياا  التااي يمطاارها المااورد وكاا له ممافساايه فااي السااو  تفيااد مجموةاا  
ه فاااي هااا  مااات فالمتعااااملين  إ  مااان م لهاااا يساااتطيعون أن يعرفاااوا الطاااروط التاااي يياااالون ةليهاااا ويااادود اإل

المتعاملاا  أن تتااابا مركاا  مورديهااا ماااا  المااورد  المؤسساا الطااروط فيمااا بااين كافاا  المتعاااملين  وماان مااالي  
 متظام التوريد للمواد األولي  ومدى إمكامي  تمفيد تكلفتها.  ا  و  إستمرارالرئيسي للتنكد من ضمان 

 العاملين: 5.3

ياد أهام أ  وكماا هاو معاروف أن المؤسسا يعتبر العاملون مان أهام الجهاا   ا  الماالي  المطاترك  فاي 
 مؤسساا ط ةهاام ةلااى يقيقاا  الوضااا المااالي للإأهااداف اإلدار  هااو إرضاااء العاااملين فيهااا  ويااتم  لااه ماان ماا ل 

ووضعها المقدي ومستوى ربييتها وكفاء  مطاطها وفاةلي  سياساتها ووراراتها  وايرها مان جوامال القاو  والتاي تعاد 
 رتباط العاملين فيها ويقلل من معدل دوران العمل.إوالممو  مما يع   من  سس المؤ ي  ستمرار سمدا وويا إل

 :التحليل الماليأهمية  .4

  التاي تهاتم بدراسا  البياماا   ا  اإلجتماةيا يد مجاش  المعرف  أةتباره إي  التيليل المالي من تمبا أهم
 وهو بالتاالي  المؤسس موارد المالي  المتاي  في ال إستمدامالع و  بموضوي التيليل  لتيقي  المراوب  الجيد  ةلى 

  مان ما ل توضاية الع واا  باين البياماا  الماليا  والت يارا  المؤسسا أيد أطكال أدوا  اإلدار  العلميا  ألمطاط  
بيان يجم ه ا الت يير ةلى الهيكل  ىالتي تطرأ ةليها م ل فتر   ممي  ميدد   أو فترا   ممي  متعدد   إضاف  إل

 . مؤسس لي العام للالما
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وبالتاااالي يسااااةد التيليااال الماااالي فاااي اإلجابااا  ةلاااى التسااااؤش  التاااي تطريهاااا جهاااا  معيمااا   ا  ة وااا  
  1.المؤسس ب

 تتميل في:أهمي  لتيليل المالي لإلى ما سب  فتن  باإلضاف 

عا  ةملهاا  الممتلفا   وب اد المظار ةان طبي للمؤسساا يتماول التيليل المالي بياما  المظام المياسبي   -
  تالقرارا  الرطيد  إتما ليمد متم ي القرارا  في المجتما بالمؤطرا  المرطد  لسلوكياتهم في 

بعاد إمطاااء المطااريا كمااا  األداءإلواما  المطااريا  ولتقياايم   وتاااادياإليسااةد التيليال المااالي فاي تقياايم الجادوى  -
ضاي ظروف ةادم التنكاد للروابا  والسايطر  ويمايا    إضاف  إلى إمالمؤسس المستقبلي ألمطط   يساةد في التمطيط

 تالممتلف  ا اإلميرافمن  المؤسس 
  مان ييا  معرفا  مؤطارا  متاائج األةماال  وبالتااالي مؤسساا يسااةد التيليال الماالي فاي توواا المساتقبل لل -

 2  الممتلف .يتماشاإلجراءا  المماسب  لمواجه  اإل إتما 
 المالي: مصادر المعلومات الالزمة للتحليل .5

تعتبر البياما  والمعلوما  التي ييال ةليها الميلال الماالي المااد  األوليا  لممرجاا  العمليا  التيليليا   
 الداملياا الماااادر  اهمااييااال الميلاال المااالي ةلااى المعلومااا  ال  ماا  للتيلياال المااالي ماان مااادرين رئيسااين 

أي ممهماا يسال طبيعا  وأااراد ةمليا  التيليال الميلل الماالي ةلاى  إةتمادويتووف مدى   الماادر المارجي و 
 المالي وك له يسل طبيع  المؤطرا  المطلوب  هل هي مؤطرا  كمي  أم هي مؤطرا  وافي . 

 المصادر الداخلية: 1.5

تمضوي تي  الماادر الداملي  كاف  البياما  والمعلوما  المياسبي  واإلياائي  واإلداريا  التاي يياال 
 3مفسها  والتي تتميل في: س المؤسةليها الميلل من 

ووائماا  الاادمل   وائماا  المركاا  الماااليتطاامل التاي البياماا  المياساابي  المتامياا  الممطااور  واياار الممطااور   و  -
 واإليضايا  المرفق  بتله البياما تووائم  الت يرا  في يقو  الملكي  وائم  التدفقا  المقدي  

 مجل  اإلدار ت تقرير مدو  اليسابا  والتقرير المتامي ألةضاء -
 التقارير المالي  الداملي  التي تعد ألاراد إداري  ميل التووعا  والتمبؤا  المالي . -

                              
 .24مرجا ساب   ص   المعاصرة في التحليل المالي تجاهاتاإل الييالي  وليد ماجي  1
 .25 – 24ساب   ص المرجا ال 2
 .5   ص2006دار وائل  ةمان  الطبع  اليامي    ،اإلئتمانيالحديثة في التحليل المالي و  تجاهاتاإل   مطرميمد  3
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 المصادر الخارجية: 2.5

يسااتطيا الميلاال المااالي الياااول ةلااى ةماااار هاا ه المعلومااا  ماان ماااادر ةااد   أبر هااا المعلومااا  
إلى البياما  والمعلوما  التي  باإلضاف السماسر    والبياما  التي تادرها أسوا  المال وهيئا  البورا  ومكاتل

ستطاري   كما يمكن أن مضيف يمكن أن ييال ةليها من الايف اليومي  والمج   المتماا  والمكاتل اإل
فااي ظاااروف  المؤسساا التاااي تتااره أيرهااا ةلااى ةمااال   وتاااادياإلو  اإلجتماةياا إلااى مااا تقاادم البياماااا  والمعلومااا  

واليااارول والكاااوار   وتااااادياإلمتعاااا  أو العكااا  فاااي يالااا  اإل وتااااادياإلأو الكسااااد معيمااا   كيالااا  التضااامم 
 1بطكل ةام. المؤسس يجابي  ةلى أداء إالطبيعي  التي تتره  يارا سلبي  أو 

 شروط التحليل المالي: .6

تقييم ةليه في ةملي   ةتماداإليمب ي أن تتوفر في التيليل المالي طروط معيم  ليابة ممو جيا ومن يم  
تما و المالي  األداء  2القرار  ومن ه ه الطروط مايلي: ا 

يجل أن تتوفر في التيليال الماالي المروما   أي وابليتاه للت ييار باين فتار  وأمارى بييا  يات ءم ماا متطلباا   -
 ير الياال  م ل الفتر تيالت 

لفااا  ةااان مطااااطا  بييااا  يظهااار المؤطااارا  الممت المؤسسااا يجااال أن يكاااون التيليااال الماااالي طاااام  ألمطاااط   -
 ورار معين في مطاط معينت إتما وتض  الضرور  إ  وش يمما من أن يكون التيليل المالي ج ئيا إ ا المؤسس 

 ا في التكاليف والجهد وك له في الوو تإوتاادييجل أن يكون التيليل المالي  -
سا  الظاروف التاريميا  يجل أن يرتك  التيليل المالي ةلى أسا  التمبؤ في المستقبل ولاي  ةلاى أساا  درا -

ويكون التمبؤ إما واير األجل أو طويل األجل ميل إةداد مط  تمويل للسموا  القادم  ودراساتها   مؤسس لل
 م ل الفترا  القادم  وهك ا بالمسب  لررباح المتووع  أيضاتأو التووعا  للتدفقا  المقدي  

لكاااي ش يجعااال مااان البياماااا  أو المعلوماااا   ا لت امااااإليجااال أن يمتاااا  التيليااال الماااالي بالسااارة  مااان ماييااا   -
 متقادم  من مايي  الوو ت

يجل أن تكاون األدا  المساتمدم  فاي التيليال فعالا  وموضاوةي  ويدييا  لكاي ياتم التواال إلاى متاائج واوعيا   -
 ودويق .

                              
 .28مرجا ساب   ص   المعاصرة في التحليل المالي تجاهاتاإل الييالي  وليد ماجي   1
2
 .51 – 50  ص2007الطبع  اليالي   ةمان    دار وائل للمطر والتو يا  طر نظرية وحاالت عمليةأاإلدارة المالية ةبد الستار الاياح  سعود العامري    
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 مجموةا  ماان إساتمراامان  هاا  ييا  يمكمبالتيليال الماالي مظارا ألهميا  ها ا التيليال المؤسساا قاوم تإ ا 
فااي المااالي  األداءويعتباار تقياايم   والتقياايم المااالي مهااا التمطاايط الماااليمفااي ةااد  مجاااش  تسااتمدم المساال المالياا  

اليكم ةلى مستوى األرباح ووادر  يتم من م ل ةملي  التقييم يي    التيليل المالي  إستعماشمن أهم  المؤسس 
  إلى تقييم الموجودا . باإلضاف  اإلئتمانلى وودرتها ة لت اما اإلالسيول  وسداد توليد ةلى  المؤسس 

سااتمدامتعااد المساال المالياا  ماان أهاام أدوا  التيلياال المااالي طاايوةا و  المااالي للمؤسساا    داءاألا فااي تقياايم ا 
تمكن ه ه المسال مان مقارما  أداء المؤسسا  ووضاعها الماالي فاي فتارا   مميا  متعاوبا  بهادف تيدياد وتقيايم يي  
 لديها. األداءا  إتجاه

 النسب المالية إستخدامبالمالي  الداءتقييم  :ثالثالمبحث ال

ماان ماا ل  مؤسساا المااالي لل األداءا فااي تقياايم إسااتمدامتعااد المساال المالياا  ماان أهاام أدوا  التيلياال المااالي 
كما تمكن المسل المالي  من مقارم   ممايل   مؤسسا والمسل المالي  ل مؤسس إجراء مقارما  بين المسل المالي  لل

 لديها. األداءا  إتجاهووضعها المالي في فترا   ممي  متعاوب  بهدف تيديد وتقييم  المؤسس أداء 

المساال المالياا  فااي ويااا  وتقياايم أداء المؤسسااا  وتيلياال مراك هااا المالياا  يااؤدي إلااى تيديااد  إسااتمدامإن 
وبالتااالي تااابة ةملياا  القيااا   األياار المسااتقل ليجاام األروااام فااي القااوائم المالياا  للمؤسسااا  ةمااد المقارماا  بيمهااا 

والتقييم  ا  معمى من م ل المعلوم  التي يتم تركيبها من بياما  مستقل  ومطلق  تتميل في بسط ومقام المساب   
بااين هاا ه  إ  يسااعى الكيياار ماان الباااييين إلااى تطااوير المساال المالياا  بنساالول ةلمااي يعتمااد ةلااى توضااية الع واا 

 التي تقوم بها المؤسس . مطط تكامل ضمن ت طي  وتقييم كاف  أوجه األالمسل وتركي ها في ممظور وايد م

  النسب المالية: إستخدامالمالي ب الداء.شروط تقييم 1

وتطورهاا  المؤسس تقي  مدى مجاح  مسلالمالي تمعك  في اور  مجموة  من ال األداءإن ةملي  تقييم 
ير مادى ويامهاا بتيقيا  أهادافها  ةماد تيدياد المعاايير بمياب  معايير يمكن بواسطتها تقد مسلبيي  تابة ه ه ال

أن تتااوفر  كمااا يجاال  يفضاال أن تكااون وليلاا  العاادد و ا  دشلاا  وأهمياا  األداءأو المؤطاارا  المماسااب  لليكاام ةلااى 
 1فيها الطروط التالي : 

 

                              
1
 .64  ص2004  الدار الجامعي   اإلسكمدري   اتالقرار  إتخاذاإلدارة المالية مدخل ميمد االة اليماوي و مرون    
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  تمؤسسموارد ال إستمدامأن يكون المعيار مقياسا اادوا لمدى فعالي   -
تجاهبيي  يعك  مدى وو  و  األداءا للت ير في أن يكون المعيار يساس - ه ا الت ير  وفي ال اوي  المقابل   ا 

 تاألداءيجل أن تتوافر فيه مااي  التيفي  إلى ت يير مستوى 
 أن تتوفر للمقيا  القدر  ةلى واف العوامل المتطابك  التي تتدامل معا لتطكيل المقيا  المهائيت -
باااانداء  األداءياليااااا بندائهااااا فااااي فتاااارا  سااااابق  وكاااا له مقارماااا  هاااا ا  سساااا مؤ أن يساااامة المعيااااار بمقارماااا  أداء ال -

 أمرىت مؤسسا 
 تمؤسس ةلى أسا  الفهم السليم والتيديد الواضة ألهداف ووظائف ال األداءمؤطرا   إمتيارأن يتم  -
ا ساتبعاد تانيير العوامال التاي تمار إلشبد من فيص وتيليل البياماا  المياسابي   األداءةمد وضا معايير  -

  .مؤسسةن مطا  سيطر  ال

بيارص وتام تفساير متائجهاا بعمايا    إساتمدم الماليا  أدا  مفياد  فاي التقيايم الماالي إ ا ماا  المسلإ ا تعد 
وفي الواوا فتن المسل المالي  تتعدد بتعادد األهاداف المرتبطا  بهاا  فهمااه مسال لقياا  المقادر  ةلاى تولياد الادمل 

مقااادر  ةلاااى الساااداد فاااي األجااال الطويااال  وتعاااد المسااال الماليااا  التفاااايلي  فاااي األجااال القااااير  وأمااارى لقياااا  ال
 1والمساةد  تفسيرا وتع ي ا للمؤطرا  المالي  العام .

ساتمدامواألكيرهاا طايوةا و  للمؤسسا المالي  األداءوفيمايلي أهم المسل المالي  التي تستمدم في تقييم  ا  ا 
 رئيسي   تتميل في: ه ه المسل تم تقسيمها في مم  فئا  أو مجموةا  

   المالي تمءمجموة  مسل الم  -
 مجموة  مسل اإلمتاجي ت -
 مجموة  مسل هيكل رأ  المالت -
 مجموة  مسل الربيي ت -
 مجموة  مسل السو . -

 ة المالية:مءمجموعة نسب المال .2
الوفااء الماالي مان ما ل دراسا  وتيليال السايول  ووادر  اإلدار  فاي  األداءتهتم مسال ها ه المجموةا  بتقيايم 

وفقاا للقادر  ةلاى التساديد  وكماا  األداء  أي تقيايم إساتيقاوهافاي تااري   المؤسس المستيق  ةلى  لت اما اإلبتسديد 

                              
 .179- 178 مرجا ساب   ص  وبطاقة التقييم المتوازن الداءأساسيات ميمد ابيي إدري   طاهر ميسن ال البي  وائل   1
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يباادو ماان مضاامون الساايول  فااتن مجموةاا  مساابها تعااد مؤطاارا  اااريي  لتيديااد الماادى الاا ي يمكاان أن تتعاارد لااه 
 مستيق .  إلت اما يد ما ةليها من تسد ةلىلمماطر اإلف   والماتج  ةن ةدم القدر   المؤسس 
تعتبار مان الماوايي المهما   إساتيقاوهاهاا الماليا  الجاريا  ةماد إلت اماتةلى سداد  المؤسس إن تيليل مقدر   

هتماماا و إساتمداميي  تهم ةاد  أطاراف وةلاى رأساها الادائمين والبماوه  وتعتبار مسال السايول  مان أوادم المسال    اا 
ةمااد رابتااه بتقااديم  مؤسساا   وكاا له البمااه يهااتم بدراساا  المركاا  المااالي للاإلسااتيقا د فالاادائن يهااتم بسااداد ديمااه ةماا

و لااه  المؤسساا تياااول الميافظاا  ةلااى ساامع   المؤسساا   وكاا له األماار فااتن إدار  مؤسساا ياا  للاإلئتمامالتسااهي   
مكامياااا  سااااد مؤسساااا سااااتقرار الوضااااا الماااالي للإةااان طرياااا  رساااام السياسااااا  الماليااا  الكفيلاااا  بضاااامان  اد الااااديون وا 

 المستيق  ةليها ةمد يلول  جالها بتمتظام. 
 :هابر  أمن تتضمن مجموة  مسل الم ءم  المالي  مسل مالي  

 مسب  التداولت -
 مسب  التداول السريع ت -
 مسب  السيول  المطلق ت -
 سيول  اليسابا  المديم ت -
 سيول  المم ون السلعيت -
 .لت اما اإلمسب  التدف  المقدي إلى إجمالي  -

الماادى القاااير  فاايهااا إلت اماتةلااى تلبياا   المؤسساا   إلااى مااا سااب  فااتن هاا ه المساال تطااير إلااى واادر  إضاااف
المتداولا   ااولةلاى الع وا  ماا باين األتعتماد مسال السايول   فاتنوةاد  ما يكاون  لاه لماد  سام  واياد   وةموماا 

 ا.وكيفي  يسابه مجموة ه ه المسل فيمايلي مبين معمى بعد و   المتداول  ماوموال

 نسبة التداول: 1.2
قاااير  األجاال بواسااط  األاااول ال لت امااا اإللتيديااد الماادى الاا ي يمكاان فيااه ت طياا    تسااتمدم هاا ه المسااب

هاا ه   أو بمعماى  مار تقاي  لت اماا اإلها ه  إساتيقا التاي يمكان تيويلهاا إلاى مقديا  فاي مواةياد تتفا  ماا تاواري  
متداولاا  ةمااد تيويلهااا إلااى مقدياا  و لااه وباال أن تااابة إلااى أي ماادى يمكاان أن تااممفد ويماا  األاااول الالمسااب  
  اير وادر  ةلى سداد ماومها المتداول . المؤسس 

 

 



تقييمه وطرق المالي األداء                     الثالث                                               الفصل  

107 

 

تعتبار هاا ه المسااب  ماان أكيار المساال المالياا  طاايوةا  ييا  تهااتم بقيااا  ماادى مقادر  المؤسساا  ةلااى ت طياا  
متداولا  كلماا كاان  لاه ةان المااوم الكلما  اد  األااول المتداولا  بالمسب  له ه المسب  ها واير  األجل  إلت امات

 ها واير  األجل.    إلت اماتسداد  ةلىةلى ودر  المؤسس   لبمياب  دلي

                = نسبة التداول

ل مؤطار ضافأتقادم  ألمهااوباوش مان طارف مساتمدميها شوا  مساب  التاداول كمقياا  ةاام للسايول   مطير إلاى أن
مقاااد فاااي موةاااد يتااا امن وموةاااد ساااداد  إلاااىياااتم تيويلهاااا  أنيتوواااا  بنااااولولااا  ممفااارد ةااان مااادى ت طيااا  المااااوم المتدا

 الماوم المتداول . 

تدمي مسب  السيول  بقلا  لكوماه مؤطارا لمطاك   فاي التادف  المقادي ةلاى المادى القااير  إلىويمظر الميللون 
المتداولا  المتيارر  مان مطالباا   األااولها ه المساب  فيعماي  يااد  فاي ويما   إرتفااي أماالمؤسس    إف   إلىود تؤدي 

ش يمظار  أن  ولكان يجال األجالبالمساب  للادائمين واايري  أماماا أكيرال ي يعمي وضعا  األمر  األجلالدائمين القاير  
 ياااد  ةاان اليجاام المماساال ماان  أومقاادا معطاا   إماااوااد يعمااي  ألمااهاياار العااادي فااي هاا ه المسااب    رتفاااياإل إلااىرتياااح تب

 إدار جميعهاا مظااهر لساوء  األماورا اير مبرر في يجم الديون بسبل البطء في تياايلها  وها ه اةإرتف أوالبضاة   
 1السيول .

ماليا  تواجاه المؤسسا   فضاعف وادرتها ةلاى الوفااء ياؤدي  ااعوبا  أيا ةلاى مساب  التاداول تمعك  سلبيا كما 
المااوم  إرتفااي إلاىياؤدي  ماراأل  وميال ها ا ماديوميتها للبماوه إرتفااي إلاى  كماا ياؤدي لت اماا اإلالتباطؤ في دفا  إلى

فااي مسااب  التااداول   إممفااادالاا ي ياامعك  ةلااى طااكل  األماارالمتداولاا    األاااولماان مسااب  ت ايااد  أكباارالمتداولاا  بمسااب  
 ةن بعد الاعوبا .   ممفادويعبر ميل ه ا اإل

 ماان ساام  إلااى هاااور تطيااتم تقياايم مسااب  التااداول للمؤسساا  ةلااى ضااوء المسااب  السااائد  فااي الاااماة  وماادى 
ن إ .المتداولا  خصعو أي أن األصول المتداولة تكون ضعف  ال 1: 2  ةلما أن المتوسط العادي للاماة  هاو أمرى

ماان المسااب   أواالهااا وا  ا كاماا  المسااب  تلت اماتن المؤسساا  تتمتااا بقاادر  ةالياا  ةلااى الوفاااء بأال ياااد  ةاان هاا ه المسااب  يعمااي 
  وها ا الامقص واد يامعك  ةلاى هااإلت امات  تعاامي مان مقاص فاي سايولتها لمواجها  ن المؤسساأن  لاه يعماي تالمعياري  فا

 2ها. إلت اماتهام  األمان ال ي توفره المؤسس  ةاد  لسداد 
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توسط الاماة  ش يعتبر روما سيريا يجل أن تلت م به جميا المؤسسا    لاه أن همااه الكييار مان بالمسب  لم
مسااال ت ياااد ةااان متوساااط الااااماة   كماااا أن همااااه الكييااار مااان المؤسساااا  المؤسساااا  الماجيااا  والتاااي تعمااال فاااي ظااال 

ل مساال تقاال ةاان مسااتوى الاااماة   وبالتااالي فتمااه يقااا ةلااى ةااات  الميلاال المااالي ظااالماجياا  أيضااا ولكمهااا تعماال فااي 
   1في الدراس  لتيديد أسبال ه ا التباين. ستمراراإل

  لمقديااا  والمقديااا  المعادلااا ا كااال مااانالمتداولااا   األااااول تتضااامنلدوليااا  وفقاااا لمعاااايير التقاااارير الماليااا  او 
 المسااتيق  واإلياارادا الماااروفا  المدفوةاا  مقادما السالعي و  المماا ونو    المالياا  الميااتفظ بهاا للمتاااجر ساتيمارااإل
التااي ساايتم تسااديدها ماا ل الماااوم الماااوم المتداولاا  تضاام مااا بيم  األاااول اياار المتداولاا  الميااتفظ بهااا للبياااو 

المي امياا  والتااي يااتم  إةاادادةطاار طااهرا بعااد تاااري   إيماايدياا  التطاا يلي  للمؤسساا   والتااي تسااتي  ماا ل الاادور  العا
  مرى ةلى المؤسس أي يقو  أالدفا و  وأورا اليسابا  الدائم  كالدائمين والتي تطمل   اراد المتاجر تيملها أل

 إلت امااا األجاال وأي لقاارود طويلاا  الجاا ء المسااتي  ماان ا  ياارادا  المقبوضاا  مقاادماالماااروفا  المسااتيق  واإل
 الطروط السابق .مرى تمطب  ةليها أ

ااول متداولا  ألاى إوفقاا لمعاايير التقاارير الماليا  الدوليا  أن تاميف العماار الساابق    يظوبالمقارم  م
  أي أن األااااول المتداولااا  وفااا  المظاااام المظاااام المياسااابي الماااالي ها ضااامنومااااوم متداولااا  يتوافااا  ماااا تااااميف

 لمياسبي المالي تضم مف  العماار السابق   ومف  الطيء بالمسب  لعماار الماوم المتداول .ا

 نسبة التداول السريعة: 2.2
يعاااال ةلاااى مساااب  التاااداول أمهاااا تفتااارد أن الممااا ون السااالعي يساااهل تيويلاااه إلاااى مقديااا   وميااال هااا ا ماااا 
د األاول المتداول  ود ش يمكن تيويلها إلاى بع إيتمالود ش يكون مقبوش من الدائمين  أي أن هماه  اإلفتراد

مسال  إيتساالم  ه ه األاول في اليسابان ةماد أمقدي  بسهول  م ل الفتر  القاير   في ه ه اليال  يجل ةدم 
تجااد  المؤسساا فااي الفتاار  القاااير   فاات ا كاماا   لت امااا اإلها كنسااا  لسااداد إسااتمدامالساايول  مظاارا ألمااه ش يمكاان 

ماان األاااول المتداولاا  ةمااد  إسااتبعادهمماا ون إلااى مقدياا  ماا ل الفتاار  القاااير  فتمااه يجاال اااعوب  فااي تيوياال ال
  2مسل السيول   وفي ه ه اليال  ميال ةلى ما يطل  ةليه مسب  السيول  السريع . إيتسال
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تساااتعمل هااا ه المساااب  إلمتباااار مااادى كفايااا  المااااادر المقديااا  وطااابه المقديااا  الموجاااود  لااادى المؤسسااا  فاااي 
تسييل موجوداتها من المم ون. وضمن ه ه الطروط تعتبر  إلى ضطراراإلدون  األجلها القاير  إلت امات  مواجه

تساتيمي  وألمهااسايول    األكيار ااولاألوتااارها ةلاى تيفظا للسيول  من مسب  التاداول إل أكيره ه المسب  مقياسا 
  1المم وما .
 = التداول السريعة نسبة     

 

لاى مقديا  إن تتياول أالتاي يمكان و مارى األ واألااولسايول  كالمقديا   األكياراول األ المسب  ه هتتضمن 
واألورا  المالي  والمديمين  أي أمه يستبعد من إجمالي األاول المتداولا  جل قاير  األال  ستيمارااإلبسرة  ميل 

 .ول المتداول  األكير سيول المم ون السلعي والماروفا  المدفوة  مقدما واإليرادا  المستيق  للواول إلى األا
هااا الجارياا  دون إلت اماتبمعمااى أمااه بتمكااان المؤسساا  سااداد  1:1وتعتباار المسااب  المتوسااط  للاااماة  هااي 

المم ون  كما أن هماه الكيير مان الميللاين المااليين الا ين يعتقادون أن مساب  السايول  الساريع   ستمدامالياج  إل
الطاديد فاي  ممفاادن اإلتوبالمقابال فاالمؤسسا  وااير  األجال   إلت اما اد التي تبل  الوايد ايية تعد كافي  لسد

  مماطر كبير  تعتري المؤسس . إلىه ه المسب  يطير 
 نسبة السيولة النقدية: 3.2

سايول  المقديا  الن مساب  تالمما ون ما ل سام   فا تساييل ا كام  مسب  السايول  الساريع  تفتارد ااعوب  إ 
ن تماار كاا له فاا ا كااان األا  سااتيقا  المؤسساا  لاادى العماا ء ماا ل مفاا  الفتاار   و يضااا اااعوب  تيااايل مأتفتاارد 

ماادر توفير السيول  سوف تميار في المقدي  وما في يكمها ميل الودائا المارفي   وما تملكه المؤسسا  مان 
و أتاا كر  لااى مقدياا  بساارة  دون مسااائر رأساامالي إالمالياا  التااي يسااهل تيويلهااا  األورا و ايرهااا ماان أ ون م اماا  أ

 .   اإلط  دون مسائر ةلى 
فهااي وااير  األجاال   هاااإلت اماتالمقدياا  المتايا  فااي ليظا  معيماا  لتساديد  المؤسسا مساب  مقاادر  ال تباين هاا ه

  فاي األورا  ساتيمارااإلالمقديا  مان تمتلف ةن المسبتين الساابقتين ألمهاا تهاتم بالعمااار المقديا  أو ماا فاي يكام 
اااول المقدياا  السااائل  والقابلاا  تسااتمدم مسااب  الساايول  المقدياا  للتعبياار ةاان ماادى كفاياا  األ   إضاااف  لمااا سااب المالياا 

جال والاديون المساتيق  الساداد فاي العاام قااير  األال لت اماا اإللى سيول  بسهول  ومدى كفايتها لمواجه  إللتيويل 
 مرى.أاول متداول  ألى بيا إضطرار القادم دون اإل

 

 =   السيولة النقدية بةنس                   
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بال أمهاا  نم  في اليسبان كل من العما ء وأورا  القابد والمما ون تش ما ي يظ ةلى ه ه المسب  أمها 
  القاير  األجل والتي يمكن التملص ممها ستيمارااإلتقتار في بسطها ةلى المقدي  واألاول طبه المقدي  ميل 

ماان البساااط يساااابا  الاا مم إ ا كامااا  تيتااااا لفتاار  طويلااا  مسااابيا  بسااهول  ودون مساااار  كبيااار   كمااا يساااتبعد كااا له
كير تطددا من أالمسب   ه هي ت ير  ومن يم تعتبر مها ش تتعرد ألنالمسب  تتمي  به ه ن ألتيايلها  والم يظ 

 كل من مسب  التداول ومسب  السيول .
 إيجابيااويعتبار  لاه مؤطارا  لمؤسسا اةن سايول   إيجابيابالمسب  له ه المسب  كلما ارتفع  كان  له مؤطرا 

ةتمادالطلل ةليه  و  إرتفايمم ومها السلعي بسبل  إممفادألمها دليل ةلى  هاللوضا المالي ل هاا سياسا  البياا ا 
المقادي ولا له يكااون ةماار الماديمين مااممفد أيضاا وكا له األماار واد تكاون الماااوم المتداولا  مممفضا  بساابل 

 والمدما . سياس  الطراء المقدي للسلا إةتماد

  تها من جه الرئيسي لسيول اإلمتباربيرص ودو  ألمها  تها  مراوبمؤسسال ةلىومظرا ألهمي  ه ه المسب  
الاااديون ةماااد موةاااد  سااادادةلاااى  تهاتاااوفير السااايول  المقديااا  ال  مااا  لضااامان وااادر ومااان جهااا  أمااارى ةلاااى المؤسسااا  

ةليها لمعرف  مدى الااي   ةتماداإله المسب  يمكن وجد ويم  ةالمي  ميدد  له مه ش تألى إمطير   كما إستيقاوها
ةلاى الارام مان أن المياسابين واد و     المااا مؤسسا  يي  أمها تعتمد ةلى الااماة  وظاروف المؤسسالمالي  لل

 .2 و 1 مياور بيناألكير أهمي  ةلى األرجة  تجاهإش أن اإل 1.5أواوا بروم ميو 
 :صافي رأس المال العامل 4.2

لهاا ا فهااو   المتداولاا  ماااومالمتداولاا  وال األاااولالفاار  بااين  ةلااى أمااهالمااال العاماال  رأ يعاارف اااافي 
مادى  باألرواامباين ي  بال هاو ةباار  ةان مفهاوم كماي لمساب  التاداول  ييا  األمارىلي  مساب  ماليا  كبقيا  المسال 

 أود  بطريقا  مسابي  المتداول  ةلى المااوم المتداولا   فاي ياين تعبار مساب  التاداول ةان ها ه ال ياا األاول ياد  
 بعدد المرا . 

 الخصوم المتداولة. -المتداولة الصولالمال العامل=  رأسافي ص           
المتداولاا  ماان ساالطان الماااوم المتداولاا    األاااولالمااال العاماال الجاا ء المتياارر ماان  رأ يمياال اااافي 

ن تمان الماييا  التمويليا  فا أماا  لمؤسسا ةلاى ا األجالالمتاح للديون القاير   األمانوه ا الج ء ةبار  ةن هام  
 األجاالالمتداولاا  الاا ي لاام تكااف الماااادر القاااير   األاااولالمااال العاماال يعباار ةاان  لااه الجاا ء ماان  رأ اااافي 

التجاريا   وتيااول المؤسساا   كالقرود ويقو  المسااهمين األجللتمويله  وب ا يجل تمويله من ماادر طويل  
 1.المال العامل موا م  في  له بين السيول  والربيي  رأ الممكن من اافي  األدمىاماةي  العمل باليد الو 
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مااه ماان الاااعل وجااود مسااب  معيارياا  متفقااا ةليهااا ألااى إطااار  تجاادر اإلالمساب  لمعااايير الساايول  الاااماةي  ب
سايول  وجود معيار متف  ةليه لاماة  معيم   لكان يمكان القاول أن معاايير المكان ن كان باإلا  كمقيا  للسيول  و 

تكاااون ةااااد  متطااادد  بالمساااب  للمؤسساااا  الماليااا  والماااارفي  وكااا له إلاااى ياااد ماااا التجاريااا   فاااي ياااين تكاااون هااا ه 
وماان   المعااايير مممفضاا  إلااى يااد مااا بالمسااب  للمؤسسااا  العاملاا  فااي القطاااي الاااماةي أو فااي وطاااي الماادما 

ون الكماااي لسااايول  المؤسسااا  دون جامااال  مااار فاااتن مسااال السااايول  الساااابق  الااا كر تعبااار ةااان الميتاااوى أو المضااام
مؤطاااارا  أماااارى هااااي مساااال أو معاااادش  دوران  إسااااتمدامالميتااااوى أو المضاااامون المااااوةي الاااا ي يتطلاااال لتقييمااااه 

 1الموجودا  أو المطلوبا  المتداول .
 مجموعة نسب اإلنتاجية: .3 

ماا  تمدامإساوتسمى أيضا بمسل المطاط  هدف ه ه المسل يميار فاي وياا  كفااء  وفاةليا  اإلدار  فاي 
فاااي ملااا  وتولياااد المبيعاااا   وةااااد  ماااا تعكااا  متاااائج هااا ه المسااال ةااان يااادود  ااااول  فاااي األإساااتيمارالااديها مااان 
ها الممتلف   ماوااا إ ا ماا تام مقارما   لاه أاولفي  المؤسس لما يجل أن تستيمره إدار   وتاادياإل اإلستيمار
من  نكبرب اإلستيمار  فالمؤسس طاي ال ي تعمل فيه الممايل  التي تمتمي لمف  الق المؤسسا ما متائج  اإلستيمار
فاي ياين   مؤسسا لل اإليراديا ةاط  ش يادر ةائادالربيا(  مماا يضاعف مان القاو   إستيمارايعد   وتاادياإلاليدود 
الماااممفد ةااان ضاااياي فااارص تيقيااا  مبيعاااا  إضاااافي  وبالتاااالي ضاااياي فااارص تيقيااا  أرباياااا  اإلساااتيماريطاااير 
 مايلي: ه المجموة  هبر  مسل أمن و  .إضافي 
 مسب  اافي المبيعا  إلى الموجودا  لدوران الموجودا ( ت -
 مسب  اافي المبيعا  إلى الموجودا  اليابت  لدوران الموجودا  اليابت (ت -
 مسب  اافي المبيعا  إلى الموجودا  المتداول  لدوران الموجودا  المتداول ( ت -
 معدل دوران المم ون السلعيت -
 لمال العامل.معدل دوران رأ  ا -

 فيمايلي مبين معمى بعد ه ه المسل وكيفي  يسابها.و 

 معدل دوران المخزون السلعي:  1.3

مدى مطاط أو سيول   المعدل اقي  ه يمن المم ون  يي   اإلمتفاييطل  ةلى ه ه المسب  ك له بمعدل 
وبيعهااا ماا ل الفتاار  المالياا   مم ومااا بطااراء ال المؤسساا   أي ةاادد الماارا  التااي تقااوم فيهااا المؤسساا المماا ون فااي 
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  البضائا الممتجا  أو الماامع  ممتجا  تي  التامياال  ويطمل المم ون ةاد  المواد األولي   البضائا  الوايد 
  1 بسعر البيا.

   

الطاراء   بساعرالمما ون فيساعر ةااد   أمااسعار الجاري  السائد  في السو   ملي  تسعر المبيعا  باألفي الييا  الع
التكلفاا   أسااا تيتساال التكلفاا  ةلااى  أنالقيماا  التيليلياا   لاا ا يماااة  إضااعاف إلااىطريقاا  التقياايم هاا ه يااؤدي  إماات ف إن

ون مفهااوم كمااي فااي ليظااا    يميااال الممااكمااا المسااب .  إيتسااالباادش ماان المبيعااا  لتويياااد طريقاا   (الطااراء سااعرالتاريمي ل
لاا له يسااتمدم   مفهااوم تاادفقي ييااال ةلااى ماار الاا من وتتااراكم تكلفاا  البضاااة  المباةاا  أوفااي يااين تمياال المبيعااا    معيماا 

   2.معدل دوران المم ون إيتسالمتوسط المم ون يتى يتويد المفهوم المستمدم في 

المماا ون فااي توليااد المبيعااا  وماادى  إسااتمدامماادى كفاااء  كاا له دوران المماا ون الساالعي معاادل يقااي  كمااا 
ن سارة  دوران تر  يارف فيها المم ون فاتن الاربة يتيقا   وبالتاالي فامه ما كل مأدار  المم ون  يي  إالكفاء  في 

كياار أبالممااا ن وتااابة أو المااواد أو الممتجااا  ماارا مراوبااا يياا  ساايقل متوسااط فتاار  بقاااء البضاااة  أالمماا ون يكااون 
ماا مفاا ه ةادم كفايا  المما ون ورب إلاىدرج  كبير  ود ياؤدي  إلىيد معين ألن سرة  دوران المم ون  إلىسيول   لكن 

ن بااطء دوران المماا ون وااد يكااون تفااي ييمهااا  وةلااى العكاا  فااوبالتااالي ةاادم القاادر  ةلااى تلبياا  بعااد طلبااا  العماا ء 
يعتمد ةلى موةي  وطبيع  مطاط  إممابطء دوران المم ون  أون سرة  توما ه ا ف  معماه تكد  وتعطل ه ا المم ون

ماا كاما  المؤسسا   إ ايكاون مرتفعاا مسابيا  أنالمما ون يجال  معادل دوران أن  بمعمى إمتااالمؤسس  وما تقدمه من 
ماا كاما  المؤسساا   إ ا أباطءها ا المعادل يكاون بالضارور   أنساريع  التلاف  فاي ياين  أوتتعامال فاي سالع  مساتهلك  
تكااون أكياار المماا ون الساالعي معاادل دوران  إسااتمراان المتيجاا  التااي ميااال ةليهااا ةمااد إ3 تتعاماال فااي ساالع  معماار .

ويمكان تيويال معادل دوران   فاي مفا  الااماة  المؤسساا و ا  معمى فقط ةمدما يتم مقارمتها ما ايرها مان  فائد 
  كمايلي.ه إيتسابالمم ون إلى معدل ةمر المم ون يي  يتم 

 =عدل عمر المخزونم       

 معدل دوران رأس المال العامل: 2.3
يديد مدى ودر  المؤسس  ةلى تاريف ت فيللياول ةلى دشل  تساةد  يتم يسال ه ا المعدل 

 وماتج البيا في توليد دمل  إيرادا ةلى  اداااةتماإل امي ااااإمكي اااالممتجا  ومدى تقبل السو  لتله الممتجا   وبالتال

                              
 .77- 76ص   2006الطبع  اليامي   ، ةمان، دار وائل للمطرالتحليل المالي بإستخدام الحاسوب، لدوري  مور الدين أديل  ةبد الريمان ا  1
2
 .71-70  ص 2000دار المسير  للمطر  ةمان  الطبع  األولى  التحليل المالي للقوائم المالية واإلفصاح المحاسبي، مالد وهيل الراوي    

3
 .207مرجا ساب   ص  تحليل القوائم المالية في ظل المعايير المحاسبيةيامد يجا ي   وجدي  

 معدل دوران المخزون

 كلفة البضاعة المتاحة للبيع
 المخزون

360 

= معدل دوران المخزون السلعي  
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ماه كلماا  اد معادل أمماساب   ييا   وأربااح رأسامالي يتياطاا  وتراكماا  إه وبال تكاوين إلت اماتامماسل يكفي لسداد 
ةلاى مواجها   اال اتي  أفضل وكلما كاما  وادرتهردها المؤسس  ةلى موا إةتمادالمال العامل كلما كان   رأدوران 
فاي اليااول  أفضالممياه طاروط  إلاىيسن  وكلما كام  لاه جا بيا  ويقا  تادفا المتعااملين معاه أالمالي   األةباء
   1.إليهاو ورود ييتاا أ إئتماني أةلى 

    =ل المال العام رأسمعدل دوران 
 

األااول الساائل  التاي  إسات  له ا المؤطر ةن المعيار الااماةي يعكا  ضاعف كفااء  اإلدار  فاي  إممفادن إ
  2.المؤسس ه يعمي  ياد  درج  سيول  إرتفاةتيتفظ بها  بيمما 

المسااااتيمرين المااااال العاماااال تجتاااا ل  رأ ن المؤسسااااا  التااااي تيااااتفظ بقاااادر مماساااال ماااان أ إضاااااف  إلااااى
سات  لهاا و يااد  مبيعاتهاا و تلت اماتن التعرف ةلى مقدر  المؤسس  ةلى الوفاء بالمتيفظين  ويمك الفارص الماليا   ا 

ويعتبار ةادم كفااء  رأ  الماال العامال ماا ةادم القادر  ةلاى تساييل   المتاي  بتيديد مدى كفاي  رأ  مالها العامال
ماو الساموي لارأ  الماال العامال ة ما  األاول المتداول  مان األسابال الطاائع  لفطال المؤسساا   بيمماا يعتبار الم

  3 دهارها.ا  ايجابي  ةلى ممو الطرك  و 

 :معدل دوران إجمالي الصول 3.3
 إممفااد  ييا  يادل األااولمجماوي  إسات  لو ال ياد  فاي ألى ويا  مدى المقص إيهدف ه ا المعدل  

 ياااااد  اياااار مساااات ل  فااااي  هماااااه أن أي  أاااااولهامتفاةهااااا بكاماااال ا  المؤسساااا  و  إسااااتمدام لااااه المعاااادل ةلااااى ةاااادم 
 الفعال لها.   ستمدامإلو اأ األاولفي  اإلستيمارمقص  إلى  كما يطير  ياد  المعدل اإلستيمار
وكلمااا  اد معاادل   ألاااولها فااي ملاا  المبيعااا  المؤسساا  إسااتمدامإلااى ماادى فعالياا  يطااير هاا ا المعاادل ف
كوماه  المؤسسا المقياا  لاه أهميا  كبارى إلدار  وها ا   األااول إساتمدامجمالي األاول كلما  اد  فعالي  إدوران 

 4ها.يعطي مؤطر ةن الجدوى المالي  لعمليات
  معدل دوران إجمالي الصول=

 

لمص جميا مسل المطاط األمرى وتتنير بكل ممهاا  وتعتبار مان ت األمه المسب  هتعمل المؤسسا  ةلى يسال ه 
 اول.متاجي  ه ه األإي أاول ةلى تيقي  المبيعا   في األ  ستيمارااإلطمل المقايي  بيكم كومها مؤطرا لقدر  أ

                              
1
 .344-343   ص2005  اإلسكمدري الدار الجامعي     في البورصة اإلستثمارو  الداءتقييم ومراجعة  لغراضالتحليل المالي لطفي   أيمدأمين السيد   

 .82 مرجا ساب   صإستخدام الحاسوب، التحليل المالي بةبد الريمان الدوري  مور الدين أديل    2
3
 .345 صمرجا ساب     في البورصة اإلستثمارو  الداءتقييم ومراجعة  لغراضالتحليل المالي لطفي   أيمدأمين السيد   

 .83 مرجا ساب   صالتحليل المالي بإستخدام الحاسوب، ةبد الريمان الدوري  مور الدين أديل    4

 صافي المبيعات
 رأس المال العامل

 صافي المبيعات
 إجمالي الصول
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ه لليكااام ةلااى معااادش  الاادوران لااادى ممتلاااف إسااتمداميمكااان معااادل ممطااي كمااا مطاااير إلااى أماااه ش يوجااد 
طااول فتاار  الاادور  اإلمتاجياا   وموةياا  الممااتج  تمت فالمؤسسااا   باال يمتلااف هاا ا المعاادل ماان اااماة  ألماارى باا

  .(2بل  مرتانلالي   إش أن هماه من يرى أن متوسط الاماة  يوك له درج  الكياف  الرأسم
 1ي:لما ي األاولإجمالي ةلى معدل دوران ي يظ وما 

رتفااا هاا ا المعاادل ةاان المعاادل السااائد فااي الاااماة  أو ةاان معاادل مفاا  المؤسساا  للسااموا  السااابق  إكلمااا  -
فيها ما يجم المطاط ال ي  تيماراإلسأاول المؤسس  وةلى تماسل  إست  لكفاء   إرتفايكلما دل ةلى 
 تتيق  من ورائها

ه تممفاضاالاا له فو اليابتاا    واألاااولن هاا ا المعاادل يعتباار ميااال  لمعاادش  دوران المماا ون والمااديمين أ -
و أطاواااا  ةاطلاااا  يجاااال الااااتملص ممهااااا  أواااااول اياااار مساااات ل  أةاااان متوسااااط الاااااماة  يعمااااي وجااااود 

 تموال المستيمر  فيهاؤسس  ما األو ود يعمي ةدم تماسل يجم مطاط المأها  إست  ل

و لاامف  المؤسساا  ةاان أ  المعاادل للااماة  إيتسااالماار المااد  فااي يالا  آلااول جمااالي األإ إسااتمدامياتم  -
 رايد  مر المد .   تستمدامالسموا  السابق  ب

 معدل دوران الصول الثابتة: 4.3
المبيعاااا  وة وتهاااا  ساااتمدامتاألااااول اليابتااا  فاااي المؤسسااا  و لاااه ب إساااتمداميقاااي  هااا ا المعااادل كفااااء  

األاول اليابتا   فات ا كاما  ها ه  إستمدامباألاول اليابت   يي  يوضة ه ا المعدل كمي  المبيعا  الماجم  ةن 
 ستيمار ديمار وايد في األاول اليابت  يمجم ةمه ديمارين مبيعا .إفتن  له يعمي  2المسب  تساوي مي  

  
 

ااااول اليابتااا   ييااا  ياااتم وياااا  معااادل األ إساااتمدامةااادد مااارا  يابتااا  دوران األااااول المعااادل  يقاااي إ ا 
ةوام السااااابق  اااااول اليابتااا  باااااألاااااول اليابتااا   وبمقارماااا  ةااادد ماااارا  دوران األمااااوال المؤسسااا  فااااي األأاساااتيمار 

  2اولها اليابت .المؤسس  أل إستمدامومعدش  المؤسس  الممايل  للمطاط يتضة مدى 
 3مي امي  والماص باألاول اليابت  فتن ه ا األمير يتنير بمجموة  من العوامل ممها:بالمسب  للروم الظاهر في ال

 اول اليابت  ةمد ييا تهاتتكلف  األ -

                              
 .216-215 مرجا ساب   ص  ل القوائم المالية في ظل المعايير المحاسبيةتحلييامد يجا ي   وجدي  1
 .367 صمرجا ساب     في البورصة اإلستثمارو  الداءتقييم ومراجعة  لغراضالتحليل المالي لطفي   أيمدأمين السيد   2
3
 .379  مرجا ساب   ص مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل الماليمفلة ميمد ةقل    

المبيعات صافي صول الثابتة =معدل دوران ال   
 متوسط صافي الصول الثابتة
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 طول فتر  ييا تهات -
 المتبع  من وبل المؤسس ت اإلهت هسياسا   -
 كون األاول مملوك  من وبل المؤسس  أو مستنجر . -

ي معدش  الادوران باين مؤسساا  تتطااب  أااولها اليابتا  مان ييا  ف إمت فبالمسب  له ه العوامل ود تؤدي إلى 
 القيم   األمر ال ي يستدةي أم ها في اليسبان من وبل الميلل. 

 1ي:لوي يظ ةلى معدل دوران األاول اليابت  ما ي

و ةاان معادش  الساام  السااابق  لاامف  المؤسساا  أرتفااا هاا ا المعاادل ةاان المعادل السااائد فااي الاااماة  إكلماا  -
اااول اليابتاا  فااي توليااد المبيعااا   والعكاا  يعمااي وجااود طاواا  األ إساات  لكفاااء   إرتفااايدل ةلااى  كلمااا

كاما   إ االمؤسسا  مان  لاه  إدار ها ما تي ير إست  لو أةاطل  ش تست ل وبالتالي يجل التملص ممها 
 تيابت  جديد  أاولتمطط لطراء 

روام األااول اليابتا   مار الماد   إساتمدام  ياتم اليابتا اولسال متوسط األيفي يال  ةدم توافر بياما  ل -
 تاإلهت هما مراةا  طرح مماص   في مقام المسب 

ةتبارهااا ماان األاااول اليابتاا  ألاااراد هاا ه المسااب  إفااي يالاا  وجااود مطااروةا  تياا  التمفياا  يجاال ةاادم  -
 يي  لم تست ل بعد في توليد المبيعا .

مجموي األاول التاي تساتمدمها المؤسسا  لماد  تفاو  ي فتتميل فتن ه ه األمير  اول اليابت  ربالمسب  ل
ةطاار طااهرا  وبعبااار  أماارى تتمياال فااي مجمااوي األاااول اياار المتداولاا   هاا ه األمياار  يااتم تيديااد متوسااطها  يمااياإل

 ال ي يستمدم في يسال معدل دوران األاول اليابت .

 أاااولهابياار  والتااي تطااكل ا  الكمؤسساامااا طبقاا  ةلااى ال إ اتعتباار هاا ه المسااب   ا  دشلاا  جيااد  ماااا  
مطاك   ها ه المساب  هاو الفار  باين  أهاممان  أن إش  الكلي  لديها  ستيمارااإل إجماليمن  األساسياليابت  الج ء 

المساب  مبمياا  إيتسااليجعال  أناليابت  في دفاتر المؤسس  وويمتها الفعلي   لا ا همااه مان ييااول  األاولاافي 
 ا  المتراكم .اإلهت كطرح دون  األاولتكلف  ه ه  أسا ةلى 

 
 

                              
1
 .215-214 مرجا ساب   ص  تحليل القوائم المالية في ظل المعايير المحاسبيةيامد يجا ي   وجدي  
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 معدل دورا ن المدينين: 5.3

 أي  اإلستيقا ويا  مدى مجاح وودر  المؤسس  ةلى تيايل ديومها في مواةيد  إلىيهدف ه ا المعدل  
لااى إلاا ا يتعااين دائمااا تيلياال رواام المااديمين   اإلئتمااانالاا مم وكمؤطاار لكفاااء  سياسااا   إدار يسااتمدم كمؤطاار لتقياايم 

 اآلجل سا  مسب  المبيعا  أل  له المعدل ةلى وديون معدوم   وييس  وديون مطكوه في تيايلها ديون جيد
 1 .جلورا  القبد واير  األألى متوسط المديمين بما في  له إ

 

سااتبعاد المبيعااا  المقدياا  ومااردودا  المبيعااا  والمااام تجلاا  الاااافي  يااتم تيدياادها ببالمسااب  للمبيعااا  اآل
ول أماتج جما رايد الماديمين  بقسم  هيتم يسابفمتوسط اافي المديمين أما ، جمالي المبيعا إالمسموح به من 

  .2ةلىمر الفتر   و 

 ةااادد مااارا  التياااايل التاااي تتياااول فيهاااا اليساااابا  المديمااا  يوضاااةمعااادل إضااااف  لماااا ساااب  فاااتن هااا ا ال
ها ا المعادل يعبار ةان سارة  يركا   أنمقاد  ييا   إلاىالقبد(  أورا   المتموةونلالمديمون التجاريون  المديمون 

وهكا ا  أمارىيام التياايل مار   اإلئتماانيام البياا ب اإلئتماانةدد مارا  البياا ب أيفي اليسابا  المديم   اإلستيمار
المؤسسا  باالمظر لعادم  أربااح داد  إ داد ةدد دورا  البياا والتياايل كلماا إمه كلما أم ل العام  ومن الطبيعي 

 2يسابا  مديم  دائما يتم تط يلها بسرة . في اي   األموالتعطيل 

 اإلئتمااااانيقااااي  كفاااااء  ةمليتااااي ماااامة  فهااااوالقاااااير   األجااااللهاااا ا المعاااادل ة واااا  بتيلياااال الساااايول  فااااي 
 ياااد  معاادل  ن  أي أاااييةوالعكاا   اإلدار كلمااا  اد معاادل الاادوران كلمااا دل  لااه ةلااى كفاااء  يياا  والتيااايل  

 3القاير. األجللمديمين  وبالتالي وضا السيول  العام  في الدوران دليل ةلى مدى سيول  يسابا  ا

ممفض و رتفا المعدل إيتعلقان بالسيول   فكلما  اإلئتمانمعدل الدوران وفتر   كلماا دل  لاه ةلاى  اإلئتماانفتار   ا 
مارها ساتيإتياال ديومهاا بسارة  وتعياد  المؤسسا بييا  يادل ةلاى أن  مؤسسا الموارد المالي  لل إستمدامفي  أكبركفاء  

من ياجتهاا إلاى التمويال وةلاى األماص الماارجي  كماا يمكمماا واراء   ويقلل المؤسس مر  أمرى وهو ما ييسن سيول  
 4 .طويل   إئتمانمضطر إلى ممة المديمين فترا   اإلئتماناإلمتاجي والتسويقي ةلى أمه يعتبر جيد  المؤسس مطاط 

                              
1
 .363 صمرجا ساب     في البورصة اإلستثمارو  الداءتقييم ومراجعة  لغراضالتحليل المالي لطفي   أيمدأمين السيد   

2
 .278  ص1998  ةمان  الطبع  األولى    دار مجدشوي للمطرالتحليل المالي والمحاسبيااد  اليسيمي    

  .364-363 صمرجا ساب     في البورصة اإلستثمارو  الداءتقييم ومراجعة  لغراضالتحليل المالي لطفي   أيمدأمين السيد   3
 .78 ص  مرجا ساب   التحليل المالي مدخل صناعة القراراتممير طاكر و مرون    4

معدل دوران المدينين =        
 المبيعات اآلجلة الصافية
 متوسط صافي المدينين
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 مجموعة نسب هيكل رأس المال:. 4

المااااص بااااياا  هيكااال رأ  الماااال فاااي  األداءتااادمل فاااي تقيااايم التاااي مسااال الةااا  مجمو تتضااامن هااا ه ال
ةلاااى مااااادر التمويااال المقترضااا    ةتمااااداإل  وفاااي المؤسسااا   وتيدياااد المااادى الااا ي  هبااا  إلياااه إدار  المؤسسااا 
 هم مسل ه ه المجموة  هي:أ  و ةتماداإلالماتج  من  له   وتاادياإلوالجدوى 

 معدل ت طي  الفوائدت -
 طي  األةباء اليابت تمعدل ت  -
 مسب  هيكل رأ  المالت -
 مسب  الموجودا  اليابت  إلى ي  الملكي ت -
 مسب  الموجودا  المتداول  إلى ي  الملكي . -

ةلى دراس  الهيكل المالي لها و لاه مان ما ل تساليط الضاوء  المؤسس إدار   تساةدمسل ه ه المجموة  
  1ةلى المقطتين التاليتين:

 التمويل الداملي  والمارجي تالتوا ن بين ماادر  -
 بطكل سليم. المؤسس كفاء  استيمار األموال الموضوة  تي  تارف و  -

 2مجموة  يسترطد بها لراراد التالي :مسل ه ه الإلى ما سب  فتن  باإلضاف 

 أكبارةلاى مااادر التمويال الدامليا   ةتمااداإلمقدار التماس  في الهيكل التمويلي ييا  كلماا كاان معرف   -
فااي تموياال  مؤسساا ةلااى ماااادر التموياال المارجياا  يقاادم دلااي  أوليااا ةلااى القاادر  المالياا  لل ةتماااداإلماان 

 تهاتإستيمارا
معادلا  تسامى  إطاتقا للتيق  من أن التماس  في الهيكل التمويلي المطار إليه في الفقر  السابق  جياد ياتم  -

 األموال تم بكفاء . إستمداماألولي للتدليل ةلى أن  األداءبمعادل  

 :صولإلى إجمالي ال الديوننسبة  1.4
  المؤسس   والمتمم لهاا هاو مساب  مسااهم  إستيماراتبين ه ه المسب  مدى مساهم  المقرضين في تمويل  

لوياده مماا يقلال  وتارادمساب  المديوميا  المممفضا  تعماي ةادم تركيا  المؤسسا  ةلاى اإل إن  المالكين فاي التمويال

                              
  .54 ص  مرجا ساب   لي مدخل صناعة القراراتالتحليل الماممير طاكر و مرون    1
 .47مرجا ساب   ص المعاصرة في التحليل المالي،  تجاهاتاإل الييالي  وليد ماجي   2
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ي   بيممااا تعمااي مساال المديومياا  وتراضااالمؤسساا  كاماال طاوتهااا اإل إسااتمدم ائااد ةلااى المتووعاا  لااو ماان مساال الع
معقولا    أومتوساط   إوترادالدائمون مسب   ويفضلتكاليف المديومي  والمطر ود ييال مستقب    إرتفايالعالي  

  وةلاى أااولهالمؤسسا  وبياا ا إفا  بالمساب  لهام فاي يالا   األماانها ه المساب   اد هاام   إممفضا يي  كلماا 
   1.األرباحيبهم من امرتفع  لتعظيم م إوترادالم ه مسب   يفضلالعك  من  له 

المساب  المئويا  لرماوال التاي تام اليااول  وتارادوالتي يطل  ةليها ةااد  مساب  اإلمسب  ه ه التقي  كما 
  ييا  يفضال المقرضاون ةااد  مساب  جالوالتاي تتضامن الاديون القااير  والطويلا  األ وتارادةليها ةن طري  اإل

ها ه المساب   اد هاام  األماان بالمساب  لهام فاي يالا  إفا    إممفض مه كلما أو معقول    له أمتوسط   إوتراد
 المؤسس  وبيا أاولها.

لويااده ممااا يقلاال ماان مساال  وتاارادةلااى اإل المؤسساا ن مسااب  الااديون المممفضاا  تعمااي ةاادم تركياا  كمااا أ
تكاليف  إرتفايي   بيمما تعمي مسل المديومي  العالي  وتراضكامل طاوتها اإل المؤسس  ستمدم إالعائد المتووع  لو 

 .المؤسس  أاولدرج  مساهم  الدائمين في مجموي فه ه المسب  تقي    المديومي 

              صول=جمالي الإلى إنسبة الديون  

  أماا بالمساب  لرااول فهاي تتضامن جمياا األااول  الاديون القااير  األجال والطويلاكال الديون إجمالي  يتضمن
 األاول المتداول  واير المتداول .والتي تطمل   الظاهر  بالمي امي 

 معدل تغطية الفائدة: 2.4

مواجه  فوائاد القارود المساتيق   وتيتسال ةادد ةلى  المؤسس تعتبر ه ه المسب  مؤطرا ةلى ودر   
م األرباااح مااا وباال الفائااد  والضااريب  ةلااى تكاااليف الفائااد  ةلااى ماارا  ت طياا  األرباااح لفائااد  القاارود بتقسااي
ةلااى مدماا  ديومهااا  وهاا ه المسااب  تبااين  المؤسساا مقاادر   إرتفااايالااديون  وكلمااا  اد هاا ا المعاادل كلمااا دل ةلااى 

  ومااان فااي تاادمي أربايهاااا وش  الاا  وااادر  ةلااى ت طياا  أو دفااا فائااد  ديومهااا المؤسساا الماادى الاا ي تقباال بااه 
 أوالفوائاد ساواء ةلاى وارود البمااوه  أةبااءكال  اإلةتباااربعاين  ينما  أند يساال ها ا المعادل الضاروري ةما

 . األجل الطويل  أوالقرود القاير  

 

                              
1
 .65مرجا ساب   صالتحليل المالي للقوائم المالية واإلفصاح المحاسبي، مالد وهيل الراوي    

 إجمالي الديون
 إجمالي الصول
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  األماانكلما  اد هاام   أةلىي  المؤسس   وكلما كان ستمرار بالمسب  إل األمانهام  يعتبر ه ا المعدل ف
  ولاا له يعااد معاادل ت طياا  الفوائااد إف سااها إلااىموياال وااد يااؤدي الت أةباااءةاادم واادر  المؤسساا  ةلااى مقابلاا   أنيياا  

ماان الفوائااد  أةلااى أرباااحتيقاا  مسااتوى  أنيجاال ةلااى المؤسساا   هالمؤطاارا  المالياا   لاا ل أهاامباااف  ةاماا  ماان 
 المطلوب  كيماي  لها ضد الظروف المعاكس  والتي ود تيد  في المستقبل.

 = معدل تغطية الفائدة
  

مطااكل فاي ساداد ماديومياتها  أيا لمؤسس  معيار الت طي  المقبول للفوائد  وما  له ش تواجه ش تيق  ا أنوييد  
مطاور  بالمساب   أكيارالماليا  لها ه المؤسسا  ساتكون  اإلدار  أن إشجدول  الاديون   إةاد  أوسواء من م ل تجديد 

 1للمستيمرين.

 :إلى الصول الثابتة نسبة حقوق الملكية 3.4

رباااح و األأرباااح الميتجاا     المااال واألأفااي ر  لالمتميلاا ب  ماادى مساااهم  أمااوال الملكياا  تقااي  هاا ه المساا
فاااي تمويااال األااااول اليابتااا   هااا ه المساااب  تسااااةد اإلدار  الماليااا  فاااي تيدياااد ماااوي التمويااال ( اإليتياطاااا المريلااا  و 

مالياا  اللجااوء إلااى أمااوال المطلااول  فاات ا كاماا  مسااب  الملكياا  إلااى األاااول اليابتاا  مممفضاا  يجاال ةلااى اإلدار  ال
مسااهم   إرتفاايالملكي  في تمويل أاول يابت  جدياد   أماا إ ا كاما  ها ه المساب  مرتفعا  فها ا يعتبار مؤطارا ةلاى 

 أااول أيلتمويال  وتارادأموال الملكي  في تمويل األاول اليابت   ل له يجل ةلى اإلدار  المالي  التوجه إلى اإل
   2.إضافي يابت  

  صول الثابتة=لى الإالملكية نسبة حقوق 
 

اليابتا   ها ا وتعتبار ها ه  األااولفاي  اإلساتيمارمدى كفاي  يقو  المسااهمين لمواجها  تبين ه ه المسب  
ن ها ا تفا %100من  أولكام  ه ه المسب   فت االمسب  مؤطرا ةلى موي التمويل ال ي ستيتاجه المؤسس  مستقب . 

 اليابتاا  األاااولسااتيمارها فااي إل األجاالطويلاا   أمااوالممهااا  األول  مااوالاألمااوةين ماان  إلااىيعمااي ياجاا  المؤسساا  
 األااولساتيمارها فاي إل األجال  فيها  واليامي  وااير  ستيمارااإلالتي لم تكف ماادر المؤسس  ال اتي  لمواجه  

جها  جمياا لموا أتايةواد  اآلجالماادرا طويال  أنن ها ا يعماي تفا %100مان  أكباركاما  المساب   إ ا أماالمتداول . 

                              
 .359صمرجا ساب     في البورصة اإلستثمارو  الداءيم ومراجعة تقي لغراضالتحليل المالي  لطفي  أيمدمين السيد أ  1
 .89ص مرجا ساب   التحليل المالي بإستخدام الحاسوب، ةبد الريمان الدوري  مور الدين أديل    2

 الرباح قبل الفوائد والضرائب
 الفوائد المدفوعة

 حقوق الملكية
 صافي الصول الثابتة
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 إليهااتيتااا  أماوال  وما يبقى مان المتداول  األاولاليابت   ما فائد ممه يستيمر في  األاول  في ستيمارااإل
  .األجلمن ماادر واير   ينتي أنالمؤسس  يجل 

وفااي تقياايم الميللااين لهاا ه المسااب  يسترطاادون كيياارا بالمعاادل الممطااي الاا ي يضااا المعاادل المقبااول لهااا فااي 
  بيكام  يااد  مؤسساماور الأن  له واد يطاكل بدايا  لتادمل مان الادائمين فاي ت ا  اد  ةن ه ا اليد فت  ف1:1يدود 

  إ  مان يقهام ممارسا  يمايا  مااليتهم مان ما ل فارد اايابهاأماوال فيهاا ةماا سااهم باه أبه مان  اما ساهمو 
 1بعد الطروط ةلى المؤسس  المقترض   لكن ه ه القاةد  ليس  ةام .

 إلى حق الملكية: اضقتر نسبة اإل 4.4

يقاو  الملكيا   وةااد  ماا يفضال  مدى مساهم  الدائمين في تمويال األااول مقارما  ماامسب  تقي  ه ه ال
كماا   ها يميل ووايا  يتمتاا بهاا الادائمون فاي يالا  التاافي إممفاضالدائمون أن تكون ه ه المسب  اير مرتفع  ألن 

ةيهاا كماادر مان مااادر التمويال مقارما  بمااادر التمويال ةلاى المااوم بمو  اإلةتماادتوضة ه ه المسب  مدى 
مااان تلاااه األماااوال ي ياااد مااان اطمئماااان  كبااارالدامليااا  ليقاااو  المسااااهمين(  وش طاااه أن مسااااهم  المااا ه باااالج ء األ

  2ها.إلت اماتالدائمين ةلى مقدر  المؤسس  ةلى تسديد 

  نسبة اإلقتراض إلى حق الملكية=

ياااال  ةليهاااا المؤسسااا  مااان ال يااار  تالتاااي  األماااوالكافااا   قااارودال اليبتجمااايقااااد كماااا  كرماااا ساااابقا و 
 واألربااح اإليتياطاا الماال و  رأ يقاو  الملكيا  فيقااد بهاا  أماا  األجلفي القرود القاير  والطويل    يلتممالو 

 الميتج  .

التموياال التموياال المقاادم ماان الاادائمين لعمليااا  المؤسساا  مااا بااين تااوا ن مااا ي يااظ ةلااى هاا ه المسااب  أمهااا 
كلماا ارتفعا   إ   كماا تعبار ةان مادى الممااطر الماليا  لكال مان الطارفين  أاايابهاالمقدم لامف  ال ايا  مان وبال 

ممااطر  أيضاا  ةدم ودر  المؤسس  ةلى مدم  ديمها و اد  ممااطر المقرضاين  وت ياد إيتماشه ه المسب   اد  
ها ه المساب  ةان  إممفاادوبطكل ةام يعبار   إلف  ا إلىن ةدم القدر  ةلى مدم  الدين ود يؤدي المستيمرين أل

  3لدى المؤسس . وترادةن وجود ودر  كامم  ةلى اإل أيضاللدائمين  ويعبر  أفضليماي  

                              
1
 .394  مرجا ساب   صمقدمة في اإلدارة المالية والتحليل الماليميمد ةقل  مفلة   

 .350صمرجا ساب     تقييم ومراجعة الداء واإلستثمار في البورصة لغراضالمالي  التحليل أمين السيد أيمد لطفي   2
3
 .391  مرجا ساب   ص مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل الماليمفلة ميمد ةقل    

جمالي القروضإ  
 حقوق المساهمين
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 . مجموعة نسب الربحية:5

دار  ممتلاااف طاااؤومها  لااا ا فاااتن التيليااال إربييااا  المؤسسااا  هاااي مياااال  لممتلاااف السياساااا  المتمااا   فاااي 
والماليا   ما ف مسال   ساتيمارياإلن مدى الكفاء  التي تتم  فيها المؤسسا  وراراتهاا بمسل ه ه المجموة  تعبر ة

  .التي توفر معلوما  تعبر ةن الطريق  التي تدار بها المؤسس  المجموةا  األمرى

مجاااا  إوضاااة مااادى الكفايااا  التاااي ااااايب  مساااب  توهاااي   الربييااا  تعماااي وياااا  مقااادر  المؤسسااا  الكسااابي و 
 المؤسسا تعبار مسال ها ه المجموةا  ةان كفااء  كماا   بهاا المؤسسا  ما ل فتار   مميا  معيما العمليا  التي وام  

مان هماا يهاتم كال مان   والتمويل والتي تمعك  فاي ربييتهاا والكفااء  التطا يلي  فيهاا اإلستيمارها لقرارا  إتما في 
 1.المؤسس المستيمرين والمقرضين بيسال ميل ه ه المسل ةمد تعاملهم ما 

الربيياا  ماادى كفاااء  إدار  المؤسساا  فااي تيقياا  الااربة ةلااى المبيعااا  وةلااى األاااول وةلااى  تقااي  مساال
المساااتيمرين واإلدار  والمقرضاااين  فالمساااتيمرون  إهتمااااميقااو  الماااالكين  لهااا ا مجاااد أن مسااال الربييااا  هااي مجاااال 

اساااتها  والمقرضااون يتطلعااون إلااى الفاارص المربياا  لتوجيااه أمااوالهم إليهااا  واإلدار  تسااتطيا التيقاا  ماان مجاااح سي
 يطعرون باألمان ةمد إوراد المؤسسا  التي تيق  أرباح أكير بكيير من تله التي ش تيققها.   

ا مت ايادا مااا  مان وبال المالكينلالمسااهمين( إهتمامالقاى ته ه المجموةا   مسلومظرا له ه األهمي  فتن 
متااائج ها ه المجموةاا  ماان و   إوتااادي يماريإسااتوالمساتيمرين الجاادد ألن الربييا  تبقااى ضامن أولويااا  أي مطااط 

فااي توليااد األرباااح  وتعظاايم الربيياا  يعااد مؤطاارا دويقااا ةلااى تيقياا   المؤسساا المساال تعكاا  كفاااء  وفاةلياا  أداء 
 بر  مسل ه ه المجموة  مايلي:أ  ومن  وتاادياإلفي الييا   المؤسس  إستمرارالهدف ال ي يبرر 

 مسب  مجمل الربةت -
 مسب  هام  الربةت -
 معدل العائد ةلى ي  الملكي ت -
 العائد ةلى المبيعا ت -
 (.اإلستيمارمعدل العائد ةلى الموجودا  ل -

 وكيفي  يسابها.  ربييالبعد مسل لمعمى  موضةفيمايلي  
 
 

                              
 .197  ص 2009  دار اليا وري العلمي  للمطر والتو يا  ةمان  وظائف منظمات العمالفريد فهمي  يار      1
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 العائد على المبيعات: 1.5

ا تبااين هاا ه المسااب  ماادى ربيياا  المبيعااا  أو واادر  الجهااود البيعياا  ةلااى تيقياا  األرباااح  كمااا توضااة أيضاا
للمساار . إن ويما  ااافي  المؤسسا المسب  المئوي  التاي يمكان أن ياممفد بهاا ساعر بياا الوياد  وبال أن تتعارد 

 .الماتج ةن إيرادا  المبيعا  تسمى العائد ةلى المبيعا  الربةأو  الدمل

  X 100                           العائد ةلى المبيعا  =
 

التي تيققا  مقابال كال وياد  مان ااافي المبيعاا   مماا  األرباحار مقدالعائد ةلى المبيعا  وضة يكما 
يسال تله المسب  من األفضل و مه ألى إ اإلطار المؤسس  ةلى تيديد سعر البيا الواجل  كما تجدر  إدار يساةد 

 ةلى أسا  الربة من العمليا  الرئيسي  التاي تقاوم بهاا المؤسسا   بييا  ش يطامل الاربة ةلاى أيا  إيارادا  أمارى
   أو تعويضا .إستيمارااير ةادي   مي  أرباح بيا أاول أو 

مطير إلاى أن معظام الميللاين ييسابون ها ا العائاد وبال الفوائاد والضاريب  واألربااح والمااروفا  األمارى  
ألمااه لااي  إلدار  المؤسساا  ساايطر  فعلياا  ةلااى هاا ه العماااار  لاا ا يكااون المقيااا  اليقيقااي لكفاااء  اإلدار  هااو ربااة 

      ا .العملي

هاا لكاي تطامل إهتمامةلى ةماار تكلفا  المبيعاا   بال توساا  هتمامش تقار اإل بنمهاتتمي  ه ه المسب  
والعموميااااا   اإلداريااااا ةمااااااار التكااااااليف والمااااااروفا  المتعلقااااا  بقياااااام المؤسسااااا  بعملياتهاااااا ميااااال المااااااروفا  

 تباادأ أنن فااي سااعر بيااا الويااد  وباال الممكاا ممفااادتبااين هاا ه المسااب  ماادى اإلكمااا وماااروفا  البيااا والتو يااا  
 1.مقيا  ةام للكفاء  في التط يل أمهاالمؤسس  بتيمل المسائر  ل ا يمظر له ه المسب  ةلى 

 العائد على الصول: 2.5

  تقاي  ها ه المساب  مادى اإلساتيماربالعائد ةلاى  ك لهتسمى   كما اإليرادي يطل  ةلى ه ه المسب  بالقو  
  أفضالالمتاي   وكلما  اد  ه ه المسب  كلماا كاان  لاه  األاول إستمداممن  األرباح كفاء  المؤسس  في تيقي 

 .في تيقي  الربة من الموارد المتاي  اإلدار فه ا المعدل هو مقيا  طامل لفاةلي  

كما تعتبار ها ه المساب  مان أفضال المسال التاي تساتمدم لقياا  ربييا  العملياا  مااا  ةماد المقابلا  باين 
ا كبيرا فاي مقاادير أااولها العاملا   وفاي تركيبا  الجامال األيسار وفاي أةبائهاا الضاريبي   إمت ف مؤسسا  تمتلف

                              
1
 .386  مرجا ساب   صمقدمة في اإلدارة المالية والتحليل الماليمفلة ميمد ةقل    

 صافي الدخل
 صافي المبيعات
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أاول المؤسس  الموضوة  بتارفها من ممتلف  إستمدامو له بيكم كومها معيارا مسبيا لقيا  كفاء  اإلدار  في 
  الماادر.

  X 100                             العائد على الصول=
 

األااول مان  إساتمدامتماتج مان وادرتها البيعيا  مان ماييا  وكفااء   المؤسس بين ه ا المعدل أن ربيي  ي
  العائد ةلى األااول يتاى يمكان ة جهاا إممفادمايي  أمرى  وتفيد ةملي  التج ئ  السابق  في تتبا أسبال 

دل ب يااد  هاام  ااافي الاربة ت يد مان ها ا المعا أنالمؤسس   إلدار يمكن  األاولبالمسب  لمعدل العائد ةلى 
 نن الممافس  تيد مان وادر  المؤسساا  فاي تيقيا  التا امن فاي ال يااد   فهاي تلجا  ومظرا ألاألاول إجماليدوران  أو
   1الهام  والدوران. إتجاهالمالي  في  اإلستراتيجيا المبادل  بين الهام  والدوران  ول له فه ا المعدل ياف  إلى

 2تساةد في تيقي  ال ايا  التالي :المسب  ن ه ه تلما سب  ف إضاف 

كلفااا  ت  و لاااه مااان مااا ل المقارمااا  باااين معااادل العائاااد و وترادالقااارارا  المااااا  بااااإل إتماااا المسااااةد  فاااي  -
 توتراداإل

 دون الكفاء  المالي (ت تعك  ه ه المسب  الكفاء  التط يلي ل -
المؤسساا  الممتلفا   و لاه  أداءبل  باين المقا أدوا  أفضلومن مؤطرا  الكفاء  التط يلي   أفضلتعتبر من  -

 بكيفي  تمويل المؤسس  لموجوداتها.  يتنيرابسط المسب  ومقامها لم  أن إ ير الرفا المالي  أش تعك   ألمها

 العائد على حقوق الملكية: 3.5

دار  فاااي ماااه يوضاااة كفااااء  اإلهااام مسااال ربييااا  المؤسسااا  ألأمااان يعاااد معااادل العائاااد ةلاااى يقاااو  الملكيااا   
كيار ها ا العائاد المعياار األيميال ماوال  ربااح مان تلاه األأاايال المؤسسا  ووادرتها ةلاى تيقيا  أموال أ ت  لإس

مرى يعتبر معدل العائد أ  المال  وبعبار  أاول وربيي  هيكل ر مه يقي  ربيي  األدار  ألطموش لقيا  فعالي  اإل
    3التمويل.و  اإلستيمارمقياسا لربيي  كل من ورارا  ةلى يقو  الملكي  

  X 100                             العائد على حقوق الملكية=   

                              
 .103  ص 2008  اليا وري  ةمان  معاصرة إتجاهاتالتحليل والتخطيط المالي رطد فؤاد التميمي  أةدمان تايه المعيمي    1
2
 .388ص  مرجا ساب   مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل الماليمفلة ميمد ةقل    

3
 .377ص مرجا ساب    في البورصة اإلستثمارو  الداءتقييم ومراجعة  لغراضالتحليل المالي  لطفي  أيمدمين السيد أ  

 الدخل قبل الضريبة والفوائد

 إجمالي الصول

 صافي الدخل

 متوسط حقوق الملكية
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ةلى رأ  الماال المملاوه  وا  ا كاما  ها ه المساب  مممفضا   المؤسس العائد ال ي تيققه تبين المسب  ه ه ف
مماسااب    ةلااى تيقياا  أرباااح المؤسساا التااي تعماال فااي مفاا  المجااال دل هاا ا ةلااى ةاادم واادر   المؤسسااا مقارماا  ب

يمكان مقارما  و   أو فاي ماديريها المؤسس وةاد  ما يكون ه ا مؤطرا لضرور  إيدا  ت ييرا  أساسي  في سياسا  
  البديل  أو أسعار الفائد  ةلاى األورا  الماليا  طويلا  األجال  وكلماا  اد  ها ه ستيمارااإله ا العائد بالعائد ةلى 

 1المسب  كان  له أفضل بالمسب  للمالكين.

مااه مسااب  نلسااهم الاا ي يمكاان تعريفااه بلير إلااى أن هاا ا العائااد يمتلااف فااي مضاامومه ةاان العائااد السااووي مطاا
بداياا   مماا  بداياا  الفتاار  مقساام  ةلااى سااعر السااهم فااي الرأساامالي  األرباااحليهااا إالااربة المااو ي ةلااى كاال سااهم مضااافا 
 وتاااادياإلبماااوص المسااتقبل  تووعااا  المسااتيمرين إماات فلااى إ األولااىالفتاار   وهاا ا الماا ف يرجااا بالدرجاا  

 2.األسهم سعارأيره ةلى أللمؤسس  ال ي يمعك  

 ربحية السهم العادي: 4.5

مقياا  مقادار األربااح المتايا  ليملا    ييا  ياوفر ها ا الإن ربيي  السهم تعتبر من أهم مؤطرا  الربيي 
يمعك  في األسعار السووي  لرساهم  مه يؤطر الممو الميتمل في يقو  الملكي  وال ي بدورهأاألسهم العادي   كما 

ةلى تعظيم  اإليجابي لتيقي  األرباح الرأسمالي   ول له تياول اإلدار  تعظيم ربيي  السهم الوايد مظرا إلمعكاساته 
  3يرو  المساهمين في األجل الطويل.

ييا  يقادم ها ا    ساتيمارياإلما  لترطايد واراراتهم ءيجد المستيمرون في ه ا المؤطر وسايل  طيبا  وم كما 
 األرباااح  ييا  يقاي  ها ا المؤطار كميا  فاي األساهم العاديا  اإلساتيمارالمؤطار وسايل  إلجتا ال المساتيمرين مياو 

 ل ه ا المؤطر كما يلي:ايس التي تمص كل سهم في مهاي  الفتر  المالي   يتم

 ربحية السهم =         
 

لت امااا ةلااى المؤسساا  يسااتي  ماان اااافي الاادمل وباال إتمياال  الممتااا   ألمهااا األسااهم أرباااحمااه تاام اسااتبعاد أم يااظ 
  العادي . األسهميمل  

                              
 .95ص مرجا ساب  التحليل المالي بإستخدام الحاسوب، الريمان الدوري  مور الدين أديل   ةبد  1
2
 .389   مرجا ساب   صماليمقدمة في اإلدارة المالية والتحليل المفلة ميمد ةقل    

 .104ص مرجا ساب  التحليل المالي بإستخدام الحاسوب، الريمان الدوري  مور الدين أديل   ةبد  3

 صافي الدخل
 عدد السهم العادية
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الماااالي  األداء لقيااا  كفاااء  إسااتعماش األداءمؤطااارا   أكيااريعتباار هااا ا المؤطاار ماان لمااا سااب   باإلضاااف 
 1  كما يعتبر ضروريا لمايلي:ستيمارياإلللمؤسسا   وهو يلعل دورا هاما في التيليل 

 المتووا تو يعهات باألرباحالتمبؤ  -
 معدش  الممو المتووا تيقيقهات -
 تلرسهمالقيم  المستقبلي   -
  الطرك  هدفها بتيديد ةائد معين للسهم. إدار يي  تيدد  باألرباحوضا السياسا  الماا   -

 . مجموعة نسب السوق:6

داء اإلدار  أهمياا  فااي تقياايم أ  وهااي مجموةاا  ماان المساال  ا  اإلسااتيمارتساامى بمساال التقياايم أو إةاااد  و 
مساال هاا ه   والمرتبطاا  بتيقياا  هاادفها المركاا ي الماارتبط بتعظاايم القيماا  السااووي  للسااهم العااادي فيهااا اإلسااتراتيجي
أبار  مسال مان المستيمرين ةلى تقييم ماا يمتلكوماه مان أساهم وماا تادره تلاه األساهم مان ةوائاد. تساةد المجموة  

 :مجموة ه ه ال

 مسب  الربة لكل سهم ةاديت -
 لسووي للسهملويم  السهم(تالسعر ا -
 مسب  السعر السووي للسهم إلى الربة لكل سهمت -
 .مسب  القيم  السووي  للسهم إلى ويمته الدفتري  -

تساةد مسل السو  والتي تسمى أيضا بمسل تيليل القيم  المستيمرين ةلى تقييم ماا يمتلكوماه مان أساهم 
تيلياال القيماا  بااين السااعر السااووي ألسااهم الطاارك  تااربط مساال يياا  الطااركا  ومااا تاادره تلااه األسااهم ماان ةوائااد  

وةااد    المتداول  بالبورا  وبعد المعلوما  الوارد  بالقوائم المالي  ميل تو يعاا  األربااح وربييا  الساهم العاادي
مهاا تعكا  ويما  أساهم الطارك  مقارما  بااألورا  الماليا  األمارى ألما تسمى معدش  القيم  أيضا بمعدش  الساو  

ن سااعر السااو  ش أو لااه بااالربط بااين القيماا  السااووي  للسااهم والقااوائم المالياا  للطاارك   يياا    لاا  فااي السااو المتداو 
الساو  بعد مسال لامعماى فيماايلي مباين يعمي الكييار بادون إيجااد الع وا  بيماه وباين أربااح الطارك  وتو يعاتهاا. و 

 وكيفي  يسابها.

 

                              
1
 .398  مرجا ساب   صمقدمة في اإلدارة المالية والتحليل الماليمفلة ميمد ةقل    
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 سعر السهم: إلى الرباحنسبة  1.6

مسب  وسم  ربة السهم ةلى معدل سعر السهم في السو  والماتج ةبار  ةن مساب  مؤويا   وتعماي ها ه تتضمن ه ه ال
سااعر السااهم العائااد  إلااى األرباااحيياا  تقااي  مسااب   لإااادار األسااهم العادياا (المسااب  تكلفاا  التموياال لمااادر الملكياا  

رساامل  هاا ه المسااب  كاا له بمعاادل المؤسساا   تاادةى  أسااهمفااي  لرمااوال كتوظياافالمالياا   األسااوا الاا ي يسااتيمر فااي 
 1سعر السهم. إلىهم وتيويلها سال أرباحالملكي  يي  تبين معدل الفائد  المطلول في السو  المالي  لرسمل  لمام( 

 =  نسبة الرباح إلى سعر السهم       

 نسبة القيمة السوقية للسهم إلى قيمته الدفترية: 2.6

ستيمرين للمؤسس  يي  يتووا أن يدفا المستيمرون سعرا أةلى من القيم  تعتبر ه ه المسب  مؤطرا لتقييم الم
فااي سااداد  األسااهمتوضااة هاا ه المسااب  مااا ماادى راباا  يملاا  الدفترياا  ألسااهم المؤسسااا   ا  المااردود المرتفااا  يياا  

مااا  سااهم مؤسساا أةلااى  اإلوبااالماان القيماا  الدفترياا  للساهم  ويعكاا   لااه ماادى  أكباارالمؤسساا   ألسااهم إضااافي ةا و  
ةلااى ةاادد  األاااولن القيماا  الدفتريا  للسااهم يااتم يسااابها ماان ما ل وساام  اااافي أ إلااى اإلطااار وتجاادر   أمارىدون 
    سهم العادي .األ

 نسبة القيمة السوقية للسهم إلى قيمته الدفترية=    

مساتيمرين فاي من الوايد فه ا يعمي أن المؤسس  تقوم بانداء جياد يسال تقيايم ال أكبرفت ا كام  ويم  المسب  
تساوي الوايد فتن ه ا يعماي  األسوا  المالي  ويمعك   له في سعر مرتفا للسهم في السو   وا  ا كام  ويم  المسب 

تقييم األسوا  المالي  ألداء المؤسس  ةلى أمه ةادي  وبالتالي فتن سعر السهم في السو  ش يتجااو  القيما  الدفتريا  
مان الواياد فتمهاا تادل ةلاى تقيايم سايء ألداء إدار  المؤسسا  مان وبال األساوا   أوالللسهم  أما إ ا كام  ويم  المساب  

 2الدفتري .المالي   وبالتالي يكون سعر السهم في السو  أدمى من ويمته 

 القيمة الدفترية للسهم: 3.6

  وبعباار  تمويلاه بانموال الملكيا  تامالا ي  المؤسسا تقي  ه ه المسب  القيم  التاريمي  ل له الجا ء مان أااول 
أمرى تعبر القيم  الدفتري  للسهم ةن القيم  المياسابي  للساهم  أي ماايل  لاه الساهم مان ويما  رأ  الماال المادفوي 

                              
1
 .81  صمرجا ساب   سبيالتحليل المالي للقوائم المالية واإلفصاح المحامالد وهيل الراوي    

 .101 ص مرجا ساب  التحليل المالي بإستخدام الحاسوب، الريمان الدوري  مور الدين أديل   ةبد 2

 أرباح السهم 

 سعر السهم في السوق
 القيمة الدفترية للسهم 

 متوسط سعر السهم في السوق
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 اإليتياطااا للسااهم  و  اإلساامي وةاا و  اإلااادار الماتجاا  ةاان اإلااادارا  الجديااد  ألسااهم ةادياا  بسااعر يفااو  القيماا  
   التي تم تم يلها من األرباح الاافي  لسموا  سابق .واألرباح الميتج   المتراكم  ةلى مر السمين و 

  = القيمة الدفترية للسهم   
 

وايااد  ماان ةااد  مفاااهيم لقيااا  ويماا  السااهم  وهااي مؤطاار لليااد األدمااى الاا ي تعتباار القيماا  الدفترياا  للسااهم 
اد  فاتن ساعر الساهم ضاطر تتقوم بانداء جياد وتيقا  أرباياا تمماو ب المؤسس فت ا كام    يجل أن تكومه ويم  السهم

ةاديااا  فااتن سااعر  المؤسساا فااي السااو  يكااون ةاااد  أةلااى ماان القيماا  الدفترياا  للسااهم  وا  ا كااان أداء أرباااح وممااو 
ساايئا  أي أمهااا تمساار فااتن  المؤسساا السااهم فااي السااو  يكااون فااي ياادود القيماا  الدفترياا  للسااهم  أمااا إ ا كااان أداء 

 1 م  الدفتري  للسهم.سعر السهم في السو  يكون ةاد  أدمى من القي

 :نسبة المدفوع من الرباح 4.6

تمياال هاا ه المسااب  مؤطاار ةلااى مسااب  األرباااح المو ةاا  ليملاا  األسااهم العادياا  ماان جملاا  األرباااح الميققاا   
  .والمتاي  للتو يا لهم

 رباح =نسبة المدفوع من ال              

 2يعمي: هاإممفاضللمؤسس   يي  أن   ستيمارياإله ه المسب  تعك  وجه  مظر اإلدار  في اإلمكاميا  

 يتفاظ باألرباح ألجل التوسا فيهات  جيد  لدى الطرك  وترال في اإلإستيماريوجود فرص  -
 وجود بعد الض وط ماا  من الدائمين ةلى ةدم التوسا في تو يا األرباحت -
 يتفاظ بسيول  ةالي  لديها.راب  الطرك  باإل -

 ي:التو يا فقد يعم إرتفايأما 

   لديهاتإستيماريواول المؤسس  إلى مريل  البلوغ وةدم وجود فرص  -
 راب  اإلدار  في الميافظ  ةلى ممو مسل تو يا األرباح بالرام من تراجا األرباح. -

مسااال الساااو   ا  أهميااا  ليملااا  األساااهم  للمساااتيمرين الميتملاااين فاااي األساااهم  لميللاااي األورا  تعاااد  إ ا
ةلااى  المؤسساا تااى للمقرضااين  فيملاا  األسااهم والمسااتيمرين يهمهاام معرفاا  تاانيير أداء وي اإلسااتيمارالمالياا   لبمااوه 

                              
 .100- 99 ص مرجا ساب  التحليل المالي بإستخدام الحاسوب، الريمان الدوري  مور الدين أديل   ةبد 1
 .400  مرجا ساب   صماليمقدمة في اإلدارة المالية والتحليل المفلة ميمد ةقل   2

 ساهمينحقوق الم

 عدد السهم العادية المصدرة

 الرباح الموزعة على حملة السهم العادية
 الرباح المحققة بعد الضرائب وحملة السهم الممتازة
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فاي األساهم  أماا ميللاو  اإلساتيمار  كما يهمهام وياا  العائاد ةلاى المؤسس ستيمارهم في أسهم إالدمل الماتج ةن 
ب يا  ةمال  المؤسسا هم وتيديد تنييره ةلى ويما  أسا المؤسس فيهمهم تيليل أداء  اإلستيماراألورا  المالي  وبموه 

المماسب  لعم ئهم  وتيديد السعر المماسل إلاادارا  األساهم العاديا  الجدياد  التاي تضاممها  اإلستيمارتوايا  
 المؤسس   ك له فتن مسل السو  مهم  للمقرضين ال ين يرابون بنن تكون القيم  السووي  ألسهم اإلستيماربموه 
  كما أن ه ه المسل مهما  إلدار  المؤسس لكي  هام  أمان لت طي  ديون ما يمكن ألمهم يعتبرون يقو  الم أكبر

ةلاى أسااعار األساهم العاديا  فااي الساو   ألن الهادف فااي اإلدار  الماليا  هااو  المؤسسا لقياا  تاانيير أداء  المؤسسا 
 1تعظيم يرو  المساهمين ةن طري  تعظيم القيم  السووي  للسهم.

 :المالي الداءي تقييم فالنسب المالية  إستخدام محددات. 7

وضااعها تقياايم فااي و  المؤسساا ةلااى الاارام ماان واادر  المساال المالياا  فااي تااوفير معلومااا  مهماا  ةاان واادرا   
  ماان أهام هاا ه الماالي األداءالمسال المالياا  ألااراد تقياايم  إسااتمدام  إش أن هماااه بعاد الميااددا  تعيا  الماالي

 2الميددا :

شسيما الاماةي  ممها  فالبعد يستمدم طريق  ما يرد أوش  ا المؤسسطر  تقييم المم ون بين  إمت ف -
وميال ها ا  (LIFOلأمارى تساتمدم طريقا  ماا يارد أميارا يمارا أوش  مؤسساا فاي ياين  (FIFOليمرا أوش 

 تالمؤسسا يجعل من الاعل مقارم  كفاء  إدار  المم ون والربيي  بين  مت فاإل
الساموي األمار الا ي يامعك  ةلاى الاربة التطا يلي مان  هت هاإلالطر  المعتمد  في تيديد ويم   إمت ف -

 اإلهاات هاألماارى  سااواء كااان  المؤسساا فااي موواف ياااعل المقارماا  مااا  المؤسسااا العملياا   ويجعاال 
 متراي(تميل طهر  الميل وبراءا  اإل الملموس  أو اير الملموس ل اوللر

يقيقياا  للمساال المالياا   فعلااى ساابيل الميااال  إن التضاامم ماان العواماال المهماا  التااي تااؤدي إلااى متااائج اياار -
اليابتااا  تقااايم بالتكلفااا  الدفتريااا  التاريميااا  وايرهاااا مااان الفقااارا  التاااي واااد تطاااترى بنساااعار ممتلفااا   ااااولاأل

ويتطلل إدراجها فاي المي اميا  بنساعارها  لا له إ ا لام تعاالج  ياار التضامم ةلاى البياماا  المياسابي   تفقاد 
   تيليلتالمسل المالي  ويمتها كندا

المااالي ةمااد مقطاا   ممياا  مياادد   وبالتااالي فهااي ش تنماا   المؤسساا إن المساال المالياا  تعطااي اااور  ألداء  -
المالياا   األماار الاا ي  قااوائمالت يياارا  الياااال  ماا ل الفتاار  المياساابي  المعتمااد  إلةااداد ال اإلةتباااربعااين 

 يؤير ةلى ماداوي  ه ه المسل كندا  للتمبؤ ووراء  المستقبل. 
                              

 .96ص مرجا ساب  التحليل المالي بإستخدام الحاسوب، الريمان الدوري  مور الدين أديل   ةبد 1
 .111- 110ص مرجا ساب   معاصرة إتجاهاتالتحليل والتخطيط المالي رطد فؤاد التميمي  أةدمان تايه المعيمي   2
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 1يضاف إلى ما سب :

مالي  وايد  لليكم ةلى أداء المؤسس   ألمها ش تعطي معلوما  فعال  ةن وضا   مسب إستمدامش يمكن  -
مجموةاا  ماان المساال لليكاام ةلااى المؤسساا   ولكاان إ ا كااان التيلياال المااالي  إسااتمدامالمؤسساا   باال يجاال 

مسااب  وايااد  أو ايمتااين وااد  تمدامإساامايياا  معيماا  فقااط ماان وضااا المؤسساا  المااالي فااتن بمتعلاا  بجاا ء أو 
 يكون كافيا إلةطاء اور  ةن الوضا المطلولت

ووائم مالي  مدوق   ألن المعلوما  الاوارد  فاي واوائم ماليا   إستمدامةمد إجراء تيليل المسل من األفضل و  -
 اير مدوق  ود ش تعك  الوضا المالي اليقيقي للمؤسس .  

ا ها ه المسال ةلاى مما  ياتو  ييا  ياتم المالي للمؤسسا    األداءيم المسل المالي  أدا  مفيد  في تقي إ ا
مجموةا  رئيسي   كل ممها تستمدم في تقيايم وضاا ماا مارتبط بالهادف مان ةمليا  التقيايم  فهمااه مسال تساتمدم 

إن ت لقيا  القدر  ةلى توليد الدمل فاي األجال القااير  وأمارى لقياا  القادر  ةلاى الساداد فاي األجال الطويال... 
متطاار  لمؤسساا  واد أاابة مان األماور الواساع  اإلالماالي ل األداءالمسل المالي  ألااراد وياا  وتقيايم  تمدامإس

لمؤسساا  ومراك هاا الماالي ل األداءإلى درج  يمكن معها القاول بنماه واد ش يتااور أن ياتم تيليال أي بياماا  ةان 
 ى. المسل والمؤطرا  المالي  باور  أو بنمر  إستمدامالمالي  بدون 

 يها المالي إش أن هماه امتقادا  ميار  للقيا  المعتمد ةلاألداء المسل المالي  في تقييم  بالرام من م اياو 
ممها أن القيا  يكون بمؤطرا  تاريمي  يول اليد  فاي الماضاي بادش مان تقاديم رؤيا  ياول الياد  المساتقبلي  

 من طنمها تيقي  ال رد ممها.   يدييأساليل أو طر  أمرى  إستمدامل ا تسعى المؤسسا  إلى 

 المتوازن:  الداءبطاقة  :رابعالمبحث ال

المتوا ماا   فهماااه ماان سااماها ببطاواا  األهااداف المتوا ماا  وماامهم ماان سااماها  األداءتعاادد  تسااميا  بطاواا  
  دارياااإل ماهيمفااالتعااد هاا ه البطاواا  إياادى الوسااائل اإلدارياا  المعاااار  وماان أهاام  ...  يياا بطاواا  الع مااا  المتوا ماا 

تيقيا   تتجااهب األداءللمؤسسا  ووياا  مساتوى التقادم فاي  اإلساتراتيجي تجااهالتي تستمد إلى فلسف  واضي  في تيديد اإل
 األهداف.

 

 

                              
 .68ص مرجا ساب  ل المالي بإستخدام الحاسوب، التحليالريمان الدوري  مور الدين أديل   ةبد 1
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 المتوازن: الداء. نشأة مفهوم بطاقة 1

تن المتاااوا ن إلاااى بدايااا  التساااعيما  المي ديااا  ةمااادما واااام معهاااد ماااولن ماااور  األداءيعااود مطااان  مفهاااوم بطاوااا  
مؤسسا  مان مجااش  ممتلفا  وكاان المياره  12في ممطن  المساتقبل" بمطاارك   األداءبتجراء دراس  بعموان "ويا  

التقليديا  المعتماد  ةلاى البياماا  التاريميا  لام تعاد تفاي  األداءوتماي المطاركين بنن طر  وياا  إاألساسي للدراس  
سات رو  ةاماا كاام  وكاما  المتيجا  وضاا يجار األساا  إورارا  فعالا   ها ه الدراسا   تما بال رد المطلول إل

 The Balanced Scored.1المتوا ن  وود تم تلميص المتائج في كتال  األداءلمفهوم بطاو  

ستطاري  في ةد  مؤسسا  لتيديد إن فكر  بطاو  التقييم المتوا ن جاء  من م ل العديد من المبرا  اإل
ماااا  لهاااا ه المؤسسااااا   فااااالتطور الياااااال فااااي ةماااال ءالم  األداءاباااا  طبيعاااا  العملياااا  التمطيطياااا  وةمليااااا  رو

الطاامولي بالعماال وباا له ش يمكاان  هتمااام دياااد يااد  الممافساا  تطلاال ماان إدارا  تلااه المؤسسااا  اإلا  المؤسسااا   و 
مقااايي  ومؤطاارا  مالياا  ومياساابي  فقااط للتعبياار ةاان هاا ه الطاامولي   لهاا ا تطلاال األماار الت لاال ةلااى هاا ه  إةتماااد
متقااال المؤسسااا  فااي تفكيرهااا ماان العااار الاااماةي إلااى العااار المعرفااي يياا  الطاامولي  إيا  ماان ماا ل التيااد

رضاااء العماا ء  اإلسااتمرارةلااى  أكباارتعطااي المؤسساا  واادر   األداءوالتركياا  ةلااى جواماال متعاادد  ماان  والممافساا  وا 
 وممتلف أايال الماالة.

ةلاى وادر  اإلدار  فاي  إيجابياافا  والا ي امعكا  ومظرا ك له للتطور اليااال فاي مجاال المعلوماا  والمعر 
تطاوير مؤطارا  واوعياا  وواضاي  فااي جوامال كاان ياااعل وياساها وأهملاا  بطاكل كبيار  ورااام مقولا  أن الاا ي ش 
يمكاان وياسااه ش يمكاان إدارتااه بوضااوح اااييي  فااي إطارهااا العااام فااتن هاا ه المقولاا  تعمااي إهمااال الجواماال التااي ش 

 2تطور اإلدار  والباييين مؤطرا  ويا  واضي  ودويق  له ه الجوامل المهم . يمكن وياسها  بل يفترد أن

 األداءالمتااااوا ن هااااو مظااااام ياااادمج المقااااايي  الكمياااا  والموةياااا  معااااا  ويااااربط مااااا بااااين تقياااايم  األداءفبطاواااا  
ستراتيجي  المؤسس   ويعك  اور  طامل  ةن أداء المؤسس   يي  يقي   ا ن: من  وايا أرباا بطاكل متاو  األداءوا 

 3الممظور المالي  ممظور العم ء  ممظور العمليا  الداملي   ممظور التعليم والممو.

                              
  2009  المكتباا  العاااري   مااار  الطبعاا  األولااى االسررتراتيجي" الداءالمتوازن"المرردخل المعاصررر لقيرراس  الداءبطاقررة ةبااد اليميااد ةبااد الفتاااح الم ربااي   1

 .9-8ص 
 .141مرجا ساب   ص ،اقة التقييم المتوازنوبط الداءأساسيات وائل ميمد ابيي إدري   طاهر ميسن مماور ال البي   2
علرى القيمرة السروقية للبنروت التجاريرة فري الردن فري ضروء التجرارب  الداءثرر طررق تقيريم أنموذج مقتررح لقيراس وتحليرل ةبد اهلل ا ح سعود ياردان   3

 .21- 20  ص2009لدراسا  العليا    رسال  دكتوراهلاير ممطور (  جامع  ةمان العربي  لقتصادي الردنيالعالمية والواقع اإل
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إلااى  باإلضاااف   األداءيسااعى هاا ا المفهااوم إلااى تيقياا  التااوا ن بااين العماااار المالياا  واياار المالياا  لقيااا  
  هتمام بالبيئا  الدامليا  والمارجيا التركي  ةلى األهداف اإلستراتيجي  القاير  والطويل  المدى  ك له اإلالتوا ن بين 

  1.من متائجها اإلستفاد يتم بطكل مستمر تطوير المفهوم األساسي ما  ياد  ةمليا  التطبي  العملي و  كما

  المتوازن: الداءتعريف بطاقة  .2

يسااتمدم مجموةاا  ماان المقااايي  المالياا  واياار  األداءالمتااوا ن ةلااى أمهااا مهااج لقيااا   األداءتعاارف بطاواا  
الماليااا   ا  الاااال  بعوامااال المجااااح المهمااا  للمؤسسااا   ويااادمج المقاااايي  الماليااا  وايااار الماليااا  لااارداء  وان هااا ا 

 2الممهج يساةد ةلى إبقاء اإلدار  مدرك  وواةي  لكل ةوامل المجاح المهم  للمؤسس .

سساااااا  ةلاااااى أمهاااااا أدا  تاااااتم بواساااااطتها ترجمااااا  رساااااال  المؤ  1998كماااااا ةرفهاااااا كااااااب ن واتكمساااااون ةاااااام 
المااالي ورضااا العماا ء  وكفاااء   األداءواسااتراتيجياتها إلااى أهااداف ومقااايي  تقااوم ةلااى أربعاا  أبعاااد أساسااي   هااي 

المؤسساا  للعاااملين فيهااا للااتعلم والممااو  وباا له يااابة التماااف  فيمااا بااين  االتطاا يلي ياام الفاارص التااي توفرهاا األداء
بتكاار أكيار مماا هاو ةلاى ادر  والقادر  ةلاى اإلباداي واإلالمؤسسا  وائما ةلى أساا  ماا يتواجاد فيهاا مان روح المبا

 3أسا  ما لديها من أاول يابت  وملموس .

 المتوازن: الداءمحاور بطاقة  .3

  كال األداءالمتوا ن ةلى أربع  مياور كل ممهاا يتضامن مقاايي  تساتمدم فاي تقيايم  األداءتيتوي بطاو  
  قااايي  التااي يمب اي وياسااها للواااول إلاى القيااا  العااام لاارداءمياور ماان هاا ه الميااور يهااتم بوضااا المعاايير والم

  4:فيالمياور ه ه  تتميل

 المحور المالي: 1.3

  ويميااال متااااا هااا ا المياااور مقاااايي  موجهااا  لتيقيااا  األداءياااد أهااام ميااااور تقيااايم أيعاااد المياااور الماااالي 
مااال ةلااااى تمفااايد مسااااتويا  األهاااداف  والووااااوف ةلاااى مسااااتوى األربااااح المتيققاااا  إلساااتراتيجي  المؤسسااااا  بالع

 د ااااك  ه ا الميور أيضا ةلى يجم ومستوى الدمل التط يلي والعائتير   التكاليف بالمقارم  ما المؤسسا  الممافس 

                              
 .10  مرجا ساب   ص االستراتيجي" الداءالمتوازن"المدخل المعاصر لقياس  الداءبطاقة ةبد اليميد ةبد الفتاح الم ربي    1
 .146مرجا ساب   ص محاسبة الجودة مدخل تحليلي، ماظم يسن ةبد السيد    2
 .26  ص 2010ولىالطبع  األةمان    دار جلي  ال مان  ومعوقات استخدامها المتوازنة الداءبطاقة يوسف دودين   أيمد  3
 .137- 132صمرجا ساب    ،وبطاقة التقييم المتوازن الداءأساسيات وائل ميمد ابيي إدري   طاهر ميسن مماور ال البي    4
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ةلى رأ  المال المستيمر الماتج من تمفيد التكاليف وممو يجم المبيعا  لممتجا  ياليا  وجدياد   العائاد ةلاى 
المضاااف  وممااو التاادفقا  المقدياا  المتولااد  ماان  اإلوتاااادي لي األاااول  القيماا  يقااو  المااالكين  العائااد ةلااى إجمااا

 أمطط  التط يل.

وتتجلاااى أهميااا  هااا ا المياااور فاااي أن كااال المقاااايي  أو المعاااايير المساااتمدم  فاااي الميااااور األمااارى تااارتبط 
ره بااور  واضاي  أن ن ه ا الربط باألهداف المالي  يدأبتيقي  وايد أو أكير من األهداف في الميور المالي  و 

والمبادرا  يفتارد  اإلستراتيجيا إيجاد ةوائد مالي  للمستيمرين  وكل في األهداف البعيد  المدى لرةمال تتميل 
 أمها تمكن المؤسسا  من تيقي  أهدافها المالي .

 محور العمالء:   2.3

فااااي اااااميم يسااااتل م ماااان المؤسسااااا  فااااي الوواااا  الياضاااار وضااااا متطلبااااا  وياجااااا  ورابااااا  العماااا ء 
سااتراتيجياتها  لمااا يطااكله هاا ا ماان أهمياا  كبياار  تاامعك  لمجاااح المؤسساا  فااي ممافسااتها مااا المؤسسااا  الممافساا  إ

سااتمرار وبقائهااا و  ي  مطاااطها فااي السااو   ويعتمااد  لااه ةلااى واادرتها بتقااديم الساالا والماادما  بجااود  ةالياا  وأسااعار ا 
دراء ماان ترجماا  رسااالتهم بماااوص العماا ء إلااى معتدلاا   وماان ماا ل هاا ا الميااور فااي هاا ه البطاواا  يااتمكن الماا

طباي ياجاتهم وراباتهم.تهتماممقايي  ميدد   ا  ة و  ب  اتهم وا 

والمدماا   التكلفاا   وييتااوي هاا ا  األداءا  العماا ء بجواماال تتمياال بالوواا   الجااود   إهتمامااويمكاان تيديااد 
ةمااا ء جااادد وربييااا  العمااا ء وياااا  كتساااال ا  يتفااااظ باااالعم ء و المياااور ةلاااى مقاااايي  ممهاااا رضاااا العمااا ء واإل
 المؤسس  في السو  من القطاةا  المستهدف . 

سااتبيان العماا ء أو رجااال البيااا أو ماان ماا ل إيمكاان معرفاا  أداء المؤسساا  لهاا ا الميااور ماان ماا ل كمااا 
لمقاايي  ا تةتماادتااش  الهاتفي  والت  ي  العكساي  ويجام المبيعاا  المتيقا  بالم يظ  والمطاهد  والرسائل واإل

 المطار إليها سابقا ضمن ه ا الميور.

  محور العمليات الداخلية: 3.3

ويقاد به جميا األمطط  والفعاليا  الدامليا  الييويا  التاي تتميا  بهاا المؤسسا  ةان ايرهاا  ومان ما ل 
يا  لبطاوا  ه ا الميور تجرى مقابل  ياجا  العم ء وأهداف يملا  األساهم والماالكين  وةلياه فاتن المقاايي  الدامل

ير ةلى رضا العم ء  وتقمياتها المطلوب  لضمان المواال  أالتقييم المتوا ن تمبي  من ةمليا  األةمال التي لها 
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ةلى مط وياد  السو  ويستل م من المؤسسا  أن تقرر ما هي العمليا  والكفاء  التي يمب اي أن تتفاو  بهاا ومان 
 يم تيديد مقايي  ه ا التميي  أو التفو .

 محور التعلم والنمو: 4.3

بالقااادرا  الفكريااا  للعااااملين ومساااتويا  مهااااراتهم ومظااام المعلوماااا   هتمااااميرتكااا  هااا ا المياااور ةلاااى اإل 
متهااا للعااار  والعماال ةلااى رضااا العاااملين والميافظاا  ةلاايهم ورفااا ئواإلجااراءا  اإلدارياا  للمؤسساا  ومياولاا  موا

 معموياتهم و ياد  اإلمتاجي .

لين ماان ماا ل إجااراء مسااة بمساااهماتهم بااالقرارا  والتمياا  بعماال جيااد  وتااوفير ويمكاان ويااا  رضااا العااام
جاال اإلبااداي والمبااادر   ويمكاان ويااا  الميافظاا  ةلااى أالمعلومااا  للقيااام بالعماال كمااا يمب ااي والتطااجيا الفاةاال ماان 

  إ  كلما كاما  بهم ويمايتهم وك له من مسب  دوران العمل هتمامهم بالعمل بالمؤسس  ومدى اإلتستمرار العاملين ب
المسب  مرتفع  فتن ه ا مؤطر يم ر باالمطر والعكا  اايية  ومساتطيا وياا  إمتاجيا  العااملين بمقاايي  إمتاجيا  

 العمل المعروف .

  وة وااا  مهماا  مااا بااين معمويااا  العاااملين وهااو مقيااا  ميااور الااتعلم إرتباطاااممااا سااب  يتضااة وجااود 
ور العماا ء  وكاا له رضااا العمااا ء وااد تاام ربطااه بساارة  دفاااا والممااو  ورضااا العماا ء وهااو مقيااا  مهااام فااي ممظاا

العائاااد ةلاااى رأ  الماااال المساااتمدم   إرتفاااايالفاااواتير  وهااا ا أدى إلاااى التقليااال مااان الااا مم المديمااا   وبااا له أدى إلاااى 
وترايااا  المقدماا  ماان العاااملين  يياا  يتبااين أن رتباااط مااا بااين معمويااا  العاااملين وةاادد اإلإووجااد  أيضااا ة واا  

 ر الي ي  تال في الميور المالي.المياو 

  المتوازن: الداءأهداف بطاقة  .4

المتوا ن   له أن ه ه البطاو  من طنمها المساهم  في تيقي   األداءتسعى المؤسسا  إلى تطبي  بطاو  
  1األهداف التالي :

ي يمتهااي بتيقياا  سااتراتيجإ   يياا  تتضاامن تمطاايط اإلسااتراتيجيالمتااوا ن أدا  لاا دار   األداءتعتباار بطاواا   -
  ميااور اإلساتراتيجي  ييا  تاابة ها ه  األهاداف  وال اياا  الميادد  فاي ظال الروابا  والمياسااب  المساتمر 

 إلى أةمالت اإلستراتيجيا ةتبار ه ا المظام أدا  لترجم  إكل موظف  وبالتالي يمكن  إهتمام
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أن األمور التي ياعل وياساها مالياا المتوا ن التوا ن بين القيا  والتقويم  يي   األداءيوفر مظام بطاو   -
 المؤسس  أو فطلهات إستمراريمكن أن يكون لها تنيير كبير في 

المتوا ن طري  ممظم يربط رؤي  المؤسس  المستقبلي  بمواردها المادي  والبطري   األداءيوفر أسلول بطاو   -
 لتله المواردت إست  للتيقي  أفضل 

لفااا  للمؤسسااا  ميااال: الجاااود   إةااااد  الهمدسااا   ومباااادرا  مدمااا  كااا له تسااااةد ةلاااى تكامااال البااارامج الممت -
   1العم ء.

يمكن المؤسس  من أن تقدم فاي تقريار واياد معلوماا  ةان األولوياا  التاي يجال أن تهاتم بهاا المؤسسا :  -
توجيها  العميل  تيسين الجود   التركيا  ةلاى فار  العمال  تمفايد ووا  تقاديم األااماف الجدياد  فاي 

 2.يد الوو  المطلول لتمفي  العمل  والتركي  ةلى العمل الجماةياألسوا   وتمف
 المتوازن:  الداءصعوبات تطبيق بطاقة  .5

مظاارا ألهمياا  هاا ه البطاواا  ماان جهاا  ولرهااداف التااي تااابو إلااى تيقيقهااا ماان جهاا  يامياا   هماااه بعااد  
 3المتوا ن  ممها: اءاألدالمعيقا  والاعوبا  التي يمكن أن تواجه المؤسسا  ةمد تطبيقها لبطاو  

المتوا ن إلى رؤي  مطترك  إلساتراتيجي  متفا  ةليهاا  لا له واد ش تكاون  األداءييتاا إةداد ممو ا بطاو   -
 هماه رؤي  معيم  متف  ةليها أو إ ا اتف  ةليها ود ش تكون واضي  لكل المستويا  اإلداري ت

 تفو  الممفع  التي يمكن الياول ةليهات اءاألدالمتوا ن في ويا   األداءيمكن أن تكون تكاليف بطاو   -
اعوب  تيدياد الاو ن المرااول لرهاداف األساساي  التاي تكاون  ا  أبعااد متعادد   لا ا يجال ةلاى اإلدار   -

 أن تيدد األهداف الياموي  التي تميل موجها  لرداء وفقا لرهداف األساسي ت
المتااوا ن  والاا ي يااؤدي بالمهاياا   األداءاواا  مقااص المااوظفين المااؤهلين القااادرين ةلااى التعاماال مااا مظااام بط -

المتاااوا ن  األداءبطاوااا   إساااتمدام إتجااااها  سااالبي  إتجاهاااإلاااى مقاومااا  تطبيااا  هااا ا المظاااام  وتتكاااون لاااديهم 
 وماا  أمهم ش يدركون أهداف واضي  لهات

يال ماان المتااوا ن معقاد  جادا  وااعوب  تيديااد العادد األم األداءةمليا  وضاا وتيدياد المقااايي  فاي بطاوا   -
 بطكل متكاملت األداءالمقايي  المستمدم  التي تظهر 

                              
 .224ص   2009/2010مجل  الباي   جامع  واادي مرباح  ورول   العدد السابا  تحليل السس النظرية لمفهوم الداء،  الطي  الداوي   1
 .221  ص2009  بيو  وأورا  ةمل الممظم  العربي  للتممي  اإلداري   القاهر   المتوازن المحاور والمميزات الداءمدخل قياس ةبد الرييم ميمد    2
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موضا  اإلستراتيجيا   يي  أن وجود ه ه المقايي  مهم لوضا األداءةدم وجود مقايي  لبعد مت يرا   -
 التمفي   وبالتالي فتن ةدم وجود مقايي  لقيا  مت ير ما يؤدي إلى ةدم ودر  اإلدار  ةلى توجيه أدائها. 

المتااااوا ن تعااااد ماااان األدوا  التااااي تسااااتمدم فاااي تقياااايم أداء المؤسسااااا   فهااااي بطاواااا  تمكاااان  األداءبطاوااا  
ستراتيجيتها وتترجمها إلى ةمل  تيتوي ه ه البطاو  ةلى أربع  مياور كل ممها  المؤسسا  من توضية رؤيتها وا 

ياد أمياور الماالي يعاد ال  و يهتم بوضا المعاايير والمقاايي  التاي يمب اي وياساها للوااول إلاى القياا  العاام لارداء
فاي أن كال المقاايي  أو المعاايير المساتمدم  فاي الميااور األمارى تارتبط  تاهتتجلاى أهمي  يي  مياورال أهم ه ه

التااي توفرهاا هاا ه البطاواا  تسااعى  اإليجابياا ومظارا للم ايااا  بتيقيا  وايااد أو أكياار ماان األهاداف فااي الميااور المااالي 
 لمؤطرا  التي تتضممها.من ا اإلستفاد المؤسسا  إلى تطبيقها و 

 المالي الداءس: الطرق الحديثة لتقييم خامالمبحث ال

المااالي  وفااي مقاادمتها المساال المالياا  ماان ةاادم القاادر  ةلااى الكطااف ةمااا إ ا  األداءتعااامي معااايير ويااا  
تنم  في  كام  جهود اإلدار  ود ساهم  بالفعل في تعظيم يرو  الم ه أم ش  فمسل الربيي  ةلى سبيل الميال ش

في تيقي  تله األرباح  ه ا فض  ةن أمها ش تنم   إستمدم اليسبان بطكل واضة ومباطر تكلف  األموال التي 
في اليسبان ما تتعرد له تله الربييا  مان ممااطر أي ش تنما  فاي اليسابان معادل العائاد الا ي يطلباه الما ه  

المضاااف   وطريقاا  القيماا  السااووي  المضاااف    تاااادي اإلولاا ا تلجاان المؤسسااا  إلااى تطبياا  كاال ماان طريقاا  القيماا  
 المالي التقليدي . األداءما تتجاهله معايير ويا   اإلةتباروالتي تنم  بعين 

 المضافة: اإلقتصاديةطريقة القيمة . 1

 اإلةتباارا كال  المضااف  اإلوتااادي اةاي مادمل القيما  الماالي  يار األداءةك  الطر  التقليدي  في تقييم 
المالي  يي  أن ه ه الطريق  تعترف بنن يقاو  الملكيا  لهاا تكلفا   األداءتجاهلتها الطر  التقليدي  في تقييم التي 

طاانمها فااي  لااه طاانن األمااوال المقترضاا   وبماااءا ةليااه فااتن كفاااء  اإلدار  تتووااف ةلااى واادرتها ةلااى تيقياا  ةائااد 
هاا ا العائااد  بمااا فااي  لااه أمااوال الماا ه  تيقياا لةتمااد  ةليهااا المؤسساا  إللماا ه يفااو  تكلفاا  كافاا  األمااوال التااي 

 1أمفسهم.
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 المضافة : اإلقتصاديةمفهوم القيمة  1.1

المضاااف  كمقيااا   اإلوتاااادي القيماا   الوشيااا  المتيااد  األمريكياا  تسااتمدم بعااد المؤسسااا  الكباارى فااي
ين مفاااهيم الاادمل المياساابي المضاااف  بااالجما باا اإلوتاااادي تقااوم القيماا  يياا  التطاا يلي للمؤسساا    األداءلتقياايم 

 1والتمويل لقيا  ما إ ا كام  ةمليا  المؤسس  سوف ت يد من يرو  يمل  األسهم أم ش.

في الوشيا  المتيد  األمريكي   إ  بدأ   (Stern Stewartلبالع م  التجاري  لمؤسس  رتبط إه ا المعيار  
م بعد إجراء ةدد كبير من التعدي   1980اف ةام مم  ممت األداءالمؤسس  بتمفي  ه ا المعيار كمدمل لقيا  

  ومم   له الوو  ارااإلستيماطر ةلى اافي الربة وكلف  ااطر واير المباا المباا  التي تطتره في تنييرهاوالتسوي
ةلى القيم   (EVAلالمضاف  اإلوتاادي الباييين في ويا  تنيير معيار القيم   إهتمامبدأ ه ا المعيار يمال 

 (EVAلالمضاف  اإلوتاادي   بجامل أن بعد المؤسسا  األمريكي  أابي  تعد متائج القيم  للمؤسس  السووي 
 1996ةام  (HLLل  يم المؤسس  الهمدي  1994ةام  (Infos Technologiesلفي تقاريرها السموي  ميل مؤسس  

 2. 2005ومؤسس  اليكان في كمدا ةام  1997ةام  (BPLلومؤسس  

  هي المؤسسا  التاي يكاون العائاد ةلاى رأ  إوتاادي  المؤسس  التي تمل  ويم  اديإوتامن وجه  مظر 
مان تكلفا   أكبارمن تكلف  الفرا  البديل   أي بمعمى أن المؤسس  التي تمل  يرو  هي التي لهاا ةائاد  أكبرالمال 

والفكار الماالي المعااار  رأ  المال لتكلف  الديون مضافا إليها تكلف  ي  الملكي (  وفي إطار المظري  المياسبي 
تم طريه في ممتاف القارن العطارين تيا  ااي  ومفااهيم ممتلفا  مان  المضاف  اإلوتاادي القيم  فتن ماطلة 

يعاارف ةلااى أمااه الااربة التطاا يلي بعااد الضااريب  مماااوما ممااه الاا ي و  (Residual Incomeلضااممها الاادمل المتبقااي
 فظ  ةلى أمه: كلف  رأ  المال المستيمر.

  ليملااا  أسااهمها  وأساااا  إوتااااديقياايم أداء المؤسساااا  ةلااى أسااا  ماااا أضااافته اإلدار  مااان ويماا  ماادمل لت -
 3تال ي تقوم ةليه المبادئ المياسبي  اإلستيقا يسابها هو المفهوم المقدي  ولي  مفهوم 

للمؤسسااا  فاااي سااام  معيمااا   وهااا ا يمتلاااف بطاااكل كبيااار ةااان الاااربة  اإلوتاااااديمقياااا  اااايية وواوعاااي للاااربة  -
المضاف  تقي  الادمل المتبقاي بعاد دفاا جمياا تكااليف رأ  الماال بماا  اإلوتاادي سبي للمؤسس   فالقيم  الميا

 4.في  له رأ  المال المساهم به  بيمما يتم تيديد الربة المياسبي دون طرح تكاليف رأ  المال المساهم به

                              
 .1014ص مرجا ساب   التقارير المالية، طار  ةبد العال يماد    1
 .136ساب   ص  مرجا  معاصرة إتجاهاتالتحليل والتخطيط المالي طد فؤاد التميمي  أر معيمي  ةدمان تايه ال  2
 .480مرجا ساب   ص الفكر الحديث في التحليل المالي وتقييم الداء، همدي  ممير إبراهيم   3
 .277مرجا ساب   صالتحليل المالي باستخدام الحاسوب، ةبد الريمان الدوري  مور الدين أديل    4
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 المضافة: اإلقتصاديةحساب القيمة  2.1

 1 .العباء الرأسمالية –مصروف الفوائد += صافي الدخل القيمة اإلقتصادية المضافة    

تؤما  مان القاوائم الماليا  ماا ةادا تكلفا  المضااف   اإلوتااادي القيما  بالمسب  للقيم التي تستمدم في يسال 
رأ  الماااال  هااا ه األميااار  تطااامل المتوساااط المااارجة للعوائاااد المطلوبااا  مااان المسااااهمين والمقرضاااين  بالمساااب  لهااا ه 

 لاه مفتارد دائماا أن إلاى  باإلضااف مستوى المماطر التي تتعارد لهاا المؤسسا    تمت في تمتلف بالتكلف  فه
هااااات ه المياسااااابي المساااااتمدم لل اياااااا  المياسااااابي  ألااااااول المؤسسااااا  مسااااااوي تماماااااا ل  اإلوتااااااادي اإلهااااات ه
 2المضاف  مجدها تنم  إيدى القيم التالي : اإلوتاادي ةمد يسال القيم    و والضريبي 

 : يمة موجبةق -

ساام إل يااين إ ن ظااالمضاااف  إلااى ال ياااد  فااي ياارو  المساااهمين وي اإلوتاااادي طااير القيماا  الموجباا  للقيماا  ت  
  المؤسس  ج ابات

 قيمة سالبة: -

فتن المساهمين سوف يكومون اير سعداء بتقدم المؤسس  وبيا أسهمها  مما يمتج ةماه مقاص فاي أساعار    
 يتياجاتها.تجل الوفاء بأمن  المضاف  اإلوتاادي القيم    بيسال األسهم  وتقوم المؤسسا  الممتلف

مقياااا  جياااد ةااان مقااادار اإلضااااف  التاااي يققتهاااا المؤسسااا  ألاااايال المضااااف   اإلوتااااادي القيمااا  تاااوفر 
فاتن  لاه يعماي أمهام فاي الطريا  المضاف   اإلوتاادي القيم  األسهم  وةلى ه ا األسا  فت ا رك  المديرون ةلى 

ها أيضاا لروساام إساتمداميمكان المضاف   اإلوتاادي ن القيم  تعظيم يرو  الم ه  وي يظ أيضا أ الايية ميو
الرئيسي  دامل المؤسس  وفي ه ه اليال  يتم وضا مظام يواف  للماديرين ةلاى أساا  مادى ماا ييققوماه مان ويما  

 3  مضاف . إوتاادي

                              
 .1014ص   مرجا ساب التقارير المالية،  طار  ةبد العال يماد   1
 .1015ساب   ص المرجا ال  2
 .103   ص2004  الدار الجامعي   اإلسكمدري   القرارات إتخاذاإلدارة المالية مدخل ميمد االة اليماوي و مرون    3
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المضاااف  فتمااه يمكاان  اإلوتاااادي القيماا  مااه إ ا مااا طبقاا  المؤسساا  مظااام أ Sterm and Stewartوياارى 
وتوايلها وتقييمها ةلى أسا  وايد متس  أش وهو اليرو  اإلضافي  التي   اياا  مما ا القراءا  والرواب  ةليها

 1ما يلي :المضاف   اإلوتاادي القيم  يمكن أن يملقها أو يبددها تارف أو إجراء ما  يي  يميل مقيا  

   مباطر  بمل  اليرو  ليمل  األسهمتمقيا  لرداء يرتبط باور  -
 يوضة التيسين المستمر واليقيقي ليرو  يمل  األسهمت  -
إلى التمطايط  اإلستيماري يمكن من توجيه كاف  القرارا  ابتداء من ورارا  الموا م  التط يلي  إلى الموا م   -

 . اإلستراتيجي

  المضافة: اإلقتصاديةأهمية القيمة  3.1

المضاااف  تعااد اليااوم ماان الموضااوةا  السااامم  فااي الفكاار المااالي  اإلوتاااادي لقيماا  بااالمظر إلااى أهمياا  ا
 2الداملي والمارجي  له ا فتن أهمي  ه ا المعيار تكمن في اآلتي: األداءالمعاار ألاراد تقييم 

 يوضة المعيار التيسن المستمر والفعلي ليرو  المساهمينت -
 ي األجل الطويلتمعيار لقيا  الممو اليقيقي لربيي  المؤسس  ف -
 مؤطر يقيقي لتعظيم سعر السهم في السو ت  -
 ا  المدراء ويمل  األسهم العادي تإهتماموسيل  لليد من مطكل  الوكال  من م ل تقريل  -
 المتووع ت اإلستيماري أدا  للمفاضل  بين الفرص  -

 MVA: Market Value Addedطريقة القيمة السوقية المضافة . 2

المضاف  كمفهوم وتطبي  ادى واسا بين المستيمرين وميللاي األورا  الماليا   ادي اإلوتاطهد  القيم  
المؤسسا  معياارا  اافتهالا ي و  Stern Stewartكومها سوو  ما معياار القيما  الساووي  المضااف  مان وبال مؤسسا  

السااووي  للمؤسساا   وترياا  ةلااى أن القيماا إإلااى أن المظرياا  المالياا   باإلضاااف لتقياايم القيماا  السااووي  لرسااهم  هاا ا 
 3.المضاف  المستقبلي   ومن هما جاء  أهمي  القيم  السووي  المضاف  اإلوتاادي تعتمد بطكل مباطر ةلى القيم  

 

                              
 .198  ص 2004 -2003كمدري     الدار الجامعي   اإلسالداءإدارة توازن سعد ااد  بييري    1
 .141 – 140  مرجا ساب   ص معاصرة إتجاهاتالتحليل والتخطيط المالي رطد فؤاد التميمي  أةدمان تايه المعيمي    2
 .144 -143صالمرجا الساب     3
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 مفهوم القيمة السوقية المضافة: 1.2

إن هدف أي مؤسس  لمؤسس  مساهم ( هو تعظايم يارو  أاايال األساهم  وش طاه أن ها ا الهادف يعاود 
األسااهم فااي مفاا  الوواا  الاا ي يتيقاا  فيااه الفائااد  أيضااا ل وتااااد الااوطمي و لااه ةاان طرياا   بالفائااد  ةلااى يملاا 

التنكد من أن الموارد ود تم تماياها باور  فعال   ويتم تعظيم يرو  الم ه ةن طري  تعظيم الفر  بين القيم  
ي دفااتر المؤسسا ( ويطلا  ةلاى السووي  ليقو  الملكي  لوالتي يتم تقديمها بواسط  الم ه في البداي  وتسجيلها ف

 1.القيم  السووي  المضاف ه ا الفر  

الفاار  بااين القيماا  السااووي  للمؤسساا  ورأ  المااال المسااتيمر ماان  (MVAل يقاااد بالقيماا  السااووي  المضاااف 
تميال إيادى األدوا  المهما  فاي  القيما  الساووي  المضااف وبل المالكين والمقرضين  ووفقاا للمؤسسا  المساوو  فاتن 

  القيم  ليرو  المساهمين  ول له فتن ه ا المعيار مقيا  للمؤسسا  الماجي  التي تيق  ويما  ساووي  مضااف  مل
اإلداري والتط يلي للمؤسس  وودرتها ةلى إدار  مواردهاا بهادف تعظايم  األداءموجب  كومها مقيا  جوهري يلمص 

  2يرو  المساهمين.

 ضافة :العوامل المؤثرة في القيمة السوقية الم 2.2

 3تتنير القيم  السووي  المضاف  بالعوامل اآلتي  :

معااادش  المماااو فاااي اإليااارادا  وااااافي الاااربة التطااا يلي ورأ  الماااال المساااتيمر لكاااي تكاااون القيمااا  الساااووي   -
 المضاف  موجب  ش بد أن تكون معدش  الممو ه ه تفو  كلف  رأ  المال المستيمرت

كلمااا  إممفااد  ها ه اإلمتاجيا  فاي ظال يباا  رأ  الماال المساتيمر أو إمتاجيا  الاديمار المساتيمر  وكلماا  اد -
 أو يبا  كلف  رأ  المالت  إممفاد اد  القيم  السووي  المضاف   ش سيما في ظل 

 اليد األدمى من هام  الربة المطلول لمل  يرو  إضافي  للمساهمين . -

 4 :  ممهاالقيم ه ه ها في يسال تمدامإس  يمكن ةد  طر  توجدطرق حساب القيمة السوقية المضافة:  3.2

  .يقو  الملكي  التي وفرها المساهمون –القيم  السووي  المضاف  = القيم  السووي  ليقو  الملكي   الطريقة الولى: -

 الملكي .إجمالي يقو   –سعر األسهم  ×القيم  السووي  المضاف  = ةدد األسهم المادر   الطريقة الثانية: -

                              
 .94إلسكمدري   ص الدار الجامعي   االقرارات،  إتخاذاإلدارة المالية مدخل ميمد االة اليماوي  رسمي   كي ورياوص    1
 .145  مرجا ساب   ص معاصرة إتجاهاتالتحليل والتخطيط المالي رطد فؤاد التميمي  أةدمان تايه المعيمي    2
 .146 – 145ص  ساب  المرجا ال  3
 .95مرجا ساب   ص  القرارات، إتخاذاإلدارة المالية مدخل ميمد االة اليماوي  رسمي   كي ورياوص    4
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المضااف   اإلوتااادي وفقا له ه الطريق  فتن القيم  السووي  المضاف  هي القيم  اليالي  للقيما   لثالثة:الطريقة ا -
للمؤسس  والمتووع  مستقب   بمعمى  مر وبموجل ه ه الطريق  فتمه يتم مام التدف  المقدي المتيق  مان القيما  

 1 :و له كما يليكلف  رأ  المال بمعدل مام مساويا إلى المتوسط المو ون لت المضاف  اإلوتاادي 

MVA=EVA1/)1-WACC ( 
1  

+
 
EVA2/)1-WACC ( 

2 
+EVA3/)1-WACC ( 

3
 ..... 

(1-WACC :) . معدل مام يستمرا من الجداول المالي  

EVA  .ويم  التدف  المقدي السموي 

تملاا   تعمااي أن المؤسساا و   موجباا  متيجاا ميااال ةلااى يمكممااا أن ةمااد يسااال القيماا  السااووي  المضاااف  
تعماي فطال و  ساالب   أو متيجا  ويم  وتساةد ةلى  ياد  يرو  المساهمين  وبالتالي  ياد  ويم  رأ  المال المساتيمر

 المؤسس  في  ياد  يرو  المساهمين وبالتالي سوف تممفد ويم  رأ  المال المستيمر.

 اإلوتاااادي ليا  للقيما  مماا ساب  مقاول أن القيماا  الساووي  للمؤسسا  تعتمااد بطاكل أساساي ةلاى القيماا  اليا
 اإلوتااادي ن المستيمرين يدفعون السعر ألسهم المؤسس  وفقا للع و  أو الماام الا ي تيققاه القيما  أالمضاف   و 

 المضاف  ةلى القيم  الدفتري  لي  الملكي .

 المضافة والقيمة السوقية المضافة: اإلقتصادية. مالحظات حول القيمة 3

 مايلي:المضاف  والقيم  السووي  المضاف   اإلوتاادي ل من القيم  لك ماما ي يظ بعد استعراض

تيسل القيم  اإلوتاادي  المضاف  لفتر  وايد   بيمما تيسل القيم  السووي  المضاف  لسلسل  من الفترا  أو واد  -
ؤولي  تيسل إلى ما ش مهاي   وةليه فالقيم  اإلوتاادي  المضاف  هي الفائد مان القيما  المااتج ةان مركا  مسا
كماا   أو مؤسس  لفتر  واياد   بيمماا القيما  الساووي  المضااف  هاي تاراكم القايم الماتجا  ةان المؤسسا  لفتار  طويلا 

تستعمل القيم  اإلوتااادي  المضااف  ل ارد وياا  األداء الاداملي للمؤسسا   فاي ياين تقاي  القيما  الساووي  
  2تالمضاف  األداء من وجه  مظر مارجي 

ياار الممارسااا  والتااارفا  اإلدارياا  مماا  مطاان  المؤسساا   فااي يااين مجااد أن أمضاااف  تقااي  القيماا  السااووي  ال -
  3المضاف  ترك  ةلى الفعالي  اإلداري  في سم  وايد . اإلوتاادي القيم  

                              
 .148-146  مرجا ساب   ص معاصرة إتجاهاتالتحليل والتخطيط المالي رطد فؤاد التميمي  أالمعيمي  ةدمان تايه   1
ورولاا   العاادد السااابا  جامعاا  واااادي مرباااح    مجلاا  الباياا   دراسررة تحليليررة لمؤشرررات قيرراس أداء المؤسسررات مررن منظررور خلررق القيمررةهااواري سويسااي   2

 .62  ص 2009/2010
 .102مرجا ساب   ص   القرارات إتخاذاإلدارة المالية مدخل ي و مرون  ميمد االة اليماو   3
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 الثالث خالصة الفصل

 يرتكا ييا   فاي المؤسسا   األداءا ووادما فاي وياا  وتقيايم إساتمدام األداءميااور  أهامالمالي مان  األداء
ه ا الميور ةلى مجموة  من المقايي  تستمدم في اليكام ةلاى مادى تيقيا  المؤسسا  ألهادافها  والوواوف ةلاى 

  المااالي مجااد يجاام ومسااتوى الاادمل التطاا يلي األداءمسااتوى األرباااح الميققاا   وماان المقااايي  التااي يتضااممها هاا ا 
 ...تالمضاف  تاادي اإلوالعائد ةلى يقو  المالكين  العائد ةلى إجمالي األاول  القيم  

ماااه يهااادف إلاااى تقاااويم أداء المؤسساااا  مااان ةاااد   واياااا أ   لاااه األداءكبيااار لهااا ا  إهتماااامتاااولي المؤسساااا  
مان البياماا   اإلساتفاد في تيديد جوامل القاو  والضاعف فاي المؤسسا   و  قوائم المالي وبطريق  تساةد مستمدمي ال

 ي  للمستمدمين.المالي لترطيد القرارا  المال األداءالتي يوفرها 

 اإلساتيمارالمالي المتفو  يتية للمؤسس  الموارد المالي  ال  م  إلوتماص فرص  األداءإلى أن  باإلضاف  
كما أن المؤسسا  التي تتفو  ةلى   الممتلف   ويساةد ةلى تلبي  ايتياجا  ممتلف أايال الماالة واليقو 

مرك ا تمافسيا  ويفتة أمامهاا المجاال ه ا األداء يضمن لها  المالي األداءايرها من المؤسسا  األمرى في ميدان 
 ميو تع ي  وتطوير مرك ها التمافسي.

 بهدف: هالمالي تعمل المؤسسا  ةلى تقييم األداءومظرا ألهمي   

 متابع  مدى تمفي  المؤسس  ألهدافها المالي  الميدد  ت  -
 الكطف ةن مواطن الملل والضعف في مطاط المؤسس  المالي ت -
 قديم واةد  بياما  ومعلوما  ةن أداء المؤسس  المالي لرطراف التي لها ة و  بالمؤسس تت -
ست  لو  إستمدامالتنكد من  -  .إستمدامفظل أالموارد المالي  المتاي  والمتوفر  تي  تارف المؤسس   ا 

هااا التيلياال المااالي يوفر و الطاار  التااي أفااي  لااه ةلااى مجموةاا  ماان المساال  تعتمااد المؤسساا قياايم أداءهااا المااالي ولت
وةلى القوائم المالي  وما تيتويهاا مان بياماا  ومعلوماا   وفاي ظال تطبيا  المؤسساا  الج ائريا  لمعاايير التقاارير 
المالياا  الدولياا  ماان ماا ل المظااام المياساابي المااالي مجااد أن لهاا ه المعااايير تاانيير ةلااى القااوائم المالياا   وكاا ا ةلااى 

لهاا ه الت ياارا  تاانيير ةلااى تقياايم األداء المااالي أم شن  وهاا ا مااا ساامياول  العماااار التااي تتكااون ممهااا  ولكاان هاال
 توضييه في الفال الموالي.

 



 

 

 

 

 

 

 

:لرابعالفصل ا  
في   1 الدوليالمعيار المحاسبي    مساهمة

 المالياألداء    تقييم  
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  تمهيد:

 لي  و الميالي  األداء دوات تقيييمأالميالي للمسسسيم ممتميدا ذيي علي   لي   األداءتقيييم بالمحلل المالي قوم ي
بال سييبم لممليييم عات أاميييم وميمييم  مبييال و  وبيا ييات محاسييبيمخييي م مييا   ا يي  ومييا تحتويييه اييع  األ ،القييوا م الماليييم

ووضييخ خطيييم  األخطيياءدام ضيي و يم لميي   أ مييا ايييو ا  عاتييه و  تقييييم ليييف ايييدذا ذييي حييدممليييم القيييام بالا ، إالتقييييم
 .المالي للمسسسم مستقب  األداءلتطوي  ولتحسيا 

 م الدوليييم مييا خيي ل ال مييام المحاسييبي المييياليتقييا ي  المالييييومييخ تطبيييم المسسسييات الة ا  يييم لممييايي  ال
ذييي ميد تختلي   يا تلي  التيي  ا يت ت اتمملومي تضييماتالقيوا م المالييم المميدم وذقيا لايعا ال ميام  حيم أا   الةدييد

 القوا مول   ل  القوا م الماليم ذإا لاع  وبما أا  مليم التقييم تست د بالد ةم األ، مل المخطط المحاسبي الوط ي
 .تأثي   ل   مليم التقييم

لتقيييم ذيي تسيايل  ملييم ابالد ةم األولي   ساامتما ي حم  ل  ممايي  التقا ي  الماليم الدوليم أ اا حيث 
 يبحت تم يف الوضييخ أ، إضياذم إلي  أا ايع  القيوا م المياليةياا م للتقييييم شيااذم ميا خي ل   ضياا لقيوا م مالييم 

 اإلمت ياد أسيبقيم الواميخ  المحاسيبي الةدييد المبدأالمالي الحقيقي للمسسسم ما خ ل مباد اا المحاسبيم وخا م 
تقييا ي  سيياام ممييايي  ال مييا ت، ضييما القييوا م الماليييم  ا يي  ةديييدم  إد ا سييمب بييي والييع ،  ليي  الشيي ل القييا و ي

اتميام أ يبحت التييذي تحقيم ما يسم  بةودم المملوميم المحاسيبيم، م الدوليم المالي ليه   ميم  ميا يل  مطلي  وا 
 المالي.األداء تقييم  مليم ذي   خ الق ا ات وذي القوا م ما تحتويه اع  ألاميم  م ا  ،بالقوا م الماليم

 ل   مليم   ض القوا م الماليم  1المميا  المحاسبي الدوليتوضيب أث  تطبيم سيتم  لا الا ضما اع
  ي ضحييث سييتم ، مميايي ايع  الالة ا ي   المسيتمد ميا ال ميام المحاسيبي الميالي التقييم المالي، وعل  ما خي ل 

ا  يييممالإليي  مسيياامم  ، إضيياذمااو  ا يي   اييا، مييا حيييث م و اتثيي  ال مييام المحاسييبي المييالي  ليي  القييوا م الماليييمأ
،  مييا يتضييما اييعا الا ييل د اسييم ذييي تحقيييم ةييودم المملومييم المحاسييبيم يي ض القييوا م الماليييم 1المحاسييبي الييدولي 

ايع  الشي  ات لل ميام المحاسيبي الميالي  لي  ثي  تطبييم أث ثيم شي  ات  وضيب ميا خ لايا تم إة ا اا ذيي ميدا يم 
  تا ج ال س  الماليم.
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 في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية 1المعيار المحاسبي الدوليهمة مسا: األولالمبحث 

  ض القوا م الماليم وما يتضم ه  1وخا م المميا  المحاسبي الدولي م الدوليمليالماالتقا ي  ممايي  تساام 
يييث حبةييودم المملومييم المحاسييبيم، ذييي تحقيييم مييا يسييم   -والتييي تييم التطيي م لاييا ذييي الا ييل الثييا ي -اتإ تبييا  مييا 

ذيي  ي خ ألامييم القيوا م المالييم ليه   ميم بيالقوا م المالييم  مي ا  ميا يل ومطلي   إاتمياممحيل ايع  الةيودم  أ بحت
اعا المبحث سيتم التط م إل  مااوم الةيودم المحاسيبيم وبيياا الخ يا   ضما  الق ا ات وذي  مليم التقييم المالي.
التييي يتضييم اا المميييا  المحاسييبي  ات تبييا  اإلا  ييي  تسيياام ،  مييا سيييتم  ييعل  بييياايياالواةيي  تواذ اييا حتيي  يييتم تحقيق

 ذي تحقيم اع  الةودم.  ض القوا م الماليم  1الدولي

 مفهوم جودة المعلومة المحاسبية:. 1

 ميي ا لييدو  وألاميييم المملومييم المحاسييبيم ذييي  يي خ القيي ا ات و ميي ا ألا ا ييا  مةييال للمااضييلم بيييا طيي م 
وتطبيم الط م واألسالي  المحاسبيم التي ما  إختيا بي، يممل المحاس   ل  وأسالي  القياف واإلذ اح المحاس

ةيودم المملوميم المحاسيبيم تلي  ب يق يدوذيي ايعا اإلطيا   .شأ اا المسياامم ذيي إ تيا  مملوميم محاسيبيم عات ةيودم
  1.الخ ا   ال  يسيم التي ية  أا تتسم باا المملومات المحاسبيم المايدم

 ب  ذي أتحدث ذي بي م المسسسات أ بب للمملومم المحاسبيم أاميم  بي م ودو   اي مل التغي ات التيذ
بمةمو يم ايع  المملوميم المملوميم المحاسيبيم الغاييم المطلوبيم م ايا يةي  أا تت ي     خ القي ا ات، وحتي  تحقيم

ميم ءايا م ما الخ ا   الضي و يم المطلوبيم ميا مبيل المسيتايديا ذيي الحاليم التيي تسيتخدم ذيايا والتيي تةميل م 
تةمل المملومات المم وضم ذي  ،أ اا خ ا    و يم ل  اع  الخ ا   تم   ، لحاةات مختل  المستايديا

الم ءمييم، خا يييم  ، والخ ييا   ال و يييم ايييماإلمت يياديالقيي ا ات  إتخيياعمايييدم للمسييتخدميا ذييي  مالماليييالقييوا م 
  لياا. اإل تمادإم ا يم والموثوميم أو 

 ئص جودة المعلومة المحاسبية: أهمية تحديد خصا .2

ت مييييا أاميييييم تحديييييد خ ييييا   ةييييودم المملومييييم المحاسييييبيم ذييييي أاميييييم المملومييييم المحاسييييبيم ذييييي حيييييام 
 2وذي  ةاح المد اء  ا مي الق ا ات إل  ةا  : المسسسات

                              
 .195- 194  م ةخ سابم، نظرية المحاسبة،  ا  ،  باف ماد  الشي  1
 .195الم ةخ السابم،   2
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تحديييد اييع  الخ ييا   تمتبيي  حلقييم و ييل ضيي و يم بيييا م حلييم تحديييد األاييدا  وبيييا المقومييات األخيي    اأ -
 ا  الا    المحاسبي؛لإلط

 ما أا اع  الخ ا   سو  ت وا عات ذا دم  بي م ل ل ما المس وليا  ا وضخ الممايي  الم اسبم و يعل   -
المسيي وليا  ييا إ ييداد التقييا ي  الماليييم ذييي تقييييم  و يييم المملومييات التييي ت ييتج مييا تطبيييم الطيي م واألسييالي  

 المحاسبيم البديلم؛
 أسيييياف لتقييييييم مسييييتو  ةييييودم  إسييييتخداماام الخ ييييا   ال و يييييم اييييو والاييييد  ال  يسييييي مييييا تحديييييد مةمو يييي -

 المملومات المحاسبيم.

 الخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية: .3

بمةمو يم ميا ايع  المملوميم ، ية  أا تت ي  م اا تحقم المملومم المحاسبيم الغايم المطلوبم إعا وحت 
مييم ءالييم التييي تسييتخدم ذياييا والتييي تةمييل م اييا م الخ ييا   الضيي و يم المطلوبييم مييا مبييل المسييتايديا ذييي الح

الم امم الم ةوم ميا المملوميم المحاسيبيم شي ط تيواذ  خا ييتيا أساسييتيا تتحقم و  1.لحاةات مختل  المستايديا
عا ذقدت المملومات المحاسبيم أيا ما اياتيا  اإل تمادوالثقم أو إم ا يم  الم ءمماما خا يم   ل  المملومات، وا 
ايييياتيا مااييييوم لذيمييييا يلييييي  تطيييي م و  2األساسيييييتيا ذلييييا ت ييييوا مايييييدم بال سييييبم للمسييييتخدميا المم ييييييا.الخا يييييتيا 
 وم و ات أو مقومات  ل م اا.الخا يتيا 

 مة:ءخاصية المال 1.3 

مم لحاةات متخع  الق ا ات، وتمتل  المملومات ءية  أا ت وا م ذإ ه  مايدمالمملومات حت  ت وا 
للمستخدميا  ماإلمت ادي ل  الق ا ات  الدوليم خا يم الم ءمم   دما تسث  حس  مةلف ممايي  المحاسبم

 بمسا دتام ذي تقييم األحداث الماضيم والحاض م والمستقبليم أو تم ي  أو ت حيب  تقييماتام الماضيم. 

 ست ةا يمإمم ية  أا ي وا لاا ميمم ت بسيم وميمم ءوا ا  وةااا للم ءمم ذحت  ت وا المملومات م 
ا الدو يا الت بس  والتو يد  للمملومات متداخ ا، ذمل  سبيل المثال: المملومات حول أ ، والم حمأو تو يديم

ستغ ل الا   ومد تاا إالمستو  الحالي لأل ول المملو م وب يتاا تايد المستخدميا ذي الت بس بقد م المسسسم ذي 

                              
 .147،   2012، دا  وا ل،  ماا، نظم المعلومات المحاسبيةس مم،  أذت س مم محمود  ،محمد آل ذ   الطا ي  1
 .199،  2006، دا  وا ل،  ماا، النموذج المحاسبي المعاصرحلو  ح اا،  ضواا   2
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 -مث -دو ا تو يديا بما يتملم بالت بسات الماضيم حول  ل  مقاومم األوضاع المما سم، وتسد   اف المملومات 
 بموةباا و تا ج الممليات التي خطط لاا.  سسسممالط يقم التي يتوة  اي لم ال

 األداءالسابم  أساف للت بس بالم    المالي و  األداءوغالبا ما تستخدم المملومات حول الم    المالي و 
مباش م، مثل أ باح األسام ومدذو ات األةو  وتح  ات أسما  األو ام  المستقبلي ومسا ل أخ   تام المستخدميا
  دما ت بب مستحقم، وحت  ي وا للمملومات ميمم ت بسيم ذإ ه  إلت اماتااالماليم، ومقد م المسسسم  ل  مواةام 

، ما ليف بالض و م أا ت وا  ل  ش ل ت بسات   يحم حت  تم   القد م  ل   مل ت بسات ما التق ي  المالي
خ ل األسلو  الع  تم ض ذيه المملومات  ا الممليات الماليم واألحداث الماضيم، ذمل  سبيل المثال: تتم   

، واعا لقا مم الدخل إعا تم اإلذ اح  ل  حد  ل ل ما الب ود الماديم وغي  الماديم وغي  المت   م مالقيمم الت بسي
  الي.ما توذ   ما مم الدخل وذقا لل مام المحاسبي الم

إعا لييم ت ييا  ، أميياالقيي ا  إتةييا القيياد م  ليي  إحييداث تغيييي  ذييي  ماييي تليي  المملوميي الم ءمييم مالمملوميي عاإ
اييي تليي  المملومييم التييي  الم ءمييممييم بال سييبم لاييعا القيي ا ، والمملومييم ءالمملومييم مييسث م ذييي القيي ا  ذاييي ليسييت م 

 إتةيا  ط ذياا ميد م المملوميات  لي  إحيداث تغييي  ذيي يشت الم ءممم ا ات خاط م، ذ إتخاعيسد  غياباا  ادم إل  
 م ا  مستخدم مميا. 

 :المالءمةمقومات خاصية  2.3

مم يل م تواذ  ث ثم مقوميات أو خ يا   ذ  ييم ءحت  ت وا المملومات م و ما تم التط م له أ   ، و 
خدمياا ذييي الومييت الم اسيي  ، ذييأوي يةيي  أا يييتم إ ييداد المملومييات بحيييث ت ييل إليي  مسييتالم ءمييمتمثييل م و ييات 

م أو الت اما، عل  أا المملومات المتأخ م ت وا  ادم  ديمم الم امم،  يعل   واعا ما يم   بخا يم التوميت الم 
للت بيسات والقي ا ات السيابقم، أو أا  اإل تيداد مم ية  أا ي وا لاا القد م  ل  التقيييم ءول ي ت وا المملومات م 

 .ذيمايلي  تط م إل  اع  الم و اتو  ،ا مماآذي  اإل تداد والقد م  ل  التقييم تتسم بالقد م الت بسيم 

 م:ئالتوقيت المال  .1.2.3

ق د بالتوميت الم  م أو الت اما توذي  المملومات ذي حي اا مبل أا تاقد م امتاا أو مد تاا  ل  التأثي  ي
أو   ييد الحاةييم إلياييا لييا ي ييوا لاييا تييأثي   ليي  القيي ا ات، ذالمملومييات غييي  المتييوذ م ذييي حي اييا  إتخيياعذييي  مليييم 

 الق ا .
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 القدرة على التنبؤ بالمستقبل: .2.2.3

القيي ا  يةيي  أا تييسد  اييع  المملومييات إليي  تحسيييا مييد م  إتخيياعل ييي ي ييوا للمملومييات تييأثي   ليي   مليييم 
  تم ي  أو ت حيب تومماته متخع الق ا   ل  الت بس بال تا ج المتوممم ذي المستقبل أو أا تسد  اع  المملومات إل

ا خا ييييم القيييد م  لييي  الت بيييس لييييف مم اايييا أا ت يييوا األ ميييام المحاسيييبيم ذيييي عاتايييا ت بيييسات  يييا  تيييا ج إ الحالييييم.
 ليايا  أسياف لمميل الت بيسات ال  ميم ميا  اإل تمياداألحداث ذي المستقبل وا  ما  ل ما يق د باا أ ه ذي اإلم ياا 

 مبل متخع الق ا .

 للتنبؤات السابقة: اإلرتداديعلى التقييم القدرة  .3.2.3

سييت ةا يم، ي تقييل أاميييم  ييا خا يييم القييد م أو  مييا تسييم  أيضييا بالتغعيييم اإل اإل تييداد خا يييم التقييييم 
 لي  الت بيس، ويق ييد بايا مسيا دم مسييتخدم المملوميات ذييي تقيييم ميد   ييحم تومماتيه السيابقم وبالتييالي تقيييم  تييا ج 

 1ع  التوممات.الق ا ات التي ب يت  ل  ا

 خاصية الموثوقية: 3.3

م ا يم  حتي  ت يوا المملوميات ماييدم، يةي  أا و ،  ليايا اإل تمادواي خا يم تتملم بأما م المملومات وا 
 اإل تمادت وا موثومم، وتمتل  المملومات خا يم الموثوميم إعا  ا ت خاليم ما األخطاء الاامم والتحي ، ويم ا 

ملومات تمب  ب دم  ما يق د أا تمب    ه أو ما المتومخ أا تمبي    يه بشي ل  لياا ما مبل المستخدميا  م
 ممقول. 

بايا ميا  اإل تي ا مم ول ا غي  موثومم بطبيمتايا أو تمثيلايا، لد ةيم أا ءويم ا أا ت وا المملومات م 
بموةي  إةي اء  المحتمل أا ي وا مضلً ، ذمل  سبيل المثال: إعا  ا ت مشي و يم األضي ا  المطالي  بايا ومبلغايا

ب امييل المبليي  المطاليي  بييه ذييي المي ا يييم مييا المم ييا أا يمييد غييي    تيي ا  المسسسييمإ مييا و ي موضييخ  يي اع، ذييإا
 أ ه ما المم ا أا ي وا م اسبًا اإلذ اح  ا المبل  وم و  المطالبم.  إيم اس ، 

 

 

 
                              

 .200م ةخ سابم،    نظرية المحاسبة،الشي ا  ،  باف ماد    1
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 :خاصية الموثوقيةمقومات  4.3 

 ت وا ما ث ثم مقومات أو خ ا   ذ  يم تتمثل ذي:تالموثوميم، ذاع  األخي م بال سبم لخا يم 

 الصدق في التعبير: .1.4.3

يق ييد بال ييدم ذييي التمبييي  وةييود د ةييم  اليييم مييا التطييابم بيييا المقيياييف هالمملومييات  وبيييا المييواا  
ت ت يوا المملوميا وحتي  ،الم اد التق ي    اا، والمب م ا ا ب دم تمثيل المضموا أو الةوا  وليف مةي د الشي ل

موثومم ية  أا تمثل الممليات الماليم ب دم واألحداث األخي   التيي ميا الماي وض أ ايا تمثلايا أو ميا المتوميخ 
ب يل  يدم  اذيم المملييات  ما ميم الم  ي  المياليمل  سبيل المثيال، يةي  أا تمثيل ذأا تمب    اا بش ل ممقول، 

 مالمالييي قييوا مال  ييدادبتييا يإ إ سسسيمم مل يييم للملت امييات وحقييو ا  المالييم واألحييداث األخيي   التييي ي شييأ   ايا أ ييول و 
 .اإل ت ا وذقًا لمقاييف 

 . القابلية للتحقق:2.4.3

تم يييي ايييع  الخا ييييم أا القيييياف المحاسيييبي موضيييو ي، أل يييه خيييال ميييا التحيييي  الشخ يييي للقيييا م بمملييييم 
أا يتيواذ  ذيي أ   إا م طلب مابليم التحقم او الم طلب الحالي البديل لش ط الموضيو يم اليع  يةي  ،القياف

 1مياف  لمي، أ  أا القياف الملمي ية  أا ي وا خاليا ما التحي  الشخ ي.

 الحياد: .3.4.3

ذالحياد يم ي أا  ،إا م طلب الحياد م ي  ةدا ما م طلب الخلو ما التحي ، ول  ه ليف متطابقا ممه
ل وع المق يود ميا التحيي  اليع  يما سيه القا م بالقياف ليف متحي ا ل تيةم يحدداا مسبقا، واي تم ي تة   عل  ا

القا م بإ داد و  ض المملومات المحاسبيم باد  التو ل إل   تا ج محيددم مسيبقا أو بايد  التيأثي   لي  سيلو  
 مميا.  إتةا مستخدم اع  المملومات ذي 

الق ا  أو  إتخاعأو   ض المملومات يسث   ل   مليم  إختيا ذالتق ي  المالي ي يمتب  محايدًا إعا  اا 
الح م ألةل تحقيم  تيةم محددم سلاًا، ويق د بعل  أا ي وا الاد  ما  ش  المملومات المحاسبيم او خدمم 

 م دوا أخ  ، واعا ي يم ي أا ي واييم ممي ييم ةاييه اع  المملومات لخدمييي ا  دوا أ  تحي  ذي توةييييم األطييي اذ

                              
 .208-207م ةخ سابم،   ،النموذج المحاسبي المعاصرحلو  ح اا،  ضواا   1
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أ يه يةي   يدم  يعل  ويم يي الحيياد أو  يدم التحيي   و ،بشي ل متسيا تأثي  ايع  المملوميات  لي  األذي اد وسيلو ام 
 مملومييييات بشيييي ل ي ييييتج   ييييه تاضيييييل أو محابييييام ةاييييم أو طيييي   مميييييا مييييا األطيييي ا  المم يييييم والماتمييييم إختيييييا 

بالمملومات المحاسبيم  ل  حسا  ةاات أو أط ا  أخ  ، أ  أا اع  ال ام تايتم بميا إعا  ا يت بيا يات القيوا م 
  ا القوا م الماليم تم ض بش ل يخدم أغ اضًا  امم وليف لط   محدد بعاته.عل  أحي م أم ي الماليم مت

إعا اع  اي الخ يا   التيي تحيدد ميا إعا  ا يت المملوميم المحاسيبيم ال اتةيم  يا تطبييم بيديل محاسيبي 
متمد ذقط يالمحاسبيم ي الق ا ات، إي أ ه  ةد أا مستو  ةودم المملومم  إتخاعمميا أ ث  أو أمل ذا دم ذي مةال 

  ل  الخ ا   العاتيم لاع  المملومم وا  ما يمتمد أيضا  ل  خ ا   تتملم بمتخع  الق ا ات.

إلي  تب يي مميايي   المسسسياتستغ ل األمثل للقيوا م المالييم وميا تحتوييه ميا مملوميات، تسيم  وباد  اإل
مسييياامتاا ذيييي تحقييييم ميييا يسيييم  بةيييودم المملوميييم التقيييا ي  المالييييم الدولييييم  مييي ا ألامييييم ايييع  المميييايي  و مييي ا ل

 ي ض  1 ةيد الممييا  المحاسيبي اليدولي اإلي  تطبيقاي المسسسياتام الممايي  التي تسيم  أالمحاسبيم، وما بيا و 
 .اتإ تبا  ، وما يتضم ه ما القوا م الماليم

 المالية. قوائمالعرض 1المعيار المحاسبي الدولي. 4

، حييث أذي دت ممييا ا خا يا بايعا المالييم قوا مالمايي  المحاسيبم الدولييم بيلة م م إاتمت ما ع   ا سابقا و 
 قيوا ميايد  إلي  و ي  أسياف  ي ض الواليع    ض القيوا م المالييم،  1الموضوع واو المميا  المحاسبي الدولي

  1خ  .األ المسسساتم للس وات الماضيم، أو مقا  تاا مخ مسسسالماليم لضماا إم ا يم مقا  م الوضخ المالي لل

 ما يقدم اعا المميا  المتطلبات المامم لم ض القوا م الماليم واإل شيادات حيول اي لايا والمتطلبيات اليد يا 
 لمحتوااا، ويحدد أيضا م و ات القوا م الماليم التي تمتب  ذي مةملاا مةمو م  املم ما القوا م الماليم. 

م وأدا اا المالي مسسسحم حول الم    المالي للتاد  القوا م الماليم إل  تقديم مملومات أل حا  الم ل
وحقيييوم المل ييييم واليييدخل والم يييا ي   اإللت امييياتوتيييدذقاتاا ال قدييييم ميييا خييي ل تقيييديم مملوميييات حيييول األ يييول و 

والتغييي ات األخيي   ذييي حقييوم المل يييم والتييدذقات ال قديييم الخا ييم باييا. تتمثييل القييوا م الماليييم الواةيي    ضيياا وذييم 
ما ميم ، ما مم تبيا التغي ات ذيي حقيوم المل ييم، ما مم الدخل، ما مم الم    المالي ذي 1الدولي المميا  المحاسبي
  واإليضاحات المتممم للقوا م الماليم.، التدذقات ال قديم

                              
1
 Stéphan Brun, l’essentiel des Normes comptables internationales IAS/IFRS, Op. Cit, P 50. 
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 العامة إلعداد وعرض القوائم المالية: اتعتبار اإل .5

تييم التطيي م لييه ذييي الا ييل الثييا ي  و مييا يي ض القييوا م الماليييم،  1تضييما المميييا  المحاسييبي الييدولي  مييم   
تتمثييل اييع   ،  ييد إ ييداد و يي ض القييوا م الماليييم  تبييا اإلالواةيي  م ا اتاييا وأخييعاا بميييا  ات تبييا  اإلمةمو ييم مييا 

 ذي: ات تبا  اإل

 1 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: اإلمتثالالعرض العادل و  1.5

الميالي  األداءييم تمي ض ب يو م  ادليم  يل ميا الم  ي  الميالي و يشي  المي ض الميادل إلي  أا القيوا م المال  
م، ويقتضيييي المييي ض الميييادل التمثييييل ال يييادم اثيييا  المميييام ت واألحيييداث والمييي و  مسسسيييوالتيييدذقات ال قدييييم لل

واليييدخل والم يييا ي  اليييوا دم ذيييي إطيييا  مةليييف  اإللت امييياتباأل يييول و  اإل تييي ا األخييي   وذقيييا لتم يايييات ومميييايي  
حاس  الدوليم، ويتومخ أا يسد  تطبيم الممايي  الدوليم إل داد التقا ي  الماليم، مخ اإلذ اح اإلضاذي ممايي  الم

   د الحاةم، إل  بيا ات ماليم تحقم الم ض المادل.

متثييال إإ ييداد بييياا  المسسسييات، ي بغييي  ليي   يي ض القييوا م الماليييم 1الييدولي يمميييا  المحاسييبالبموةيي  
 ييداد التقييا ي  الماليييم ذييي م حماتاييا إعا  ا ييت بيا اتاييا الماليييم تلتيي م بالممييايي  الدوليييم  يي يب للممييايي  الدوليييم إل

لمتطل  مميا ذي الممايي  الدوليم  اإلمتثالوذي م و   اد م ةدا، إعا ا تقدت اإلدا م أا  إل داد التقا ي  الماليم.
المالييم  مييا اييي محيددم ذييي إطييا   قييوا ملإل يداد التقييا ي  المالييم سييي وا مضييل  ةيدا بحيييث يتمييا ض ميخ أاييدا  ا

م بيييالتخلي  يييا المتطلييي  هالخيييا  بالمميييايي  الدولييييم مسسسيييمةليييف مميييايي  المحاسيييبم الدولييييم،   يييد إعا يسيييمب لل
إل داد التقا ي  الماليم  ش يطم أا ي يم خ اإلطا  الت ميمي عو ال لم مثل اعا التخلي، ويشا  إل  اعا بالتةاو  

  خت ا ات.مض اإلالمادل وال حيب ذي ب

م التييي تحيييد  ييا تب ييي متطليي  مييا ذييي الممييايي  الدوليييم مسسسييوذييي بمييض الميي و  ي ييوا ل امييا  ليي  ال
  إل داد التقا ي  الماليم أا تا ب  ما يلي:   

م وأدا ايييا الميييالي مسسسيييبيييأا اإلدا م خل يييت إلييي  أا القيييوا م المالييييم تمييي ض بشييي ل  يييادل الم  ييي  الميييالي لل -
 وتدذقاتاا ال قديم؛

 متثلت ل اذم الممايي  والتاسي ات المممول باا إي أ اا تخلت  ا تب ي متطل  مميا لتحقيم   ض  ادل؛إبأ اا  -

                              
 .14-13 م ةخ سابم، ، رير الماليةعداد التقاالمعايير الدولية إل باف  لي مي  ا وآخ وا،  1
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لتي ام بيه وطبيميم التخليي، بميا ذيي علي  الممامليم التيي م  يا اإلمسسسي  واا المميا  أو التاسي  الع  تخلت ال -
مضللم ذي الم و  بحيث تتميا ض ميخ ايد   يقتضياا المميا  أو التاسي ، والسب  و اء  وا تل  المماملم

 القوا م الماليم  ما اي محددم ذي اإلطا  والمماملم التي تم تب ياا؛
 األث  المالي لاعا التخلي  ل   ل ب د ذي القوا م الماليم ل ل ذت م مم وضم؛ -

ليييي  تييييوذي  اإلذ يييياح إضيييياذم إ مالدوليييي مالمالييييي  ي االتقييييإا إ يييداد القييييوا م الماليييييم بمييييا ي سيييةم ومتطلبييييات ممييييايي  
 الض و   سيحقم التمثيل المادل للقوا م الماليم. 

 ية:اإلستمرار  2.5

ميا ليم ت يا اإلدا م متةايم  حيو الت يايم أو ت يو   اإلسيتم ا ية  تقديم القوا م الماليم  لي  أسياف ذي ض   
عا لييم تقييدم ال اييع  الحقيقييم والم طييم  ، ذييإااإلسييتم ا م موا ماييا الماليييم  ليي  أسيياف ذيي ض مسسسييإيقييا   ملياتاييا، وا 

ية  اإلذ اح   ه،  عل  ية  اإلذ اح  ا  دم التأ يد المتمليم باألحيداث  اإلستم ا و اء  دم استخدام ذ ض 
 1.اإلستم ا م  ل  مسسسأو الم و  التي تسد  إل  الش  الةوا   ذي مد م ال

 المحاسبي: اإلستحقاقأساس  3.5

بإسييتث اء ما ميييم  اإلسييتحقامالقييوا م الماليييم حسيي  أسيياف   إ ييداد ةييي 1لمميييا  المحاسييبي الييدولي وذقييا ل
  ييدما ت ييوا مسييتحقم  اإللت اميياتباأل ييول و  اإل تيي ا المحاسييبي يييتم  اإلسييتحقاموذقييا ألسيياف و  ،التييدذقات ال قديييم

بالم يي وذات  اإل تيي ا الييدذخ أو القييبض وليييف   ييد دذماييا أو مبضيياا ذمليييا، وبمبييا م أخيي   يتطليي  اييعا األسيياف 
بياإلي ادات الم تسيبم والم اسي  األخي   سيواء  اإل تي ا لات م الماليم سواء تم دذماا أم ليم ييتم و يعل  التي تخ  ا

 واممم الدذخ أو القبض ال قد .  تبا اإلتم مبضاا أم لم يتم، أ  دوا األخع بميا 

  تساق العرض:إ 4. 5

ت متتابمييم إي إعا أا تحيياذم  ليي   يي ض وت يي ي  الب ييود ذييي ذتيي ا المسسسييممم يي  عليي  أ ييه يةيي   ليي  
حيييد أذيييي  اإلتسيييام يييه يم يييا الخييي و   يييا أإي ، متضييي  ممييييا  ممييييا علييي إميييم أو إعا ء ييياا ا يييا  بيييديل أ ثييي  م 

 2الحالتيا التاليتيا:

                              
 .27،  م ةخ سابم معايير التقارير المالية الدولية،اي ي ذاا ة يو  ج،  1
 .26 م ةخ سابم،  ،معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية ةممم حميدات، ،بو   ا أمحمد  2
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حد ممايي  المحاسيبم الدولييم، مميا يتطلي  ضي و م التغييي  ذيي  ي ض أو ت ي ي  أ  د حدوث تغيي  ذي  -
 ب د مميا؛

، ممييا يتطليي  ضيي و م تغيييي  ذييي ت يي ي  أو  يي ض المسسسييمخا ييم ب  ييد حييدوث تغيييي  ذييي الميي و  ال -
الب ييد المم ييي،  مييا مييد يحييدث التغيييي  ذييي الميي ض أو الت يي ي  إعا  يياا اييعا التغيييي  سيييسد  إليي   يي ض 

 مم لمستخدمي القوا م الماليم.ءوتقديم بيا ات أ ث  موثوميم وم 

والمبياد  المحاسيبيم ميا ذتي م ألخي  ، وميد  عل  إل  الثبات ذيي اسيتخدام عات األسيف  اإلتسام ما يشي  
بأحد األسالي  التي أم تاا ممايي  التقيا ي  المالييم  ات  اإلمتملم بالممالةات المحاسبيم  ممالةم  اإلتسامي وا 

المتمليم بيالمخ وا، أميا ذيميا يتمليم بيالقوا م  2الدوليم، أو تقييم المخ وا بأحد ط م التقييم التيي تضيم اا الممييا  
ي تبط بالم ض والت  ي  لب ود القوا م الماليم ما ذت م ألخ    ش ل المي ا يم، وأسلو  إ داداا،  اإلتسامليم ذالما

 و عل  ش ل وا  داد ما مم الدخل.

ذي تسام أاميم ت ما ذي مابليم المملومات التي تتضم اا القوا م الماليم للمقا  م، ولعل  ذإعا تم تغيي  لإل
 ية  إ ادم   ض المملومات المقا  م  ل  األسف الةديدم. الم ض والت  ي  ذ ط يقم

 األهمية النسبية ومستوى التجميع: 5. 5

 ماإلمت ياديتمتب  المملومات عات أاميم  سيبيم إعا  ياا حيعذاا أو تح ياايا يم يا أا ييسث   لي  القي ا ات 
ب يد ممييا ايام  سيبم  إ تبيا يم  يعل  وتم ي األامييم ال سيب 1.التي يتخعاا المستخدموا ا تمادا  ل  القوا م الماليم

بميض ت يالي   إ تبيا خت   ذي المماملم المحاسبيم أو ط يقم الم ض، مثل إإل  ب ود أخ  ، ويت ت   ل  عل  
 األ ول م خاضم القيمم م ا ي  إي اديه است ادا إل  أاميتاا  سبم إل  إةمالي األ ول.

م ييي أا يييتم  يي ض  ييل ذ ييم تتمتييخ باألاميييم ال سييبيم مييا يتملييم باألاميييم ال سييبيم للميي ض ذييعل  ي ذيييأمييا  
للب ود المماثلم بش ل م ا د ذي القوا م الماليم، ويم ا تةميخ الب ود غي  المماثلم ذقط   دما ت وا م ا دم ي تتمتخ 

 2باألاميم ال سبيم.

 

 

                              
 .91،  2011، دا   ااء،  ماا، الريادية في المحاسبة والتدقيقحلمي ةممم،  أحمد 1
 .101م ةخ سابم،  ، 2007معايير التقارير المالية الدوليةالةما ات، خالد ةمال  2
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 المقاصة: 6. 5

اء المقا يييم بييييا األ يييول  يييه ي يم يييا إةييي   ييي ض القيييوا م المالييييم، ذإ 1الممييييا  المحاسيييبي اليييدوليوذيييم 
والخ ييوم مييا ةاييم، وبيييا اإلييي ادات والم ييا ي  مييا ةاييم ثا يييم، إي إعا  ا ييت  مليييم المقا ييم مسييموح باييا مييا 

ومخ عل  ذإا الم اس  أو الخسا   غي  الةوا يم والم  وذات الم تبطم  1ط   مميا  أو تاسي  محاسبي آخ .
  ا أا يتم إة اء مقا م بي اما.باا والتي ت شأ ما ممام ت وأحداث متشابام يم

 المعلومات المقارنة: 7. 5
ي بغي إ داد التقا ي  بالمملومات المقا  م المتملقم بالات م السابقم إل  ةا   إذ اح الات م الحاليم، إي إعا  

  ذيي  ي ض أو ت ي ي  الب يود ذيي القيوا م المالييم، ي بغيي إ يادم ت يي ي  ييطلي  غيي  علي ، وذيي حيال وةيود تغي
 2مملومات المقا  م ب و م م اسبم، إي إعا  اا ما غي  المملي القيام بعل .ال
 تكرار إعداد التقارير: 8. 5

هبميا ذيايا المملوميات المقا  يم  سي ويا  لي     ض مةمو م  املم ما القوا م الماليم سسسمية   ل  الم
المالييم لاتي م ت ييد أو تقيل  يا  القيوا متمي ض م  ااييم ذتي م إ يداد التقيا ي  المالييم لايا و سسساألمل، و  دما تغي  الم

ميل أاإلذ اح  ا الات م التي تغطياا القوا م الماليم، والسب  و اء استخدام ذت م أطيول أو  المسسسم ل   هس م ذإ 
الماليم ليست مقا  يم بشي ل  اميل، وألسيبا   لمييم، ميد تاضيل  القوا مما س م، وحقيقم أا المبال  المم وضم ذي 

سييبوع، و ميي ا لمييدم وةييود ذ ومييات عات أاميييم  سييبيم ذييي اييع  أ 52إ ييداد موا ماييا الماليييم لاتيي م  سيياتالمسسبمييض 
 3الحالم مقا  م مخ حالم إ داد القوا م لس م  املم، ذقد سمب المميا  بعل .

 م ا اتاياوالواةي    ض القوا م الماليم  1التي تضم اا المميا  المحاسبي الدولي ات تبا  اإلاي إعا اع  
 لت ام باا يساام ذي تحقيم ةودم المملومم المحاسبيم. د إ داد و  ض القوا م الماليم، عل  أا اإل 

 في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية.عرض القوائم المالية  1المعيار المحاسبي الدولي دور .6

دو اا ذيي ليو  ايام ايام الدولييم  مي ا للييالماالتقيا ي  مميايي   طبييم، تسم  المسسسات إل  تسابقا  ا ما ع   
المالييم يسياام ذيي تحقييم  قيوا م ي ض ال 1 ل  الممييا  المحاسيبي اليدولي  اإل تمادإا  .تحسيا الممل المحاسبي

تسيياام ذييي تحقيييم الاييد  والييدو  الم تميي  مييا  اتإ تبييا  ةييودم المملومييم المحاسييبيم، عليي  أا اييعا المميييا  تضييما 

                              
1 Robert Obert, Pratique des normes IFRS, Op, Cit, P  60 . 

 .15م ةخ سابم،  ، عداد التقارير الماليةالمعايير الدولية إل باف  لي مي  ا وآخ وا،  2
 .28  م ةخ سابم،  ،ايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدوليةمعةممم حميدات،  ،  ا  أبومحمد  3
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يم يا تحقيقايا  الم ءميماألولي  ال  يسييم للخا يم ذبال سبم  ا ات.مةال   خ الق  ذي المملومم المحاسبيم وخا م 
 ما خ ل:

سابقا  اا ما ضما  قيا   أو سيلبيات القيوا م حيث المميا  المحاسبي الدولي يم ا ما م اءم وذام القوا م الماليم،   -
ايع  القيوا م ييتم إ يداداا  القي ا ات ميا طي   مسيتخدمياا وخا يم األةا ي ،  مي ا ألا تخياعمتاا إلءالماليم او  دم م 

ييسد  إلي   يموبم مي اءم القيوا م المالييم،  اإلخيت  لي  ميا دوليم ألخي  ، ايعا توذقا لمباد  وموا د محاسبيم محلييم تخ
 1مييم بال سييبم لمسييتخدمياا، ل ييا المميييا  المحاسييبي الييدوليءومييا ثييم  قييول  ليي  أا اييع  القييوا م ومييا تحتوياييا غييي  م 

 التاليم: ات تبا  اإل، حيث أا الم ءممم ا ما تحقيم خا يم ي اتإ تبا  يتضم ه ما  وماالماليم  قوا م  ض ال
  لممايي  اإلب غ المالي الدوليم؛ اإلمتثالالم ض المادل و 
 ذي الم ض؛ اإلتسام 
 األاميم ال سبيم؛ 
  دم التقا ؛  
 .المملومم المقا  م 

 ا مستخدمياا ما القد م  ل  الت بس و عا القد م  ل  مم وبالتالي تمءتةمل القوا م الماليم م  ات تبا  اإل ل اع  
 ات تبييا  اإللتيي ام بتحقيقاييا مييا خيي ل اإل لخا يييم الموثوميييم ذيييم ا أمييا بال سييبم والقيييم بالمقا  ييم. اإل تييداد التقييييم 
 التاليم:

ذيييي المييي ض وميييا خييي ل األامييييم ال سيييبيم يم يييا تحقييييم خا ييييتي إم ا ييييم التحقيييم  اإلتسييياموميييا خييي ل  -
بت ما المملومات والحيادييم، وعلي  بميدم حيع  أو تةاايل أو إغايال  يل  بيا م أو    ي  ميا شيأ ه والتث

 أا يسد  إل  تغيي  ذي م ا  مستخدم القوا م الماليم وما تحتوياا ما مملومات محاسبيم.  
حقيييم مييا شييأ ه أا يسيياام ذييي ت اإل تبييا لممييايي  اإلبيي غ المييالي الدوليييم، اييعا  اإلمتثييالالميي ض المييادل و  -

 حد الخ ا   الا  يم لخا يم الموثوميم؛أخا يم  دم التمثيل والحياديم والتي تمد 
المقا ييم يم ييا تحقيييم خا يييم الموثوميييم وعليي  بمييدم إةيي اء المقا ييم بيييا الم ا يي   إ تبييا ومييا خيي ل  -

د ا  ةميخ الم ا   ماما  ا ت ميمتاا أو أاميتاا بال سبم لل  م.مسسسالمت ام م، وا 

 ،تحقييم ةيودم المملوميم المحاسيبيميم يا ميا  ي ض القيوا م المالييم  1مسسسات للمميا  المحاسيبي اليدولي إعا تطبيم ال
 .ةودم المملومم المحاسبيمال  يسيم لخ ا   الذي تحقيم مباش م تساام  اتإ تبا  ا اعا المميا  تضما أل م ا 
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 الي:الماألداء تقييم في  1المعيار المحاسبي الدوليدور المبحث الثاني: 

 ليي  و المييالي  األداءدوات تقييييم أالمييالي للمسسسييم ممتمييدا ذييي عليي   ليي   األداءيقييوم المحلييل المييالي بتقييييم 
خيي م ميا   ا ي  وبيا يات القيوا م المالييم وميا تحتوييه ايع  األمخ ةات ال مام المحاسبي والمتمثلم بشي ل   يسيي ذيي 

الدوليييم ذييي إ ييداد و يي ض موا ماييا الماليييم لييه تييأثي   ليي   متقييا ي  الماليييإا تطبيييم المسسسييات لممييايي  ال. محاسييبيم
 . الماليم ال س  ثم التأثي   ل ما  ل    ا   القوا م الماليم و ل  ميماا، و ، اعا التأثي  ي وا المالي  مليم التقييم

علي  و  الميالياألداء  لي  تقيييم  ي ض القيوا م المالييم  1الممييا  المحاسيبي اليدوليذيما يلي  ت ياول تيأثي  و 
 ما خ ل ال مام المحاسبي المالي.

 على المبادئ المحاسبية: 1أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي .1

الماليم الممدم وذقا لممايي  التقا ي  الماليم الدوليم مقا  م بالمخطط المحاسبي الوط ي او ما يمي  القوا م 
اا تاتج  يا تطبييم المبياد  المحاسيبيم التيي تضيم تم يف الواميخ الميالي للمسسسيم، وايعا  يأا اع  القوا م أ بحت 

المميد وذقيا لايع  المميايي ، تتمثيل ايع  ال ميام المحاسيبي الميالي ممايي  التقيا ي  المالييم الدولييم، والتيي  ي   ليايا 
 1ذي: المباد  

 ؛التماد محاسبم -
 ستغ ل؛ستم ا يم اإلإ -
 مابليم الاام؛ -
 الديلم؛ -
 الم داميم؛  -
 مابليم المقا  م؛ -
  لام التا يخيم؛الت -
  ل  المما  القا و ي. اإلمت اد أسبقيم الوامخ  -

 لي  المماي   اإلمت ياد أسيبقيم الواميخ  ما ي حم  ل  اع  المباد  أ اا تتضيما مبيدأ محاسيبي ةدييد وايو مبيدأ
  لييي  المماييي  القيييا و ي، وذقيييا لايييعا المبيييدأ ي بغيييي اإلمت ييياد تغليييي  الواميييخ يسيييم   يييعل  بمبيييدأ اليييع  و  ،القيييا و ي

  .حس  الوامخ المالي وليف حس  الماا  القا و ي ماإلمت اديالتمامل مخ األحداث 

                              
1
 .4  ،2007 وذمب   25المواذم لي  1428عو القمدم  15 ال اد م بتا يإ ،74، المدد لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةلالجريدة الرسمية   
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ةديييدم ضييما القييوا م الماليييم لييم وحسييابات بإماييا    ا يي  لاييا تطبيييم المسسسييات لاييعا المبييدأ يسييمب إا 
 1:اع  الم ا  باا ذي مل المخطط المحاسبي الوط ي، ما  يسخعي ا 
 ات؛ ات الخسا   ذي القيمم لإلإضاذم  -
 إدخال مااوم مسش  ذقداا القيمم؛ -
   الق ض اإليةا   المالي ضما المي ا يم؛اماأ بب باإلم اا إ -
 ي طلم ما تا يإ استغ ل األ ل وليف ما تا يإ الاوت م؛ ات  اإل -
 أو بالقيمم المادلم وليف بالت لام التا يخيم. تقييم المخ و ات ي وا بالقيمم الماديم -

مةمييوع ذ أا تييسث  ذييي مةيياميخ القييوا م الماليييم، ااضييما القييوا م الماليييم مييا شييأ إد ا  اييع  الم ا يي   إا
ضيما   ا يي   إد ا  التثبيتييات المسيتلمم ذييي إطيا  إمتيييا  م يااما أ ييبب باإلبميد يتغييي األ يول غييي  المتداوليم 

األ ييول اذي  ييميمييم  وحتيي أل ييول الممولييم ذييي إطييا  القيي وض اإليةا يييم، ل، و اييف الشيييء بال سييبم القييوا م الماليييم
ذيإا إد ا  ايع  الم ا ي  وبالتيالي  ات،ات  يتيدمج ضيما اإلالتثبيتيات اي األخ   تتغي ، حيث أ بحت ميمم خسا   

 األ يولمثيل مميدل دو اا ، ما خ ل ال س  الماليم التي تيدخل ذيي حسياباا  مليم التقييم المالي ذيمباش م  تأث 
وا إل  إةمالي األ ول،  سبم حقوم المل يم إلي  األ يول األ ول،  سبم الدي إةماليالثابتم، ممدل دو اا 

 الثابتم.
إضاذم لعل  وبال سبم للمخ وا ما مبل  ا ت المسسسات تمتمد وبالد ةم األول   ل  الت لام التا يخيم  

  م اا تقييمأ بب باإلمت اد   ل  الش ل القا و ي، أسبقيم الوامخ اإل تطبيم مبدأبمد ذي تقييم المخ و ات، ل ا 
ذي تقييم أخ   إا إستخدام ط م مثل ط يقم القيمم المادلم، المخ وا بط م أخ   غي  ط يقم الت لام التا يخيم، 

ممييدل دو اا المخيي وا مثييل  ،المخيي وا مييا شييأ ه أا يييسث  ذييي ميمييم ال سيي  الماليييم التييي تمتمييد  ليي  المخ و ييات
 األ ول. إةماليممدل دو اا و المال،   أفالسلمي، ممدل دو اا 
ستسييال الماليييم وذقييا لممييايي  التقييا ي  الماليييم الدوليييم لقييوا م المحاسيي  لإ ييداد ذييإا  مييا سييبمإضيياذم إليي  

القيام مباش م بممليم التحليل المالي، دوا القيام بالتسيويات والتميدي ت التيي  ياا يقيوم بايا ميا مبيل المالي  للمحلل
 بحت مدمةيم مباشي م وتلقا ييا ذيي القيوا م المالييمذي مل المخطط المحاسبي الوط ي، حيث أا ايع  التميدي ت أ ي

 ليي  القييوا م تييأثي ات ممييايي  التقييا ي  الماليييم الدوليييم  قييدم بمييض ذيمييايلي و ، الممييدم وذقييا لل مييام المحاسييبي المييالي
 .الماليم

                              
مقدمييم ضييما متطلبييات  يييل شيياادم الماةسييتي  ذييي الملييوم ايمت يياديم، ةاممييم مييع  م التحليللل المللالي فللي ظللل النظللام المحاسللبي المللالي، تييود ت أ لييي،   1

 .120 ، 2009الة ا  ،
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 القوائم المالية: على 1أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي .2

تمد المحلل المالي  ل  ما ميم الم  ي  الميالي وما ميم اليدخل ذقيط ذيي بال سبم للقوا م الماليم ذبمدما  اا يم
التقيا ي  المالييم مميايي   مات، أ بب يمتمد  لي  ميوا م مالييم أخي   ذ ضيا ما متيا أساسيتياماإ تبا  ب  مليم التقييم

 حيم، ايع  القييوا م ضيياذم إلي  المالدولييم تتمثيل ذيي ما مييم التيدذقات ال قدييم وما ميم التغييي ات ذيي حقيوم المل ييم باإل
إ تييا  مملومييات ذييي  سييااميإ ييداد اييع  القييوا م إا تقييدم ل ييل مييا لييه   مييم بالمسسسييم للقيييام بممليييم التقييييم المييالي، 

  ذيت و  ا ي اا القيوا م المالييم  يدد  .تسا د ذيي  ملييم التقيييم الميالي ماليمستخ ا   س  إوبيا ات  اذيم للقيام ب
 تغي ات تتمثل ذي:اي األخ   

 قائمة المركز المالي: 1.2
بال سيبم لقا مييم الم  يي  المييالي تضييم اييع  القا مييم مةمو يم مييا الم ا يي  الم تبطييم بتقييييم الوضييميم الماليييم 

إليي  أ ييول متداولييم وأ ييول غييي  متداولييم، و اييف الشيييء بال سييبم لم ا يي   اييع  الم ا يي  للمسسسييم، يييتم ت يي ي 
محاسيييبيم  مييييمخ ة  ييييم وبيا يييات إضييياذيم تسييياام ذيييي إ تيييا  الخ يييوم، إا القييييام بايييعا الت ييي ي  ي يييتج   يييه مةيييامي

 م ذي التقييم المالي.تخدتس
ا ما مم الم    المالي   ذت تغي ات ما حيث الم ا   التيي تت يوا م ايا، خا يم ميا عل  ذإ إضاذم إل 
  ييدم السيي م الةا يييم واألحسييابات  أ  ييدمتضييم أ ييبحت أ اييا قا مييم اييع  المييا ي حييم  ليي   يتملييم بالتثبيتييات، 

 القييييوا مدوا ال ةيييوع إلييي  مباشييي م  مملييييم المقا  ييييمالقييييام بيسييييال للمحليييل الميييالي سالخا يييم بالسييي م السيييابقم، مميييا 
ذيما يخ  تقييم   ا   ما مم الم    المالي ذإا اع  الم ا   يم ا تقييماا وذقا لمدم ط م م اا أما ، الماضيم

 ي أيا  اا يمتمد  ل  ط يقم الت لام التا يخيم ذقط.ط يقم القيمم المادلم، خ ذا للمخطط المحاسبي الوط 
 قائمة الدخل: 2.2

المالي للمسسسيم،  األداءمةمو م ما الم ا   تستخدم ذي تقييم تضم اع  األخي م ذبال سبم لقا مم الدخل 
  .تتضما اع  القا مم  ل حسابات اإلي ادات والت الي  الخا م بالدو م الحاليم

بمييدما  ا ييت تمييد وذقييا لط يقيييم واحييدم واييي ما مييم الييدخل حسيي  الطبيمييم، أ يييبب و بال سييبم لاييع  القا مييم 
إا إ ييداد ما مييم الييدخل حسيي  الومياييم  ،باإلم يياا إ ييداداا وذقييا لط يقييم ثا يييم واييي ما مييم الييدخل حسيي  الومياييم

ي يسييا د ذييي مم ذييم ت ييالي   ييل ومياييم وذييي تتبييخ تغي اييا مييا دو م ألخيي  ، والتييي مييا شييأ اا  ييعل  المسيياامم ذيي
  مليم التقييم المالي.
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تسيييمب بحسيييا  واسيييتخ ا  مةمو يييم ميييا ال تيييا ج  وميايييمو حسييي  الأ يييداد ما ميييم اليييدخل حسييي  الطبيميييم إ
سييتغ ل، ال تيةييم المملياتييم، ال تيةييم الماليييم، ال تيةييم ةميالي لإلالة  ييم المتمثلييم ذييي القيميم المضيياذم، الاييا ض اإل

حسييا   ،سييتث ا يم، ال تيةييم ال يياذيم للييدو مشيياطات الماديييم، ال تيةييم اإلالماديييم مبييل الضيي يبم، ال تيةييم ال يياذيم لل 
 سا د ذي  مليم التقييم المالي.ياع  ال تا ج وتحديداا 

مييا   حييم  ليي  ال تييا ج الة  يييم أ اييا لييم تمييد تتضييما الاييامي اإلةمييالي والييع   يياا يحسيي  مييا مبييل، 
وذم ال ميام و ستث ا يم بال سبم لل تيةم اإلمضاذم، أما والسب  ذي عل  أا اعا الاامي أد   مباش م ضما القيمم ال

ستث ا يم،  ما تتضيما  يعل  إيي ادات وأ بياء ي ادات واأل باء اإلتتضما  ل اإلالمحاسبي المالي ذإا اع  ال تيةم 
غيي  خاضيمم للضي يبم  لي  األ بياح، سيتث ا يم التيي  ح يل  ليايا ستغ ل، إضاذم لعل  ذإا ال تيةيم اإلخا   اإل
، الشي  ات  ا ت خاضمم للض يبم  ل  أ بياححيث المخطط المحاسبي الوط ي  ما  اا يممل به ذي مل خ  

، والتيي ميا بي ايا  ه ياذي اليدخل  ل  ال س  الماليم التي تمتمد  ل  ال تيةم ال ياذيم مباش م اعا التغيي  يسث  
 الما د  ل  المبيمات، الما د  ل  األ ول، الما د  ل  حقوم المل يم.

  بالمقا  م بيا  اذي اليدخل وذيم المخطيط المحاسيبي اليوط ي و ياذي اليدخل وذيم ال ميام المحاسيبي أ
 ل   ض يبملةم اإلستث ا يم غي  خاضمم لوالسب  المباش  ذي عل  أا ال تي ،المالي  ةد أا القيم غي  متساويتيا

 الش  ات مثلما  اا مممول به ذي مل المخطط المحاسبي الوط ي.أ باح 

 ائمة التدفقات النقدية:ق 3.2

تمد ما مم أساسيم ية  إ يداداا ميا طي   وذقا لل مام المحاسبي المالي ال سبم لقا مم التدذقات ال قديم ب 
المباشي م وغيي  المباشي م ، إا إ يداد  ، ييتم إ يداد ايع  القا ميم وذقيا لطي يقتيا هحاس  ذي  اايم الدو م المحاسبيمالم

ما مييم  سيياامتييي تالو مةمو ييم مييا ال سيي  الماليييم إسييتخ ا  مييا خيي ل  المييالي، داءاألاييع  القا مييم تسيياام ذييي تقييييم 
  ما حساباا. التدذقات ال قديم

التيييدذقات ال قدييييم الحا يييلم ذيييي مختلييي  م ييياد  سيييمب بتوضييييب يايييع  القا ميييم إ يييداد ذيييإا عل  إضييياذم لييي
سيييتثما يم التشيييغيليم واإل ،  ميييا توضيييب ايييع  القا ميييم مختلييي  أ شيييطم المسسسيييمإسيييتخدامااو يييعا مةيييايت  المسسسيييم

مملوميييات  ييا التيييدذقات ال قدييييم تيييوذ  ايييع  القا مييم أا إضيياذم إلييي  ، والتمويليييم، و يييعا التيييدذقات ال قديييم الم تبطيييم بايييا
وميييد  القيييد م  لييي  تو ييييخ  اإلسيييتثما اتتسييياام ذيييي تقيييييم القيييد م ال قدييييم المتيييوذ م لسيييداد التو يميييات وتموييييل مميييا الاملييييم، 

 .د الديوااأل باح و عا تسدي
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التشيغيليم  األ شيطمبالتدذقات الم تبطيم ببالد ةم األول  ياتموا مستخدمو ما مم التدذقات ال قديم بال سبم ل
المسسسات التي ت يد البقاء ذي د يا األ مال  لياا أا تولد  اذي تدذقات  قديم موةبيم ميا أ شيطتاا للمسسسم، عل  

ي حالم الم ف ذإ اا لا ت يوا مياد م  لي   ييادم ال قدييم ميا م ياد   ه ذأالتشغيليم وخا م ذي األةل الق ي ، عل  
ميا المالييم الم تبطيم مباشي م بال قدييم، والتيي يوذ  مةمو م ما ال س  التدذقات إ داد ما مم ، إضاذم إل  أا أخ  

  ا يمادلاا.شأ اا أا ت وا أدام مامم ذي مياف وتقييم مد م المسسسم  ل  التح م و ل  التسيي  الةيد لل قديم وم

وذيمايلي بمض ال س  المالييم التيي يم يا حسياباا ميا ما ميم التيدذقات ال قدييم والتيي تخيدم أغي اض ذ يات 
 1 ثي م ما مستخدمي القوا م الماليم، وي سيما أغ اض المحلل المالي، وما ضما اع  ال س :

مةميل التيدذقات ال قدييم الداخليم  : والتيي تحسي  بقسيممالتشلييلية األنشطةنسبة كفاية التدفقات النقدية من  -
 :حتياةات ال قديم تتمثل ذيا اإلأ لما ، ساسيمحتياةات ال قديم األالتشغيليم  ل  اإل األ شطمما 

  شطم التشغيليم؛التدذقات ال قديم الخا ةم لأل -
 مساط المستحقم خ ل المام؛ باء الديوا المتمثلم ذي الاوا د واألأمدذو ات  -
  تاةيم؛ال  مم للحاام  ل  الطامم اإلسماليم أال اقات ال   -
  باح ال قديم  ل  المسااميا.المدذو ات ال  مم لتسديد تو يمات األ -

،  ياذي اليدخل  لي  يحسي  ايعا المسشي  بقسيمم  ياذي التيدذم ال قيد  التشيغيلي مؤشر النقديلة التشلييلية: -
سييياف أح السييي ويم المحتسيييبم  لييي   بيييا يييل  ييياذي األأياييييد ايييعا المسشييي  ذيييي بيييياا  سيييبم األ بييياح ال قدييييم ميييا 

والم ف  اإلستحقامساف أم ت يد م داميم بيا ات ما مم الدخل الممدم  ل  ب تامت اع  ال سإ، و لما اإلستحقام
 بالم ف.

وييتم حسيا  ايع  ال سيبم بقسيمم  ياذي التيدذم ال قيد   العائد على الموجودات من التدفق النقدي التشييلي: -
ودات، حيييث تبيييا اييع  ال سييبم مييد  مييد م الموةييودات  ليي  توليييد التييدذم ال قييد  مةمييوع الموةيي  ليي  التشييغيلي
 التشغيلي. 

ويييتم حسييا  اييع  ال سييبم بقسييمم التييدذقات ال قديييم مييا  العائللد علللى المبيعللات مللن التللدفق النقللدي التشللييلي: -
لتي تتبماا المسسسم  تماا ا اذي المبيمات، وتوضب اع  ال سبم مد   ااءم سياسم اإل  ل  التشغيليم األ شطم

 ال قديم.  لذي تح ي
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توضييحاا لمملوميات ماييدم  يا  ملييات التموييل ايو ميا ما ميم التيدذقات ال قدييم بيه ب   ما يستااد أما و   
ميوال المقت ضيم و ياييم تموييل التوسيمات ذيي المميدات سيتخدام األإومةيايت  اإلمتي اض أسيبا ستثما ، وبيياا واإل

  1.ومد  مد م المسسسم  ل  إستم ا  تو يخ األ باح ف المال الماملأ يادم ذي   والمبا ي، و يايم تمويل ال

 جدول تييرات األموال الخاصة: 4.2

يمييد ةييدول تغييي ات األمييوال الخا ييم ما مييم أساسيييم يةيي   ليي  المحاسيي  أا يقييوم بإ ييداداا بمييدما  ا ييت 
 ع  القا مم يم ا ما مم ذم:إا إ داد ا تمتب  ما القوا م الملحقم ضما المخطط المحاسبي الوط ي.

 ح  م  أف مال المسسسم خ ل الدو م المحاسبيم؛ -
 األ باء وال واتج المسةلم مباش م ذي  أف المال؛ -
التغييي ات ذييي الطيي م المحاسييبيم ومختليي  الت ييحيحات لألخطيياء التييي  يياا لاييا تييأثي  مباشيي   ليي   أف مييال  -

 المسسسم.

مم ذييم اييع  التغييي ات مييا ةاييم، ومييا ةاييم أخيي   تسيياام ذييي  إ ييداد ةييدول تغييي ات األمييوال الخا ييم تسييا د ذييي
سيميم للسيام القيميم اإلاألسيام، و وا يد خا يم تلي  الم تبطيم بأ بياح استخ ا  وحسا  مةمو م ما ال س  المالييم 

 المالي للمسسسم. األداءالتي تستخدم ذي تقييم األخ   و وغي اا ما القيم 

  المالحق: 5.2

م اءم وذام القوا م المالييم، ميا بييا   ل تسا د التي لبيا ات والممطيات تتضما الم حم مةمو م ما ا
 ما تتضم ه الم حم:

 ط م تقييم   ا   القوا م الماليم؛ -
 ؛ات  اإلط م حسا   -
 ؛السياسات المحاسبيم المستمملم ذي إ داد و  ض القوا م الماليم -
 ؛وغي  الماا م ضما القوا م الماليم الدوليم التقا ي  الماليمالمملومات المطلوبم ما ط   ممايي   -
األحداث التي تما  بيا تا يإ إ داد القوا م الماليم وتا يإ الت  يب  والمتمثلم ذي األحداث ال حقم للمي ا يم -

 .المخطط المحاسبي الوط ي يتط م لاام والتي ل، ب دو  القوا م الماليم
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ميم ايع  األسيام ايل ايي أسيام  ادييم أو ممتيا م، م ايا  يدد األسيام طبيبال سبم للم حم تتضيما بيا يات    
، الميالي للمسسسيم األداءتسياام ايي األخي   ذيي تقيييم التيي ميا شيأ اا أا سميم والقيمم الدذت يم للسيام، و القيمم اإل

 إضاذم إل  طبيمم األحداث التي وممت بمد إ داد المي ا يم و يايم تأثي اا  ل  القوا م الماليم.

مباشي م، بييا القيوا م المالييم سات لل مام المحاسبي المالي أ يبب باإلم ياا إةي اء المقا  يم بمد تطبيم المسسإعا 
ميا  ياا مبيل ، حييث ميا  ل  القوا م الماليم الختاميم اإل تمادبالتحليل المالي مباش م وعل  ب م اا القيام ما أ بب باإل

 تقيال ميا المي ا ييم ت مالييم، أو بماايوم آخي  اإلالض و   إة اء بمض التمدي ت ال  مم  لياا لتحويلاا إل  مملوما
المحاسييبيم إليي  المي ا يييم الماليييم، وعليي  إل تميياد اييع  القييوا م بالد ةييم األوليي   ليي  الت لاييم التا يخيييم والتييي ي تسيياي  

ميا  اإسيتخدامامقبوليم ويم يا  الدولييم أ يبحت القيوا م المالييم التقيا ي  المالييممش لم التضخم، ل ا مخ تب ي مميايي  
 1.سابقا ط   المحلل المالي دوا إة اءات التمدي ت التي  اا ممموي باا

 القوائم المالية:عناصر  على 1أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي. 3

 لي  الم ا ي  التيي تتشي ل  أثي   اا ليه تطبيم المسسسات لل مام المحاسبي الماليما سبم ذإا لإضاذم 
 داديم، الم ا ي  اإلمثل بش ل  اا ي   ا   ما ما مم الم    المالي تم حع   هحيث أ م اا القوا م الماليم، 

ا ا يا    ا ي  ألي  إضياذم إ ،...والتثبيتيات ذيي شي ل امتييا  يةيا  مثل التموييل اإللاا ضاذم   ا   ةديدم ا  و 
 يييبحت اليييديوا أميييوال الخا يييم،  يييعل   يييبحت تسيييةل ميييخ حسيييابات األأ ا يييت تسيييةل ضيييما مةمو يييم اليييديوا 

 ت    مخ بمضاا البمض. األةلوالحقوم الق ي م األةل  ي م الق

 علي  ميا خي ل لي  مةياميخ القيوا م المالييم و مباشي م تسث  وا  ادم الت  ي   مليم الحع  واإلضاذم إا  
 قيدم ذيميايلي و . التيي تيدخل ذيي حسياباا ال سي  المالييمالمةاميخ الة  يم التي تت يوا م ايا، وبالتيالي التيأثي   لي  

 تغي ات التي حدثت  ل  المةمو ات التي تت وا م اا القوا م الماليم: بمض ال

 األموال الخاصة:حسابات الصنف األول  1.3

 الحسابات ال  يسيم التاليم:األموال الخا م ل مام المحاسبي المالي تتضما ل اوذق

 ؛حتياطات أف المال واإلحسا   -
 حسا  محول ما ةديد؛ -
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 حسا   تيةم الدو م؛ -
 باء واإلي ادات المسةلم؛حسا  األ  -
 خ وم غي  متداولم؛-حسا  مسو ات األ باء -
 حسا  الديوا؛ -
 متملقم بالمساامات؛الحسا  الديوا  -
 حسا  ما بيا الوحدات والا وع. -

 اييع  المةمو ييم   ذييت تغييي ات تتمثييل ذييي إضيياذم   ا يي  تمتبيي  ةديييدم مقا  ييم بييالمخطط المحاسييبي الييوط ي، مييا
 :لم ا  اع  اضما 

 ماليم والديوا أل ث  ما س م؛الديوا ال -
 مت اضات والديوا المماثلم؛اإل -
 الم توةات واأل باء خا   دو م ايستغ ل؛ -
 .الديوا الم تبطم بالمساامات -

ستثما  وذيم المخطيط المحاسيبي اع  الم ا    ا ت تدمج ضما ديوا اإلما بمض ما ي حم او أا ال
ضياذم إلي  يضيم األميوال الخا يم باإلأ يبب ا ال ي   األول أال مام المحاسبي المالي   حم  ، أما وذمالوط ي

يم ذييي الت يي ي  واييعا مييا  يياا مممييول بييه ذييي اإلسييتحقاممبييدأ  ليي   اإل تميياد ييه تييم أالقيي وض، والم حييم  ييعل  
  مما سيماي المحلل المالي ما القيام بالتمدي ت والتسويات التي  اا يقوم باا ما مبل.، التحليل المالي

حقييوم  إليي الييديوا  م سييب، مثييل المييالي األداءتقييييم  سي   ذييي مباشيي م اييع  التغييي ات ذاييي تييأث إعا بال سيبم ل
 سبم اي يل  أف ، إل  األ ول الثابتم حقوم المسااميا سبم الديوا  ل  الموةودات،  إةماليالمسااميا،  سبم 

 حسابات ال    األول. حسابااوغي اا ما ال س  األخ   والتي يدخل ذي ؛ المال..

 حسابات الصنف الثاني: التثبيتات: 2.3

وذيم حييث تتمثل ذي إضاذم   ا   وحع  أخ  ،  حسابات اع  المةمو م   ذت اي األخ   تغيي ات
 تتضما اع  المةمو م  ل ما:دا ما ال مام المحاسبي المالي 
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 مت اء؛حسا  القيم المم ويم وذ م اإل -
 الثابتم الماديم؛ حسا  القيم -
 لمت ا ل   اا؛القيم الثابتم احسا   -
 القيم الثابتم الةا يم؛حسا   -
 الحقوم المتملقم بالمساامات؛حسا   -
 القيم الثابتم الماليم األخ  ؛حسا   -
 القيم الثابتم؛ إات  حسا   -
 تد ي ميمم القيم الثابتم. حسا   -

 تتمثل ذي:مقا  م بالمخطط المحاسبي الوط ي    ا   التثبيتاتالتغيي ات التي   ذتاا 

، علييي  أا ايييع  الم يييا ي  أ يييبحت  دادييييم ميييا ما مييم الم  ييي  الميييالي بشييي ل  اييا ي ي  اإلحييع  الم يييا -
 ؛تسةل ضما م ا ي  الدو م المحاسبيم

حع  أو  دم إد ا  ضما ما مم الم    المالي   ا   التثبيتات التي تمل اا المسسسم والمسة م للغيي  أو  -
 غي  المستمملم ذي ال شاط؛

 م ضما التثبيتات؛يةا يض و م تسةيل الق وض اإل -
 متيا  ضما مةمو م التثبيتات؛إتسةيل التثبيتات ذي ش ل  -
بال سييبم لم ييا ي  البحييث والت ميييم والتطييوي  أ ييبب باإلم يياا تثبيتاييا خا ييم إعا تبيييا أا اييع  الم ييا ي   -

 تتملم بمةمو م ما الدو ات؛
   أساف القيمم القابلم للتحقيم؛القيمم المحاسبيم ال اذيم للتثبيتات تحدد  ل  أساف القيمم المادلم أو  ل -
 . ث  ما س ميتم تسةيل الحقوم الماليم أل عل  مةمو م اع  الضما  -

والتثبيتات التي تمتل اا الش  م والتي إا حع    ا   ما مةمو م التثبيتات مثل الم ا ي  اإل داديم   
ضييياذم   ا ييي  أخييي   مثيييل اي تسيييتخدماا ذيييي  شييياطاا أو تلييي  الميييسة م للغيييي ..،  والتثبيتيييات لتموييييل اإليةيييا   وا 

مةميوع  ذيي يعا و ،  ول غي  الةا يممةموع األوذي  تسث  مباش م ذي مةموع التثبيتاتالمستلمم ذي إطا  امتيا  
ميا التيي و ، ذيي حسيابااواأل يول التثبيتيات  ياا  ل ماوبالتالي التأثي  ذي ال س  الماليم التي تمتمد  لاأل ول، 

 األخ  .الماليم وغي اا ما ال س   ول، الما د  ل  التثبيتاتالما د  ل  مةموع األ  اابي 
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يسيال  ملييم س، مميا سيابقا أ ثي  واممييم مقا  يم بميا  ياا يمميل بيه أ يببذقيد تقيييم التثبيتيات بال سبم لما أ
التقييييم المييالي، حيييث أ ييبب إةبييا    ليي  المسسسييات دو يييا إ ييادم تقييييم تثبيتاتاييا وعليي  طبقييا للمميييا  المحاسييبي 

لأل يول،   تبيا اإل، إضياذم إلي  أا ا يا  تحسيا ذيي  ياييم األخيع بمييا الممتل يات والم شي ت والمميدات 16دولي لا
ذإا تحديد ميميم األ يول تيتم  لي  األميل  ،إ خااض ميمم األ ول 36 ه ذي إطا  المميا  المحاسبي الدولي أحيث 

   1م م س ويا مما يقلل ما خط  التقييم ال ا د.

قوم الخا م بالقيم الثابتم ت    ضما األ ول غي  المتداولم مثيل المي ا ييم المالييم  ما   حم أا الح
  2ما خ ل المخطط المحاسبي الوط ي.الحقوم  ضماذي التحليل المالي، ذي حيا أا اع  الحقوم  ا ت تسةل 

 حسابات الصنف الثالث: المخزونات: 3.3

 ال  يسيم التاليم: حساباتال ات المخ و تتضما مةمو م وذقا لل مام المحاسبي المالي 

 البضا خ؛حسا   -
 المواد األوليم واللوا م؛حسا   -
 التموي ات األخ  ؛حسا   -
 ؛سلخ ميد اإل تا حسا   -
 خدمات ميد اإل تا ؛حسا   -
 ؛مخ و ات الم تةاتحسا   -
 حسا  المخ و ات المتأتيم ما التثبيتات؛ -
 حسا  المخ و ات ذي الخا  ؛ -
 المشت يات المخ  م؛ -
 سا   القيمم  ا المخ و ات والم تةات ميد الت ايعحسا  خ -

اييع   ذيييمةمو ييم المخ و ييات لييم تميي   تغييي ات ذييي الم ا يي  التييي تتشيي ل م اييا، ل ييا التغيييي ات التييي حييدثت 
   ييإا حع  اع  الط يقم يسثأوي ما  مليم تقييم المخ و ات،  خ   اتمثل ذي حع  ط يقم ما و د آخ  تالمةمو م 

                              
1
مقدمييم ضييما أشييغال الملتقيي   مداخلييم، علللى التحليللل المللالي بالمؤسسللة IAS/IFRSأثللر المعللايير المحاسللبية الدوليللةمايييدم يحييياو ،  بييد اليي  ام   ييي ،   

 .2010ةاممم الواد ، ةا اي ي المالي الجديد في ظل معايير المحاسبة الدولية، النظام المحاسبالدولي األول حول 

2
 .28،   م ةخ سابمطبقا للمعايير المحاسبية الدولية،  محاسبة المؤسسةش و ، شمي    
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، وبالتالي التأثي   ل  ال س  المالييم التيي مخ و ات التي  ا ت تمتمد  لياا ذي  مليم التقييمال  ا    ل  ميم 
، إضاذم لما سبم أ بب باإلم اا استخدام ط م أخ   ذي تقييم المخ و ات مثل ط يقم الت لام تدخل ذي ت  يباا

 المادلم.

 حسابات اليير:الصنف الرابع: حسابات  4.3

و  ييف المخطييط المحاسييبي الييوط ي، تسييةل ضييم اا الييديوا والحقييوم الق ييي م  بال سييبم لاييع  المةمو ييم
بمييدما  ا ييت تسييةل الحقييوم ذييي مةمو ييم مسييتقلم و اييف الشيييء بال سييبم للييديوا، شييا ا ،  12مييل مييا أاألةييل ه 

 :التاليمالحسابات ال  يسيم تتضما اع  المةمو م 

 المو دوا والحسابات الملحقم؛حسا   -
 ت الملحقم؛ال با ا والحساباحسا   -
 المستخدموا والحسابات الملحقم؛حسا   -
 ةتما يم والحسابات الملحقم؛الاي ات اإلحسا   -
 الدولم، الةما ات المموميم والاي ات الدوليم والحسابات الملحقم؛حسا   -
 الش  اء؛حسا   -
 دا  وا؛ مدي وا، حسابات مختلامحسابات مختلام  -
  تما  التحميل؛إمبال  ذي  -الحسابات الوسيطم -
ي ادات مسةلم مقدما؛حسا   -  أ باء وا 
  ق  ميمم ذي حسابات الغي .حسا   -

مدي يم أو دا  يم وايعا حسي   تااما خ ل ال مام المحاسبي المالي يم يا أا ت يوا أ  يدما يمي  اع  المةمو م و 
 ، بمم   يم ا تسةيلاا ضما األ ول أو الخ وم وعل  حس    يد الحسا  المم ي.طبيمم الحسا 

 الحسابات المالية: الصنف الخامس: حسابات 5.3

عات أ  يدم مدي يم أو ايي األخي   تضم اع  المةمو م الحسابات ال  يسيم التالييم والتيي يم يا أا ت يوا 
 ، تتمثل الحسابات الماليم ذي:أ  دم دا  م

 القيم الم قولم للتومي ؛حسا   -
 حسابات الب و  والمسسسات الماليم المماثلم؛ -
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 ألدوات الماليم؛ا -أدوات الخ ي محسا   -
 ال  دوم؛حسا   -
 سل  مستديمم وا تمادات؛حسا   -
 تحوي ت داخليم؛حسا   -
  ق  القيمم ذي األ ول الماليم.حسا   -

  تبيا اإلال سي  المالييم التيي تأخيع بمييا  ذييسث  ييبال سبم للديوا   حم أ اا تتضيما حسيا  ةدييد ميا شيأ ه أا 
 ضما تثبيتات المسسسم. المسةلم تبطم بالق وض اإليةا يم ميمم الديوا، يتمثل اعا الحسا  ذي الديوا الم

 :صنف السادس األعباءحسابات ال 6.3

 تتمثل ذي: السادف األ باء ل   وذم ال مام المحاسبي المالي ذإا الحسابات ال  يسم ل

 المشت يات المستال م؛حسا   -
 الخدمات الخا ةيم؛حسا   -
 الخدمات الخا ةيم األخ  ؛حسا   -
 المستخدميا؛م ا ي  حسا   -
 ض ا   و سوم؛حسا   -
 م ا ي  أخ   وميايم؛حسا   -
 الم ا ي  الماليم؛حسا   -
 األ باء؛-ستث ا يمالم ا   اإلحسا   -
 والمسو ات و ق  القيمم؛ ات  اإلمخ  ات حسا   -
 الض ا    ل  األ باح.حسا   -

بمض الحسيابات الا  ييم ذيي  ذي م و ات حساباتاا ما  دا إ ادم دمجبال سبم لاع  المةمو م لم تتضما تغيي ات 
حسابات   يسييم، ذميث  الميواد المسيتال م والبضيا م المسيتال م  لايا تسيةل ذيي حسيا    يسيي واحيد وايو حسيا  

، إضييياذم إلييي  مبلييي  الخسيييا م المشييت يات المسيييتال م بميييدما  ا يييت  يييل م ايييا تسيييةل ذيييي حسيييا    يسيييي خيييا  بايييا
  اإلات  ييات، وأ ييبحت ميا الت ييالي  الم تبطييم بالييدو م، المسيةلم ذييي التثبيتييات، أ يبحت تسييةل مباشيي م مييخ مبلي

 بمدما  ا ت تسةل ضما الت الي  اإلستث ا يم. 
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 حسابات الصنف السابع االيرادات: 7.3

 ي ادات وذم ال مام المحاسبي المالي الحسابات ال  يسيم التاليم:تضم حسابات اإل

 مبيمات البضا م والم تةات والخدمات؛حسا   -
   المخ ا؛اإل تاحسا   -
 إ تا  القيم الثابتم؛حسا   -
 ستغ ل؛إ ا ات اإلحسا   -
 إي ادات أو  واتج أخ   وميايم؛حسا   -
 إي ادات ماليم؛حسا   -
 إي ادات؛ -  ا   غي   اديمحسا   -
 ست ةاع خسا   القيم والمسو ات.إحسا   -

الا  ييم م ا ي  دما  بميض الإ إ ادملم تتضما حسابات ةديدم، ما  دا  األخ  ي ادات اي حسابات اإل
أ يبحت ضيما حسيا  و تقيديم خيدمات أو مبيميات الم تةيات أذي حسا    يسي واحد، ذميث  مبيميات البضيا خ 

 مبيمات البضا م والم تةات والخدمات.

أ بب بإم اا المحاس  إ يداد ميا متيا لليدخل، ما ميم حسي  الطبيميم وما ميم حسي  الوميايم، أ   إي أ ه
ت  يااا إل  ت الي  حس  الوميام، والتي ي شأ   اا مةمو يم ميا القييم تسياام ذيي أا الت الي  باإلم اا إ ادم 

 د اسم وذي مم ذم الم مم بيا   ا   ما مم الدخل، وما ثم المساامم ذي  مليم التقييم المالي.

ضييما ال تيةييم  -األ بيياء واإلييي ادات -سييتغ ل وذييم ال مييام المحاسييبي المييالي تييدمج الم ا يي  خييا   اإل
وعل  بإستممال حسابات األ باء المملياتيم األخ   وحسا  الم توةيات المملياتييم األخي  ، وايعا ميا ميد اتيم المملي

يتطل  ما المحلل المالي الع  سيستميا بمملومات إضاذيم ما الم حم والةداول األخ     د ميامه بتقييم أداء 
مادييم لأل بياء واإليي ادات ي تيدخل ذيي ال تيةيم المسسسم ما خ ل ال شاط ال  يسي لايا،  ميا أا الم ا ي  غيي  ال

المملياتيم ومستث ام ما الو اء الض يبي للض يبم  ل  أ باح الش  ات، عل  أا ممايي  التقا ي  المالييم الدولييم ي 
  1ستث ا يم.تمت   بال تيةم اإل

                              
 .7،   خ سابمم ة ،على التحليل المالي بالمؤسسة IAS/IFRSأثر المعايير المحاسبية الدولية، مايدم يحياو ،  بد ال  ام   ي  1
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ل واإلسيتث ا يم  ا يت سيتغ يي ادات واأل بياء خيا   اإلبالمقا  م مخ المخطط المحاسبي الوط ي  ةد أا اإل
ستث ا يم للدو م، وخاضمم للض يبم  ل  أ باح الش  ات أما وذم ال مام المحاسبي المالي تسةل ضما ال تيةم اإل

إضاذم لعل  وخ ذا للمخطط المحاسيبي اليوط ي،  ، باح الش  اتأا اع  الم ا   غي  خاضمم للض يبم  ل  إذ
سييتغ ل ذييي ختليي   ييا  تيةييم اإلتال تيةييم المملياتيييم  عليي  أا ،يةييم الماليييميييتم التا مييم بيييا ال تيةييم المملياتيييم وال ت

 .المخطط المحاسبي الوط ي، أل اا تتضما اإلي ادات الماليم والم ا ي  الماليم

 تيةييم ميمتاييا تغي  تإعا ال سيي  الماليييم التييي تمتمييد  ليي  ال تيةييم ال يياذيم ه يياذي الييدخل  ذييي حسيياباا سيي
 للمسسسم. ه اذي الدخل  م اا ال تيةم ال اذيم  لتغي  الم ا   التي تت وا

 :الماليةقياس وتقييم عناصر القوائم  على 1أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي. 4

الط يقم الشا مم التي تستخدم ذي تقيييم   ا ي  القيوا م المالييم ذيي ميل المخطيط المحاسيبي اليوط ي ايي 
 اأمييا وذقيي الشيي اء، ت لاييم الحيييا م، ت لاييم اإل تييا ، ت لاييم اي ةييا ..؛ ط يقييم الت لاييم التا يخيييم، والمتمثلييم ذييي ت لاييم

الط م التاليم والتيي يم يا أا تسيتخدم ذيي ميياف وتقيييم  ممايي ال  اعت ذقد تضم لممايي  التقا ي  الماليم الدوليم 
القيميم ، القيميم المادليم، الت لايم التا يخييمط يقيم الم ا   التي تتش ل م اا القيوا م المالييم، تتمثيل ايع  الطي م ذيي 

 القيمم الحاليم.و  المحققم

 مباشي وبشي ل المالييم ييوث   ايا تماد المسسسات  ل  إحيد  الطي م السيابقم ذيي تقيييم   ا ي  موا مإإا 
القييوا م، اييعا التييأثي  اييو ااخيي  مييا شييأ ه أا يييسث   ليي  ال سيي  اييع   ليي  مةيياميخ  ليي    ا يي  القييوا م الماليييم و 

  يايم تقييم بمض   ا   القوا م الماليم. دمذيما يلي  قو  ،المالياألداء تقييم ب  د القيام  بااحساالماليم التي يتم 

  :الملموسة تقييم التثبيتات 1.4

الممتل يات والم يا خ والمميدات،  16خ  ت لة م ممايي  المحاسبم الدولييم الممييا  المحاسيبي اليدولي 
مت يياء، و  ييد وةييود إضيياذات  لياييا وذييي يتييات الملموسييم   ييد اإلحيييث يبيييا اييعا المميييا   يايييم المحاسييبم  ييا التثب

  1اا وغي اا ما الممليات المتملقم باأل ول.إات  ستغ اء   اا بالمبادلم أو البيخ أو  يايم حالم مبادلتاا أو اإل

بالتثبيتيييات الملموسيييم ييييتم تسيييةيل ايييع  األخيييي م ذيييي  اإل تييي ا وبميييد  16لممييييا  المحاسيييبي اليييدولي اذيييم و 
، مةم سوم الةما   والضي ا   غيي  المسيت  و  ،ثما الش اء ذات  المحاسبيم  ل  أساف ت لاتاا والتي تت وا ماالد

 وغي اا ما م ا ي  الش اء األخ  .
                              

1
 .244 ،  م ةخ سابم ،معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية ةممم حميدات،، محمد أبو   ا   
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تملي  أ يل غيي  متيداول  يا ط ييم مبادلتيه بأ يل ذيإا ت لايم األ يل المسيتلم تسيةل بالقيميم أما إعا تيم 
 .المادلم لأل ل المستلم

 يييعل  يةييي  إضيييياذم أ   اقيييم يحقيييم تتمليييم بييييأ  ب يييد ميييا ب ييييود  16المحاسيييبي الييييدولي وذقيييا للممييييا  و  
باا، للقيمم المد ةيم لايعا الب يد وعلي  متي   ياا محيتم  أا ي شيأ  يا  اإل ت ا الممتل ات والم ش ت والممدات تم 

األ ييلي  األداءيي  مت يياديم للمسسسييم ذييي المسييتقبل ت يييد  ييا تليي  الم يياذخ المقييد م وذقييا لمميياإتليي  الم امييم م يياذخ 
حيد ال ميوعةيا التيالييا للقيياف أيسيمب بإسيتخدام  16الممييا  المحاسيبي اليدولي إضياذم لميا سيبم ذيإا ، لعل  الب يد

 اما:و ال حم للممتل ات والم ا خ والممدات، 
المتيي ا م  اييت  اإلبموةيي  اييعا ال مييوع  يييتم تسييةيل األ ييل المم ييي بالت لاييم مط وحييا م اييا  نمللوذج التكلفللة: -

  خااض المت ا مم، ويطلم  ل  القيمم ال اتةم  ا عل  بالقيمم الدذت يم لأل ل.وخسا   اإل
بموة  اعا ال موع  يتم تسةيل األ ل المم ي بقيمم إ ادم التقييم، والتيي تمثيل القيميم  نموذج إعادة التقييم: -

 خ ل الات ات التاليم إل ادم التقييم. المت ا م  ات  اإلالمادلم لأل ل المم ي بتا يإ إ ادم التقييم مط وحا م اا 
يشييت ط ذييي اييعا ال مييوع  أا ي ييوا باإلم يياا مييياف القيمييم المادلييم للم  يي  بشيي ل موثييوم، وذييي اييعا مييا 

اإلطييا  تمثييل القيمييم المادلييم لب ييود الممتل ييات والم ييا خ والممييدات القيمييم السييوميم لاييا بتييا يإ إ ييادم التقييييم والتييي 
 مدم  ل  السوم.ت وا مب يم  ل  أدلم ممت

عا  ةيم  يا إ يادم  16يسيمب الممييا  المحاسيبي اليدولي  ما    بإ يادم تقيييم المسسسيات أل يولاا الثابتيم، وا 
 ، تااع ذيي ميميم األ يل، ذيإا مبلي  ال ييادم يماي  ضيما حقيوم المل ييم تحيت مسيم  ذيا ض إ يادم التقيييمإالتقييم 

عا  تج  او   .  ل ذإا مبل  اي خااض يمت   به  م  و  خااض ذي ميمم األإإ ادم التقييم وةود  ا 
إعا ذييي حالييم إ ييادم تقييييم التثبيتييات و ييتج   ييه ذيي م ذييإا اييعا الايي م يييسث   ليي  ميمييم األمييوال الخا ييم ذييي 
حالم الا م الموة ، و ل  مةموع الم ا ي  ذي حالم الا م السال ، وبالتالي ذإا  مليم إ ادم التقييم تسث  اي 

  ليم.األخ    ل  ال س  الما

تبيدأ   يدما  ايت  اإلالممتل ات والم ا خ والممدات بش ل م يتمم، بال سيبم لمملييم  إات  يتم : هتالكاإل
ي ييبب األ ييل ةيياا ا لإلسييتممال، بالط يقييم التييي تتواذييم والم يياذخ التييي يييتم الح ييول  لياييا مييا األ ييل ويسييتم  

ميمم  -هالت لام ات   ل  المبل  القابل لإل   اتاإليتم حسا  و  .ستغ اء   ه  اا يااأل ل حت  يتم اإل إات  
 مييا يتوةيي  م اةمييم المميي  اإل تيياةي والقيمييم ، الخيي دم المقييد م   ليي  أسيياف م ييتمم خيي ل  ميي   اإل تيياةي المتومييخ

 8حسيي  المميييا  المحاسييبي الييدولي  تييهالمتبقيييم لأل ييل بشيي ل دو  ، وذييي حالييم تغيييي  ذييي عليي  يتوةيي  ممالة
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والييع  ييي    ليي  وةييو  تمييديل م يي و   ،التغييي ات ذييي التقييدي ات المحاسييبيم واألخطيياءالسياسييات المحاسييبيم 
 الات ات السابقم. إات  للات م الحاليم والات ات ال حقم مخ  دم إة اء أ  تمديل  ل   ات  اإل

 خاياض أو ت اةيخ إ لي  األ يل حتي  ليو  ياا ا يا  تومي  أو  ايت  اإلحتسيا  إيتم  ما  شي  إل  أ ه 
سييتخدام ول ييا ليي  ذقييط مييا خيي ل اإلتالمسييتقبليم لأل ييول ي تا ماإلمت يياديتخدام األ ييل حيييث أا الم يياذخ سييإذييي 

 أيضا ما خ ل التقادم.
 ما ي حم ما خ ل ما سبم:إعا 
 بال سبم للتثبيتات الملموسم وبمد تشغيلاا تقيم حس  ت لاتاا الماتل م؛ -
  تبيييا اإلتأخيييع بمييييا حييييث تميييد ةدييييدم والتيييي ت الملموسيييم، سيييتخدام ماايييوم القيميييم المادليييم ذيييي تقيييييم التثبيتييياإ -

مثل التضخم، الشيء الع  لم ي ا م ا ي  ذيي ميل المخطيط المحاسيبي اليوط ي، والتيي  ماإلمت ادياألوضاع 
 ما خ لاا يم ا إماا  التثبيتات بالقيمم الحقيقيم؛   

حيث  ياا يحسي  ، ما  اا مممول بهستممال خ   تبدأ   دما ي بب التثبيت ةاا  لإل ات  اإلإا  مليم  -
 ؛  ابتداءا ما تا يإ الح ول  ليه ات  اإل
 العقارية: اإلستثمارات 2.4

 تييأةي  ملييم خي ل ميا  إميا إيي ادايي التثبيتيات التيي تحيتام بايم المسسسييم لتحقييم المقا ييم  اإلسيتثما ات
يحييييدد  ياييييم مييييياف  40حاسييييبي اليييدولي الممييييا  المذ 1  امييييا.ميييا  أو ال أسييييماليم األ بييياحمييييا  أوالمقيييا  للغيييي  
 اإلسييتثما اتمت يياء إالمقا يييم، حيييث تقيييم اييع  األخييي م بالت لاييم والتييي تشييمل  اذييم الت ييالي  المتملقييم ب اإلسييتثما ات

المقا يم والتي تتضما سم  الش اء وأيم م ا ي  مباش م م تبطم باأل ل مثل األتما  الما يم وال سوم القا و يم 
 اإلسييتثما اتوخيي ل الاتيي ات التاليييم للتمليي  و  ييد إ ييداد القييوا م الماليييم للمسسسييم يييتم مييياف ، قييا لتسييةيل شيي اء الم

  موع  القيمم المادلم. أو   موع  الت لام المقا يم بأحد ال موعةيا التالييا:
 ألولييياالمقا يييم يييتم ذييي الاتيي ات التاليييم للقييياف  اإلسييتثما ات  ييد اسييتخدام  مييوع  القيمييم المادلييم لتقييييم 

و الخسيا   ال اتةيم  يا التغيي  ذيي القيميم المادليم للمقيا  ذيي بيياا دخيل أ باأل بياح اإل ت ا ستثما ات المقا يم لإل
بالتغي  ذي  اإل ت ا ول  التي تسمب ممايي  المحاسبم الدوليم بالات م التي حدث ذياا التغي ، وتمتب  اع  الم م األ

 ي ما مم الدخل. باح تما  ذأ ول غي  الماليم  ميمم األ
 
 

                              
1
 .697ص ،م ةخ سابم ،معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية ةممم حميدات، ،محمد أبو   ا   
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 غير الملموسة: األصول 3.4
غي  الملموسم خ  يت لايا لة يم مميايي  المحاسيبم الدولييم الممييا  المحاسيبي اليدولي  لأل ولبال سبم 

 ول غي  الملموسم بالمديد ما الط م، ذقد يتم عل  ميا خي ل و امت اء األأبعات التسميم، حيث يتم امت    38
و التطيوي  اليعاتي ميا مبيل أو ميا خي ل م حيم ح ومييم أ ميال،  يدما  األإاء  ة ء ما مت و اإلأالش اء الم ا ل 

غييي  الملموسييم  األ ييولتقيياف ت لاييم ،  ييول ببمضيياا الييبمضأو مييا خيي ل مبادلييم أ اييف المسسسييم مثييل الشييا م 
  مايلي:

 إليايييااذا غيييي  الملموسييم والتيييي ييييتم شييي ا اا مبييد يا بالت لايييم والتيييي تشيييمل سييم  الشييي اء مضييي األ يييولتقيياف  -
 ؛ستخدام المق ودلإل األ لالت الي  المتملقم بش ل مباش  لتاي م 

 يل بالقيميم  ميال، ذيي ايع  الحاليم يقياف ايعا األ يدما  األإ ل غي  ملموف ما خ ل أوذي حالم تمل   -
 ؛المادلم له ذي تا يإ الش اء

اييع  الحالييم يقيياف  خيي ، ذيييآ ييل مييالي أو بأ ييل ملمييوف أ ييل غييي  ملمييوف بمبادلتييه بأوذييي حالييم شيي اء  -
  ل غي  الملموف المشت   بالقيمم المادلم.األ

 تقييم المخزون: 4.4
المميييا  ، تضييما اييعا المخيي وا 2خ  ييت لة ييم ممييايي  المحاسييبم الدوليييم المميييا  المحاسييبي الييدولي 

 ذي:والمتمثلم لتقييم المخ وا، التاليم  األسالي 
 ذي مياف ت لام المخ وا؛ األسافالت لام الامليم الم اقم، والتي تمتب   -
 ط يقم الت الي  المميا يم؛ -
 ط يقم التة  م. -

و ط يقم المتوسط المي ةب لتحدييد أ أوي اد   أوياستخدام ط يقم الوا د  2وة  المميا  المحاسبي أ ما 
بي سيتخدام ط يقيم التمييي  المي يي، ذيي حييا ليم يسيمب الممييا  المحاسيإت لام المخ وا ذي الحايت التي ي يم يا 

ا اييع  أبسييب   2003مبييل  ييام  إسييتخدامااوالتييي  يياا يسييمب ب ،ويأخييي ا  يياد  أسييتخدام ط يقييم الييوا د إب 2الييدولي
 الط يقم ي تتماش  مخ مااوم القيمم المادلم.

و أالمخييي وا، تقيييييم المخييي وا بالت لايييم  2 يييداد القيييوا م المالييييم يتطلييي  الممييييا  المحاسيييبي اليييدولي إو  يييد   
بيالا م  م ي و   اإل ت ا  خااض المخ وا  ا مبل  الت لام يتم إمل، و  د أياما أبلم للتحقم  اذي القيمم القا

 سما  المخ وا ويمت   به ذي ما مم الدخل.أابوط 
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 دوات المالية:األ 5.4
األدوات الماليييم مةمو ييم مييا المحيياو  م اييا  يايييم مييياف األ ييول  39المميييا  المحاسييبي الييدولي ول ت ييا

األولي باا بالقيمم  اإل ت ا طلوبات الماليم، وذي اعا يتم مياف األ ول أو المطلوبات الماليم   د الماليم أو الم
  المادلم لاا مضاذا إلياا ت الي  الممليم والم تبطم مباش م بممليم الش اء أو إ دا  األ ل أو المطلو  المالي.

 ييادم إالقييوا م اييع   إ ييدادماليييم يييتم بتييا يإ القييوا م ال إ ييدادالماليييم و  ييد  لأل ييولالمبييد ي  اإل تيي ا بمييد و 
 وعل  وذقا ل و اا. و بالت لامأبالقيمم المادلم  األ ولمياف تل  

 يراد:اإل 6.4

 يه  تيدذم داخيل ميا األ يول إلي  المسسسيم أو أوذقا لمةلف ممايي  المحاسبم الماليم يم   اإليي اد  لي  
 ، خيي ل ذتيي م ممي ييم اإللت اميياتتحسيييا األ ييول وتسييويم  هأو خليييط بيييا لت اماتايياتحسييا ذييي أ ييولاا أو تسييويم إل

أمييا لة ييم ممييايي   األخيي   المشي لم للممليييات المسييتم م للوحيدم . األ شييطم تيةيم إ تييا  السييلخ أو تقيديم الخييدمات أو 
مليييات خي ل الاتي م المحاسييبيم وال ياتج ميا الم ماإلمت ياديالمحاسيبم الدولييم ذتمي   اإلييي اد بأ يه ال ييادم ذيي الم يياذخ 

التشييغيليم الماديييم للمسسسييم، حيييث يييسد  اييعا اإلييي اد إليي  تييدذقات داخلييم لأل ييول هال قديييم أو الييعمم المدي ييم  أو 
 .تم ي  و يادم ميمم األ ول أو ا خااض ذي ميمم الت امات المسسسم، مما ي تج  ا عل   يادم ذي حقوم المل يم

المسيم  اإليي اد، حييث يحيدد ايعا  18بي اليدولي المميا  المحاسخ  ت ممايي  المحاسبم الدوليم لة م 
 باإلي ادات ذي القوا م الماليم للمسسسم، والع  ي تج  ا: اإل ت ا المميا  متطلبات 

 بيخ البضا م؛ -
 تقديم الخدمات للغي ؛ -
 ستخدام أ ول المسسسم ما مبل الغي  األم  الع  يت ت   ليه تدذم  ا د؛إ -
 اإلتاوات؛ -
 تو يمات األ باح.  -

مسييتحم القييبض، وذييي مممييم البالقيمييم المادلييم للمييوض أو البييديل ال قييد  المقبييوض أو  اتاف اإلييي ادمييي يييتم
الخ يومات أو الحسيومات   تبيا اإلالحايت يتم تحديد القيمم بساولم ما خي ل  قيد المبيميات بميد األخيع بمييا 

 1.التةا يم

                              
 .104  ، م ةخ سابم، يةعداد التقارير المالالمعايير الدولية إل باف  لي مي  ا وآخ وا،   1
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 1باإلضاذم إل  عل  ذإ ه:

ت ببضييا خ أو خييدمات مييا  اييف الطبيمييم والقيممهمتشييابام  ي   ييد مبادلييم أو مقايضييم البضييا خ والخييدما -
 يمتب  التبادل  مليم توليد إي اًدا؛

بيال بب ال ياةم  يا علي ، وييتم  اإل تي ا وذي حالم مبادلم بضا م أو خدمات بب يود غيي  متشيابام ذيةي   -
ديله بال قديم أو شيبه ستخدام القيمم المادلم للبضا م أو الخدمم المستلمم بمد تمإتحديد اإلي اد  ا ط يم 

 ال قديم المحولم؛
عا  يياا مبليي  اإلييي اد يمثييل  قديييم أو شييبه  قديييم مسةييل، أ  سيييتم  - سييت ماا ذييي ذتيي ات ماليييم مادمييم، ذييإا إوا 

سيميم لل قدييم أو شيبه ميل ميا القيميم اإلأبه ي يوا ذيي الميادم  اإل ت ا القيمم المادلم لمبل  اإلي اد الواة  
  ماا ذي المستقبل.ست إال قديم المتام  ل  

مقا  ييم بييالمخطط المحاسييبي  غيييي اتت  ذييت ، ال مييام المحاسييبي الميياليالماليييم التييي تضييم اا القييوا م إعا 
أ يييبحت تتضيييما ،  ميييا أ ايييا أ يييبحت تم يييف الواميييخ الميييالي والحقيقيييي للمسسسيييم ع  القيييوا ماييي ، حييييث أااليييوط ي

 يدم سيتخدام إالمحاس   بإم اا م التقييم أ بب وبال سبم لط، وبالمقابل تم حع    ا   أخ  ،   ا   ةديدم
األداء يييسث  ذييي تقييييم  أا ه أمييا شيي التييأثي اييعا و ثيي  ذييي القييوا م الماليييم، أال مييام المحاسييبي المييالي  أا أ ، طيي م

 ال س  الماليم التي تستخ   ما اع  القوا م، واعا ما سيتم توضيحه ذي المبحث الموالي. ما خ لالمالي 
 الدراسة الميدانية: المبحث الثالث:

ميا خي ل ال ميام المحاسيبي الميالي ييسث   1باد  مم ذم ال تطبيم المسسسيم للممييا  المحاسيبي اليدولي
  ؟المالي أو ياألداء تقييم  س   ل  

تقييديم المي ا يييم ذييي اييع  الد اسييم تتمثييل لث ثييم شيي  ات، إةيي اء د اسييم ميدا يييم  مبحييثسيييتم ضييما اييعا ال
وذقيا لل ميام المحاسيبي الميالي، و وذقا للمخطط المحاسبي الوط ي  ل ل ش  م، تم ا دادام وةدول حسابات ال تا ج

ةيي اء  مليييم و  ،قييوا ماييع  الحسييا  بمييض ال سيي  الماليييم إ تمييادا  ليي   ثييممم ذييم  قيياط اإلخييت   بي امييا، لوعليي   ا 
 مي ا ييم وةييدول حسييابات ال تييا جالسييتتم باإل تميياد  ليي  و مييا ع   يا ممليييم المقا  ييم بال سيبم لالمقا  يم ذيمييا بي امييا، 

 .ذقط
 
 

                              
 .315  ،م ةخ سابم ،معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدوليةبو   ا ، ةممم حميدات، أمحمد   1
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 األحمر لآلجر عموري اإلخوة شركة الشركة األولى:.1

 بالشركة: التعريف  1.1

 بالم طقييييم تقييييخ ، (S.A.R.L) محييييدودم مسييييسوليم عات شيييي  م اييييي األحميييي  لآلةيييي   مييييو   اإلخييييوم شيييي  م
 يسيتممل واليع  األحمي  ااةي  واعأ ي مختلي  إ تيا   لي  الشي  م ايع  تمميل بسي  م، بويييم غي ال سيد  ال  ا يم

 د ،4.000.000.00: مييد   إةتمييا ي مييال بيي أف ،01/01/2001ذييي الاملييي  شيياطاا الشيي  م اييع  بييدأت الب يياء، ذييي
 اييع  ،2م 40.000 بييي تقييد  مسيياحم  ليي  الشيي  م اييع  تت بييخ ااةيي ، مييا سيي ويا طييا 70.000 تقييد  إ تاةيييم وطامييم

 والقسييم ، 2م6.000بييي باإل تييا  تقييد  خا ييم مغطييام مسيياحم  ييا  بييا م األول القسييم مسييميا، إليي  مقسييمم المسيياحم
  .ال قل ممدات ومختل  للسيا ات  موم و   مخا ا تستممل ح م مساحم  ا  با م الثا ي

 إضيياذم وذييي اإل تاةيييم، وممييداتاا آيتاييا تةديييد ذييي تتمثييل توسييخ  مليييم الشيي  م   ذييت 2003 مييا ف وذيي
 اإلةمالييييم اإل تيييا  طاميييم لت يييبب سييي ويا، طيييا 50.000 بيييي تقيييد  ةدييييدم ييييمإ تاة بطاميييم ااةييي  لطايييي ةدييييد ذييي ا

 .د  52.000.000.00 لي بب الش  م  أسمال إ تاخ التوسخ اعا ومخ س ويا، طا 120.000

 خمييف  ليي  ميو  يا الممييال ايسيء ت ايييع، وأ يواا تح ييم وأ ييواا إطيا ات ميي ام  اميل293 بالشيي  م يشيتغل
 الشييي  م أمسيييام مختلييي  بييييا والت سييييم واإلشييي ا  القييييادم م ايييعا المسيييي  اييييمامييي مسيييي ،  لييييام يشييي   ميييدي يات

 إتخياع م يد  ياحبااأل الشي  م أوضياع مختلي  حيول ودميقيم ما يلم تقيا ي  وتقيديم بإ يداد يت ال ما  ومدي ياتاا،
مدي ييم  ،المدي ييم التةا ييم، المدي ييم التق ييم، مدي ييم الميوا د البشي يم ذيي الشي  م مدي يات تتمثل الم اسبم، الق ا ات

 .مدي يم الماليم والمحاسبم، و األشغال والا دسم المد يم

 تقيوم التيي والمحاسيبيم المالييم المملييات  يل تسيةيلتتمثيل ذيي  ذمامتااالمحاسبم الماليم و بال سبم لمدي يم  
 ايع  تقيوم  ميا حاسيبيم،الم دذات ايا مختلي  ضيما وعلي  ،األخي   المملييات ما وغي اا وبيخ ش اء ما الش  م باا

ةييي اء ممتل اتايييا، لمختلييي  السييي و  الةييي د ا يييعو  التقدي ييييم، المي ا ييييات بإ يييداد المدي ييييم  وم اةميييم التيييدميم  ملييييم وا 
المي ا يييم، ما مييم الييدخل، وما مييم التييدذقات ال قديييم، ما مييم التغييي ات ذييي حقييوم  إ ييداد  ليي  تممييل  مييا ،الحسييابات

اتمام   مم له ما ول ل اءللش   وتقديماا المل يم والم حم  .بالش  م وا 
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 مقارنة الميزانيات: 2.1

مختليي  موا ماييا الماليييم، ول ييا  إ ييدادالشيي  م  ليي  المخطييط المحاسيبي الييوط ي ذييي  تمتمييدميا مبييل  ا ييت 
وباييد  إةيي اء مقا  ييم بيييا مي ا يييم  .طبقييت الشيي  م محييل الد اسييم ال مييام المحاسييبي المييالي 2010ابتييداءا مييا سيي م 

 ،2011مخطط المحاسبي الوط ي وأخ   وذم ال مام المحاسبي المالي، تح ل ا  ل  مي ا يم خا م بيدو م وذم ال
و لي  ، 8وذم ال مام المحاسبي المالي، وعل  باإل تماد  لي  ميي اا الم اةميم المبييا ذيي الملحيم  ميم  ااإ دادتم 

 بيا ات مقدمم ما ط   محاس  الش  م. 

محيل الد اسيم  الةيدول التيالي يبييا أ يول الشي  م: وفق النظلام المحاسلبي الملالياألولى ميزانية الشركة  1.2.1
  1.وذم ال مام المحاسبي المالي

 وفق النظام المحاسبي المالي 2011لسنة األولى شركة الأصول : 3جدول رقم

 2010مبلغ صافي 2011مبلغ صافي 2011اهتالك ومؤونات 2011مبلغ إجمالي مالحظة األصول
 الجارية: األصول غير

 األ اضي
 المبا ي

 التثبيتات المي يم األخ  
 تثبيتات ةا   ا ةا اا
 تثبيتات مم وح امتيا اا

 تثبيتات ماليم
 ض ا   مسةلم  ل  األ ول

  
4 159 050 
61 829 588 

1 014 351 433 
-- 

1 820 000 
179 520 000 

60 572 

 
-- 

22 959 079 
619 093 203 

-- 
 770 000 

-- 
-- 

 
4 159 050 
38 870 509 
395 258 230 

-- 
1 050 000 

179 520 000 
60 572 

 
4 159 050 
53 895 161 
313 726 988 
76 562 110 
1 820 000 
67 282 723 

60 572 
 604 506 517 361 918 618 282 822 642 643 740 261 1  مجموع األصول غير الجارية

 األصول الجارية:
 مخ و ات وم تةات ميد الت ايع

  اال با
 المدي وا ااخ وا

 الض ا   وما شابااا
 أموال الخ ي م

  
75 571 214 
6 103 002 
68 079 927 
2 218 385 
41 959 687 

 
-- 

26 149 
-- 
-- 
-- 

 
75 571 214 
6 076 853 
68 079 927 
2 218 385 
41 959 687 

 
74 292 410 
3 828 267 
7 848 986 
4 234 225 
53 689 895 

 785 893 143 066 906 193 149 26 215 932 193  مجموع األصول الجارية

 390 400 661 435 824 812 431 848 642 867 672 455 1  المجموع العام لألصول

 .ما إ داد الطال  باإل تماد  ل  وثا م الش  مالمصدر: 

                              
1
 محاس  الش  م. ما ط   الش  م تم إ دادااأ ول اع  يبيا  9الملحم  مم   
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 1والةدول التالي يبيا خ وم الش  م وذم ال مام المحاسبي المالي:

 وفق النظام المحاسبي المالي 2011لسنة األولى شركة ال خصوم: 4 جدول رقم

 2010المبلغ 2011المبلغ  الخصوم
 رؤوس األموال الخاصة

  أف المال ال اد 
 الم وات وايحتياطاته ايحتياطات المدمةم  

 ال تيةم ال اذيم 
  سوف األموال الخا م األخ  ، ت حيل ما ةديد

 
52 000 000 
2 600 000 

161 497 724 
89 575 285 

 
52 000 000 
2 328 277 
82 144 656 
29 238 224 

 158 711 165 009 673 305 (1)المجموع 
 الخصوم غير الجارية

 الق وض والديوا الماليم
 الض ا   هالمسةلم والم  ود لاا 

 
20 000 000 
22 066 854 

 
20 000 000 
15 205 945 

 945 205 35 854 066 42 (2مجموع الخصوم غير الجارية)
 الخصوم الجارية

 المو دوا والحسابات الملحقم
 الض ا  

 الديوا األخ  

 
281 936 846 
5 793 837 

177 353 888 

 
269 205 026 
5 149 921 

186 128 338 
 286 483 460 571 084 465 (3مجموع الخصوم الجارية)

 390 400 661 435 824 812 المجموع العام للخصوم
 .إل تماد  ل  وثا م الش  مما إ داد الطال  باالمصدر: 

م، وايو الت ي ي  ةا ييوأ يول غيي  ةا ييم ذي البدايم   حم أا أ ول الش  م تم ت  يااا إلي  أ يول  -
 يي ض القييوا م الماليييم، وحسيي  محاسيي  الشيي  م ذييإا ت يي ي   1الييع   يي   ليييه المميييا  المحاسييبي الييدولي

و ايييف الشييييء بال سيييبم لم ا ييي  ،   ا ييي  األ يييول ي يييوا حسييي    ميييم ايييعا الم  ييي  باليييدو م المحاسيييبيم
 الخ وم.

إضيياذم لمييا سييبم   حييم أا اييع  األ ييول تتضييما    يي  ةديييد لييم ي ييا يييد   مييا مبييل ضييما مي ا يييم  -
التثبيتات ذي ش ل إمتييا ، ايعا ال يوع ميا التثبيتيات أ يبب ييد   ضيما األ يول تطبيقيا للمبيدأ  وم، واش  ال

إا  د ،000 820 1 الشيي ل القييا و ي، ميمييم اييع  التثبيتيياتالمحاسييبي الةديييد أسييبقيم الوامييخ اإلمت يياد   ليي  
 ول، واأل ول إد ا  اعا المبل  ضما األ ول يسث  ذي ال س  الماليم التي تدخل ذي حساباا  ل ما األ

                              
1
 .محاس ال ما ط   تم إ داداا الش  م خ وم يبيا 10الملحق رقم   
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واعا ما س تط م له بمد   ض مي ا يم الش  م وذم المخطط المحاسبي اليوط ي و  يد إةي اء  ،غي  المتداولم
 ما. مليم المقا  م بي ا

، ايعا مةا ييمد ةيم ضيما األ يول غيي  الد   000 520 179ميمتايا  ما   حم أا ا يا  تثبيتيات مالييم  -
ضيما مةمو يم الحقيوم ولييف التثبيتيات، و  الةا ييمسةل ضما مةمو يم األ يول ي اا ال وع ما التثبيتات 

 حل الد اسم. أ  أا تطبيم الش  م لل مام المحاسبي المالي أث   ل  ت  ي    ا   أ ول الش  م م

حسا  ةديد واو الضي ا   هالمسةليم والم  يود لايا   تتضم أ اا  حم  غي  الةا يم بال سبم للخ وم  -
 ؛ذي المي ا يم د   ما مبللم ي ا يد ، اعا ال وع ما الخ وم  854 066 22بقيمم 

يييث حإضيياذم إليي  إ ييادم ت يي ي  حسييا  اإلمت اضييات والييديوا المماثلييم ضييما حسييابات ال يي   األول،  -
بميدما د ، 20 000 000مت اضات والديوا المماثليم بمبلي  اإل 16يما  اعا ال وع ما الديوا ضما الحسا  

ذييي سييةل ضييما حسييابات الييديوا ذييي مييل المخطييط المحاسييبي الييوط ي، إ ييادم ت يي ي  اييعا الحسييا  ي يياا 
  ؛يسث  ذي ال س  الماليم التي يدخل ذي حسابااالمي ا يم 

الماضيييم ممييا سيسييال  ليي  المحلييل المييالي الحاليييم وبيا ييات السيي م  ييات السيي م بيا المي ا يييم تتضييم  مييا  -
م وذيم شي  المي ا ييم د  ي ض بميإة اء  مليم المقا  يم، ايعا بايضياذم إلي    ا ي  أخي   سييتم التطي م لايا 

 المخطط المحاسبي الوط ي، و  د إة اء  مليم المقا  م.

 : يوطنسبي الالمحا مخططوفق الاألولى ميزانية الشركة  2.2.1

باإل تميياد  ليي  مييي اا  بإ ييداد المي ا يييم وةييدول حسييابات ال تييا جباييد  إةيي اء  مليييم المقا  ييم مم ييا 
والتيي تتضيما التطبييم  2009-10-29ال ياد م بتيا يإ  02الو ا ييم  ميم  التمليمييييم ل  و ، 8الملحم  مم  ةممم اال

 ياييم تحوييل الحسيابات ميا ايع  التمليميم تبييا  حييث، 11 ممالماا م ذي الملحم و  األول لل مام المحاسبي المالي
اإل تمييياد  ليي  مملومييات مقدميييم مييا طييي    ميييا تييم المخطييط المحاسييبي اليييوط ي إليي  ال ميييام المحاسييبي المييالي، 

 .محاس  الش  م
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 وفق المخطط المحاسبي الوطني 2011لسنة األولى : أصول الشركة 5رقم  جدول

 المبلغ الصافي اهتالكات ومؤونات المبلغ اإلجمالي األصول ر. ح
 
210 
240 
242 
243 
244 
245 
247 

 االستثمارات
 األ اضي
 مبا ي
 ت م  بم م ش

 ممدات وأدوات
 ممدات  قل

 تةاي ات م ت 
 تايي ت وت  يبات

 
4 159 050 
61 829 588 
484 037 553 
314 325 537 
195 871 327 

797 858 
19 319 158 

 
-- 

22 959 079 
380 976 175 
123 570 860 
99 057 364 

588 771 
14 900 032 

 
4 159 050 
38 870 509 
103 061 378 
190 754 677 
96 813 963 

209 087 
4 419 126 

 790 287 438 281 052 642 071 340 080 1 مجموع االستثمارات 
 
31 
35 

 المخزونات
 مواد أوليم

 م تةات تامم

 
72 268 256 

302 957 

 
-- 
-- 

 
72 268 256 

302 957 
 213 571 72  213 571 72 مجموع المخزونات 
 
42 
43 
44 
47 
48 

 الحقوق
 حقوم ايستثما 
 حقوم المخ وا

 حقوم  ل  الش  اء والش  ات الحليام
 حقوم  ل  ال با ا

 ال قديم

 
248 220 000 
3 911 526 

54 946 
6 103 002 
41 959 687 

 
-- 
-- 
-- 

26 149 
-- 

 
248 220 000 
3 911 526 

54 946 
6 076 853 
41 959 687 

 010 523 122 149 26 161 249 300 مجموع الحقوق 
 015 082 813 430 078 642 445 160 453 1 المجموع 

  تماد  ل  وثا م المسسسم.ما إ داد الطال  باإل المصدر:

ي ، تيييم إ يييداد  وذقيييا للمخطيييط المحاسيييب2011ويبييييا الةيييدول التيييالي خ يييوم الشييي  م محيييل الد اسيييم لسييي م 
 الوط ي.
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 وفق المخطط المحاسبي الوطني 2011لسنة األولى : خصوم الشركة6جدول رقم 

 المبلغ اإلجمالي المبلغ الخصوم ر.ح
 
10 
13 
18 

 األموال الخاصة
  أف المال اإلةتما ي

 ايحتياطات
  تيةم ذي ا تما  التو يخ

 
52 000 000 
2 600 000 
89 575 285 

 

 285 175 144 285 175 144 مجموع األموال الخاصة 
 
52 
53 
55 
56 
57 
50 

 الديون
 دا  و ايستثما 
 دا  و المخ و ات

 ديوا الش  اء والش  ات الحليام
 ديوا ايستغ ل
 تسبيقات تةا يم

 حسابات اي ول الدا  م

 
219 989 741 
42 140 817 
92 925 977 
71 756 784 
77 786 734 

119 921 

 

 974 719 504 974 719 504 مجموع الديون 
 753 186 164  نتيجة الدورة 
 013 082 813  المجموع الكلي 

   تماد  ل  وثا م المسسسم.ما إ داد الطال  باإل المصدر:

 بالمقا  م بيا أ ول الش  م وذم ال مام المحاسبي المالي والمخطط المحاسبي الوط ي   حم ما يلي:

د ، أميييا وذيييم  435 824 812الميييالي يسييياو   مةميييوع  ييياذي أ يييول الشييي  م وذيييم ال ميييام المحاسيييبي  -
د ، والاييي م ايييو أا أ يييول الشييي  م وذيييم ال ميييام  013 082 813المخطيييط المحاسيييبي اليييوط ي ذيييالمةموع يسييياو  

د ، والتي تما  ذي مي اا الم اةمم الملحم 000 820 1أ اضي ذي ش ل إمتيا  ميمتاا المحاسبي المالي تضم ت 
 ل امتيييا ، اييعا المبليي  أثيي   ليي  مةمييوع األ ييول غييي  المتداولييم و ليي  أ اضييي ذييي شيي 221، تحييت حسييا  8 مييم 

 ؛إةمالي األ ول
قسط إات   التثبيتيات التيي لات  ات والمسو ات او ااخ  تغي  واعا  اتج  ا إد ا  الش  م مةموع اإل -

ات تييم إد اةييه ، بال سييبم لاييعا ال ييوع مييا التثبيتييد 000 770 م اييعا اإلاييت  ميميي ،تح ييلت  لياييا ذييي شيي ل امتيييا 
 أسبقيم الوامخ اإلمت اد   ل  الش ل القا و ي؛و ما ع   ا سابقا تطبيقا للمبدأ المحاسبي الةديد 
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ذي مةموع أ ول الشي  م مبلي  التموييل اإليةيا   اليع  يماي  ذيي  عل  ما ضما الم ا   التي أث ت  -
ثي  ذيي أايو ااخي   د ، ايعا المبلي  520000 179 تيهمبلي  ميمب  27حسيا  ال ذيي، 8 الملحيم  ميم مي اا الم اةمم

 ييول   ييدما  ا ييت تتبييخ الشيي  م المخطييط  ييه لييم ي ييا يييد   مييا مبييل ضييما األأمةمييوع أ ييول المي ا يييم،  لمييا 
 أسبقيم الوامخ اإلمت اد   ل  الش ل القا و ي.تطبيقا للمبدأ المحاسبي  عل  الوط ي، ومد تم إد اةه المحاسبي 

حييييث  ةيييد أا مةميييوع  ،تغييييي ات ت ايييي األخييي    ذيييذقيييد لخ يييوم م لأميييا بال سيييبأل يييول، لايييعا بال سيييبم 
خ وم الش  م وذيم ال ميام المحاسيبي الميالي يختلي   يا المةميوع وذيم المخطيط المحاسيبي اليوط ي، وايعا  ياتج 

  ا التغي ات التي حدثت والتي ما بي اا:

ميييييي اا  مايييي  ذيييييد  ، ي 854 066 22 بقيميييييم الضيييي ا   المسةليييييم  ليييي  الخ ييييوم 134ماييييو  حسييييا   -
إد ا  ايعا  اإما مبل ذي مل المخطط المحاسبي الوط ي، موةود  ا يلم اعا الحسا  ، 8الم اةمم الملحم  مم 

  الخ وم؛ إةماليالةا يم و ل  غي  ث   ل  الخ وم أالم    ضما الخ وم 
د  20 000 000بقيمييم مت اضييات والييديوا الماليييم اإل 16ت يي ي  حسييا   إ ييادملمييا سييبم   حييم  إضيياذم -

ديوا، بمييدما  ا ييت تسييةل ضييما حسييابات اليي ،وضييما الخ ييوم غييي  الةا يييم األوليي ضييما حسييابات المةمو ييم 
 إ ادم الت  ي  لاعا ال وع ما الديوا أث  ذي مةموع الديوا وذي مةموع األموال الخا م؛

أا مةموع المي ا يم وذم ال مام المحاسبي المالي يختل   ا المةموع وذم المخطط المحاسبي وبما  -
لشي  م، حييث   حيم أا ايع  األخيي م ميمتايا ال ياذيم ل تيةيم المباشي م ذيي  أثي اليوط ي، ذيإا ايعا اإلخيت   
د ، أمييا وذييم المخطييط المحاسييبي الييوط ي ذقيمتاييا ال يياذيم  724 497 161 وذييم ال مييام المحاسييبي المييالي

ميم اليدخل وذيم ال ميام د ، واعا اإلخيت   يم يا توضييحه بميد إةي اء مقا  يم بييا ما 752 186 164  تساو
، وما مييم الييدخل الممييدم وذييم المخطييط المحاسييبي الييوط ي 7 المحاسييبي المييالي الييع  يمايي  ذييي الةييدول  مييم

 .8 الةدول  مم

 :جدول حسابات النتائجمقارنة  3.1

وذيييم المخطيييط المحاسيييبي ما ميييم وذيييم ال ميييام المحاسيييبي الميييالي و  ما ميييم اليييدخلبايييد  إةييي اء مقا  يييم بييييا 
، ايييع  القا ميييم تيييم إ يييداداا وذقيييا لل ميييام 2011الد اسيييم لسييي م  محيييل لشييي  مما ميييم اليييدخل لذيميييايلي   قيييدماليييوط ي، 

 1المحاسبي المالي.

                              
1
 تم إ داداا وذم ال مام المحاسبي المالي. لش  ماما مم دخل يبين  12الملحق رقم  
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 وفق النظام المحاسبي المالي 2011لسنة  لشركة األولىاقائمة دخل : 7جدول رقم

 2010المبلغ 2011المبلغ مالحظة الحساب
  مم األ مال

 الم تةات ميد اي ةا تغي  مخ و ات الم تةات الم  مم و 
 554 512 915 

-152 972 
 

  943 359 554  إنتاج السنة المالية -1
 المشت يات المستال م

 الخدمات الخا ةيم وايستا  ات األخ  
 176 124 132 

5 884 872 
 

  004 009 182  استهالك السنة المالية -2
  938 350 372  (2-1القيمة المضافة لالستيالل) -3

 دمياأ باء المستخ
 الض ا   وال سوم والمدذو ات المشابام

 84 142 278 
12 532 166 

 

  492 676 275  الفائض اإلجمالي لالستيالل -4
 الم تةات المملياتيم األخ  
 األ باء المملياتيم األخ  

 المخ  ات ل ات  ات والمسو ات

 1 125 556 
821 288 

76 584 294 

 

  465 396 199  النتيجة العملياتية -5
 الم توةات الماليم
 األ باء الماليم

 29 299  

  299 29  النتيجة المالية -6
  764 425 199  (6+5النتيجة العادية قبل الضرائب) -7

 الض ا   الواة  دذماا  ا ال تا ج الماديم
 الض ا   المسةلمهتغي ات  حول ال تا ج الماديم

 37 928 040  

  798 514 555  مةموع م تةات اي شطم الماديم
  074 017 394  مةموع أ باء اي شطم الماديم

  724 497 161  النتيجة الصافية لألنشطة العادية -8

    النتيجة غير العادية -9

  724 497 161  النتيجة الصافية للسنة المالية -10

 .ش  م تماد  ل  وثا م الما إ داد الطال  باإل المصدر:
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وذقيا للمخطيط المحاسيبي  ا، تيم إ يدادا2011  م محل الد اسم لسي م للشما مم الدخل والةدول التالي يبيا 
باإل تمياد  لي  ميي اا الم اةميم الخيا  بالشي  م وباإل تمياد  لي   اتيم إ يدادا القا ميم  ،  شي  إل  أا ايعالوط ي

 بيا ات مقدمم ما ط   محاس  الش  م. 

 اسبي الوطنيالمخطط المح وفق 2011لسنة األولى قائمة دخل الشركة  :8 جدول رقم

 المبلغ الدائن المبلغ المدين اسم الحساب ر.ح
71 
72 
74 
75 
61 
62 

 إ تا  مباع
 إ تا  مخ ا
 أداء خدمات

 تحويل ت الي  اإل تا 
 مواد ولوا م مستال م

 خدمات

 
152 972 

 
-- 

176 124 132 
3 068 422 

540 474 773 
 

14 038 141 
 

 388 167 375  القيمة المضافة 81
81 
77 
63 
64 
65 
66 

 القيمم المضاذم
  واتج مختلام 

 م ا ي  المستخدميا
 ض ا   و سوم
 م ا ي  ماليم

 م ا ي  مختلام

 
 

84 142 278 
12 532 166 

451 992 
75 814 294 

375 167 388 
29 299 

 957 255 202  نتيجة اإلستيالل 83
79 
69 

 إي ادات خا   اإلستغ ل
 م ا ي  خا   اإلستغ ل

 
681818 

1 125 556 

 738 443  نتيجة خارج اإلستيالل 84
83 
84 

  تيةم اإلستغ ل
  تيةم خا   اإلستغ ل

 202 255 957 
443 738 

 695 699 202  نتيجة إجمالية 880
  942 512 38 ضرائب على األرباح 889
 753 186 164  نتيجة صافية 88

 .ش  م تماد  ل  وثا م الما إ داد الطال  باإل المصدر:
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ايو أا ال تيةيم ال ياذيم بييا الةيدوليا  ه حمي ، أول شييء 8والةيدول  ميم  7مقا  م بييا الةيدول  ميم بال -
وذقيا لل ميام المحاسيبي الميالي تضيما مميد ال 7ةيدول  ميم ال أاأسبا  م اا غي  متساويم واعا  اةخ إل  

 ،ايعا ميا ةايم  د000 770بقيميم  المسيتلمم ذيي إطيا  امتييا  األ اضييت لام إضاذيم تتمثل ذيي إايت   
ومييا ةاييم أخيي   ال تيةييم اإلسييتث ا يم وذييم ال مييام المحاسييبي المييالي غييي  خاضييمم للضيي يبم  ليي  أ بيياح 

  ال تيةييم يييمباشيي م ذييي تغي وأخيي   سيياامتالشيي  ات،   ييف المخطييط المحاسييبي الييوط ي، اييع  الموامييل 
 ال اذيم للش  م.

والتيي ةيودم ميا مبيل مثيل ال تيةيم المالييم، تضما  تيا ج ة  ييم ليم ت يا مو  7 مم  ما   حم أا الةدول   -
ي ادات الماليم والم ا ي  الماليم، بال سيبم لايعا ال يوع ميا ال تيا ج ليم ي يا يحسي  ميا تمثل الا م بيا اإل

 مبل، إا حسا  اع  ال تيةم يسا د المحلل المالي ذي  مليم التقييم المالي.
اييع  ال تيةييم تييم إد اةاييا مباشيي م ضييما الي، تييم حييع   تيةييم ة  يييم تتمثييل ذييي الاييامي اإلةمييوبالمقابييل  -

 القيمم المضاذم؛
بال سبم لل تا ج الة  يم   حم أا ميمتاا مختلام بيا ال ماميا، والسب  ذيي علي  اخيت   الم ا ي  التيي  -

تييدخل ذييي حسيياباا، إضيياذم إليي  تغييي  ميييم وت يي ي  بمييض الم ا يي ، حيييث أا ا ييا  بمييض ايييي ادات 
 ايع  الم ا ي  ميا الم ا ي  المادييم، وميا بييا ، ل  اا تغيي ت وأ يبحت ا يموالت الي   ا ت تمتب  استث

خسيييا   القيميييم التيييي أ يييبحت تسيييةل ضيييما حسيييا  اإلايييت   بميييدما  ا يييت تسيييةل ضيييما الم يييا ي  
 ستث ا يم؛اإل

المبيمييات مييا البضييا م  70 مييا   حييم أ ييه تييم دمييج حسييابات ذييي بمضيياا الييبمض، ومثييال عليي  حسييا   -
المميد وذيم  7المبيميات ميا الخيدمات والم تةيات الملحقيم المياا م ذيي الةيدول  ميم والم تةات الم ي مم و 

ال مام المحاسبي المالي، اع  الم ا   السابقم الع    ا ت تسةل  يل م ايا  لي  حيد  ضيما المخطيط 
 المحاسبي الوط ي.

لتغيي ات تيسث  ذيي ما المي ا يم وما ما ميم اليدخل، ولتوضييب ايل ايع  ا المستخ ةم موما اع  بمض الم حمات 
ال س  الماليم مم ا بحسا  بمض ال س  المالييم مسيتخ ةم ميا القيا متيا وذيم المخطيط المحاسيبي اليوط ي ووذيم 

 ال مام المحاسبي المالي، والةدول التالي يبيا عل .
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 مقارنة النسب المالية للشركة األولى: 4.1

مخطييط المحاسييبي الييوط ي، ووذييم بيا ييات الةييدول التييالي يتضييما  سيي  ماليييم تييم حسيياباا وذييم بيا ييات ال
ال مييام المحاسييبي المييالي، وعليي  لمم ذييم اييل ال سيي  الماليييم سييتتغي  ميمتاييا بمييد تطبيييم الشيي  م لل مييام المحاسييبي 

 المالي أم ي تتغي ، واعا ما يم ضه الةدول الموالي.

 ي والنظام المحاسبي المالي.المخطط المحاسبي الوطن بينللشركة األولى مالية النسب مقارنة ال: 9 جدول رقم

 وفق النظام المحاسبي المالي وفق المخطط المحاسبي الوطني النسبة المالية

           = األصولمعدل دوران إجمالي 
    اذي المبيمات/إةمالي األ ول

          =   معدل دوران األصول الثابتة
    اذي المبيمات/ اذي األ ول الثابتم

                   = األصولالعائد على 
   الدخل مبل الض يبم/ إةمالي األ ول

     =   نسبة الديون إلى إجمالي األصول
   مةموع الديوا/مةموع األ ول

=   نسبة حقوق الملكية إلى األصول الثابتة
    ول الثابتمحقوم المل يم / األ

    =    نسبة اإلقتراض إلى حقوق الملكية
   لق وض / حقوم المساامياإةمالي ا

=                 العائد على المبيعات
   .X 100 اذي الدخل/ اذي المبيمات 

 الش  م. تماد  ل  وثا م ما إ داد الطال  باإل المصدر:

ميييا خييي ل ايييعا الةيييدول   حيييم أا  تيييا ج ال سييي  المالييييم المحسيييوبم وذيييم بيا يييات المخطيييط المحاسيييبي اليييوط ي 
شي ح اييع   حيياول  ذيميايلي وايعا  اةيخ إليي  أسيبا ،   المحسيوبم وذيم بيا ييات ال ميام المحاسيبي الميياليتختلي   يا تليي

 أسبا  اخت   ال تا ج بيا ال ماميا: توضيبال س  و 
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ميييد  ذمالييييم اسيييتخدام الشييي  م أل يييولاا ذيييي خليييم ايييعا المميييدل يبييييا : األصلللولمعلللدل دوران إجملللالي  -
، أ  أا دي يا  واحيد مسييتثم  ذيي األ ييول ي يتج   ييه 0,681 إليي  او   حييم أا ايعا الممييدل يسيحييث المبيميات، 

، أميا وذيم ال ميام المحاسيبي الميالي المخطيط المحاسيبي اليوط يمحسيوبم وذيم قيميم دي ا  مبيمات، اع  ال 0,681
ال ميام  مةموع أ ول الش  م وذم أااخت   القيمتيا او  والسب  ال  يسي ذي دي ا ، 0,682ذالقيمم تساو  إل 

  .طا  امتيا المستلمم ذي إ اضي األإضاذيم تتمثل ذي ميمم محاسبي المالي تضم ت ال

 يول الثابتيم، ميميم المبيميات ال اةميم  يا اسيتخدام األيوضب ايعا المميدل  صول الثابتة:معدل دوران األ -
بتم ي ةم د ، أ  أا استثما  الش  م لدي ا  واحد ذي األ ول الثا1,26حيث   حم أا اعا الممدل يساو  إل  

د  مبيمات، اع  القيمم وذيم المخطيط المحاسيبي اليوط ي، أميا وذيم ال ميام المحاسيبي الميالي ذالقيميم 1,26  ه 
د ، ومييا األسييبا  التييي أدت إليي  اخييت   القيمتيييا اييو أا التثبيتاتهاأل ييول الثابتييم  وذييم 0,89تسيياو  إليي  

 لي  األ يول وأ اضيي ذيي إطيا  امتييا ، مييم  ال مام المحاسبي المالي تضم ت تثبيتيات مالييم وضي ا   مسةليم
 اع  الم ا   اي التي أث ت مباش م ذي اعا الممدل؛

 يول ميا خي ل اسيتخدام األ أ بياحيمثل اعا الما د ميد   اياءم الشي  م ذيي تحقييم  صول:العائد على األ -
اسييتثما  دي ييا   أا أ ، %24,9 إليي ميمييم اييعا الما ييد وذييم المخطييط المحاسييبي الييوط ي تسيياو   المتاحييم لييدياا،
دي ا  أ باح، أما وذم ال مام المحاسبي المالي ذالقيمم ي تختل   ثي ا  ا  % 24,9 ول ي تج   ه واحد ذي األ

دي ا ، وما أسبا  اخت   القيمتييا تغيي  دخيل الشي  م ال ياتج  يا ميميم اايت    %24,5سابقتاا حيث تساو  
 ؛امتيا  إطا المم وحم ذي  األ اضي

أ  ، % 62ما خ ل الةيدول السيابم   حيم أا ايع  ال سيبم تسياو   صول:إلى إجمالي األنسبة الديون  -
اييع  القيمييم والبييامي  ييا ط يييم أ ييحا  الشيي  م، ممولييم  ييا ط يييم القيي وض، الشيي  م  ييول مييا أ % 62أا 

 .وذم المخطط المحاسبي الوط ي، واي تق يبا  اساا وذم ال مام المحاسبي الماليمحسوبم 

ما خ ل الةدول السابم   حم أا أ حا  الش  م يموليوا كية إلى األصول الثابتة: نسبة حقوق المل -
ما األ ول الثابتم، اع  ال سبم محسيوبم وذيم المخطيط المحاسيبي اليوط ي، أميا وذيم ال ميام المحاسيبي  163%

ت ذيييي التغيييي ات التيييي حيييدثواإلخيييت   يميييود إلييي  ، %166الميييالي ذالقيميييم ي تختلييي   ثيييي ا، ذايييي تسييياو  إلييي  
 التثبيتات.
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توضب اع  ال سبم مد  مساامم الدا  يا ذي تمويل األ ول مقا  م : اإلقتراض إلى حقوق الملكيةنسبة  -
وذيم  %49,30وذم المخطط المحاسبي الوط ي و %70,03مخ حقوم المل يم، بال سبم للش  م بلغت اع  ال سبم 

، و يعا إ يادم ال تيةيم ال ياذيم للشي  متغيي  م ايا  سبا أل، و  حم أا ا ا  ذ م يمود المالي ال مام المحاسبي
 ؛ت  ي  بمض   ا   الخ وم

يوضييب اييعا الما ييد ميمييم األ بيياح المحققييم مقابييل  ييل دي ييا  مييا المبيمييات، بال سييبم  العائللد علللى المبيعللات: -
محسيوبم  أ بياح وايي  سيبمدي يا   0،29أ  دي ا  واحد ما المبيمات يحقم دي ا ،  0،29للش  م الما د يساو  إل  

وذم المخطط المحاسبي الوط ي، واي ي تختل   ا تل  المحسيوبم وذيم ال ميام المحاسيبي الميالي، وميا أسيبا  
الضيييي يبم  ليييي  أ بيييياح  اخييييت   القيمتيييييا اييييو أا أ بيييياح الشيييي  م تغييييي ت  تيةييييم إل ايييياء ال تيةييييم اإلسييييتث ا يم مييييا

 التي تح يلت  ليايا الشي  م ذيي إطيا  امتييا .الش  ات، و تيةم إلضاذم ت لام أخ   تتمثل ذي اات   األ اضي 
  موما  تيةم الما د  ل  المبيمات مقبولم بال سبم للش  م. ل ا

أا ال سيي  الماليييم المحسييوبم وذييم بيا ييات المخطييط المحاسييبي تختليي   9  مييمي حييم مييا خيي ل الةييدول مييا 
علي  ايو أا ا يا    ا ي  ليم ي يا   ا تل  ال تا ج المحسيوبم وذيم بيا يات ال ميام المحاسيبي الميالي، والسيب  ذيي

يأخع باا ذي المخطط المحاسبي الوط ي تغي ت وأ بب يأخع باا ضما ال مام المحاسيبي الميالي، إضياذم إلي  أا 
ا ا    ا ي  تغيي  ت ي يااا ضيما القيوا م المالييم ميا األ يول إلي  الخ يوم، وميا المتيداول إلي  غيي  المتيداول 

 ييا    ا يي  أخيي   تغييي ت ميمتاييا بسييب  إ ييادم تقييماييا  ميي ا لمتطلبييات  مييا أا ا ومييا الييديوا إليي   أف المييال،
لممييا  الش  م لذي  تا ج ال س  الماليم، بمم   أا تطبيم أث ت الدوليم،  ل اع  التغيي ات  التقا ي  الماليم ممايي 

 المالي.ألداء اتقييم   س ذي  أث   ض القوا م الماليم ما خ ل ال مام المحاسبي المالي  1المحاسبي الدولي

ايي تشيتغل ذيي  ايف القطياع، و وباد  تد يم الد اسم الميدا يم أ ث  مم ا ب اف الممل  ل  شي  م أخي   
  مو   لم وسي ل  ا م ااة  األحم . ش  م

 الشركة الثانية: شركة عموري لعروسي لصناعة اآلجر األحمر.. 2

 .الشركةالتعريف ب 1.2

ايع  تقيخ  ،سوليم المحيدودم والشيخ  الوحييد لم وسيي  ميو  لمساي ش  م عات ا ش  م  مو   لم وسي
و ا ييت ، د 1.414.000.000بت لاييم مييد اا  2002سيي م  اييع  الشيي  مأ شييأت بالحاةيي ، الم طقييم ال يي ا يم الشيي  م ب

 . 2005تمويل ب  ي و اا تا يإ بدايم اإل تا  ما    %50تمويل عاتي و  %50 مليم تمويل المش وع بي 
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مومي  للسييا ات  مخيا ا ،إل تا ، مبيا ي إدا ييملتشتمل  ل  و شات  2م 20.000ش  م اع  المساحم  تبل 
ذي السيوم الوط ييم وب يام خا يم  الش  م تسويم م تةات يتماألخ  ، و عا مساحات خض اء، ومختل  الممدات 
  امل. 335ةتما ي الم  ح بام ذي الضماا اإلالش  م بل   دد  مال مد و  ،ذي الش م الة ا   

بييي: اإل تاةييم  طامتايياحيييث تقيد  ةيال  يي ا م ااةي   بي  الشيي  ات ذيي مأةي  مييا   شي  م إ تييا  ااتمتبي
بالطابخ ال ي ا ي التةيا  ، حييث تمميل  لي  المسياامم ذيي تغطييم السيوم  يتسم  شاطااس ويا، و  طا 150.000

أوليييم م ذييي عليي  مييواد ةيي  مسييتخدمطييا  تقييوم الشيي  م بإ تييا  أ ييواع مختلاييم مييا ااة ، وذييي اييعا اإلالمحليييم بيياا
سييتممال اييع  المييادم إمييادم الخشيي  حيييث تقييوم الشيي  م بلضيياذم إولييوا م مختلاييم  ييع   م اييا: الطيييا وال مييل والميياء، 

، ة  الم  وع لي يوا ةاا ا للبيخغي اا ما المواد المسا دم ل  خ م  ات مختلام األحةام يتم وضخ  لياا ااو 
 موةه لمقاويت الب اء.  تا  حس  الطل أسلو  اإلتمتمد الش  م ذي إ تاةاا  ل  

 ، والمتمثليم ذييت ميميي يتضيما مختلي  ميدي يات الشي  ماي يل ما خي ل يتم ت ميم الممل داخل الش  م 
مدي ييييم و ، مدي ييييم الميييوا د البشييي يم، المدي ييييم التةا ييييم، مدي ييييم اإل تيييا ، المدي ييييم التق ييييم، المدي ييييم الماميييم للشييي  م

 .المحاسبم والماليم

بمختل  الممليات الماليم والمحاسبيم التي تقوم باا تاتم المدي يم  ال سبم لمدي يم المحاسبم والماليم، ذاع ب
، حسيا  المالييم القيوا مالش  م، والتي ما بي اا تسةيل الممليات الماليم والمحاسبيم ذي الدذات  المحاسبيم، إ يداد 

ايييع  المدي ييييم ميييا م يييلحم المحاسيييبم الماميييم، م يييلحم  سييم  ت لايييم الم تيييو  ومختلييي  الت يييالي  األخييي  ، تت يييوا
  الماليم، م لحم المي ا يم وم لحم المحاسبم التحليليم.

 مقارنة الميزانيات: 2.2

، 2009ال مييام المحاسييبي المييالي ابتييداءا مييا سيي م  محييل الد اسييمم شيي  الات الة ا  يييم طبقييت شيي    ييل ال
 ليي  إ ييداد الشيي  م ال مييام المحاسييبي المييالي تممييل وذييم و  بمييدما  ا ييت تمتمييد  ليي  المخطييط المحاسييبي الييوط ي،

 لم حم.إل  اال قديم، ما مم التغي ات ذي حقوم المل يم باإلضاذم المي ا يم، ةدول ال تا ج، ما مم التدذقات 
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 وفق النظام المحاسبي المالي:الثانية ميزانية الشركة  1.2.2

تييم إ ييداداا ، اييع  المي ا يييم 2009 سيي مخا ييم بمي ا يييم إلةيي اء  مليييم المقا  ييم تح ييل ا مييا الشيي  م  ليي  
يبييييا  11والةيييدول  ميييم  1  ا ييي  أ يييول الشييي  م، 10الةيييدول  ميييم حييييث يبييييا ووذقيييا لل ميييام المحاسيييبي الميييالي، 

 2.اا  ا   خ وم

 وفق النظام المحاسبي المالي  2009لسنة الثانية شركة الأصول : 10جدول رقم

 2008مبلغ صافي 2009مبلغ صافي 2009اهتالك ومؤونات 2009مبلغ إجمالي مالحظة األصول
 األصول غير الجارية:
 استثمارات غير مادية

 استثمارات مادية
 األ اضي -
 المبا ي -
  التثبيتات المي يم األخ   -

  
116 856 044 

 
1 000 000 

214 904 314 
1 113 467 459 

 
109 053 535 

 
-- 

40 001 639 
317 843 532 

 
7 802 508 

 
1 000 000 

174 902 675 
795 623 926 

 

  111 329 979 707 898 466 818 227 446 1  مجموع األصول غير الجارية
 األصول الجارية:

 مخ و ات وم تةات ميد الت ايع
 المدي وا ااخ وا

 وما شاباااالض ا   
 ال با ا

 أموال الخ ي م

  
63 451 561 
2 486 355 
644 808 

3 730 033 
52 245 870 

 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

 
63 451 561 
2 486 355 
644 808 

3 730 033 
52 245 870 

 

  628 558 122 -- 628 558 122  مجموع األصول الجارية
  739 887 101 1 707 898 466 446 786 568 1  المجموع العام لألصول

 ما إ داد الطال  باإل تماد  ل  وثا م الش  مالمصدر: 

مييييدم وذييييم ال مييييام المحاسييييبي المييييالي أا اييييع  األ ييييول ي تتضييييما مييييا ي حييييم  ليييي  أ ييييول الشيييي  م الم
م ا ي  إ داديم، حييث أا ايعا ال يوع ميا الم يا ي  تيم حعذيه  اا ييا ميا المي ا ييم، والسيب  ذيي علي  أا ال ميام 

ي يمت   بالم ا ي  اإل دادييم  ،  ض القوا م الماليم 1المحاسبي المالي وتماشيا مخ المميا  المحاسبي الدولي 
ما المي ا يم، بمدما  ا ت تسةل ذي ميل المخطيط المحاسيبي اليوط ي،  ميا   حيم أ يه وبال سيبم للشي  م محيل ض

 الد اسم تم تحويل ميمم اع  الم ا ي  مباش م ضما حسا  التثبيتات المم ويم.

                              
1
 المالي.وذم ال مام المحاسبي الثا يم يبيا أ ول الش  م  13الملحم  مم   

 .وذم ال مام المحاسبي الماليالثا يم يبيا خ وم الش  م  14الملحم  مم   2
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أ ولاا إل  أ ول متداولم وأ يول غيي   بتقسيمأا الش  م مامت  عل    حم  10ما خ ل الةدول  مم
أميوال  مقسيمم إلي  الخ يومأا ايع   11يما  الةدول  ميمم لم ا   الخ وم حيث ييييي، و اف الشيء بال سبييياولمتد

 1خا يم، خ ييوم متداوليم وخ ييوم غييي  متداوليم، واييو  ايف التقسيييم الييع  يي    ليييه الممييا  المحاسييبي الييدولي
لمخطييط المحاسييبي الييوط ي أيييا  ا ييت  يي ض القييوا م الماليييم، خ ذييا لمييا  ا ييت تقييوم بييه المسسسييم سييابقا ذييي مييل ا

 ا ت تقسم إل  أميوال خا يم ودييوا ذقيط، والتيي ذلخ وم أما اتقسم األ ول إل  استثما ات ومخ و ات وحقوم، 
  .12 مم ذي الةدولتما  

وحس  محاس  الش  م ذإا المميا  الوحيد لتقسيم األ ول إل  أ ول متداولم وأ ول غي  متداولم او   
شييا ا تسيةل مباشي م ضييما 12، حييث أا الم ا يي  التيي يايوم اسيتغ لاا الشي  مدم اسييتغ لاا ذيي ميدم بقا ايا أو مي

و اييف الشيييء بال سييبم لم ا يي  الخ ييوم،  األ ييول غييي  المتداولييم، والم ييف بال سييبم لم ا يي  األ ييول األخيي  .
يييم تسييةل مباشيي م شييا ا مييا تييا يإ إ ييداد المي ا  12حيييث أا الخ ييوم التييي تسييتحم أو التييي سيييتم تسييديداا خيي ل 

شا ا تسةل ضما الخ وم غي   12ضما الخ وم المتداولم، أما الخ وم األخ   والتي تستحم أو ستسدد بمد 
 المتداولم.

 وفق النظام المحاسبي المالي 2009لسنة الثانية  الشركة خصوم: 11 جدول رقم

 2008مبلغ  2009مبلغ  الخصوم
 رؤوس األموال الخاصة

  أف المال ال اد 
 ال اد غي  ف المال  أ

 حتياطات المدمةم  حتياطاته اإلالم وات واإل
  ال تيةم ال اذيم

  سوف األموال الخا م األخ  ، ت حيل ما ةديد

 
130 000 000 
-103 900 000 

147 566 
42 508 852 
2 803 762 

 

  181 560 71 (1المجموع )
 الخصوم غير الجارية

 الق وض والديوا الماليم
 

472 328 167 
 

  167 328 472 (2مجموع الخصوم غير الجارية)
 الخصوم الجارية

 المو دوا والحسابات الملحقم
 الض ا  

 الديوا األخ  

 
15 758 000 
6 626 454 

535 614 935 

 

  389 999 557 (3مجموع الخصوم الجارية)
  737 887 101 1 المجموع العام للخصوم

 .ل  وثا م الش  مما إ داد الطال  باإل تماد  المصدر: 
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ذييي  تمايي  سييابقاتضييم ت حسييابات ةديييدم لييم ت ييا  الشيي  مخ ييوم  أا حييم   11مييا خيي ل الةييدول  مييم 
الحسيابات  اايع ،المي ا يم وذم المخطط المحاسيبي اليوط ي، ميا ايع  الحسيابات حسيا   أف الميال غيي  المطليو 

ييسث  ذيي  حسيا ال اإدميا  ايعذ ،ا م المالييم ي ض القيو  1تم إد اةه تماشييا ميخ متطلبيات الممييا  المحاسيبي اليدولي
 مةموع الخ وم مقا  م بالمةموع وذم المخطط المحاسبي الوط ي. 

 :وطنيالمحاسبي ال مخططوفق الالثانية ميزانية الشركة  2.2.2

الع  يتضما األ ول، والةدول  12 ممالةدول  الش  م وذم المخطط المحاسبي الوط ي تما  ذيمي ا يم 
  1،  لما أا اع  المي ا يم تم إ داداا باإل تماد  ل  المي ا يم الةبا يم للش  م.يتضما الخ ومالع   13 مم 

 المحاسبي الوطني وفق المخطط 2009لسنة  الثانيةأصول الشركة  :12جدول رقم

 المبلغ الصافي اهتالكات ومؤونات المبلغ اإلجمالي األصول ر. ح
 

20 
210 
240 
242 
243 
244 
24 

 تاالستثمارا
 الم ا ي  اإل داديم

 األ اضي
 مبا ي

 م ش ت م  بم
 ممدات وأدوات
 ممدات  قل

 تةاي ات إ تا  أخ  

 
116 856 044 
1 000 000 

214 904 314 
875 936 602 
141 778 684 
87 136 949 
8 615 223 

 
109 053 535 

-- 
40 001 639 
190 370 538 
62 140 539 
61 340 054 
3 992 399 

 
7 802 508 
1 000 000 

174 902 675 
685 566 063 
79 638 145 
25 796 894 
4 622 823 

 108 329 979 704 898 466 812 227 446 1 مجموع االستثمارات 
 

31 
35 

 المخزونات
  مواد أوليم

 م تةات تامم

63 451 561 
 

-- 63 451 561 

 561 451 63 -- 561 451 63 مجموع المخزونات 
 

43 
44 
46 
47 
48 

 الحقوق
 وم المخ واحق

 حقوم  ل  الش  اء والش  ات الحليام
 تسبيقات ل ستغ ل
 حقوم  ل  ال با ا

 ال قديم

 
905 532 

104 496 444 
1 629 187 
3 730 033 
52 245 870 

 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

 
905 532 

104 496 444 
1 629 187 
3 730 033 
52 245 870 

 066 007 163 -- 066 007 163 مجموع الحقوق 
 745 787 205 1 707 898 466 448 686 672 1 موعالمج 

 .ش  مالم د : ما إ داد الطال  باإل تماد  ل  وثا م ال

                              
1
 بي الوط ي.سداا وذم المخطط المحاتم إ دا يم للش  مةبا يبيا المي ا يم ال 15الملحم  مم  
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 المحاسبي الوطني وفق المخطط 2009لسنة  الثانيةالشركة  خصوم: 13 جدول رقم

 المبلغ اإلجمالي المبلغ الخصوم ر.ح
 

10 
13 
18 

 األموال الخاصة
  أف المال اإلةتما ي

 تحتياطااإل
  تيةم ذي ا تما  التو يخ

 
130 000 000 

147 566 
2 803 762 

 

 328 951 132 328 951 132 مجموع األموال الخاصة 
 

52 
53 
55 
56 
57 
50 

 الديون
 دا  و ايستثما 
 دا  و المخ و ات

 ديوا الش  اء والش  ات الحليام
 ديوا ايستغ ل
 تسبيقات تةا يم

  ول الدا  محسابات األ

 
472 328 167 
12 955 560 
515 040 998 
29 967 740 

-- 
35 090 

 

 555 327 030 1 555 327 030 1 مجموع الديون 
 852 508 42  نتيجة الدورة 
 745 787 205 1  المجموع الكلي 

  الش  م.ما إ داد الطال  باإل تماد  ل  وثا م  المصدر:

 :بالمقا  م بيا المي ا يتيا   حم مايلي

د ، واعا ال مم يختل   739 887 101 1وذم ال مام المحاسبي المالي او  ش  مل المةموع  اذي أ و 
، والسيب  ذيي علي  ايو أا بميض د  741 787 205 1بييوالمقييييييييييييييد    ا  اذي األ ول وذم المخطط المحاسيبي

الشي  اء وديييوا  بييا حقيوم  لي  ت  يييد الحسياباتالحسيابات أثي ت ذيي ايع  القييم، م اييا أ يه تيم إةي اء ميا يسيم  ب
 ييل م اييا  ليي  حييدا أمييا وذييم ال مييام المحاسييبي المييالي ذقييد تييم تسييةل اييع  الم ا يي   ا ييت  سييابقاالشيي  اء، حيييث 

د ، ايعا الاي م  بيا م  لي  دييوا ل يالب  554 544 410ايو بييا الحسيابيا بي اما، والا م  ت  يد الحسابيا ذيما
   .، تحت حسا  ديوا أخالش  اء تم وضمه ذي ةا   الخ وم

 أف المييال غييي   اييو حسييا  مييا ي حييم ضييما ةا يي  الخ ييوم أا اييع  األخييي م تتضييما حسييا  ةديييد 
 الش  ممي ا يم ذي د  وبإشا م سالبم، بال سبم لاعا الحسا  لم ي ا يما  ما مبل  000 900 103المطلو  بقيمم 

 الش  م.   ذي مةموع خ ومالممدم وذم المخطط المحاسبي الوط ي. إا إد ا  اعا الم    ضما المي ا يم يسث
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وال ييييييياألم ميميييمم ال ميييام المحاسيييبي الميييالي ايييو أا ييييييييالمميييدم وذ الش  ييييييييمميييا ي حيييم  يييعل  ميييا خ يييوم 
د ، ايييييييعا المبلييييييي   ييييييياتج  يييييييا ةميييييييخ مبلييييييي   180 460 175كانتتتتتتت د  بميييييييدما 560181 71 ا م أ يييييييبحتيييييييييييالخ

ذييم المخطييط د  و  852 508 42بيييالييدو م المقييد م الييع  يمثييل مةمييوع األمييوال الخا ييم و تيةييم   د329 951 132
المحاسبي الوط ي، والسب  ذي علي  إد ا  ميميم  أف الميال غيي  المسيتد   ضيما األميوال الخا يم مميا أثي  ذيي 

 حتياطات وال تيةم غي  المو  م ذلم تتغي  ميمتاا.ميمم اع  األخي م، أما بامي الم ا   األخ   مثل اإل

اإلشا م لاا سابقا تم تقسيماا وذم ال ميام المحاسيبي الميالي إلي  خ يوم متداوليم بال سبم للخ وم و ما تم 
د ، أميا 167 328 472وا مالييم ذقيط بقيميم ييييميا دي او ييييييييييييم، بال سيبم لايع  األخيي م ذايي تت ييييييوم غيي  متداوليييييييييوخ 

واييعا المبليي  يت ييوا مييا مييو دوا وحسييابات ملحقييم  د ،557999389او  إليي  يييييا يسييييييم ذمةمو اييييييييييالخ ييوم المتداول
 ، أميا المةميوع وذيم د425 136 522د ، ودييوا أخي   بقيميم 454 626 6د ، وضي ا   بقيميم 000 758 15بقيمم 

د ، والا م بيا المةموع وذم ال مام المحاسبي المالي والمةموع 741 787 205 1المخطط المحاسبي الوط ي ذاو 
ألسبا  م اا إماا   أف المال غي  المطلو  ضما خ وم الش  م، و عا الوط ي يمود وذم المخطط المحاسبي 

 ت  يد حسا  حقوم  ل  الش  اء مخ حسا  ديوا للش  اء مما أث   ل  أ ول وخ وم الش  م.

، والتييي وذييي ميمايياالتغييي ات التييي أحييدثاا ال مييام المحاسييبي المييالي ذييي   ا يي  المي ا يييم اييع  بمييض إعا 
ال س  الماليم التي تدخل ذي حساباا، مقا  م بال س  التي تم حساباا ذي سث  تأا اع  التغي ات شأا  ما أ   أ ه

 باإل تماد  ل  المي ا يم الممدم وذقا للمخطط المحاسبي الوط ي، واعا ما سيتم توضيحه يحقا.

 جدول حسابات النتائج:مقارنة  3.2

ل  ليي  إ ييداد اييعا الةييدول وذييم لطيي يقتيا، ةييدول مييا يمييي  ةييدول ال تييا ج اييو أا المسسسييم أ ييبحت تمميي
ال تا ج حس  الطبيمم وةدول حس  الوميام اعا ما ةام، وما ةام ثا يم أ بب باإلم اا إةي اء مقا  يم مباشي م 

يتضيما ل تا ج للدو م الحاليم مخ  تا ج الدو م السابقم بساولم، عل  أا ةدول ال تا ج وذم ال مام المحاسبي المالي 
 ذي  اف الةدول، واو ما لم ي ا مممول به ما مبل. سابقمدو م الحاليم والدو م البيا ات ال

د ، وايييي  اسييياا 42.508.852 تيةيييم المسسسيييم وذيييم ال ميييام المحاسيييبي الميييالي تسييياو   ميييا   حيييم أا   
اا المحسوبم وذم المخطط المحاسبي الوط ي، بمم   أا مةموع اإلي ادات وذم ال مام المحاسبي الميالي ايي  اسي

  وذم المخطط المحاسبي الوط ي، و اف الشيء بال سبم للت الي .
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يييبا ما مييم الييدخل ممييدم وذييم ال مييام المحاسييبي المييالي،  لمييا أا المسسسييم مامييت  14الةييدول التييالي  مييم 
  1.بإ داد اع  القا مم حس  الطبيمم

 لمالي.وفق النظام المحاسبي ا 2009لسنة  الشركة الثانية: قائمة دخل 14 رقمجدول 

 2008المبلغ 2009المبلغ مالحظة الحساب
  مم األ مال

 تغي  مخ و ات الم تةات الم  مم والم تةات ميد اي ةا 
 390 983 858 

138 386 -5 
 

  471 845 385  إنتاج السنة المالية -1
 المشت يات المستال م

 الخدمات الخا ةيم وايستا  ات األخ  
 58 989 995 

70 489 394 
 

  389 479 129  ك السنة الماليةاستهال  -2
  082 366 256  (2-1القيمة المضافة لالستيالل) -3

 أ باء المستخدميا
 الض ا   وال سوم والمدذو ات المشابام

 56 098 820 
8 928 580 

 

  681 338 191  الفائض اإلجمالي لالستيالل -4
 الم تةات المملياتيم األخ  
 األ باء المملياتيم األخ  

 ل ات  ات والمسو ات المخ  ات

 7 958 461 
6 864 007 

108 574 100 

 

  035 859 83  النتيجة العملياتية -5
 الم توةات الماليم
 األ باء الماليم

  
41 350 183 

 

  183 350 41  النتيجة المالية -6
  852 508 42  (6+5النتيجة العادية قبل الضرائب) -7

 الض ا   الواة  دذماا  ا ال تا ج الماديم
 الض ا   المسةلمهتغي ات  حول ال تا ج الماديم

   

     شطم الماديممةموع م تةات األ
     شطم الماديممةموع أ باء األ

    النتيجة الصافية لألنشطة العادية -8
 الم توةات -الم ا   غي  الماديم
 األ باء -الم ا   غي  الماديم

   

    النتيجة غير العادية -9
  852 508 42  نة الماليةالنتيجة الصافية للس -10
 م.ش  ما إ داد الطال  باإل تماد  ل  وثا م ال المصدر:

 

                              
1
 وذم ال مام المحاسبي المالي.الثا يم يبيا ما مم دخل الش  م  16الملحم  مم   
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مييا ي حييم  لييي  اييع  القا مييم أ يييه حييدث تغييييي  ذييي ال تييا ج الة  ييييم، حيييث تييم حيييع  الاييامي اإلةميييالي 
ضاذم  تيةم ة  يم ةديدم واي ال تيةم الماليم والتي لم ي ا مطلو  حساباا و  ا ج الة  ييم أميا بيامي ال تيميا مبيل، ا 

األخ   ذاي موةودم، إي أا ا يا  تميديل ذيي  ياييم حسياباا، إضياذم إلي  أا ال تيةيم اإلسيتث ا يم وميا مبيل  ا يت 
خاضييمم للضيي يبم  ليي  أ بيياح الشيي  ات، أمييا وذييم ال مييام المحاسييبي المييالي ذييإا اييع  ال تيةييم أ ييبحت ممايييم مييا 

 اا يم ال اذيم للمسسسم، ل ا ما ي حم أ اا لم تيسث   لي  الض يبم  ل  أ باح الش  ات، مما يسث  ذي ال تيةم ال
 الش  م محل الد اسم ألا اع  األخيي م ووذيم ال ميام المحاسيبي الميالي ي توةيد إيي ادات أو م يا ي  غيي   ادييم.

 .يبيا ما مم الدخل للش  م تم إ داداا وذم المخطط المحاسبي الوط ي 15الةدول التالي  مم و 

 وفق المخطط المحاسبي الوطني 2009لسنة  الثانية ة دخل الشركة: قائم15جدول رقم 

 المبلغ الدائن المبلغ المدين اسم الحساب ر.ح
71 
72 
74 
75 
61 
62 

 إ تا  مباع
 إ تا  مخ ا
 أداء خدمات

 تحويل ت الي  اإل تا 
 مواد ولوا م مستال م

 خدمات

 
5 138 386 

 
 

58 989 995 
67 337 769 

372 414 925 
 

18 429 228 
133 057 

 058 511 259  القيمة المضافة 81
81 
77 
78 
63 
64 
65 
66 
68 

 القيمم المضاذم
  واتج مختلام 

 تحويل ت الي  اإلستغ ل
 م ا ي  المستخدميا

 ض ا   و سوم
 م ا ي  ماليم

 م ا ي  مختلام
 مخ  ات ايات  ات والمسو ات

 
 
 

56 098 820 
8 926 453 
32 749 169 
1 885 003 
85 202 891 

259 511 058 
139 704 
827 728 

 152 616 75  نتيجة اإلستيالل 83
79 
69 

 إي ادات خا   اإلستغ ل
 م ا ي  خا   اإلستغ ل

 
40 105 470 

6 998 170 

  300 107 33 نتيجة خارج اإلستيالل 84
83 
84 

  تيةم اإلستغ ل
  تيةم خا   اإلستغ ل

 
33 107 300 

75 616 152 

 852 508 42  ماليةنتيجة إج 880
  -- ضرائب على األرباح 889
 852 508 42  نتيجة صافية 88

 .ش  مما إ داد الطال  باإل تماد  ل  وثا م ال المصدر:
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 حييم  ليي  اييع   الة  يييم التييي تت ييوا م اييا ما مييم الييدخل بالمقا  ييم بيييا القييا متيا وذيمييا يخيي  ال تييا ج 
 مايلي:  تا جال

بالمقا  ييم  ةييد أا القيمييم المضيياذم وذييم المخطييط المحاسييبي الييوط ي تسيياو   القيمللة المضللافة للللدورة:  -
د ، 256.366.082د ، أميييييا وذيييييم ال ميييييام المحاسيييييبي الميييييالي ذالقيميييييم المضييييياذم تسييييياو  259.511.058

والسب  ال  يسي ذي إخت   القيمتيا او الم ا   التي تدخل ذي حساباا وم اا حسيا  تحوييل ت يالي  
 خع بميا اإل تبا    د حسا  اع  القيمم وذم ال مام المحاسبي المالي؛اإل تا  الع  ي يس 

والتييي تسييم  ب تيةييم اإلسييتغ ل: بلغييت اييع  ال تيةييم وذييم المخطييط المحاسييبي  النتيجللة العاديللة للللدورة: -
د ، أ  أا 83.859.035د ، أميييييا وذيييييم ال ميييييام المحاسيييييبي الميييييالي ذقيييييد بلغييييييت 75.616.152اليييييوط ي 

تيا والسب  ال  يسي  عل  او الم ا   التي تدخل ذي حسا  اع  ال تيةيم، حييث ال تيةتيا غي  متساوي
أا الم ا   التيي تيدخل ذيي ممادليم حسيا  ايع  ال تيةيم وذيم ال ميام المحاسيبي الميالي تختلي   يا تلي  

 المحسوبم وذم المخطط المحاسبي الوط ي؛
ميا ي حيم  لي  ايع  ال تيةيم ايو أا  والتي تسيم   يعل  بال تيةيم خيا   ايسيتغ ل، النتيجة اإلستثنائية: -

د  خسيا م، أميا وذيم ال ميام المحاسيبي 33.107.300ميمتاا وذم المخطط المحاسبي الوط ي تسياو  إلي  
المييالي ذييإا اييع  ال تيةييم تسيياو  إليي  ال ييا ، والسييب  ذييي عليي  أا بمييض   ا يي  اإلييي ادات والت ييالي  

وط ي تمييت ممالةتاييا محاسييبيا وذييم ال مييام والتييي  ا ييت تمتبيي  غييي   اديييم وذييم المخطييط المحاسييبي اليي
 المحاسبي الوط ي  ل  أساف أ اا   ا    اديم.

 مومييا اييع  بمييض الم حمييات التييي تييم اسييتخ اةاا مييا المي ا يييم ومييا ما مييم الييدخل، ولتوضيييب اييل اييع  
، والةيدول االسيابقتيالتغي ات تسث  ذيي ال سي  المالييم مم يا بحسيا  بميض ال سي  المالييم مسيتخ ةم ميا القيا متيا 

 التالي يبيا عل .

 :ثانيةمقارنة النسب المالية للشركة ال  4.2

لمم ذييم اييل ال سيي  الماليييم سييتتغي  ميمتاييا بمييد تطبيييم الشيي  م لل مييام المحاسييبي المييالي أم ي تتغييي ، تييم 
ل حسييا   سيي  ماليييم وذييم بيا ييات المخطييط المحاسييبي الييوط ي، ووذييم بيا ييات ال مييام المحاسييبي المييالي، والةييدو 

 التالي يبيا عل .
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 .بين المخطط المحاسبي الوطني والنظام المحاسبي الماليللشركة الثانية : مقارنة النسب المالية 16جدول رقم 

 وفق النظام المحاسبي المالي وفق المخطط المحاسبي الوطني النسبة المالية

               األصولمعدل دوران إجمالي 
    ول اذي المبيمات/إةمالي األ =

                معدل دوران األصول الثابتة
    اذي المبيمات/ اذي األ ول الثابتم =

    العائد على األصول

 الدخل مبل الض يبم/ إةمالي األ ول =
  

          نسبة الديون إلى إجمالي األصول
   مةموع الديوا/مةموع األ ول =

    ابتةنسبة حقوق الملكية إلى األصول الث
    ول الثابتم= حقوم المل يم / األ

   نسبة التداول

 خ وم المتداولم/ ال األ ول المتداولم = 
  

                       العائد على المبيعات
   .X 100 اذي الدخل/ اذي المبيمات  =

  ما إ داد الباحث باي تماد  ل  القوا م الماليم للش  م. المصدر:

 سيي  ماليييم محسييوبم وذييم بيا ييات المخطييط المحاسييبي تختليي  ا ييا  أا   حييم اييعا الةييدول مييا خيي ل 
 ومثال عل : ا تل  المحسوبم وذم بيا ات ال مام المحاسبي المالي،  تا ةاا 

يبييييا ايييعا المميييدل ميييد  ذمالييييم اسيييتخدام الشييي  م أل يييولاا ذيييي خليييم : األصلللولمعلللدل دوران إجملللالي  -
، أ  أا دي يا  واحيد مسييتثم  ذيي األ ييول ي يتج   ييه 0,324لممييدل يسياو  إليي  المبيميات، حييث   حييم أا ايعا ا

دي ا  مبيمات، اع  القيميم محسيوبم وذيم المخطيط المحاسيبي اليوط ي، أميا وذيم ال ميام المحاسيبي الميالي  0,324
مييخ  الايي م بييا القيمتيييا  اةيخ ألسيبا  م اييا تيم ت  يييد حسيا  حقييوم الشي  اءدي يا ، و  0,354إليي ذالقيميم تسياو  

 حسا  ديوا الش  اء، بمدما  اا  ل م اا يسةل  ل  حدا؛
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يوضب ايعا المميدل ميميم المبيميات ال اةميم  يا اسيتخدام األ يول الثابتيم،  معدل دوران األصول الثابتة: -
، أ  أا استثما  الش  م لدي ا  واحد ذي األ ول الثابتم ي ةم   ه 0,39حيث   حم أا اعا الممدل يساو  إل  

ا  مبيمييات، اييع  القيمييم تييم حسيياباا وذييم بيا ييات المخطييط المحاسييبي الييوط ي، واييي  اسيياا وذييم ال مييام دي يي 0,39
 المحاسبي المالي؛

يمثل اعا الما د ميد   اياءم الشي  م ذيي تحقييم أ بياح ميا خي ل اسيتخدام األ يول  العائد على األصول: -
بمم ي  اسيتثما  دي يا  واحيد  ،%3,5و  إلي  المتاحم لدياا، وذم المخطيط المحاسيبي اليوط ي ميميم ايعا الما يد تسيا

دي ا  أ باح، أما وذم ال مام المحاسبي المالي ذالقيمم ي تختل   ثي ا  ا سابقتاا  % 3,5ذي األ ول ي تج   ه 
دي ا ، وما أسبا  اخت   القيمتيا ليف تغيي  ميميم دخيل الشي  م وا  ميا  ياتج  يا التغيي ات  % 3,8حيث تساو  

 الش  اء؛التي حدثت ذي حسا  

مييا أ ييول الشيي  م  % 85,4، أ  أا % 85,4بلغييت اييع  ال سييبم  نسللبة الللديون إلللى إجمللالي األصللول: -
ممولم  يا ط ييم القي وض، والبيامي  يا ط ييم أ يحا  الشي  م، ايع  القيميم محسيوبم وذيم المخطيط المحاسيبي 

 .%93,5الوط ي، أما وذم ال مام المحاسبي المالي ذال سبم تساو  

ميييا خييي ل الةيييدول   حييم أا أ يييحا  الشييي  م يموليييوا كيلللة إللللى األصلللول الثابتلللة: نسلللبة حقلللوق المل -
مييا األ ييول الثابتييم، اييع  ال سييبم محسييوبم وذييم بيا ييات المخطييط المحاسييبي الييوط ي، أمييا وذييم بيا ييات  17,9%

ميميم  اإلخيت   بييا القيمتييا يميود إلي  التغيي ات التيي حيدثت ذيي ،%7,3 ال مام المحاسبي المالي ذالقيمم تسياو 
 ؛األموال الخا م

يوضييب اييعا الما ييد ميمييم األ بيياح المحققييم مقابييل  ييل دي ييا  مييا المبيمييات، بال سييبم  العائللد علللى المبيعللات: -
دي يا  أ بياح وايي  سيبم محسيوبم وذيم   0,10دي ا ، أ  دي ا  واحد ما المبيمات يحقيم  0,10للش  م الما د يساو  

  مام المحاسبي المالي؛المخطط المحاسبي الوط ي واي  اساا وذم ال

ما خ ل ميا سيبم  قيول أا ا يا   سي  تيأث ت بيالتغي ات التيي أحيدثاا ال ميام المحاسيبي الميالي،  ميا أا 
 المبيمات.لم تتغي   م ا لمدم تغي  الم ا   التي تدخل ذي ت  يباا، والتي ما بي اا الما د  ل  ا ا   س  أخ   

 AGREGATS شيييي  ماييييي ثالثييييم  اف الممييييل  ليييي  شيييي  م وحتيييي   ييييد م د اسييييت ا الميدا يييييم أ ثيييي  مم ييييا بيييي

ZAATCHA SARL. 
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 .AGREGATS ZAATCHA SARLشركة . 3

 التعريف بالشركة: 1.3

، وتييم 16/07/2008بتييا يإ  أ شييأتاييي شيي  م عات مسييسوليم محييدودم،  ZAATCHA AGREGATS  م شيي
د ، يتمثيل  شياط ايع  الشي  م 000 012 3، ب أف مال مد   0242803   08تسةيلاا بالسةل التةا   تحت  مم 

 . بس  مالب اء، تقخ اع  الش  م ببلديم الحاة ،  ش  اتوبيماا ل ذي استغ ل المحاة  وا  تا  مختل  مواد الب اء،

و بيييامي الشييي  ات الة ا  ييييم تمميييل ايييع  الشييي  م  لييي  تطبييييم ال ميييام المحاسيييبي الميييالي ضيييما مختلييي  
 ما تح ل ا  ل  و ل  ما مم للدخل،  ل  مي ا يم اع  الش  م ما تح ل ا  2011  ملياتاا المحاسبيم، وذي س م

 .17الملحم  ممالع  يما  ذي مي اا الم اةمم 

  :اتمقارنة الميزاني 2.3

ذيميايلي باد  إةي اء مقا  يم بييا الميي ا يتيا  قيدم وفق النظام المحاسبي المالي: الشركة الثالثة ميزانية  1.2.3
 2011:1مي ا يم الش  م لس م 

 وفق النظام المحاسبي المالي. 2011الثالثة لسنة أصول الشركة : 17 جدول رقم

 2010مبلغ صافي 2011مبلغ صافي 2011اهتالك ومؤونات 2011مبلغ إجمالي مالحظة األصول
 األصول غير الجارية:
 استثمارات غير مادية

 استثمارات مادية
 ض ا   مسةلم  ل  األ ول

  
44 710 168 

 
115 140 

 
17 388 145 

 
-- 

 
27 322 023 

 
115 140 

 
18 247 156 

 
115 140 

 296 362 18 163 437 27 145 388 17 308 825 44  مجموع األصول غير الجارية
 األصول الجارية:

 مخ و ات وم تةات ميد الت ايع
 ال با ا

 المدي وا ااخ وا
 الض ا   وما شابااا

 أموال الخ ي م

  
-- 

3 020 479 
1 235 735 
350 815 

6 049 904 

 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

 
-- 

3 020 479 
1 235 735 
350 815 

6 049 904 

 
4 072 231 
2 960 261 
1 244 187 
190 964 

3 200 587 
 230 668 11 934 656 10 -- 934 656 10  مجموع األصول الجارية
 530 030 30 098 094 38 145 388 17 243 482 55  المجموع العام لألصول

 ا إ داد الطال  باإل تماد  ل  وثا م الش  م.مالمصدر: 

                              
1
   تم إ داداا وذم ال مام المحاسبي المالي. 2011يبيا أ ول الش  م الثالثم لس م  18الملحم  مم   
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 ، أمييا الةييدول المييوالي ذيبيييا خ ييوموذييم ال مييام المحاسييبي المييالي لةييدول السييابم يبيييا أ ييول الشيي  ما
 1.ل اف الدو م المحاسبيم ووذم ال مام المحاسبي المالي الش  م

 الي.وفق النظام المحاسبي الم 2011الثالثة لسنة الشركة  خصوم: 18جدول رقم

 2010مبلغ  2011مبلغ الخصوم
 رؤوس األموال الخاصة

  أف المال ال اد 
 ال تيةم ال اذيم 

  سوف األموال الخا م األخ  ، ت حيل ما ةديد

 
3 012 000 
930 448 

2 595 123 

 
3 012 000 
823 462 

1 771 661 
 123 607 5 571 537 6 (1المجموع )

 الخصوم غير الجارية
 الم  ود لااالض ا   المسةلم و 

 المسو ات والم تةات المد ةم ذي الحسابات سلاا

 
1 572 339 
2 260 945 

 
1 489 049 
2 260 945 

 994 749 3 284 833 3 (2مجموع الخصوم غير الجارية)
 الخصوم الجارية

 المو دوا والحسابات الملحقم
 الض ا  

 الديوا األخ  

 
26 392 623 

103 588 
1 227 030 

 
19 214 716 

221 804 
1 236 891 

 412 673 20 242 723 27 (3مجموع الخصوم الجارية)
 530 030 30 098 094 38 المجموع العام للخصوم

 ما إ داد الطال  باإل تماد  ل  وثا م الش  م.المصدر: 

أا اع   ،17ما ي حم  ل  أ ول المي ا يم الممدم وذم ال مام المحاسبي المالي الماا م ذي الةدول  مم 
، وعل  ما حيث  ياييم إ يداداا وميا 1لمي ا يم ي ا   ذياا ت  ي    ا  اا متطلبات المميا  المحاسبي الدوليا

 حيث ت  ي    ا  اا. 

ما ي حم  عل  وضما األ ول غي  المتداولم وةود      ةديد تم إد اةه تماشيا ميخ ت ي ي  ال ميام 
أي وايو حسيا  الضي ا   المسةليم  لي  األ يول بقيميم  المي ا ييم المحاسبي الميالي، ليم ي يا ييد   ميا مبيل ضيما

ا إد ا  اعا الم  ي  ضيما المي ا ييم ييسث   لي  مةميوع األ يول غيي  المتداوليم، و لي  مةميوع إد ،  115.140
األ ييول غييي  المتداولييم ومةمييوع أ ييول  ييل مييا دخل ذييي حسيياباا ييياأل ييول، و ييعل   ليي  ال سيي  الماليييم التييي 

 المي ا يم.

                              
1
 دادها وفق النظام المحاسبي المالي.تم إع 2011لسنة الثالثة يبين خصوم الشركة  19 الملحق رقم  
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  حيييم أ يييه وذيييي ةا ييي  أ يييول المي ا ييييم المميييدم وذيييم ال ميييام المحاسيييبي الميييالي ي تتضيييما إضييياذم لميييا سيييبم 
حسا  الم ا ي  اإل داديم بال غم ما أ اا موةودم ضما المي ا ييم المميدم وذيم المخطيط المحاسيبي اليوط ي، والسيب  

المي ا ييم أثي   لي  مةميوع  إا حع  ايعا الم  ي  ميا، ذي عل  أا ال مام المحاسبي المالي ي يمت   باع  الم ا ي 
وذم المخطيط المحاسيبي اليوط ي  ش  م، حيث أا  اذي أ ول الش  ممةموع أ ول ال ل  األ ول غي  المتداولم و 

   د .098 094 38ساو  إل  ال اذي ي، أما وذم ال مام المحاسبي المالي ذد 298 476 38او 

 تمياد  لي  ميي اا مي ا ييم باإلتيم إ يداد ايع  الي: وفلق المخطلط المحاسلبي اللوطنالثالثة ميزانية الشركة  2.2.3
اييع   ،  تميياد  لي  بيا ييات مقدميم مييا طيي   محاسي  الشيي  مو ييعا باإل، 17 ميم الم اةميم الييع  يماي  ذييي الملحييم

 20.1والةدول  مم  19مي ا يم تما  ذي الةدول  مم ال

 نيوطالمحاسبي الالمخطط وفق  2011لسنة  الثالثة أصول الشركة: 19 جدول رقم

 المبلغ الصافي اهتالكات ومؤونات المبلغ اإلجمالي األصول ر. ح
 
20 
210 
24 

 ستثماراتاإل
 الم ا ي  اإل داديم

 األ اضي
 تةاي ات إ تا  

 
497 340 
360 723 

44 349 445 

 
-- 
-- 

17 388 145 

 
497 340 
360 723 

26 961 299 
 363 819 27 145 388 17 508 207 45 مجموع االستثمارات 
 
31 
35 

 المخزونات
 مواد أوليم

 م تةات تامم

 
-- 
-- 

  
-- 
-- 

 -- -- -- مجموع المخزونات 
 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
40 

 الحقوق
 حقوم ايستثما 
 حقوم المخ وا

 حقوم  ل  الش  اء والش  ات الحليام
 تسبيقات  ل  الحسا 

 حقوم  ل  ال با ا
 ال قديم

 حسابات الخ وم المدي م

 
-- 
-- 
-- 

352 099 
3 020 479 
6 049 904 
1 234 451 

 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

 
-- 
-- 
-- 

352 099 
3 020 479 
6 049 904 
1 234 451 

 934 656 10 -- 934 656 10 مجموع الحقوق 
 298 476 38 145 388 17 443 864 55 المجموع 

  تماد  ل  وثا م الش  م.ما إ داد الطال  باإل المصدر:
 

                              
1
 .21والملحم  مم  20الملحم  ممتما  ذي  وذم المخطط المحاسبي الوط يالثالثم مي ا يم الش  م   
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 وفق المخطط المحاسبي الوطني 2011الثالثة لسنة الشركة  خصوم: 20 جدول رقم
 المبلغ اإلجمالي المبلغ الخصوم ر.ح
 
10 
13 
14 
18 

 األموال الخاصة
  أف المال اإلةتما ي

 حتياطاتاإل
 ستثما ا تمادات اإل

  تيةم ذي ا تما  التو يخ

 
3 012 000 

-- 
2 260 945 
3 092 463 

 

 408 365 8 408 365 8 مجموع األموال الخاصة 
 
52 
53 
54 
55 
57 
50 

 الديون
 دا  و ايستثما 
 دا  و المخ و ات

 الحسا  مبال  محتام باا ذي
 ديوا الش  اء والش  ات الحليام

 تسبيقات تةا يم
  ول الدا  محسابات األ

 
19 263 275 
7 129 348 
121 481 
290 971 
800 000 
51 785 

 

 242 723 27 242 723 27 مجموع الديون 
 647 387 2  جمالية اإلنتيجة ال 
 298 476 38  المجموع الكلي 

  .ش  مما إ داد الطال  باإل تماد  ل  وثا م ال المصدر:

         سيييياو يبال سيييبم لةا ييي  الخ ييييوم   حيييم أا مةمييييوع األميييوال الخا يييم وذييييم ال ميييام المحاسييييبي الميييالي 
اعا و ، د 408 365 8مةموع يساو  إل  اللوط ي ذأما وذم المخطط المحاسبي ا  ،994 933 1+ 855 370 10 ه

إ ادم ت  ي  لبمض الحسابات مثل حسا  الض ا   المسةليم  لي  الخ يوم والتيي أسبا  م اا الا م  اتج  ا 
 أ بحت وذم ال مام المحاسبي المالي تسةل مخ حسابات األموال الخا م.   ا ت تسةل ضما مةمو م الديوا

  ائج:النتحسابات مقارنة جدول  3.3

، ذقيييط ال ميييام المحاسيييبي الميييالي يييداد ما ميييم اليييدخل وذيييم إماميييت الشييي  م ب 2011خييي ل سييي م ذيييي البداييييم 
 1تم إ داداا حس  الطبيمم.ما مم دخل الش  م  يبيا 21 مم الةدول التالي 

 

                              
1
 من طرف محاسب الشركة. إعدادهاتم  2011لسنة الثالثة يبين قائمة دخل الشركة  22الملحق رقم   
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 وفق النظام المحاسبي المالي 2011الثالثة لسنة لشركة ا: قائمة الدخل 21جدول رقم 

 2010المبلغ 2011مبلغ ال مالحظة الحساب
  مم األ مال

 تغي  مخ و ات الم تةات الم  مم والم تةات ميد اي ةا 
 12 835 539 

-2 500 000 
8 864 405 
500 000 

 405 364 9 539 335 10  إنتاج السنة المالية -1
 المشت يات المستال م

 الخدمات الخا ةيم وايستا  ات األخ  
 4 071 214 

52 808 
2 393 283 

82 439 
 723 475 2 022 124 4  استهالك السنة المالية -2
 681 888 6 516 211 6  (2-1القيمة المضافة لالستيالل) -3

 أ باء المستخدميا
 الض ا   وال سوم والمدذو ات المشابام

 2 847 992 
385 039 

3 245 587 
545 266 

 828 097 3 483 978 2  ستياللالفائض اإلجمالي لإل -4
 لياتيم األخ  الم تةات المم

 األ باء المملياتيم األخ  
 ات  ات والمسو اتالمخ  ات لإل

 است  ا   ا خسا   القيمم والمسو ات

 1 
108 067 

1 481 688 

-- 
5 256 

2 075 952 

 620 016 1 728 388 1  النتيجة العملياتية -5
 الم توةات الماليم
 األ باء الماليم

 -- 
-- 

-- 
-- 

    النتيجة المالية -6
 620 016 1 728 388 1  (6+5نتيجة العادية قبل الضرائب)ال -7

 الض ا   الواة  دذماا  ا ال تا ج الماديم
 الض ا   المسةلمهتغي ات  حول ال تا ج الماديم

 458 280 193 157 

 405 364 9 540 335 10  ةموع م تةات اي شطم الماديمم
 942 540 8 091 405 9  مةموع أ باء اي شطم الماديم

 462 823 448 930  النتيجة الصافية لألنشطة العادية -8
 الم توةات -الم ا   غي  الماديم
 األ باء -الم ا   غي  الماديم

   

    النتيجة غير العادية -9
 462 823 448 930  النتيجة الصافية للسنة المالية -10

 ما إ داد الطال  باإل تماد  ل  وثا م الش  م. المصدر:
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تييم إ ييداد ما مييم دخييل  ليي  مييي اا الم اةمييم و ليي  بيا ييات مقدمييم مييا طيي   محاسيي  الشيي  م،  تميياد باإلو 
 التالي. ما  ذي الةدولتاع  القا مم للش  م وذم المخطط المحاسبي الوط ي، 

 المخطط المحاسبي الوطني وفق 2011الثالثة لسنة  قائمة دخل الشركة :22 جدول رقم

 غ الدائنالمبل المبلغ المدين اسم الحساب ر.ح
71 
72 
73 
74 
75 
61 
62 

 إ تا  مباع
 إ تا  مخ ا

 إ تا  المسسسم لعاتاا
 أداء خدمات

 تحويل ت الي  اإل تا 
 مواد ولوا م مستال م

 خدمات

 
2 500 000 

-- 
-- 
-- 

4 071 214 
-- 

12 835 539 

 325 264 6  القيمة المضافة 81
81 
77 
63 
64 
65 
66 
68 

 القيمم المضاذم
  واتج مختلام 

 م ا ي  المستخدميا
 ض ا   و سوم
 م ا ي  ماليم

 م ا ي  مختلام
صات ص  اإلات  ات والمسو ات مخ

 
 

2 847 992 
385 039 
52 808 

-- 
1 481 688 

6 264 325 
1 

 800 496 1  نتيجة اإلستيالل 83
79 
69 

 إي ادات خا   اإلستغ ل
 م ا ي  خا   اإلستغ ل

 
108 067 

998 914 

 847 890  ستياللنتيجة خارج اإل 84
83 
84 

  تيةم اإلستغ ل
  تيةم خا   اإلستغ ل

 
 

1 496 800 
890 847 

 647 387 2  نتيجة إجمالية 880
  652 453 ضرائب على األرباح 889
 994 933 1  نتيجة صافية 88

 .ش  م تماد  ل  وثا م الما إ داد الطال  باإل المصدر:
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 لي:بالمقا  م بيا القا متيا   حم ماي

، وايي تختلي  د 211516 6تسياو  إلي  القيميم المضياذم وذم ال مام المحاسبي المالي القيمة المضافة:  -
، والسيييب  د 264325 6 ييا تليي  المحسييوبم وذيييم المخطييط المحاسييبي الييوط ي حييييث أا ميمتاييا تسيياو  

وما ةام ، تغي  ت  يااا ما ةام ال تيةمم ا   التي تدخل ذي حسا  اع  ال  يسي ذي عل  او أا ال
ذي بمضاا البمض، ذمث  حسيا  مبيميات بضيا م  واإلي اداتتم دمج بمض ما   ا   الت الي  ثا يم 

وذيييم ال ميييام  أمييياخيييدمات  ا يييت  يييل م ايييا تسيييةل ذيييي حسيييا  خيييا  بايييا،  ومبيمييياتومبيميييات م تةيييات 
 مخ بمضاا ذي حسا . اادمةم المحاسبي المالي ذةميخ الم ا   السابقم ت

ايف الشييء  يعل  ذيميا يخي   تيةيم اإلسيتغ ل، حييث   حيم أا ايع  ال تيةيم وذيم  نتيجة اإلسلتيالل:  -
، وايييي تختلييي   يييا تلييي  المحسيييوبم وذيييم المخطيييط د 388728 1 ال ميييام المحاسيييبي الميييالي تسييياو  إلييي 

، و ما ع   ا ذإا السب  األول او إخت   الم ا   التيي د 800 496 1 المحاسبي الوط ي والتي بلغت
إضيياذم إليي  أا ا ييا  مبييال  مييا مبييل  ا ييت تييدخل ذييي حسييا  ال تيةييم الماديييم للييدو م  تييدخل ذييي حسيياباا،

مثييل األ بيياء الماليييم واإلييي ادات الماليييم، اييع  األخييي م أ ييبحت تحسيي  لاييا  تيةييم خا ييم باييا ذييي مييل 
 ؛ال مام المحاسبي تسم  بال تيةم الماليم

ا اييع  األخييي م وذييي مييل ال مييام المحاسييبي أمييا ذيمييا يخيي  ال تيةييم اإلسييتث ا يم ذييإالنتيجللة االسللتثنائية:  -
المالي   حم أ اا غي  خاضيمم للضي يبم  لي  أ بياح الشي  ات،   يف المخطيط المحاسيبي اليوط ي، إع 

 ش  م؛أا إ ااء اع  ال تيةم ما الض ا    ل  أ باح الش  ات له تأثي  مباش   ل  ال تيةم ال اا يم لل
، أما وذم ال ميام المحاسيبي د 847 890تساو  إل  تث ا يم ل تيةم اإلساالمخطط المحاسبي الوط ي  وذم -

المييييالي ذاييييي ممدومييييم والسييييب  ذييييي عليييي  اييييو أا ا ييييا  إييييي ادات وت ييييالي   ا ييييت تمتبيييي  اسييييتث ا يم وذييييم 
 .المحاسبي الوط ي أ بحت ما الم ا   الماديم ضما ال مام المحاسبي المالي

ما ميم الييدخل ميا شييأ اا أا تيسث  ذييي ال سي  الماليييم يم وذيي مييذيي   ا يي  التيي حييدثت إعا التغيي ات أو التمييدي ت 
ةييدول ال حيياول توضيييحه يحقييا ضييما اييعا مييا ، و بيا ييات المي ا يييم وبيا ييات ما مييم الييدخلالتييي تييدخل ذييي حسيياباا 

 .الموالي
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 :ثالثةمقارنة النسب المالية للشركة ال  4.3

المحاسييبي الييوط ي ووذييم بيا ييات  يتضييما  سيي  ماليييم تييم حسيياباا وذييم بيا ييات المخطييطالةييدول التييالي 
 ال مام المحاسبي المالي، وعل  باد  مم ذم ال ال س  الماليم ستتغي  ميمتاا أم ي.  

 بين المخطط المحاسبي الوطني والنظام المحاسبي المالي.للشركة الثالثة : مقارنة النسب المالية 23جدول رقم 

 النظام المحاسبي الماليبيانات وفق  نيالمخطط المحاسبي الوطبيانات وفق  النسبة المالية

              األصولمعدل دوران إجمالي 
    اذي المبيمات/إةمالي األ ول =

               معدل دوران األصول الثابتة
    اذي المبيمات/ اذي األ ول الثابتم =

 العائد على األصول

 الدخل مبل الض يبم/ إةمالي األ ول =
  

         لديون إلى إجمالي األصولنسبة ا
   مةموع الديوا/مةموع األ ول =

  نسبة حقوق الملكية إلى األصول الثابتة
   حقوم المل يم / األ ول الثابتم =

                     العائلللللللللللللللللللللللد عللللللللللللللللللللللللى المبيعلللللللللللللللللللللللات 
   =  اذي الدخل /  اذي المبيمات

  م الش  م.ما إ داد الطال  باإل تماد  ل  وثا المصدر:

بميد تطبييم الشي  م لل ميام المحاسيبي الميالي  تغيي ت سي  ا ميميم ايع  الأالةيدول   حيم  ميا خي ل ايعا
 وعل  بسب  التغي ات التي أحدثاا ال مام المحاسبي المالي ذي   ا   القوا م الماليم وذي ميم اع  الم ا  .

، أما وذم ال ميام  %37,6محاسبي الوط ي وذم المخطط ال  ول الثابتمإل  األ  سبم حقوم المل يمذمث  
والسييب  ذيييي علييي  أا مةمو يييم األمييوال الخا يييم وذيييم ال ميييام المحاسيييبي ، %23,8المحاسييبي ذالقيميييم تسييياو  إلييي  

 ؛ تضم ت   ا   ةديدم مثل الض ا   المسةلم  ل  الخ وم
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التغيي  أا ةي ء  أسبا وما ، % 92إل   %73 سبم الديوا إل  إةمالي األ ول تغي ت ميمتاا ما   عل 
مييا ديييوا الشيي  م تييم ت يي يااا مييخ   ا يي  األمييوال الخا ييم وذييم ال مييام المحاسييبي المييالي، بمييدما  ا ييت تسييةل 

 ؛الض ا   المسةلم  ل  الخ ومضما الديوا، والمتمثلم ذي حسا  

ممييدل دو اا األ ييول الثابتييم اييو ااخيي  تغييي  ميمتييه، وذييم المخطييط المحاسييبي الييوط ي بليي  اييعا الممييدل 
ومييا األسييبا  التييي سيياامت ذييي اييعا ، %66ثييم تغييي  بمييد تطبيييم الشيي  م لل مييام المحاسييبي المييالي لي ييبب  47%

   ث  ذياا مباش م ميمم الض ا   مسةلم  ل  األ ول؛أبال سبم للش  م، والتي  التغيي  او تغي  ميمم التثبيتات

أمييا وذييم ال مييام المحاسييبي ، %33األ ييول وذييم المخطييط المحاسييبي الييوط ي بليي  ممييدل دو اا إةمييالي 
ث  ذيي تغيي  ايع  ال سيبم تغيي  ميميم أ يول الشي  م،  تيةيم أوما األسبا  التي ، %42 المالي ذالممدل يساو  إل 

  إلد ا    ا   ةديدم لم ت ا تد   ما مبل ضما المخطط المحاسبي الوط ي.

الشي  م  قيول أا تطبييم  ، وذيي ايعا اإلطيا ميا ايعا الةيدول موما اع  بمض الم حمات تم اسيتخ اةاا 
ل مام المحاسبي المالي أث  ذي  تا ج ال س  الماليم مقا  م بيالمخطط المحاسيبي اليوط ي، وايعا  اةيخ و ميا ع   يا ل

سابقا إل   وامل م اا إ ادم ت  ي  بمض   ا   القوا م الماليم، وماو  البمض م اا بقيم ةديدم  مي ا إل يادم 
 تقييماا.
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 الخاتمة:

عرف تطبيق معايير التقارير المالية الدولية قبوال عاما من طرف عدد  دو،  والددلي، ع دل  لد  لن العديدد 
تتدل بد، مدن قبد،   تم د  معدايير متايدبية مباشر  عند صددورها  تتدل ولدك ت دن  ه المعاييره قامت بتطبيق هامن

ق معدددايير التقدددارير الماليدددة الدوليدددة و لددد  ن دددرا الددددو، التددد  تم ددد  معدددايير متايدددبية مقبولدددة ومتطدددور  قامدددت بتطبيددد
توتيددد البي دة المتايددبية ومددن ل د، العمدد، ع دل  لمزاياهدا ولدددورها اد  التددد مدن ا اتماددات المتايدبية بددين الددو، 
تعمد، ع دل تطبيدق التد  الددو،  وتعد ال زا در مدن .الدولية  وا  تتقيق   ل  ما ييمل بالتوااق المتايب  الدول 

 ميتمد من ه ه المعايير. ن اك متايب  مال   ديدل هاوضعر من ام، ه ه المعايي

ل نددة معددايير المتايددبة الدوليددة والتددد  معددايير هي ددات متايددبية دوليددة منهددا هدد ه التتددولل عم يددة رصدددار 
نهدا المعيدار م رصددار عدد  معدايير متايدبيةتدك دوليدة  تيد  التقدارير الماليدة ال م  س معاييرتغيرت تيميتها رلل 

القددددوا ك الماليددددة الوا دددد  رعدددددادها مددددن طددددرف يتضددددمن هدددد ا المعيددددار  .عددددرق القددددواك الماليددددة 1متايددددب  الدددددول ال
القدددوا ك  طدددرق عرضدددها و ددد ا هددد ه شددد ، ومتتدددو  مرتبطدددة بالم موعدددة مدددن المتددداور تضدددمن يالمؤييدددات   مدددا 

 المال . األداء ييك ال ييما تقو   و ل  بهدف تتقيق الغرق منها هاا عتبارات الوا   مراعاتها عند رعداد

األار   واليب  ا   ل   اهتماما  بيرا شأنه شأن األداءات تهتك به المؤييةالمال  األداء بالنيبة لتقييك 
يعتمددد المت دد، المددال  ع ددل القددوا ك الماليددة ير ددأل ألهميددة ولدددور األداء المددال   وايمددا ياددء تقيدديك األداء المددال  

يوارهدا التت يد، المدال   وقدد تدك ممت دة لن تطبيدق المؤييدات التد    المعد  من طرف المتايد  وع دل األيدالي
تقييك ع ل عم ية له تأثير من ام، الن اك المتايب  المال  ا قتصادية ال زا رية لمعايير التقارير المالية الدولية 

 . الموالية نتا جالضمن  هالمال   وه ا ما ينوضتاألداء 

  نتائج الدراسة:

درايدة الميدانيدة بدأن القدوا ك الماليدة المعدد  وادق الن داك المتايدب  المدال  ال تات دف مدن تبين من ادم، ال
معايير المتايبة الدولية  و ان له ا التقار  ع يها نصت  عن القوا ك المالية الت  "ش م ومضمونا"تي  ال وهر 

نتا ج  عنها ومن ثمة تأثير ع ل ا  الممارية المتايبية تأثير ري اب  ع ل نوعية المع ومات المتايبية المفصح
  امدددن ادددم،  ددددو، مقارندددة مدددأل ايدددتاداك الماطدددط الدددوطن  ل متايدددبة نيددد  تقيددديك األداء المدددال  لهددد ه الشدددر ات

نمت  لن ه ه النيد  تغيدرت قيمتهدا بدين الن دامين بدالرقك مدن قيمدة  23، 16، 9المقارنة الااء ب ، شر ة رقك 
 ه ه التغيرات؛
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تطبيق الشركات للنظام المحاسبي المالي المتوافق إلى حد بعيدد مدم متطلبدات أن ب و ع ل ضوء  ل  نيتا ء
عرض القوائم المالية أثر على عملية تقييم األداء المدالي للشدركات، و اد ا  1تطبيق المعيار المحاسبي الدولي

 ما يؤيد الفرضية الرئيسية له ا البحث.

 نو زها ا  اآلت :  ا اراألم موعة من  ايتامءام، ه ا البت  من   ل   تك

 التد ة  لن المتايبة الدولية ه  ن اك عالم  يتضمن م موعة من المبداد  والقواعدد والمعدايير المتايدبي -
يترتدد  عددن تطبيقهددا تددواير مع ومددات تفيددد مات ددف األطددراف التدد  تيددتعم، المع ومددات المتايددبية ب يفيددة 

  متوازنة؛
القاب ددة ل فهددك  والعمدد، ع ددل  عدد، القددوا ك الماليددة المم مددة و  تتهدددف المتايددبة الدوليددة رلددل تقددديك المع ومددا -

اد  مدا بدين الفتدرات الماليدة لشدر ة  و ع هدا قاب دة ل مقارندةقراءتهدا من ادم، تيدهي،   ل شر ات ل ثر دولية
  و ا  ما بين الشر ات؛لمعينة 

زيداد  معدد، و  نيديات  نتشدار الشدر ات المتعددد  الرأليبا  وعوام، منها تي ة ن المتايبة الدولية  هرت -
 دد، هدد ه العوامدد،  ونددت بي ددة  .ا يددتثمار األ نبدد  المباشددر  ااددتمف المماريددات المتايددبية بددين الدددو،

 ؛لها صفاتها واتتيا اتها الااصة من تي  طرق القياس والتقييك وا اصاح لعما،
زيداد  انيد اك مدن ادم، تطبيق المعايير المتايبية الدولية ييداهك اد  تتقيدق التواادق المتايدب  الددول    -

وتوااددق المماريددات المتايددبية بوضددأل تدددود ل اماددات بينهددا  و لدد  ادمددة وميدداعد  ل ميددتثمر المت دد  
 والدول  ع ل تد يواء؛ 

يم دن التواادق المتايدب  الددول  مدن رادأل ميدتو  مهندة المتايدبة اد  دو، العدالك   ما يبق باالضااة رلل -
 ؛ل ميتثمرين ال ين يتط عون ل عم، اارج تدود بمدهك تتيين عم ية اتاا  القرارات بالنيبةو 

القدوا ك الماليدة   قواعد وقوانين مر عيدة يعتمدد ع يهدا اد  رعدداد وعدرقلمعايير المتايبية الدولية تتش ، ا -
القدددوا ك  رعددداداتراضددات والاصددا ء والتعريفددات والمعددايير التدد  تت ددك وا  األهددداف ا طدداريشددم، هدد ا 

 المالية؛
يشم، مات ف المواضيأل والقضايا المتايبية التد   امعايير المتايبة الدولية معيارا ااصاصصت ل نة  -

عددرق القددوا ك الماليددة  يهدددف هدد ا 1لمعيددار المتايددب  الدددول يتمثدد، ادد  ا تددرتبط بم ونددات القددوا ك الماليددة 
عدددداد عتبدددارات الوا ددد  مراعاتهدددا عندددد را   و وعدددرق القدددوا ك الماليدددة رعدددداد ليددداسوصدددف  رلدددلالمعيدددار 
 تتقيق  ود  المع ومة المتايبية؛ه ه ا عتبارات لهدف تتي    القوا كه ه وعرق 
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المدددال  ألهميتددده اددد  تتديدددد  أدا هددداب اهتمامدددا  بيدددرا تدددول المؤييدددات  لنمدددن ضدددمن نتدددا ج الدرايدددة  ددد ل   -
 تو هات لرباح الشر ة وا  التنبؤ بقدراتها المالية؛

دون القياك  عم ية التت ي، المال ل مت ، المال  مباشر  ايب  تيه، القوا ك المالية المعد  واق الن اك المت -
ن هدد ه لبالتيددويات والتعددديمت التدد   ددان يقددوك بهددا مددن قبدد، ادد   دد، الماطددط المتايددب  الددوطن   تيدد  

  التعديمت لصبتت مدم ة مباشر  وت قا يا ا  القوا ك المالية؛
عناصددر القددوا ك الماليددة  واليددب  ادد  عددرق  ثر ادد عددرق القددوا ك الماليددة يددؤ  1المعيددار المتايددب  الدددول  -

 لد  لنده بكم دان المؤييددة ايدتاداك ل ثدر مددن طريقدة اد  تقيديك عناصددرها هد ا مدن  هددة  ومدن  هدة ثانيددة 
 لصبح بكم ان المؤيية القياك بكعاد  تقييك عناصرها بش ، دوري مما يؤثر ا  عم ية التقييك؛

  :قتراحاتاإل

 ها ما ي  :من بين ا قتراتات الت  نقدم

ل ثر من قب،  ن را ألهمية ولاصوصية ه ا  بش ، دوري ت  المؤييات ع ل ا هتماك بتقييك لدا ها المال  -
 النوع من األداء؛

تددد  المؤييدددات وتشددد يعها ع دددل العمددد، ع دددل تطبيدددق معدددايير التقدددارير الماليدددة الدوليدددة  مدددن ادددم، الن ددداك  -
  المتايب  المال  ل ثر من قب،؛

متايدبية تتتداج رلدل بياندات المعايير اليات المالية مث، البورصة  واليب  ا   ل  هو لن تفعي، دور المؤي -
 وقيك توارها ه ه المؤيية المالية؛

تشهد معايير التقارير المالية الدولية تغييرات ميتمر   ل ا نقترح ع ل الهي ات المتايبية المت ية العمد، ع دل  -
 تل ييتفاد من المعايير المتايبية ل ثر؛ ر راء دورات تدريبية ميتمر  لمتايبيها  ت

 ن را لدورها وألهميتها. معايير التقارير المالية الدوليةمث، ا ها هتماك بمعايير المرا عة الدولية مث  -
 آفاق البحث:

يددتتق البتدد  والدرايددة  منهددا مددا تن هنددا  مواضدديأل لهدد ه الدرايددة تددك ممت ددة  رعددداد ولثندداءادد  النهايددة  
 :يتع ق بموضوع

 ؛قير نشط مال  القيمة العادلة و يفية تتديدها ا   ، يوق -
 ؛معايير المرا عة الدولية ودورهما ا  تتقيق  ود  القوا ك الماليةمأل ت ام، معايير التقارير المالية الدولية  -
 .معايير التقارير المالية الدولية ا  تتقيق تو مة الشر ات مياهمة -

 
 مل فيه اىخير واىف الح.  إى نل  يوفق  أن عالى   ل اهللأنس  األخيروفي  
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