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 تمهيد:

تعتبر التقنيات املحاسبية أداة لترجمة الواقع االقتصادي الذي تمارسه وتعيشه الوحدات  

بما فيه من عمليات تجارية وإنتاجية وخدمية، بحيث تقوم بإعطاء مفهوم حسابي وعددي  االقتصادية

لتلك العمليات التي تعنى بتنفيذها مختلف األقسام واملصالح في املؤسسات االقتصادية وغير 

 االقتصادية.

علومات تطورت عمليات املحاسبة مع تطور املمارسات االقتصادية واملالية، من مجرد تقييد يحفظ امل

التبادلية إلى نظام يسهل حساب النتائج املتأتية من القيام باألعمال املختلفة. وتباينت طبيعة التسجيالت 

املحاسبية حسب الجهات التي تقوم بإعدادها والتي تمثلت قديما فيمن يقوم بتنفيذ العمليات 

 االقتصادية موضوع التقييد املحاسبي وحساب النتائج.

الفصل بين مبادئ اسبية الحديثة املفسرة لسيرورة األنظمة االقتصادية واملبنية على إن املفاهيم املح

املحاسبة املالية )الخاصة باملؤسسات الربحية( واملحاسبة غير املالية )املحاسبة العمومية للمؤسسات 

معلومات لتشكل أنظمة لل، تقوم في األساس على مجموعة من املبادئ التي ما فتأت تتطور غير الربحية(

تحليل معطيات تتيح االنتقال من مجرد التسجيل املحاسبي لغرض حفظ املعلومات والبيانات املالية إلى 

، وهو ما أدى إلى كثير من التفصيل في هذه األنظمة لتصحيح القرارات اإلدارية والنتائج املترتبة عنها

التكاليف ومحاسبة املوازنات التقديرية وكذا عمليات املحاسبة املالية التي انتقلت إلى جزئيات محاسبة 

 مراقبة القرارات التسييرية التشغيلية واملالية.

وبالنظر لالختالف في نماذج التنمية االقتصادية التي تتبناها وتطبيقها مختلف البلدان والحكومات 

تكون مختلف بالضرورة  فإن املبادئ واملمارسات املحاسبية والجماعات املحلية والتجمعات اإلقليمية

املحاسبية في مرحلة أولى ثم  تزايدة إلى مواءمة املبادئ املالحاجة  ور ظهالش يء الذي دفع إلى ، كذلك

توحيدها في مراحل متقدمة من النقاش املحاسبي على الصعيد الدولي، أين برزت أولى املحاوالت مطلع 

ن فروع املؤسسات االقتصادية واملالية خارج القرن العشرين في أوربا لتسهيل التبادل التجاري وتوطي

 حدود بلدانها األصلية.
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 اإلطار العام للمحاسبة الدولية املحور األول:

تعتبر العوملة االقتصادية والعوملة املالية على وجه التحديد أهم مميزات النظام االقتصادي  

عزز مفهومها التطور العاملي في العقود األخيرة من األلفية املاضية والعقود األولى من األلفية الحالية، 

قدم حلوال مبتكرة الذي ما لبث يتقنيات اإلعالم واالتصال التنقل و التكنولوجي السريع في مجال 

 .لإلشكاليات التقليدية للمعامالت املالية واالقتصادية

ظهرت أولى معاملها مع نهاية الحرب العاملية الثانية والتوجه  الدولية التياملالية إن الحركية االقتصادية و 

قطعت أشواطا كبيرة جدا في مجال أكثر وأكثر نحو تدويل املنتجات والخدمات واملعامالت واألسواق، 

أهداف اقتحام أسواق جديدة والتوسع في املنتجات التقليدية واملبتكرة على السواء مبنية على 

االقتصاديات التي تعاني عجزا في تلبية الطلب املحلي فيها على السلع والخدمات، غير أن هذه السيرورة 

نماذج  تغيرت نحو املراكز االقتصادية واملالية األكثر جذبا لرؤوس األموال والطاقات البشرية، وهو ما أنتج

يئة األعمال اإلدارية وحتى عن بيئة مؤسساتية تسييرية فريدة تنفصل فيها بيئة األعمال التشغيلية عن ب

. فنجد مثال أن أغلب فضال عن تسويقها ملنتجاتها وخدماتها في العالم أجمع تقريبا األعمال املالية

تزاول نشاطاتها ورة أو في دبي أو لندن فاملؤسسات املستوطنة إداراتها وعملياتها التسييرية في سنغا

تايالندا والصين وتحصل على تمويلها من األسواق املالية األمريكية العملياتية في بلدان كالهند وماليزيا و 

 .وتسوق منتجاتها في كل أنحاء العالم واألوربية والخليجية

هذا النموذج الجديد في تنظيم املؤسسات وتنسيق عملياتها املختلفة على الصعيد الدولي، طرح إشكالية 

مبادئ مختلفة اختالف تبعيتها الجغرافية في املجاالت  بإمكانية قياس أداءها الكلي وفقمهمة جدا تتعلق 

  اإلدارية والتشغيلية واملالية وحتى التجارية.

من هنا ظهرت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مض ى إلى ضرورة مواءمة املبادئ والتسجيالت املحاسبية 

ي مجال التقييد املحاسبي فوحتى طرق عرض القوائم املالية. إن مجرد تنسيق الجهود بين دولتين أو أكثر 

كإشكالية إعادة والقوانين التي تحكم مهنة املحاسبة ال يعني بالضرورة تجاوز كل العراقيل املحاسبية، 

التفكير في معايير محاسبية دولية تقييم األصول املهتلكة تماما على سبيل املثال، وهو ما استدعى ضرورة 

ملختلف  ومنه نفس املعالجة املحاسبيةتتيح ملختلف التشريعات املحاسبية تبني نفس املبادئ تقريبا 

 اإلشكاالت التي تواجه املحاسبين أين كان مجال أعمالهم في أي رقعة جغرافية من العالم.
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 اإلطار املفاهيمي للمحاسبة الدولية:أوال: 

تستند املحاسبة الدولية إلى مجموعة املبادئ واألسس التي تتصف بالقبول العام على الصعيد  

ويتعلق األمر أساسا بالشروط املوضوعية ملسك املحاسبة من قبل املؤسسات ذات االمتداد الدولي، 

 رية.الدولي من الناحية الجغرافية ومن ناحية النشاطات التمويلية والتشغيلية واإلدارية والتجا

تعرف املحاسبة الدولية على أنه "مختلف املعايير املالية واملحاسبية التي تحكم إعداد محاسبة الشركات 

الدولية والتي تحظى بالقبول العام من املتعاملين الدوليين أيا كان موقعهم الجغرافي وأيا كان موقع 

 النشاطات االقتصادية التي يقومون بها"

بشكل  تدنية تكاليف دخول املستثمرين األجانبلمحاسبة الدولية من فكرة انطلقت املفاهيم األولى ل

تمكنهم املبادئ األساسية للمحاسبة الدولية من قراءة مباشر أو غير مباشر إلى اقتصاد مستهدف، بحيث 

مات املعلو أو  )االستثمار غير املباشر( وفهم وتحليل القوائم املالية للمؤسسات املستهدفة بالتمويل املباشر

 املالية الكلية للقطاعات املستهدفة باالستثمار املباشر.

الربع األخير من القرن املاض ي املدعوم بالتطور السريع إن التطور الكبير في املبادالت الخارجية الذي عرفه 

ى محاولة تسريع وتيرة اإلصالحات املالية قاد الحكومات والدول إلفي مجال اإلعالم واالتصال اإللكترونيين، 

  .نموذج العوملة املالية واالقتصاديةوالجبائية فيها أمال في االستفادة من األفضليات التي يتيحها 

 املتدخلون في عمليات التوحيد املحاسبي الدولي: -1

مارات والكفاءات سعت أغلب الدول إلى إصالح منظوماتها املالية لجذب املزيد من رؤوس األموال واالستث

حتى نهاية سنوات الثمانينات أين كان تأثير هيئات ومنظمات أجنبية بمعايير محلية محضة األجنبية 

دت ، *محدودا جدا
ّ
مكانة مهمة للمؤسسات الدولية في غير أن مظاهر العوملة وكثافة املعامالت الدولية ول

 عمليات التوحيد والتوافق املحاسبي الدولي.

 International Accounting Standarts Board IASBمجلس املعايير املحاسبية الدولية  •

هيئة مستقلة مكلفة بإعداد املعايير املحاسبية الدولية  IASBمجلس املعايير املحاسبية الدولية  يعتبر

 Internationalخلف لجنة املعايير املحاسبية الدولية ، IAS/IFRSواملعايير الدولية لإلفصاح املالي 

 
عدا البلدان المتحولة في تلك الفترة إلى اقتصاد السوق والتي طبقت برامجها اإلصالحية بإشراف من المؤسسات المالية الدولية خصوصا  * 

 والتعمير. لإلنشاءصندوق النقد الدولي والبنك العالمي 
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Accounting Standarts Committee IASC ة األمناءهيئ، يتبع املجلس إداريا ل1973أنشأت سنة  التي 

( 14)األعضاء األربعة عشر  ين تقع على عاتقهم مسؤولية تعيينالذعضوا ( 19املتكون من تسعة عشر )

تحديد األولويات في مجال تحقيق التوافق املحاسبي الدولي و املكونين ملجلس املعايير املحاسبية الدولية 

  وإعداد ميزانية املجلس واملصادقة عليها.

مستواهم وخبرتهم وكفاءتهم عضاء املجلس بصفة دائمة على أساس ( عضوا من أ12يعين اثنا عشر )

بشرط أن يكون من بينهم خمسة املهنية في مجال املحاسبة والتسيير املحاسبي للمؤسسات والهيئات، 

( أعضاء متخصصين في إعداد 03واإلداري، وثالثة ) تدقيق املحاسبي واملالي( أعضاء من مجال ال05)

مستخدمي القوائم املالية )أصحاب املصلحة في ( أعضاء من 03وثالثة )ومراقبة وتحليل القوائم املالية 

 ممن يزاولون التعليم الجامعي والتدريب األكاديمي ملهنة املحاسبة. (01واحد ) ومحاسباملؤسسة( 

( 14جلس املقدر بأربعة عشر )( إلكمال نصاب امل02الحية تعيين عضوين )في حين تبقى لهيئة األمناء ص

قانونين أو إداريين أو خبراء ماليين، حسب ما تقتضيه أولوية املواضيع املناقشة في الدورات عضوا، من 

 العادية واالستثنائية ملجلس املعايير املحاسبية الدولية.

 International Financial Reporting املالية التقارير تفسير الدولية لة لجنال •

Interpretation Committee IFRIC: 

 Standing Interpretation Committeeاملعايير املحاسبية الدولية  خلفا للجنة تفسيرة لجنجاءت هذه ال

(SIC ) التابعة إداريا للجنة املعايير املحاسبية الدوليةIASC تفسير املعايير الحالية الصادرة عن ، من أجل

تفسيرات متعددة وتؤدي إلى معالجات وتحديدا تلك التي تحتمل  IASBمجلس املعايير املحاسبية الدولية 

( 12من اثنتي عشر ) IFRIC لتفسير القوائم املالية ة الدوليةلجنتتكون ال محاسبية قد تكون متباينة.

 ( سنوات قابلة للتجديد.03مناء املعايير املحاسبية الدولية ملدة ثالث )يعينهم مجلس أعضوا 

 Européen Financial Reporting Advisoryاملجموعة االستشارية األوربية للتقارير املالية  •

Group EFRAG: 

الالزمة املرتبطة بتطبيق املعايير الدولية  وتوفير العناصر التقنيةتتولى هذه املجموعة االستشارية بإعداد 

من مراجعة للتشريعات املحاسبية وهندسة برامج التكوين في هذا الصدد، في حين  IFRS لإلفصاح املالي

وهي متكونة من   Accouniting Regulaory Committee ARCلجنة التنظيم املحاسبي بأوربا استحدثت 



 
5 

، املعايير املحاسبية الدولية(ممثل الدول األعضاء في االتحاد األوربي )تحديدا الدول التي تبنت تطبيق 

 إلدخالها حيز التنفيذوإعداد رزنامة لتقييم عمل املجموعة االستشارية األوربية 

مجموعة يجب اتباع التطبيق في البلدان األوربية، تجدر اإلشارة أنه إلدخال أي معيار محاسبي حيز 

اآلجال املوضوعة من قبل لجنة التنظيم املحاسبي باحترام مرورا واسعة من اإلجراءات الدقيقة واملشددة، 

وإقرار ترتيب العملية زمنيا وتوسيع االستشارة مع املختصين املحليين في املحاسبة املالية، التي تسهر على 

واإلشراف على ترجمة إصدار قابلية التطبيق  إلىوصوال  ،الضرورة املحاسبية لتطبيق املعيار املحاسبي

في الجرائد املعيار في شكل نص تشريعي انتهاء بنشر الدول األوربية األعضاء و املعيار لغويا إلى كل لغات 

 الرسمية للدول األوربية.

 فلسفة املعايير املحاسبية الدولية: -2

القوائم على البحث عن إطار عام يتيح إعداد وعرض بنيت فلسفة املعايير املحاسبية الدولية  

اإلطار املفاهيمي لتطبيق املعايير يسمى غالبا  املالية )قوائم الدخل واملركز املالي وتدفقات الخزينة(

مع متطلبات االقتصاديات التي تسمح بإعداد معايير متوافقة  يهدف لتوحيد القواعد املحاسبية الدولية

اإلطار املفاهيمي للمعايير املحاسبية الدولية يرتبط جوهر . التي تهدف لتحقيق التوحيد املحاسبي الدولي

(Conceptual Accounting Framwork)  أساسا بالتطور التاريخي لسيرورة التوحيد املحاسبي في الواليات

 .*املتحدة األمريكية

ائم املالية: -1.2     أهداف ومحتوى القو

واألداء معلومات حول الوضعية املالية )قائمة امليزانية( يكمن الهدف األساس ي للقوائم املالية في عرض 

والتي تكون محل استعمال من والتغيرات في الوضعية املالية )قائمة تدفقات الخزينة( )قائمة الدخل( 

 ألجل اتخاذ قرارات مالية واستثمارية صحيحة. شريحة واسعة من املستخدمين

مختلف كتل امليزانية )األصول والخصوم واألموال يعرف اإلطار املفاهيمي للمعايير املحاسبية الدولية 

 .الخاصة(

 نتيجة أحداث ماضيةبالنسبة لألصول: تعرف على أنها املوارد التي تتحكم فيها املؤسسة االقتصادية 

 مستقبلية. فع اقتصاديةمناوالتي ينتظر من استغاللها  )حيازة، إيجار مالي، استفادة، هبة(

 
التدابير التي من شأنها ة على بناء مفهوم موحد لمضمون اعتمد التطور التاريخي للمعايير المحاسبية الموحدة في الواليات المتحدة األمريكي -* 

 التمهيد لتوافق محاسبي أمريكي يتيح تدفق االستثمارات المالية واالقتصادية بين الواليات المكونة لالتحاد الفيدرالي األمريكي.
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حالية للمؤسسة ناجمة عن أفعال سابقة تتعلق بالتزامات : فتعرف على كونها خصومأما بالنسبة لل

خروج والتي يتطلب إطفاؤها )االقتراض، الشراء على الحساب، تقييد الضرائب وحسابات االستغالل( 

 .موارد تمثل منافع اقتصادية مستقبلية

 كل ما يشكل فرقا بين أصول املؤسسة وخصومها.في حين أن األموال الخاصة تعرف على كونها 

والنواتج )املصاريف واإليرادات(،  التكاليف يعرف كذلك اإلطار املفاهيمي للمعايير املحاسبية الدولية

)في شكل ارتفاع لألصول أو انخفاض  خالل دورة محاسبية مااملنافع االقتصادية تنامي فاإليرادات هي 

املنافع فتمثل انخفاض في  ( والتي تسبب االرتفاع في مجموع األموال الخاصة. أما املصاريف،للخصوم

أو ارتفاع في قيم  خروج أو نقص في األصول  )في شكلخالل دورة محاسبية معينة االقتصادية املستقبلية 

 الخصوم( والتي تتسبب في انخفاض مجموع قيم األموال الخاصة.

املتضمنة في القوائم املالية )حسب مفهوم اإلطار املفاهيمي للمعايير يجب أن تكون املعلومات عموما، 

 لي.عملية لتسهيل اتخاذ القرار االقتصادي واملاومعروضة بطريقة واضحة و شفافة  املحاسبية الدولية(

 خصائص املعلومات املالية:  -2.2 

هيمي للمعايير املحاسبية الدولية، على أن تتصف املعلومات املالية الوارد في القوائم يشدد اإلطار املفا

قابلية املقارنةاملالئمة، املصداقية، بالخصائص التالية: املالية التي تعدها املؤسسات االقتصادية واملالية 

 .الوضوحو  

 :(Relevance)املالئمة  •

ملستخدميها التأثير على القرارات االقتصادية قادرة على أن تكون املالئمة املعلومة املالية يقصد ب

أو تأكيد وحتى تصحيح هذه فهم وتقييم األحداث املاضية والحاضرة واملستقبلية كمساعدتهم على 

 حداث.األ 

 (:Reliabilityاملصداقية ) •

في التقييد والعرض عن طريق غياب كل أشكال األخطاء يمكن تحليل مصداقية املعلومة املالية املعروضة 

ذات . تعتبر املعلومات والبيانات املالية التي تعرضها املؤسسات في قوائمها املتعلق بالقوائم املاليةاملحاسبي 
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تعطى األولوية للجوهر وكذا عندما مصداقية عند تعبر بموثوقية عن الحقيقة االقتصادية للمؤسسة، 

 والتجرد والشمول.والحذر وأيضا عندما تتصف بالحيادية االقتصادي عند تعارضه مع الطبيعة القانونية 

 :(Comparabilityقابلية املقارنة ) •

القوائم املالية وتضمين ، عند ربطها بمتغير الزمناملعلومة املالية لخاصية قابلية املقارنة  تستجيب

عملية وهو ما يسمح ملستخدمي هذه املعلومات بإجراء مقارنات معلومات مرجعية )لسنوات األساس( 

 من الناحية التاريخية وكذا من الناحية التنافسية مع مؤسسات أخرى.وموضوعية 

 (:Intelligibilityالوضوح ) •

حسب منطق اإلطار املفاهيمي للمعايير املحاسبية الدولية، تكون املعلومات والبيانات املالية واضحة 

أو الذين يمتلكون قدرا أدنى من املعرفة املالية واملحاسبية، من قبل املستخدمين عندما تكون سهلة الفهم 

 ها بجدية.فهم أولئك الذين يودون تعلم

 املعلومات والبيانات املالية:حدود إعداد  -3.2 

إن عملية إعداد القوائم املالية وإنتاج البيانات املالية محكومة بجموعة واسعة من الضغوط والعراقيل 

أهم أهداف إعداد الشفافية ونوعية املعلومات املقدمة ففي الوقت الذي يجب فيه أن تكون والقيود، 

ارتباطها بمواعيد محددة تفرضها الجهات املسؤولة عن تنظيم هذه العملية فإن القوائم املالية ونشرها، 

والذي يصب في هدف تحقيق ، الجمعية العامة للمساهمين..( )إدارة الضرائب، هيئة مراقبة السوق املالية

من  في بعض األحيان. قد يضر بنوعية املعلومات املقدمة ومصداقيتها وحتى صحتهاوالحوكمة الشفافية 

أخرى، تبقى أهمية الجدوى االقتصادية من إعداد القوائم املالية الدقيقة عامال مؤثرا كذلك على جهة 

وتقديمها املزايا  نوعية املعلومات املقدمة خصوصا في الحاالت التي تتجاوز فيها تكلفة إعداد البيانات

املفصح  ات املالية الصادقةخلق توازن معنوي بين تكلفة الحصول على البياناملتأتية منها، وعلى ذلك يجب 

 .و التوضيحات النوعية التي تتضمنها تقارير النشاط من جهة أخرى  عنها

ائم املالية   املحور الثاني: القو

وهو  الشفافيةإن أهم املفاهيم التي جاءت بها املعايير املحاسبية الدولية على اإلطالق هو مفهوم  

، وعلى رأسها خاصية مفهوم شامل ملختلف خصائص املعلومات املالية التي أوردناها في املحور السابق

 قابلية املقارنة.
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لعرض القوائم املالية يستجيب في عمومه مع هدف الشكل الذي تقترحه املعايير املحاسبية الدولية إن 

عنصر مهم هو القدرة على التأثير في القرارات ، مع الحفاظ على الخصائص املشار إليها أعالهتحقيق 

يجب كذلك أن تتوفر في . ة(االقتصادية ملتلقي املعلومة املالية الواردة في القائمة املالية )خاصية املالئم

كذا التوازن النسبي عناصر األهمية النسبية لكافة املتلقين، و املعلومات املالية التي تتضمنها القائمة املالية 

 لحصول عليها.توقيت ا وبين تكلفة 

البيانات املالية في هذا اإلطار، يقترح معدو املعايير املحاسبية الدولية عرض مجموعة واسعة وشاملة من 

 التالية: واملبادئ  عبر املعايير

 الذي يقدم التركيبة العامة للقوائم املالية ومكونات كل منها.  IAS1املعيار املحاسبي األول  -

بعض املعايير التي تفسر بصفة دقيقة بعض العناصر املكونة للتركيبة العامة للقوائم املالية،  -

املعيار املحاسبي املتعلق بجدول تدفقات الخزينة و IAS7املعيار املحاسبي السابع خصوصا 

 الذي يبين كيفية حساب النتيجة لكل سهم. IAS33الثالث والثالثين 

العرض املالئم لإلشكال املحاسبي الذي تتم معالجته في القوائم كل معيار محاسبي دولي يحدد  -

 واملستوى املطلوب للمعلومات املفسرة له في القوائم امللحقة.املالية 

والتي ة التي تدرج في القوائم امللحقة، بعض املعايير املحاسبية الدولية مخصصة للمعلومات املكمل -

ى من املعايير املحاسبية الدولية، ويتعلق األمر خصوصا استحدثت حديثا باملقارنة مع الحزمة األول

ابع عشر  تجزأ على أساس منشأ املتعلق باملعلومات القطاعية )التي   IAS14باملعيار املحاسبي الر

ابع والعشرين والقيمة املالية املعروضة في القوائم املالية(  املتعلق  IAS24املعيار املحاسبي الر

رتبط بها املؤسسة بمؤسسات أخرى في شكل توظيفات ملكية أو بطريقة عرض الحصص التي ت

 توظيفات الديون.

)املبنية على أساس املعايير املحاسبية  يبقى الغرض األساس ي من إعداد وعرض القوائم املالية الدولية

رأسهم الوضعية املالية للمنشأة املعنية ملستخدمي هذه القوائم وعلى األداء و هو توضيح الدولية( 

فإن املعايير املحاسبية الدولية تتيح . وبما أن املساهم هو املستخدم الرئيس ي للبيانات املالية املستثمرين

اتخاذ القرارات املالئمة باالستثمار أو عدم االستثمار ، في حين يبقى  له من خالل القوائم املالية الدولية 

ملالية هو تحديد الوعاء الضريبي للمؤسسة وكذا هدف اإلدارة الجبائية كمستخدم رئيس ي آخر للقوائم ا

 الحصيلة الجبائية التي تناسبه.
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حتمية أن تقوم املؤسسة على األقل مرة واحدة خالل كل دورة على   IAS1املعيار املحاسبي األول ينص 

 مالية، بإعداد وعرض ونشر الوثائق التالية: 

 ،املركز املالي )امليزانية( وضعيةقائمة  -

 ،قائمة الدخل )جدول حساب النتيجة( -

 ،قائمة تدفقات الخزينة -

 التغيرات في األموال الخاصة،قائمة  -

 القوائم امللحقة. -

 

انية )قائمة املركز املالي(: -1  امليز

 املتعلقة بالوضعية املالية، واملتمثلة في: بعرض البيانات املالية  *تختص امليزانية الختامية

هي موارد تتحكم فيها املؤسسة بناء على عمليات قامت بها في املاض ي وتتوقع من القيام بها  األصول: •

 تحصيل منافع مستقبلية.

من عمليات ماضية قامت بها املؤسسة والتي تعبر عن التزامات املؤسسة املتأتية الخصوم:  •

 يستدعي إطفاؤها خروج موارد تمثل منافع اقتصادية.

سة والخصوم التي تمثل التزاماتها، تعبر عن الفرق بين األصول التي تسيرها املؤساألموال الخاصة:  •

ي قدموها أو الثروة التي خلقتها املؤسسة من تعرف على كونها 'تمثيل محاسبي لثروة املالك الت

  خالل عملياتها االستغاللية'.  

 عرض امليزانية:  - 1.1

ال تحتم املعايير املحاسبية الدولية على املؤسسات اتباع نموذج معين لعرض بياناتها املالية املتعلقة بكتل 

توافرها في قوائم املركز املالي، تستند في عرضها إلى امليزانية، إنما تشترط حدا أدنى من املعلومات الواجب 

 ترتيب زمني من حيث السيولة وتواريخ االستحقاق.

 
نية الختامية خصوصا في عدم تضمنها لنتيجة الدورة ألنه في الحقيقة يمكن إعداد الميزانية االفتتاحية للسنة المالية التي تختلف عن الميزا* 

 والضرائب واجبة الدفع على النتائج اإليجابية المحققة. 
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األصول والخصوم  بترتيبإما ؛ ينتاثن طريقتينالختامية للمؤسسة االقتصادية وفق عرض امليزانية  تمي

األصول والخصوم املبني على  واستحقاق ةسيولاعتمادا على درجة  ، أوالجارية وغير الجارية كل على حدة

  .وظائف كل كتلة من الكتلة املعروضة املتضمنة لبيانات مالية مختلفة

تعتبر عناصر جارية كل األصول أو االلتزامات التي يرتبط استخدامها بالدورة االستغاللية العادية 

اد امليزانية الختامية للمؤسسة، أو تلك التي تختفي باالستخدام خالل اإلثني عشرة شهرا املوالية إلعد

والقيم  وتضاف إلى العناصر الجارية املعروضة في ميزانية املؤسسة كل عناصر الخزينة املدينة والدائنة

تعرض العناصر الجارية في العادة بترتيب تنازلي من األقل سيولة و  الشبيهة بها )العناصر شبه السائلة(.

 )أطول أجل( إلى األكثر سيولة )أقصر أجل(.

حين تعتبر عناصر ثابتة )غير جارية( كل األصول والخصوم التي تتجاوز درجات سيولتها وتواريخ في 

استحقاقها السنة الواحدة على الترتيب، وتعرض حسب نوعها ومنشأها من األكثر استحقاقا إلى األقل 

 يب.استحقاقا ومن األطول أجال إلى األقصر أجال بالنسبة لعناصر األصول والخصوم على الترت

في كل الحاالت )سواء عرض امليزانية حسب طبيعة العناصر أو حسب وظيفتها املالية( البد من تكملة 

بملحقات تسمح بمقارنة الحسابات بحسابات املؤسسات املعلومات املالية الواردة في قائمة املركز املالي 

 األخرى وإن اعتمدت طريقة مغايرة لعرض املركز املالي.

 األدنى للمعلومات املالية الواجب إدراجها في امليزانية:الحد  -2.1

 املعلومات الدنيا الواجب توفرها في امليزانية على النحو التالي: IAS1اختصر املعيار املحاسبي الدولي 

 

 

 

 تثبيتات عينية -

 تثبيتات معنوية  -

 تثبيتات 'أصول' مالية  -

 (*كافؤمساهمات مقيدة بطريقة )الت -

 املخزونات -

 رأس املال املصدر  -

 احتياطات -

 خصوم غير جارية متضمنة الفوائد -

 مخصصات  -

 ضرائب دائنة  -

 
بقيمتها النقدية لدى  وما يتبعها من نتائج ( على تقييم المساهمات في رأس مالية الشركات التابعةequivalence puttingتعتمد طريقة التكافؤ )* 

  .إعداد الميزانية الختامية الموحدة )المجمعة(
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 الزبائن وحسابات املدينين  -

 الضرائب املدينة  -

 الخزينة ومكافئات الخزينة  -

  

 موردون وحسابات الدائنين   -

 خزينة دائنة   -

 فوائد األقلية املساهمة -

 

في القوائم امللحقة بالنسبة أو  ،للمؤسسة أن تفصل في املعلومات الواردة في امليزانية مباشرةيمكن 

للمعلومات التي تحتاج مزيدا من التوضيح؛ ضمانا لتحقيق خصائص املعلومات املالية من حيث 

 الشفافية واملصداقية.

لدى ان إلى توضيح مباشر تحتاجسنأتي على تفصيل نقطيتين مهمتين  –ال الحصر –على سبيل املثال 

 قوائم ملحقة ملزيد من الشرح والتدقيق:عرض امليزانية وإلى 

: ال تمثل عناصر إجبارية العرض في انخفاض قيم األصول  مخصصات االهتالكات ومؤونات •

 تعرض القيم الصافية  ألصولها مباشرة. امليزانية لذلك توجد الكثير من املؤسسات

وعادة ما تكون متضمنة في عنصرا إجباري العرض في امليزانية نتيجة الدورة املالية ال تمثل كذلك  •

 عنصر االحتياطات.

 

 قائمة الدخل )حساب النتائج(: -2

ويهدف إلى تحديد النتيجة الصافية للدورة يعرض حساب النتائج أداء املؤسسة خالل دورة مالية عادية، 

والتي تتطابق مع النتيجة الصافية املعروضة في قائمة املركز املالي )أو املتضمنة في حساب  املالية

 .(أو في النتيجة لكل سهم االحتياطات

 عرض قائمة الدخل: -1.2

حسب طبيعة كما هو الحال في قائمة املركز املالي، يمكن أن تعرض قائمة الدخل وفق طريقتين اثنتين؛ 

هذه الطريقة  .ة هذه التكاليف )قائمة دخل وظيفية(للمؤسسة أو حسب وظيفالتكاليف االستغاللية 

وإعطاء  األخيرة معتمدة إلظهار الوزن النسبي للوظائف الرئيسية للمؤسسة في هيكل تكاليفها اإلجمالية

على هذا األساس يختلف األداء و  أداء املؤسسة ونقاط قوتها.مستخدم هذه القائمة فكرة أوضح عن 

، والتي تسمح بإجراء مقارنة االقتصادي والتجاري واملالي من مؤسسة ألخرى حسب ما تبينه قائمة الدخل

 واضحة أفقيا بين املؤسسات.
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يمكن للقوائم امللحقة التي في كلتا حالتي عرض قائمة الدخل )حسب طبيعة األعباء أو حسب وظيفتها( 

أن تعطي صورة أكثر وضوحا عن عباء والنواتج( تفسر محتوى أرصدة الحسابات الوسيطية )حسابات األ 

منشأ األعباء ووظيفتها وأن تتيح مقارنة أكثر مصداقية بين حسابات املؤسسة نفسها في أبعاد زمنية 

طريقة عرض حساب  توإن اختلف مختلفة، أو بين املؤسسة ومؤسسات أخرى لنفس الدورة املالية

 .النتائج

يجب عرض قيمة االهتالكات واملؤونات في حالة عرض قائمة الدخل حسب وظيفة األعباء املتضمنة فيها، 

املتعلقة بانخفاض قيم األصول أو تلك املتعلقة بالخصوم طويلة األجل )كمؤونات األعباء املستقبلية 

عرضها في طريقة  بنفسكاملة في حساب واحد فقط، ومؤونات األخطار ومؤونات مكافآت نهاية الخدمة( 

 قائمة الدخل حسب طبيعة األعباء.

 الحد األدنى للبيانات املالية الواجب عرضها في قائمة الدخل: -2.2

خل حدا أدنى من البيانات املالية، ( على ضرورة أن تتضمن قائمة الدIAS1ينص املعيار املحاسبي األول )

 اآلتي:مهما كانت طريقة عرض حساب النتائج، وتتمثل في 

 

 نواتج )إيرادات( العمليات العادية -

 النتيجة العملياتية   -

 التكاليف املالية   -

حصة النتيجة العائدة للمؤسسات التابعة مقيدة   -

 بطريقة التكافؤ 

 

 

 األعباء الضريبية على النتائج   -

 نتائج العمليات العادية -

 العناصر )إيرادات وأعباء( غير العادية -

 أقلية املساهمين حصة  -

 النتيجة الصافية للدورة املالية  -

املعيار املحاسبي األول، فّصل في عنصرين اثنين من العناصر الواردة للتوضيح أكثر، تجدر اإلشارة أن 

 أعاله على النحو التالي:

بالهامش على التكاليف االستغاللية التي " النتيجة العملياتيةيتعلق الرصيد الوسيط املتمثل في " -

 تجميعها في رصيد واحد.يمكن 

فتعبر عن النتيجة غير االستغاللية التي يمكن أن تحققها " العناصر غير العاديةأما مفهوم " -

املؤسسة، وهي ال تشمل نتائج التنازل عن التثبيتات والنتائج االستثنائية للعمليات العادية والتي 

هذا العنصر يجب أن يعرض حسب املعيار  يا من الدورات املالية للمؤسسة.تعتبر جزءا عاد
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املحاسبي األول بمبالغه الخام قبل احتساب الضرائب في حالة احتسبت عليه ضرائب على 

 النتائج.

بقوائم ملحقة  حسب املعيار املحاسبي األول،  يجب إتمام جدول حساب النتائجتجدر اإلشارة إلى أنه 

 تتعلق في األساس بعنصرين اثنين:

 النتيجة املحققة لكل سهم.  -

 البيانات املالية القطاعية. -

 سنأتي على شرح هذين العنصرين في النقاط املوالية.

، الطريقتين املقترحتين من قبل املعيار املحاسبي األول لعرض قائمة الدخل )حساب النتائج( من بين إن

ليس من اختصاص هيئة مراقبة التسيير أو محاسبة نجد أن قائمة الدخل الوظيفية )التحليلية( 

، فهي مجرد تقنية لتقسيم التكاليف حسب الوظائف التي صرفت من أجلها حسب التكاليف بالضرورة

. ويبقى ةمفاتيح التوزيع التي تتيحها أنظمة املعلومات أو طرق التحكيم املعتمدة لدى املؤسسة املعني

هي إعداد العنصر األهم في عرض قائمة الدخل )سواء كانت حسب طبيعة التكاليف أو كانت وظيفية( 

مختلف التكاليف املجمعة في الحسابات الرئيسية أو في التكاليف الوظيفية القوائم امللحقة التي تفسر 

 لكل قسم من أقسام املؤسسة.

 النتيجة لكل سهم: -3.2

رون أهم الذي يعتبحملة األسهم )املستثمرون( يهدف إدخال هذا املفهوم في املعايير املحاسبية الدولية إلى 

أدوات تتيح لهم االطالع على بيانات حصصهم الوحدوية في األداء الكلي مستخدمي القوائم املالية، 

 .التي يحوزون أسهمها للمؤسسة

)حسب التفسير الوارد في املعيار املحاسبي الدولي رقم تنقسم البيانات املالية املنضوية تحت هذه التسمية 

 إلى:املتعلق بالنتيجة لكل سهم( 33

بعد توزيع األرباح تعبر هذه النتيجة عن حاصل تقسيم النتيجة الصافية  :النتيجة لكل سهم -1

إذا كانت النتيجة غير  .املطروح للتداول  *املتوسط املؤسسة على املساهمين، على عدد أسهم

 
يقصد بالعدد المتوسط لألسهم المتداول؛ متوسط عدد األسهم المملوكة لمساهمين حازوها عبر التداول في السوق المالية أو بالتراضي خارج  * 

كما يمكن حساب متوسط مرجح  بداية وفي نهاية الدورة وقسمتها على اثنين.عدد األسهم المتداولة في  السوق المالية، ويحسب هذا المتوسط بجمع
 لعدد األسهم المتداول مع األخذ بعين االعتبار الفترة الزمنية لتداول عدد األسهم كمعامل للترجيح.
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العادية )االستثنائية( معنوية ومرتفعة النسبة في هيكل النتيجة اإلجمالية، تعرض النتيجة 

االستثنائية، بحيث يتم تحييد النتيجة غير العادية لكل لكل سهم قبل احتساب العناصر 

 سهم.

عن مساهمته في مقياسا إلى إعطاء املستثمر هذا املؤشر  يهدف: سهم لكل املمددةالنتيجة  -2

التي لم يكتتب فيها املستثمر ، كالسندات القابلة للتحويل األموال الخاصة أخرى من عناصر

، وهو ما يسبب انخفاض حصة أسهمه العادية في عدد األسهم العادية املتوقع إصدارهو 

 األرباح.

  البيانات املالية القطاعية: -4.2

ينص املعيار املحاسبي األول على وجوب إعداد قائمة ملحقة تتضمن التقسيم القطاعي لعناصر 

ملستخدمي ، وتعتبر هذه القائمة مهمة ملستخدمي القوائم املالية عموما و االستغالل )النواتج واألعباء(

 قطاعاتقائمة الدخل على وجه الخصوص، للوقوف على أداء املؤسسة واستراتيجياتها في مختلف ال

  التي تنشط فيها. واملناطق الجغرافية

وقد قدمت املعايير املحاسبية الدولية تفسيرا لتطبيق هذا البند من املعيار املحاسبي األول في املعيار 

والذي يشرح كيفية تطبيق عمليات إدماج وتوحيد حسابات فروع املؤسسة  14املحاسبي الدولي رقم 

   دمجة.الواحدة في القوائم املالية امل

 تستند طريقة عرض البيانات املالية القطاعية إلى مبدئين أساسيين:

عية حسب القطاعات ويقصد بهذا املبدأ أن يتم عرض البيانات القطا ازدواجية البيانات املدخلة: ▪

، أو حسب حسب التقسيم الجغرافي للمناطق التي تزاول فيها املؤسسة استغاللهااالقتصادية و 

 املؤسسة في محيطها االقتصادي والتنافس ي.تأثير 

حسب درجة يتم تحديد القطاع الوظيفي والقطاع الجغرافي للنشاط االستغاللي للمؤسسة 

مستويات العوائد والخصائص العملياتية والتسييرية التي تميزه عن بقية حسب و  ،املخاطر

ويعتمد هذا التحديد على تحليل دقيق للنشاط  القطاعات الوظيفية التي تزاولها املؤسسة.

 .ولنظام املعلومات الداخلي)الوظيفي والتسييري(

 :ةط التاليو أن يحقق الشر يشترط لعرض بيانات القطاع املعني في امللحقات 
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من رقم األعمال خارج دائرة املجموعة )عمليات البيع بين وحدات  %50أن يحقق أكثر من  -

 املجموعة االقتصادية(.

العشر  املؤسسة ألصول  اإلجمالي حجمالو في  اإلجمالي أن تتجاوز مساهمته في رقم األعمال -

(10%). 

  .من رقم األعمال اإلجمالي %75الـ  -في حالة عدم توفر الشرطين السابقين–أو أن تتجاوز حصته  -

 الحد األدنى للبيانات املالية الواجب إدراجها: ▪

يتمثل الحد األدنى للمعلومات الواجب إدراجها عند إعداد القائمة امللحقة املبينة لألداء القطاعي 

 للمؤسسة في البيانات املالية التالية:

األصول و/أو حسب املوقع الجغرافي النتيجة حسب قطاعات األنشطة و/أو حسب استخدامات  -

 للعمالء.

القيمة املحاسبية الصافية لألصول حسب قطاعات األنشطة و/أو حسب استخدامات األصول  -

 و/أو حسب املوقع الجغرافي للعمالء.

حجم الخصوم )طويلة وقصيرة األجل( حسب قطاعات األنشطة و/أو حسب استخدامات  -

 عمالء. األصول و/أو حسب املوقع الجغرافي لل

حسب قطاعات األنشطة و/أو حسب استخدامات األصول تكلفة حيازة األصول املعنوية واملادية  -

 و/أو حسب املوقع الجغرافي للعمالء.

تكاليف االهتالك حسب قطاعات األنشطة و/أو حسب استخدامات األصول و/أو حسب املوقع  -

 الجغرافي للعمالء. 

)من غير االهتالكات: مخصصات تدني القيم والتحوط من  الخزينةتكاليف ال تستوجب حركية في  -

حسب قطاعات األنشطة و/أو حسب استخدامات األصول و/أو حسب املوقع  الخسائر(

 الجغرافي للعمالء. 

الحصة من النتيجة الصافية )مقّيمة بطريقة التكافؤ( حسب قطاعات األنشطة و/أو حسب  -

 لجغرافي للعمالء.استخدامات األصول و/أو حسب املوقع ا

حصيلة نواتج العمالء )من غير املجموعة االقتصادية( بالنسبة للتركزات بين املؤسسات حسب  -

 قطاعات األنشطة و/أو حسب استخدامات األصول و/أو حسب املوقع الجغرافي للعمالء.

 تجدر اإلشارة أن من صعوبات تطبيق هذا املعيار، نجد:
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املالئمة للبيانات القطاعية )حسب األنشطة أو حسب املوقع طريقة العرض صعوبة تحديد  -

 الجغرافي(. 

تجميع البيانات املتعلقة تكييف نظام املعلومات املحاسبي للمؤسسة ليكون قادرا على صعوبة  -

 بالقطاع الواحد.

 

 قائمة تدفقات الخزينة: -3

طرق عرض قائمة تدفقات الخزينة، التي تهدف إلى  IAS7يعرف املعيار املحاسبي الدولي السابع  

 وتسيير سيولتها.تمكين مستخدميها من تقدير القدرة املالية للمؤسسة ومن الوقوف على قدرتها على خلق 

 تقديم عام لقائمة تدفقات الخزينة: -1.3   

في جدول  IAS7السابع يتمثل الشكل املعياري لقائمة تدفقات الخزينة الذي قدمه املعيار املحاسبي الدولي 

. يقسم النموذج املقترح هذه التدفقات )الداخلة إلى خزينة محدد املكونات مقارنة ببقية القوائم املالية

 املؤسسة والخارجة منها( إلى ثالث مجموعات رئيسية:

 تدفقات عملياتية، -

 تدفقات استثمارية، -

 تدفقات تمويلية. -

حركات الخزينة )ارتفاعا وانخفاضا( جراء ممارستها لعملياتها تتمثل التدفقات العملياتية في كل 

 هذه التدفقات وفق طريقتين اثنتين:يولة. يمكن تحديد االستغاللية العادية والتي تقابها حركية في الس

مختلف التدفقات التي تساهم في رصيد الخزينة: تلخص  :االستخدام( نادرة) طريقة مباشرة •

كالتحصيالت من الزبائن، وتسديد املوردين والضرائب على النتائج وتسديد االشتراكات 

 االجتماعية.

تحدد قيمة التدفقات العملياتية من خالل طرح  االستخدام(: شائعةطريقة غير مباشرة ) •

وكذا والتغيرات في احتياجات رأس املال العامل  (التكاليف واألعباء غير النقدية )االهتالكات مثال

من  التدفقات الواجب إدراجها في املجموعتين األخريين )تدفقات استثمارية وتدفقات تمويلية(

 النتيجة الصافية.
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جة الصافية على املؤسسة إعداد وثيقة ملحقة تبين عالقة النتي، يجب في حالة اعتماد الطريقة األولى

بالتدفقات العملياتية، وهو ما يفسر اعتماد الكثير على الطريقة غير املباشرة لتحديد رصيد تدفقات 

 الخزينة من العمليات االستغاللية العادية.

، في التنازل عن األصول الثابتةحيازة أو تتعلق التدفقات االستثمارية باألساس بالتدفقات الناجمة عن 

ديون جديدة أو اكتتاب في سندات ) بالتغيرات في رأس املال أو في الديون  حين تتعلق التدفقات التمويلية

 (.توزيع أرباحديون سابقة، رفع رأس املال، تسديد أو 

تمثل الفرق في رصيد الخزينة في أول تجميع التدفقات سالفة الذكر )عملياتية، استثمارية وتمويلية( إن 

 املدة وفي نهايتها.

حسابات البنكية املدينة للمؤسسة بما فيها وفي أرصدة الاملوجودات في الصندوق تشتمل الخزينة على 

القابلة ، باإلضافة إلى عناصر األصول الجارية شديدة السيولة السحوبات على املكشف تحت الطلب

 .كالقيم املنقولة للتوظيف النقدي واملالي قصير األجلللتحويل 

 األدنى من البيانات املالية الواجب إدراجها:الحد  -2.3

حدا أدنى من البيانات املالية الواجب إدراجها في جدول  IAS7لم يفرض املعيار املحاسبي الدولي السابع 

تدفقات الخزينة، غير أن املتعارف عليه على الصعيد الدولي )في مختلف التشريعات التي تنظم مسك 

تقسم تدفقات الخزينة إلى املجموعات الثالث التي عرضناها آنفا )استغاللية، املحاسبة املالية( هو أن 

 استثمارية وتمويلية(.

 طرق عرض جدول تدفقات الخزينة: -3.3

 يمكن أن تعرض قائمة تدفقات الخزينة وفق طريقتين اثنتين: مباشرة وغير مباشرة.

املجموعات الثالث مباشرة بمحتوياتها الفرعية أي املتعلقة وفق هذه الطريقة تعرض  الطريقة املباشرة: -

  بكل مجموعة على حدة، على أن تجمع في النهاية في رصيد إجمالي لخزينة املؤسسة، وفق النموذج املوالي:

 تدفقات الخزينة املتأتية من عمليات استغاللية )نشاطات عملياتية(:+ 

 تحصيالت من الزبائن -

 للموردين وللمستخدمين مدفوعات  -

 فوائد مدفوعة  -
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 ضرائب على النتائج مسددة  -

 تدفقات الخزينة قبل احتساب العناصر غير العادية -

 خزينة املتأتية من عمليات االستثمار:التدفقات + 

 حيازة حصص مساهمة في رأس مال مؤسسات أخرى  -

 حيازة تثبيتات عينية   -

 واملعنوية واملالية مقبوضة نتائج التنازل عن التثبيتات العينية  -

 مستحقة مقبوضة فوائد  -

 توزيعات أرباح مقبوضة  -

 تدفقات الخزينة املتأتية من عمليات التمويل:+ 

 نواتج إصدار األسهم والسندات طويلة األجل  -

 تسديدات ديون اإليجار املالي -

 توزيعات أرباح مسددة  -

 + الرفع الصافي لخزينة والعناصر شديدة السيولة

 الخزينة في بداية الدورةرصيد  -

 رصيد الخزينة في نهاية الدورة =

 

وفق هذه الطريقة تعد قائمة تدفقات الخزينة انطالقا من النتائج قبل  الطريقة غير املباشرة: -

 الضرائب وقبل العناصر غير العادية، على النحو التالي:

 

 التدفقات النقدية الناجمة عن العمليات التشغيلية

 األرباح الصافية قبل الضرائب والعناصر غير العادية

 التعديالت املتعلقة بـ: -

 االهتالكات 

 مخصصات تغير معدالت الصرف 

 نواتج التوظيف املالي 

 التكاليف املالية  

 + األرباح التشغيلية قبل احتساب تغيرات احتياجات رأس املال العامل
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 + التغيرات في قيم الزبائن واملدينين اآلخرين

 التغيرات في قيم املخزون -

 ية:ار نشاطات االستثمالالتدفقات النقدية الناجمة عن 

 حيازة فروع شركات أخرى  -

 حيازة التثبيتات املعنوية والعينية -

 + التحصيالت املتأتية من التنازل عن التثبيتات

 + فوائد مقبوضة

 توزيعات األرباح -

 التدفقات النقدية الناجمة عن العمليات التمويلية:

 + نواتج إصدار األسهم 

 األجل+ التحصيالت املتأتية من االقتراض طويل 

 تسديدات مدفوعة جراء عمليات اإليجار املالي -

 التوزيعات املدفوعة )إن لم تكن حسبت في التدفقات عن العمليات االستثمارية( -

 + الرفع الصافي لخزينة والعناصر شديدة السيولة

 رصيد الخزينة في بداية الدورة -

 = رصيد الخزينة في نهاية الدورة

 

 الخاصة: جدول التغيرات في األموال -4

إن الهدف من إعداد هذه القائمة هو تمكين املستثمرين ومستخدمي القوائم املالية بصفة عامة من 

 تحليل قيمة املؤسسة وثروتها خالل الدورة املالية.

 تقديم عام لجدول تغيرات األموال الخاصة: -1.4

العموم يمكن القول أن التغيرات في إن أهم ما يميز هذه القائمة هو غياب نموذج موحد لعرضها، وعلى 

 األموال الخاصة خالل الدورة املالية تنشأ من مصدرين للمعامالت املالية هما:

 عمليات مع املالك )حملة رأس املال( تحديدا ما تعلق بالرفع في رأس املال أو بتوزيعات األرباح. -
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 ائج أم لم تظهر.مجموع النتائج املولدة من قبل املؤسسة، سواء ظهرت في حساب النت -

 تفصيال لهذا العنصر، ارتأينا أن نفصل في عناصر األداء التي ال تظهر في حساب النتائج يمكن أن تكون:

أثر تغيير الطرق املحاسبية )كتغيير طريقة احتساب االهتالكات أو تسيير تكاليف املخزونات..(  -

 .IAS8والذي ينص عليه املعيار املحاسبي الدولي الثامن 

عامالت املالية التي تطبق معايير خاصة، كتحويل العمالت األجنبية أو بعض التغيرات بعض امل -

 التي تطال القيم العادلة لألدوات املالية.

الحرية مطلقة في كيفية عرض البيانات املتعلقة بتغيرات األموال  IAS1وقد ترك املعيار املحاسبي األول 

ستخدام لعرض جدول تغيرات األموال الخاصة، تتركز في الخاصة. وعلى العموم فإن الطريقة شائعة اال 

 عرض مصادر وأثر هذه التغيرات كّل على حدة.

 الحد األدنى للبيانات الواجب إدراجها: -2.4

 تتمثل الحدود الدنيا للبيانات املالية واجبة اإلدراج في جدول تغيرات األموال الخاصة فيما يلي:

 

 املعلومات اإلضافية واجبة اإلدراج في تقرير النشاط املالي  جدول تغيرات األموال الخاصةالبيانات إجبارية اإلدراج في 

 النتيجة الصافية. -

النتيجة اإلجمالية والتفصيلية لكل مكونات النتيجة   -

 املقيدة مباشرة في األموال الخاصة.

اآلثار التراكمية لتغيير الطرق املحاسبية والتصحيح  -

 األساس ي لألخطاء.

 تغيرات رأس املال والتوزيعات. -

الرصيد االفتتاحي، والرصيد الختامي للنتائج غير  -

 املوزعة.

الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي ملختلف عناصر  -

 األموال الخاصة )االحتياطات، عالوات اإلصدار(.

ير املحاسبية تجدر اإلشارة أنه للمرور من أي نظام محاسبي محلي إلى نظام محاسبي يعتمد على املعاي 

إعداد ثالث ميزانيات )اثنتين مقارنتان،  -فيما تعلق بجدول تغيرات األموال الخاصة–الدولية، يجب 

وأخرى تتضمن الرصيد النهائي لألموال الخاصة في النظام املحاسبي القديم املتخلى  IAS1حسب املعيار 

 عنه(.

ائم املالية   IAS1املعيار املحاسبي األول: عرض القو

 عرض فلسفة ومجال تطبيق املعيار املحاسبي األول: -1

 يعرف املعيار املحاسبي الدولي األول قواعد إعداد وعرض القوائم املالية، بحيث يجمع بين:
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الجوانب املفاهيمية واإلطار العام واملبادئ العملية ملسك محاسبة حقيقية السيما املبادئ  -

 بة االلتزام، الحيطة والحذر، عدم املقاصة..الخ( املحاسبية األساسية )استمرارية النشاط، محاس

 مجموع الوثائق املكونة للقوائم املالية. -

تبيان الحد األدنى من املعلومات املالية الواجب إدراجها في كل قائمة مالية والغرض منها  -

 )املعلومات واجبة العرض، الحد اإللزامي من املعلومات في كل قائمة(.

تي جاء بها املعيار املحاسبي الدولي األول توافقا حقيقيا في عرض القوائم املالية أيا يتيح تطبيق املبادئ ال

كانت طبيعة نشاط املؤسسات االقتصادية التي تلتزم به. بحيث تقوم فلسفة هذا املعيار على ضرورة 

ية وإطار إيجاد مبادئ محاسبية دولية شاملة الغرض األساس ي منها هو توفير حد أدنى من البيانات املال

عام ملسك املحاسبة في ظل الظروف الدولية للمؤسسات العابرة للحدود الجغرافية للدول، مع ذلك ال 

يلزم املعيار املحاسبي الدولي األول املؤسسات بأخذ نموذج معين لعرض البيانات املالية لذلك يصنف على 

 أنه من املعايير املحاسبية الدولية املرنة نسبيا. 

 ملعيار املحاسبي الدولي األول:مجال تطبيق ا -2

يعتبر هذا املعيار قابال للتطبيق في كل املؤسسات امللزمة بعرض القوائم املالية وفق املعايير املحاسبية 

الدولية، بموجب التنظيمات والقوانين التي تنظم مهنة املحاسبة في بلدانها، بما في ذلك املؤسسات املالية 

 والبنوك ومؤسسات التأمين.

لتكملة  IAS30*ر اإلشارة أن البنوك على وجه التحديد ملزمة بتطبيق نصوص املعيار املحاسبي الدولي تجد

 الحد األدنى من البيانات واجبة العرض بالنسبة لها.

 :IAS1محتوى املعيار املحاسبي الدولي  -3

الحترام إلصدار قوائم يحتوى املعيار املحاسبي الدولي األول على مجموعة من االعتبارات املالية واجبة ا  

مالية صحيحة وذات مصداقية، كما يضم جملة من املبادئ املحاسبية التي يتعين على املحاسبين 

واملؤسسات عموما التقيد بها من بداية عملية مسك املحاسبة املالية إلى غاية انتهائها بإعداد ونشر 

 القوائم املالية.

 :IAS1املعيار املحاسبي الدولي  االعتبارات املالية األساسية لتطبيق  -1.3

 
 معيار البيانات المالية واجبة العرض من قبل البنوك والمؤسسات المالية الشبيهة.* 



 
22 

 يعرف املعيار املحاسبي الدولي األول القوائم املالية على أنها:

 امليزانية. -

 جدول حساب النتائج. -

 جدول التغيرات في األموال الخاصة. -

 جدول تدفقات الخزينة. -

 طرق املعالجة املحاسبية والقوائم امللحقة. -

الخزينة وجدول تغيرات الخزينة، هما قائمتان ماليتان تفسيريتان ملحتويات مع اإلشارة أن جدول تدفقات 

 قائمة املركز املالي )امليزانية(.

يهدف املعيار )في كل جوانبه( إلى نشر املؤسسات لقوائم مالية ذات مصداقية ومالئمة للنشاط األساس ي 

 الذي تقوم به املؤسسات، أي تكون القوائم املالية:

 حقيقة نشيط املؤسسة. قادرة على عكس -

قادرة على ترجمة الواقع االقتصادي الحقيقي للمؤسسة، خاصة فيما تعلق بقدرتها على خلق  -

 القيمة املضافة.

أن تغلب القوائم املالية للمؤسسات الجانب االقتصادي على الجانب القانوني في حالة تعارض في  -

 التقييد املحاسبي.

 املالية بعناصر الحيادية والحذر والتمام.أن تكون تتميز القوائم  -

بحيث أن توفر الخصائص املذكورة في القوائم املالية يسمح للمؤسسات بتحقيق أهدافها االقتصادية في 

 ظل احترامها للشروط التي يفرضها املعيار املحاسبي الدولي األول.

 :IAS2املبادئ املحاسبية التي جاء بها املعيار املحاسبي األول  -2.3

بعض املبادئ املحاسبية املتعارف عليها مسبقا، و أضاف  IAS1لقد عزز املعيار املحاسبي الدولي األول 

مبادئ أخرى تتعلق أساسا بتحسين نوعية املعلومة املالية املقدمة في القوائم املالية، نذكر من أهم ما جاء 

 من مبادئ في هذا املعيار كما يلي:

الية: يفترض أن تراعي كل القوائم املالية هذا املبدأ، بحيث أن مبدأ استمرارية الدورات امل -

الحسابات الالزمة إلعداد امليزانية الختامية التي تكون لها أرصدة ختامية، ستعيد فتح السنة 
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املالية بنفس األرصدة التي اختتمت بها السنة املالية املنقضية )عدا الحسابات املتعلقة بنتيجة 

التسيير املتعلقة بإعداد جدول حساب النتيجة )قائمة الدخل( فإنها  الدورة(. أما حسابات

سترصد في نهاية الدورة املالية )الحتساب النتيجة( ليعاد فتحها من جديد في السنة املالية املوالية 

 )مراعاة ملبدأ استقاللية الدورات املالية(.

ؤسسة، مبنيا على استمرارية النشاط، وعموما ال بد أن يكون إعداد القوائم املالية طيلة حياة امل 

 عدا في الحاالت التي يتعذر على املسيرين مواصلة االستغالل واللجوء إلى التصفية.

مبدأ محاسبة االلتزام: يشترط املعيار املحاسبي الدولي األول أن تقيد كل العمليات االقتصادية  -

الحق قبل عملية التسوية املالية. وقد محاسبيا وفق مبدأ االلتزام، واملقصود به أن يقيد الدين أو 

 استثنى املعيار من هذا املبدأ العمليات املالية التي تتم مباشرة بين حسابات النقديات.

مبدأ االحتفاظ بطريقة عرض القوائم املالية: ال يجبر املعيار املحاسبي الدولي األول املؤسسات  -

نه يؤكد على ضرورة احترام نفس طرق على احترام نموذج عرض معين للقوائم املالية، غير أ

العرض املعتمدة من سنة ألخرى ما لم يكن هناك داع ضروري وقوي لتغييرها )يجب أن يقود 

  تغيير طريقة عرض القائمة املالية إن وجد إلى شفافية ومصداقية أكبر(.

راعاة األهم مبدأ األهمية النسبية في العرض: ينص املعيار املحاسبي الدولي األول على ضرورة م -

النسبية للعناصر الواجب عرضها، بحيث يعرف املعيار األهمية النسبية للمعلومات على أنها 

"تكون املعلومات املالية ذات أهمية نسبية عالية إذا كان عدم عرضها يؤثر على القرارات 

وعلى االقتصادية واملالية التي يمكن أن تؤخذ مستقبال من قبل مستخدمي القوائم املالية"؛ 

أساس هذا التعريف يجب أن يعرض كل عنصر ذا أهمية نسبية بطريقة مستقلة عن بقية 

العناصر ذات األهمية النسبية. في حين يمكن أن تعرض بقية العناصر متدنية األهمية النسبية في 

 كتلة واحدة. 

عناصر الواجب تجدر اإلشارة، أن املعيار املحاسبي الدولي األول لم يقدم عتبة معينة ألهمية ال 

 عرضها، ال من حيث القيمة وال من حيث النسبة ضمن تركيبة العناصر اإلجمالية الواجب عرضها.

مبدأ عدم املقاصة: ينص املعيار على أنه ال يمكن أن تتم عملية املقاصة بين األصول والخصوم،  -

 وال بين األعباء والنواتج إال في الحاالت التالية:
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ينص على  18لي على ذلك، مثال املعيار املحاسبي الدولي رقم أن ينص معيار محاسبي دو  •

 حاالت إمكانية املقاصة بين األعباء والنواتج املتعلقة بالنشاط االستغاللي العادي.

في حالة أن الخسائر والعوائد الناجمة عن عمليات متماثلة ال تكون ذات أهمية نسبية  •

 تذكر.

ضرورة أن تظهر في القوائم املالية بالنسبة لكل عنصر من بدأ قابلية املقارنة: ينص املعيار على  -

العناصر املعروضة، قيمتها في السنة املاضية تسهيال للمقارنة وللتحليل الزمني من قبل 

مستخدمي القوائم املالية. كما ينص على ضرورة أن تكون املقارنة تفسيرية، أي أن كل العناصر 

 أن تستجيب لهذا املبدأ كذلك.   التي أدرجت تفاصيلها في امللحقات البد

 

 

 

 قائمة البحوث املتبقيةاألعمال املوجهة: 

 أعمال نهاية السنة وفق النظام املحاسبي املالي:

 وجب التطرق في هذا البحث إلى النقاط األساسية التالية:

 11/ 07عمليات الجرد املحاسبي واملادي وفق التشريع الجزائري )القانون التجاري، القانون  -

 املتعلق بالنظام املحاسبي املالي(

عمليات جرد األصول غير الجارية )مفهوم القيمة العادلة، االهتالكات، مؤونات تدني قيم األصول  -

 العينية واملعنوية، مؤونات تدني قيم التثبيتات املالية(

 املحاسبي.عمليات التنازل عن األصول غير الجارية خالل الدورة املالي وتقييدها  -

تسوية مؤونة تدني قيم املخزونات، عمليات تسوية املخزونات )فروق الجرد املبررة وغير املبررة،  -

 .تسوية املخزونات لدى الغير واملخزونات برسم األمانة(عدم وجود الوثائق الثبوتية للمخزونات، 

 الزبائن العاديين واملشكوك فيهم، وحاالت اإلفالس. عمليات تسوية قيم -

 تسوية القيم املنقولة للتوظيف املالي.عمليات  -

 التقارب البنكي والتسويات امللحقة بها.عمليات  -
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 عمليات تسوية الخصوم غير الجارية. -

 عمليات تسوية العمليات بعد إغالق الدورة املالية. -

ائم املالية وتحليلها:  إعداد القو

 إعداد ميزان املراجعة بعد الجرد )األهداف والتحليل(. -

 إعداد امليزانية الختامية وجدول حساب النتائج وقائمة التدفقات النقدية. -

 التحليل األساس ي للقوائم املالية: -

o  قائمة امليزانية: التحويل إلى ميزانية وظيفية والتحليل باستخدام النسب املالية ورأس

 املال العامل ومكوناته.

o  :تحويل جدول تجزئة القيمة املضافة وتجزئة الفائض اإلجمالي لالستغالل، قائمة الدخل

 حساب النتائج إلى وظيفي بعد إعادة توزيع األعباء حسب الوظيفة.

o  :تحليل مكونات الرصيد الختامي للنقديات )أرصدة عمليات قائمة التدفقات النقدية

 التمويل واالستثمار واالستغالل(.

القوائم املالية ومحتوياته، واالقتراحات التصحيحية لتسيير املؤسسة  مبادئ إعداد تقرير تحليل -

 بصورة أفضل.

ائم املالية الوظيفية حسب النظام املحاسبي املالي:  القو

 مبادئ التحليل الوظيفي للقوائم املالية. -

 إعادة ترتيب الكتل املالية في امليزانية الوظيفية ودالالت كل منها. -

كتل امليزانية وتحديد املركز املالي )عبر النسب املالي وتحليل رأس املال التوازن الوظيفي بين  -

 العامل(

 )وتحديد األعباء غير القابلة للتوزيع لألعباء حسب الطبيعةمبادئ تحديد نسب التوزيع األولي  -

 .(الوظيفي وسببيتها

املحاسبة بيعات حسب مفاهيم إعادة ترتيب عناصر جدول حساب النتائج وحسب تكلفة امل -

 .التحليلية

 االنتقال من املحاسبة املالية إلى املحاسبة التحليلية وفق مفهوم النظام املحاسبي املالي.  -

ائر:  النظام املحاسبي املالي وعالقة بالجباية في الجز
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 تطور النظام الجبائي في الجزائر. -

 مكونات قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. -

 .2015الجبائية في قوانين املالية بعد سنة التعديالت  -

حساب الضرائب على أرباح الشركات والضرائب على الدخل اإلجمالي )فئة األرباح التجارية  -

 والصناعية(

االنتقال من النتيجة املحاسبية إلى النتيجة الجبائية )شروط قبول خصم التكاليف من اإلدارة  -

  (تيجة الجبائيةاألعباء غير املحتسبة في النالجبائية، 




