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 ةالمقّدم

 من وظيفة العد   بدءا   المراحل من بالعديد رهاتطو   مسار في المحاسبةنُظم  تمر  
ُخاللُالعصوروالقياس التي عُ  ُثمُوظيفةُالتحليلُالتيُظهرتُمعُ رفتُبها القديمة،

اإلجابةُ دورهاُاألساسيُهوأصبحُ أي ،التواصلوظيفةُ إلىبدايةُالعصورُالوسطى،ُ
ُللمعلومات العالميُ االقتصادرات التي مي زت للتغي   نتيجة .علىُاالحتياجاتُالمختلفة

ُاألخير ُالربع ُ خالل ُالماضي ُالقرن ُوظهور نحو واتجاههمن تكتالتُ العولمة،
منُ المحاسبي ةللنُظم  مختلفُأنحاءُالعالم،ُكانُالبد إلىإمتدُنشاطهاُ ُكبرىاقتصادي ة 

ُ األمر ،التاكبة هذه التحو  مو ُدفع دُتوح   محاسبي ة البحث عن مرجعي ة إلىالذي
 .علىُالمستوىُالدولي المحاسبي ة المفاهيم

 
 ُ ُ ومخرجاتها المحاسبةر نُظم عتبت ُأساسية ُوسيلة تختلفُللتواصلُالمعلوماتيُالمالي.
ُأس ُبلد ُمن ُتطبيقها ُوطرق ُال زاالختالف الذي مي   .خرآ إلىاليبها محاسبي ة األنظمة

منُمقارنةُ مالي ةاليُالبياناتُخدمت  مس رةقد  م من د  الح إلىدولُالعالمُأدىُ المطب قة في
ُللمؤسسات مالي ةالاألوضاعُ هذاُ .دةموح   معاييربغيابُقراراتُ اتخاذعلىُ واألداء

ُالمنظماتُال الواقع ُمن ُبالكثير ُإلرساءُ المهني ةوالهيئاتُ دولي ةدفع لتكثيفُجهودها
،ُمنُخاللُالبحثُلزيادةُاالنسجامُوالتوافقُوتوحيدُالمفاهيم توافقُالمحاسبيمعالمُال

تحظىُبصفةُالقبولُ محاسبي ة بين الممارسات المحاسبي ة المختلفة، وإيجاد ممارسات
 .(1)(IFRS) مالي ةالللتقاريرُ دولي ةةُاألخيرةُبالمعاييرُالرفت في العشريني  عُ  ،الدولي

 

ُال ُالمعايير ُتطبيق ُ ي ةدولحظي IFRSُ) مالي ةالللتقارير ُدول ُمعظم ُباهتمام  ،العالم(
 عواملُمنها: عد ةساهمُفيُذلكُ

 
ُالماليُواإل • يُلمواكبةُمتطلباتُالحوكمةُوتعزيزُاالقتصادرتقاءُبمستوىُالتنظيم

 قُدرات المؤسسات على تطوير وتنويع نطاق عملياتها.
ُفي • ُالملموس ُمس االرتفاع ُخدمت  أعداد ُالبيانات ُبنوك،ُ ةمالي  الي ُحكومات، من

ُةشركات عالمي  ومستثمرين، محل لين ماليين،  ُمنُ إلى إضافة  ، ُمنُاالهتمام مزيد
المساهمين، خاصة  بعد أن أصبحت الشركات تُدار من مجالس إدارٍة وليس 

 المساهمينُأنفسهم.
 في الوقت المناسب، أمام حاالت التعث رالشفافةُوالمعلومةُالموثوقة،ُ إلىالحاجةُ •

 .مالي ةالماتُاألزو
• ُ ُالمالُبناء فهم مشترك للمفاهيم المحاسبي ة عبر الدول ل إلىالحاجة ُلغة توحيد

 العالمي. االقتصادتعزيزُالثقةُفيُ من واألعمال،ُومزيد
 

(1) International Financial Reporting Standards 
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 مؤثرات الدراسة

رهاُلتأث  العربيةُ الدول في القائمة والمحاسبي ة مالي ةالاختالفُالمفاهيمُوالتطبيقاتُ •
 .ي ة لكل دولةاالقتصادوالسياسي ة وبالبيئة التشريعي ة 

ُتطبيق • ُال انتشار ُللت دولي ةالمعايير ُالعالم مالي ةالقارير ُالدولُ في ُمواقف وتباين
 .العربيةُإزاءُتبنيها

 
 دراسةأهداف ال

ُالماليةُفيُ • ُللتقارير ُالدولية ُالمعايير ُتبني ُالعربيةالوقوفُعلىُوضع في الدول  .2017 كمُا
دياتُالتيُتواجههاُالدولُالعربيةُفيُتبنيُالمعاييرُالدوليةُإلقاءُالضوءُعلىُأهمُالتح •

 .واقتراحُبعضُالحلول
ُالمؤشراتُ مدى • ُوبعض ُالمالية ُللتقارير ُالدولية ُالمعايير ُمع ُالتوافق ُبين العالقة

 .فيُالدولُالعربية االقتصادية
 
 ّدراسةال أهميّة

ُالعرتوفير معلومات مجمع ة حول التشريعات المحاسبية في  • يمكنُاالعتمادُ بيةالدول
عليهاُفيُتحليلُواقعُتبنيُالمعاييرُالدوليةُومعرفةُمتطلباتُالدولُالعربيةُفيُهذاُ

 .المجال
 
 ّدراسةال نطاق

بقدر ما توف ر من معلومات موثوقة  دول العربي ةبجميعُال المحاسبي ة الن ظمالقوانينُو •
 .دراسةحتىُتاريخُال االستقاللللفترةُماُبعدُ

ُو • ُب المتعل قة ظم المحاسبي ةالن  القوانين ُإشرافُ مالي ةالالمؤسسات ُتحت ُهي التي
 .مالي ةالباألسواقُ رجةالُمد،ُوالشركاتُالبنوك المركزي ة

 
 الدول العربيةفي  المدرجةمؤسسات الماليّة والشركات أسباب اختيار ال

•  ُ ُالعربيةالمالي ة والشركات الُمدرجة في  المؤسسات عتبرت بتطبيقُ األكثر تأثرا   الدول
 .التجاري ة ومتطلباتُاإللتزامُبقوانينُالشركات مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال

 رئيسي القتصادات الدول العربي ة. تعتبرُمحرك •
ُإرتباط • رات  ذات ي ة العالمي ة والقوانين الصادرة عن الهيئات االقتصادبالتطو 

لجنةُ لرقابةُعلىُالمصارف،)هيئاتُا ي ةاالقتصادوالمنتدياتُ والمنظمات العالمي ة
 ( الخبازل،ُمجموعةُالعشرين...
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 تاريخ المحاسبة وأهم النماذج المحاسبيّةمفهوم و .1

مفهوم المحاسبة 
للنشاطُ مالي ةالالمحاسبة أحد فروع العلوم اإلجتماعي ة التي تهتم باإلدارة يُعتبر علم 
أنواعهاُومجاالتُ علىُاختالف والشركات اتيُوالرقابةُعليهُفيُالمؤسساالقتصاد
ُ كانت أنشطتها. ي ة التي االقتصادالمعامالتُفيُتسجيلُ األساسي ةتنحصرُوظيفتها

إعدادُ شملتُوظيفةُالمحاسبة .فيُصورةُنقديةُوتبويبهاُوتلخيصها كانت تتم عموما  
ُ ُدوري   مالي ةتقارير ُنشاط ُعن رها الشركاتة ُقيمةُ وتطو  ُذات ُمعلومات وتقديم

ُنجد .لمستعمليها ُ  بهذا ُوقياسُالنشاطُعب  المحاسبة ت ُتحديد يُاالقتصادرُعنُعملية
ُ ُالوحدات ُمستوى ُأفضلُلي ة وعلى المستوى الوطني، االقتصادعلى توصيل

هيُبذلكُمثلُغيرهاُمنُالعلومُ. القرار اتخاذ التيُيمكنُأنُتساهمُفيالمعلوماتُ
ُمنُالتقوم على مجموعة من المبادئ نشأت وتطو   ُالعديد ُلجهود هيئاتُرتُنتيجة

ر المهني ةةُوالمنظماتُاألكاديمي    .يُواالجتماعياالقتصاد عبر مراحل التطو 
 

ُظهورها ُبداية ُفي ُالمحاسبة ُي كان مفهوم ُأصبحتُ ،والقياس ى العد  تعد  ال ثم
 ُ ُت ُالعمليات ُتسجيل ُفن ُأنها ُتقوم مالي ةالعرفُعلى ُ التي لغرضُ الشركاتبها

 .أحد أفضل نُظم المعلومات اإلدارية وصوال  لكونهاالتقريرُالمتابعةُوالرقابةُو
 لذا يجمع جل   إستنادا  على معلومات موثوقة،البدائلُ الختياريهاُخدمت  ترشدُمس

 التاريخي ةأهمي ة اإلحاطة بالمسيرة المهتمينُبالبحثُفيُموضوعُالمحاسبةُعلىُ
ر هذه الوظيفة التي أصبحت مهمة ُلتطو  ُفقط ُليس ُالماضيُب، ُاكتشاف هدف

 .شافُالمستقبلكستعلىُا القُد رةالحقائق،ُبلُلفهمُالحاضرُو والوقوفُعلى
 

 تاريخ المحاسبة 2.1
 (2)في العصور القديمة والوسطى المحاسبة (أ

رت نتيجة   ُفيُالمجالُالنظريُ نشأت المحاسبة منذ القدم، وتطو  ُالمبذولة للجهود
 ة  خدم ،وفعالة مالئمة محاسبي ة لمعلومات والدائمة المستمرة يةُللحاجةوالعملي، ملب  
 تخاذاو التسيير ألغراض منها لالستفادة الشركات وخارج داخل لمستعمليها

 تأثرُباألوضاع الزمن، عبر ةتراكمي   عملية نتاج يُعتبر المحاسبي فالفكر القرار،
ره مراحل من مرحلة كل في السائدة مالي ةالو ي ةاالقتصادو االجتماعي ة  .تطو 

 
 منذ اإلنسانية الحضارة بداية إلى والقياس د  الع فهامراد كان التي المحاسبة ةنشأ تعود
ُاإلنسان أن  مدينة في الحفريات بعض. كتابة  وباألرقام أفكاره عن رعب  يُ  أن استطاع
ق.مُ سنة 3500 حوالي منذ ،شورييناآل عهد إلى تعود آثار اكتشاف إلى دل ت بابل
 حمورابي شرائع إلى إضافة   .منُالطوب ألواح شكل في المحاسبي ة تالسجال   تشبه
  .المحاسبي ة الممارساتماُيشبهُ وسير تنظيم إجراءات على موادها ضمن شملت التي

 .(3)صُ 2011-2010 النظام المحاسبي المالي بين االستجابة للمعايير الدولي ة ومتطلبات التطبيقرفيقُيوسفي:ُ (2)
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هاُالمصريونُت خدمرةُبعدُاألنظمةُالتيُاسمن بين األنظمة المحاسبي ة القديمة المتطو  
 الفضل لهم ويعود أثينا، في اليونانيون هخدمت  اس الذي المحاسبي النظام القدامىُكان

 .ق.م 415و 418بينُ ما الفترة في الحكومي ة للمدفوعات نظام ضعُأولو في
 
 محاسبي نظام ظهور إلى ،المركزي ة اإلدارة رتطو   أدى ،الروماني العهد في

 الحقبة هذه خالل .ةاإلمبراطوري   ونفقات إيرادات تسجيل إلىمركزيُهدفُ
 ن:يرئيسي نعاملي بفضل األمام إلى كبيرة خطوات المحاسبة خطت التاريخي ة

 
 ا  ركن روف   مما التجاري، التبادل لعمليات كوسيلة النقد وحدة استخدام في البدء •

 .المحاسبي القيد نظام أركان من ا  هام
 ثم اليوناني د  الع بنظام بدءا   ا  نسبي رةالمتطو   ةالعددي   األنظمة بعض ظهور •

 والعربي. الهندي النظامُالعددي ا  وأخير الروماني
 
ر من نصيبها حاسبةالم أخذت كما ُالحضارةُ التطو  ُللخوارزميُ اإلسالمي ةفيُعهد وكان

إضافات مهمة تمث لت في تطوير علوم الجبر واختراع رقم الصفر، الشيء الذي 
رها الحقا .   كان له األثر الكبير على تسهيل وتقد م المعامالت المحاسبي ة وتطو 

 
 (3)التجارة المحاسبة في عصر (ب
ُ عوتنو   دتعد  و اتساعهاو التجارة رتطو   مع ُمتطلباتُ التجاري ةالمعامالت واتساع

ُ و عشر القرنُالحادي منذ بالمحاسبة االهتمام تصاعد ،مالي ةال العمليات  عد ة لها فردتا
 دخول على ا  مؤشر ذلك وكان يالدي،الم عشر والرابع الثالث القرن في خاصة   كتابات

 .الذي كان يُمارس آنذاك التطبيقي المجال إلى إضافة  المجالُالنظريُ المحاسبة
 
ُوليباش لوقا" رأصد عشر الرابع القرن نهاية مع ألولُ( 4)(Luca Pacioli)ي"
ُ .ُباوأور في واسعا   را  اانتش عرفت التي وجالمزد   القيد مبادئ مرة مبادئُ عتبرتا

Pacioli ُاليوم للمحاسبة ميالد شهادة ُنعرفها  الدورة مفهوم أهملت نهاأ إال ،كما
المحاسبيُ للتسجيل سجالت ثالثة مرة وألول تاستحدث Pacioliمبادئُ .حاسبي ةالم

 :وهي وجالمزد   القيد بطريقة
ل: المذكرة •  هذه طبيعة تحليل دون التاجر بها قام التي العمليات كل فيها تُسج 

 العمليات.
ل: ةاليوميّ  •  وحسب دائنة، أو مدينة طبيعتها، حسب العمليات فيها تُسج 

 حسب زمني وبترتيب العمليات عناصر من لكلُعنصر مرادفةال الحسابات
 حدوثها. تاريخ

ُ : األستاذ دفتر •  طرفالب ذلكو ة،باليومي   تسجيلها تم التي تلمعامالا إليه لرح  ت
 الرصيد. الستخراج حساب لكل الدائن الطرفوالمدينُ

 .(4مصدرُسبقُذكرهُ)صرفيقُيوسفي، (3)
مؤسسُمبدأُالمحاسبةُ يُعتبر 15:ُرجلُدينُوعالمُرياضياتُإيطاليُعاشُفيُالقرنُلوقاُباشيولي (4)

 .المبنيةُعلىُالقيدُالمزدوج
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 نفس تأدية في عشر والسابع عشر السادس القرنين خالل المحاسبة استمرت
 إلى كذلك الحال وبقي السابقة، التاريخي ة المراحل في كانتُتؤديها التي ماتالخد

 الذي ةالبخاري ُ اآللة تاريخُاختراعُوهو عشر الثامن القرن من الثاني النصف
ُُ.أوربا في الصناعي ة الثورة عصر بداية المؤرخون يعتبره

ُ
 (5)المحاسبة أثناء وبعد الثورة الصناعيّة (ج

ر تاريخ في انعطاف نقطة عي ةالثورةُالصنا مث لت  بالغ لها كان إذ ي،االقتصاد التطو 
ُالفكرتطوُ  في األثر  االقتصاد وتيرة تسريع على نتائجها تقتصر ولم المحاسبي ر

ُتطوُ  ةراتُجذري ُتغي ُ إحداث في ساهمت بل فحسب،  شهدت التيُالمجتمعاتُرفي
 فلم .والعلمي المعرفي توىالمس دتُالرتقاءمهُ  ةنوعي ُ وتحوالت ةكمي ُراتُتغي ُ بدورها

 أصبحت بل وتبويبهاُاألثرُالماليُلألحداث تسجيل في محصورة المحاسبة وظيفةُتعد
أصبحتُ .منها المستفيدة الجهات إلى وتوصيلها وتحليلها مالي ةال األحداث قياس تشمل
 األداء وتقييم البشري ةو مالي ةالو ةالمادي ُ الموارد استخدام على للرقابة هامة وسيلة كذلك

 ،الماضيُالقرن من الثالثينيات منذ ةواإلحصائي ُ ةاألساليبُالرياضي ُ على باالعتماد
ُل ةالقياسي ُ باألرقام المحاسبة استعانت حين ُبياناتهاتعد ُكوسيلة  بظاهرة المتأثرة يل

ليونتيفُ 1937سنةُُخدمت ُاس حين ا ُتوطيد العالقة هذه ازدادت ثم ي،االقتصاد مالتضخُ 
(Leontief)(6)ُُُمكونات ُبين ُالعالقة ُرسم ُفي ُوالمخرجات" ُ"المدخالت نموذج

 .عتمدُهذاُالنموذجُعلىُالبياناتُالمحاسبي ةُللدولةااألمريكيُحيثُُاالقتصاد
ُ
 ةالعلمي ُ تهاوتطبيقا ةواإلحصائي ُ ةالرياضي ُ األساليب أصبحت الحاضر عصرنا في
ُالمحاسبي مجال في  بحاثواأل الدراسات لمعظم رئيسي موضوع القياس

 أساليب ترشيدُنحو استمرُالسعي طالما مرش حُلالستمرار االتجاه هذا المحاسبي ة،
ُُالمحاسبي ة. للبيانات ةالموضوعي ُ من المزيد توفير قصدب القياس

ُ
 الهيئات لعبتفيُالعالمُحيثُُالمهني ةزُعصرُالثورةُالصناعي ةُبنشأةُالجمعياتُتمي ُ

 أزمة بعد خاصة ُ المحاسبة ةنظري ُ وإثراء طويرت في ا ُهام ا ُدور دولي ةال المحاسبي ة
 المهني ة الجمعيات أخذتُ،ثارآ من عنه أسفرت وما 1930 سنة الكبيرُالكساد

 وتلعب وجودها، تفرض قوي ةُمنظمات لتشكيل بعضهاُالبعض مع حدتت ُ الصغيرة
ُ:جمعياتال تلك وأهم المحاسبي، توجيهُالعمل في ا ُريادي ا ُدور
ُ
 Institute of Chartered وويلز إنجلترا في قانونيينال المحاسبين عهدم •

Accountants in England and Wales (ICAEW)ُُ1880أسسُسنة 
 المشكالت من تتناولُالكثير محاسبي ةُاتنشر عد ة إصدار في أسهم والذي
 العالمي ة الحرب عقب النشرات تلك أهم صدرتو المحاسب، تواجه التي

 .لمحاسبي ةا المبادئ الثانيةُوتناولت

 .(6ُ-5مصدرُسبقُذكرهُ)صُرفيقُيوسفي، (5)
نموذجُُلالقتصادُلتطويرهعالمُأمريكيُفيُاالقتصادُمنُأصلُروسيُحائزُعلىُجائزةُنوبلليونتيف:ُ (6)

 .""المدخالتُوالمخرجات
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 American Institute ofللمحاسبينُالقانونيينُالعموميين األمريكيالمعهدُ •
Certified Public Accountants (AICPA) ولعب 1917 سنة أسس الذي 

 للمبادئ طرحه طريق عن الممارسات المحاسبي ة توحيد في ا  هاما  دور
 األمريكي ة المتحدة الواليات خارج نفوذه متداو ،عموما   المقبولة المحاسبي ة

 .المحاسبة مهنة تطوير في ةعالمي   آثار له فكان
 
 ةالعربي الدولفي  المهنيّةنشأة الجمعيات  (د

ة على الدول العربي ة في تكوين مصر العربي ة األسبقي   جمهوري ةكانُللمحاسبينُفيُ
 بحسب المصري ة الملكي ةالمحاسبينُوالمراجعينُ ة حيث أنشأت جمعي ةمهني   جمعي ة

ُالملكيُالصاد ُفالمرسوم ُ 24يُر ُتحولتُ 1946ابريل المحاسبينُ جمعي ة إلىثم
ُ ُ المصري ةوالمراجعين ُرقم ُجمهوري ُ 311بقرار ُالجمعيات1953ُلسنة ُثاني .

 .185حسبُالقانونُرقمُ 1969نتُبالعراقُفيُسنةُتكو   المهني ة
 

ُال ُلتكو جهودا   المصري ة جمعي ةعملت ُواليحثيثة ُالمحاسبين ُاتحاد مراجعينُن
ُ ُيوني 24 فيالعرب ُنقابة 1970و ُمن ُبدعوة ُوالمراجعينُ بالقاهرة المحاسبين
ُالمصري ة ُيضم ُالعربي ُالوطن ُفي ُمهني ُتجمع ُأول ُليصبح تحاداتُونقاباتُا،

مستوىُ إلىبمستواهمُالمهنيُ ليرتقيبالمهنة،ُ المحاسبينُوالمراجعينُالمشتغلين
 .ةعن التيارات السياسي  ا  بعيد وخبرة   ا  مةُالتيُسبقتناُتنظيمالدول المتقد  

 
العربي ة إال أن تباين وجهات النظر العربي ة  المهني ةأغلبُالجمعياتُ االتحاد إلىانضمُ
ر التحاد الجمعيات المحاسبي ة ملفات حال دون تقد   عد ةحولُ د والتطو  م جهود التوح 
فكرُالمحاسبيُفيُفرصةُأنُيرتقيُبال االتحادلذلكُلمُيجدُ بالشكلُالمأمول. المهني ة

 فيُهذاُالمجال. دولي ةالدول العربي ة التي ظلت تتبع ببطء الجهود ال
 

 أهم النماذج المحاسبيّة 3.1
 (7)(Continental) األوروبيأو  النموذج القاري (أ

ُ ُال تبن ييتم ُوسوقُمن قِ  نموذجهذا ُمركزي ُاقتصادي ُنظام ُلها ُالتي ُالدول بل
التيُ الحكومي ةفيُالجهاتُ تتمث لحدةُرأسماليُغيرُنشطُوالتيُتوجدُبهاُسلطةُوا

ي ة واإلجتماعي ة في ظل االقتصادر السياسات المحاسبي ة وتأثيراتها تقيم وتقر  
دةُبالقوانين،ُتكون محد   مالي ةالالعامة،ُوكنتيجةُلذلكُفإنُالقوائمُ الوطني ةاألهدافُ

ُ)نظام محاسبي موح   مما يجعل الممارسات المحاسبي ة أكثر توحيدا   رُوتوف  د(،
مرجعي ة يمكن من خاللها الحكم على كفاءة أي طريقة من الطرق المحاسبي ة 

 عةُلهذاُالمدخلُنجدُفرنساُوألمانيا.بِ عة، ومن الدول المت  ب  المت  
 

متطلباتُالحكومةُ تلب يةل بتوجيه المعلومات المحاسبي ة أساسا   النموذجزُهذاُيتمي  
ُأنهاُالوطني ةمتثالُللخططُفيُفرضُالضرائبُوالتأكدُمنُمدىُاال مثال   ،ُكما

 (.4)ص 2010 شعيبُحمزة:ُمداخلةُحولُالتنظيمُالمحاسبيُفيُالمدرستينُالفرنسيةُواألمريكية (7)
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ُوالسلطاتُ ُالعمال ُمثل ُالمختلفة ُالمجموعات ُمن ُالعديد ُاهتمامات تعكس
ُ ُوالمجتمعُككلُ)الموازنة ُالنسبي  اإلدارية بينُاحتياجاتُمتخذيُالقرارات(،ُة

ُالمحاسبيُ إضافة   دلذلكُفإنُالنظام زُبسهولةُعمليةُاالتصالُعلىُيتمي   الموح 
ُوالمؤ ُوالمسمستوىُاألفراد ُالمحاسبين رُين، األمر الذي يوف  تخدمسساتُبين

 إمكانيةُأكبرُللمقارنةُوالتنبؤ.
 

ُالومن أهم االنتقادات الموج   ُلهذا ُالالزمةُ نموذجهة ُللمرونة ُالمحاسبة فقدان
ددُبيئةُاألعمال،ُوكذاُافتقارُالنظامُالمحاسبيُلتتماشى مع تعق    القُد رة إلى الموح 

 .مالي ةالذاتيُللقوائمُالتطويرُوالتحسينُالعلىُ
 

ةُت فرنسا بعد الحرب العالمي ة الثانية بإعادة البناء، وانتهجت سياسة اقتصادي ة مبني  اهتم  
ُتحقيقُ ُعلى ُالذيُيرتكز ُالعام ُالمحاسبي ُالمخطط ُاعتماد ُحيثُتم ُالتخطيط، على

لمهنةُي ة العامة كزيادة الدخل وزيادة الناتج القومي مع أهمي ة أقل االقتصاداألهدافُ
المؤثرة على القواعد المحاسبي ة، القانونُالضريبيُمنُأهمُالعواملُالمحاسبة، ويُعتبر 

 ُ ُأقلُتقنيةُمحيث ت ُالمحاسبة ُ قارنة  عتبرُمهنة ُاألنجلوسكسونية  إلى إضافة  بالمحاسبة
زُلقواعد المحاسبي ة المتعارف عليها، هذا وتتمي  والةُلإلطارُالعامُشك  مختلف القوانين المُ 

 ةُبشكلُكبيرُوتهتمُبالشكلُأكثرُمنُالمحتوى.اسبة الفرنسية بكونها تحفظي  المح
 

ُالفرنسيُمنُمخططُتطو   ُالمرجع ُمحاسبيُر ُحيثُ إلىعام ُمحاسبي، ُقانون إنشاء
 للمعايير المحاسبي ة الفرنسية كما يلي:التطبيقاتُ رتتطو  

 
ُالمعاي1947 - 1946 خاللُالفترة • التخطيطُ ر المحاسبي ة بالتوازي معي:ُميالد

 يُالوطني.االقتصاد
ُأساسُالمعايير1982ُ - 1947 خاللُالفترة • ُاعتبارُالمخططُالمحاسبيُالعام :

ُالمحاسبةُتقوي   إلى إضافة  المحاسبي ة مع إطار قانوني ضعيف،  ُبين ُالعالقة ة
هوالجباية،ُواتباعُ  األوروبي. التوج 

ُالفترة • ُ: تمي زت بتطو  1996 - 1983 خالل هر ُكانُ األوروبي التوج  حيث
 للتوجيهُالرابعُوالسابعُوتوجيهاتُأخرىُأثرُكبيرُعلىُالمحاسبةُالفرنسية.

ُ: تقوي  1996 بعد • ُوقوتها ُالمعايير ُإصدار ُمسار ُالمخططُالقانوني ةة ُيبق ُولم ،
 المحاسبيُالعامُالمرجعُالوحيدُحيثُاقتصرُعلىُالحساباتُالفرديةُللمؤسساتُفقط.

 
 (8)(nAnglosaxo) النموذج األنجلوسكسوني (ب

المختصةُ المهني ةيتولىُالممارسونُلمهنةُالمحاسبةُوالمنظماتُ نموذجهذاُالفيُ
لُعملية وضع وتطوير المبادئ والقواعد واإلجراءات المحاسبي ة دون تدخ  

ُالقوانين والحكومة، حيث يتمي   ُهذا ُمجموعةُ النموذجز ُبين ُاالختيار بمرونة
 ي ة.قتصاداالمختلفةُمنُالطرقُواإلجراءاتُلنفسُاألحداثُ

(.3مصدرُسبقُذكرهُ)صشعيبُحمزة:ُ (8)
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بلُالدولُالتيُيسودُبهاُنظامُاقتصاديُحرُمعُأكثر من قِ  نموذجهذاُال تبن ييتمُ
وبريطانيا وكندا، حيث تُدار  األمريكي ةنشطةُمثلُالوالياتُالمتحدةُ مالي ةأسواقُ

ي ة يتم من خالل اليد االقتصاداألنظمة المحاسبي ة على أساس أن توزيع الموارد 
ُلنظا ُوالخفية ُنحوالظاهرة ُوتتجه ُالحر، ُالسوق ُالمستثمرينُ تلب ية م احتياجات

 والمقرضين من المعلومات المحاسبي ة.
 

ُتعارضُمصالحُمس ُأن منهمُ ي مخرجات النظام المحاسبي جعل كال  خدمت  إال
ُمنُ تلب يةيحاول التأثير على المعايير واإلجراءات المحاسبي ة ل احتياجاته

ُاالنتقاداتُا ُمنُأهم ُلذا ُبعضُلموج  المعلومات، ُمصالح ُالمدخلُهيمنة ُلهذا هة
المستثمرينُوالمقرضين(ُعلىُمصالحُالفئاتُاألخرى،ُ ين )خصوصا  تخدمالمس

ُالقانونيُ إلى إضافة   ُاإللزام ُ  -فيُبعضُاألحيان -غيابُحجة ُأهمُالتي ت عتبر
 ة.بل جهات غير حكومي  من قِ  المعد ةعنصر لتنفيذ اللوائح والتشريعات المحاسبي ة 

 
لُالقطاعُرائدة التيار األنجلوسكسوني الذي يتكف   األمريكي ةلوالياتُالمتحدةُا تعد  

ُالمحاسبيُعنُطريقُالشركاتُال عاتُوالمجم   ُكبرىالخاصُفيهُبمهمةُالتنظيم
ُفيُالسوقُالماليُوبينُ المهني ة ُالمنافسة ُحدة ُاشتداد ُولكنُمع وأربابُالعمل،

ُم ُالتنظيمُدة الجنسيات، بدأ يتسع مجال تدخ  تعد  الشركات ُعملية ُفي ُالدولة ل
ُالمحاسبي، ويتمي   ُالمتحدة ُالواليات ُفي ُعامة ُبصفة ُالقانون بكونهُ األمريكي ةز

مثلُالنموذجُالفرنسي،ُحيثُلكلُواليةُقانونهاُ مكتوبا   وليس قانونا   عرفيا   قانونا  
 ُ ،ُة بالمحاسبة قليلة نسبيا  المتعل ق القانوني ةعتبرُالنصوصُالخاص بالشركات، وت

 ماُأنُدورُاإلدارةُالجبائيةُضعيفُنتيجةُفصلُالمحاسبةُعنُالجباية.ك
 

ُتأث رت  ُالمتحدة ُالواليات ُفي ُاإلنجليزيةُ األمريكي ةالمحاسبة ُبالمحاسبة بعمق
ُالمتحدةُ نظرا   ُالمملكة ُواستعمار ُالمشتركة ُاللغة ُبسبب ُالبلدين ُبين للتشابه

 من األمريكيين هم أساسا   لزمنُطويل،ُوكونُكثير األمريكي ةللوالياتُالمتحدةُ
 مهاجرونُمنُالمملكةُالمتحدة.

 
"ُلمواجهةSECُ" األمريكي ة مالي ةالهيئةُتداولُاألوراقُتمُتأسيسُ 1934فيُسنةُ

،ُوبدأتُبإلزامُالمؤسساتُالراغبةُفيُالدخول1929ُي ة لسنة االقتصادآثارُاألزمةُ
ُبنشرُتقاريرُ ُفيُدوري   مالي ةللبورصة ُحيثُتمثلُدورها ُالمستثمرينُة، حماية

عنُطريقُنشرُكلُالمعلوماتُالمفيدةُلهمُفيُعمليةُاتخاذُالقرارات،ُوفوضتُ
ُللمحاسبينُ إلىهذه اللجنة مهمة وضع المبادئ المحاسبي ة  ُاألمريكي المعهد

-1938القانونيين العموميين، وذلك عن طريق لجنة المبادئ المحاسبي ة )بين 
ُال1959 ُالمبادئ ُمجلس ُطريق ُعن ُثم (،1973ُ -1959محاسبي ة  )بين (،
ُ وأخيرا   ُتشكيلُمجلسُمعاييرُالمحاسبة FASBُ" مالي ةالتم الذيُ 1973"ُسنة

 .األمريكي ة مالي ةالهيئةُتداولُاألوراقُتحتُرقابةُ يمارس مهامه حاليا  
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ُ ُالبيئة ُ القانوني ةي ة، االقتصادويمكنُتحديد ُفيُالوالياتُالمتحدة ،ُاألمريكي ةوالجبائية
 اطهاُبالمحاسبةُكماُيلي:ُوارتب

 
مماُ األمريكي ةرتُالمؤسساتُ: في بداية القرن العشرين تطو  يّةاالقتصادالبيئة  •

ُفبرزتُالحاجةُ نمو إلىأدىُ أكثرُ مالي ةمعلوماتُ إلىالعملياتُحولُرأسمالها،
عدمُرضاُمستعمليُالتقاريرُ إلىتُأد   1929ة،ُحيثُأنُأزمةُة ومصداقي  شفافي  

ُفبدأمالي ةال ُالحكومةُ مالي ةالت جهود تحسين المعلومة المحاسبي ة و، ُطرف من
وهيئات البورصة والمهنة المحاسبي ة، من جهة أخرى يُعتبر السوق األمريكي 
ُفيُمجالُ ُهامة ُمكانة ُاألمريكيون ُالمستثمرون ُسوقُعالميُحيثُيحتل بمثابة

بيرةُونشطةُيساهمُبصفةُك مالي ةالماُجعلُمجلسُمعاييرُالمحاسبةُ األعمال،ُوهو
 .دولي ةفيُإصدارُمعاييرُالمحاسبةُال

ُ: تنو  القانونيّةالبيئة  • ُعدم ُنتجُعنه علىُوضعُ القُد رةعُالمجتمعاتُفيُأمريكا
 دةُوملزمةُفيُهذاُالمجال.نصوص قانونية موح  

 
 النموذج األوروبي القاري النموذج األنجلوسكسوني 

المصدر الرئيسي 
 للتمويل

 كالبنو مالي ةالاألسواقُ

النظام القانوني 
 والجبائي

 
 

يتمُإعدادُالقواعدُوالمعاييرُ
لمحاسبي ة من طرف المنظمات ا

بغرضُخدمةُ ةالخاص
احتياجاتُالمستثمرين،ُوتكتفيُ

 الدولةُبمهمةُاإلشراف

القواعد والمعايير المحاسبي ة يتم 
إعدادهاُمنُطرفُالدولةُ

)المخططُالمحاسبيُوالقانونُ
جاتُالتجاري(،ُبماُيخدمُاحتيا

 الكلي. االقتصاد
المرجع واألساس 

 المحاسبي
يتمُوضعُإطارُتصوريُموحدُ

للقواعد والمبادئ المحاسبي ة، 
 ويمثلُأساسُإصدارُالمعايير.

ُيمثلُ يتمُوضعُمخططُمحاسبي
ُالمحاسبيُ)اإلطارُ المرجع

 التصوريُضمني(.
المستعملين 
المستهدفين 
للمعلومات 
 المحاسبيّة

الدائنين،ُالموردين،ُالمستثمرين،ُ لىالمستثمرينُبالدرجةُاألو
 إلىاإلدارةُالجبائية،ُاألجراء،ُثمُ
مختلفُاألطرافُالتيُتتعاملُ

 معُالمؤسسةُوالمستثمرين.
نشر الحسابات 

 السنوية
وفصليُ نصفُسنويسنوي،ُ

ُالمتحدةُ ُالواليات  (األمريكي ة)في
 سنويُوسداسي

 نظرةُقانونية نظرة اقتصادي ة نظرة المؤسسة
لنتيجة حساب ا

 المحاسبيّة
يجبُأنُتترجمُالنتيجةُ

ي ة االقتصادالوضعيةُ
قيمُ راتتغي  للمؤسسة،ُو

 أصولهاُوخصومها.
 تُحد د بضوابط خص صاتالم

الرغبةُفيُتقليلُالنتائجُعنُ
 خص صاتطريقُسياساتُالم

 واالحتياطات.

العالقة بين 
 المحاسبة والجباية

ُالجبائيةُخارجُ ُالقضايا تعالج
)القواعد المحاسبي ة  ةمالي  الالقوائمُ

 الجبائية(. مستقل ة عن النظم

ُالجبائيةُ قوي ة عالقة ُالقواعد بين
والقواعد المحاسبي ة )يتم االنتقال من 

ُالجبائيةُ إلىالنتيجة المحاسبي ة  النتيجة
 ببساطة(
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 ماليّةالللتقارير  دوليّةال المعايير رتطوّ نشأة و .2
 مرحلتين، إلى دولي ةال المعايير خاللها رتوتطو   تظهر التي التاريخي ة الحقبة تقسيم يمكن
 .دولي ةوذلكُحتىُظهورُلجنةُمعاييرُالمحاسبةُال 1972سنةُ وبعد 1972سنةُ قبل

 
  1972سنة  قبل 1.2

 بهدف،ُدولي ةال والمنتدياتُوالملتقيات المؤتمرات عقد حول ا  منصب   االهتمام كان
الممارساتُ في االختالفات من التقليل أو إزالة ومحاولة النظر وجهات تقريب
  :المؤتمرات هذه أهم ومن الدول، بين للمحاسبة العملية

 
  .1949 سنة مؤتمر أول للمحاسبينُوعقد األمريكي المعهد مؤتمرات •
 مؤتمر أول وكان والماليين ييناالقتصاد للخبراء األوروبي االتحاد مؤتمرات •

 أوروبية. محاسبي ة جمعي ة 12 وضم 1951سنةُ
 .1972 سنة مؤتمر أول وكان الهادي، والمحيط سياآ لمحاسبي اإلقليمي االتحاد مؤتمرات •

 
  1972بعد سنة  2.2

 من جديدة مرحلة عن 1972 ماُقبلاُالفترةُشهدت هالتيُ دولي ةال المؤتمرات أسفرت
ُعنها دولي ةال المعايير رتطو   مراحل  ،دولي ةال المحاسبة معايير لجنة ميالد انبثق

ُو  سيدني مدينة في المنعقد للمحاسبة العاشر الدولي مؤتمرال خالل هذاحدث
 الدول. بين المحاسبي االختالف تقليص على العمل الرئيسي اهدفهوكانُاألستراليةُ

 
 دوليّةال المحاسبة معايير لجنة 3.2

خذتُشعارُالتوحيدُالمحاسبيُالدوليُكأحدُات   .مقرهاُلندنو،1973ُتأسستُسنةُ
ُ ُاألساسي ةمهامها ةُإصدار العديد من المعايير والنشرات التفسيري   تمكنتُمنو،

د تمي زت واألعمال التنظيمي   ة التي ساهمت في إرساء نظام محاسبي دولي موح 
لقدُكانُالهدفُ .العالي ةةُمعلوماته المحاسبي ة بالحجم الكافي المدروس وبالنوعي  

 دُفيُاالتي:منذ نشأتها محد   لجنةمنُتأسيسُتلكُال
 

 فيماُبينُالدولُالمشاركةُعلىُنطاقُدولي. الوطني ةلمحاسبي ة مناقشةُالقضاياُا •
ُأفكار • كمعاييرُتبن ييمكنُ محاسبي ة طرح وإصدارهُا  المصلحةُالعامة. تخد م دولي ةهُا
من التوافق بين الممارسات المحاسبي ة فيما بين الدول المشاركة  تحقيق قدرٍ  •

 ةُللمقارنة.يسمح بالقابلي  
  .القبولُالدوليُلماُيصدرُعنُاللجنةُمنُمعاييرالعملُعلىُتحقيقُقدرُمنُ •

 إلىقسمُنالتُتبتحو   1973عامُ إنشائهامنذُ دولي ةمرتُلجنةُمعاييرُالمحاسبةُال
 :(9)ينفترت

 2009لدوليُإصالحُالنظامُالمحاسبيُللمؤسساتُفيُظلُالتوافقُالمحاسبيُا أهمي ةنورُالدينُمزياني،ُ (9)
(.186 - 185)صُ
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 1992و 1973الفترة ما بين  :أوالا 

نُمنُعشرةُأعضاءُهمُممثليُهيئاتُالمحاسبةُبدأت اللجنة بمجلس إدارة تكو  
عامُ 01لمؤسسةُلها،ُصدرُعنُاللجنةُأولُمعيارُرقمُفيُالدولُالعشرُا الوطني ة
تُتلق   1976موضوعه "االفصاح عن السياسات المحاسبي ة"، وفي عام  1974

حيثُقررتُمجموعةُ مالي ةالي ة واالقتصاداللجنةُأولُدعمُقويُمنُالمؤسساتُ
ُالبنوك ُال ةزيالمرك   محافظي ُالعشر ُال ُكبرىللدول ُاللجنة ُمع  دولي ةالتعاون

للبنوك،ُ مالي ةاليلُمشروعُتتبناهُاللجنةُإلصدارُمعيارُمحاسبيُعنُالقوائمُوتمو
 إصدارُمعيارُمحاسبيُللتقريرُالماليُفيُالبنوك. إلىهذاُالدعمُأدىُ

 
ُ ُبب 1978ومنذ ُتتسع ُاللجنة ُعضوية ُدائرة ُمنُمضنادأت ُالدول ُمن ُالعديد ام

بتوحيدُوتوفيقُ دولي ة،ُبدأتُاالهتماماتُال1984منُعامُ اعتبارا   .مختلفُالقارات
متهاُلهذا الغرض نظ   دولي ةمؤتمراتُ عد ةقدتُ، حيث عُ معايير المحاسبة عالميا  
ُ ُاالوراق ُتداول ُ األمريكي ة مالي ةالهيئة ُوالتعاون ُالتنمية ي ة االقتصادومنظمة

عنُعولمةُفيُهذهُالمؤتمراتُبدأُالحديثُ ،ُحيثمالي ةاللألوراقُ دولي ةال جمعي ةوال
 .مالي ةالريرُامالُوآلياتُحمايةُالمستثمرينُوكذلكُعولمةُالتقأسواقُال

 
 دولي ةهيئاتُومنظماتُ عد ة 1986منذُ دولي ةلجنةُمعاييرُالمحاسبةُال إلىانضمُ

التيُكانتُالمحركُ IOSCO مالي ةالللجانُاألوراقُ دولي ةفاعلةُمنها:ُالمنظمةُال
ةُعنُمست قلمتكاملةُ دولي ةئةُهي إلىاألساسيُوراءُإعادةُهيكلةُاللجنةُوتحويلهاُ

عمليةُوإدارةُفيُتوجيهُ الملموس هادور إلى إضافة  الدوليُللمحاسبين،ُ االتحاد
 قبولها عالميا .دعمُو ا  دولي المعايير المحاسبي ةتطويرُ

 
ُ ُالمحاسبة ُمعايير ُمجلس ُبانضمام ُللجنة ُالدولي ُالدعم األمريكيُ مالي ةالتواصل

(FASB) ُ1990ةُسنةُاللجنة االستشاري   إلىاالوربيُ التحادامُانض اكمو 1988سنة. 
 

ا   1992الفترة ما بعد  :ثانيا
ُالفترة تمي زت ُ هذه ُالتيُترمي ُاألنشطة ةُزيادة قبول الهيئات النظامي   إلىببدء

 .مالي ةالللجانُاألوراقُ دولي ةالمنظمةُالومنهاُ دولي ةلمعاييرُالمحاسبةُال دولي ةال
 

لهُالمنظمةُوذلكُائمة التدفقات النقدية" أول معيار تقب  :ُ"ق07وكانُالمعيارُرقمُ
ُاللجنةُالأصد رمنُالمعاييرُالتيُ معيارا   "14،ُيليهُقبولُ"1993عامُ  دولي ةتها

ُ 1994ُوذلكُفيُالعام ُاللجنةُقبولُهيئةُتداولُاألوراقُ لقيت،ُكما  مالي ةالهذه
 .دولي ةثالثةُمعاييرُل (SEC) األمريكي ة

العملُ FASBقبولُمجلسُمعاييرُالمحاسبةُاألمريكيُ بعدنةُجتواصل الدعم لل  
ُأرباحُاألسهم حول هاالمشتركُمع ُتمويلُوواف ،مشروع ُالدوليُعلى ُالبنك ق

 إلصدارُمعيارُعنُالمحاسبةُالزراعية. عٍ مشرو
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االقناع الدولي لتوحيد الممارسات المحاسبي ة، فقد طالب محاوالتُاالهتمامُو تواصل
ُاألمريكي ُوووزراء التجارة لمنظمة التجارة العالمي ة  الكونغرس لبورصةُالجنة

 .دولي ةالعمل على االنتهاء من المعايير المحاسبي ة ال سرعةب 1996سنةُ األسترالية
 
ُالتنظيميُوالمحاسبيُبصورةُملحوظةُعامُكث   تمُ ،ُحيث1997فتُاللجنةُنشاطها

قُعملُمعُممثلينُمنُوكذلكُفري (SIC)لجنة دائمة للتفسيرات المحاسبي ة  تشكيل
 1998والمشتقات،ُوفيُعامُ مالي ةالللعملُعلىُمشروعُاألدواتُ الوطني ةالمجالسُ

 .عضو مائةال دولي ةتجاوزُعددُالدولُاألعضاءُفيُاللجنةُال
 

ر المهم في عام  صدرُحيثُ دولي ةاإللتزامُبتطبيقُالمعاييرُال هو 2002أما التطو 
ُاألور ُوالقانون ُ بي ُ تزملالذي بموجبه ا ُالبورصاتُ الُمد رجةالشركات في

غيرُ 2005فيُموعدُأقصاهُأولُينايرُ دولي ةاالوربيةُبتطبيقُمعاييرُالمحاسبةُال
 للمؤسساتُالتيُتطرحُسنداتُفقط. 2007دُاألجلُحتىُد  أنه مُ 

 
ُبازلُ دولي ةتعاظمتُالثقةُفيُلجنةُمعاييرُالمحاسبةُال،2000ُسنةُوفيُ بإعالنُلجنة

وللجهودُالمبذولةُ دولي ةلمعاييرُالمحاسبةُالالمصرفيةُدعمهاُوقبولهاُبالشؤونُالخاصةُ
ثالثينُ مالي ةالللجانُاألوراقُ دولي ةالمنظمةُاللعولمةُالمحاسبة،ُفيُنفسُالعامُقبلتُ

دة في البورصات العالمي ة باستخدامها في ( معيارا  دوليا  وسمحت للشركات المقي  30)
ُاألصلي. للقيد اتالتقريرُالماليُكمتطلب  والتداولُخارجُحدودُموطنها

 
يالتُعلىُتعد  (ُالمحاسبةُالزراعيةُوإدخال41ُرُ)ياموافقةُاللجنةُعلىُالمع إلى إضافة  

ُاألدواتُ( وإصدار إرشادات تفسيري  14(ُو)12المعيارينُ) ُلمعيار  (.39رقمُ) مالي ةالة
 

ُال تُلجنةأصد ر ُ دولي ةمعاييرُالمحاسبة ُعملها  ا  محاسبي ا  رمعيا 41خاللُفترة
(IASُو)33 (ُتفسيرُمحاسبيSIC.) 
 

معُ ،واسعا   ،عالميا   إنجازا  كبيرا  وانتشارا   دولي ةقتُلجنةُمعاييرُالمحاسبةُالحق  
وكذلكُالطريقةُالتيُتتمُ دولي ةذلكُفإنُالطريقةُالتيُتتمُبهاُصناعةُالمعاييرُال

ُتكشفُ ُالقبول ُعملية ُبها ُ تعد   إلىالحاجة ُالمعاييرُسسُقيل جوهري في ا بول
  الصادرةُعنهاُوآلياتُتطويرهاُحيثُتأخذُفيُاالعتبار:

 
ة الهيئة وذلك بإبعاد عملية صناعة المعايير المحاسبي ة عن كل تحقيق استقاللي   •

 العالمي ة. مالي ةالالدوليُللمحاسبينُوبعضُالمنظماتُ االتحادالضغوط خاصة  من 
 الخمس.تحقيقُهيكلُجغرافيُعالُبحضورُمختلفُالقاراتُ •
معالجاتُ تبن يمنُ بدال   دولي ةممارسة الدور التطويري للمعايير المحاسبي ة ال •

 وطنيةُومحاولةُاكسابهاُالطابعُالدولي.
 
ُ ُالتم ُالمحاسبة ُمعايير ُلجنة ُهيكلة ُ دولي ةإعادة تأسيسُمجلسُو 2001فيُسنة

فيُطبقا  لالئحة الصادرة  2001ينايرُ 25 في  IASBدولي ةمعاييرُالمحاسبةُال
 ا  تفسير 23و (IFRS) ا  جديد ا  رعيام 17 تمُإصدار 2001ومنذُ .2000 مايو 24

 .2016سنةُ حتى ذلكو( IFRIC) ا  محاسبي  
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منذُتأسيسهُعلىُوضعُخططُلتوفيقُالمعاييرُ دولي ةعملُمجلسُمعاييرُالمحاسبةُال

فةُالمكل   الوطني ةالمحاسبي ة على المستوى الدولي والمحلي وذلك بالتعاون مع المجالس 
 .محلي ةبصناعة المعايير المحاسبي ة ال

 
 الدوليالتوافق المحاسبي جهود  4.2

ُ ُالمحاسبي ُالفكر ُالعلوم ُباقي ُشأن لمعرفة المحاسبي ة تتسم بخاصيتين فاشأنه
 علىُالصعيدينُالتطبيقيُوالنظري. ر،ُوهذامتالزمتين هما: االستمرارية والتغي  

ُفاالستمراري   ُتشير ُ إلىة ُالخبرات ن القواعد واالعراف المحاسبي ة وتكو  تراكم
 لها نظريا . ا  وتقب  بمرور الزمن بعد ثبوت منفعتها عملي  

 
ر في بيئة األرتهقد   إلىرُفتشيرُة التغي  أما خاصي   عمالُنتيجةُا على مواكبة التطو 

ُاألساسيُفيُالنهايةُو قانوني ةعوامل اقتصادي ة واجتماعية و ُوهدفها تكنولوجية
 شاملة. حاسبي ةم ةتكوين نظري  

 
تحقيقُتوافقُ إلى (IASB) دولي ةومنُهذاُالمنطلقُيسعىُمجلسُمعاييرُالمحاسبةُال

 عوامل.تلكُالل محاسبي في الممارسات المحاسبي ة على المستوى الدولي استجابة  
 
 المحاسبي ة الممارساتتعميمُ نحو االتجاه هو األخيرة، اآلونة في المحاسبة زمي   ما أهم
 ةالشمولي   نحو العالمي االقتصاد الذيُإنتاب التوج هو ي ةاالقتصادراتُللتطو   تيجةن دولي ةال

 والشركات كُبرىال ي ةاالقتصادالتكتالتُ وظهور الخارجية التجارة وتحرير والعولمة
ُاألموال حري ةوخاصة  من  الجنسيات دةتعد  م ُلرؤوس  المحاسبة عن فالحديث ،إنتقال
 دولي ةال الهيئات مختلف بلقِ  من المبذولة الحثيثة الجهود إلى قالتطر   إلى يقودنا دولي ةال

ُالمحاسبي التوحيد معالم إلرساء ،المهني ة والمنظمات  :وأهمها الدولي والتوافق
 

 منظمة األمم المتحدة (أ
 مبادئقُالمحاسبيُوالماليُمنُخاللُإرساءُالشب المتحدة األمم منظمة اهتمام برزي

 واالجتماعيُالتابع ياالقتصاد توصيةُالمجلس نُخاللم الدولي المحاسبي التوافق
 الجنسيات دةتعد  م الشركات وضع لدراسة خبراء مجموعة بتعيين  1926سنة لها

 بالقوائم قةمتعل   دولي ة معايير وإصدار المحاسبي ة، الن ظم توحيد حولُإمكانية والبحث
 تعيين تم 1927 عام في .عنها اإلفصاح المعلوماتُالواجب لىع التركيز مع مالي ةال

 مهمةُالقيام لهم أوكلتالدوليُ ياالقتصادمعنيينُبالشأنُالماليُ خبراء مجموعة
  :التالية األهداف لتحقيق بدراسات

 
 
 على والبحث مالي ةال القوائم إعداد عند الحالي ة المحاسبي ة الممارسات مراجعة •

ُواالحتياجات مختلف  تواجهها يالت المشاكل بمعالجة الخاصة المتطلبات
 .الدول مختلف في للمحاسبة المهني ة الممارسة
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 ومدى ،مالي ةال القوائم من عليها لالمتحص   المعلومات في النقائص تحديد •
 .منهاُلتحسينها قد مالمُ  مالئمة

ُ  بقائمة التوصية •  القوائم تشملها أن ينبغي التي المعلومات من األدنى د  الح نبي  ت
 من ةقد مالمُ  واالقتراحات التوصيات االعتبار عينب معُاألخذ المعد ة مالي ةال

 المهنيين. طرف
 
 الممارسات باختالف ا  إهتمام المتحدة األمم هيئة أظهرت 1928 عام في

ُاقتراح من المحاسبي ة  بالقوائم خاصة   دةموح   محاسبي ة معايير إصدار خالل
 خبراء من ونتتك عمل بتكوينُمجموعة الهيئة هذه قامت 1929 عام وفي ،مالي ةال
الدوليُ المحاسبي التوافق تحقيق األساسي هدفها ،دولي ةال المحاسبة معايير في

 قواعد وتحديد ومناقشتها مراجعتها بل فقط، المعايير إصدار في يتمثل ال وعملها
ُ وفي إصدارها،  للمعايير المستمر التطوير مهمتها لجنة تأسيس تم 1930عام
ُضرورة رةوالمتغي   الحالي ة الحتياجاتا تلب يةل دولي ةال المحاسبي ة  التشاور مع
 .المعايير لهذه الدولي القبول لتأمين والنقاش

 
 (10)(CDEOوالتنمية ) ياالقتصاد التعاون منظمة  (ب

 الجنسيات دةتعد  م الشركات حث نتتضم   توجيهات 1976 سنة المنظمة نشرت
ُع لىع  مالها رأسو اتاالستثمار وصافي األعمال ونتيجة الدخل ناإلفصاح

 نظرا   االنجلوساكسونية المنظومة دول بلقِ  من قبوال   التوجيهات هذه لقيت. العامل
 المحاسبة مختصةُبمعايير لجنة لمنظمةلو. األمريكي ة المعايير من عام لقربهاُبشكل

 موضوعا عادة يكون الذي المحاسبة مجال في جديد هو ما بكل تهتم دولي ةال
 .لملتقياتها

 
 وروبياأل االتحاد  (ج

 المعد ة مالي ةال القوائم توافق ومسألة المحاسبي التوحيد بموضوع تأسيسه منذ اهتم
 التابعة الشركات قوانين بين بالتنسيق خاص إطار األوروبيةُفي الشركات بلقِ  من

 تم الذي الرابع التوجيه توجيهاتُمنها عد ة عنه وصدرت ،االتحاد دول لمختلف
 بهاااللتزامُ يجب قواعد عد ة إلى قتطر   والذي 1978 يوليو 25 بتاريخ اعتماده

 السابع والتوجيه األوروبية، األموال لشركات الختامية الحسابات إعداد عند
عةبالحساباتُ المتعل ق يونيو 13 بتاريخ الصادر  إتباعها الواجب والمبادئ المجم 
 بتاريخ ادرالص الثامن والتوجيه الشركاتُالتابعة، أو األم للشركة بالنسبة سواء

 .القانوني ةالمراجعةُ بعملية المكلفين المهنيين بتأهيل والخاص 1984 ريلبأ 10
 

وفريقجنةل  حواليولهامجلسخاللمنتعملالكبرى،الصناعي ة الدولنبيللتعاوندوليةمنظمة (10)
األعضاءُوتنشرللدولالمالي ةاألسواقباتجاهاتتتنبأالسنة،فياتنشري  ثالثعنهاتصدرعمل،
.األسواقلهذهالتنظيميللهيكلتحليليوصف
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 أشار المحاسبي التوافق في جديد إتجاه األوروبي االتحاد تبعا 1995 نوفمبر في
 االتحاد أن األوروبية المفوضية وأعلنت ،ةالجديد باإلستراتيجية المحاسبي ة إليه

ُتوجيهاتإ من نيتمك   حتى حقيقي كتحر   إلى يحتاج  للشركات واضحة عطاء
لجنةُ قامت حيث العالمي ة، المال أسواق دخول في ترغب التي األوروبية
 المحاسبة معايير توافق درجات بدراسة األوروبي لالتحاد التابعة اإلتصال

 توافق هناك أن مفادها نتيجة إلى ووصلت األوربي، االتحاد توجيهات مع دولي ةال
 للشركات سمح مما التغاضيُعنها، يمكن بسيطة جزئيات في إال بينهما متا شبه

 مجموعة بإعداد األوروبي االتحاد خارج البورصات في التسجيل في الراغبة
 .مالي ةال القوائم واحدةُمن

 
 (IFACالدولي للمحاسبين ) االتحاد (د

 ا  عضو 155 يضم ، 1977سنة تأسس المحاسبة، لمهنة ةعالمي   منظمة هو
 خالل من دوليا   المحاسبة مهنة تطوير األساسي هدفه ،دولة 118 من ظمةومن

ُعالقات استعمالها، على والتشجيع جيدة معايير إعداد  عد ة مع جيدة وتربطه
بوضعُ الدولي االتحاد قام وقد العالم، دول مختلف في محاسبي ة ومنظمات هيئات

 :التالية المعايير
 
 التأكيد اتوخدم للمراجعة دولي ةال المعايير •
 الجودة لمراقبة دولي ةال المعايير •
 المهنة ألخالقيات دولي ة قواعد •
 الدولي التأهيل معايير •
 العام القطاع في المحاسبة معايير •
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 (11) في دول العالم ماليّةالللتقارير  دوليّةنظرة عن التوافق مع المعايير ال .3
 مالي ةالللتقاريرُ دولي ةال حولُتأصيلُتطبيقُالمعايير دولي ةمعُالجهودُال إتساقا  

فيُسياقُتسريعُدائرةُتطبيقُهذهُالمعاييرُ دولي ةفقدُبذلتُالعديدُمنُالجهودُال
منُأهمُهذهُالجهودُالدراسةُالتيُقامُبهاُمجلسُمعاييرُ علىُالمستوىُالدولي.

 المحاسبةُالدولية.
 

 دوليّةدراسة مجلس معايير المحاسبة الُخالصة  1.3
ُالمحا ُمعايير ُمجلس ُالقام IASBُ) دولي ةسبة ُعلى ُبدراسة ُمنُ 150( دولة

مختلف مناطق العالم فيما يتعل ق بتوافق التشريعات المحاسبي ة مع المعايير 
 الُمد رجةفيُكلُدولةُ)فقطُالشركاتُ محلي ةللشركاتُال مالي ةالللتقاريرُ دولي ةال

ُفيُمارسُ(، البيانات محد  مالي ةالوالمؤسساتُ ُيلي2017ُثةُكما ُفيما النتائجُ.
 التحليلي ة للد راسة:

 

 المنطقة 
عدد الدول 

 تضّمنتهاالتي 
 لدراسةا

الدول التي لديها 
 تشريعات ملزمة
لكل أو أغلب 

 محليّةالشركات ال
 (IFRSبتطبيق )

نسبة 
التطبيق 
داخل 
 المنطقة

الدول التي 
بعض ل تسمح

الشركات 
بتطبيق  محلّيةال

(IFRS) 

ال  الدول التي
لكل تسمح 

الشركات 
بتطبيق  محلّيةال

(IFRS) 

 0 1 %98 43 44 أوروبا

 3 1 %83 19 23 إفريقيا

 0 0 %100 13 13 الشرقُاألوسط

 6 3 %73 24 33 وأوقيانوسياسياُآ

 2 8 %73 27 37 األمريكي ةالقارةُ
 11 13   126 150 المجموع

 
 النتائجُالتالية: إلىراسةُصتُالدخلُ 
والمؤسساتُ الُمد رجةلكلُالشركاتُ ملزمةدولةُلديهاُتشريعاتُ 126هناكُ •

%ُمن84ُيعادلُأيُماُ مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُالبتطبيقُ لديها مالي ةال
األوروبي،ُكندا،ُأستراليا،ُروسيا،ُتركيا،ُ االتحادمنهاُدولُإجماليُالدول،ُ

ُجنوبُ ُاألرجنتين، ُالمكسيك، ُالبرازيل، ُالخليجي، ُالتعاون ُمجلس دول
 إفريقيا...ُ

ُيوج • ُ 13د ُ سمحتدولة ُالبتطبيق ُ دولي ةالمعايير  عضبل مالي ةالللتقارير
%ُمنُإجمالي9ُاُنسبتهُلديها،ُأيُم مالي ةالوالمؤسساتُ الُمد رجةالشركاتُ

 كايمان،ُبانما،ُهوندوراس. ُجزرمنهاُاليابان،ُسويسرا،ُالدولُ

(11) jurisdiction/#analysis-by-standards-ifrs-of-world/use-the-around-http://www.ifrs.org/use. 
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 شركاتلل مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُالبتطبيقُ الُتسمحدولةُ 11هناكُ •
ُ مالي ةالوالمؤسساتُ الُمد رجة ُنسبته ُأيُما ُالدولُ%ُم7لديها، ُإجمالي ن

 ،ُالصين،ُالهند،ُمصر،ُفيتنام.األمريكي ةمنهاُالوالياتُالمتحدةُ
 

ُفيُالدراسةُضمنُ ُالمختارة ُبيانيُيجمعُفيُنفسُالوقتُالدول ُيليُرسم فيما
(ُ ُ 150العينة ُمع ُالمتوافقة ُالدول ُحسبُالمناطقُوعدد ُالدولة(  دولي ةالمعايير
 فيُكلُمنطقة. مالي ةالللتقاريرُ

 
دولة(ُحسبُ 150ضمنُالعينةُ) IFRSرسمُبيانيُحولُعددُالدولُالمتوافقةُمعُ

 المناطق
 

 
 

ُ ُالتي ُللدول ُالكبير ُالعدد ُال تبن ترغم ُ دولي ةالمعايير وسرعةُ مالي ةالللتقارير
ُالُتزالُا ُإالُأنه ُكقتصاديات كبيرة عالمي  إنتشارها ُة  األمريكي ةالوالياتُالمتحدة

، إذ تعطي هذه الدول أهمي ة أعلى IFRSوالصينُواليابانُوالهندُلمُتلتزمُبتطبيقُ
ُ ُالبعضُمنُهذه ُلكنُفيُنفسُالوقت، ُالمحاسبيُالمحلي. الدولُتعملُلنموذجها

منُخاللُمفاوضاتُمعُ مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال تبن يعلىُالنظرُفيُ ا  حالي
 ،ُاليابانُوالهند.األمريكي ةوهيُالوالياتُالمتحدةُ دولي ةمعاييرُالمحاسبةُال مجلس
 

ماحُباستخدامُالمعاييرُنتهجتُمجموعةُمنُالدولُسياسةُالسمنُجهةُأخرى،ُإ
كايمانُوهوُماُ ُجزر)الُاإللزام(ُومنهاُسويسراُوبنماُو مالي ةالللتقاريرُ دولي ةال

 .للمستثمرينبجلبهاُ سياسةُهذهُالدولُالمعروفةيتناسبُمعُ
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 المحاسبة في الدول العربيّة تطّور .4

المحاسبي ة في الدول العربي ة  الن ظمرُيتناول البحث في هذا الجزء بالتفصيل تطو  
ُ ُالتيُساعدتُفيُ إلى االستقاللمنذ ُالعوامل ُوأهم ُال تبن ياليوم  دولي ةالمعايير

ُ ُ إلىوصوال   مالي ةالللتقارير ُفي ُالتوافق ُهذهُ ةالعربي لدولاملخصُعن مع
 المعاييرُوذلكُمنُخالل:

 
 القوانين المحاسبيّة في األقطار العربيّة تطورّ  1.4

رات التي  ياالقتصادالدول العربي ة بالحراك  تأث رت اُشهدت هالعالمي والتطو 
المحاسبي ة على غرار بقية دول العالم لكن هذا التأثر كان  الن ظمالممارساتُو

ُ ُمتفاوتة ُ نظرا  بدرجات ُالكيانات ُالبيئةُول ي ةاالقتصادلطبيعة ُفي لتفاوت
  .في الدول العربي ة الثقافي ةو جتماعي ةواال،ُي ةاالقتصاد

 
المعايير المطب قة  توافقر البيئة المحاسبي ة ومدى تفصيلي لتطو  فيماُيليُعرضُ

اليومُ إلى استقاللهامنذُ العربي ة الدولفيُكلُ مالي ةالللتقاريرُ دولي ةال معُالمعايير
ُ ُاإلستنادُالبيانات المرجعي ة التي تشك   مجموعة مختارٍة منمع ُيمكن ُركيزة ل

 . ةالعربي الدولفيُالبيئة المحاسبي ة رُتطو  عليهاُفيُتفسيرُوتحليلُ
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 (12) المملكة األردنية الهاشمية •

يرُالتأث إلى إضافة  بالطابعُالعثمانيُ االستقاللالقوانينُبالمملكةُاألردنيةُبعدُ تأث رت
 1964الصادرُسنةُ التجاري ة.ُإشتملُقانونُالشركاتُالحقا البريطانيُوالفرنسي

ُ ُأو  على ُاإلفصاحات ُتنظيم ُمحاوالت ُمنُ مالي ةالل ُبعضُأنواع ُإلزام ُتم حيث
ُ ُب التجاري ةالشركات ُبيانات ُأوُ مالي ةإعداد ُالبيانات ُهذه ُمكونات ُتوضيح دون

سنةُ إلىمرات وصوال   عد ةألردنيُطريقةُإعدادها.ُتمُتحديثُالقانونُالتجاريُا
حسبُ مالي ةباألردنُبياناتُالشركاتُ تعد  أنُأصبحُمنُاإلجباريُحيثُ 1997

ُتفصيلالمحاسبي ة العالمي ة  مبادئال ُدون ُعامة ُأن .بصفة ُاألخرىُ إال القوانين
  .لي ةماال الدولي ة للتقاريرمعاييرُالالقطاعية فس رت األمر على أن المقصود هو 

 
 (IFRSبيانات مرجعية لدراسة تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ) قائمة

 1946 سنةُاإلستقالل
عددُالسكانُ)بالمليون(ُ)تقريرُالبنكُالدوليُ

2016ُ) 9.46 

 درجةُالتنافسيةُالعالميةُ
لسنةُ Heritage Foundation)تقريرُمنظمةُ

2017) 
4.3 

 شرُالحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىؤم
 66.7 (2018-2017االقتصاديُالعالميُلسنةُ

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
 57.3 (2017لسنةُ

 جمعيةُالمحاسبينُاألردنيين فيُالمحاسبةالجهةُالمهنيةُالمختصةُ

 المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية النظامُالمحاسبيُالمستعملُللبنوكُوالمصارف
سبُالموقعُاإللكترونيُالمرجعُالقانونيُ)ح

 (المركزيُاألردنيللبنكُ
لسنةُ 22قانونُالشركاتُالتجاريةُرقمُ

1997 
 المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية النظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُالمدرجة

لقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُالمرجعُا
ان لبورصة  (عم 

 

ةُللهيئةُاألردنيةُلألوراقُالمالي 2007قانونُ
 باإلضافةُإلىُقانونُالشركاتُالتجارية

 
 

ُالشركاتُواإلفصاحات :أيمن حداد: مراجعة للتشريعات المحاسبي ة (12) ُ)2016 حوكمة ُ(15-5صُ.
 (ويتاألمريكيةُبالك)الجامعةُ
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 (13)اإلمارات العربيّة المتحدة  •

بالشريعةُ االتحادالقوانين في دولة اإلمارات العربي ة المتحدة في فترة ما بعد  تأث رت
ُ وكذلكُالنموذج اإلسالمي ة ُ ياالتحادالقانونُ نص  البريطاني.  1984لسنةُ 8رقم
منتظمةُلكنُدونُ محاسبي ة مسكُدفاترعلىُضرورةُ التجاري ةبالشركاتُ المتعل ق

ُإلى ُمحاسبي. استخدام اإلشارة ُنظام بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالي ة  أي
تحتُإشرافُبنكُاإلماراتُالمركزيُفقدُتمُإلزامهاُبتطبيقُ التيُتقع واالستثمارية

  .1999نايرُي 25الصادرُفيُ 20المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالماليةُحسبُالتعميمُرقمُ
 

ُ ُرقم ُالقانون ُ 2جاء ُ المتعل ق 2015لسنة ليفرضُصراحةُ التجاري ةبالشركات
في دولة اإلمارات العربي ة المتحدة عدا  مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال استخدام

 .لكلُسلطةُمنطقةُحرةُنظامهاُالخاصالشركاتُالموجودةُبالمناطقُالحرةُإذُ
 

 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )سة تطبيق ئمة بيانات مرجعية لدراقا
 1972 إلتحادسنةُا

ُالدوليُ ُالبنك ُالسكانُ)بالمليون(ُ)تقرير  9.27 (2016ُعدد
درجةُالتنافسيةُالعالميةُ)تقريرُمنظمةُ

Heritage Foundation ُ5.3 (2017لسنة 

الحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُشرُؤم
 76.9 (2018-2017ةُاالقتصاديُالعالميُلسن

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
 76.89 (2017لسنةُ

 تيةاجمعيةُالمحاسبينُومدققيُالحساباتُاإلمار فيُالمحاسبةالجهةُالمهنيةُالمختصةُ
 المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية النظامُالمحاسبيُالمستعملُللبنوكُوالمصارف

كترونيُلموقعُاإللالمرجعُالقانونيُ)حسبُا
  1999لسنةُ 20التعميمُرقمُ المركزي(إلماراتُالعربيةُمصرفُال

 المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية النظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُالمدرجة
ُالقانو ُلالمرجع ُاإللكتروني ُالموقع  سوقنيُ)حسب

ُالمالية أبوظبي  (لألوراق
ةُدليلُاإلفصاحاتُللشركاتُالمدرجةُببورص

 يظبأبو
المرجعُالقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُ

 (لهيئةُاألوراقُالماليةُوالسلع
 2000لسنةُ 03قرارُمجلسُاإلدارةُرقمُ

 المتعلقُبتنظيمُاإلفصاحاتُوالشفافية

ُاإللكترونيُلمركزُ ُالموقع ُالقانونيُ)حسب المرجع
ُالمالي(  دبي

قانونُالشركاتُالصادرُعنُمركزُدبيُالماليُ
 2017 والمعدلُسنة 2009ة(ُسنةُ)منطقةُحر

يعطيُالحريةُلسلطةُاإلشرافُبقبولُمعاييرُ
محاسبةُدوليةُ)الُيقتصرُعلىُالمعاييرُالدوليةُ

 للتقاريرُالمالية(

( 5-3)ص:  2012 المتحدة العربيّة اإلماراتالمحاسبيّة في دولة  التقاريرعلى  تأثير الثقافة: ياس الخفاجي (13)
 .2012الجامعة األمريكية بالشارقة 
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 مملكة البحرين •

الذيُنصُفيُالموادُرقمُ 1987القانونُالتجاريُسنةُ رصدإثرُتأسيسُالمملكة،ُ
وإعدادُبياناتُ محاسبي ة مسكُسجالتب التجاري ةعلىُإلزامُالشركاتُ 31 إلى 20
قدونُ مالي ة يلُللقانونُالتجاريُتعدالنظامُالمحاسبيُالمطلوب.ُينصُال إلى التطر 

ُ ُ 2001الصادرُسنة يجبُعلىُمدققيُالحساباتُ" 219ومنُخاللُالفصلُرقم
فمنُهذاُ ."دولي ةدُماُإذاُكانتُحساباتُالشركةُمتالئمةُمعُمعاييرُالمحاسبةُالالتأك  
 .مالي ةالللتقاريرُ دولي ةمملكةُالبحرينُالمعاييرُال تبن تطلقُتكونُقدُالمن
 

 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )ئمة بيانات مرجعية لدراسة تطبيق قا

 1971 سنةُتأسيسُالمملكة
عددُالسكانُ)بالمليون(ُ)تقريرُالبنكُالدوليُ

2016ُ) 1.4 

 Heritageظمةُدرجةُالتنافسيةُالعالميةُ)تقريرُمن
Foundation ُ4.54 (2017لسنة 

الحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُشرُؤم
 68.5 (2018-2017االقتصاديُالعالميُلسنةُ

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُلسنةُ
2017) 68.44 

 جمعيةُالمحاسبينُالبحرينية الجهةُالمهنيةُالمختصةُفيُالمحاسبة

 المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية المستعملُللبنوكُوالمصارف النظامُالمحاسبي

ونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُالمرجعُالقان
 المركزي( مصرفُالبحرينل

وابطُلبنكُالبحرينُالمركزيُضكتابُال
(Volume1 BR1-1.4) 

 المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية النظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُالمدرجة
لقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُجعُاالمر

 كتابُمعاييرُاإلفصاحُلبورصةُالبحرين (البحرين لبورصة
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 ةيّ تونسال جمهوريّةال •

المخططُالمحاسبيُالفرنسيُلسنةُ،ُاالستقاللالتونسيةُإثرُ جمهوري ةال إستخدمت
ُمن طرف الشركات التونسي   استعماله واستمر   1957 ُحتىُسنة حيثُ 1968ة

ُ  كان لزاما    الن ظم منصُوالتخل   االستقاللرتهاُعلىُز قد  عز  على الدولة الناشئة أن ت
ي ة للدولة. أوكلت االقتصادالتيُباتتُالُتفيُبالتطلعاتُ االستعمارالمحاسبي ة لفترة 

المجلسُالوطنيُللمحاسبةُالذيُأخذُعلىُعاتقهُتطويرُنظامُمحاسبيُ إلىالمهمةُ
ُ ُإحتياجاتُيتماشى ُالبنكُ ة.مرحلوتحدياتُالمع ُمحافظ ُمن ترأسُالمجلسُكل

 دُهيئةُالخبراءُالمحاسبينُبتونس.المركزيُوعمي
 

على مجموعة من القواعد المحاسبي ة  1968احتوىُالنظامُالمحاسبيُالجديدُلسنةُ
ي تمي زت بأغلبية تفيُتلكُالفترةُال ياالقتصادالبسيطةُإذُكانُيفيُبحاجياتُالنسيجُ

ُوالمتوس ُالمحاسبيُرغمُط طة.الشركاتُالصغيرة ُالنظام ُالشركاتُهذا بقتُكل
 .إلزامي ةفيُحقهُيضفيُعليهُصبغةُ قانونُرسمي عدمُصدور

 
ُ دولي ةرت المعايير المحاسبي ة العالمي ة وأنشأ مجلس المعايير التطو    1973فيُسنة

ليخلقُديناميكيةُعلىُمستوىُالفكرُالمحاسبي.ُقامُالمجلسُالوطنيُللمحاسبةُبتونسُ
ُالم رات العالمي ة وءعايير المحاسبي ة التونسية لتتالبمراجعة فيُ أصد رم مع التطو 

مع المعايير المحاسبي ة  النظام المحاسبي للشركات حيث كان متناسقا   1996ديسمبرُ
 .فيُتلكُالفترة دولي ةال
 

ةُببعضُالقطاعاتُكقطاعُالمتعل قالمجلسُالوطنيُللمحاسبةُبعضُالمعاييرُ أصد ر
عةبالبورصةُوكذلكُمعاييرُتتعلقُبالحساباتُ ستثماراالالبنوكُوشركاتُ  .المجم 

 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )ئمة بيانات مرجعية لدراسة تطبيق قا
 1956 سنةُاإلستقالل

 11.4 (2016ُعددُالسكانُ)بالمليون(ُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
 Heritageمنظمةنافسيةُالعالميةُ)تقريردرجةُالت

Foundation ُ3.93 (2017لسنة 

الحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُاالقتصاديُشرُؤم
 55.7 (2018-2017العالميُلسنةُ

ُلسنةُ ُالدولي ُالبنك ُاألعمالُ)تقرير ُبيئة  64.89 (2017مؤشرُجودة
 هيئةُالخبراءُالمحاسبينُبالبالدُالتونسية الجهةُالمهنيةُالمختصةُفيُالمحاسبة

 معاييرُالمحاسبةُالتونسية تعملُللبنوكُوالمصارفالنظامُالمحاسبيُالمس

المرجعُالقانونيُ)حسبُالموقعُ
 (التونسي اإللكترونيُللبنكُالمركزي

 22قرارُوزيرُالماليةُالمؤرخُفيُ
الذيُيعتمدُمنُخاللهُ 2001نوفمبرُ
 للقطاعُالبنكي المحاسبيةالمعاييرُ

 محاسبةُالتونسيةمعاييرُال النظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُالمدرجة

 لبورصةلقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُالمرجعُا
 (تونس

معُ 1994لسنةُ 117القانونُرقمُ
 96القانونُرقمُ التعديالتُالصادرةُفي

 2009لسنةُ 64والقانونُرقمُ 2005لسنةُ
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للتقارير  دوليّةأهم اإلختالفات بين المعايير المحاسبيّة التونسية والمعايير البقائمة 

 .IFRS (14) ماليّةال
 المعايير التونسية دوليّةالمعايير ال الموضوع

 مالي ةالالقوائمُ

 .المركزُالمالي .1
 .بيانُالدخلُوالدخلُالشامل .2
راتُفيُحقوقُقائمة التغي   .3

 .الملكي ة
 .قائمةُالتدفقاتُالنقدية .4
 .اإليضاحات .5

 المركزُالمالي .1
 قائمةُالدخل .2
 قائمةُالتدفقاتُالنقديةُ .3
 اإليضاحات .4

رباح/ُالخسائرُاأل
اإلستثنائيةُواألرباح/ُ
 الخسائرُالغيرُعادية

 ُ خصصُلهاُإيضاحاتُخاصةُت
 ان كانت ذات أهمي ة جوهرية

عرضُببيانُالدخلُبنودُمنفصلةُ
عنُاألرباح/ُالخسائرُاإلستثنائيةُ
 واألرباح/ُالخسائرُالغيرُعادية

ل الضريبةُالمؤجلة عةفيُالحساباتُ تُسج   المجم 
ل ةوالحساباتُالفردي عةفيُالحساباتُ تُسج   فقط المجم 

مصاريفُماُقبلُبدايةُ
 النشاط

لالُيمكنُرسملتهاُبلُ فيُ تُسج 
 يمكنُرسملتها تكب دهابيانُالدخلُحينُ

فرقُالنواياُالحسنةُفيُ
عملياتُاإلستحواذُعلىُ

 الشركات

الُيمكنُاستهالكهُبلُفقطُيتمُ
 يمكنُاستهالكه قياسُتدنيُقيمته

 ولنسبُإستهالكاتُاألص

حسبُتقديرُالشركةُبحيثُيكونُ
اإلستهالكُمتناسبُمعُالمنافعُ
المتحصلُعليهاُمنُاألصلُ

 خاللُفترةُاستعمالهُ

 قانونُالضرائبحسبُ

حسبُالمعيارُالدوليُرقمُ األدوات المالي ة
IFRS9 

تقييم األدوات المالي ة ال يعتمد على 
الطريقة الجديدة التي يقد مها 

 9المعيارُالدوليُرقمُ

فصاحاتُحولُاال
 قطاعاتُاألعمال

حسبُالمعيارُالدوليُرقمُ
IFRS8 

الُيوجدُمعيارُيتناولُهذاُ
  الموضوع.

 

 .(18-15)صُ 2004للبنكُالدوليُحولُتونس.ُسنةُ ROSCتقريرُ (14)
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 (15) الديمقراطية الشعبيةية الجزائر جمهوريّةال •

ُ ُالجزائر ُ عد ةشهدت ُمنذ ُ االستقاللتغييرات ُعلىُ عد ةعلى ُانعكست مستويات
رات  ُأنُهذاُالتغييرُلمُينعكسُبشكلُي ة خالل الخمسين سنة الماضية إالاالقتصادالتطو 

ُالمح ُالممارسات ُعلى ُفيُ اسبي ة ومهنة المحاسبة بشكل عام.كبير ُالمحاسبة فمسار
الذيُأنجزُللوفاءُ 1975الجزائرُبدأُمنُخاللُإنشاءُالمخططُالمحاسبيُالوطنيُسنةُ

ُ ُ االقتصادباحتياجات ُالفترةاالشتراكي ُتلك ُفي ُيمكنُ السائد ُمعلومات بهدفُتوفير
ةُوعلى الرغم من التخلي التدريجي للدولة عن ملكي   لهاُعلىُالمستوىُالمركزي.غالاست

ُ ُ واالنفتاحالمؤسسات ُالخاص ُالقطاع ُالمخططُ االستثماروعلى ُأن ُاال األجنبي
رات جذريا   المحاسبي الوطني لم يشهد إصالحا   ُلكنُ .يتناسب وهذه التطو   تناميمع
ُالمحاسبيُعلىُمدارُ ن يتب المتطلباتُالداخليةُبدأتُالجزائرُفي مشروعُاصالحُالنظام

دورُالتحسينُ إلىضُعنُوالدةُالنظامُالمحاسبيُالماليُالذيُيهدفُسنوات تمخ   عد ة
 القرارات. اتخاذيمكنُاالعتمادُعليهاُفيُ موثوقةُوآنية المحاسبيُفيُإنتاجُمعلومات

 
ُالعملُعلى ُالمحاسبيُالماليُمنذُسنةُ تطوير بدأ ارُاإلنفتاحُفيُإط 1998النظام

منظمةُالتجارةُ إلىالدوليُوتوقيعُإتفاقيةُالشراكةُاألوروبيةُومفاوضاتُالدخولُ
ُمعُتقل   العالمي ة. ُالمشروع ُعلى ُاإلشراف ُمهمة ُللمحاسبة ُالوطني ُالمجلس د

ُالمجال.تخصصةُمُ االستعانةُبهيئاتُفرنسيةُ النظامُالمحاسبيُ راصدتم  إ فيُهذا
 .2007لسنةُ 156التنفيذيُرقمُبحسبُالمرسومُ 2007الماليُسنةُ

 
 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )ئمة بيانات مرجعية لدراسة تطبيق قا

 1963 سنةُاإلستقالل
 40.61 (2016ُعددُالسكانُ)بالمليون(ُ)تقريرُالبنكُالدوليُ

 Heritageدرجةُالتنافسيةُالعالميةُ)تقريرُمنظمةُ
Foundation ُ4.07 (2017لسنة 

الحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُشرُؤم
 46.5 (2018-2017االقتصاديُالعالميُلسنةُ

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
 47.76 (2017لسنةُ

 المصفُالوطنيُللخبراءُالمحاسبين الجهةُالمهنيةُالمختصةُفيُالمحاسبة
 سبيُالجزائريالنظامُالمحا النظامُالمحاسبيُالمستعملُللبنوكُوالمصارف

لبنكُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُالمرجعُالقانونيُ
 (لجزائرا

 المتعلقة 2009لسنةُ 04-09الالئحةُرقمُ
ُالمحاسبيةُ بالمخططُالمحاسبيُالبنكيُوالقوانين

  المطبقةُعلىُالبنوكُوالمؤسساتُالمالية
 النظامُالمحاسبيُالجزائري النظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُالمدرجة

لقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُمرجعُاال
 (الجزائر لبورصة

المتعلقُ 2000لسنةُ 022000-القرارُرقمُ
 بإفصاحاتُالشركاتُالمدرجةُبالبورصة

)ص:  2009ق المحاسبي الدولي نورالدين مزياني، أهميّة اإلصالح المحاسبي في ظل التواف (15)
190-196.) 
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للتقارير  دوليّةأهم اإلختالفات بين المعايير المحاسبيّة الجزائرية والمعايير البقائمة 

 IFRS))(16) ماليّةال
المعايير الجزائريةدوليّةالمعايير الالموضوع

 مالي ةالالقوائمُ

 المركزُالمالي .1
 يانُالدخلُوالدخلُالشامل .2
 الملكي ةراتُفيُحقوقُبيان التغي   .3
 بيانُالتدفقاتُالنقدية .4
 اإليضاحات .5

 الميزانية .1
 بيانُالدخل .2
 الملكي ةراتُفيُحقوقُبيان التغي   .3

 (إلزامي ة)غيرُ
 ( إلزامي ةبيانُالتدفقاتُالنقديةُ)غيرُ .4
 اإليضاحات .5

 نموذجُالتكلفة .1 األصولُالثابتة
 نموذجُإعادةُالتقييمُ .2

نموذجُالتكلفةُمعُاألخذُبعينُ .1
 شروطُمصلحةُالضرائب. االعتبار

 الُيوجدُنموذجُإعادةُالتقييمُ .2

ةُفيُنهايةُالعمرُاإلنتاجيُالقيمة المتبقي   اإلستهالكات
 ُ  خصمُمنُمبلغُاإلستهالك.لألصل ت

ةُمتبقي  الُيوجدُمفهومُأوُإستعمالُللقيمةُال
 فيُنهايةُالعمرُاإلنتاجيُلألصل

 المخزون
 طريقتانُمعتمدتانُفقط:

 متوسطُالتكلفة ـ 
 أولُبأول ـ 

الُيوجدُتحديدُلطريقةُتقييمُالمخزونُ
 عندُالبيع

 المخزون
إستهالكُوصيانةُالمبنىُالمخصصُ
لحفظُالمخزونُيمكنُإضافتهُلتكلفةُ

 المخزون.ُ

إستهالكُوصيانةُالمبنىُالمخصصُ
خزونُالُيمكنُإضافتهُلتكلفةُلحفظُالم

 المخزون.ُ

ل المخصصاتُالعامة موعةُجفيُبيانُالدخلُحسبُم تُسج 
 ُ  الحالي ةمُحسبُالقيمةُقي  شروط كما ت

 ُ خصمُمنُاألرباحُالمحتجزةُفيُبيانُت
 الملكي ةحقوقُ

األرباحُوالخسائرُ
 يمكنُتسجيلها الُتوجد الغيرُعادية

 كلفةُاإلقتراض
ةُالمتعل قتراضُيجبُرسملةُتكلفةُاإلق

بإقتناءُأوُإنشاءُأوُإنتاجُأصلُ مباشرة  
 مؤهل

لكلفةُاإلقتراضُ  فيُبيانُالدخل تُسج 

مزاياُالعاملينُ
)األرباحُوالخسائرُ

 اإلكتوارية(

ل ضمنُبنودُالدخلُالشاملُ تُسج 
 األخرى

ل حسبُقواعدُوشروطُنظامُالتقاعدُ تُسج 
 الجزائري

لمعيارُالدوليُحسبُتفاصيلُا تُسج ل الضريبةُالمؤجلة
 12رقمُ

الُيوجدُمعيارُيتناولُهذاُالموضوع،ُ
لفالضريبةُ  دائماُكمصروفات تُسج 

ُبدايةُ ستثماريا  ا يُعتبر العقار عقارا   العقاري االستثمار منذ
 الُيوجدُمعيارُيتناولُهذاُالموضوع إنشاءه

 التأجيرُالتمويلي
اإليجارُالتمويليُهوُأيُعقدُإيجارُ

 الملكي ةعُومخاطرُتنتقلُبمقتضاهُمناف
 المستأجر. إلىمنُالمؤجرُ

شرطُانتقالُالملكيةُالقانونيةُلألصلُ
يجعلُمنُاإليجارُالتمويليُكاإليجارُ

 التشغيلي.
 

 المالي ةموخيفي أمين، مقارنة تحليلية بين النظام المحاسبي الجزائري والمعايير الدولي ة للتقارير  (16)
 .2011 جامعة مستغانم الجزائر( 15-1)ص:
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 (17)المملكة العربيّة السعودية •

ت حكومة المملكة العربي ة السعودية منذ ثالثينات القرن الماضي بتنظيم هتم  ا
 لضمانُحسن التجاري ةالمراسيمُواللوائحُ تأصدروتطويرُمهنةُالمحاسبةُحيثُ

ُ تسجيل ومسك الدفاتر المحاسبي ة. ُالشركاتُقانو رصد 1965فيُسنة نُتنظيم
لُمراقبيُالحساباتُبتدقيقها.ُوخو   مالي ةالإعدادُالبياناتُ ضرورة علىالذي نص  

 قوانينُمنظمةُلمهنةُالتدقيقُالمحاسبي. 1968سنةُ التجارةتُوزارةُرأصدكماُ
 

ُقطاعُ رائدا   جامعة الملك سعود دورا   لعبت ُبهدفُتطوير ُالملتقيات ُتنظيم في
وبالتعاونُمعُجمعياتُأكاديميةُتمُإعدادُإطارُنظريُ 1982المحاسبةُوفيُسنةُ

ُالمعايي ُمن ُوجملة وزارةُ تبن ت ر المحاسبي ة الخاصة باإلفصاحات،للمحاسبة
ُ ُالمشروع ُالتجارة ُ كما ُنشئا ُالسعودي بأمرت ُالهيئة ُالمحاسبينُملكي ُللخبراء  ة

 .1992سنةُ
 

إعتمدت مؤس سة النقد العربي السعودي على المعايير الدولية للتقارير المالية 
ُبينما ُللبنوكُوشركاتُالتأمينُالتيُتنطويُتحتُإشرافها ُمحاسبيُملزم  كنظام

ل من  2012سنةُالهيئةُالسعوديةُللخبراءُالمحاسبينُتُتول   إدارة ومراقبة التحو 
التيُدخلتُحيزُللتقاريرُالماليةُ دولي ةال المعايير إلىالسعوديةُ بةلمحاسمعاييرُا
)بقيةُ 2018سنةُ والحقاُمعُبداية )الشركاتُالمدرجة( 2017سنةُ تدريجيا   التنفيذ

 . الشركات(
 

ُ العربي ةإن  إنضمام المملكة   2005منظمة التجارة العالمي ة سنة  إلىالسعودية
الخارجيُبالمملكة،ُ االستثمارتناميُ إلى إضافة   2009ومجموعةُالعشرينُسنةُ
المملكةُللمعاييرُ تبن ي ساهمتُباإلسراعُفيُوتيرةالتيُ كانتُمنُأبرزُالعوامل

 .مالي ةالللتقاريرُ دولي ةال

ملكةُالسعوديةُمحمد البدر: التحول إلى معايير المحاسبة الدولي ة وتأثيرها على تعليم المحاسبة بالم (17)
 .2015 جامعة والية ميسوري بأمريكا (30-21)ص:
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 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )ئمة بيانات مرجعية لدراسة تطبيق قا

 1932 تأسيسُالمملكة.سنةُتوحدُو
دُالسكانُ)بالمليون(ُ)تقريرُالبنكُعد

 32.28 (2016ُالدوليُ

درجةُالتنافسيةُالعالميةُ)تقريرُمنظمةُ
Heritage Foundation ُ4.83 (2017لسنة 

شرُالحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُؤم
 64.4 (2018-2017االقتصاديُالعالميُلسنةُ

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُ
 61.11 (2017الدوليُلسنةُ

 الهيئةُالسعوديةُللمحاسبينُالقانونيينُ الجهةُالمهنيةُالمختصةُفيُالمحاسبة
النظامُالمحاسبيُالمستعملُللبنوكُ

 المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية. والمصارف

المرجعُالقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُ
 السعودي(العربيُلمؤسسةُالنقدُ

لبنوكُايةُلحوكمةُلمبادئُالرئيسا 6الفقرةُرقمُ
 العاملةُفيُالمملكةُالعربيةُالسعودية

النظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُ
 .2017المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالماليةُبدايةُمنُ المدرجة

المرجعُالقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُ
 للهيئةُالسعوديةُللمحاسبينُالقانونيين(

للمحاسبينُالسعوديةُ اإلدارةُللهيئةقرارُمجلسُ
القانونيينُحولُتطبيقُالمعاييرُالدوليةُالمعتمدةُمنُ
 الهيئةُبنسختهاُالكاملةُسيكونُاعتباراُمنُبدايةُعام

ُالمالية 2017 ُالمدرجةُفيُالسوق  وذلكُعلىُالمنشآت
.
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  السودان جمهوريّة •

ُب تأث رت ُبالسودان ُوالقوانين ُبالشريعةُالالتشريعات ُوكذلك ُالبريطاني موروث
نُقانونُالشركاتُالصادرُسنةُالحكوماتُالمتتاليةُفيُالسودا عتمدت.ُإي ةاإلسالم
ُيلزم1925 ، ُ ُرقم ُالقانونُفيُالفقرة ُأنواعُالشركاتُبضرورةُ 123هذا جميع

 دونُتوضيحُحسبُأيُمعاييرلكنُ محاسبي ة وحفظُسجالت مالي ةإعدادُبياناتُ
 (18).محاسبي ة

 
 2015بقانونُالشركاتُلسنةُ 1925تمُإستبدالُقانونُالشركاتُلسنةُ 2015سنةُ

ُاألولى ُالفقرة ُينصُفي أن المعايير المحاسبي ة المقصودة بالقانون هي  على الذي
بالنسبةُللبنوك،ُإالُأنُ اإلسالمي ةأوُمعاييرُالمحاسبةُ مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال

عاييرُالمحاسبةُتطبيقُهذهُالمعاييرُالدوليةُفيُالواقعُيحتاجُمزيدُمنُالوقتُفمجلسُم
 الدوليةُالُيعتبرُجمهوريةُالسودانُمتوافقةُمعُالمعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية.

 
 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )ئمة بيانات مرجعية لدراسة تطبيق قا

 1956 سنةُاإلستقالل
عددُالسكانُ)بالمليون(ُ)تقريرُالبنكُالدوليُ

2016ُ) 39.58 

فسيةُالعالميةُ)تقريرُمنظمةُدرجةُالتنا
Heritage Foundation ُغيرُمتوفر (2017لسنة 

شرُالحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُؤم
 48.8 (2018-2017االقتصاديُالعالميُلسنةُ

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
 44.76 (2017لسنةُ

 ةُالمحاسبةُوالمراجعةمجلسُتنظيمُمهن الجهةُالمهنيةُالمختصةُفيُالمحاسبة
 نظامُالمحاسبةُللبنوكُاإلسالمية النظامُالمحاسبيُالمستعملُللبنوكُوالمصارف

لقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُالمرجعُا
 المركزي(السودانُلبنكُ

للبنكُالمركزيُ 2006لسنةُ 672تعميمُرقمُ
السودانيُالمتعلقُبتطبيقُمعاييرُالمحاسبةُ

 للبنوكُاإلسالميةُ
 المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية ظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُالمدرجةالن

المرجعُالقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُ
  2015قانونُالشركاتُلسنةُ للوزارةُالعدل(

 

 (.17-7)ص  2010للبنك الدولي حول السودان. سنة  تقرير  (18)
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 العربيّة السورية جمهوريّةال •

الموروثُب االستقاللالعربي ة السورية بعد  جمهوري ةبال القانوني ةالتشريعاتُ تأث رت
 االقتصادالفرنسيُمنُجهةُأخرىُإالُأنُطبيعةُ الوجودالعثمانيُمنُجهةُوحقبةُ

فيُهذاُ .القطاعُالخاص علىُحسابزُعلىُمصالحُالدولةُرك  فيُتلكُالفترةُ السائد
ُ ُرقم ُالقانون ُحسب ُالسوري ُالمحاسبي ُالنظام ُصدر ُ 287اإلطار  1978لسنة

 والقطاعُالخاص. ةالحكومي  سساتُليكونُالدستورُالمحاسبيُللمؤ
 

العالميُ االقتصادالحر  وسيطرة النظام الرأسمالي على  االقتصادإثرُإنفتاحهاُعلىُ
ُ جمهوري ةال تبن ت ُ عد ةالسورية ُالعولمة ُلمواكبة  تبن يي ة منها االقتصادخطوات

 :(19) وذلكُمنُخاللُمجموعةُمنُالقوانينُنذكرُمنها مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال
 
الذيُيلزمُ 65المادةُ 2006لعامُ 55رقمُ مالي ةالسوقُدمشقُلألوراقُ نونقا ـ

 .مالي ةالللتقاريرُ دولي ةباستعمالُالمعاييرُال الُمد رجةالشركاتُ
ُالشر ـ ُكقانون ُ 29اتُرقم ُ يال  تعد   2011لعام ُالتشريعيُرقم  لعام 3للمرسوم

 .مالي ةالللتقاريرُ ةدولي  باستعمالُالمعاييرُال التجاري ةالذيُيلزمُالشركاتُ 2008
 

 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )ئمة بيانات مرجعية لدراسة تطبيق قا
 1961 سنةُاإلستقالل

 18.43 (2016ُعددُالسكانُ)بالمليون(ُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
 Heritageدرجةُالتنافسيةُالعالميةُ)تقريرُمنظمةُ

Foundation ُغيرُمتوفر (2017لسنة 

الحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُرُمؤش
 غيرُمتوفر (2018-2017االقتصاديُالعالميُلسنةُ

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
 غيرُمتوفر (2017لسنةُ

 جمعيةُالمحاسبينُالقانونيينُالسوريين الجهةُالمهنيةُالمختصةُفيُالمحاسبة
 المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية النظامُالمحاسبيُالمستعملُللبنوكُوالمصارف

المرجعُالقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُ
 (السوري لمجلسُالشعب

منُالمرسومُالتشريعيُ 188الفصلُرقمُ
 المتعلقُبالشركات. 2011لسنةُ 29رقمُ

 المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية النظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُالمدرجة

)حسبُالموقعُاإللكترونيُ يالمرجعُالقانون
 (سوقُدمشقُللألوراقُالماليةل

منُالمرسومُالتشريعيُرقمُ 65الفصلُرقمُ
وتعديالتهُالمتعلقُبسوقُ 2006لسنةُ 55

 األوراقُالمالية
 

 (2-1)ص:  2011 دمشق الدوليّةسمير الريشاني: مقدمة في معايير المحاسبة  (19)
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 الفيدرالية الصومال جمهوريّة •

لفترة طويلة بعد اإلستقالل لم يكن بجمهورية الصومال قوانين تخص  الشركات 
ُإالالتجاري ة ُ إلى أنه إستنادا  ، ُالمركزيُ المنشورةالقوانين ُالبنك ُصفحة على

 ماُيلي:نوردُالصوماليُ
 
ُ ـ ُالمؤسسات ُ مالي ةالينصُقانون ُ 130رقم ُ 2012لسنة ُالفقرة علىُ 19في

 للمحاسبة. دولي ةةُمعُالمعاييرُالالبنوكُحساباتُمتوافق تعد  ضرورةُأنُ
علىُإلزامُ 1.2فيُالفقرةُ 2016لسنةُ CBS/BS/REG/06تنصُالالئحةُرقمُ ـ

ُبياناتُ ُالمؤسساتُ مالي ةالبنوكُبمسكُحساباتُوإعداد ،ُمالي ةالحسبُقانون
 .مالي ةالللتقاريرُ دولي ةلوائحُالبنكُالمركزيُوالمعاييرُال

 

 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )ئمة بيانات مرجعية لدراسة تطبيق قا
 1960 سنةُاإلستقالل

انُ)بالمليون(ُ)تقريرُالبنكُالدوليُعددُالسك
2016ُ) 14.32 

درجةُالتنافسيةُالعالميةُ)تقريرُمنظمةُ
Heritage Foundation ُغيرُمتوفر (2017لسنة 

الحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُمؤشرُ
 غيرُمتوفر (2018-2017االقتصاديُالعالميُلسنةُ

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
 20.29 (2017ةُلسن

 غيرُمتوفر الجهةُالمهنيةُالمختصةُفيُالمحاسبة

المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالماليةُمعُلوائحُ النظامُالمحاسبيُالمستعملُللبنوكُوالمصارف
 وقوانينُالبنكُالمركزي.

المرجعُالقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُ
 (الصومالي للبنكُالمركزي

الصادرُعنُ 2012لسنةُ 130القانونُرقمُ
 كزيُالصومالي.رالبنكُالم

 الُتوجدُبورصة النظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُالمدرجة
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 (20) العراق جمهوريّة •

الذيُ بالنظامُاإلشتراكي االستقاللالعراقُماُبعدُ جمهوري ةالمحاسبةُفيُ تأث رت
ُكمس ُالدولة ُ تعمل رئيسي للمعلومة المحاسبي ة.يخدم ُسنة نُديوا 1968تأسس

ُ ُالمحاسبة ُنظام ُإصدار ُفي ُالبارز ُالدور ُله ُكان ُالذي دالرقابة ليكونُ الموح 
 والقطاعُالخاص. الحكومي ةسساتُالدستورُالمحاسبيُللمؤ

 
ُا ُال دولي ةنتشار المعايير المحاسبي ة الإثر ُتأسسُمجلسُالمعايير  محلي ةفيُالعالم

ُ ُسنة ُمتشابهمعيارا   14 أصد رف 1995للمحاسبة ُالمعاييرُ ةصيغتُبطريقة مع
 (21) .دولي ةال

 
ُ ُعد ل ُسنة ُالشركات 1997ُقانون ُرقم ُالفقرة ُوفي ُجميعُ 133، ُالقانون ألزم

 .مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالشركاتُباستعمالُالمعاييرُال
 

 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )ئمة بيانات مرجعية لدراسة تطبيق قا
 1932 سنةُاإلستقالل
)بالمليون(ُ)تقريرُالبنكُالدوليُ عددُالسكان

2016ُ) 37.2 

درجةُالتنافسيةُالعالميةُ)تقريرُمنظمةُ
Heritage Foundation ُغيرُمتوفر (2017لسنة 

الحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُمؤشرُ
 غيرُمتوفر (2018-2017االقتصاديُالعالميُلسنةُ

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
 45.61 (2017لسنةُ

 نقابةُالمحاسبينُوالمدققينُالعراقية الجهةُالمهنيةُالمختصةُفيُالمحاسبة

 المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية النظامُالمحاسبيُالمستعملُللبنوكُوالمصارف
المرجعُالقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُ

 (العراقي للبنكُالمركزي
 94منُقانونُالبنوكُرقمُ 24الفصلُرقمُ

 2004لسنةُ
 المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية النظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُالمدرجة
المرجعُالقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُ

 (سوقُالعراقُللألوراقُالماليةل
 21نُالشركاتُرقمُمنُقانو 133الفصلُ
 .2004لُسنةُد  المع 1997لسنةُ

 

ُالعراقي. (20) ُالرقابة  system-unified-https://www.fbsa.gov.iq/ar/wiki/view/account موقعُديوان
 ، )عرض(.2009حول اإلستثمار في العراق  تقرير فرقد السلمان،  (21)
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 (22)سلطنة ُعمان  •

 دولي ةأفضلُالمعاييرُال تبن ي إلىجهتُسلطنةُعمانُريطانيا ات  عنُب االستقاللمنذُ
ُ 30تُالفقرةُفي كافة المجاالت حيث نص   لسنةُ 77منُالمرسومُالسلطانيُرقم

ُوالمراج المتعل ق 1986 ُالمحاسبة ُمهنة ُعلىُوجوبُاستعمالُعبتنظيم معاييرُة
المعاييرُتبن ت  قد عمان سلطنةتكونُبلُالمحاسبينُوبذلكُمن قِ  دولي ةالمحاسبةُال

 .استثناءاتمنُغيرُ مالي ةالللتقاريرُ دولي ةال
 

 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )ئمة بيانات مرجعية لدراسة تطبيق قا

 1971 سنةُتأسيسُالسلطنة

عددُالسكانُ)بالمليون(ُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
2016ُ) 4.42 

درجةُالتنافسيةُالعالميةُ)تقريرُمنظمةُ
Heritage Foundation ُ4.31 (2017لسنة 

الحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُمؤشرُ
 62.1 (2018-2017االقتصاديُالعالميُلسنةُ

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
 67.3 (2017لسنةُ

 الجمعيةُالعمانيةُللمحاسبينُالمعتمدين الجهةُالمهنيةُالمختصةُفيُالمحاسبة

 المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية سبيُالمستعملُللبنوكُوالمصارفالنظامُالمحا

المرجعُالقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُ
 (العماني للبنكُالمركزي

 2001لسنةُ 913تعميمُالبنكُالمركزيُرقمُ
 المتعلقُبتبنيُالمعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية

 معاييرُالدوليةُللتقاريرُالماليةال النظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُالمدرجة

يُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُالمرجعُالقانون
 (سوقُمسقطُلألوراقُالماليةل

الفصلُالخامسُمنُقانونُسوقُالمالُالذيُ
 77يعودُبالنظرُإلىُاألمرُالسلطانيُرقمُ

 المتعلقُبتنظيمُمهنةُالمحاسبة
 
 

دراسة تجريبية. جامعة السلطان قابوس  مان:شنكاريا: الحوكمة ومعايير المحاسبة في سلطنة عُ  (22)
 (.6-4)ص:  2004 سقطم
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 (23)دولة قطر  •

ُت  ا ُنشأتها ُقطرُمنذ ار أحسن الممارسات والمعايير العالمي ة، إختي إلىجهتُدولة
رقمُ الفقرةفيُ التجاري ةيلزمُالشركاتُ 1981فكانُقانونُالشركاتُالصادرُسنةُ

ُبياناتُ 146 منُهذاُ .دولي ةوالممارسات المحاسبي ة ال المبادئوفقُ مالي ةبإعداد
ُ ُالشركات ُاعتمدت ُال التجاري ةالمنطلق ُالمعايير ُعلى ُأنواعها  دولي ةبمختلف

 .مالي ةالإلعدادُبياناتهاُ مالي ةالللتقاريرُ
 

 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )ئمة بيانات مرجعية لدراسة تطبيق قا

 1971 سنةُتأسيسُاإلمارة
عددُالسكانُ)بالمليون(ُ)تقريرُالبنكُالدوليُ

2016ُ) 2.57 

درجةُالتنافسيةُالعالميةُ)تقريرُمنظمةُ
Heritage Foundation ُ5.11 (2017لسنة 

الحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُمؤشرُ
 73.1 (2018-2017االقتصاديُالعالميُلسنةُ

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
 63.66 (2017لسنةُ

 جمعيةُالمحاسبينُالقانونيينُالقطرية الجهةُالمهنيةُالمختصةُفيُالمحاسبة

 وكُوالمصارفالنظامُالمحاسبيُالمستعملُللبن
:ُالمعاييرُالدوليةُللتقاريرُوالمصارفالبنوكُ

الماليةُباإلضافةُإلىُمعاييرُالمحاسبةُ
 للمصارفُاإلسالمية.

نيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُالمرجعُالقانو
 المركزي(مصرفُقطرُل

المتعلقةُ FD1التعليماتُالصادرةُللبنوكُرقمُ
 باإلفصاحاتُالبنكية

الشركاتُالمدرجة:ُالمعاييرُالدوليةُللتقاريرُ للشركاتُالمدرجة النظامُالمحاسبيُالمستعمل
 المالية

لقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُالمرجعُا
 2015دليلُالبورصةُالصادرُسنةُ (قطر لبورصة

 
 

 (.16)ص:ُ 1993 علي سنون: التقارير المالي ة في قطر: تحليل تجريبي: جامعة قطر (23)
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 (24) دولة الكويت •

بمسكُ 33 إلى 26فيُالفصلُ 1960لسنةُ 15دُقانونُالشركاتُالكويتيُرقمُأك  
ُ ُعد ل يةُودفترُسنويُللجرد.يوم محاسبي ة سجالت  1987قانونُالشركاتُسنة

ُ ُالبيانات ُعن ُأكثر ُتفاصيل ُإدارةُالمطلوب إعدادها من قِ  مالي ةالليشمل بل
الذيُ 18وزيرُالتجارةُالقرارُالوزاريُرقمُ أصد ر 1990ثمُفيُسنةُ الشركات.

ُ ُالشركات ُكل ُمنه ُاألول ُالفصل ُفي ُصراحة ُالمعايي التجاري ةيلزم رُبإستعمال
 .مالي ةالللتقاريرُ دولي ةال

 
 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )ئمة بيانات مرجعية لدراسة تطبيق قا

 1961 سنةُاإلستقالل
عددُالسكانُ)بالمليون(ُ)تقريرُالبنكُالدوليُ

2016ُ) 4.05 

درجةُالتنافسيةُالعالميةُ)تقريرُمنظمةُ
Heritage Foundation ُ4.43 (2017لسنة 

الحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُؤشرُم
 65.1 (2018-2017االقتصاديُالعالميُلسنةُ

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
 59.55 (2017لسنةُ

 جمعيةُالمحاسبينُوالمراجعينُالكويتية الجهةُالمهنيةُالمختصةُفيُالمحاسبة

 يرُالدوليةُللتقاريرُالماليةالمعاي النظامُالمحاسبيُالمستعملُللبنوكُوالمصارف

لقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُالمرجعُا
 المركزي( الكويت لبنك

الذيُ 1990لسنةُ 18القرارُالوزاريُرقمُ
يلزمُباستعمالُالمعاييرُالمحاسبةُالدوليةُ

 للشركاتُوالمؤسسات

 ليةالمعاييرُالدوليةُللتقاريرُالما النظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُالمدرجة
يُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُالمرجعُالقانون

 (الكويت -هيئةُأسواقُالمالل
منُكتابُحوكمةُالشركات10ُ-3الفصلُ

 لهيئةُأسواقُالمال
 
 
 
 

 (1، الفصل 2)ص:  1990لسنة  18قرار وزير التجارة رقم  (24)
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 (25) ةاللبناني جمهوريّةال •

ُ تأث رت ُال مالي ةالو التجاري ةالقوانين ُالذيُ جمهوري ةفي ُالفرنسي ُبالنظام اللبنانية
ُالبريةُرقمُحكمُالبالدُلعقودُمنُال لسنةُ 304زمن،ُورثتُالدولةُقانونُالتجارة

1942 ُ ُ 1968وسنةُ 1954يلهُوتحديثهُسنةُتعد  الذيُتم  16حيثُتنصُالمادة
ُدفاتر ُمسك ُضرورة ُوبيانُ محاسبي ة على ُالمالي ُللمركز ُبيان ُوإعداد منتظمة

 (26) إعدادُجردُسنويُللمخزون إلى إضافة  األرباحُوالخسائرُ

 
ُتقومُالشركاتُمنُأجلُالتصريحُ ُالبنوك(ُحسبُالقانونُ التجاري ةبالدخل، )عدا

ُ ُ 27رقم ُإلعدادChart of Accountsباتباعُمخططُحساباتُ) 1980لسنة ) 
 المطلوبة. مالي ةالالقوائمُ

 
 التجاري ةليلزمُأغلبُالشركاتُ 1996لسنةُ 1/6258جاءُالقرارُالوزاريُرقمُ

 .مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُالباستعمالُ ُكبرىوخاصة  البنوك والشركات ال
 

 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )ئمة بيانات مرجعية لدراسة تطبيق قا
 1943 سنةُاإلستقالل

عددُالسكانُ)بالمليون(ُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
2016ُ) 6 

درجةُالتنافسيةُالعالميةُ)تقريرُمنظمةُ
Heritage Foundation ُ3.84 (2017لسنة 

شرُالحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُؤم
 53.3 (2018-2017االقتصاديُالعالميُلسنةُ

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
 55.9 (2017لسنةُ

 نقابةُخبراءُالمحاسبةُالمجازينُفيُلبنان الجهةُالمهنيةُالمختصةُفيُالمحاسبة
 المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية النظامُالمحاسبيُالمستعملُللبنوكُوالمصارف

لقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُالمرجعُا
 (لمصرفُلبنان

للبنكُ 2017لسنةُ 12659القرارُرقمُ
المركزيُالمتعلقُبتطبيقُالمعاييرُالدوليةُ

 للتقاريرُالمالية
 المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية النظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُالمدرجة

مرجعُالقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُال
 (لبنان -يةقُالمالاسوالأللهيئةُ

لهيئةُ 2011لسنةُ 161قانونُرقمُ
 األسواقُالمالية

 

 (.4-1)صُ 2007للبنكُالدوليُحولُلبنان.ُمايوُ ROSCتقريرُ (25)
(26) ُ ُشركة ُلبنانُ torsCrowe Horwath Professional Audiتقرير ُفي ُاألعمال ُمناخ حول

 (4-1)صُ 2015مارسُ
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 (27) ليبيادولة  •

ُاستقاللهاُ ُالقانونُإثر ُالليبيُسنةُتمُاصدار صدارُقانونُإتمُ 1973سنةُثم   1953التجاري
متطلبات المحاسبي ة من كل الشركات الضريبةُعلىُالدخلُالذيُتضمنُمجموعةُمنُال

 .مالي ةالكإعدادُبيانُالمركزُالماليُوبيانُاألرباحُوالخسائر،ُإيضاحاتُللبياناتُ
 
ُ ُتعد  تم ُسنة ُالدخل ُعلى ُالضريبة ُقانون ُإستعمالُ 2004يل ُينصُعلى ُلم ُأنه إال

ُال ُ دولي ةالمعايير ُ"مكتبُالمحا حكومةستُأس   2007وفيُ .مالي ةالللتقارير سبةُليبيا
اتُاالستثمارلمراقبةُ مست قلليكونُجهازُ 2007لسنةُ 3الوطني"ُحسبُالقانونُرقمُ

 أوُمعاييرُللتدقيقُواضحة. محاسبي ة دونُتحديدُمعايير الحكومي ةوالمؤسساتُ
 

ُالمجلسُالليبيُلإلستثمارُالخارجيُالذيُتأسسُ 2003سنةُ بهدفُاستقطابُقام
ُفي ُشراكات ُبإحداث ُالخارجية ُاألموال ُالمجاالت رؤوس ُمعُ ،مختلف ومنها

 2010وفيُ لتطويرُالنظامُالمحاسبيُالليبي. (IFACالعالمي ة للمحاسبين ) جمعي ةال
بسوقُالمالُحيثُأصبحتُالشركاتُ المتعل ق 11تُالحكومةُالقانونُرقمُأصد ر

 .(28)مالي ةالللتقاريرُ دولي ةملزمةُبإستعمالُالمعاييرُال الُمد رجة
 

 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )لدراسة تطبيق قائمة بيانات مرجعية 
 1951 سنةُاإلستقالل

عددُالسكانُ)بالمليون(ُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
2016 ) 6.29 

درجةُالتنافسيةُالعالميةُ)تقريرُمنظمةُ
Heritage Foundation ُغيرُمتوفر (2017لسنة 

الحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُمؤشرُ
 غيرُمتوفر (2018-2017العالميُلسنةُ االقتصادي

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
 33.19 (2017لسنةُ

 نقابةُالمحاسبينُوالمراجعينُالليبيين الجهةُالمهنيةُالمختصةُفيُالمحاسبة
 المعاييرُالمحليةُوالدولية النظامُالمحاسبيُالمستعملُللبنوكُوالمصارف

الموقعُاإللكترونيُ المرجعُالقانونيُ)حسب
 المركزي( مصرفُليبيال

منُالقانونُرقمُ 7ثانيا،ُالفقرةُ-56المادةُرقمُ
بشأنُالمصارفُوالمعدلُ 2005لسنةُ 1

 .2012لسنةُ 46بالقانونُرقمُ
ُالمدرجة ُللشركات ُالمستعمل ُالمحاسبي  المعاييرُالمعتمدةُالمحليةُ النظام

المرجعُالقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُ
 المركزي( صرفُليبيامل

لسنةُ 11منُالقانونُرقمُ 54المادةُرقمُ
 المتعلقُبسوقُالمال. 2010

 

ُ)ص: (27) ُليبيا، ُفي ُالمحاسبةُوالقوانين ُتطوير ُاألردن50ُ-47نجيبُمسعود: ُللتكنولوجيا، ُالعقبة جامعة )ُ2014. 
(28) ion/304628337https://www.researchgate.net/publicat. 
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 (29) العربيّةمصر  جمهوريّة •

بدأُ ،النظامُاالقتصاديُفيُتلكُالفترة بطبيعةتأثرُالنظامُالمحاسبيُبعدُاالستقاللُ
د ُ تطبيق قانون النظام المحاسبي الموح  ُمؤسساتُ 1966سنة ُتزايد ُضوء في

مصرُبدأتُ معُاالنفتاحُاالقتصاديُالذيُانتهجته 1973إالُأنهُسنةُ .قطاعُالعامال
ل في إصدار معايير  دولي ةالمعايير المحاسبي ة ال استخدام الشركات بعض مما عج 

ُ ُ المصري ةالمحاسبة المحاسبينُوالمراجعينُوتفعيلهاُ جمعي ةبلُمن قِ  1997سنة
 لك تزامنا  مع مرحلة االنفتاح االقتصادي.بالبورصةُوذ الُمد رجةبلُالشركاتُمن قِ 

 
تأثيرا  هاما  على الفكر المحاسبي واالقتصادي في  المصري ةمعاييرُالمحاسبةُل كان

رات  كماُشهدتُعدة مصر ي ة العالمي ة وخاصة  االقتصادتحديثات لتتماشى والتطو 
 .دولي ةالتغييراتُوالتحديثاتُعلىُمستوىُمعاييرُالمحاسبةُال

 
 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )يانات مرجعية لدراسة تطبيق ئمة بقا

 1952 سنةُاإلستقالل
عددُالسكانُ)بالمليون(ُ)تقريرُالبنكُالدوليُ

2016ُ) 95.69 

درجةُالتنافسيةُالعالميةُ)تقريرُمنظمةُ
Heritage Foundation ُ3.9 (2017لسنة 

الحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُمؤشرُ
 52.6 (2018-2017القتصاديُالعالميُلسنةُا

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
 56.64 (2017لسنةُ

 الجمعيةُالمصريةُللمحاسبينُوالمراجعين الجهةُالمهنيةُالمختصةُفيُالمحاسبة

 النظامُالمحاسبيُالمصري النظامُالمحاسبيُالمستعملُللبنوكُوالمصارف

بُالموقعُاإللكترونيُالمرجعُالقانونيُ)حس
 (المصري للبنكُالمركزي

قواعدُإعدادُوتصويرُالقوائمُالماليةُللبنوكُ
وأسسُاالعترافُوالقياسُالمعتمدةُمنُقبلُ
مجلسُإدارةُالبنكُالمركزيُفيُديسمبرُ

2008 
 النظامُالمحاسبيُالمصري النظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُالمدرجة

اإللكترونيُالمرجعُالقانونيُ)حسبُالموقعُ
 (مصر -للهيئةُالعامةُللرقابةُالمالية

 2015معاييرُالمحاسبةُالمصريةُإصدارُ
 تنطبقُعلىُجميعُالشركاتُ

 .(5-1)ص:  2011 خالد دحاوي: المحاسبة في مصر، الجامعة األمريكية بالقاهرة (29)
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للتقارير  دوليّةوالمعايير ال المصريّةأهم اإلختالفات بين المعايير المحاسبيّة بقائمة 

 IFRS))(30) ماليّةال
المصريّةالمعايير دوليّةالمعايير الالموضوع

 مالي ةالالقوائمُ

 المركزُالمالي .1
 لدخلُالشاملابيانُالدخلُو .2
 الملكي ةراتُفيُحقوقُقائمة التغي   .3
 قائمةُالتدفقاتُالنقدية .4
 اإليضاحات .5

 الميزانية .1
 قائمةُالدخل .2
 الملكي ةراتُفيُحقوقُقائمة التغي   .3
 قائمةُالتدفقاتُالنقدية .4
 اإليضاحات .5

توزيعاتُاألرباحُعلىُ
العاملينُوأعضاءُمجلسُ

 دارةاإل

تدرجُكمصروفاتُضمنُبيانُالدخلُ
 والدخلُالشامل

ل  الملكي ةكتوزيعُلألرباحُفيُحقوقُ تُسج 

 األصولُالثابتة
 نموذجُالتكلفة .1
 نموذجُإعادةُالتقييمُبدونُشروط .2

 نموذجُالتكلفة .1
ُبشرطُالقوانينُالصادرةُ .2 نموذجُإعادةُالتقييم

ُبذلك ُالضرائبُتسمح  عنُمصلحة

 كلفةُاإلقتراض

ةُالمتعل قكلفةُاإلقتراضُيجبُرسملةُت
بإقتناءُأوُإنشاءُأوُإنتاجُأصلُ مباشرة  
 مؤهل

تكلفةُاإلقتراضُكمصروفاتُ تُثب ت .1
 ُ  دُفيها.ل على الفترة التي تم التكب  حم  وت

 مباشرة  ةُالمتعل قيتمُرسملةُتكلفةُاإلقتراضُ .2
 بإقتناءُأوُإنشاءُأوُإنتاجُأصلُمؤهل

مزاياُالعاملينُ)األرباحُ
 وارية(والخسائرُاإلكت

ل ضمنُبنودُالدخلُالشاملُ فورا   تُسج 
 األخرى

اإلعترافُبجزءُمنُاألرباحُوالخسائرُ
اإلكتواريةُإذاُزادُصافيُاألرباحُوالخسائرُ
 المتراكمةُغيرُالمعترفُبهاُعلىُأيهماُأكبر:

 إللتزامُالمزايا. الحالي ة%ُمنُالقيمة10ُ -
 %ُمنُالقيمةُالعادلةُأليةُأصولُللنظام.10 -

ُبدايةُإنشا ستثماريا  ا يُعتبر العقار عقارا   العقاري ثماراالست  االُبعدُاإلنشاء ستثماريا  ا يُعتبر العقار عقارا   هئمنذ

 التأجيرُالتمويلي

ُأيُعقدُإيجارُتنتقلُ اإليجارُالتمويليُهو
منُالمؤجرُ الملكي ةبمقتضاهُمنافعُومخاطرُ

ُالمؤشراتُالتالية: المستأجر إلى  وذلكُحسب
 الملكي ةار ينص  على نقل فقدُاإليج .1

 فيُنهايةُالعقد.
ُبشراءُ .2 ُللمستأجر ُالحق ُتعطي ُالعقد شروط

 د.ُاألصل في التاريخ والمبلغ المحد  
مدةُالعقدُتغطيُمعظمُالعمرُ .3

 اإلنتاجيُلألصل.ُ
جماليُالقيمةُإل الحالي ةالقيمةُ .4

 التعاقدي ة تمثل معظم قيمة األصل.
صةُحيثُتخص  األصل ذو طبيعة مُ  .5

 تفادةُمنهُخاصةُبالمستأجر.تكونُاإلس

 هناكُثالثُشروط:
لُبالسجلُاإلداريُسج  العقد التمويلي مُ  ـ

 للجهةُالمختصة.
شروطُالعقدُتعطيُالمستأجرُالحقُفيُ ـ

شراءُالعينُالمؤجرةُفيُالتاريخُوالمبلغُ
 دينُفيُالعقد.المحد  

%ُمنُالعمر75ُمدةُالعقدُتمثلُعلىُاألقلُ ـ
مةُاإلنتاجيُللعينُالمؤجرةُأوُأنُالقي

إلجماليُالقيمةُالتعاقديةُتمثلُعلىُ الحالي ة
 %ُمنُقيمةُالعينُالمؤجرة.90األقلُ

ورشةُعملُنظمتهاُالجمعيةُالمصريةُللمحاسبينُوالمراجعينُحولُأهمُاإلختالفاتُبينُالمعاييرُ (30)
 .  IFRSالمحاسبي ة المصرية و
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 (31) المغربيةالمملكة  •

الشركاتُالمغربيةُحتىُمستعمال  لدى  1957لسنةُ الفرنسيكانُالمخططُالمحاسبيُ
تطل ب تحقيق هذه  يُحديث.ظهرتُفكرةُإنشاءُنظامُمحاسبيُمغربحيثُ 1970سنةُ

 زمنيةُطويلةُتلخصتُفي:الفكرةُفترةُ
 

تُتكوينُلجنةُلمخطط المحاسبة التي تول   الوطني ةاستحداثُاللجنةُ 1983سنةُ ـ
ُإصدارُ 1986المحاسبي ة حيث تم إنشاؤها سنة فنية مختص ة في المعايير  ثم

 .1989المخططُالمحاسبيُللشركاتُالعموميةُسنةُ
ُ ـ ُ 1992سنة ُرقم ُالقانون ُعلى ُ 9المصادقة بالواجباتُ قالمتعل   1988لسنة

 المحاسبي ة للشركات وتنظيم مهنة الخبراء المحاسبين.
ُ ـ ُ 1994سنة ُ تطبيقتعميم ُرقم ُ 9القانون ُالشركاتُ 1988لسنة ُكل على

 العموميةُوالخاصة.
 

ُ ُأخرى ُجهة ُ أصد رمن ُسنة ُالمركزي( ُالمغربُ)البنك رقمُ قرارا   2007بنك
56/G/2007 ُالمغربُباست يلزم ُفي ُالعاملة ُالبنوك ُالجميع ُالمعايير  دولي ةعمال

عةفي مالي ةالللتقاريرُ  .ما يتعلق بالحسابات المجم 
 

 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )ئمة بيانات مرجعية لدراسة تطبيق قا
 1956 سنةُاإلستقالل

ُالدوليُ ُالبنك ُالسكانُ)بالمليون(ُ)تقرير  95.69 (2016ُعدد
نظمةُدرجةُالتنافسيةُالعالميةُ)تقريرُم

Heritage Foundation ُ4.24 (2017لسنة 

الحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُمؤشرُ
 61.5 (2018-2017االقتصاديُالعالميُلسنةُ

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
 67.5 (2017لسنةُ

 هيئةُالخبراءُالمحاسبين الجهةُالمهنيةُالمختصةُفيُالمحاسبة

الدوليةُ المغربيُوالمعاييرالنظامُالمحاسبيُ مستعملُللبنوكُوالمصارفالنظامُالمحاسبيُال
 للتقاريرُالماليةُللحساباتُالمجمعة.

الموقعُاإللكترونيُلبنكُ المرجعُالقانونيُ)حسب
 (لمغربا

المتعلقةُبشروطُ G/-2007/56الالئحةُرقمُ
 مسكُحساباتُالمؤسساتُالمالية

 درجةالنظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُالم
 والمعاييرُالدوليةالنظامُالمحاسبيُالمغربيُ

سبةُللمؤسساتُالماليةُللتقاريرُالماليةُبالن
 ماُيتعلقُبحساباتهاُالمجمعةُالمدرجةُفي

المرجعُالقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُ
 للهيئةُالمغربيةُلسوقُالرساميل(

ُاإلسمُرقمُ 166الفصلُ ُالخفية ُالشركات منُقانون
 والمعدلُسنة 1996رُسنةُالصاد 1-96-124

ُالمفعولُينصُبالرجوعُ 2012 ُالسارية ُالقوانين إلى
  ماُيتعلقُبتطبيقُمعاييرُالمحاسبةُالمغربيةفي

خليفة أحسينة: تأثير تبني المعايير الدوليّة للتقارير الماليّة على الشركات المدرجة بالدار البيضاء  (31)
 . (4-2)ص:  2014
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 دوليّةأهم اإلختالفات بين المعايير المحاسبيّة المغربية والمعايير البقائمة 
 IFRS))(32) ماليّةالللتقارير 

المغربيةالمعايير دوليّةالمعايير الالموضوع

 جديدة محاسبي ة مبادئ

 مبدأُالقيمةُالعادلة .1
مبدأُتقديمُالجوهرُ .2

للمعامالتُعلىُ ياالقتصاد
 شكلهاُالقانوني.

 ُ  درجُبعدلم ت

حسبُالطبيعةُأوُحسبُ عرضُاألرباحُوالمصاريف
 حسبُطبيعتهاُفقط الوظيفة

لالُيمكنُرسملتهاُبلُ مصاريفُماُقبلُبدايةُالنشاط فيُ تُسج 
 يمكنُرسملتها تكب دهاحينُبيانُالدخلُ

عملياتُ عند الشهرةفرقُ
  اإلستحواذُعلىُالشركات

(Good Will) 

الُيمكنُاستهالكهُبلُفقطُيتمُ
 يمكنُاستهالكه قياسُتدنيُقيمته

 نسبُإستهالكاتُاألصول

حسبُتقديرُالشركةُبحيثُ
يكونُاإلستهالكُمتناسبُمعُ
المنافعُالمتحصلُعليهاُمنُ
 الهُاألصلُخاللُفترةُاستعم

 مالي ةالئمةُوزارةُاحسبُق

 التأجيرُالتمويلي

اإليجارُالتمويليُهوُأيُعقدُ
إيجارُتنتقلُبمقتضاهُمنافعُ

منُالمؤجرُ الملكي ةومخاطرُ
 المستأجر. إلى

الُيوجدُفرقُبينُايجارُ
 تمويليُواإليجارُالتشغيلي

حسبُالمعيارُالدوليُرقمُ مالي ةالاألدواتُ
IFRS9 

الُ ةمالي  التقييمُاألدواتُ
يعتمدُعلىُالطريقةُالجديدةُ

المعيارُالدوليُ يقد مهاالتيُ
 9رقمُ

ل فروقاتُالعملة فيُبيانُالدخلُعندُ تُسج 
 يمكنُرسملتها حدوثها

مزاياُالعاملينُ)األرباحُ
 والخسائرُاإلكتوارية(

حسبُالمعيارُالدوليُرقمُ
IFRS2 

ليسُهناكُقواعدُواضحةُ
 فيُهذاُالموضوعُ

 
 

 .2008ة معالجة ربية والمعايير الدوليّة للتقارير الماليّة، دراسات وإعادغسعاد بية: معايير المحاسبة الم (32)
 .www.scribd.com   الموقع
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 (33) الموريتانية سالمّيةاإل جمهوريّةال •

ُإستمد ت المبادىء و ُ المحاسبي ةالممارسات ُموريتانيا االستقاللبعد منُ في
 .المحاسبيُاالسبانيُلقربهُالجغرافي وكذلكُالنظامالمخططُالمحاسبيُالفرنسيُ

ُ ُ 82-180ظهرُأولُمخططُمحاسبيُموريتانيُحسبُالقانونُرقم  1982لسنة
 ين:جزأ إلىسمُوالذيُينق 1999سنةُ ُعد لوالذيُ

الشركاتُ نظام الحد  األدنى للتدفقات النقدية: وهو نظام محاسبي يخص   -
 النظامُالحقيقي. حسبالصغيرةُالتيُالُتدفعُالضريبةُعلىُاألرباحُ

ُالكبيرةُ النظام المحاسبي العادي: وهو نظام محاسبي يخص   - الشركات
 الخاضعةُللضريبةُعلىُاألرباحُحسبُالنظامُالحقيقي.

ُ تُطب ق ُوالمؤسسات ُالموريتانيُ مالي ةالالبنوك ُالمحاسبي ُالمخطط ُموريتانيا في
ُ إلى ضافةباإل ُمنُالقوانينُالخاصة ُعنُالبنكُالمركزيُ واللوائحجملة الصادرة

 الموريتاني.
 

 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )ئمة بيانات مرجعية لدراسة تطبيق قا

 1960 سنةُاإلستقالل
)بالمليون(ُ)تقريرُالبنكُالدوليُعددُالسكانُ

2016ُ) 4.3 

درجةُالتنافسيةُالعالميةُ)تقريرُمنظمةُ
Heritage Foundation ُغيرُمتوفر (2017لسنة 

الحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُمؤشرُ
 54.4 (2018-2017االقتصاديُالعالميُلسنةُ

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
 47.21 (2017لسنةُ

 الهيئةُالوطنيةُللخبراءُالمحاسبينُبموريتانيا الجهةُالمهنيةُالمختصةُفيُالمحاسبة
 الموريتاني.النظامُالمحاسبيُ النظامُالمحاسبيُالمستعملُللبنوكُوالمصارف
المرجعُالقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُ

 (الموريتاني للبنكُالمركزي
ملُالمتعلقةُبتنظيمُع 2007-20الالئحةُرقمُ

 المؤسساتُالمالية

 الُتوجدُبورصة النظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُالمدرجة

 . (31-27)ص:  2013للبنك الدولي حول موريتانيا سنة  ROSCتقرير  (33)
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 دوليّةأهم اإلختالفات بين المعايير المحاسبيّة الموريتانية والمعايير البقائمة 
 IFRS(34) ماليّةالللتقارير 

 المعايير الموريتانية دوليّةالمعايير ال الموضوع
اإلطارُالنظريُللمعاييرُ

 محاسبي ة ال
 مبادئيشتملُعلىُأهدافُو

 معُتعريفُللمفاهيم محاسبي ة
 تعريفُالمفاهيم إلىيفتقرُ

:ُبيانُالتدفقاتُمالي ةالالقوائمُ
 غيرُموجود موجود النقدية

 شهر( 12) مرةُفيُالسنة علىُاألقلُمرةُفيُالسنة مالي ةالإعدادُالبياناتُ

 قليلة كثيرةُ البياناتُالمرفقة

 غيرُمستعمل مستعمل العادلةمبدأُالقيمةُ
مبدأُتقديمُالجوهرُ

للمعامالتُعلىُ ياالقتصاد
 شكلهاُالقانوني.

 غيرُمستعمل مستعمل

حسبُالمعيارُالدوليُرقمُ مالي ةالاألدواتُ
IFRS9 

الُيعتمدُ مالي ةالتقييمُاألدواتُ
 يقد مهاعلىُالطريقةُالجديدةُالتيُ

 9المعيارُالدوليُرقمُ
رباحُمزاياُالعاملينُ)األ

 والخسائرُاإلكتوارية(
حسبُالمعيارُالدوليُرقمُ

IFRS2 
ليسُهناكُقواعدُواضحةُفيُ

 هذاُالموضوعُ
 
 
 
 

 . (31-27)ص:  2013للبنك الدولي حول موريتانيا سنة  تقرير  (34)
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 (35) اليمنيّة جمهوريّةال •

دُاليمنُالشماليُوالجنوبيُخاصه به، فبعد توح   محلي ة محاسبي ة ليسُلليمنُمعايير
فيُالفقرةُ نص  الذيُ 1991لسنةُ 32،ُتمُإصدارُالقانونُالتجاريُرقم1990ُسنةُ
ُالشركاتُ 31و 30 )سجلُلليوميةُ محاسبي ة بمسكُسجالت التجاري ةعلىُإلزام

ةُالمتعل قودفترُللجرد(ُكماُيجبُإعدادُبيانُالمركزُالماليُوبيانُخاصُبالديونُ
 يمكنُتطبيقها. محاسبي ة بالتجارةُدونُتحديدُأيةُمعايير

 
ُ ُالرئاسيُرقم ُاألمر ُ 2952جاء ه 2013لسنة ُباتخاذُ الذي وج  رئيسُالوزراء

فيُاليمنُفيُ مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال تبن ياإلجراءاتُالالزمةُمنُأجلُ
ُذلكُ أسرعُاآلجال. ُفيهُيُ  البنك المركزي اليمني منشورا   أصد رعلىُضوء لزم

منُجهة،ُكماُتمُ مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالبنوكُالعاملةُباليمنُباستعمالُالمعاييرُال
ُتعد   ُالفقرة ُالضرائب ُقانون ُ 107يل ُالكبيرةحيث ا ُالشركات والمتوسطةُ جبرت

 منُجهةُأخرى. مالي ةالللتقاريرُ دولي ةعلىُإستعمالُمعاييرُ
 

 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )ئمة بيانات مرجعية لدراسة تطبيق قا

 1990 والجنوبسنةُتوحدُالشمالُ
البنكُالدوليُعددُالسكانُ)بالمليون(ُ)تقريرُ

2016ُ) 27.58 

 Heritageدرجةُالتنافسيةُالعالميةُ)تقريرُمنظمةُ
Foundation ُ2.87 (2017لسنة 

الحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُمؤشرُ
 غيرُمتوفر (2018-2017االقتصاديُالعالميُلسنةُ

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُلسنةُ
2017) 39.57 

 جمعيةُالمحاسبينُالقانونيينُاليمنيين يةُالمختصةُفيُالمحاسبةالجهةُالمهن

 المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية النظامُالمحاسبيُالمستعملُللبنوكُوالمصارف

المرجعُالقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُللبنكُ
 (اليمني المركزي

منُقانونُالمصارفُالتجاريةُ 27الفصلُ
منُدليلُ 5والفصلُ 1998لسنةُ 38رقمُ

حوكمةُالبنوكُالصادرُعنُالبنكُالمركزيُ
 اليمني.

 الُيوجدُبورصة النظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُالمدرجة

 

أحمد عبيد الشيباني بحضور وفد من  ةيجمعيةُالمحاسبينُالقانونيينُاليمن عرضُقدمهُرئيس (35)
  (2016وجمعية المحاسبين القانونيين األردنية بالبحر الميت )يناير  البنك الدولي و
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 (36) فلسطيندولة  •

الذيُينصُ 1964لسنةُ 12علىُقانونُالشركاتُاألردنيُرقمُإعتمدتُدولةُفلسطينُ
 بصورةُأصولية.ُعلىُضرورةُاإلحتفاظُبسجالتُحساباتُالشركةُ 175فيُالمادةُ

ُ سعت السلطة الفلسطينية بداية   ُسنة ُ إلى 2000من الفلسطينيُ االقتصادتطوير
ُ ُومنها ُالصلة ُذات ُالقوانين ُال تبن يوتحديث ُ دولي ةالمعايير فيُ مالي ةالللتقارير

 مختلفُالمجاالتُوذلكُعبرُالقوانينُالتالية:

 .24الفقرةُ 2004لسنةُ مالي ةالقانونُاألوراقُ

ُ ُالقانون ُ 5رقم ُ المتعل ق 2009لسنة ُالمحاسبيُلشركاتُاألوراق  مالي ةالبالنظام
 . 1الفقرةُرقمُ

ُ ُ 68المادة ُالقرارُرقم ُ 108من ُالماليُوالمحاسبيُ المتعل ق 2011لسنة بالنظام
 لسلطةُالنقدُالفلسطينيةُ)البنكُالمركزيُالفلسطيني(.

 
 (IFRSتقارير المالية )المعايير الدولية للئمة بيانات مرجعية لدراسة تطبيق قا

 تحتُاإلحتالل سنةُاإلستقالل
عددُالسكانُ)بالمليون(ُ)تقريرُالبنكُالدوليُ

2016 ) 4.55 

ةُدرجةُالتنافسيةُالعالميةُ)تقريرُمنظم
Heritage Foundation ُغيرُمتوفر (2017لسنة 

الحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُمؤشرُ
 غيرُمتوفر (2018-2017االقتصاديُالعالميُلسنةُ

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُ
 53.21 (2017لسنةُ

 جمعيةُمدققيُالحساباتُالقانونيينُالفلسطينية الجهةُالمهنيةُالمختصةُفيُالمحاسبة
 المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية النظامُالمحاسبيُالمستعملُللبنوكُوالمصارف

إللكترونيُالموقعُا المرجعُالقانونيُ)حسب
 (سلطةُالنقدُالفلسطينيةل

 2010لسنةُ 9منُالقانونُرقمُ 4الفصلُرقمُ
الصادرُعنُالسلطةُالوطنيةُالفلسطينيةُبشأنُ

 المصارف
 المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالمالية النظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُالمدرجة

اإللكترونيُالمرجعُالقانونيُ)حسبُالموقعُ
 .2013ونُاإلدراجُبسوقُاألسهمُلسنةُقان (فلسطين لبورصة

 

  (6-5)ص:  2017 ه: طبيعة المعايير المحاسبيّة المستخدمة في فلسطينتوفيق أبوشرب (36)
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 (37)جيبوتي جمهوريّة •

ُالشركاتإن   ُجيبوتي قانون ُ في ُسنة ُالقوانينُ 1986الصادر ُبصمات يحمل
ُ ُالشركات ُأنواع ُحيث ُمن ُلها. التجاري ةالفرنسية ُالمنظمة ُهذاُيُ  والترتيبات لزم

طُالشركةُوتقريرُوتقريرُحولُنشا مالي ةبإعدادُبياناتُ التجاري ةالقانونُالشركاتُ
قحولُالمخزونُدونُ  ماهية المعايير المحاسبي ة المطلوبة. إلى التطر 

الذيُ 1957منُجهةُأخرىُإستعملتُدولةُجيبوتيُالمخططُالمحاسبيُالعامُلسنةُ
 هوُعبارةُعنُترقيمُألسماءُالحساباتُالتيُيمكنُإستعمالها.

 محاسبي ة عدادُمعاييرنُرئيسُدولةُجيبوتيُلجنةُخاصةُإلعي   2003منُسنةُ بداية  
لسنةُ 10وبذلكُصدرُالقانونُرقمُ 2012خاصةُبجيبوتيُوالتيُأنهتُأعمالهاُسنةُ

تُمبادئهاُمنُالمعاييرُجيبوتية التي إستمد   محاسبي ة الذيُأسسُألولُمعايير 2012
 فيُجيبوتي. االقتصادومعُمراعاةُخصائصُالمجتمعُ مالي ةالللتقاريرُ دولي ةال

 
 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )رجعية لدراسة تطبيق ئمة بيانات مقا

 1977 سنةُاإلستقالل

 0.94 عددُالسكان

درجةُالتنافسيةُالعالميةُ)تقريرُمنظمةُ
Heritage Foundation ُغيرُمتوفر (2017لسنة 

الحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُمؤشرُ
 46.7 (2018-2017االقتصاديُالعالميُلسنةُ

ؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُم
 44.5 (2017لسنةُ

 المجلسُالوطنيُلمراقبيُالحساباتُبجيبوتي الجهةُالمهنيةُالمختصةُفيُالمحاسبة

 نظامُالمحاسبةُالجيبوتي النظامُالمحاسبيُالمستعملُللبنوكُوالمصارف

يُالمرجعُالقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترون
 (المركزيجيبوتيُلبنكُ

منُالقانونُرقمُ 36لىُالفصلُإ 34الفصلُ
 المتعلقُبالبنوكُ 2011لسنةُ 119

 الُيوجدُبورصة النظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُالمدرجة

في ورشة عمل  (ليكس إيموكفي) رئيس المجلس الوطني لمراقبي الحسابات بجيبوتيمداخلة  (37)
 2012 بعنوان "تحسين بيئة األعمال واالستثمار في جيبوتي، رهانات وسياسات اإلصالح"

 (.6-1)ص 
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 المتحدة القمر جمهورية •

جمهوريةُالقمرُالمتحدةُمنُفيُ إستمد ت التشريعات المحاسبية للشركات التجاري ة
ُم ُفترة ُفي ُسائدة ُكانت ُالتي ُالنظم ُاإلستقالل ُقبل ُالبلدانُا ُفي ُالحال ُهو كما

"منظمةُتوافقُقانونُاألعمالُ إلى 1995القمرُسنةُ ُجزرنكوفونية.ُإنضمتُاالفر
(ُ ُإفريقيا" ُ OHADAفي ُ( التي ت ُللقوانين ُوتشريعي ُفني ُجهاز  التجاري ةعتبر

 .(38)ةحاسبي ة لسبعة عشرة دولة إفريقي  والم
ونُالتجاريُومعاييرُالمحاسبةُالصادرةُعنُالقمرُالقان ُجزر تبن تبذلكُتكونُقدُ

 .المنظمة
الـتأمينُمنُتطبيقُمعاييرُالمحاسبةُالصادرةُ وشركاتالقمرُالبنوكُ ُجزر إستثنت

ُ ُحيث ُإفريقيا" ُفي ُاألعمال ُقانون ُتنسيق ُ"منظمة ُ تعد  عن حسبُ مالي ةالبياناتها
 .(39)قوانينُالصادرةُعنُالبنكُالمركزيالقواعدُوال

 
 (IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية )مرجعية لدراسة تطبيق ئمة بيانات قا

 1975 سنةُاإلستقالل
عددُالسكانُ)بالمليون(ُ)تقريرُالبنكُالدوليُ

2016 ) 0.8 

 Heritageدرجةُالتنافسيةُالعالميةُ)تقريرُمنظمةُ
Foundation ُغيرُمتوفر (2017لسنة 

الحريةُاإلقتصاديةُ)تقريرُالمنتدىُمؤشرُ
 55.8 (2018-2017قتصاديُالعالميُلسنةُاال

مؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُ)تقريرُالبنكُالدوليُلسنةُ
2017) 48.69 

 هيئةُالخبراءُالمحاسبينُبجزرُالقمر الجهةُالمهنيةُالمختصةُفيُالمحاسبة

نظامُالمحاسبةُحسبُقوانينُالبنكُ النظامُالمحاسبيُالمستعملُللبنوكُوالمصارف
 ر.المركزيُبجزرُالقم

لبنكُلقانونيُ)حسبُالموقعُاإللكترونيُالمرجعُا
 المركزي(جزرُالقمرُ

-003-13منُالقانونُرقمُ 32الفصلُرقمُ
AU ُالمتعلقُبتنظيمُنشاط 2013لسنة 

 المؤسساتُالمالية.
 الُيوجدُبورصة النظامُالمحاسبيُالمستعملُللشركاتُالمدرجة

 

(38) : Organisation pour l Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires OHADA”“ 
(39)  52)-es 51Doing Business in Comores, Report of Ernst & Young 2009 (pag 
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بل المطبّقة من ق   (OHADAلمنظمة ) ةالمحاسبيّ أهم اإلختالفات بين المعايير بقائمة 

 SIFR(40) ماليّةالللتقارير  دوليّةالوالمعايير القمر  ُجزر
 (OHADAمعايير ) دوليّةالمعايير ال الموضوع

 شهر( 12مرةُفيُالسنةُ) علىُاألقلُمرةُفيُالسنة مالي ةالإعدادُالبياناتُ

 ال مالي ةالشكلُومحتوىُالبياناتُ مالي ةالعرضُالبياناتُ
 يتغيرُبتغيرُحجمُالشركة.

 مالي ةالشكلُومحتوىُالبياناتُ
 يتغيرُبتغيرُحجمُالشركة.

 مالي ةالالقوائمُ

 المركزُالمالي .1
 بيانُالدخلُوالدخلُالشامل .2
 الملكي ةراتُفيُحقوقُبيان التغي   .3
 بيانُالتدفقاتُالنقدية .4
 اإليضاحات .5

 المركزُالمالي .1
 بيانُاألرباحُوالخسائر .2
ُالماليُ)الموا .3 ردُالجدول

 واإلستعماالت(
 اإليضاحات .4
 جدولُإحصائيُ)إضافي( .5

شروطُاإلعترافُباألصولُ
 الثابتة

يجبُأنُيكونُهناكُمنافعُ .1
اقتصادي ة مستقبلية تستفيد بها 

 .الشركة
يجبُأنُتكونُقيمةُاألصلُ .2

 مةُبشكلُموثوق.مقي  

 الُيوجدُمثلُهذهُالشروط.

مقاربةُاستهالكُاألصولُ
  الُتوجد مستعملة حسبُالمكونات

وسعرُ الحالي ةمفهومُالقيمةُ 
 الفائدةُالفعليُ

 الحالي ةإستعمالُمفهومُالقيمةُ
وسعرُالفائدةُالفعليُعندُتسجيلُ

 الدخلُذيُاألقساطُالمؤجلة.
 الُتوجدُهذهُالمفاهيم

لالُيمكنُرسملتهاُبلُ مصاريفُماُقبلُبدايةُالنشاط فيُ تُسج 
 يمكنُرسملتها تكب دهابيانُالدخلُحينُ

قةُالمشت   مالي ةال تاألدوا
 ط()محاسبة التحو  

وعةُمفاهيمُوشروطُموجدُمجت
 الُتتناولُهذاُالموضوع لإلعترافُبها.

 عقدُالتأجيرُالتمويلي

اإليجارُالتمويليُهوُأيُعقدُ
إيجارُتنتقلُبمقتضاهُمنافعُ

 إلىمنُالمؤجرُ الملكي ةومخاطرُ
 المستأجر.

هوُعقدُإيجارُيمكنُأنُتنتقلُ
نُالمؤجرُم الملكي ةبمقتضاهُ

المستأجرُمعُضرورةُأنُ إلى
تكونُقيمةُاألصلُأعلىُمنُ

اليُقيمةُاألصولُم%ُمنُإج5
 بالشركة.

 
 

(40) CONSULTING :MALEA   أهم اإلختالفات بين المعايير الدولي ة للتقارير المالي ة والنظام المحاسبي لمنظمةOHADA  (2010)  
SYSCOHADA-et-IFRS-Majeures-fferenceshttps://www.scribd.com/doc/31572742/Di 
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 الدولفي  تطبيق المعايير الدوليّة للتقارير المالّية ملخص عن التوافق في 2.4

 ةالعربي
في ضوء ما تم إستعراضه من بيانات تفصيلية للدول العربي ة إستنادا  على عدد 

ُالمرجع ُيات، فإنه من المُ من ُفي ُتلعبُدور ُالعوامل ُمن ُكثير ُأن  تبن يالحظ
ُالعواملُيختلفُمنُدولةُ مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال  إلىكماُأنُتأثيرُهذه

ُدولة. أخرى طبقا   ُأن لظروفُكل ُ إال ُمن ُعدد ُيمكنُ المؤشراتهناك التي
المحاسبي ة( في  لن ظمل) ةالتشريعي   توافقُالبيئة العالقةُبينهاُوبيندراسةُ محاولة
ُال ةالعربي الدول ُالمعايير ُ دولي ةمع ُالمؤشراتُفي تتمث لو .مالي ةالللتقارير  هذه

 العالمي ة، ومؤشر جودة بيئة األعمال: تنافسي ةالي ة، مؤشر االقتصاد حري ةمؤشرُال
 

في الدول  ماليّةالللتقارير  دوليّةتوافق البيئة التشريعيّة مع المعايير ال •
 عربيّةال

ثالثُمستوياتُحسبُالمحدداتُ إلىتم تقسيم مدى توافق البيئة التشريعي ة 
 التالية:

 غيرُمسموحُإستعمالها. IFRSحيثُتكونُمعاييرُالمستوىُاألول:ُ ـ
ُ ـ مسموحةُأوُملزمةُفيُحاالتُ IFRSحيثُتكونُمعاييرُالمستوىُالثاني:

 خاصة.
للبنوكُوالشركاتُ ملزمةُلكافة IFRS:ُحيثُتكونُمعاييرُالمستوىُالثالث ـ

 المدرجة
 

مدى توافق الـتشريعات المحاسبي ة في الدول  إلى( 1يُشير الجدول التالي رقم )
ُ دولي ةالعربي ة مع المعايير ال ُمالي ةالللتقارير ُتنقسم ُوالتي ثالثُمستوياتُ إلى،

 )غيرُمتوافق،ُتوافقُجزئي،ُوتوافقُكلي(.
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(ُ ُرقم ُوالتشريعاتُم(: توزيع الدول العربي ة حسب 1جدول ُالقوانين ُإلزام دى
 IFRSبإستعمالُ

 لزاممستويات اإل

IFRS غير مسموحة IFRS  مسموحة في حاالت
 إلزامية IFRS خاصة

 تونس•  
 الجزائر• 
 موريتانيا• 
 جيبوتي• 
 جزر القمر• 

 الصومال• 
 السودان• 
 مصر• 
 ليبيا• 
 المغرب• 

 األردن• 
 اإلمارات• 
 البحرين• 
 السعودية• 
 ياسور• 
 العراق• 
 عمان• 
 قطر• 
 الكويت• 
 لبنان• 
 اليمن• 
 فلسطين• 

 
ُ يت ضح من الجدول السابق أن ُنصف ُمن ُتعدد البلدان العربي ة أكثر  إستعماللزم

ُال ُ دولي ةالمعايير ُالدولُ 12 اعدده بلغيثُح مالي ةالللتقارير ُعدد ُإجمالي ُمن دولة
الت خاصة بإستعمال المعايير الدولي ة تسمحُفيُحا التي العربي ة، بينما بلغ عدد الدول

اييرُبإستعمالُالمع التيُالُتسمحدولُوكذلكُاألمرُبالنسبةُللدولُ 5 للتقارير المالي ة
 الدولي ة للتقارير المالي ة.

 
(ُ ُرقم ُبياني ُوالتشريعاتُ(: توزيع الدول العربي ة حسب 1رسم ُالقوانين ُإلزام مدى

 .IFRSبإستعمالُ
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 يّةاالقتصاد حريّةمؤشر ال •

ُال ُاالقتصادُحري ةتؤثر ُعلى ُفيُجذبُُقُدرةي ة األجنبيُبصفةُُاالستثمارالدول
تُأصد ر.ُالمك تسبةإنتعاشُللقطاعُالخاصُونقلُللخبراتُُإلىمماُيؤديُُمباشرة ُ

(ُ ُتقييما Heritage Foundationُمنظمة ُوواحدُاالقتصادُحري ةللُ( ُلمائة ي ة
ُُدا ُوثمانونُبل ُلسنة حيثُتكونُالمراتبُاألولىُفيُالترتيب2017ُُعبرُالعالم

ُ.لمراتبُاألخيرةُللبلدانُاألقلُانفتاحا ُواُانفتاحا ُللبلدانُاألكثرُ

ثالثُمستوياتُحسبُُإلىي ةُللدولُاالقتصادُحري ةتمُتقسيمُترتيبُمؤشراتُال
ُالمحدداتُالتالية:

ُ.100إلى65ُُمنُُمؤشرُالدولة:ُحيثُيكونُجي دالمستوىُاألولُ ـ
ُ.64ُإلى50ُالدولةُمنُُمؤشرالمستوىُالثانيُمتوسط:ُحيثُيكونُ ـ
ُ ـ ُحيثُيكون ُالثالثُمنخفض: ُُمؤشرالمستوى ُالدولة ُمن ُغير50ُُأقل أو

ُبالتقرير.ُمتوف ر

(ُ ُرقم ُالتالي ُالجدول 2ُيُشير ُُإلى( ُحسب ُالعربي ة ُالدول ُحري ةالُمؤشرتوزيع
ُ.2017لسنةُُ(Heritage Foundation)ي ةُالصادرُعنُمنظمةُاالقتصاد

ُ
ُي ةاالقتصادُحري ةالُترتيبُمؤشر(:ُتوزيعُالدولُالعربي ةُحسب2ُجدولُرقمُ)

 مؤشر الحرية اإلقتصادية

 جيّد متوسط منخفض
 الجزائر• 
 السودان• 
 سوريا• 
 الصومال• 
 العراق• 
 ليبيا• 
 اليمن• 
 فلسطين• 
 جيبوتي• 

 تونس•  
 السعودية• 
 عمان• 
 لبنان• 
 مصر• 
 المغرب •
 موريتانيا• 
 جزر القمر• 

 األردن• 
 اإلمارات• 
 البحرين• 
 قطر• 
 الكويت• 

 IFRSتلزم دول  IFRS 5تلزم دول  IFRS 3تلزم دول  4
%44 %38 %100 

ُ
ُهناكُ قتصادي ةُاالُحري ةالُمؤشردولُكان5ُُيت ضحُمنُبيانُالجدولُالسابقُأن 

ُعالي ُكانُدولُعربي 8ُُوُلديها ُة ُالحري ة ُمتوسطمؤشر ُلديها 9ُوُ،االقتصادي ة
ُةُكانُمؤشرُالحري ةُاالقتصادي ةُلديهاُمنخفض.دولُعربي ُ

ُ
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المعاييرُ تلزمُبإستعمالةُدول عربي   5فقطُ تحص لتدولةُمتوافقة،ُ 12منُأصلُ
ُوجي دي ة االقتصاد حري ةالعلىُمؤشرُ مالي ةال للتقارير دولي ةال  تحص لت دول 3،

ُ ُمؤشر ُوي ة االقتصاد حري ةعلى ُ 4متوسط، ُ تحص لتدول ُمؤشر  حري ةعلى
مؤشرُالحريةُفيُعربياُأنُالمراتبُاألولىُ يُبي نماُ وهوي ة منخفض، االقتصاد

إذُ .المعاييرُالدوليةُللتقاريرُالماليةتلزمُبإستعمالُ التي االقتصاديةُكانتُللدول
ييرُياُلحظ أن جميع الدول التي تتمتع بمؤشر حرية اقتصادية جي د تُطب ق المعا

 الدولي ة.
 

 ي ةاالقتصاد حري ةمؤشرُال ترتيب (: توزيع الدول العربي ة حسب3رسمُبيانيُرقمُ)

دول  عدد 

دولة  عدد 

دول  عدد 

مؤشر الحرية اإلقتصادية 

      منخفض
       متوسط

        جيّد
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 العالميّة تنافسيّةالمؤشر  •
ُ ُمؤشر ُتحقيقُ تنافسي ةاليهتم ُأجل ُمن ُمواردها ُلكافة ُاألمثل ُباإلستغالل للدولة

ُ وذلكُبإتباعُأفضلُاألساليبُوالممارسات.ُ)التنميةُالمستدامة(ُالرفاهيةُلشعوبها
لسنةُ العالم حول دولة 137 حول تقريره العالمي ياالقتصاد المنتدى أصد ر

 كلما درجات، سبعة ذي سلم إلى إستنادا   درجة أخذت دولة كل حيث ،2017-2018
ألغراضُالبحثُ ،قوي ة العالمي ة تنافسي ةال على القُد رة كانت كلما مرتفعة كانت
ُوالد ُدرجات ُتقسيم ُتم مستوياتُحسبُ ةثالث إلىالعالمي ة للدول  تنافسي ةالراسة

  داتُالتالية:المحد  
 1العالمي ة للدولة بين  تنافسي ةال مؤشركونُيالمستوىُاألولُضعيف:ُحيثُ ـ

 ة.متوف رأوُغيرُ 3.5و
ُ ـ ُحيث ُمتوسط: ُالثاني ُالمستوى ُمؤشر العالمي ة للدولة بين  تنافسي ةاليكون

 4.5و 3.51
 7و 4.51العالمي ة للدولة بين  تنافسي ةاليكونُمؤشرُالمستوىُالثالثُقوي:ُحيثُ ـ

 
 تنافسي ةالمؤشرُ توزيعُالدولُالعربيةُحسب إلى( 3يُشير الجدول التالي رقم )

  .2018-2017العالميُلسنةُ ياالقتصادالعالمي ة الصادر عن المنتدى 
 العالمي ة تنافسي ةال(: توزيع الدول العربي ة حسب مؤشر 3جدولُرقمُ)

 مؤشر التنافسية العالمية 

 قوي متوسط ضعيف
 السودان• 
 سوريا• 
 الصومال• 
 العراق• 
 ليبيا• 
 موريتانيا• 
 اليمن• 
 فلسطين• 
 جيبوتي• 
 جزر القمر• 

 األردن• 
 تونس• 
 الجزائر• 
 عمان• 
 الكويت• 
 لبنان• 
 مصر• 
 المغرب• 

 تاإلمارا• 
 البحرين• 
 السعودية• 
 طرق• 
 

 IFRSتلزم دول  IFRS 4تلزم دول  IFRS 4تلزم دول  4
40% 50% 100% 

 
 ،ضعيفةةُعالمي   تنافسي ةدولُلهاُدرجةُ 10يت ضح حسب الجدول السابق أن هناك 

ُعربي   دول 8و ُدرجة ُلها ُعالمي   تنافسي ةة ُدول عربي   4و ،متوسطةة ُلها درجةُة
 .قويةةُعالمي   تنافسي ة
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 دولي ةالمعاييرُال تلزمُبإستعمالدولُ 4فقطُ تحص لتقة،ُدولةُمتواف 12منُأصلُ
دولُمتوافقةُعلىُ 4 تحص لت،ُوقوي ة ةعالمي   تنافسي ةعلىُدرجةُ مالي ةالللتقاريرُ
ُمتوسطةعالمي   تنافسي ة درجة ةُعالمي   تنافسي ة دولُعلىُدرجة 4 تحص لتو ،ة

ُ ضعيفة. ُالدول ُسيطرة ُنالحظ ُبإستعمالكذلك ُ الملزمة ُعلىُالمعايير الدولية
 .فيُمؤشرُالتنافسيةُالعالمية المراتب األولى عربيا  

 
 العالمي ة تنافسي ةال(: توزيع الدول العربي ة حسب مؤشر 4رسمُبيانيُرقمُ)

دول   عدد 
دول  عدد 

دول  عدد 

مؤشر التنافسية العالمية

       ضعيف 
          متوسط 

        قوي 

 
 مؤشر جودة بيئة األعمال •

 م.فيُبلدانُالعال االستثماريهتمُمؤشرُجودةُبيئةُاألعمالُبمدىُسهولةُوتيسيرُ
 إلى 1رتبتُالدولُمنُ ة.دول 190 حول 2017لسنةُ تقريره الدولي البنك أصد ر
ُاألفضل حيث 190 ُاألعمال ُلبيئة ُاألولى ُالمراتب ُاألخيرةُ ،كانت والمراتب

  لألسوأ.
 

 ةثالث إلىألغراضُالبحثُوالدراسةُتمُتقسيمُدرجاتُجودةُبيئةُاألعمالُللدولُ
 داتُالتالية:مستويات حسب المحد  

 
ُبيئةُاألعمالُللدولةُبينُ مؤشرستوىُاألولُعالي:ُحيثُيكونُالم ـ  0جودة

 44.9و
ُحيثُيكونُ ـ ُبينُ مؤشرالمستوىُالثانيُمتوسط: ُاألعمالُللدولة ُبيئة جودة

 64.9و 45
ُبيئةُاألعمالُللدولةُبينُ مؤشر:ُحيثُيكونُجيدالمستوىُالثالثُ ـ  65جودة

 .100و
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ةُدرجةُجودةُبيئ ترتيب ول العربي ة حسبتوزيعُالد إلى( 4يُشير الجدول التالي رقم )
 :2017بتقريرُالبنكُالدوليُلسنةُ األعمالُالصادر

 
 (: توزيع الدول العربي ة حسب ترتيب جودة بيئة األعمال4جدولُرقمُ)

 مؤشر جودة بيئة األعمال 

 جيّد متوسط ضعيف
 السودان• 
 سوريا• 
 مالالصو• 
 ليبيا• 
 اليمن• 
 جيبوتي• 

 األردن• 
 ستون• 
 الجزائر• 
 السعودية• 
 العراق• 
 قطر• 
 الكويت• 
 لبنان• 
 مصر• 
 موريتانيا• 
 فلسطين• 
 جزر القمر• 

 اراتاإلم• 
 البحرين• 
 عمان• 
 المغرب• 

 IFRSتلزم دول  IFRS 3تلزم دول  IFRS 7تلزم دول  2
33% 58% 75% 

 
ئةُاألعمالُمؤشرُجودةُبيةُلهاُدول عربي   6هناكُ حظُحسبُالجدولُالسابقُأننال

ةُعربي   دول 4و ،متوسطجودةُبيئةُاألعمالُ مؤشرةُلهاُدول عربي   12و ،ضعيف
 .جي دجودةُبيئةُاألعمالُمنُ مؤشرلهاُ

 
ُ ُأصل ُ 12من ُمتوافقة، ُ تحص لتدولة ُ 3فقط ُبإستعمالدول المعاييرُ ملزمة

ةُدول عربي   7 تحص لتو ،جيدة علىُجودةُبيئةُاألعمال مالي ةالللتقاريرُ دولي ةال
ُاألعمالُمتوسطة ُبيئة ُبيئةُ تانعربي   تاندولتُلوتحص   ،علىُجودة علىُجودة

ُ ،األعمالُضعيفة ُالدولُ يُبي نوهوُما ُبإستعمالكذلكُسيطرة المعاييرُ الملزمة
 الدوليةُعلىُالمراتبُاألولىُعربياُللمؤشرُالمذكور.
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 عمالجودةُبيئةُاأل ترتيب(: توزيع الدول العربي ة حسب 5رسمُبيانيُرقمُ)

 

دول  عدد 

دول   عدد 

دول  عدد 

مؤشر جودة بيئة األعمال

        ضعيف 
         متوسط 

        جيّد 

  
ُ ُضوء  حري ةمن مالحظات يمكن إستنتاج أن  مؤشرات ال ما تقد معلى

المعاييرُ تبن يالعالمي ة، وجودة بيئة األعمال، تتأثر بمدى  تنافسي ةالي ة، واالقتصاد
أخرىُوذلكُإلختالفُ إلىإالُأنُتأثيرهاُيختلفُمنُدولةُ مالي ةالللتقاريرُ دولي ةال

 بكلُدولة. أخرىُخاصة ي ة للدول العربي ة ووجود عواملاالقتصاداألوضاعُ
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 ةالعربي الدولفي  ماليّةالللتقارير  دوليّةالمعايير ال تبنّيالعوامل المؤثرة في  .5
 ماليّةالللتقارير  دوليّةالمعايير ال تبنّتالتوافق لدى الدول العربيّة التي  1.5

ُبإسإن أغلب الدول العربي ة الم ُلزمة ُالدولية ُالمعايير ُتعمال النموذجُ إلىتنتمي
ُال ُعدا ُاألنجلوسكسوني لبنانُ جمهوري ةالعربي ة السورية و جمهوري ةالمحاسبي

ُا ُالنموذج ُمن ُالخروج ُإستطاعتا ُالقارياللتان ُبالنموذجُ لمحاسبي واإللتحاق
ُاألخيرُعلىُالتشريعاتُداخلُالمعاييرُال ُأنُتأثيرُهذا ُإذ  دولي ةاإلنجلوسكسوني،

ُ ُوكبير. مالي ةالللتقارير ُقوي ُشك من جهة أخرى يُعتبر إعتماد مؤسسات  ال
نحوُتوافقُدولُالعالمُ قوي ة دفعة مالي ةالللتقاريرُ دولي ةلمعاييرُالل دولي ةومنظماتُ

ُالبنكُ ُالدولي، ُالنقد ُصندوق ُنذكر، ُالمؤسسات ُهذه ُبين ُمن ُالمعايير، ُهذه مع
ت بها بعض الدولي،ُالمفوضيةُاألوروبية،ُولجنةُبا زل. كما أن التجارب التي مر 

 . مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالدول العربي ة تساهم في تسريع التوافق مع المعايير ال
 
 دولي ةالمعاييرُال تبن يالتيُساهمتُفيُ سبابأهمُاأل على فيماُيليلقيُالضوءُنُ 

ُ ُبإستعمالفي الدول العربي ة  مالي ةالللتقارير ُال الملزمة للتقاريرُ دولي ةالمعايير
 الدول العربي ة لمزيد من التفصيل:،ُمعُالتركيزُعلىُتجاربُبعضُمالي ةال

 
 دول مجلس التعاون الخليجي

ُالتعاونهتوج   • ُمجلس ُدول ُأغلب ُ تبن ي إلى ت العالمي ة كخيار المعايير
 فيُكافةُالمجاالتُومنهاُمجالُالمحاسبةُوالتدقيق.إستراتيجيُ

تواكبُ محاسبي ة ستوجبُوضعُمعاييرمماُا ليجدولُالخ اقتصادسرعةُتناميُ •
ر.  هذا التطو 

• ُ ُ خليجيال االقتصادإنفتاح ُبنسبة ُالخارج ُحيث اقتصادي ة حري ةعلى  عالية
85.2ُ إلىأعلىُنسبةُفيُسلطنةُعمانُوصلتُ 2017ُ%ُسنة  ارتفع كما،

كذلكُ أغلبُدولُالعالم.منُ تأت يةموهيُعددُالشركاتُاألجنبيةُبشكلُكبيرُ
حيثُوصلتُجودةُبيئةُاألعمالُما يتعل ق بفي عالية نسبب نطقةُالخليجزُمتتمي  

 .2017%ُسنة86ُ إلىفيُدولةُاإلماراتُ
فكانُمنُ منُشتىُدولُالعالم البشري ةالخبراتُوالكوادرُ دولُالخليجإستقطبتُ •

ُمفاهيم ُإيجاد ُفكانتُ محاسبي ة الضروري ُبها ُوالعمل ُفهمها ُيمكن مشتركة
 هيُاألنسب. مالي ةالاريرُللتق دولي ةالمعاييرُال

تتناسبُوطبيعةُالعملُالتجاريُبدولُ التي سهولة ومرونة البيئة التشريعي ة •
ة ة بدولة  45،ُحيثُتوجدُالخليج خاصة  مع إنتشار المناطق الحر  منطقة حر 

 .2017اإلماراتُحتىُسنةُ
مانُعُ و عداُالسعودية الخليج غيابُالضريبةُعلىُأرباحُالشركاتُفيُدول •

ا جعل المفاهيم المحاسبي ة تهدف تُوالكوي  ياالقتصادإبرازُالوضعُ إلىمم 
ُ ُوهو ُالجبائي ُوليسُالوضع ُللشركات ُ يتناسب كلي ا  ما المعاييرُ مبادئمع

 .مالي ةالللتقاريرُ دولي ةال
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 مجموعة المشرق العربي
ز حجم وأهمي ة القطاع الخاص الحكومي ةصةُالمؤسساتُخخص •  .عز 
للتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال تبن يحديثة يُعتبر  محلي ة محاسبي ة فيُغيابُمعايير •

 الحلُاألسهلُوالغيرُمكلف. مالي ةال
ُل المهني ة اتجمعي  ال لعبت • ُالقانونيين ُالعربيُلمحاسبين ُالمشرق ُدول في

نحوُتنظيمُوتطويرُمهنةُالمحاسبةُوالتدقيقُوذلكُمنُ فيُالدفع ا  هام ا  دور
 .مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال تبن يخاللُاإلسهامُفيُ

• ُ ُالذي ُغالبي   شهدت هاإلنفتاح ُومنها ُالدول ُ ففي األردنة إصدارُ تم   1995سنة
ُلتحفيزُ ُقانونُاألوراقُ االستثمارقانونُجديد ُهيكلة والبورصةُ مالي ةالوإعادة

عددُ .مالي ةالللتقاريرُ دولي ةنحوُالمعاييرُال االتجاهاألثرُالكبيرُفيُ ذلككانُلف
ان  الُمد رجة الشركات ُ  202ببورصة عم   .ا  عربي   عتبر األكثر عددا  شركة وت

• ُ ُالتجارة الحر   اتفاقيةتوقيع ُسنة ُو 2001ة ُاألردن ُالمتحدةُبين الواليات
بُحيث ستكون األسواق األردنية مفتوحة أكثر للخارج مما يتطل   األمريكي ة

ي ة للمملكة تصاداالق حري ةإنُمؤشرُال والحوكمة. واالنضباطةُمزيد من الشفافي  
 .2017%ُسنة82ُاألردنيةُالهاشميةُبلغُ

 
 التجارب الخاصة لبعض الدول العربيّة

 (41) العراق جمهوري ة •
ُاإلعمارُباإلبغي  بعدُالحربُ ياالقتصاداإلنفتاحُ ـ توقيعُإتفاقياتُ إلى ضافةةُإعادة

  األوروبي. االتحادوقروضُوشراكةُمعُالبنكُالدولي،ُصندوقُالنقدُالدولي،ُ
 Emergency Post Conflict Assistance""معُصندوقُالنقدُالدوليُ تفاقاال ـ

(EPCA) ُو ُالدولي ُالبنك شمالُ "Stand by Arrangement (SBA)"مع
ُ شروطا   ُالمحاسبي ُالنظام ُتحديث ُبضرورة دواضحة ُو الموح   تبن يالعراقي

 . مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال
 اليمني ة جمهوري ةال •

ُ ُ ةجمعي  لعبت ُالقانونيين ُ محوريا   دورا   اليمني ةالمحاسبين المعاييرُ تبن يفي
 دولي ةمعُالهيئاتُال االجتماعاتفي اليمن حيث نظ مت  مالي ةالللتقاريرُ دولي ةال

 ُ ج مجهودها بالنجاح سنة حتى ت البنكُالمركزيُاليمنيُ أصد رحيثُ 2013و 
ُيُ  منشورا   ُباستعمال ُباليمن ُالعاملة ُالبنوك ُفيه ُاللزم للتقاريرُ دولي ةالمعايير

ُ  107يلُقانونُالضرائبُالفقرةُتعد  منُجهة،ُوتمُ مالي ةال جبرتُالشركاتُفأ
ُوالمتوسطةُعلىُ منُجهةُ مالي ةالللتقاريرُ دولي ةمعاييرُالال استعمالالكبيرة

بهاُالُيزالُ وااللتزام مالي ةالللتقاريرُ دولي ةإال أن  تطبيق المعايير ال أخرى.
  يدُمنُالعمل.مزليحتاجُ

(41) International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 5, No. 6, December 2014 
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 ماليّةالللتقارير  دوليّةالتي تواجه الدول العربيّة التي لم تتبنّى المعايير ال التحديّات 2.5

ُبعضُالدولُفيما يلي نُ  ُتوافق ُدون ُتحول ُاألسبابُالتي ُأهم ُعلى لقيُالضوء
 :مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالعربي ة مع المعايير ال

 
بةُعلىُالشركاتُحيثُأنُتغييرُالمحاسبةُتلعبُدورُمهمُفيُإحتسابُالضري •

 المحاسبي ة يؤثر على إدارة مداخيل الدولة. والمبادئالقواعدُ
ُالدولُمعاييرأصد ر • صارتُمعروفةُلدىُالشركاتُ محلي ة محاسبي ة تُهذه

ُتأهيلُيتطل   مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال إلىلُواألفراد، فالتحو   بُإعادة
 ة.ي  الكوادرُوتغييرُالمناهجُالعلم

ُال • ُالمعايير ُ دولي ةتعتبر ُمكل   مالي ةالللتقارير ُالمعلومات ُناحية ُمن  مالي ةالفة
 المطلوبةُلإلفصاح.

ُالبلدانُتختلفُمعُبعضُالمفاهيمُ الثقافي ةي ة واالقتصادةُالخصوصي   • فيُهذه
 .مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالتيُتعرضهاُالمعاييرُال والمبادئ

• ُ ُالدو ياالقتصادالنسيج ُهذه ُ في ُالصغيرةُسي  ل ت ُالشركات ُعليه طر
ُ ُالبيانات ُلمستعملي ُيكون ُحيث ُعلىُ مالي ةالوالمتوسطة ُلإلطالع الفرصة

 الشركةُمنُالداخل.
ُالتيُهيُخارجُكذلك توجد بهذه البلدان كثير من الشركات الغير نظامي   • ة

 سيطرةُالدولة.
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 والخطوات المستقبليّةالنتائج  .6

 لنتائجا 1.6
بأنُهناكُتباينُبينُ مالي ةالللتقاريرُ دولي ةقُالمعاييرُالحولُتطبي الدراسةصتُخلُ 

وأن  هذا التباين  مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالدول العربي ة في مستوى تطبيق المعايير ال
ُفيُاألساسُ ُالعواملُ القانوني ةة التشريعي ة والخصوصي   إلىيعود ُوأن لكلُدولة

لذلكُيصعبُتعميمهاُعلىُبقيةُرُعلىُالتطبيقُتختلفُمنُدولةُألخرىُالتي تؤث  
لُلهذا التباين بما يشك   ا  متُفيُالعديدُمنُالجوانبُتفسيرإال أن الدراسة قد   الدول.
ُ يمكن من خاللها دعم الدول العربي ة في تأصيل تطبيق  التي نطالقاإلنقطة

فيُوضعُآلياتُالتوافقُمعُأفضلُ والمضي قدما   مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال
 عايير.الم
 

النتائجُ إلىصُعلى ضوء البحث واإلستقصاء الذي قام به الباحث، فقد خلُ 
 الرئيسية الت الية:

 
فيُتسهيلُالمقارنةُ ا  ورئيسي ا  هام ا  تلعبُدور مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال •

ُ ُالبيانات في أنحاء العالم وخاصة  فيما يتعل ق بالمؤس سات  مالي ةالبين
 دة الجنسي ات.تعد  والش ركات م

 االستثمارفيُجلبُ ا  إيجابي ا  يلعبُدور مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال تبن ي •
ُوالمنظماتُسه  الخارجي كما يُ  ُالمؤسسات ُمن ُالتمويل ُعلى ُالحصول ل

ُالمعاييرُكالبنكُالدولي،ُصندوقُ دولي ةال ُتعتمدُهذه التيُصارتُهيُأيضا
 .ةدولي  النقدُالدولي،ُوبنكُالتسوياتُال

ُدولة عربي   12 • ُال تبن تة ُ دولي ةالمعايير ُتطبيقُهذهُ مالي ةالللتقارير لكنُدرجة
 أخرىُبحسبُمدىُالتنفيذُواإللتزامُبها. إلىالمعاييرُفيُالواقعُتتفاوتُمنُدولةُ

لهاُبيئةُأعمالُ مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال تبن تأغلب الدول العربي ة التي  •
 مرتفع. تنافسي ةمؤشرُ إلى ضافةصادي ة عالي باإلاقت حري ةجيدةُومؤشرُ

تؤثرُعلىُ التي عديدُمنُالعواملال إلىراجعُ مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال تبن ي •
 . واالجتماعي،ُوالسياسي،ُياالقتصادكلُدولةُبشكلُمختلفُحسبُوضعهاُ

قامتُ أنها أو مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال بعدة لم تتبن ى عربي   دول 10 •
 لديها. الثقافي ةي ة واالقتصادحسبُالبيئةُ يلُهذهُالمعاييرُحسبُحاجتهاُأوتعد  ب
للتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال تبن يالتي تواجه الدول العربي ة في  التحدي اتتتلخصُ •

، ثالثا  في الثقافة المحاسبي ة البشري ةفي التمويل، ثانيا  في الموارد  المالي ة: أوال  
للدول العربي ة  ياالقتصادجمع الضرائب للدولة، رابعا  في النسيج  متخد التي

حجمُالتأثيرُن في الغالب من الشركات الصغيرة والعائلية، وخامسا  في المكو  
 .تبنيُهذهُالمعايير عند يُمكن أن ينتُجعلىُالبياناتُالماليةُالذيُ
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ُبإستعمالللدول العربي ة  يمكن •  مالي ةالللتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال التيُالُتلزم
ُالمعايير ُحسبُمدىُج تبنيُهذه ُالقطاعاتُاهزيتدريجيا أوُي ة، االقتصادة

ُ معايير المحلي ةالالعملُعلىُتحديثُ بحيثُترفعُمنُنسبةُالتوافقُمعُلديها
 المعايير الدولي ة وبالتالي تواكب التغيرات االقتصادية العالمية.

للتقاريرُ دولي ةالمعاييرُال تبن يخرىُفيُيمكنُاإلستفادةُمنُتجاربُالدولُاأل •
 وخاصة  منها الدول العربي ة الشقيقة. مالي ةال

 
 الخطوات المستقبليّة 2.6

منُنتائجُيمكنُلصندوقُالنقدُالعربيُلعبُدورُجوهريُ ما تقد مبناء  على 
 وهامُفيُهذاُالمجالُوذلكُعبر:

 
ُتقديم المعونة الفني ة فيما يتعل ق بتأهيل/تدريب الكواد • التيُ البشري ةر

ُتحتاجها الدول العربي ة حتى تتمك   ُمن ُال تبن ين ُالمعايير  دولي ةوتطبيق
 .مالي ةالللتقاريرُ

النظر في استحداث آليات يمكن للصندوق من خاللها دعم الدول العربي ة  •
 فنيا  وتمويليا .

يمكن الن ظر في تكوين لجان مختص ة تعمل على دراسة تبن ي المعايير  •
للتقارير المالية بطريقة تراعي خصوصي ات المنطقة العربي ة  الدولي ة

ُ اقتصاداتهاومتطلباتُ ُبه ُقام األوروبيُحيثُأنشأُ االتحادعلىُغرارُما
ُ ُالمحاسبة" ُتنظيم ُاألوروبيةُ (ARC)"لجنة ُاالستشارية والمجموعة

 (.EFRAG) للتقارير المالي ة
لت فاهمات مع المنظ مات تنظيم الفعالي ات والملتقيات من خالل الش راكات وا •

والمؤس سات الدولي ة المختص ة في هذا المجال بما يخدم الدول العربية في 
 تبني المعايير الد ولي ة للت قارير المالي ة.
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 االقتصادية حريّةمؤشر ال :(1ملحق )
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 ةة العالميّ التنافسيّ  مؤشر (:2ملحق )
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7OVERVIEW

TABLE 1.1 Ease of doing business ranking

Rank Economy DTF score Rank Economy DTF score Rank Economy DTF score

1 New Zealand 87.01 65 Azerbaijan 67.99 128 Tajikistan 55.34
2 Singapore 85.05 66 Oman 67.73 129 Cabo Verde 55.28
3 Denmark 84.87 67 Jamaica 67.54 130 India 55.27
4 Hong Kong SAR, China 84.21 68 Morocco 67.50 131 Cambodia 54.79
5 Korea, Rep. 84.07 69 Turkey 67.19 132 Tanzania 54.48
6 Norway 82.82 70 Panama 66.19 133 Malawi 54.39
7 United Kingdom 82.74 71 Botswana 65.55 134 St. Kitts and Nevis 53.96
8 United States 82.45 72 Brunei Darussalam 65.51 135 Maldives 53.94
9 Sweden 82.13 73 Bhutan 65.37 136 Palau 53.81

10 Macedonia, FYR 81.74 74 South Africa 65.20 137 Mozambique 53.78
11 Taiwan, China 81.09 75 Kyrgyz Republic 65.17 138 Grenada 53.75
12 Estonia 81.05 76 Malta 65.01 139 Lao PDR 53.29
13 Finland 80.84 77 Tunisia 64.89 140 West Bank and Gaza 53.21
14 Latvia 80.61 78 China 64.28 141 Mali 52.96
15 Australia 80.26 79 San Marino 64.11 142 Côte d'Ivoire 52.31
16 Georgia 80.20 80 Ukraine 63.90 143 Marshall Islands 51.92
17 Germany 79.87 81 Bosnia and Herzegovina 63.87 144 Pakistan 51.77
18 Ireland 79.53 82 Vietnam 63.83 145 Gambia, The 51.70
19 Austria 78.92 83 Qatar 63.66 146 Burkina Faso 51.33
20 Iceland 78.91 83 Vanuatu 63.66 147 Senegal 50.68
21 Lithuania 78.84 85 Tonga 63.58 148 Sierra Leone 50.23
22 Canada 78.57 86 St. Lucia 63.13 149 Bolivia 49.85
23 Malaysia 78.11 87 Uzbekistan 63.03 150 Niger 49.57
24 Poland 77.81 88 Guatemala 62.93 151 Micronesia, Fed. Sts. 49.48
25 Portugal 77.40 89 Samoa 62.17 152 Kiribati 49.19
26 United Arab Emirates 76.89 90 Uruguay 61.85 153 Comoros 48.69
27 Czech Republic 76.71 91 Indonesia 61.52 154 Togo 48.57
28 Netherlands 76.38 92 Kenya 61.22 155 Benin 48.52
29 France 76.27 93 Seychelles 61.21 156 Algeria 47.76
30 Slovenia 76.14 94 Saudi Arabia 61.11 157 Burundi 47.37
31 Switzerland 76.06 95 El Salvador 61.02 158 Suriname 47.28
32 Spain 75.73 96 Trinidad and Tobago 60.99 159 Ethiopia 47.25
33 Slovak Republic 75.61 97 Fiji 60.71 160 Mauritania 47.21
34 Japan 75.53 98 Zambia 60.54 161 Zimbabwe 47.10
35 Kazakhstan 75.09 99 Philippines 60.40 162 São Tomé and Príncipe 46.75
36 Romania 74.26 100 Lesotho 60.37 163 Guinea 46.23
37 Belarus 74.13 101 Dominica 60.27 164 Gabon 45.88
38 Armenia 73.63 102 Kuwait 59.55 165 Iraq 45.61
39 Bulgaria 73.51 103 Dominican Republic 59.35 166 Cameroon 45.27
40 Russian Federation 73.19 104 Solomon Islands 59.17 167 Madagascar 45.10
41 Hungary 73.07 105 Honduras 59.09 168 Sudan 44.76
42 Belgium 73.00 106 Paraguay 59.03 169 Nigeria 44.63
43 Croatia 72.99 107 Nepal 58.88 170 Myanmar 44.56
44 Moldova 72.75 108 Ghana 58.82 171 Djibouti 44.50
45 Cyprus 72.65 108 Namibia 58.82 172 Guinea-Bissau 41.63
46 Thailand 72.53 110 Sri Lanka 58.79 173 Syrian Arab Republic 41.43
47 Mexico 72.29 111 Swaziland 58.34 174 Liberia 41.41
47 Serbia 72.29 112 Belize 58.06 175 Timor-Leste 40.88
49 Mauritius 72.27 113 Antigua and Barbuda 58.04 176 Bangladesh 40.84
50 Italy 72.25 114 Ecuador 57.97 177 Congo, Rep. 40.58
51 Montenegro 72.08 115 Uganda 57.77 178 Equatorial Guinea 39.83
52 Israel 71.65 116 Argentina 57.45 179 Yemen, Rep. 39.57
53 Colombia 70.92 117 Barbados 57.42 180 Chad 39.07
54 Peru 70.25 118 Jordan 57.30 181 Haiti 38.66
55 Puerto Rico (U.S.) 69.82 119 Papua New Guinea 57.29 182 Angola 38.41
56 Rwanda 69.81 120 Iran, Islamic Rep. 57.26 183 Afghanistan 38.10
57 Chile 69.56 121 Bahamas, The 56.65 184 Congo, Dem. Rep. 37.57
58 Albania 68.90 122 Egypt, Arab Rep. 56.64 185 Central African Republic 36.25
59 Luxembourg 68.81 123 Brazil 56.53 186 South Sudan 33.48
60 Kosovo 68.79 124 Guyana 56.26 187 Venezuela, RB 33.37
61 Greece 68.67 125 St. Vincent and the Grenadines 55.91 188 Libya 33.19
62 Costa Rica 68.50 126 Lebanon 55.90 189 Eritrea 28.05
63 Bahrain 68.44 127 Nicaragua 55.75 190 Somalia 20.29
64 Mongolia 68.15

Source: Doing Business database.
Note: The rankings are benchmarked to June 2016 and based on the average of each economy’s distance to frontier (DTF) scores for the 10 topics included in this year’s 
aggregate ranking. For the economies for which the data cover two cities, scores are a population-weighted average for the two cities. An arrow indicates an improvement in the 
score between 2015 and 2016 (and therefore an improvement in the overall business environment as measured by Doing Business), while the absence of one indicates either no 
improvement or a deterioration in the score. The score for both years is based on the new methodology.
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قائمة المراجع
 
 العربية الرسميةاإللكترونية المواقع  .1
ُالبنكُالمركزيُاألردني: •

http://www.cbj.gov.joُ
ان:ُبورصة •  عم 

https://www.exchange.joُُ
 
ُ
ُالمركزي:العربيةُالمتحدةُاإلماراتُُمصرف •

https://www.centralbank.aeُُ
ُ:لألوراقُالماليةُبوظبيأُسوق •

https://www.adx.aeُُُ
:)اإلمارات(ُهيئةُاألوراقُالماليةُوالسلع •

https://www.sca.gov.aeُ 
:مركزُدبيُالمالي •

https://www.difc.ae  
 
ُ
ُ:مصرفُالبحرينُالمركزي •

http://www.cbb.gov.bh  
ُبورصةُالبحرين: •

http://www.bahrainbourse.comُ 
 
ُ
البنكُالمركزيُالتونسي: •

https://www.bct.gov.tnُ 
ُبورصةُتونس: •

http://www.bvmt.com.tnُ 
 
ُ
ُ:بنكُالجزائر •

http://www.bank-of-algeria.dzُ 
ُبورصةُالجزائر: •

http://www.sgbv.dzُ 
 
ُ
 :مؤسسةُالنقدُالعربيُالسعودي •

http://www.sama.gov.saُ 
ُالهيئةُالسعوديةُللمحاسبينُالقانونيين: •

http://socpa.org.saُ 
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 بنكُالسودانُالمركزي: •

https://cbos.gov.sd  
 وزارةُالعدلُ)السودان(: •

http://moj.gov.sd/sudanlaws  
 
 
 مجلسُالشعبُالسوري: •

http://www.parliament.gov.sy  
 :سوقُدمشقُلألوراقُالمالية •

http://www.dse.sy  
 
 
 البنكُالمركزيُالصومالي: •

http://www.centralbank.gov.so  
 
 
 البنكُالمركزيُالعراقي: •

https://cbi.iq  
 :لألوراقُالمالية العراق سوق •

http://www.isx-iq.net  
 :ديوانُالرقابةُالعراقي •

https://www.fbsa.gov.iq 
 
 
 البنك المركزي العُماني: •

http://www.cbo-oman.org  
 :سوقُمسقطُلألوراقُالمالية •

https://msm.gov.om  
 

 مصرفُقطرُالمركزي: •
http://qcb.westlaw.com  

 بورصةُقطر: •
https://www.qe.com.qa  

 
 
 :الكويتُالمركزيبنكُ •

http://www.cbk.gov.kw  
 :هيئةُأسواقُالمالُ)الكويت( •

https://www.cma.gov.kw  
 
 
 :مصرفُلبنان •

http://www.bdl.gov.lb  
 )لبنان( يةقُالمالاسواألهيئةُ •

https://cma.gov.lb 
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 :مصرفُليبياُالمركزي •

https://cbl.gov.ly  
 
 
 البنكُالمركزيُالمصري: •

http://www.cbe.org.eg  
 )مصر( لهيئةُالعامةُللرقابةُالماليةا •

http://www.fra.gov.eg  
 
 
 :البنكُالمغرب •

http://www.bkam.ma  
 ل:ميارساللهيئةُالمغربيةُلسوقُا •

http://www.ammc.ma  
 
 
 البنكُالمركزيُالموريتاني: •

http://www.bcm.mr  
 
 
 البنكُالمركزيُاليمني: •

http://www.centralbank.gov.ye  
 
 
 :ةالفلسطيني سلطةُالنقد •

http://www.pma.ps  

 ن:بورصةُفلسطي •
https://www.pex.ps  

 
 
 المركزي: جيبوتي بنك •

centrale.dj-http://www.banque  
 
 
 المركزي: جزرُالقمر بنك •

comores.km-http://www.banque  



تبني المعايير الدولّية للتقارير المالية في الدول العربية

73

 
 ّسسات دوليّةمؤتقارير ل .2

 .2004سنةُ يةتونسال الجمهورية للبنكُالدوليُحولROSC تقريرُ -
  2010السودانُسنةُجمهوريةُللبنكُالدوليُحولُ ROSCتقريرُ -
 .2007مايوُ يةلبنانالجمهوريةُالللبنكُالدوليُحولُ ROSCتقريرُ -
 .2013سنةُ ةموريتانيالجمهوريةُاإلسالميةُالللبنكُالدوليُحولُ ROSCتقريرُ -
 .2017ةُاالقتصاديةُللحري    Heritage Foundationيرمنظمةتقر -
 .2018-2017وسُالعالميُعنُالتنافسيةُالعالميةُتقريرُمنتدىُداف -
 .2017تقريرُالبنكُالدوليُعنُجودةُبيئةُاألعمالُ -

 
 دراسات .3

 2011-2010رفيق يوسفي: النظام المحاسبي المالي بين االستجابة للمعايير الدولي ة ومتطلبات التطبيق  -
 2010شعيبُحمزة:ُمداخلةُحولُالتنظيمُالمحاسبيُفيُالمدرستينُالفرنسيةُواألمريكيةُ  -
 2009نور الدين مزياني، أهمي ة إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل التوافق المحاسبي الدولي  -
ةُأيمن حداد: مراجعة للتشريعات المحاسبي ة، حوكمة الشركات واإلفصاحات )الجامعة األمريكي  -

 2016 بالكويت(
ياس الخفاجي: تأثير الثقافة على التقارير المحاسبي ة في دولة اإلمارات العربي ة المتحدة، الجامعة   -

 .2012 األمريكيةُبالشارقة
ُالجزائريُوالمع - ُالمحاسبي ُالنظام ُبين ُتحليلية ُمقارنة ُأمين،  ايير الدولي ة للتقارير المالي ةموخيفي

 2011 جامعةُمستغانمُالجزائر
محمد البدر: التحول إلى معايير المحاسبة الدولي ة وتأثيرها على تعليم المحاسبة بالمملكة السعودية  -

 2015 جامعةُواليةُميسوريُبأمريكا
 2011د. سمير الريشاني: مقدمة في معايير المحاسبة الدولي ة. دمشق  -
جامعةُالسلطانُقابوسُ ريبية.د.ُشنكاريا:ُالحوكمةُومعاييرُالمحاسبةُفيُسلطنةُعمان،ُدراسةُتج -

 2004 مسقط
 1993 (16تحليلُتجريبي:ُجامعةُقطرُ)ص:ُسنون: التقارير المالي ة في قطر:  علي -
 2014 -امعةُالعقبةُللتكنولوجيا،ُاألردنج يرُالمحاسبةُوالقوانينُفيُليبيا،نجيبُمسعود:ُتطو -
 2011 مصر،ُالجامعةُاألمريكيةُبالقاهرةخالدُدحاوي:ُالمحاسبةُفيُ -
 2014أحسينة: تأثير تبني المعايير الدولي ة للتقارير المالي ة على الشركات المدرجة بالدار البيضاء  خليفة -
 2008 سعاد بية: معايير المحاسبة المغربية والمعايير الدولي ة للتقارير المالي ة، دراسات وإعادة معالجة -
ُأبوشر - ُاألمريكية.2017ه: طبيعة المعايير المحاسبي ة المستخدمة في فلسطين بتوفيق ُالعربية  .ُالجامعة
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 تقارير إستشارية .4

- Doing Business in Comores, Report of Ernst & Young 2009 
- :MALEA CONSULTING  أهم اإلختالفات بين المعايير الدولي ة للتقارير المالي ة والنظام المحاسبي

 OHADA (2010)لمنظمةُ
ُلبنانُمارسُ Crowe Horwath Professional Auditorsتقريرُشركةُ - ُاألعمالُفي   2015حولُمناخ
- International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 5, No. 6, December 2014 
 
 مداخالت وعروض .5

- ُ ُبجيبوتيمداخلة ُالحسابات ُلمراقبي ُعملُ (فيليكسُإيموك) رئيسُالمجلسُالوطني ُورشة في
 2012 مارُفيُجيبوتي،ُرهاناتُوسياساتُاإلصالح"بعنوانُ"تحسينُبيئةُاألعمالُواالستث

أحمدُعبيدُالشيبانيُبحضورُوفدُمنُ جمعيةُالمحاسبينُالقانونيينُاليمنية عرضُقدمهُرئيس -
 (2016المحاسبينُالقانونيينُاألردنيةُبالبحرُالميتُ)ينايرُ وجمعية IFACالبنكُالدوليُو

 ،ُ)عرض(.2009حولُاإلستثمارُفيُالعراقُ PWCفرقدُالسلمان،ُتقريرُ -
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 قائمة المختصرات
 

- IFRS :International Financial Reporting Standards 
- IFAC :International Federation of Accountants 
- ICAEW :Institute of Chartered Accountant in England and Wales 
- AICPA :American Institute of Chartered Public Accountants  
- FASB :Financial Accounting Standards Board  
- SEC :Securities & Exchange Commission 
- SIC :Standard Interpretation Committee 
- IASB :International Accounting Standard Board 
- OECD :Organization for Economic Co-operation and Development 
- IASC :International Accounting Standard Commission 
- :OHADA Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droits des Affaires 
- IPSAS :International Public Sector Accounting Standards 
- ARC :Accounting Regulatory Commission 
- :EFRAG  European Financial Reporting Advisory Group 
- :IOSCO International Organization of Securities Commissions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تبني المعايير الدولّية للتقارير المالية
في الدول العربية

إعداد:
وليد بن تردايت

قسم الحسابات
دائرة الشؤون المالّية والحاسب ا�لي

صندوق النقد العربي

”سلسلة دراسات محاسبّية ومالّية“


