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  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

 

٢  

C 
 

 مقدمة الكتاب
يناقش هذا الكتاب مجموعة من الموضوعات المحاسـبية المتعلقـة    
بأحد فروع علم المحاسبة والتي ظهرت نتيجة انتشار الشركات ذات النشاط    
الدولي والتي تمارس أنشطتها في ظل اختالف مجموعة مـن الظـروف            

ثـم تتعـرض للعديـد مـن     البيئية واالقتصادية والسياسية والقانونية ومن     
المشكالت المحاسبية ذات الطبيعة الدولية يمكن حصرها وتحليلها والعمـل       
على تقديم الحلول المناسبة لها وكذلك توفير المعلومات المالية المرتبطـة           
باألبعاد الدولية والتي تهم مستخدمي المعلومات المحاسبية علـى النطـاق           

  .الدولي فيما يعرف بالمحاسبة الدولية

ويتضمن هذا الكتاب سبعة فصول تم إعدادهم إلمداد طالـب علـم            
المحاسبة بالكثير من المعلومات التي تفيده في مجـال المحاسـبة الدوليـة      

ة ومقـدرة وكفـاءة فـي تتبـع المعالجـات والتـسويات             نليكون على بي  
والمصطلحات العلمية المستخدمة في التعامالت المحاسبية علـى النطـاق          

  : تناول هذا الكتاب الموضوعات التاليةالدولي ولذا فقد
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  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

 

٣  

C 
 

 :المحاسبة على النطاق الدولي -١

 .المحاسبة في الشركات متعددة الجنسيات -٢

 .المالية في الشركات متعددة الجنسياتمراجعة التقارير  -٣

 .التكييف المحاسبي للشركات متعددة الجنسيات -٤

 .المحاسبة عن العمليات الخارجية -٥

 .القوائم المالية بالعملة األجنبيةترجمة  -٦

  .معايير المحاسبة الدولية -٧

إذ انتهز هذه الفرصة وأقدم هذا الجهد المتواضع أسجد لربي          وإني  
وأسأله سـبحانه وتعـالى أن      .. هذا العمل   الذي أعانني ووفقني في إتمام      

وأصلي وأسلم على سيدنا محمـد  .. يجعله سبيل توفيق لكل من يستعين به   
هر بها القلوب، وتغفر بها الذنوب، وتدفع بها الخطوب، وتفـرج           صالةً تط 

  .بها الكروب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

  فیق إال من عند اهللا،ووما الت
  عید محمود حمیدة،،. د
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  الفصل األول
 المحاسبة على النطاق الدولي
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  الفصل األول

  المحاسبة الدولیة

١ 

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات

  المحاسبة على النطاق الدولي

 

٥  

 الفصل األول
 المحاسبة على النطاق الدولي

تعبر النظم المحاسبية المطبقة محلياً في كل دولة من دول العالم عن 
نتاج البيئة اإلقليمية التي تمثلها فهي تعكس مجموعة من الخصائص عـن            

لـة  بيئتها المحلية فالشك أن النظم المحاسبية اإلقليمية على مستوى كل رح        
تتأثر بالظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية الـسائدة، ولقـد كـان           
للتطورات االقتصادية المتالحقة في مختلف دول العالم وزيـادة معـدالت           
التجارة الدولية وزيادة حجم االسـتثمارات الدوليـة للـشركات الكبـرى            

اليـة  انعاكاساتها الواضحة على بيئة األعمال وحجم الملكية والـسيطرة الم     
لكي يتجاوز ذلك الحدود اإلقليمية إلى مختلف أجزاء العالم، ولذا فقد تزايد            
االهتمام في نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الحالي إلى أهمية دراسـة            

  :المحاسبة على النطاق الدولي لعدة أسباب من أهمها
االهتمام المتزايد من قبل العديد من الهيئات والمنظمات المحاسبية  -١

مهنية بعملية تحقيق أكبر قدر ممكن من التجانس والتوافق في الطرق ال
واألساليب واإلجراءات المحاسبية بين مختلف الدول في محاولة منها 
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  الفصل األول

  المحاسبة الدولیة

١ 

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات

  ة على النطاق الدوليالمحاسب

 

٦  

للوصول إلى لغة محاسبية مشتركة تعمل على تسهيل حكمة انتقال 
 .رؤوس األموال والبضائع والخدمات عبر الحدود اإلقليمية

دولية وزيادة حجم االستثمارات الدولية أدى إن تضخم حجم التجارة ال -٢
إلى ظهور المنشآت الدولية والشركات متعددة الجنسيات وما صاحبها 

 .من مشاكل محاسبية

المحاوالت المبذولة من أجل تحقيق التوافق فـي الـنظم المحاسـبية             -٣
وتوحيد الممارسات التطبيقية المحاسبية بين مختلف الدول للوصـول         

 .اسبي مقبولإلى توافق دولي مح

إن المحاسبة على النطاق الدولي تعكس أحدث مراحل تطور الفكر  -٤
المحاسبي للخروج به من نطاق الممارسات المحاسبية اإلقليمية إلى 

  .مواجهة المشاكل المحاسبية ذات البعد الدولي

تأسست المحاسبة على النطاق الدولي كنطاق ثانوي منطقي في         وقد  
 العالم، تقوم المنظمـات الدوليـة والمحليـة         وعلى اتساع . المحاسبةمجال  

والمعاهد العلمية بتقديم العديد من أوراق المناقـشة والتوصـيات المهنيـة         
والفنية والعديد من الدراسات والمقاالت التي تتعلق بموضـوع المحاسـبة           

  .على النطاق الدولي
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  الفصل األول

  المحاسبة الدولیة
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  برنامج محاسبة البنوك والبورصات

  المحاسبة على النطاق الدولي

 

٧  

وتقوم مكاتب المحاسبة في أمريكا بتنظيم أقسام مستقرة لتعمل على          
اق الدولي، كما أن الشركات الكبرى تعمل بصورة متزايدة على توفير           النط

وفي الوقت  . وظائف تنفيذية عليا للقائمين على الرقابة على النطاق الدولي        
قوم بتـدريس منـاهج     تالحاضر، فإن العديد من المعاهد العلمية التجارية        

ن على  وفي الواليات المتحدة يمكن مشاهدة مثالي     . علمية في هذا الموضوع   
 (AICPA)فقد قام المعهد األمريكـي للمحاسـبين القـانونيين          . هذا االتجاه 

ـ تـه بتأسيس شعبة مهنية دولية كجزء رسمي في خط      ، كمـا أن  ة التنظيمي
 قامت بتأسيس قسم خاص بالمحاسـبة       (AAA)الجمعية األمريكية للمحاسبة    

  .١٩٧٦الدولية عام 

نتقـادات بـأن    وفيما مضى، كرس بعض النقاد جهودهم لتوجيه اال       
تمييز المحاسبة الدولية بصورة منفصلة سوف يعنـي اإلذعـان للموضـة       
وسوف يؤدي إلى تكاثر االعتبارات أو المفاهيم اإلجرائية للمحاسبة، أو إلى    

واليوم لسنا في   . ضياع الموارد فيما يؤكده العقل بأنه مجال ليس له وجود         
خير من القرن العـشرين  وفي الربع األ. حاجة للدفاع عن المحاسبة الدولية   

  .جعلت البيئة التجارية واالجتماعية من المحاسبة الدولية حقيقة واضحة
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  الفصل األول

  المحاسبة الدولیة

١ 

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات

  ة على النطاق الدوليالمحاسب

 

٨  

وهناك أربعة عوامل رئيسية ساهمت في وجود المحاسبة على 
  :النطاق الدولي وهي

 .الحوادث التاريخية السابقة -١

 .قيام الشركات متعددة الجنسية -٢

 .اصةالطبيعة الدولية لبعض المشاكل المحاسبية الخ -٣

 .تطلعات الباحثين -٤

 :الحوادث التاریخیة السابقة )١(
فإمساك الدفاتر وفقـاً للقيـد      . ن تاريخ المحاسبة، هو تاريخ دولي     إ

التكوين للمحاسبة كمـا  على أنه بداية  والذي ينظر إليه عموماً      –المزدوج  
 قد انبثق من واليات إيطاليا في القرنين الرابع والخـامس           –نعرفها اآلن   

نتقل إمساك الدفاتر بعد النمط اإليطالي إلى ألمانيا لمـساعدة          ولقد ا . عشر
  .التجار

وفي نفس الوقت قام بعض الفالسفة األلمان من المهتمين بـشئون           
المال والتجارة بتمهيد سبل حساب الـدخل الـدفتري، كمـا أن بعـض              

  .الفرنسيين قاموا بتطبيق النظام الكلي للتخطيط والمساءلة الحكومية
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  الفصل األول

  المحاسبة الدولیة
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  برنامج محاسبة البنوك والبورصات

  المحاسبة على النطاق الدولي

 

٩  

، وصلت أفكار محاسبة القيد المزدوج إلى جـزر         وكمسلك طبيعي 
ولقد جعل الوضـع    . بريطانيا حيث أوليت األفكار اهتماماً وتقدماً ملحوظاً      

العالمي لالقتصاد البريطاني خالل القرنين السابع عشر والثامن عشر من          
بريطانيا أفضل إرسالية فيما يتعلق بالمحاسـبة، وهكـذا سـاعد النفـوذ             

ار لواء المحاسبة ليس فقط في أمريكا الشمالية ولكـن   البريطاني على انتش  
  .في رابطة الشعوب البريطانية كما كانت قائمة في ذاك الوقت

 –وقد لوحظ تطورات متوازية بالطبع في مناطق النفوذ االجتماعي        
ها ووهكذا نقل الهولنديون سمة المحاسبة التي أنشأ      . اقتصادي أو السياسي  

 مـن أن  ونوقد تأكـد الفرنـسي  . مناطق أخرىفي بالدهم إلى اندونيسيا و 
بولينيسيا ومناطق النفوذ الفرنسي في أفريقيا سوف تطبق نظم المحاسـبة           
الفرنسية، بينما قام األلمان بتوسيع نطاق محاسبتهم إلى دول أخرى مثـل            

  .اليابان والسويد واإلمبراطورية الروسية

 فالنـص وعندما نمت قوة االقتصاد في الواليات المتحدة خـالل          
األول من القرن العشرين، قامت بوضع نظام يتوافق مع أحدث اآلراء في            

وقد ساهمت المعاهد العلمية في هذا التطور عن طريـق          . شئون المحاسبة 
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  المحاسبة الدولیة
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  ة على النطاق الدوليالمحاسب

 

١٠  

تعزيز البعد المفهومي للمحاسبة، وقبول المحاسبة كأحد فـروع المعرفـة           
ب العالميـة  وهكذا يبدو طبيعياً جداً أنه بعد الحـر    . األكاديمية في الجامعة  

الثانية، أصبح لنفوذ المحاسبة في الواليات المتحدة دوراً ملموساً في كافة            
وعلى نطاق أضيق، أمكن    . دول العالم الغربي وخاصة في ألمانيا واليابان      

مالحظة نفس العوامل بصورة مباشرة في دول أخـرى مثـل البرازيـل           
ـ    . والمكسيك والفلبين والسويد وتايوان    رت تـأثيرات   وأكثر من ذلك، ظه

مشابهة في تطورات المحاسبة على المستوى اإلقليمي مثلما حـدث فـي            
توجيهات المحاسبة الصادرة عن السوق األوروبية المشتركة أو تطـوير          

  .قانون الشركات للدول االسكندينافية الخمس

وهناك تناقض ظاهري في التراث الدولي للمحاسبة يتمثل فـي أن           
حت مسألة ترتبط بدرجة كبيـرة بجوانـب      المحاسبة في معظم الدول أصب    

 فالمعايير القومية والنواحي التطبيقية ارتكزت بعمق على القوانين      –قومية  
وهناك قصور في تفهم متطلبات     . المهنية التي تعارف عليها قومياً    والنظم  

وفي هذا الصدد، نجـد أن المحاسـبة تـشبه     . التوازي مع الدول األخرى   
القانون إلى حد كبير فكالهما يعتمد على نظم إقليمية خاصـة وكالهمـا              
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١١  

وأيضاً كالهما يخدم األفـراد     . يخضع لقواعد وتفسيرات ذات طابع إقليمي     
  .ات التي تتزايد أنشطتها خارج الحدود اإلقليميةوالمنظم

 :قیام الشركات متعددة الجنسیة )٢(
بدأ ظهور الشركات متعددة الجنسية على الصعيد العالمي منذ قيـام   

وجمعت هذه الشركات في نفس الوقت بين عوامل        . الحرب العالمية الثانية  
  .اإلطراء واإلدانة، ومع ذلك فإنها تتكاثر بصورة مستمرة

. ثل الشركات متعددة الجنسية في مجموعها قوة ال يستهان بهـا       وتم
وقد استطاعت هذه الشركات أن تصمد في مواجهة جميع االنتقادات التي           
وجهت إليها، بفضل قدرتها الفائقة على التكيف مع العالم الذي وجدت فيه،     
واستعدادها لتحويل الموارد على اتساع العالم هكـذا وجـدت المحاسـبة            

وكما سبق القول، فإن التطورات المحاسبية حول العـالم         . الجنسيةمتعددة  
كانت بطبيعتها يسيطر عليها الطابع اإلقليمي، ولقد تعاظمت االختالفـات          

على سبيل المثال، فإن الوجهـة  . الناتجة عن ذلك بسبب االختالفات البيئية 
ية االجتماعية للمحاسبة سوف تعني بالضرورة أن مختلف البيئات االجتماع    

 تتطلب أنواعاً مختلفة من اتخاذ القرارات       (Socio-Economic) اقتصادية   –
كما أن المتطلبات المحاسـبية     . وبالتالي نظماً وإجراءات محاسبية مختلفة    
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١٢  

تختلف بعض البلدان   القتصاد تتم الرقابة عليه مركزياً كما هو الحال في          ا
  .طريق السوقتماماً عن تلك الموجودة في االقتصاديات التي تدار عن 

ومن جهة أخرى، فإن المحاسبة في الدول الناميـة لهـا وظـائف             
ويجب على الشركات متعددة . تختلف عن تلك الموجودة في الدول المتقدمة

الجنسية أن تتخطى هذه االختالفات المحاسبية إذا ما أرادت أن تحقق فوائد   
ة  ولـذلك فـإن مـشكل     . حقيقية من تخصيص الموارد على اتساع العـالم       

المحاسبة في الشركات متعددة الجنسية تتمثل في إمكانية االسـتفادة مـن            
المعايير واإلجراءات المحاسبية المختلفة من دولة ألخرى والتي غالباً مـا      

  .تكون متعارضة مع بعضها البعض

 :الطبیعة الدولیة لبعض المشاكل المحاسبیة الخاصة )٣(
 مختلـف عمليـات   بدأت التجارة الدولية كتجارة خارجية تتمثل في      

وتتطلب المتاجرة بالسلع خارج الحـدود اإلقليميـة        . االستيراد والتصدير 
 أما في حالة استالم المصدر لقيمة صادراته وأما –استخدام عمالت أجنبية 

وفي كال الحـالتين تتطلـب      . في حالة قيام المستورد بسداد قيمة وارداته      
ملتين قوميتين، ويـؤدي    العمليات من هذا النوع عمليات قياس باستخدام ع       
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١٣  

 وهـي سـمة مميـزة       –ذلك إلى ظهور مشاكل ترجمة التبادل األجنبي        
  .للمحاسبة في الشركات متعددة الجنسية

وتعتبر عمليات توحيد أو دمج الـشركات التابعـة األجنبيـة مـن        
على سبيل المثـال،  . المشاكل الخاصة المتميزة في مواقف تعدد الجنسيات   

 ضـرورة توحيـد     ١٩٦٥ماني يتطلب منذ عـام      فإن قانون الشركات األل   
الشركات التابعة الوطنية فقط، وترك للشركات التابعة األجنبيـة حريـة           

ويرتبط بمشكلة التوحيد تلك التسويات التي تجـري        . االختيار في التوحيد  
وعلى فرض أن أحـد     . في القوائم المالية والمتعلقة بالقوة الشرائية العامة      

وكة بالكامل تعمل في دولـة أخـرى وأن الـشركة    الشركات التابعة الممل 
القابضة كانت مطالبة بإعداد قوائم مالية على أساس تـسويات المـستوى            
العام لألسعار فهل يجب استخدام الرقم القياسي لألسعار لموطن الـشركة           
القابضة أم لموطن الشركة التابعة عند إعادة تصوير القوائم المالية للشركة   

  التابعة؟

ة إلى ما سبق، هل ينبغي أن نبدأ بترجمـة آثـار العملـة              باإلضاف
األجنبية ثم نقوم بعد ذلك بإعادة تصوير القـوائم وفقـاً آلثـار مـستوى               
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  الفصل األول

  المحاسبة الدولیة

١ 

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات

  ة على النطاق الدوليالمحاسب

 

١٤  

األسعار، أم على العكس نبدأ بإعادة التصوير ثم يليها الترجمـة؟ فآثـار             
  .القوائم المالية ليست متماثلة في ظل البديلين

مجال تعدد الجنسيات الحاجـة     ومن المشاكل األخرى المتميزة في      
 القوائم المالية المعدة وفقاً لمجموعة معينة       (Recasting)إلى إعادة صياغة    

من المعايير واإلجراءات المحاسبية إلى مجموعة أخرى للوفاء باحتياجات         
المستخدمين في دول مختلفة، ومن أمثلة ذلك قيـام الـشركات الهولنديـة     

ائمها المالية من أساس التكلفة االستبدالية      متعددة الجنسية بإعادة صياغة قو    
إلى أساس التكلفة التاريخية حتى تتفق مع ما هو مطلوب ومفهـوم فـي              

هذا باإلضافة إلى أن تقـارير المـراجعين المـستقلين          . الواليات المتحدة 
  .لها أيضاً أنماطاً مختلفة من دولة إلى أخرى) الملحقة بالقوائم المالية(

لمشاكل المحاسبية الخاصة لن يكون لهـا أي        والشك أن مثل هذه ا    
  .وجود في حالة غياب التجارة والمعامالت المالية الدولية

 :تطلعات الباحثین )٤(
من المعروف أن األكاديميين يأخذون العديد مـن المـشاكل التـي          
يتناولونها من واقع الممارسة العملية، والحقيقة أن المحاسبة في الـشركات      
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  الفصل األول

  المحاسبة الدولیة

١ 

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات

  المحاسبة على النطاق الدولي

 

١٥  

فعنـدما شـعرت المعاهـد    . بر استثناءاً مـن ذلـك     متعددة الجنسية ال تعت   
والمنظمات بأنها أصبحت ملزمة بإجراء بحوث أساسـية تهـم وكـاالت            
المحاسبة متعددة الجنسية، وعندما اقترحت األحاديـث وتقـارير اللجـان           
والمقاالت مراراً وتكراراً أن هناك عدداً من القضايا والمشاكل سوف يسود       

 متعددة الجنسية، عندئذ أمكن مشاهدة قـدراً        بمجرد الوصول إلى المحاسبة   
معيناً من الفضول الفكري المتدفق، مما أدى إلى وجود قدر من االهتمـام             

  .األكاديمي بهذا الموضوع

وعندما بدأت المشاكل العملية في هذا المجال في الظهـور علـى            
 بصفة رئيسية من خالل األوراق التي قدمت في         –السطح بصورة متزايدة    

 فقد بـدأت  –رات الدولية والمقاالت التي تظهر في النشرات المهنية  المؤتم
بعض رسائل الدكتوراه في المحاسبة في أمريكا بتناول ظاهرة المحاسبة في 

وقد أوجد هذا الجهد بـدوره بعـض الخبـرات    . الشركات متعددة الجنسية 
ناك األكاديمية في مشاكل المحاسبة متعددة الجنسية والحقيقة أنه ال تزال ه          

  .مساهمات أكثر أمام األدب المحاسبي في هذه القضية
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  الثانيالفصل 
المحاسبة في الشركات متعددة 

 الجنسیات

٢ 
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  الثانىالفصل 

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

المحاسبة فى الشركات متعددة 
  الجنسیات

٢ 

 

١٧  

 الثانيالفصل 
 المحاسبة في الشركات متعددة الجنسیات

يرى البعض أن وضع المحاسبة في المنـشآت متعـددة الجنـسية            
كنطاق منفصل ومعرف يقف عموماً عند مرحلة المقارنة والتحليـل لمـا            

فالمحاسبة في الشركات متعددة الجنسية لم . عليه الوضع في الدول المختلفة
صل بعد إلى مستوى التجريد الذي يسمح بإطار نظري مستقل للمفـاهيم            ت

وبناء النماذج، ويعني ذلك أنه ليس هناك أية مبادئ أساسية للمحاسبة فـي             
  .الشركات متعددة الجنسية، مما يدعو إلى ترك أية نظريات خاصة جانباً

من جهة أخرى يمكن اعتبار المحاسبة فـي الـشركات متعـددة            
 فرعي للمحاسبة، وهي في ذلك تشبه إلى حد بعيد العالقـة            الجنسية مجال 

. القائمة بين االقتصاد واالقتصاد الدولي أو القانون والقانون الدولي وهكذا         
ولذلك فإن المحاسبة في الشركات متعددة الجنسية تقع داخل إطار المحاسبة 
ككل، وهي بذلك ال تسعى إلى التفوق عليها أو أن تحل محل النظريـات              

المجال لممارسات المحاسبية القائمة، بل باألحرى فإنها تسعى إلى توسيع  وا
  .القائم ككل عن طريق إعطائه إطاراً نظرياً أكثر دقة وأكثر نفعية
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  الثانىالفصل 

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  محاسبة الدولیةال

المحاسبة فى الشركات متعددة 
  الجنسیات

٢ 

 

١٨  

ويعتمد البعض اآلخر في تقييم المحاسبة فـي الـشركات متعـددة       
وفي هذا الصدد أمكن التفرقة بين ثالثة مداخل في         . الجنسية على التعريف  

  : المحاسبة على النحو التاليتعريف

 World Accounting: المحاسبة العالمیة )١(

وفقاً لهذا المدخل، تعتبر المحاسبة على النطاق الدولي بمثابة نظام 
وفي هذه .  يمكن تطبيقه في جميع الدول(Universal System)عالمي 

الحالة سوف يتم وضع مجموعة من مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 
(GAAP)لى اتساع العالم، وذلك كهدف نهائي لنظام المحاسبة على  ع

  .النطاق الدولي

 International Accounting: المحاسبة الدولیة )٢(

يتضمن المفهوم الرئيسي الثاني لمصطلح المحاسبة الدولية اتجـاه         
ووفقاً لهذا المفهوم تتضمن المحاسبة الدولية      . وصفي وإعالمي أو إخباري   

وهـو  . األساليب والمعايير المحاسبية لجميع الدول    جميع أنواع المبادئ و   
يشتمل على مجموعة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً داخل حدود كـل          

ولذلك يجب على المحاسب أن يكون على بينة بالمبادئ المتعـددة           . دولة
عند دراسته للمحاسبة الدولية وال يكون من المتوقع الوصول إلى مجموعة 
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  الثانىالفصل 

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

المحاسبة فى الشركات متعددة 
  الجنسیات

٢ 

 

١٩  

وسوف يعتبر تجميع كافة المبادئ واألسـاليب  . لمبادئعالمية محددة من ا   
ويالحـظ أن هـذا     . والمعايير لجميع الدول بمثابة نظاماً للمحاسبة الدولية      

التعدد يرجع إلى اختالف المؤثرات الجغرافية واالجتماعية واالقتـصادية         
  .والسياسية والقانونية

 :المحاسبة عن الشركات التابعة األجنبیة )٣(
Accounting for Foreign Subsidiaries 

يشير المفهوم الرئيس الثالث الذي يمكن أن ينطبق على المحاسـبة         
على النطاق الدولي إلى التطبيقات أو الممارسات المحاسبية لشركة قابضة    

ووفقاً لهذا المفهوم ينبغي اإلشارة إلى دولة معينة أو       . وشركة أجنبية تابعة  
وهنا يكون المحاسب   . لية فعالة موطن معين للوصول إلى تقارير مالية دو      

معنياً بصفة أساسية بترجمة وتسوية القوائم المالية للشركة التابعة، وسوف    
تعتمد المشاكل المحاسبية المختلفة والمبادئ المحاسبية الواجـب تطبيقهـا       

  .على الدولة التي يتم اإلشارة إليها ألغراض الترجمة والتسوية

 يعتمد على   –لمحاسبة العالمية    ا –ومن الواضح أن المفهوم األول      
ضرورة وضع مجموعة عريضة من المبادئ المحاسبية التي تكون مقبولة 
عالمياً وذلك حتى تكون القوائم المالية أكثر نفعية وأكثر فهماً على األساس 
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  الثانىالفصل 

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  محاسبة الدولیةال

المحاسبة فى الشركات متعددة 
  الجنسیات

٢ 

 

٢٠  

أن إمكانية الوصول إلى نظام محاسبي دولـي أو         الكاتب  ويعتقد  . الدولي
ها جميع الدول، يعتبر أمراً مشكوكاً فيه       عالمي للمبادئ التي يجب أن تتبع     

وذلك بسبب اختالف القوى القانونية والسياسية واالجتماعية فيمـا بـين            
  .الدول

 فهو يتضمن جميع المبادئ – المحاسبة الدولية   –أما المفهوم الثاني    
وهذا المفهوم يجعل المحاسب علـى      . المحاسبية المختلفة في جميع الدول    

ولـذلك فإنـه    . دئ مختلفة عن تلك المطبقة في بلده      بينة من أن هناك مبا    
سوف يطالب بأن يكون ذا وعي مزدوج بالمبادئ، وذلك بالقـدر الـذي             
يمكنه من الحصول على فهم أفضل للعالقة واآلثار فيمـا بـين مبـادئ              

وعلى ذلك سـوف يهـتم   . وممارسات دولة معينة مقارنة مع دولة أخرى 
الترجمة بالنظم المحاسبية في الدول عمليات اختالف المحاسب بأثر عالقة   

أن هذا المفهوم هو األكثر مالئمـة ألي دراسـة          الكاتب  ويرى  . المختلفة
واقعية للمحاسبة على النطاق الدولي بصفة عامة وتطوير التقارير المالية          

  .الدولية بصفة خاصة
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  الثانىالفصل 

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

المحاسبة فى الشركات متعددة 
  الجنسیات

٢ 

 

٢١  

 المحاسبة –ومن أهم الصعوبات الواضحة بالنسبة للمفهوم الثالث 
 ما ينشأ عن الممارسات المحاسبية –لتابعة األجنبية في الشركات ا

وتعتبر . المختلفة الموجودة في تلك الدول التي تقع فيها الشركات التابعة
مشكلة تسوية القوائم المالية من أساس عملة الشركة التابعة إلى أساس 

وتشير آراء . عملة الشركة القابضة من المسائل الهامة وفقاً لهذا المفهوم
اب إلى أن هذا المفهوم للمحاسبة على النطاق الدولي يعتبر سطحي الكت

  .للغاية، ولذا فإنه ال يعتبر من المفاهيم المقبولة
بشأن التعاريف المختلفة للمحاسبة على النطاق الدولي،  يتعلق وفيما
  :نتيجتان في غاية األهمية وهمافإن هناك 

بول دولياً لمصطلح في الوقت الحاضر تعريف وحيد مقيوجد ال : أوًال
وإذا رغبنا كمحاسبين أن نبذل قصارى جهدنا من . المحاسبة الدولية

أجل هدف تطوير المحاسبة على أساس دولي، عندئذ فإن األمر 
المنطقي الوحيد هو ضرورة البدء بوضع مفهوم واحد لمصطلح 

  .المحاسبة الدولية بحيث يكون مقبوالً على النطاق الدولي
.  وضع تعريف للمحاسبة الدولية تعتبر مسألة صعبة للغايةأن عملية: ثانیًا

المحاسبة "وعلى أية حال، إذا مضى المحاسبون في استخدام مصطلح 
فإنه ينبغي أن نأخذ على عاتقنا مسئولية الوصول إلى تعريف " الدولية

  .ذو اتفاق وقبول عالمي
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  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  محاسبة الدولیةال

المحاسبة فى الشركات متعددة 
  الجنسیات

٢ 

 

٢٢  

  وظائف المحاسبة في الشركات متعددة الجنسیات

خبير في المحاسبة الدولية ال تعني أن يكون هناك أن الحاجة إلى 
محاسباً متخصصاً في األنشطة المالية واالقتصادية والقانونية المتعلقة 

باألحرى فإن توافر المعرفة المحاسبية الدولية هي التي . بمنطقة معينة
  .تساعد المحاسب المهني في القيام بمسئولياته المالية الدولية

 الدولية لألنشطة التجارية الحاجة المتزايدة إلى ظهرت األبعادأولقد 
والشك أن هذه األبعاد قد ساعدت على اقتراح . خبير في المحاسبة الدولية

  .المسئوليات اإلضافية للمحاسب الدولي

  :ھیكل المحاسبة الدولیة
 تشتمل المحاسبة الدولية على (Micro Level)على المستوى المحلي 

 والذي (Firm Level)اري على مستوى المنشأة المحاسبة عن النشاط التج
يتخطى الحدود القومية أو الذي يدار في مكان خالف الموطن الرسـمي            

ويعمل ذلك على استبعاد عناصر البيئـة الخارجيـة القانونيـة           . للشركة
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية فيما عدا تلك العناصر التي تؤثر على    

كما أنه أيضاً يـستبعد معرفـة    . ط الدولي للمنشأة  الوظيفة المحاسبية للنشا  
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  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

المحاسبة فى الشركات متعددة 
  الجنسیات

٢ 

 

٢٣  

المبادئ المحاسبية لدولة معينة فيما عدا ما يتعلق منها بالنشاط التجـاري            
وعلى أية حال فإن المبادئ المحاسبية المقارنة تعد أحد العناصر          . الدولي

الهامة للمحاسبة الدولية، طالما أنها تتعلق بالتقـارير الماليـة المتخطيـة            
  .د القومية والتي تخدم مصالح المستثمرين في دول مختلفةللحدو

ومن المؤكد أن المحاسبة الدولية ال تعتبر فرعاً منفصالً من فروع 
المعرفة، ولكنها تتضمن جميع مجاالت المحاسبة مثل المحاسبة اإلدارية 

وقد رأي أحد . والمحاسبة المالية ونظرية المحاسبة والمراجعة والضرائب
أن المحاسبة الدولية يمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات رئيسية  )١(الكتاب

  : كما يلي
 .المحاسبة عن العمليات  الدولية -١

 .الرقابة المحاسبية على مستوى تعدد الجنسيات -٢

 .التقارير المالية الدولية -٣

  .المبادئ المحاسبية المقارنة على المستوى الدولي -٤

                                     
(١) Rueschhoff, Norlin G., International Accounting and Financial 

Reporting, Praeger Publishers, Inc., New York, 1976, p. 6. 
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المحاسبة فى الشركات متعددة 
  الجنسیات

٢ 

 

٢٤  

 أساسية محاسبة مالية هذا وتعتبر المجموعتان األولى والثانية بصفة
وإدارية على المستوى الداخلي، أما المجموعتان الثالثة والرابعة فتمـثالن     

ويالحـظ أن مبـادئ ومعـايير       . وجهة التقارير الخارجية نظرياً وعملياً    
المراجعة تمثل جزءاً هاماً من إعداد التقارير المالية الدوليـة، وتتكامـل            

  .سابقةمشاكل الضرائب مع جميع الموضوعات ال

  :واجبات المحاسب الدولي
تشتمل واجبات المحاسب الذي يعمل داخل أحد المنشآت الدوليـة           

ومن الناحية المالية، يكون المحاسـب    . على واجبات مالية وأخرى إدارية    
ــساءلة    ــات الم ــن واجب ــسئوالً ع ــادة (Accountability)م  أو القي

(Stewardship)    ومن الناحية اإلداريـة فإنـه      .  لما يتعلق بأصول المنشأة
يكون مسئوالً عن توفير معلومات محاسبية تساعد في اتخـاذ القـرارات            

  .اإلدارية

وتتطلب مهمة الرقابة المالية على أصول المنشأة فـي الـشركات           
أما مهمة . الدولية اإللمام بمبادئ وممارسات المحاسبة عن األنشطة الدولية

القرارات فتشتمل على واجبات الرقابة المحاسبية متعددة الجنـسية،         اتخاذ  
ويتم توزيع هذه المهـام     . والتي يطلق عليها أحياناً اإلدارة المالية الدولية      
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  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

المحاسبة فى الشركات متعددة 
  الجنسیات

٢ 

 

٢٥  

 ويـتم   (Treasurer) والمراقب المالي    (Controller)بين المراقب اإلداري    
أيـضاً  ذلك ليس فقط على أعلى مستوى من التنظيم متعدد الجنسية ولكن            

داخل أقل المستويات ويمكن مالحظة تفويض تلـك المهـام فيمـا بـين              
المستويات المختلفة وفقاً لخبرات عينة نموذجية من الشركات الدولية من          

  :خالل العرض التالي

  Treasure Ship: وظائف الرقابة المالیة: أوًال
  :تشتمل واجبات المراقب المالي على مستوى الشركة على ما یلي

 رأس المال الالزم للمشروعات واالحتياجات النقدية غير العادية       تدبير )١(
مثل التمويل عن طريق االقتراض متوسط وطويل األجل من البنوك، (

 ).إصدار السندات، إصدار األسهم

تنسيق التمويل قصير األجل للتأكد من الحصول على أقصى اسـتفادة       )٢(
ـ   (من رأس المال العامل على أساس دولي         تفادة مـن   مثالً أقصى اس

السحب على المكشوف إذا كـان ضـرورياً، ومعـايير التوزيعـات          
 ).المسددة

وضع سياسات وإجراءات المحافظة على األصول المعرضة للخطر  )٣(
 .ومواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة
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المحاسبة فى الشركات متعددة 
  الجنسیات

٢ 

 

٢٦  

 . العالقات مع البنوك الوطنية واألجنبية )٤(

 .العالقات مع المساهمين حول العالم )٥(

للتأكد من أن العمالء (الئتمان والتحصيل وضع سياسات وإجراءات ا )٦(
 ).ال يتخطون حدود االئتمان المادية وتنميط حدود المخاطر

وضع سياسات وإجراءات االستثمار الواجب القيـام بهـا بـاألموال            )٧(
 ).على سبيل المثال، تحديد أنواع األوراق المالية المقبولة(الزائدة 

ي وظيفة يفترض في  وه(Insurance Coverage)التغطية التأمينية  )٨(
الغالب قيام إدارة الشركة بها للحصول على مزايا بوالص التأمين 

 .الشاملة والتي يمكن أن تخفض تكاليف التأمين
  :وعلى مستوى القسم تتمثل واجبات المراقب المالي فیما یلي

 .مراجعة مركز النقدية ورأس المال العامل وتقديم التوصيات )١(

المحافظة علـى األصـول المعرضـة       مراجعة السياسة المتبعة في      )٢(
 .للمخاطر

 .تنسيق عمليات االقتراض )٣(

 .تقديم خدمات استشارية وتدريبية للمراقبين الماليين في الشركات التابعة )٤(
 

وعلى مستوى الشركات التابعة تتمثل واجبات المراقب المالي فیما 
  :یلي
 .تحليل رأس المال العامل المطلوب والتنبؤ باالحتياجات النقدية )١(
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  الجنسیات

٢ 

 

٢٧  

 .ك لألموال قصيرة األجلولقيام بالمهام اليومية لعمليات البنا )٢(

 .إجراءات حماية األصول المعرضة للخطر )٣(

 .إدارة الديون وعمليات التحصيل )٤(

 .استثمار النقدية الفائضة في المجاالت المصرح بها )٥(

  .ترتيب سياسات وتعاقدات التأمين المحلية )٦(
  Controller Ship: وظائف الرقابة اإلداریة: ثانیًا

  :تشتمل واجبات المراقب المالي على مستوى الشركة على ما یلي
على سبيل المثال، طرق (وضع سياسات وإجراءات عمليات التوحيد  )١(

 ).الترجمة، تحديد البنود التي يتم دمجها لتشملها القوائم الموحدة

 .تكوين وتصوير خريطة نمطية للحسابات )٢(

هالك لألنواع المختلفة مثل طرق اإل(اإلجراءات واألساليب المحاسبية  )٣(
 ).من األصول، تقييم المخزون

 .أساليب وإجراءات المراجعة الداخلية )٤(

 .نماذج وتوقيت الموازنات التخطيطية التشغيلية والرأسمالية )٥(

 .نماذج وتوقيت التقارير ونظم الرقابة )٦(

اختيار واستخدام أجهزة التشغيل اإللكتروني للبيانات فـي الوظيفـة           )٧(
 ).خدام نظام نمطي لألجهزة والبرامجمثل است(المحاسبية 

اختيار المحاسبين القانونيين المحليين الذي يتولون مهـام الـشركات           )٨(
 .التابعة األجنبية

  :وعلى مستوى القسم تتمثل واجبات المراقب اإلداري فیما یلي
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  الجنسیات

٢ 

 

٢٨  

 .تقديم توجيهات بشأن إعداد الموازنات التخطيطية للشركة التابعة )١(

 .لتخطيطية للشركة التابعةمراجعة وتوحيد الموازنات ا )٢(

 .تحليل أداء الشركة التابعة )٣(

 .تقديم خدمات استشارية وتدريبية للرقابة على الشركة التابعة )٤(

 .وضع سياسات للرقابة على مستوى األقسام )٥(

 .اإلشراف على سياسات التسعير )٦(
وعلى مستوى الشركة التابعة تتمثل واجبات المراقب اإلداري فیما 

  :یلي
 .المالية وإجراءات التوحيدإعداد التقارير  )١(

 .تحليل األداء المالي )٢(

 .إعداد الموازنات التخطيطية والنماذج المالية )٣(

حفظ الدفاتر والسجالت المحاسـبية بمـا فيهـا أجهـزة الحاسـب              )٤(
 .اإللكتروني

 .مراجعة عمليات الشركة التابعة )٥(

 .إعداد اإلقرارات الضريبية )٦(

أة تعمـل علـى     ويالحظ أن وظيفة المساءلة أو قيادة أصول المنش       
تمكين كل من األطراف الداخلية والخارجية من تقييم أداء ومركز المنشأة           

وبالمقابلة، . وتتم مراجعة هذه الوظيفة بمعرفة المراجع الخارجي      . المالي
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  الجنسیات

٢ 

 

٢٩  

فإن المستشارون اإلداريون من خارج المنشأة قد يكلفون بالمساعدة فـي           
ت الرقابـة الروتينيـة     مراقبة وإنشاء نظم معلومات تفيد في اتخاذ قرارا       

ويمكن توضيح . وأيضاً لحل المشاكل الرئيسية لنواحي االستثمار والتمويل      
  :العالقات المتبادلة بين هذه الوظائف من خالل الشكل اآلتي

  وظیفة المحاسب الدولي

    محاسبة مالیة  محاسبة إداریة 
  تقاریر داخلیة  مراقب مالي  مراقب إداري 
تقاریر   نونيمراجع قا  مستشار اإلدارة

  خارجیة

وعلى أية حال فإن هذه الوظائف ليست قاصرة على أهداف اإلدارة 
الداخلية ولكنها تمتد إلى تقديم التقارير للمستثمرين واألطراف األخـرى          

وقد يتمثل المستثمرون في الشركات الدولية في حملة األسهم أو          . المهتمة
شرة في الشركة، أما    الدائنون أو آخرون من أصحاب المصالح غير المبا       

األطراف األخرى المهتمة فتشمل الوكـاالت الحكوميـة والمـوظفين أو           
العاملين واتحاداتهم العمالية والعمالء والموردين، وقد يتمثـل الـدائنون          
وحملة األسهم في أفراد أو مؤسسات استثمارية أو شريك من قبل الحكومة 
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المحاسبة فى الشركات متعددة 
  الجنسیات

٢ 

 

٣٠  

بيرة عنه في العمليـات     وهو الشكل الغالب في العمليات الدولية بدرجة ك       
وال شك أن التقارير الخارجية المقدمة إلى جمهور القراء علـى          . الوطنية

اتساع العالم تخلق كثير من المشاكل وتتطلب قدراً أوسع وأعمق من الفهم            
بالمقارنة مع المعرفة المحدودة بمبادئ المحاسبة وممارستها داخل حـدود     

  .كل دولة على حدة

  :یة المرغوب فیھخبیر المحاسبة الدول
يجب أن تمتد معرفة المحاسب الدولي إلى جميع فروع أو مجاالت           
المحاسبة بالنسبة إلى كافة أنواع المنشآت التي يمتد نشاطها إلـى خـارج      
الحدود القومية أو التي تمارس أنشطتها في موقع آخر خـالف موطنهـا            

يـة  ويتطلب ذلك ضـرورة اإللمـام بالتقـارير الماليـة الدول          . الرسمي
  .للمستثمرين وفي نفس الوقت المحاسبة اإلدارية

وينبغي أن يقوم المحاسب الدولي بتـوفير تقـارير ماليـة يمكـن          
للمستثمرين أن يتفهموها بسهولة ويسر حول العالم، ويتطلب ذلك ضرورة      
إلمام المحاسب بمعايير التقارير المالئمـة لعمليـات النـشاط التجـاري            

ن الرغبة المتزايدة في تملك األسهم األجنبية       كما أ . واالستثمارات الدولية 
تتطلب إمكانية تطبيق المبادئ المحاسبية بطريقة واضحة وذلك حتى يمكن  
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٢ 

 

٣١  

توفير بيانات يسهل على قراء القوائم المالية اسـتيعابها مهمـا اختلفـت             
  .جنسياتهم

ويتمثل دور المحاسب في الشركة متعددة الجنـسية فـي تـوفير            
لالزمة ألغراض المساءلة والرقابة علـى العمليـات        البيانات المحاسبية ا  

وقد أدى معـدل الزيـادة      . ومهام حل مشكالت االستثمار للشركة الدولية     
المستمر في االستثمارات والتجارة الدولية في شركات عديدة إلى الحاجة          

  .إلى تفهم المشكالت المتميزة للمحاسبة عن العمليات الدولية

عاصرة للمحاسبة الدولية سوف يقوي     أن التعرف على المشاكل الم    
كما أن تطوير التقارير المالية الدولية سوف يـساعد         . جانب الفهم الدولي  

  .حركة التجارة واالستثمار من الوجهة االقتصادية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثالثالفصل 
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لیة فى الشركات مراجعة التقاریر الما
  متعددة الجنسیات

٣ 

 

٣٣  

 الثالثالفصل 
  مراجعة التقاریر المالیة 

 في الشركات متعددة الجنسیات

تتمثل الوظيفة الرئيسية للتقارير الماليـة فـي توصـيل البيانـات            
كم السليم على مـدى تقـدم       حال والمعلومات المالية للقراء، بما يمكنهم من     

ذه الوظيفة في جوهرهـا     وال تختلف ه  . اإلدارة في تحيق أهداف المشروع    
ولكن كل مـا  . بالنسبة للتقارير المالية التي تعدها الشركات متعددة الجنسية 

اء وأنواعاً جديدة   رفي األمر أن تعدد الجنسيات قد أوجد طوائف مختلفة للق         
ومن جهة أخرى فإن تعدد الجنسيات قد أدى إلى ظهور عدة           . من التقارير 

ذا بدون حلول قاطعة مثل قضية الوحدة       قضايا متميزة الزالت حتى وقتنا ه     
التي يجب التقرير عنها، المعايير والمبادئ التي يمكن تطبيقها في تقريـر            
الشركات متعددة الجنسية، وكيفية ضمان التزام هذه الـشركات بالمعـايير           

  .والمبادئ المحاسبية المالئمة لطبيعة نشاطها الدولي
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٣ 

 

٣٤  

  ددة الجنسیةأنواع التقاریر المالیة في الشركات متع

من المناسب تبويب التقارير المالية في الشركات متعددة الجنـسية          
  :إلى أربعة أنواع مختلفة وهي

  .القوائم المالية الموحدة على النطاق الدولي: أوًال
  .التقارير المالية المتعددة للمستثمرين الدوليين: ثانیًا
  .التقارير المالية القانونية: ثالثًا

  .ير الخاصة المقدمة إلى الوكاالت الدوليةالتقار: رابعًا

  :القوائم المالیة الموحدة على النطاق الدولي: أوًال
تستخدم هذه األنواع من التقارير المالية عموماً في الشركات متعددة     

. لى حملة أسهمها واألطراف األخرى المـستفيدة      إالجنسية لتقديم معلومات    
كز المالي لمجموعة من الشركات     وهي تعكس أساساً نتائج العمليات والمر     

كما لو كانت وحدة اقتصادية واحدة بغض النظر عن أية اختالفات قانونية            
ومن أهم المشاكل التي تتعـرض لهـا هـذه          . موجودة بين هذه الشركات   

  :القوائم

 .أنها تكون على درجة عالية من التجميع في حالة الشركات العمالقة ) أ(

 من المعايير والمبادئ القوميـة      الحاجة إلى استخدام مجموعة واحدة     ) ب(
للمحاسبة مما يجعل القوائم معدة بطريقة غير فعالة ومن المحتمل أن           

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  الثالثالفصل 

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

لیة فى الشركات مراجعة التقاریر الما
  متعددة الجنسیات

٣ 

 

٣٥  

تكون مضللة عندما يفشل قراؤها في فهم األسس المحاسبية المتبعـة           
  .في إعدادها

ابه مبادئ توحيد الحسابات األجنبية في معظم االعتبارات مع          شوتت
وفي هذه الحالة يـتم تجميـع       .  الوطنية المبادئ المتبعة في توحيد الفروع    

حسابات الشركة القابضة وشركاتها التابعة األجنبية على أساس دمج البنود          
أمـا العمليـات    . المتشابهة لألصول والخصوم واإليرادات والمصروفات    

ولذلك . المتداخلة التي تتم بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة فيتم حذفها         
ة في توحيد الحسابات األجنبية ال تتمثل فـي كيفيـة           فإن المشكلة األساسي  

التوحيد وإنما تتمثل في تقرير ما إذا كان من الضروري إجراء هذا التوحيد  
  .من عدمه

  :معیار التوحید
وفـي  . تختلف معايير توحيد الشركات التابعة من دولـة ألخـرى         
حـاالت  الواليات المتحدة، تعفى الشركات التابعة عموماً من التوحيد في ال         

التي تكون فيها قدرة الشركة القابضة محدودة في الرقابة على الـسياسات            
وعادة ما يفترض أن الرقابة     . األجنبيةالمالية المطبقة في الشركات التابعة      
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٣ 

 

٣٦  

% ٥٠قائمة إذا كانت الشركة القابضة في الواليات المتحدة تمتلك أكثر من           
وفي دول أخـرى  . بعةمن األسهم التي لها حق التصويت في الشركات التا      

يكون من المناسب غالباً إعفاء أي شركة تابعة مـن التوحيـد إذا كانـت               
تمارس نشاطاً يختلف كثيراً عن نشاط الشركة القابضة، وذلك ألن القـوائم     

كما هو الحال عنـدما تكـون       (المالية الموحدة سوف تكون عديمة المعنى       
). ت صناعية قابضة  هناك بنوك وشركات تأمين تمثل شركات تابعة لشركا       

وهناك مجاالت أخرى لعدم توحيد الحسابات األجنبية بالنسبة إلى القيم التي           
تتضمنها، أو احتمال عدم تناسب النفقة أو التأخير في إعداد القوائم الماليـة   
الموحدة، أو عندما يرى مديرو الشركة أن آثار التوحيد سوف تكون مضللة 

  .بالنسبة لنشاطها

ات التي فضلت عدم توحيـد حـسابات الـشركات          وبالنسبة للشرك 
  :التابعة األجنبية يمكنها المحاسبة عن هذه االستثمارات بأحد طريقتين

 Cost Methodطريقة التكلفة   ) أ(

  Equity Methodطريقة حقوق الملكية  ) ب(
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٣ 

 

٣٧  

وفي ظل طريقة التكلفة يتم تسجيل االستثمار في أسـهم شـركات            
أن هناك دخالً قد تحقق مـن هـذا         تعتبر الشركة القابضة    . أجنبية بالتكلفة 

االستثمار فقط عندما تقوم شركات االسـتثمار األجنبيـة بتوزيـع أربـاح      
ويالحظ أن اعتبار الدخل محققاً على أساس الحصص الموزعة من األرباح 

فالتوزيعـات التـي يـتم    . ال يمثل مقياساً كفء للدخل الحقيقي المكتـسب      
سبة إلى األداء الفعلـي لـشركة   الحصول عليها قد تبرز عالقة ضعيفة بالن      

ة حاجة الشركة   لزيعات يمكن أن تختلف لمقاب    واالستثمار، وذلك ألن هذه الت    
  .القابضة من الدخل أو النقدية

وتتضاءل هذه الحالة كثيراً في ظل طريقة حقـوق الملكيـة فـي             
 Carrying)المحاسبة عن االستثمارات، حيث يتم تعديل القيمـة المرحلـة   

Value) مار لكي تعكس النصيب المخصص للمستثمر في أربـاح أو     لالستث
 وتعالج التوزيعات المستلمة من     (Investee)خسائر الشركة محل االستثمار     

الشركة محل االستثمار بدورها كتخفيض في القيمة المرحلـة السـتثمار           
ويرى البعض أن قرار التوحيد يعتمـد علـى عـاملين           . الشركة القابضة 
  :أساسيين هما

 .مستوى التوحيد بالنسبة إلى مختلف المستخدمين للقوائم الماليةأهمية   ) أ(
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٣ 

 

٣٨  

المعاني التي يمكن استنباطها من القوائم الموحدة، والتي تقرر بعملـة            ) ب(
  .واحدة ما حدث في الواقع بعمالت متعددة

  :استخدامات القوائم المالیة الموحدة
تشتمل المجموعات الرئيسية لمستخدمي القوائم الماليـة الموحـدة         
للشركات متعددة الجنسية على دائني الشركة القابضة ودائنـي الـشركات           
التابعة األجنبية وحملة أسهم الشركة القابضة وحملـة أسـهم الـشركات            

  .األجنبية التابعة ومديري الشركة القابضة

 ثالث حوادث على النطاق الدولي عملـت        ١٩٧٦ولقد شهدت سنة    
  :على تغيير هذه الصورة وهي

وقد تمثل في إعالن التوجيه السابع لـدول الـسوق           :الح دث األول  
  . والذي يطالب بنشر قوائم مالية موحدة سنوياً(EEC)األوروبية المشتركة 

 دولة ٢٤وقد تمثل في االتفاقية التي أبرمت بمعرفة     :الح دث الث اني   
 والتي اشتملت   (OECD)تمثل أعضاء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية       

وتدعو األبعاد المحاسـبية لهـذه      . ات معددة الجنسية  على إرشادات للشرك  
وقد . اإلرشادات إلى النشر السنوي للقوائم المالية لكل وحدة اقتصادية ككل         

وعلـى  . استلزم ذلك نشر بيانات تكميلية لإلفصاح على األساس الموحـد         
الرغم من أن هذه اإلرشادات تعتبر اختيارية، إال أنه كان من المنتظـر أن       
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٣ 

 

٣٩  

نطاق واسع في كبرى الشركات متعددة الجنسية فـي الـدول           تطبق على   
  .األعضاء

وقد تمثل في قيام لجنة المعايير الدوليـة للمحاسـبة       : الحدث الثالث 
(IASC)            بوضع معيار رسمي بخصوص القوائم الماليـة الموحـدة، وقـد 

  :تضمن هذا المعيار ما يلي
 .يجب على الشركة القابضة أن تصدر قوائم مالية موحدة -١

 :ب أن تستثنى أو تستبعد الشركة التابعة من التوحيد إذايج -٢

 كانت الرقابة مؤقتة أو ) أ(

كانت الشركة التابعة تعمل تحت ظروف تفرض عليهـا قيـوداً             ) ب(
صارمة طويلة األجل على تحويل األموال، بحيث تضعف فيهـا      

 .رقابة الشركة القابضة على أصول وعمليات الشركة التابعة

ات بإتباع سياسات محاسبية موحـدة فـي        من المفضل أن تقوم الشرك     -٣
 .القوائم المالية الموحدة

االستثمارات في شركات ذات مصالح مشتركة وفي الشركات التابعـة      -٤
غير الموحدة يجب أن تدخل في القوائم المالية الموحدة وفقاً لطريقـة            

 .حقوق الملكية في المحاسبة

  :لیینالتقاریر المالیة المتعددة للمستثمرین الدو: ثانیًا
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٣ 

 

٤٠  

حتى تكون التقارير المالية مفهومة بوضـوح بالنـسبة لمختلـف           
الطوائف المهتمة من بين مجموعات المستثمرين الدوليين، بـدأت بعـض           
الشركات الهولندية واليابانية متعددة الجنسية في إعداد تقارير مبنية علـى           
 أساسين في نفس الوقت، أحدهما يكون وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعـارف          

عليها داخل أوطانهم وتقدم إلى المستفيدين المحليين، واألخرى على أساس          
معايير ومبادئ المحاسبة المتعارف عليها في الواليات المتحدة وتقدم إلـى           

  ". سكسن–األنجلو "مجموعات المستثمرين من 

 قامت مجموعة البحـث الدوليـة للمحاسـبين         ١٩٧٥وفي فبراير   
(AISG)     أوصـت فيهـا    " التقارير الماليـة الدوليـة    " بتقديم دراسة بعنوان

بضرورة توفير نوعين من القوائم المالية باعتبارهما جزءاً مـن المعـايير      
والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وهما القوائم المالية األصلية والقوائم         

  .المالية الثانوية

ارف ويتم إعداد القوائم المالية األصلية وفقاً لمبادئ المحاسبة المتع         
عليها في الدولة التي تمثل موطن الشركة وبلغة هـذه الدولـة وعملتهـا              
القومية، أما القوائم المالية الثانوية فسوف تكون معدة خصيصاً للطوائـف           

وسوف تتسم مثل هذه التقـارير      . المهتمة بالتقارير المالية من دول أخرى     
  :الثانوية بواحد أو أكثر من الخصائص التالية
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٣ 

 

٤١  

 .اً لمعايير التقارير المتعارف عليها في دولة أجنبيةأنها تعد وفق -١

 .ينبغي أن يتم ترجمة القوائم إلى عملة أجنبية -٢

ينبغي أن يتم ترجمة القوائم بلغة أخرى خالف اللغة التي تعد بهـا              -٣
 .التقارير في دولة الموطن

أن تقرير المراجع المستقل سوف يكون معبراً عنه بشكل مختلـف            -٤
  .في دولة الموطنعن المستخدم عموماً 

وإذا اشتملت القوائم األصلية على معلومات كافية للوفاء بحاجـات          
كافة الطوائف المهتمة بالمعلومات من دول أخرى، فإن هذه القوائم بـذاتها      
سوف تخدم أغراضاً متعددة، وبالتـالي تـصبح القـوائم الثانويـة غيـر              

ن بأن جميع   وتسلم توصيات مجموعة الدراسة الدولية للمحاسبي     . ضرورية
الشركات تعد قوائم أصلية، وأن أغلبية الشركات ذات الـصلة بمجموعـة            

ائف المهتمة بالتقارير المالية في أكثر من دولة واحدة سـوف تقـوم             والط
على األقل لحين حدوث تنسيق أو توافـق فـي          (أيضاً بإعداد قوائم ثانوية     

  ).معايير المحاسبة المالية على المستوى الدولي

 كما افترضت مجموعـة الدراسـة       –رير المالية المتعددة    أن التقا 
فلقد .  ال تمثل فكرة جديدة تماماً كما بدت عند ظهورها أول مرة           –الدولية  

كان هناك دائماً تقارير متعددة بين المحاسبة المالية والمحاسبة الـضريبية           
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٣ 

 

٤٢  

وأيضاً فقد وجدت هذه التقارير في كثير مـن مواقـف           . في معظم الدول  
 المعتادة، وهي تطلب في الواليات المتحدة تحت ما يسمى بقوانين           الصناعة
 كما أنها في الغالب تـدخل فـي   Blue Sky” Laws“هم المجازفة ستنظيم أ

مواقف التقارير الخاصة مثل ما يتصل باالندماجات المقترحـة وترتيبـات    
  .التمويل طويل األجل وما يشبه ذلك

يهتمون بقراءة تقاريرهـا    وبالنسبة للشركات متعددة الجنسية ومن      
  :فإن نظام التقارير المتعددة يحقق عدداً من المزايا أهمها

تسمح هذه التقارير بتفهم كامل لوجهات النظر القومية بالتوازي مع           -١
 .وجهات النظر في قوميات أخرى ومن المحتمل الدولية

الثانوية سوف يعمل على    / أن تفهم مصالح قراء التقارير األصلية        -٢
حتوى المعلومات وبالتالي جودتها في كال النـوعين مـن          زيادة م 

باإلضافة إلى أن هذا النظام الثنائي سوف يعمل على   . القوائم المالية 
اختصار درجة عمومية التقارير المنشورة للشركات، األمر الـذي         

 .يسمح بإمكانية دخول معلومات مفيدة في قنوات االقتصاد

 مسألة اخـتالف طبيعـة النـشاط        أن التقارير المتعددة تتفهم تماماً     -٣
والتمويل متعدد الجنسية من دولة ألخرى، وأن هذا االخـتالف ال           
يتعلق فقط بالمستوى ولكن أيضاً بالهيكل التنظيمـي والـسياسات          
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٣ 

 

٤٣  

ولذلك فإن نظام التقارير المتعددة . المالية وطبيعة العمليات التجارية  
دراك اآلثار  سوف يمثل أول خطوة تجاه الواقعية بدرجة أكبر في إ         
 .المحاسبية التي تنتج عن ظاهرة الشركات متعددة الجنسية

الثانوية للشركات متعددة الجنـسية علـى    / تعمل التقارير األصلية     -٤
كما أن المقدار المتزايـد     . تشجيع نمو األسواق الدولية لرأس المال     

من اإلفصاح المالي الناتج عن هذه التقارير سوف يفيد الـشركات           
  .التي تدخل في األسواق الدولية لرأس المال أو تتعامل معها

 أيضاً مجموعة من االنتقادات التي يمكن       ومن وجهة أخرى، فهناك   
  :أن توجه إلى نظام التقارير المتعددة ومن أهمها

الثانوية المقترحة فـي    / تتمثل المشكلة األساسية للتقارير األصلية       -١
أنها تسير على خالف وجهة النظر المعروفة بوجود موطن واحـد           

ل للقوائم المالية، والتي يتمثل جوهرها فـي أن مـديري األعمـا           
يتخذون العديد من القرارات وهم يعرفون على األقل كيف تنعكس          

وأنه إذا طبقـت قواعـد      . هذه القرارات أخيراً في قوائمهم المالية     
محاسبية مختلفة، فمن الممكن عندئذ أن تتخـذ بعـض قـرارات            

وإذا كان األمر كذلك فإن النتائج الحقيقية       . األعمال بطريقة مختلفة  
 صعبة المنال عندما تفرض مجموعة قواعـد        للتقارير المالية تكون  
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٣ 

 

٤٤  

محاسبية مغايرة أو أجنبية على مجموعـة معينـة مـن قـرارات       
ولذلك فإن وجهة نظر المـوطن الواحـد        . األعمال وآثارها المالية  

تعتبر أن القوائم المالية يمكن فقط أن تبين صورة وحيدة للقرارات           
 لمجموعة معينة  فقط في وقت معين ووفقاً–المالية ونتائج العمليات 

 .من القواعد ولغرض معين

هناك مشكلة أخرى تتمثل في ما قد يحدث لقراء القوائم المالية من             -٢
 وذلك بسبب عـدم قيـام بعـض         (Confusion)تشويش للمعلومات   

وذلك " المبادئ المحاسبية المتعارف عليها   "المحاسبين باإلشارة إلى    
 القواعد المتعارف ألنهم في الحقيقة على معرفة بعدة مجموعات من

 يتمتعون بدرجة عالية من المهارة      نوحتى قراء القوائم الذي   . عليها
من المحتمل أيضاً أن يقعوا في حيرة إذا ما تسلموا إحصاءات مالية    

 .مختلفة لنفس الشركة وعن نفس الفترة

ويرى البعض أن اإلفصاح يجب أن ينظر إليه علـى أنـه الحـل              
ـ      . المناسب لمشكلة تشويش القارئ     اتوفي الحقيقة فإن مجموعـة الدراس

أن الـشركة   : "الدولية للمحاسبين قدمت توصية بشأن هذه المشكلة مؤداها       
العامة التي يكون لديها قدراً هاماً من الملكية أو المصالح المالية الدوليـة،             
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٣ 

 

٤٥  

وتقدم ملخصاً عن سياستها المحاسبية، عليها أن تبـين بوضـوح جنـسية             
 ". اتبعتهاالمبادئ المحاسبية التي

هناك بعض الصعوبات األخرى التي يمكن أن تواجـه المراجـع            -٣
 : المستقل فيما يتعلق بالقوائم المالية الثانوية وهي

إذا كانت العملة هي االختالف الوحيد بين القوائم المالية األصـلية             )أ 
والثانوية، فإن المراجعين سوف يعبرون عن رأيهم علـى أرقـام           

ايير التقرير في دولة موطن الشركة، ولكنهم العملة الوطنية وفقاً لمع
قد يضطرون إلى قصر رأيهم عن أرقام العملة األجنبية على مدى           

 .دقة الترجمة

إذا كانت اللغة هي االختالف الوحيد، فإن المراجعين سوف يعدون           )ب 
تقريرهم أيضاً وفقاً للمعايير الخاصة بدولة موطن الشركة ويجـب          

 . مةأيضاً أن يقتنعوا بدقة الترج

إذا اختلف كل من الشكل والجوهر، يجب على المراجعين أن يعدوا           )ج 
التقرير وفقاً للمبادئ المحاسبية ومعايير المراجعة السائدة في الدولة         
األجنبية، ويجب عليهم أيضاً أن يشيروا إلـى القـوائم األصـلية،            
مقررين أنها قد أعدت وفقاً لمبادئ المحاسبة فـي دولـة مـوطن             

ذ يجب عليهم أن يلخصوا االختالفات الرئيسية بـين      وعندئ. الشركة
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  الثالثالفصل 

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

مراجعة التقاریر المالیة فى الشركات 
  متعددة الجنسیات

٣ 

 

٤٦  

هذه المبادئ وتلك الخاصة بالدولة األجنبية موضحين آثارها علـى          
 .صافي الدخل والمركز المالي

 

  :التقاریر المالیة القانونیة: ثالثًا
من الوجهة العملية، تطلب جميع الدول التي تعمل في ظـل نظـم             

والغالبة على  ((Code Law Systems)ن تحكمها مجموعة متكاملة من القواني
من الشركات المتوطنة داخل حدودها اإلقليمية أن تقدم قوائم         ) اتساع العالم 

مالية محددة بواسطة القانون، بغض النظر عما إذا كانت هذه القوائم تخدم            
بصورة جيدة الحاجات العامة للتقارير المالية للشركة المعنية أو عمـا إذا            

كة في نفس الوقت بإعداد مجموعات أخرى إضافية مـن          كانت تقوم الشر  
على سـبيل المثـال،   . التقارير ألغراض غير منصوص عليها في القانون   

يجب على الشركات المساهمة األلمانية والبريطانية والسويسرية أن تقـوم          
وكـذلك  باإلضافة إلى القوائم الموحدة   القابضة  بنشر قوائم منفصلة للشركة     

ى الشركات التابعة أن تقوم أيضاً بنشر قوائم منفصلة،         كبرفمن الضروري   
وهناك أمثلة في ألمانيا وجد فيها أن ملفات التقرير السنوي تحتوي علـى              

  .خمسة أو ستة مجموعات مستقلة من التقارير
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  الثالثالفصل 

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

لیة فى الشركات مراجعة التقاریر الما
  متعددة الجنسیات

٣ 

 

٤٧  

وفي جميع الدول الصناعية توجد بعض المتطلبات القانونية المتعلقة      
المتطلبات يختلف بدرجة كبيـرة     بالمحاسبة، ومع ذلك فإن نطاق وقوة هذه        

  .من دولة إلى أخرى

وتعرف القوائم المالية القانونية بأنها تلك القوائم التـي تعـد وفقـاً           
وهذه األنواع مـن    . لجميع القوانين والتنظيمات والقواعد الحكومية السارية     

القوائم القانونية يجب أن تحفظ عادة لدى أحد الوكاالت العمومية أو شـبه             
 في المملكـة المتحـدة أو   (Board of Trade)ثل مجلس التجارة عمومية م

 في كثير مـن  (Public Commercial Register)السجل التجاري العمومي 
وفي معظم الدول يوجـد أيـضاً       . الدول األوروبية ودول أمريكا الجنوبية    

مطلب قانوني يتعلق بنشر القوائم المالية مرة كل سنة في جريدة حكومية أو 
والقوائم التي يتم نشرها بهذه الطريقة هي عادة . واع الجرائد الرسميةأحد أن

  .من النوع القانوني

ونظراً ألن القوانين والقواعد العامة هي األساس الذي تعد وفقاً لـه   
القوائم المالية القانونية، فإن هذه القوائم تكون جيدة أو شاملة بنفس درجـة             

شريع الساري يتم مراجعته وتعديلـه      فإذا الت . جودة أو شمول هذه القوانين    
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  الثالثالفصل 

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

مراجعة التقاریر المالیة فى الشركات 
  متعددة الجنسیات

٣ 

 

٤٨  

تباعاً، وإذا ما عملت الشركات والمجموعات المهنية على تقديم مـدخالت           
فعالة تساهم في إجراءات تعديالت ناجحة في القانون، عندئذ يمكن لنـا أن           

. نتوقع أن تكون القوائم القانونية حديثة ومفيدة دائماً من الوجهـة العمليـة            
ومـن  . دة في القوائم القانونية للشركات البريطانيـة وتلك هي الحالة  السائ    

ناحية أخرى إذا لم يسمح بتحديث القوائم المالية القانونية، فإنها سوف تكون    
مجرد امتثال للمتطلبات القانونية ولن يكون لها أهمية حقيقية، كما هو الحال 

  .في عدة دول في أمريكا الجنوبية

 في حاجة لالمتثال لمتطلبات العدالة أن القوائم المالية القانونية ليست
أو حتى أن تكون مناسـبة لألنـشطة التجاريـة أو لقـرارات             , أو النفعية 
وهـذه  . فهذه القوائم تذعن فقط لمتطلبات القوانين العامة السارية       . األعمال

القوانين تتكيف غالباً بحيث تحتوي على حد أدنى من المعايير، ولذلك فإن            
هذا باإلضـافة   . باً ما تعكس فقط حداً أدنى من المعايير       القوائم القانونية غال  

إلى أن القوانين العامة ال يمكن بسهولة أن تفي بحاجات جميـع مواقـف              
األعمال، ولذلك فإن القوائم المالية القانونية تكون عامة في بعض األحيان           
بدرجة كبيرة وبالتالي ال تستطيع توصيل المعلومات التـي تعتبـر مهمـة       

  .ألي مستخدم للقوائمبالنسبة 
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  متعددة الجنسیات

٣ 

 

٤٩  

ومن األمور المحاسبية التي تتعلق بالمتطلبات القانونية ما ينشأ من          
خالل التدخل القانوني المباشر في عمليات التقرير المـالي عـن طريـق             
الوصف المسبق لنماذج القوائم المالية أو عندما يكـون هنـاك تبويبـات             

  .محاسبية معينة مطلوبة قانوناً

متطلبات القانونية للمحاسبة أو التقارير الماليـة       وحتى لو لم تكن ال    
القانونية دائماً هي األكثر نفعاً، فإنها تكون معدة وفقاً لخصائص مـشتركة            

فالقوائم القانونية تنتج على األقل حدوداً دنيـا        . وبالتالي على أساس موحد   
لمستويات إمساك السجالت والمحاسبة وأيضاً حداً أدنـى مـن اإلفـصاح            

  .المالي

وهناك وجهة نظر تحكمية، مؤداها أن القوائم المالية المعدة وفقـاً           
لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها في أحـد الـدول سـوف تفـي أيـضاً               

وفي هذه الحالة يتم إعداد مجموعـة       . بالمتطلبات القانونية في نفس الدولة    
 وحيدة من القوائم المالية للوفاء بحاجات جميع الطوائف المهتمة بما فيهـا           

ويعتقد الباحث أن هذه الوجهة غير صحيحة في جميـع   . السلطات القانونية 
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مراجعة التقاریر المالیة فى الشركات 
  متعددة الجنسیات

٣ 

 

٥٠  

األحوال، ألن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ليـست بالـضرورة أن           
  .تكون على نفس مستوى المتطلبات القانونية في جميع الدول

ومن وجهة نظر المحاسبة في الشركات متعـددة الجنـسية، فمـن         
مية المتطلبات القانونية المتعلقة بالمحاسبة لكل دولة       المحتمل أن تتناقص أه   

مثـل دول الـسوق     (منفردة، بينما القوانين الخاصة بالمنظمات اإلقليميـة        
  .قد تتفوق عليها ومن المحتمل أن تكون أكثر قوة) األوروبية المشتركة

  :التقاریر الخاصة المقدمة إلى الوكاالت الدولیة: رابعًا
 على الـساحة  – بالطبع –الخاصة ليست غريبة أن التقارير المالية  

ولكن في حالة تعدد الجنسيات يكون لهذه التقارير أهمية خاصـة           . الوطنية
ومن أمثلتها، األنواع المختلفـة     . كما أنها تتعرض لبعض المشاكل الخاصة     

مثل بنك التنمية األسيوي، أو   (من التقارير التي تطلبها بنوك التنمية الدولية        
أو مؤسسات المال الدولية المـشتركة مـع   ) لي لإلنشاء والتعمير  البنك الدو 

وقد ذهبت هذه المنظمـة   ). IFCمثل منظمة التمويل الدولية     (البنك الدولي   
ألبعد من ذلك حيث قامت بإصدار كتيبات خاصة تشتمل علـى تعليمـات             
بخصوص أنماط القوائم المالية التي تقدم إليها ومعايير ومبادئ المحاسـبة           

  .قة فيها وتقارير المراجعين المعلقة بهاالمطب
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لیة فى الشركات مراجعة التقاریر الما
  متعددة الجنسیات

٣ 

 

٥١  

وهناك مثالين مختصرين يكفيان إلبراز مواقف التقارير الخاصـة         
 خاصـة  (Boeing)ويمكن أخذ المثال األول من واقع سجالت شركة بوينج          

عندما تقوم بتوفير أحد الطائرات ومختلف قطع الغيار وخدمات التـدريب           
ومن الوجهة النموذجية فإن    . اميةإلى خطوط مالحية صغيرة في الدول الن      

هذا الموقف يحتاج إلى تمويل من أحد البنوك، ولكن قبل أن يـصبح هـذا           
التمويل ممكناً، فإن القوائم المالية لشركات الخطوط المالحية المعنية البـد           

  :من تعديلها وذلك وفقاً لمجموعة مشتركة من المبادئ وذلك حتى
 .لمالية لخطوط الطيران األخرىتصبح قابلة للمقارنة مع القوائم ا  ) أ

  .يمكن أن تستخدم كأساس لبعض التنبؤات المالية ) ب

ومن الواضح أن التقارير المالية الناتجة عن هذه التعديل تعتبر من           
  .التقارير المحاسبية الخاصة

ويمكن أخذ المثال الثاني من واقع عمليات منظمة التمويل الدولية،          
ر، أسست لمساعدة التنمية الصناعية في      والتي تمثل مؤسسة دولية لالستثما    

. دول العالم الثالث من خالل االستثمارات في الشركات اإلنتاجية الخاصـة     
ولما كان المقترضون من هذه المنظمة يمثلون شركات مستقلة صناعية أو           
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٣ 

 

٥٢  

تجارية، فإن هذه الشركات تخضع للقوانين الخاصة بالدول المعنيـة التـي       
لمحاسبة والتقارير المالية لكل شركة مقترضـة       ولذلك فإن ا  . تستوطن فيها 

وبغض النظر عن هـذا القـوانين   . تخضع للقوانين الوطنية واجبة التطبيق 
الوطنية، فإن المنظمة تطلب من الشركات المقترضة تقاريراً دورية حتـى      

وهذا يعني أن هناك نوعاً . يمكنها مراقبة هذه االستثمارات بطريقة صحيحة
ولذلك فقد قامت المنظمـة  .  متعدد الجنسية ينبغي وجودهمن التقرير المالي  

بإصدار كتيبات توضح متطلباتها الخاصة لكل مـن المحاسـبة والتقريـر            
وهذه تمثل أفـضل صـورة للتقـارير        . المالي وتقارير المراجعة المستقلة   

الخاصة بالنسبة إلى النطاق الواسع للتقارير المالية في الشركات متعـددة           
  .الجنسية
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  الرابعالفصل 
التكییف المحاسبى للشركات 

 المتعددة الجنسیات

٤ 
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

التكییف المحاسبى للشركات المتعددة 
  الجنسیات

 

٥٤  

 رابعالالفصل 

  متعددة الجنسیاتالف المحاسبي للشركات یالتكی

 :مفھوم االنضمام وأشكالھ المختلفة

االنضمام هو اندماج أكثر من شركة مساهمة في كيان اقتـصادي           
واحد لالستفادة من مميزات الوحدات االقتصادية الكبيرة التي تسيطر على          

   .كاسب الوحدات الضخمةمصادر الثروة وتحقق وفورات وم

 :أشكال االنضمام من الناحیة االقتصادیة
ويظهر هذا النوع عندما تكون الـشركات المنـضمة    : االنضمام االفقي -١

 تعمل في مجال صناعي أو تجاري واحد قبل االنضمام

عندما تكون الشركات المنضمة تعمل في مراحـل         : االن ضمام الرأس ي    -٢
من البحث عن الخامات حتى وصول المنتج       متتالية لصناعة واحدة تبدأ     

   المستهلك أو العميلإلى

وهو عندما تكون الشركات المنضمة قبل االنضمام        : االن ضمام المخ تلط    -٣
  تعمل في صناعات أو مجاالت مختلفة
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

ددة التكییف المحاسبى للشركات المتع
  الجنسیات

   

  ٥٥  

 :شكال االنضمام من الناحیة القانونیةأ
 حدى الشركات بامتالك شركة أخرى مع   إوهو يعني أن تقوم     :  االن دماج  -١

التـي تـم    ( زوال الشخصية المعنوية المستقلة قانوناً للشركة المنضمة        
 .)امتالكها

وهو يعني امتالك شركة لعـدد مـن الـشركات مـع زوال              : االتح اد  -٢
  .الشخصية المعنوية المستقلة للشركات المملوكة

 شركة أسهمتعني قيام شركة بامتالك كل أو جزء من      :  السیطرة المالیة  -٣
مع احتفاظ الشركات المملوكة بشخـصيتها      ) األقل على% ٥١(أخرى  

  .القانونية المستقلة

 الدوافع االقتصادیة النضمام الشركات
 . تقليل المنافسة بين الشركات العاملة في مجال واحد-١

  . االستفادة من المميزات الضريبية-٢
ـ      إ -٣ ردين والمـوزعين ووسـائل     وضافة قنوات جديدة وجاهزة من الم

  .نتاجاإل
  .انات في النواحي المالية والفنيةوافر قاعدة كبيرة ومتكاملة من البي ت-٤
 خلق وحدات اقتصادية ضخمة تسيطر على مصادر الثـروة وتحقـق            -٥

  . تقدم تكنولوجي مرغوبإلىوفورات وتصل 

 :طرق المحاسبة عن انضمام الشركات المساھمة
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التكییف المحاسبى للشركات المتعددة 
  الجنسیات

 

٥٦  

 . طريقة الشراء-١

  . طريقة مزج الحصص-٢

  :طریقة الشراء: وًالأ
كثر علـى   أو  أطبقا لطريقة الشراء تعرف عملية انضمام شركتين        

و أبـشراء كـل     ) الـضامة  (األمنها صفقة شراء تقوم بموجبها الشركة       أ
 الشركة المنضمة بحيث ينتج عن      أصول فيمن صا ) األقلعلى  %٥١(جزء

 الـشركة  أسـهم  صفة وخاصية التملك عـن حملـة       إسقاطذلك االنضمام   
و بعـضها مملوكـة    أشركة المنضمة ذاتها كلهـا      المنضمة وبهذا تصبح ال   

  . الشركة الضامةيلمساهم

 المعالجة المحاسبیة النضمام الشركات باستخدام طریقة الشراء
 . الشركة المنضمة بالقيمة السوقية العادلةأصول إعادة تقييم -١

  . إعادة تقييم الخصوم وااللتزامات بالقيمة الحالية-٢
: بالمعادلة آالتية) حقوق الملكية( المنضمة الشركةأصول في إيجاد صا-٣

  .) القيمة الحالية لعناصر االلتزامات– صولالقيمة السوقية لعناصر األ(
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ددة التكییف المحاسبى للشركات المتع
  الجنسیات

   

  ٥٧  

 المقابلة بين تكلفة صفقة الشراء المدفوعة من قبل الشركة الضامة -٤
 الشركة المنضمة واستنتاج الفرق من خالل احد أصول فيوقيمة صا

  -:اآلتيةاالحتماالت 
 الشركة المنضمة عن قيمة تكلفة الشراء ويعتبر أصول فيصازيادة   - أ

 يدرج ضمن حقوق الملكية بالميزانية نظامي احتياطيالفرق هنا 
 .الموحدة بعد االنضمام

 الشركة المنضمة وهنا أصول فيزيادة تكلفة الشراء عن قيمة صا  - ب
 بالميزانية صوليعتبر الفرق بمثابة شهرة يدرج ضمن عناصر األ

 .د االنضمامالموحدة بع

  :معالجة مصروفات االنضمام
 دفعت للخبراء التيتعالج جميع مصروفات صفقة االنضمام 

المثمنين والمحامين والمحاسبين والوسطاء وغيرهم طبقا لطريقة الشراء 
 والسندات سهم جزء من تكلفة الشراء باستثناء مصروفات األأنهاعلى 

  .رة والسندات المصدسهمتخصم قيمتها من قيمة األ

 :طریقة مزج الحصص: ثانیًا
تعرف صفقة االنضمام بطريقة مزج الحصص بأنها تلك الصفقة 

 شركة واحدة في ينتج عنها التحام ملكية الشركة الضامة والمنضمة التي
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

التكییف المحاسبى للشركات المتعددة 
  الجنسیات

 

٥٨  

 في أسهم الشركة المنضمة مالك وحملة أسهمويحدث ذلك بأن يصبح حملة 
ركة المنضمة  الشأسهم عن طريق استبدال حاملى ٠٠الشركة الضامة

 الشركة الضامة وبهذا يتغير شكل الملكية فقط أسهمهم بما يقابلها من سهمأل
 في كل من الشركة الضامة والمنضمة مساهمين فيمع بقاء المساهمين 

 .الشركة الضامة بعد اتمام عملية االنضمام

 الـشكل  فـي أى أن طريقة مزج الحصص تقوم على مجرد تغيير        
 ملكيـة   فـي  ولم يتم تغيير ذو مغزى اقتصادى        يميالتنظ والهيكل   القانوني

الشركة الضامة والمنضمة كوحدة واحدة ألن مالك الشركتين مـا زالـوا            
 فلم تحدث عملية بيع مـن  ٠٠ تم توحيدها التي الوحدة االقتصادية    فيمالكاً  

 . طريقة الشراءفيطرف وشراء من طرف آخر كما هو الحال 

 :ات باستخدام طریقة مزج الحصصالمعالجة المحاسبیة النضمام الشرك
 وااللتزامات للشركة المنـضمة     صوليتم تسجيل جميع عناصر األ    

 دفاتر الشركة الضامة بالقيم الدفترية باستثناء حقوق ملكيـة الـشركة            في
 -:كاآلتيالمنضمة تعالج 

  -:جراء المقارنة بین القیمتین اآلتیتینإ
  .نها مساهمو الشركة المنضمةتنازل عالتي  سهم القيمة االسمية لأللياجمإ -١
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

ددة التكییف المحاسبى للشركات المتع
  الجنسیات

   

  ٥٩  

  . المصدرة من الشركة الضامةسهم القيمة االسمية لأليلاجمإ -٢

  :وینتج عن ھذه المقارنة أحد االحتماالت اآلتیة 
وهنا يتم تغطية هذا العجز عن طريق ) ٢(أقل من ) ١(أن يكون   -أ 

 لم يكف يتم تكملته عن إذا الشركة المنضمة ونظامي احتياطي
 لم يكف يتم تكملته عن إذا الشركة الضامة وظامين احتياطيطريق 
 المبقاة األرباح المبقاة للشركة المنضمة ثم أخيراً األرباحطريق 

 .للشركة الضامة

 حتياطي االإلىيتم ترحيل الزيادة ) ٢(أكبر من ) ١(أن يكون   -ب 
 . للشركة المنضمة بدفاتر ما بعد االنضمامنظاميال

 ملكية الشركة المنضمة بنفس وهنا تؤخذ حقوق) ٢(مع ) ١(تساوى  -ج 
  .ى تعديلأقيمها الدفترية دون 

 

 :معالجة مصروفات االنضمام طبقا لطریقة مزج الحصص

مصروفات صفقة االنضمام طبقا لطريقة مزج الحـصص تعـالج          
نها أ تعالج على    أنها بمعنى   ةيإيرادو  أفترية  دبالكامل على انها مصروفات     
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

التكییف المحاسبى للشركات المتعددة 
  الجنسیات

 

٦٠  

 األربـاح لقائمة الـدخل أو حـساب       نفقت فيها وتحمل    أ التيتخص الفترة   
  .والخسائر عن نفس الفترة

 :إعداد القوائم المالیة الموحدة في تاریخ السیطرة
 :ساسیة إلعداد القوائم المالیة الموحدة األاإلجراءات

  : وشركاتھا التابعةاألم استبعاد العناصر المتبادلة بین الشركة -١
  :    وتنقسم تلك العناصر الي مجموعتین 

  بعاد تكلفة الشراء مقابل حقوق ملكية الشركة التابعةاست §
 استبعاد العناصر المتبادلة الناتجة عن عمليات ما قبل الـسيطرة           §

مثل المدينين وأوراق القبض من دفاتر البائع  والدائنين وأوراق الدفع   
 البضائع المتبادلة بـين     أرباح وكذلك استبعاد    ٠٠من دفاتر المشترى  

 من صـافي    األرباحالل استبعاد قيمة هذه     شركات المجموعة من خ   
  .دخل البائع وما يقابلها من تخفيض في قيمة تكلفة بضائع المشتري

 :المتبادلة غیر  توحید العناصر-٢

ويتم ذلك من خالل دمج العناصر المتشابهة في كل من قائمة المركـز          
بعـة   وقائمة المركز المالي في الشركة او الشركات التا        األمالمالي للشركة   

 .األجل الثابتة وعناصر الخصوم طويلة صولمثل النقدية وعناصر األ
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

ددة التكییف المحاسبى للشركات المتع
  الجنسیات

   

  ٦١  

أي دمج جميع العناصر بقائمتي المركز المالي للشركتين القابضة  ?
 أو استبعادات وكذلك ٠٠والتابعة التي لم يتم عليها أي تعديالت 

دمج العناصر التي تم تعديلها وال زال لها رصيد بقائمتي المركز 
 تين بعد التعديلالمالي للشرك

 :األمالشركة التابعة بدفاتر الشركة كیفیة تسجیل صفقة االستثمار في 
  عندما تكون تكلفة االستثمار مساویة لحقوق ملكیة التابعة والسیطرة-:أوال

١٠٠% :   

 الشركة الصغرى أسهمن الشركة الكبرى قامت بشراء أبفرض 
ة التابعة تشمل علما بأن حقوق ملكية الشركجنيه  ١٠٠,٠٠٠بمبلغ 

-احتياطي نظامي ٢٠,٠٠٠-رأس المال ٧٠,٠٠٠(العناصر التالية 
  .)أرباح مبقاة ١٠,٠٠٠

  :األم قیود الیومیة لتسجیل ما سبق بدفاتر الشركة إعدادالمطلوب 
  . قيد تسجيل سداد صفقة الشراء-١
 . قيد االستبعادات تمهيداً إلعداد ورقة العمل-٢

  ي الشركة الصغرىاالستثمار ف/ من حـ   ١٠٠٫٠٠٠
  النقدیة/ إلى حـ  ١٠٠٫٠٠٠ 
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

التكییف المحاسبى للشركات المتعددة 
  الجنسیات

 

٦٢  

  قید سداد قیمة صفقة الشراء  
  من مذكورین  

  رأس مال الشركة الصغرى/ حـ  ٧٠،٠٠٠
االحتی      اطي النظ      امي لل      شركة / ح      ـ  ٢٠،٠٠٠

  الصغرى
  األرباح المبقاة للشركة الصغرى /حـ  ١٠،٠٠٠

االس   تثمار ف   ي ال   شركة    / إل   ى ح   ـ  ١٠٠،٠٠٠ 
  الصغرى

استبعاد حساب االستثمار في الشركة التابعة   
  مقابل حقوق ملكیة الشركة التابعة

حقوق الملكیة للتابعة ونسبة السیطرة اقل من = تكلفة االستثمار  :ثانیًا
١٠٠% : 

بالرجوع لنفس البيانات السابقة بافتراض ان الشركة الكبري اشترت 
 جنيه ٨٠,٠٠٠ الشركة الصغرى وسددت أسهممن %٨٠

  االستثمار في الشركة الصغري/   من حـ ٨٠٫٠٠٠            
  النقـدیـة/  حـ إلى  ٨٠٫٠٠٠                               
                  من مذكورین

% ٨٠ ٧٠٫٠٠٠x(رأس مال الصغرى                  /حـ ٥٦٠٠٠         
(  

  %)٢٠٫٠٠٠x٨٠(االحتیاطي النظامي للصغرى     / حـ ١٦٠٠٠         
% ٨٠ x ١٠٫٠٠٠( المبقاة للصغرى           األرباح/    حـ٨٠٠٠         

(  
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

ددة التكییف المحاسبى للشركات المتع
  الجنسیات

   

  ٦٣  

   الشركة الصغرىفياالستثمار /  حـ إلى ٨٠٫٠٠٠                       

كبر من حقوق الملكیة للتابعة ونسبة السیطرة اقل أ تكلفة االستثمار -:ثالثًا
 : %١٠٠من 

فتراض ان الشركة الكبري اشترت بالرجوع لنفس البيانات السابقة با
 .جنيه ٨٤,٠٠٠ الشركة الصغرى وسددت أسهممن  %٨٠

  ىاالستثمار في الشركة الصغر/  حـ  من٨٤٠٠٠            
  یـةدالنقـ/  حـ إلى  ٨٤٫٠٠٠                       

                  من مذكورین
% ٨٠  ×٧٠٫٠٠٠(  رأس مال الصغرى                  / حـ٥٦٠٠٠ 
(  
  %)٨٠ × ٢٠٫٠٠(  االحتیاطي النظامي للصغرى      /  حـ١٦٠٠٠ 

  % )٨٠ × ١٠٫٠٠٠( المبقاة للصغرى      األرباح/    حـ ٨٠٠٠
  الفروق المدینة/  حـ٤٠٠٠ 

 الشركة فياالستثمار /  حـ إلى ٨٤٫٠٠٠                             
  الصغرى

للتابعة ونسبة السیطرة اق ل   تكلفة االستثمار اقل من حقوق الملكیة       -:رابعًا
 : %١٠٠من 

بالرجوع لنفس البيانات السابقة بافتراض ان الشركة الكبري اشترت 
 .جنيه ٧٧,٠٠٠ الشركة الصغرى وسددت أسهممن %٨٠

  االستثمار في الشركة الصغري/ من حـ  ٧٧٫٠٠٠      
  النقدیة/  حـ إلى  ٧٧٫٠٠٠                        

   مذكورین                من
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

التكییف المحاسبى للشركات المتعددة 
  الجنسیات

 

٦٤  

  % )٨٠ ٧٠٫٠٠٠x(رأس مال الصغرى                   /حـ ٥٦٠٠٠  
  %)٢٠٫٠٠٠x٨٠(االحتیاطي النظامي للصغرى      / حـ١٦٠٠٠ 

% ٨٠ x ١٠٫٠٠٠( المبقاة للصغرى           األرباح/    حـ ٨٠٠٠
(  

   مذكورینإلى                     
  الصغرىاالستثمار في الشركة / حـ٧٧٠٠٠                 
  الفروق الدائنة/  حـ٣٠٠٠                 

 :عداد القوائم المالیة الموحدة في تاریخ الحق لتاریخ السیطرةإ
ساس تكلفة أتم في الجزء السابق تسجيل صفقة االنضمام على 

 وفي هذا الفصل فإن الشركة ٠٠شراء حصة االستثمار في الشركة التابعة 
تمر في االحتفاظ برصيد حساب االستثمار ن تسأن تختار بين أ عليها األم

ليعكس أنشطة ونتائج أعمال , ن تقوم بتعديله دورياً أساس تكلفته أو أعلى 
أما الثاني ) طريقة التكلفة(ول باسم سلوب األالشركة التابعة ويعرف األ

 .)طريقة الملكية(فيعرف باسم 

 األموتنحصر تسويات ما بعد السيطرة في كيفية قيام الشركة 
عمال الشركة التابعة والتي يمكن تلخيصها في أبتسجيل نصيبها في نتائج 

   :اآلتي
  .رباح أ قيام الشركة التابعة باإلعالن عن توزيع -١
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

ددة التكییف المحاسبى للشركات المتع
  الجنسیات

   

  ٦٥  

   .لألرباح قيام الشركة التابعة بالتوزيع الفعلي -٢
  . قيام الشركة التابعة باإلعالن عن تحقق خسائر -٣

 نصیبھا في أي  بتسجیلاألم ھل تقوم الشركة ٠٠والسؤال
  من العناصر السابقة باستخدام طریقة التكلفة أم طریقة الملكیة ؟

 :طریقة التكلفة: أوًال
 )حساب االستثمار في الـشركة التابعـة      (طبقاً لهذه الطريقة يسجل     

 بتكلفته التي نشأت عند السيطرة ويظل مقيداً بهذه القيمة         األمبدفاتر الشركة   
صرف النظر عن نتيجة أعمـال الـشركة        طوال سنوات ما بعد السيطرة ب     

عمال الشركة التابعة   أ في نتائج    األم ويتم تسجيل نصيب الشركة      ٠٠التابعة
  -: طبقاً لهذه الطريقة بالكيفية التالية األمبدفاتر الشركة 

 
  :رباحأعالن الشركة التابعة عن توزیع إ عند -١

  توزیعات مستحقة/            من حـ 
   االستثمار في الشركة التابعةإیراد/ ي حـ                  ال

 :لألرباح التوزیع الفعلي إجراء الشركة التابعة عن إعالن عند -٢
  النقدیـة/          من حـ 

  توزیـعات مسـتحقة/                    الي حـ
  : الشركة التابعة عن خسائرإعالن عند -٣
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

التكییف المحاسبى للشركات المتعددة 
  الجنسیات

 

٦٦  

ائمة الدخل في  في تلك الخسائر مباشرة بقاألميقيد نصيب الشركة 
  .نهاية الفترة التي تحققت فيها

دوریًا في نھایة كل فترة )  االستثمار في التابعةإیرادحساب (قفال إ یتم -٤
  .بقائمة الدخل لیعكس دخل الشركة القابضة من استثماراتھا في التابعة

 : طریقة الملكیة-:ثانیًا 
الشركة تتلخص طريقة الملكية في أن يتم إثبات االستثمارات في 

التابعة في تاريخ السيطرة بالتكلفة ويتم دورياً تعديل رقم التكلفة ليعكس كل 
عمال الشركة التابعة وتتم المعالجة أالتغيرات التي تحدث من خالل نتيجة 

  -:المحاسبية لهذه الطريقة كاآلتي
  

  :رباحأعالن الشركة التابعة عن توزیع إ عند -١
   في الشركة التابعةاالستثمار/               من حـ 

   االستثمار في الشركة التابعةإیراد/                      الي حـ 
 :رباحعند اعالن الشركة التابعة عن اجراء التوزیع الفعلي لأل -٢

  ةالنقدی/          من حـ 
  االستثمار في الشركة التابعة/                    الي حـ 

  :خسائر عند اعالن الشركة التابعة عن -٣
   االستثمار في الشركة التابعةإیراد/        من حـ 

  االستثمار في الشركة التابعة/                  الي حـ 
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

ددة التكییف المحاسبى للشركات المتع
  الجنسیات

   

  ٦٧  

في نھایة كل  فترة بقائمة )  االستثمار في التابعةإیرادحساب ( یتم اقفال -٤
  :الدخل لیعكس دخل الشركة القابضة من استثماراتھا في التابعة

v ساب االستثمار في ح(ية علي تعديل رصيد تقوم طريقة الملك
 كلما أعلنت الشركة التابعة عن األمبدفاتر الشركة  )الشركة التابعة

  .ارباح أو توزيعات أو خسائر

 :المحاسبة عن الفرق بین التكلفة والقیمة الدفتریة لالستثمار
الثمن المدفوع من الشركة (يتمثل الفرق بين تكلفة االستثمار

نسبة السيطرة في حقوق ملكية ( مة الدفترية لالستثماروالقي) القابضة
 :في قيمة الفروق) الشركة التابعة

v  الفروق المدينة تظهر عندما تكون تكلفة االستثمار اكبر من نسبة
  .السيطرة في القيمة الدفترية لحقوق ملكية الشركة التابعة

v رية الفروق الدائنة تظهر عندما تكون نسبة السيطرة في القيمة الدفت
  .لحقوق ملكية الشركة التابعة اكبر من تكلفة االستثمار

 :الفروق المدینة
 : بالكیفیة التالیة صولتحمل على عناصر األ

ها مثل اآلالت إهالك الثابتة التي يتم صول تحمل على عناصر األ-١
 إهالكوالسيارات والتي زادت قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية ويتم 
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

التكییف المحاسبى للشركات المتعددة 
  الجنسیات

 

٦٨  

 صلاأل إهالك بنفس طريقة صلاأل تم تحميلها على تلك الزيادة التي
  .صلاألللمدة الباقية من حياة هذا 

 وتتم زيـادة قيمـة      األراضي ال تهلك مثل     أصول تحمل على عناصر     -٢
 كمـا تحمـل     ٠٠ إهـالك  بنصيبها من الفروق دون حدوث       األراضي

وفي هـذه   ) البضاعة( متداول هو المخزون السلعي      أصلالفروق على   
  .رفع الفروق تكلفة البضاعة بنفس القيمة المحملة عليهاالحالة ت

 السابقة تعتبر شـهرة     صول من األ  أصل لم تحمل الفروق على أي       إذا -٣
تستهلك على عدد من السنوات التي تستفيد فيها الـشركات مـن تلـك              

  .الشهرة
 : الفروق المدینةھالكالمعالجة المحاسبیة إل

 بدفاتر الشركة القابضة: أوًال
   االستثمار في الشركة التابعةإیراد/   من حـ      

  االستثمار في الشركة التابعة/  حـ إلى             

   الفروق المدینةھالك قیود االستبعاد إل-:ثانیاًَ  
   قید عكسي للقید السابق-١    
  صول قید تحمیل الفروق بأكملھا على األ-٢    

  صولاأل/           من حـ 
  الفروق المدینة/  حـ إلى                     

  صول من قیمة األصول األإھالك قید استبعاد -٣    
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

ددة التكییف المحاسبى للشركات المتع
  الجنسیات

   

  ٦٩  

  صول األإھالك/               من حـ 
  صولاأل/  حـ إلى                     

 :الفروق الدائنة
ما الجزء  أ،   الثابتة صولتستخدم الفروق الدائنة في تخفيض قيمة األ      

ن إ( الثابتـة    صوللمستخدم في تخفيض األ   الباقي من الفروق الدائنة غير ا     
يضاف لقيمة االحتياطي النظـامي فـي الميزانيـة الموحـدة بعـد             ) وجد

 .االنضمام

 :معالجة البضائع المتبادلة بین شركات المجموعة
 : أثر عملیات تبادل البضائع على تحدید أرصدة حسابات المجموعة-:أوًال 
ا يقابلها من العمالء  استبعاد عناصر المشتريات والمبيعات وم-١

والموردين بنفس القيمة بشرط انتقال البضائع المتبادلة الي طرف ثالث 
  .خارج المجموعة

 طـرف ثالـث خـارج    إلـى  في حالة عدم انتقال البضائع المتبادلـة        -٢
 مخازن الـشركة المـشترية داخـل        فيالمجموعة وبقاء تلك البضائع     

رباح غيـر محققـة يلـزم       أالمجموعة يتولد عن تلك البضائع المتبادلة       
  .استبعادها من دفاتر الشركة البائعة
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

التكییف المحاسبى للشركات المتعددة 
  الجنسیات

 

٧٠  

 غير المحققة عن البضائع المتبادلة يوجد طريقتان األرباح لتحديد قيمة -٣
  :هما

   طريقة صافي الربح–                     أ 
   طريقة مجمل الربح-                     ب

 غير األرباحويفضل دائماً استخدام طريقة مجمل الربح لعدم تحميل 
  .األرباحعباء أو مصروفات تتعلق بالنشاط وال ترتبط بتلك أالمحققة بأي 

  غير المحققةاألرباح أثر قاعدة السوق أو التكلفة على تحديد قيمة -٤

 غيـر   األربـاح  كان سعر التكلفة أقل من سعر السوق ال تتأثر           إذا ?
  قة بالفرقالمحق
 األرباح كان سعر السوق أقل من سعر التكلفة يطرح الفرق من إذا ?

  غير المحققة
  : غير المحققةاألرباح أثر تكاليف النقل على قيمة -٥

 كان تسليم البضاعة محل المشتري يتحمل البائع تكاليف النقل إذا ?
  . غير المحققةاألرباحوفي هذه الحالة تطرح تكاليف النقل من قيمة 

 كان تسليم البضاعة محل البائع يتحمل المشتري تكاليف النقـل           إذا ?
  . غير المحققة بتكاليف النقل نهائياًاألرباحوفي هذه الحالة ال تتأثر 
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

ددة التكییف المحاسبى للشركات المتع
  الجنسیات

   

  ٧١  

  :يةاألقل غير المحققة على تحديد حصة األرباح اثر -٦
 هـي الـشركة     األمالمبيعات النازلة ويقصد بها ان تكون الشركة         ?

 هـذه الحالـة     فيهي الشركات المشترية    البائعة والشركات التابعة    
 األم غير المحققة بكامل قيمتها من نصيب الـشركة          األرباحتكون  

 أي نصيب في    لألقليةبصرف النظر عن نسبة السيطرة وال يكون        
   .األرباحتلك 
المبيعات الصاعدة ويقصد بها أن تكون الشركة التابعة هي الشركة           ?

ترية وفي هذه الحالة تقـسم       هي الشركة المش   األمالبائعة والشركة   
ية حسب نـسبة    األقل وحقوق   األم غير المحققة بين الشركة      األرباح
  .السيطرة

 طبقًا لطریقة األممعالجة اثر البضائع المتبادلة بدفاتر الشركة : ثانیًا
 :الملكیة

 دفاترها بطرحها من في غير المحققة األرباح األمتعالج الشركة 
 في خسائر التابعة األممعالجة نصيب الشركة  أسلوبقيمة االستثمار بنفس 

  الفروق المدينةإهالك معالجة أسلوبوبنفس 

   الشركة التابعةفي االستثمار إیراد/         من حـ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

التكییف المحاسبى للشركات المتعددة 
  الجنسیات

 

٧٢  

   الشركة التابعةفياالستثمار /  حـ إلى             

 غيـر المحققـة      األرباح يلاويالحظ ان قيمة هذا القيد تكون بإجم      
 وتكـون   ٠٠ كانت المبيعات نازلة     إذاسبة السيطرة   وبصرف النظر عن ن   

 غيـر   األربـاح ( كانت المبيعات صاعدة أي      إذا فقط   األمبنصيب الشركة   
  .)نسبة السيطرة×  المحققة

 : الدخل الموحدفي غیر المحققة على حساب صااألرباحثر أ
 في حالة المبیعات النازلة ?

  ×××   من عملیاتھا الخاصة  األمصافي دخل الشركة 
  ×××  في دخل التابعة                األم نصیب الشركة +

  ×××    الفروق المدینة          إھالك ?
  ×××     غیر المحققة             األرباح إجمالي -

=================================  
  في حالة المبیعات الصاعدة ?

  ×××   من عملیاتھا الخاصة       األمصافي دخل الشركة 
  ×××     في دخل التابعة      األمكة نصیب الشر+ 

  ×××     الفروق المدینة        إھالك -
  ××× نسبة السیطرة       ×  غیر المحققة األرباح -

 : الثابتة بین شركات المجموعةصولمعالجة تبادل األ
 :تعریف المكاسب غیر المحققة
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

ددة التكییف المحاسبى للشركات المتع
  الجنسیات

   

  ٧٣  

 الثابتـة   صولتتولد المكاسب غير المحققة نتيجة تبادل عناصر األ       
 المتبـادل  صـل كات المجموعة وهي الفرق بين القيمة الدفترية لأل     بين شر 

  .وسعر بيعه
  هالك مخصص اإل-صلاألتكلفة شراء = صلالقيمة الدفترية لأل ?
  صل القيمة الدفترية لأل– صلاألسعر بيع  = صلاألمكاسب بيع  ?

ويالحظ ان المكاسب غير المحققة مـن وجهـة نظـر مجموعـة         
 استبعادها عند اعداد القـوائم الماليـة        الشركات تمثل مكاسب وهمية يجب    

  .الموحدة

 :تعریف المكاسب المحققة
تأتي المكاسب المحققة عن طريق تحويل المكاسب غير المحققة الي 

  :ة من خالل أحد البدائل التاليةمكاسب محقق
  .لي طرف ثالث خارج نطاق المجموعةإ المتبادلة صول انتقال األ-١
  .ل نطاق المجموعة المتبادل داخصلاأل إهالك -٢

  : على المكاسب المحققة وغير المحققةصولثر مبيعات األأ
جمالي المكاسب دون إفي حالة المبيعات النازلة يتم التعامل مع  ?

  . نسبة السيطرةإلىالنظر 
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

التكییف المحاسبى للشركات المتعددة 
  الجنسیات

 

٧٤  

يخص ( شقين   إلىوفي حالة المبيعات الصاعدة يتم تقسيم المكاسب         ?
 النسبة المكملة   يةاألقل ما يعادل نسبة السيطرة ويخص       األمالشركة  

  .)لنسبة السيطرة

 :أثر المكاسب على حساب صافي الدخل الموحد
ضافة المكاسب المحققة وخصم المكاسب غير المحققة من إيتم  ?

 حالة المبيعات النازلة مهما في% ١٠٠صافي الدخل الموحد بنسبة 
  .كانت نسبة السيطرة

وخصم ضافة المكاسب المحققة إوفي حالة المبيعات الصاعدة يتم  ?
  .المكاسب غير المحققة بحسب نسبة السيطرة فقط

  : مھلكة وغیر مھلكةإلى الثابتة صولتقسیم األ
 غير الملموسة يتم صول الثابتة بما فيها األصولجميع عناصر األ

  . الثابت الوحيد الذي ال يهلكصلاأل فهي األراضيها ما عدا إهالك

 :تبعادات و االساألم بدفاتر الشركة صولمعالجة تبادل األ
 :األممعالجة المكاسب غیر المحققة بدفاتر الشركة 

   االستثمار في الشركة التابعةإیراد/              من حـ 
  االستثمار في الشركة التابعة/  حـ إلى                    

  :قیود االستبعادات للمكاسب غیر المحققة
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

ددة التكییف المحاسبى للشركات المتع
  الجنسیات

   

  ٧٥  

  االستثمار في الشركة التابعة/          من حـ 
   االستثمار في الشركة التابعةإیراد/  حـ إلى                    

-----------------  
  صلاألمكاسب بیع /         من حـ 

  صلاأل/  حـ إلى                 

 :األممعالجة المكاسب المحققة بدفاتر الشركة 
  االستثمار في الشركة التابعة/              من حـ 
   االستثمار في الشركة التابعةإیراد/ حـ  إلى                    

  :قیود االستبعادات للمكاسب المحققة
   االستثمار في الشركة التابعةإیراد/          من حـ 

  االستثمار في الشركة التابعة/  حـ إلى                    
-----------------  

  صلاأل إھالكمخصص /         من حـ 
  صلاأل إھالك / حـإلى                 

 :التغیرات التي تلحق بحصة السیطرة
 : معالجة شراء حصة السیطرة على دفعات-:أوًال 

ثبات كل صفقة شراء على إيتم طبقاً لهذه المعالجة   : المعالجة التدریجیة  -١
% ٥٠حده طبقاً لطريقة التكلفة لجميع الصفقات التي يقل مجموعها عن           

 تجعل مجموع صـفقات     التية   الصفق إلىمن نسبة السيطرة حتى نصل      
ثبات مجمـوع الـصفقات   إ هنا يتم ٠٠%٥٠ ـالسيطرة يتجاوز نسبة ال 

  . طريقة الملكيةإلىككل بالتحول من طريقة التكلفة 
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

التكییف المحاسبى للشركات المتعددة 
  الجنسیات

 

٧٦  

همال جميع صفقات الشراء إتقوم هذه الطريقة على  : المعالجة المبسطة -٢
ا  تصل فيه  التيواتخاذ تاريخ الصفقة    % ٥٠ ـ نسبة ال  إلىقبل الوصول   

 أن  ي أ ٠٠كنقطة بداية   % ٥٠ ما يزيد عن     إلىنسبة مجموع الصفقات    
بطريقـة  % ٥٠ثبات صفقات الشراء ال يتم إال عند تجاوز نـسبة ال            إ

الملكية وهنا تتم المقابلة بين مجموع صفقات الشراء ونسبة السيطرة في           
 صـول حقوق ملكية الشركة التابعة واستنتاج الفروق وتحميلها على األ        

  . الشهرةإلىت قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية باإلضافة  زادالتي

 : تخلص الشركة القابضة من بعض االستثمارات في الشركة التابعة:ثانیًا
  البیع بدون ربح أو خسارة-١

  النقدیة/            من حـ 
   الشركة التابعةفياالستثمارات /  حـ إلى                 

   البیع بأرباح-٢
  النقدیة/               من حـ        

   مذكورینإلى                          
  االستثمارات في الشركة التابعة/                          حـ 
  سھمأرباح بیع األ/                          حـ 

   البیع بخسارة-٣
                     من مذكورین

  النقدیة/                حـ 
  سھمخسائر بیع األ/         حـ        
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

ددة التكییف المحاسبى للشركات المتع
  الجنسیات

   

  ٧٧  

  االستثمارات في الشركة التابعة/ حـ إلى                      
  

 : في الشركات التابعةاألمالملكیة غیر المباشرة للشركة 
 : على الشركات التابعةاألمأشكال السیطرة للشركات 

ن كثر مأ بالسيطرة على األمن تقوم الشركة أوهى :  السیطرة المباشرة-١
  .شركة تابعة خالل نفس الفترة

بالسيطرة على ) أ (األموهى ان تقوم الشركة :  السیطرة غیر المباشرة-٢
كشركة أم بالسيطرة على ) ب(وتقوم الشركة التابعة ) ب(الشركة التابعة 
تابعة في عالقتها بالشركة ) ب(يالحظ ان الشركة ) (ج(الشركة التابعة 

  ).ج(وقابضة في عالقتها بالشركة) ا(

) ج(على )أ(مباشرة وسيطرة ) ب(على ) أ(ومن ثم تكون سيطرة 
   .مباشرة) ج(على ) ب(غير مباشرة في حين سيطرة 

  السیطرة المباشرة وغیر المباشرة-٣
وتقوم الشركة ) ب(بالسيطرة على الشركة ) أ(وتعنى ان تقوم الشركة  §

زء بشراء ج) أ(كما تقوم الشركة ) ج(بالسيطرة على الشركة ) ب(
 )ج(من حقوق ملكية الشركة 

  :    والحالة السابقة تبین اآلتي
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

التكییف المحاسبى للشركات المتعددة 
  الجنسیات

 

٧٨  

  سيطرة مباشرة) ب(على ) أ( سيطرة -١   
  سيطرة مباشرة) ج(على ) ب( سيطرة -٢   
  )ب(سيطرة غير مباشرة من خالل) ج(على ) أ( سيطرة -٣   
  سيطرة مباشرة بملكية صريحة) ج(على ) أ( سيطرة -٤   

 الشركة أسهممن % ٩٠لمية حصلت على نفترض ان الشركة العا
,  الشركة المحلية أسهممن % ٨٠وقامت الشركة الوطنية بشراء , الوطنية

 للشركات الثالث في نفس إلىوقد كانت توزيعات الربح و قوائم المركز الم
 -:التاريخ كالتالي 

  :توزیعات الربح: وًالأ
       الوطنیة      المحلیة                                     العالمیة     

  ٣٠٫٠٠٠      ٧٠٫٠٠٠       ١٠٠٫٠٠٠ الدخل                  فيصا
   ١٠٫٠٠٠      ٢٠٫٠٠٠       ٤٠٫٠٠٠التوزیعات النقدیة              

 قوائم المركز المالي: ثانیًا 
 المحلیة الوطنیة العالمیة 

   الوطنیةفياالستثمار 
  االستثمار في المحلیة

  رىأخ أصول
  

  صولمجموع األ
  االلتزامات

٣٨٠٠٠٠  
------  

٥٢٠٠٠٠  
  ــــــــــــــــ
٩٠٠٠٠٠  
٢٠٠٠٠٠  

------  
١٦٠٠٠٠  
٣٤٠٠٠٠  

  ـــــــــــــــــ
٥٠٠٠٠٠  
١٢٠٠٠٠  

----  
----  

٢٥٠٠٠٠  
  ـــــــــــــــ
٢٥٠٠٠٠  

٨٠٠٠٠  
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

ددة التكییف المحاسبى للشركات المتع
  الجنسیات

   

  ٧٩  

   المالرأس
  نظامي الحتیاطياال

   مبقاةإرباح
  

 مجموع الخصوم

٢٥٠٠٠٠  
١٥٠٠٠٠  
٣٠٠٠٠٠  

  ـــــــــــــــــ
٩٠٠٠٠٠ 

١٠٠٠٠٠  
١٠٠٠٠٠  
١٨٠٠٠٠  

  ـــــــــــــــــ
٥٠٠٠٠٠ 

٥٠٠٠٠  
٥٠٠٠٠  
٧٠٠٠٠  

  ــــــــــــــــ
٢٥٠٠٠٠ 

 :املطلوب
  .األم بدفاتر الشركات األرباح قیود الیومیة لمعالجة توزیعات إعداد -١
 وإظهار األرباح قيود االستبعاد لمعالجة االستثمارات وتوزيعات إعداد -٢

  .يراض يتم تحميلها على األالتيم الفروق قي
 ستظهر بقائمة التي الدخل الموحد لمجموعة الشركات وفي حساب صا-٣

  الدخل الموحد
 )الوطنیة (األمقیود الیومیة بدفاتر الشركة  ?

  
٢٤٠٠٠  

 

  االستثمار في الشركة المحلیة/ من حـ 
  حلیةإیراد االستثمار بالشركة الم/        إلى حـ 

نصیب األم في دخل التابعة % (٨٠ × ٣٠٠٠٠
 )لمحلیة

٢٤٠٠٠  
  
  
  

٨٠٠٠   
٨٠٠٠  

  النقدیة/ من حـ 
  االستثمار في الشركة المحلیة/         إلى حـ 

نصیب األم في توزیعات التابعة ( %٨٠ × ١٠٠٠٠
  )المحلیة
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

التكییف المحاسبى للشركات المتعددة 
  الجنسیات

 

٨٠  

 )العالمیة (األمقیود الیومیة بدفاتر الشركة  ?
٨٤٦٠٠  

  
  
  
  

١٨٠٠٠ 

  
٨٤٦٠٠  

  
  
  
  

١٨٠٠٠ 

   االستثمار في الشركة الوطنیة/من حـ 
   االستثمار بالشركة الوطنیةإیراد/  حـ إلى       

 في دخل التابعة األمنصیب ( %٩٠ × ٩٤٠٠٠
  )الوطنیة

٢٤٠٠٠+٧٠٠٠٠( = ٩٤٠٠٠(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النقدیة/ من حـ 
  الستثمار في الشركة الوطنیةا/  حـ إلى        

 في توزیعات األمنصیب ( %٩٠ × ٢٠٠٠٠
 )التابعة الوطنیة

 قیود االستبعادات ?
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

ددة التكییف المحاسبى للشركات المتع
  الجنسیات

   

  ٨١  

٢٤٠٠٠  
  
  
  

٨٠٠٠  
  
  
  
  

٤٠٠٠٠  
٤٠٠٠٠  
٥٦٠٠٠  
٢٤٠٠٠ 

  
٢٤٠٠٠  

  
  
  

٨٠٠٠  
  
  
  
  
  
  
  

١٦٠٠٠٠ 

   االستثمار في المحلیةإیراد/ من حـ
  االستثمار في الشركة المحلیة/ حـ إلى      

   في دخل التابعةاألماستبعاد نصیب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االستثمار في الشركة المحلیة/ من حـ 
  )المحلیة( توزیعات مدفوعة /  حـإلى       

   في توزیعات التابعةاألماستبعاد نصیب الشركة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من مذكورین
  %٨٠×٥٠٠٠٠رأس مال المحلیة   / حـ 
  %٨٠× ٥٠٠٠٠ المحلیة احتیاطي/ حـ 
  %٨٠×٧٠٠٠٠ارباح مبقاة المحلیة / حـ 
  )المحلیة (الفروق المدینة / حـ 

  االستثمار في المحلیة/  حـ إلى      
 ماألاستبعاد حساب االستثمار بدفاتر الشركة 

 الوطنیة
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

التكییف المحاسبى للشركات المتعددة 
  الجنسیات

 

٨٢  

٨٤٦٠٠  
  
  
  

١٨٠٠٠  
  
  
  
  

٩٠٠٠٠  
٩٠٠٠٠  

١٦٢٠٠٠  
٣٨٠٠٠ 

  
٨٤٦٠٠  

  
  
  

١٨٠٠٠  
  
  
  
  
  
  
  

٣٨٠٠٠٠ 

   االستثمار في الوطنیةإیراد/ من حـ
  االستثمار في الشركة الوطنیة/ حـ إلى      

   في دخل التابعةاألماستبعاد نصیب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االستثمار في الشركة الوطنیة/ من حـ 
  )الوطنیة( توزیعات مدفوعة /  حـإلى      

   في توزیعات التابعةاألماستبعاد نصیب الشركة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من مذكورین
  %٩٠×١٠٠٠٠٠رأس مال الوطنیة  / حـ 
  %٩٠× ١٠٠٠٠٠ الوطنیة احتیاطي/ حـ 
  %٩٠×١٨٠٠٠٠ارباح مبقاة الوطنیة / حـ 
  )الوطنیة (الفروق المدینة / حـ 

  االستثمار في الوطنیة/  حـ إلى      
 األماستبعاد حساب االستثمار بدفاتر الشركة 

 العالمیة
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

ددة التكییف المحاسبى للشركات المتع
  الجنسیات

   

  ٨٣  

 : الدخل الموحدفيصا
     خاصة   من عملیاتھا ال) العالمیة (األم دخل الشركة فيصا

  ١٠٠٠٠٠   
  %    ٩٠ × ٧٠٠٠٠) مباشر(  من دخل الوطنیةاألمنصیب + 

   ٦٣٠٠٠  
%   ٨٠×%٩٠×٣٠٠٠٠)غیر مباشر( من دخل المحلیة األمنصیب  +

  ٢١٦٠٠   
 الدخل الموحد                                  في                      صا

١٨٤٦٠٠  
ì االنضمام  The combination 
ì األفقي االنضمام  Horizontal Combination 
ì االنضمام الرأسي  Vertical Combination 
ì االنضمام المختلط  Conglomerate Combination 
ì االندماج  Merger 
ì االتحاد  Consolidation 
ì السیطرة المالیة  Financial Acquisition 
ì قائمة المركز المالي  Financial Statement 
ì قائمة الدخل  Income Statement 
ì طریقة الشراء  Purchase Accounting Method 
ì األصول الملموسة  Tangible Assets 
ì األصول غیر الملموسة  Intangible Assets 
ì طریقة مزج الحصص  Pooling of Interests Accounting 
ì حقوق الملكیة  Owners Equity 
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

التكییف المحاسبى للشركات المتعددة 
  الجنسیات

 

٨٤  

ì الشركة القابضة  Holding Company 
ì الشركة األم  Parent Company 
ì الشركة التابعة  Subsidiary Company 
ì القوائم المالیة الموحدة  Accounting  Consolidated Financial 
ì أقلیة المساھمین  Minority Shareholders 
ì الفروق المدینة  Debit Differentials 
ì الفروق الدائنة  Credit Differentials 
ì تكلفة االستثمار  Investment Cost 
ì إیراد االستثمار  Investment Revenue 
ì طریقة التكلفة  Cost Method 
ì                طریقة الملكیة                            Equity Method 
ì صافي الدخل الموحد  Consolidated Net Income 
ì األرباح المبقاة الموحدة  Consolidated Retained Earning 
ì مبیعات البضائع المتبادلة  Intercompany Sales of Inventory 
ì األرباح غیر المحققة  Unrealized Profits 
ì المبیعات النازلة  Downstream Sales 
ì المبیعات الصاعدة  Upstream Sales 
ì المكاسب غیر المحققة  Unrealized Gains  
ì مبیعات األصول المتبادلة  Intercompany Sales of Fixed Assets 
ì االستثمارات في التابعة  Subsidiary Stock Investments 
ì عملیات الشركة التابعة  Subsidiary Transactions 
ì الملكیة المباشرة  Direct Ownership 
ì الملكیة غیر المباشرة  Indirect Ownership 
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

ددة التكییف المحاسبى للشركات المتع
  الجنسیات

   

  ٨٥  

ì السندات  Bonds 
ì المدیونیة المتبادلة  Intercompany Debt Transfer 
ì معدل العائد  Interest Rate 
ì المكاسب أو الخسائر  Gain Or Loss 
ì القیمة الدفتریة  Book Value 
ì الوحدة المحاسبیة  Accounting Entity 
ì سعر الصرف  Exchange Rate 
ì سعر الصرف الفوري  Spot Exchange Rate 
ì سعر الصرف اآلجل  Forward Exchange Rate 
ì سعر الصرف المباشر  Direct Exchange Rate 
ì  سعر الصرف غیر

  المباشر
Indirect Exchange Rate 

ì التضخم  Inflation 
ì سوق االستبدال الفوري  Spot Exchange Market 
ì سوق االستبدال اآلجل  Forward Exchange Market 
ì االتجار في العملة  Arbitrage 
ì  عملیات االستیراد

  والتصدیر
Import And Export Transactions 

ì مكاسب وخسائر الترجمة  Translations Gain Or Loss 
ì الترجمةتسویات   Adjustments 
ì القیاس المحاسبي  Accounting Measurement 
ì  المحاسبة عن عملیات

  الفروع
Accounting For Branches 
Operations 
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  الرابعالفصل  ٤

  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

التكییف المحاسبى للشركات المتعددة 
  الجنسیات

 

٨٦  

ì الحسابات المتبادلة  Intercompany Accounts 
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  الخامسالفصل 
 المحاسبة عن العملیات الخارجیة

٥ 
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  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

  الخامسالفصل   المحاسبة عن العملیات الخارجیة ٥

 

٨٩  

 الخامسالفصل 

  المحاسبة عن العملیات الخارجیة

فإنهـا تتحمـل   عندما تتعامل منشأة محلية في األسواق الخارجيـة       
هـي المخـاطر التـي    نوعين من المخاطر النوع األول من تلك المخاطر   

تواجه المنشآت العاملة في السوق المحلية مثل إمكانيـة تـوفير الخامـات     
إلخ، ... ة وإمكانية حل المشاكل الخاصة باإلنتاج والتسويق والعمالة المناسب 

والنوع الثاني من المخاطر يتعلق باألسواق الخارجية مثل مشاكل التسويق          
ومن أهم المشاكل المالية تقلبات أسعار الـصرف      . والنقل والمشاكل المالية  

رت للعمالت التي تتم بها التعاقدات في األسواق الدوليـة، فمـثالً إذا اشـت     
شركة مصرية آالت من شركة ألمانية، فقد تتطلب تلك األخيرة سداد ثمن            
الصفقة باليورو، وهذا يعني أن على الشركة المصرية التعامل مـع أحـد             

الستبدال اليورو بالجنيه المصري، وهذا يعني أيـضاً أن الـشركة           البنوك  
و المصرية قد تحقق مكاسب أو تتحمل خسائر تنتج عن تذبذب قيمة اليـور       

  .بالنسبة للجنيه المصري
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  رصاتبرنامج محاسبة البنوك والبو  المحاسبة الدولیة

  المحاسبة عن العملیات الخارجیة  الخامسالفصل  ٥

 

 

٩٠  

وال تقتصر المشاكل المالية على ذلك فقط بل تتضمن أيضاً كل 
دفع أو تحصيل عملة أجنبية أو الدخول في تعاقدات التعامالت التي تقتضي 

أو التحصيل فيها بالعملة األجنبية مثل عمليات االستيراد يتم الدفع 
العملة المحلية، والتصدير واالقتراض واإلقراض بعمالت أخرى غير 

باإلضافة إلى االستثمارات التي تتم بواسطة شركات محلية في منشآت 
كان ذلك بطريق مباشر عن طريق شركات متعددة الجنسيات أجنبية سواء 

تعمل في دول أجنبية أو غير مباشر عن طريق امتالك أسهم في رأس مال 
  .شركات أجنبية

  : سعر الصرف
بين وحدة واحدة لعملة معينة يعرف سعر الصرف بأنه المعدل 

وبين عدد الوحدات التي يتم تبادلها بتلك الوحدة من عملة أخرى ويعرف 
 ويعرف سعر العملة للصفقات Exchange Rateأحياناً بمعدل االستبدال 

 Spotالتي تتم في الحال باسم معدل االستبدال أو سعر الصرف الفوري 

Exchange Rate.  
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  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

  الخامسالفصل   المحاسبة عن العملیات الخارجیة ٥

 

٩١  

 التي تتم في فترة قادمة أي سعر الصرف أما سعر التبادل للصفقات
 Forwardللصفقات المستقبلة باسم معدل االستبدال أو سعر الصرف اآلجل 

Exchange Rateأو سعر الصرف المستقبلي .  

ويمكن نشر أسعار صرف العمالت بالنسبة لبعضها البعض 
 Direct Exchange Rateبطريقتين إحداهما تعرف باسم المعدل المباشر 

  .Indirect Exchange Rateانية تعرف باسم المعدل غير المباشر والث

من العملة ويمثل سعر الصرف المباشر المبلغ الذي يتم دفعه 
المحلية للحصول على وحدة واحدة من العملة األجنبية فعلى سبيل المثال 
يتم التعبير عن سعر الصرف المباشر لسعر صرف الجنيه المصري 

  :ليبالنسبة للدوالر كما ي
  عدد الجنيهات مقابل دوالر أمريكي واحد= سعر الصرف المباشر 

فيكون سعر الصرف المباشر للجنيه مقابل الدوالر على سبيل المثال بأن 
  . جنيه٥،٥= الدوالر األمريكي 
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  رصاتبرنامج محاسبة البنوك والبو  المحاسبة الدولیة

  المحاسبة عن العملیات الخارجیة  الخامسالفصل  ٥

 

 

٩٢  

وعادة يتم استخدام معدل االستبدال المباشر عند المحاسبة عن 
ي الشركة المصرية ألن عمليات التصدير واالستيراد وتسجيل المديونية ف

الدفاتر والقوائم المالية للشركات العاملة في مصر يتم تسجيله فيها بالعملة 
ولهذا يجب تحويل قيمة أي صفقة ثم تحديد ثمنها ) الجنيه المصري(المحلية 

  .بالعملة األجنبية إلى العملة المحلية ليتم إثباتها بالدفاتر

الصرف فيعبر عما يدفع من أما معدل االستبدال غير المباشر لسعر 
وهو عبارة العملة األجنبية للحصول على وحدة واحدة من العملة المحلية 

عن مقلوب معدل االستبدال المباشر لسعر الصرف، فعلى سبيل المثال يتم 
 رالتعبير عن سعر الصرف غير المباشر للجنيه المصري مقابل الدوال

  :األمريكي كما يلي
  عدد الدوالرات مقابل جنيه مصري واحد= سعر الصرف غير المباشر 

   جنيه مصري٥،٥= فإذا كان سعر الصرف المباشر هو الدوالر األمريكي 
 دوالر ٠،١٨٢= فيكون سعر الصرف غير المباشر هو الجنيه المصري 

  أمريكي
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٩٣  

العمالت األجنبية الرئيسية وعادة يتم اإلعالن عن أسعار صرف 
  .ظم بنوك العالممعبراً عنها بالعملة المحلية في مع

  :العوامل التي تؤثر في سعر الصرف الفوري واآلجل
في أي دولة بمجموعة من العوامل أهمها يتأثر سعر صرف العملة 

  :اآلتي
توقعات الفئات المتعاملة في سوق العمالت سواء داخل الدولة أو  -١

خارجها وتتأثر توقعات تلك الفئات بمخزون العمالت في حوزة الدولة 
 .ئدة ونسبة التضخموسعر الفا

حركة التجارة من دولة إلى أخرى على كمية العرض والطلب على  -٢
العملة الخاصة بتلك الدولة، فإذا زادت واردات دولة عن صادراتها 
اضطرت تلك الدولة إلى رفع فروق تلك الزيادة بعملتها المحلية مما 

في يؤدي إلى زيادة العرض من عملتها المحلية عن الطلب عليها 
والعكس يحدث بالنسبة للدول . سوق العالمية وبالتالي ينخفض سعرهاال

الدول من النوع األول التي تزيد صادراتها عن واردتها، ومن أمثلة 
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٩٤  

الدول التي من النوع الثاني فهي غالبية الدول معظم الدول النامية، أما 
 .المتقدمة

زاد معدل  أيضاً على قيمة عملة الدولة، فإذا Inflationيؤثر التضخم  -٣
التضخم في دولة ما عن معدل التضخم في دولة أخرى أدى ذلك إلى 
انخفاض سعر صرف عملة الدولة األولى بالنسبة لعملة الدولة الثانية، 

التضخم والعكس يحدث عندما تقل نسبة التضخم في دولة، عن نسبة 
 .في دولة أخرى

 وبيع شراء (Arbitrageبالعملة وهو ما يعرف باسم يؤدي االتجار  -٤
العملة في الوقت نفسه لتحقيق ربح نتيجة لعدم تحقق التوازن في سعر 

إلى رفع أو خفض سعر ) رف تلك العملة في سوقين مختلفينص
صرف عملة بالنسبة لعملة أخرى مما ينتج عنه تحقيق التوازن بين 

  .أسعار العمالت في األسواق المختلفة

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

  الخامسالفصل   المحاسبة عن العملیات الخارجیة ٥

 

٩٥  

  : الرئیسیةالعملة المحلیة والعملة الوظیفیة والعملة
 هي العملة الخاصة Local Currencyالمقصود بالعملة المحلية 

التي تتخذ من لها فمثالً الشركات بالدولة التي تتخذها المنشأة مقراً دائماً 
جمهورية مصر العربية مقراً لها يكون الجنيه المصري هو عملتها المحلية 

 فالعملة المحلية .وينطبق هذا على المنشأة سواء كانت مصرية أو أجنبية
  .بذلك تعني عكس ما تعنيه العملة األجنبية

 فهي العملة التي تزاول Functional Currencyأما العملة الوظيفية 
سواء كانت تلك األنشطة خاصة بعمليات مالية بها المنشأة غالبية أنشطتها 

مقراً ألحد فروعها أو تشغيلية أو غيرها، فمثالً إذا اتخذت شركة أمريكية 
في ماليزيا تزاول فيه عملياتها اإلنتاجية ولكنها تستخدم الين الياباني وليس 

في تنفيذ معظم أعمالها كأن تقوم بشراء المواد الخام من الربخت الماليزي 
خارج ماليزيا وتدفع ثمنها بالين وتبيع إنتاجها خارج ماليزيا أيضاً بالين 

 لها بالين الياباني، في هذه كما أنها تستأجر عمالة أجنبية وتدفعالياباني، 
أما العملة الحالة تكون العملة الوظيفية لهذه المنشأة هي الين الياباني 

المحلية تكون الربخت الماليزي، وبالرغم من أن تلك المنشأة ال تتعامل 
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٩٦  

 طبقاً للقانون –بالربخت الماليزي إال بنسبة صغيرة فقد تكون ملزمة 
وعلى العكس من ذلك إذا . العملة الماليزية بأن تمسك دفاترها ب–الماليزي 

كانت تلك المنشأة تنفذ معظم عملياتها بالربخت الماليزي تكون العملة 
الماليزية هي العملة الوظيفية وبهذا تتفق العملة الوظيفية في هذه الحالة مع 

  .العملة المحلية
فهي العملة المستخدمة  Reporting Currencyأما العملة الرئيسية 

 إعداد القوائم المالية للشركة األم فمثالً في المثال السابق نعلم أن الشركة في
األمريكية التي تمتلك فرعاً في ماليزيا تعد قوائمها المالية بالدوالر 
األمريكي، وعند إعداد القوائم المالية الموحدة تقوم الشركة األم بترجمة 

ن العملة المحلية أو الوظيفية القوائم المالية للفرع الذي تمتلكه في ماليزيا م
  .إلى العملة الرئيسية للشركة األمريكية األم وهو الدوالر األمريكي

وقد تتفق العملة المحلية مع كل من العملة الوظيفية والعملة 
الرئيسية ومثال ذلك شركة أمريكية األصل وتتخذ مقراً لها في أمريكا وتنفذ 

  .معظم عملياتها بالدوالر األمريكي
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٩٧  

  :لیات االستیراد والتصدیر بالعملة األجنبیةعم
تتم معظم صفقات االستيراد والتصدير في األسواق الدولية عن 
طريق منح تسهيالت ائتمانية، وهذا يؤدي إلى ظهور قيم لبنود المدينين أو 

  .الدائنين في دفاتر كل من المنشأة المشترية أو البائعة

رية وتتضمن تلك وعندما يكون أحد أطراف العملية شركة مص
بعملة أجنبية فيجب قياس قيمتها بالعملة الصفقة رفع أو تحصيل أموال 

وتتم عملية القياس حتى يتم تسجيلها في الدفاتر ) الجنيه المصري(المحلية 
باستخدام سعر الصرف الفوري السائد بترجمة القيمة التي تم التعاقد عليها 

  .في السوق وقت التعاقد

 بإعداد قوائمها المالية قبل تسديد االلتزامات أو قامت المنشأةوإذا 
تحصيل الديون المترتبة على الصفقة، فالبد من تعديل قيمة تلك االلتزامات 
أو الديون الواجبة التسوية بالعملة األجنبية لتعكس المكاسب أو الخسائر 

إجراء التي تنتج من تغير أسعار الصرف وقت إعداد القوائم المالية في 
ويمكن تلخيص أهم اإلجراءات المحاسبية الالزمة .. التسوية عملية 
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٩٨  

لمعالجة االستيراد والتصدير في حالة ارتباط شركة محلية في صفقة 
  :بعمالت أجنبية فيما يلي

يقوم المحاسب بتسجيل قيمتها ) شحن البضاعة(في تاريخ إتمام الصفقة   -أ 
 .ريخبالعملة المحلية باستخدام سعر الصرف الفوري في نفس التا

عند إعداد القوائم المالية للمنشأة في نهاية العام، يقوم المحاسب   -ب 
بإعادة تقييم قيمة بند المدينين أو الدائنين التي تمثل ارتباطات بالعملة 

وتتم إعادة التقييم باستخدام سعر الصرف الفوري في نهاية . األجنبية
كاسب أو العام ويتم االعتراف بالفروق الناتجة عن إعادة التقييم م

خسائر تسجل في الدفاتر ويتم تسجيلها في قائمة الدخل أو حسابات 
 .النتيجة عن العام الحالي

في تاريخ استحقاق ثمن الصفقة التي تم االرتباط عليها بعملة أجنبية،  -ج 
عر يقوم المحاسب بإعادة تقييم المديونية المترتبة عليها باستخدام س

الصرف الفوري في تاريخ االستحقاق، ويتم االعتراف بالفروق الناتجة 
عن إعادة التقييم كمكاسب أو خسائر تسجل في الدفاتر ويتم تسجيلها 

  .في قائمة الدخل أو حسابات النتيجة في العام
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٩٩  

 ١مثال 
بضاعة قيمتها  اشترت شركة مصرية ١/١٠/٢٠٠٩نفترض أنه في 

أن يتم السداد بالعملة األمريكية في  دوالر أمريكي على ١٠٠،٠٠٠
 ٣١/١٢علماً بأن الشركة المصرية تعد قوائمها المالية في .. ١/٤/٢٠١٠

 :من كل عام، وقد تغيرت أسعار الصرف خالل الفترة كما يلي

  
  سعر الصرف الفوري    التاریخ

   جنیھ لكل دوالر أمریكي٥،٥٠    ١/١٠/٢٠٠٩
  ي جنیھ لكل دوالر أمریك٥،٥٢    ١/٤/٢٠١٠

   جنیھ لكل دوالر أمریكي٥،٤٧    ٣١/١٢/٢٠٠٩

قيمة الصفقة في دفاتر الشركة طبقاً للمعلومات السابقة يتم تسجيل 
 باستخدام سعر ١/١٠/٢٠٠٩المصرية في تاريخ شحن المشتريات في 

  :الصرف الفوري السائد في هذا التاريخ ويظهر القيد كما يلي
  المشتریات/ من حـ  ٥٥٠،٠٠٠

  )دوالر أمریكي(الدائنین / حـى إل ٥٥٠،٠٠٠ 
 دوالر ١٠٠،٠٠٠شراء بضاعة بمبلغ   

 جنیھ للدوالر ٥،٥٠أمریكي بسعر صرف 
  ١/١٠/٢٠٠٩في 
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١٠٠  

المالية يتم إعادة تقييم بند الدائنين في وفي تاريخ إعداد القوائم 
×  دوالر ١٠٠،٠٠٠( باستخدام سعر الصرف الفوري ٣١/١٢/٢٠٠٩

أصبح ) الدائنين(لتزام المطلوب سداده وهذا يعني أن قيمة اال) ٥،٤٧
 جنيه ولذا يجب االعتراف بالفرق كأرباح ويتم تسجيلها في ٥٤٧،٠٠٠

  : التاليبالقيددفاتر 
  )دوالر أمریكي(الدائنین / من حـ  ٣٠٠٠

  مكاسب فروق العملة األجنبیة/ إلى حـ ٣٠٠٠ 
تسجیل األرباح الناتجة عن تعدیل قیمة بند   

ة األمریكیة بسبب تغیر سعر الدائنین بالعمل
  ٣١/١٢/٢٠٠٩الصرف في 

  مكاسب فروق العملة األجنبیة/ من حـ  ٣٠٠٠
  األرباح والخسائر/ إلى حـ ٣٠٠٠ 
إقفال األرباح الناتجة عن تغیر سعر الصرف في   

الجانب الدائن لحساب األرباح والخسائر في 
٣١/١٢/٢٠٠٩  

 تقوم ١/٤/٢٠١٠في ) الدائنين(وعندما يأتي وقت سداد االلتزام 
 دوالر أمريكي بسعر ١٠٠،٠٠٠الشركة المصرية بشراء مبلغ الـ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

  الخامسالفصل   المحاسبة عن العملیات الخارجیة ٥

 

١٠١  

×  دوالر أمريكي ١٠٠،٠٠٠ (٥،٥٢الصرف السائد في هذا التاريخويبلغ 
 جنيه وبهذا تكون الشركة قد ٥٥٢،٠٠٠أي تقوم الشركة بسداد ) ٥،٥٢

  . جنيه مصري٥٠٠٠ = ٥٤٧٠٠٠ – ٥٥٢٠٠٠تحملت خسائر قدرها 

  :القيود التي تبين أثر تلك العمليات على النحو التاليوتظهر 
  )دوالر أمریكي(العمالت األجنبیة / من حـ  ٥٥٢٠٠٠

  النقدیة/ إلى حـ ٥٥٢٠٠٠ 
 دوالر أمریكي بسعر ١٠٠،٠٠٠شراء مبلغ   

  ١/٤/٢٠١٠یوم  ٥،٥٢صرف 
  من مذكورین  

  الدائنین/ حـ  ٥٤٧٠٠٠
  یةخسائر فروق العملة األجنب/ حـ  ٥٠٠٠

دوالر (العم   الت األجنبی   ة / إل   ى ح   ـ ٥٥٢٠٠٠ 
  )أمریكي

 دوالر وظھور خسائر ١٠٠،٠٠٠سداد مبلغ   
  ١/٤/٢٠١٠الصرف في سعر 

 ٢مثال 
بضاعة بشحن شركة مصرية قامت  ١/١١/٢٠٠٩نفترض أنه في 

ريال سعودي إلحدى الشركات السعودية على أن يتم  ١٠٠٠،٠٠٠قيمتها 
علماً بأن الشركة .. ١/٣/٢٠١٠هور أي في التحصيل في نهاية ثالثة ش
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١٠٢  

 من كل عام، وقد تغيرت أسعار ٣١/١٢المصرية تعد قوائمها المالية في 
  :الصرف خالل الفترة كما يلي

  سعر الصرف الفوري    التاریخ
   جنیھ لكل ریال١،٤٧    ١/١١/٢٠٠٩

   جنیھ لكل ریال١،٤٦    ٣١/١٢/٢٠٠٩
   جنیھ لكل ریال١،٤٩    ١/٣/٢٠١٠

 :املطلوب
  .إثبات قيود اليومية كما تظهر بدفاتر الشركة المصرية لكل ما سبق

  : بدفاتر الشركة المصریة١/١١/٢٠٠٩قیود الیومیة في  ?
  )ریال سعودي(المدینین / من حـ  ١،٤٧٠،٠٠٠

  المبیعات/ إلى حـ ١،٤٧٠،٠٠٠ 
 ریال ١،٠٠٠،٠٠٠بیع بضائع بمبلغ   

 جنیھ ١،٤٧سعودي بسعر صرف 
  ١/١١/٢٠٠٩للریال في 

  : بدفاتر الشركة المصریة٣١/١٢/٢٠٠٩قیود الیومیة في  ?
  خسائر فروق العملة األجنبیة/ من حـ  ١٠،٠٠٠

  )ریال سعودي(المدینین / إلى حـ ١٠،٠٠٠ 
تسویة بند المدینین تسجیل األرباح الناتجة عن   

 نظرًا النخفاض سعر ٣١/١٢/٢٠٠٩في 
  ١،٤٦الصرف 

  ائراألرباح والخس/ من حـ  ١٠،٠٠٠
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١٠٣  

  خسائر فروق العملة األجنبیة/ إلى حـ ١٠،٠٠٠ 
إقفال الخسائر الناتجة عن تغیر سعر الصرف   

  ٣١/١٢/٢٠٠٩في خ .أ/ حـفي 

  : بدفاتر الشركة المصریة١/٣/٢٠١٠قیود الیومیة في  ?
  البنك/ من حـ  ١،٤٩٠،٠٠٠

  إلى مذكورین   
  )ریال سعودي(المدینین / حـ ١،٤٦٠،٠٠٠ 
مكاسب فروق العملة األجنبیة / حـ ٣٠،٠٠٠ 
 ریال ١٠٠٠،٠٠٠تحصیل مبلغ   

 عند سعر ١/٣/٢٠١٠سعودي في 
 جنیھ للریال وظھور ١،٤٩صرف 

  مكاسب نتیجة ارتفاع سعر الصرف
 ٣ مثال

شركة استيراد وتصدير مـصرية علـى اسـتيراد أدوات          تعاقدت  
ذلك في رياضية من إحدى الشركات اإليطالية بمبلغ مليون دوالر أمريكي و

١/٨/٢٠٠٩.  

وقد تم شحن األدوات الرياضـية المـستوردة مـن ايطاليـا فـي            
المـصرية بـسداد قيمـة       وقد تم االتفاق على قيام الشركة        ١٥/٩/٢٠٠٩

 والثانيـة فـي     ١/١٢/٢٠٠٩الصفقة على دفعتين متساويتين األولى فـي        
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  رصاتبرنامج محاسبة البنوك والبو  المحاسبة الدولیة

  المحاسبة عن العملیات الخارجیة  الخامسالفصل  ٥

 

 

١٠٤  

 وقد تم تنفيذ االتفاق علماً بأن أسعار صرف الدوالر مقابل كل         ١/٣/٢٠١٠
  :من الجنيه المصري واليورو على النحو التالي

الجنیھ     التاریخ
  المصري

  الیورو  

٠،٧٥    ٥،٦٢    ١/٨/٢٠٠٩  
٠،٦٩    ٥،٥    ١٥/٩/٢٠٠٩  

٠،٦٦    ٥،٥٥    ١/١٢/٢٠٠٩  
٠،٧٠    ٥،٦٠    ٣١/١٢/٢٠٠٩  

٠،٦٤    ٥،٤٣    ١/٣/٢٠١٠  
٠،٧٤    ٥،٦١    ٣١/١٢/٢٠١٠  

 :املطلوب
بدفاتر كل من الشركة المصرية إعداد قيود اليومية إلثبات ما تقدم 

  .والشركة اإليطالية
  ):المستورد(قیود الیومیة بدفاتر الشركة المصریة : أوًال

  المشتریات/ من حـ  ٥،٥٠٠،٠٠٠
  الدائنون/ إلى حـ ٥،٥٠٠،٠٠٠ 
 ١٠٠٠،٠٠٠إثبات عملیة الشراء   

  ١٥/١٩/٢٠٠٩ في ٥،٥× دوالر 
  من مذكورین  

  نالدائنو/ حـ  ٢،٧٥٠،٠٠٠
  خسائر فروق العملة األجنبیة/ حـ  ٢٥٠٠٠
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  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

  الخامسالفصل   المحاسبة عن العملیات الخارجیة ٥

 

١٠٥  

  البنك/ إلى حـ ٢،٧٧٥،٠٠٠ 
إثبات سداد الدفعة األولى في   

١/١٢/٢٠٠٩  
 = ٥،٥٥×  دوالر ٥٠٠،٠٠٠

٢،٧٧٥،٠٠٠  
علمًا بأن قیمة الدائنین المستحقة عن 

 وإثبات ٢،٧٥٠،٠٠٠ھذه الدفعة ھي 
  زیادة سعر الصرف كخسائر

  خ.أ/ من حـ  ٢٥٠٠٠
خسائر فروق العملة / ى حـإل ٢٥٠٠٠ 

  األجنبیة
إقفال خسائر فروق ا لعملة في   

  ٣١/١٢/٢٠٠٩حسابات النتیجة في 
  خسائر فروق العملة األجنبیة/ من حـ  ٥٠،٠٠٠

  الدائنین/ إلى حـ ٥٠،٠٠٠ 
إثبات فروق العملة الناتجة عن إعادة   

تقییم بند الدائنین للدفعة الثانیة عند 
  ٣١/١٢/٢٠٠٩ في ٥،٦سعر صرف 
٢،٨٠٠،٠٠٠ = ٥،٦ × ٥٠٠،٠٠٠  
 ٢،٧٥٠،٠٠٠كان الدائنین علمًا بأن 

  ٥٠،٠٠٠أي ھناك خسائر 
  خ.أ/ من حـ  ٥٠،٠٠٠

خسائر فروق العملة / إلى حـ ٥٠،٠٠٠ 
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  المحاسبة عن العملیات الخارجیة  الخامسالفصل  ٥

 

 

١٠٦  

  األجنبیة
إقفال خسائر فروق العملة الناتجة عن   

تقییم بند الدائنین للدفعة الثانیة إعادة 
 في حسابات ٣١/١٢/٢٠٠٩في 

  نتیجة عن الفترةال
  الدائنین/ من حـ  ٢،٨٠٠،٠٠٠

  إلى مذكورین  
  البنك/ حـ ٢،٧١٥،٠٠٠ 
مكاسب فروق العملة / حـ ٨٥٠٠٠ 

  األجنبیة
في الثانیة إثبات سداد الدفعة   

  ٥،٤٣ عند سعر صرف ١/٣/٢٠١٠
 = ٥،٤٣×  دوالر ٥٠٠،٠٠٠

٢،٧١٥،٠٠٠  
وتحقیق مكاسب ناتجة عن انخفاض 

  سعر الصرف
  مكاسب فروق العملة األجنبیة/ من حـ  ٨٥٠٠٠

  خ.أ/ إلى حـ ٨٥٠٠٠ 
مكاسب تغیر أسعار صرف سداد إقفال   

الدفعة األخیرة في حسابات النتیجة في 
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  الخامسالفصل   المحاسبة عن العملیات الخارجیة ٥

 

١٠٧  

٣١/١٢/٢٠١٠  
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  رصاتبرنامج محاسبة البنوك والبو  المحاسبة الدولیة

  المحاسبة عن العملیات الخارجیة  الخامسالفصل  ٥

 

 

١٠٨  

 

  ):المصدر(قیود الیومیة بدفاتر الشركة اإلیطالیة : ثانیًا
  المدینین/ من حـ  ٦٩٠،٠٠٠

  المبیعات/ إلى حـ ٦٩٠،٠٠٠ 
×  دوالر ١٠٠٠،٠٠٠البیع ت عملیة إثبا  

  ١٥/١٩/٢٠٠٩ في  یورو٠،٦٩
  من مذكورین  

  البنك/ حـ  ٣٣٠،٠٠٠
  خسائر فروق العملة األجنبیة/ حـ  ١٥٠٠٠

  المدینین/ إلى حـ ٣٤٥،٠٠٠ 
الدفعة األولى في تحصیل إثبات   

١/١٢/٢٠٠٩  
 =  یورو٠،٦٦×  دوالر ٥٠٠،٠٠٠
٣٣٠،٠٠٠  

 المستحقة عن ھذه نینمدیعلمًا بأن قیمة ال
سعر نقص  وإثبات ٣٤٥،٠٠٠الدفعة 

  الصرف كخسائر
  خ.أ/ من حـ  ١٥٠٠٠

  خسائر فروق العملة األجنبیة/ إلى حـ ١٥٠٠٠ 
إقفال خسائر فروق ا لعملة في حسابات   

  ٣١/١٢/٢٠٠٩النتیجة في 
  المدینین/ من حـ  ٥،٠٠٠
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١٠٩  

  مكاسب فروق العملة األجنبیة/ إلى حـ ٥،٠٠٠ 
ت فروق العملة الناتجة عن إعادة تقییم إثبا  

نین للدفعة الثانیة عند سعر صرف یدمبند ال
، ٣١/١٢/٢٠٠٩في  یورو ٠،٧٠

 یورو ٣٥٠،٠٠٠ = ٠،٧ × ٥٠٠،٠٠٠
 ÷ ٦٩٠،٠٠٠ (٣٤٥٠٠٠ كان ھعلمًا بأن

٢(   
   یورو٥٠٠٠مكاسب أي ھناك 

  مكاسب فروق العملة األجنبیة/ من حـ  ٥٠٠٠
  خ.أ/ إلى حـ ٥٠٠٠ 
فروق العملة الناتجة عن مكاسب قفال إ  

للدفعة الثانیة في المدینین تقییم بند إعادة 
 في حسابات النتیجة عن ٣١/١٢/٢٠٠٩

  الفترة
  مذكورینمن   

  البنك/ حـ  ٣٢٠،٠٠٠
  خسائر فروق العملة األجنبیة/ حـ  ٣٠،٠٠٠

  المدینین/ إلى حـ ٣٥٠،٠٠٠ 
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  المحاسبة عن العملیات الخارجیة  الخامسالفصل  ٥

 

 

١١٠  

إثبات تحصیل الدفعة الثانیة في   
   عند سعر صرف ١/٣/٢٠١٠

 ٣٢٠،٠٠٠ = ٠،٦٤×  دوالر ٥٠٠،٠٠٠
وتحقیق خسائر ناتجة عن انخفاض سعر 

  الصرف
  خ.أ/ من حـ  ٣٠،٠٠٠

  خسائر فروق العملة األجنبیة/ إلى حـ ٣٠،٠٠٠ 
إقفال خسائر تغیر أسعار صرف تحصیل   

الدفعة الثانیة في حسابات النتیجة في 
٣١/١٢/٢٠١٠  
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  السادسالفصل 
  المالیة بالعملة األجنبیةترجمة القوائم

٦ 
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  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

  ترجمة القوائم المالیة بالعملة األجنبیة  السادسالفصل  ٦

 

١١٢  

 السادسالفصل 

  ترجمة القوائم المالیة بالعملة األجنبیة

الفكر المحاسبي نحو االهتمام باألنشطة الدولية للـشركات        لقد اتجه   
فاإلدارة المتعددة الجنسية وانعكاساتها على التقارير المحاسبية الخاصة بها،         

ج أعمالهـا عـن الفتـرة       مطالبة بإعداد التقارير المالية التي تعكس نتـائ       
المحاسبية التي مضت وسواء أكانت تلك األعمال قد حدثت داخـل حـدود     
الدولة األم حيث المقر الرئيسي للشركة أو في الدول المضيفة التي تقـوم             

أو شـركات تابعـة      Branchesباالستثمار فيها في شكل فروع خارجيـة        
Subsidiaries      المالي في نهايـة      وكذلك توضح تلك التقارير حقيقة المركز 

في شكل أصول والتزامات وحقوق ملكية سواء الفترة المحاسبية معبراً عنه 
أكانت تمتلكها أو تلتزم بها في أراضي الدولة األم أو في أراضي الـدول              

  .المضيفة الستثماراتها الخارجية
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١١٣  

وبالرغم من ضرورة قيام الفروع الخارجية والـشركات التابعـة          
للوفاء بالتزاماتها في الدول التي ية المستقلة والخاصة بها بإعداد القوائم المال

تعمل بها وتمكين اإلدارة من تقييم نتائج عملياتها، إال أنها في الحقيقة تعـد         
ألغراض االستخدام الداخلي فقط حيث ال تفـي هـذه القـوائم المـستقلة              

 من مستخدمي القوائم المالية سواء السلطات     بمتطلبات األطراف الخارجية    
المستثمرون الحاليون والمرتقبون والمـوردون     وأالحكومية أو المقرضون    

ومن ثم فقد نشأت    . وكذلك العاملون في ا لشركة األم أو فروعها وتوابعها        
الحاجة إلى توحيد تلك التقارير المالية المستقلة والتي سبق إعدادها وفـق            

وذلك لكي  أسس وسياسات محاسبية محلية مختلفة وبعمالت ولغات مختلفة         
تعكس المركز المالي ونتائج األعمال للشركة المتعددة الجنسية ككل وذلك          

 علـى   Adjustmentsعن طريق إدخال العديد من التعديالت والتـسويات         
 Translationوالشركات التابعة وترجمتهـا     القوائم المالية المستقلة للفروع     

ها المركز الرئيسي  التي يقع بReporting Currencyولغة الدولة إلى عملة 
إعـداد القـوائم الماليـة الموحـدة       في سبيل Parent Companyللشركة 

Consolidated Financial Statements    للمجموعة ككـل وفقـاً للمبـادئ 
  .IASالمحاسبية المتعارف عليها وفي ضوء المعايير المحاسبية الدولية 
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١١٤  

اج والشك أن ما يشهده العصر الحديث من انتشار ظـاهرة انـدم           
 Business Combinationsالشركات والمؤسسات فـي بعـضها الـبعض    

وسيطرة الشركات على بعضها البعض لتكوين المجموعـات االقتـصادية          
والتي باتت من المظاهر المألوفة في الوقت الراهن، قـد ألقـت            الضخمة  

اللها على الفكر المحاسبي وخاصة فيما يتعلـق بالمـشاكل المحاسـبية          بظ
ويتم االندماج بين المؤسسات . ية إعداد القوائم المالية الموحدة   المالزمة لعمل 

بالعديد من الطرق التي قد تعكس اندماجاً كليـاً أو جزئيـاً للمـصالح أو               
  .األعمال أو حقوق الملكية

 .اندماج شركة أو مجموعة من الشركات في شركة قائمة بالفعل ?

سها اندماج شركة أو مجموعة من الشركات في شركة يتم تأسي ?
 .خصيصاً لهذا الغرض

االندماج عن طريق شراء كل أو جزء من األسهم المتداولة لشركة  ?
 .قائمة

عن طريق شراء كل أو جزء من أصول شركة قائمة االندماج  ?
  .بالفعل
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١١٥  

وفي هذا الصدد، يجب التمييز بوضوح بـين عمليـات االنـدماج            
اءات وعمليات السيطرة نظراً النعكاساتها العمليـة علـى واقـع اإلجـر           

  .واألساليب المحاسبية التي تستخدم في كل منهما

  :االندماج
الشخصية االعتبارية المستقلة أو الصفة القانونية يترتب عليه اختفاء 

للشركة المندمجة سواء أكان هذا االندماج عن طريق االندماج في شـركة            
 أو عن طريق االندماج مع شركة أخرى Statutory Mergerقائمة بالفعل 

 وبحيـث يـتم   Statutory Consolidationة ليكونا معاً شركة جديـدة  قائم
  .المزج الكامل بينهما وهو ما يعرف حالياً بعملية الدمج

  :السیطرة
هي عملية يتم من خاللها قيام شركة معينة بالسيطرة على األنشطة           
االقتصادية لشركة أخرى قائمة بالفعل وبحيث تـصبح األولـى الـشركة            

 والثانية الشركة المستثمر فيها أو التابعـة        Holdingقابضة  المستثمرة أو ال  
Subsidiary          وبدون الحاجة إلى زوال الصفة القانونية إلحدى الشركتين أو 

حيث تحتفظ كل منهما باستقاللها االقتـصادي واإلداري والمـالي          , كالهما
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١١٦  

والمحاسبي باعتبارها وحدة قانونية مستقلة، ولذلك تقوم كل مـن الـشركة           
بضة والشركة التابعة بإعداد قوائم مالية مستقلة بها في تاريخ السيطرة           القا

  .والفترات المحاسبية التالية لهذا التاريخ

وبالرغم من االلتزام الشكلي بالمظاهر القانونيـة السـتقالل كلتـا           
الشركتين إلى أنهما يكونان معاً في واقع األمر وحـدة اقتـصادية واحـدة         

Economic Entity عداد قوائم مالية موحدة لإلفصاح عن المركز تتطلب إ
المالي ونتائج العمليات والتغيرات في المركز المالي للمجموعة ككل بمـا           
تتضمنه من شركات تابعة وشركة قابضة باعتبارها تشكل في مجموعهـا           

  .وحدة محاسبية مستقلة

  :المصطلحات المحاسبیة الدولیة
 International Accounting Terminology 

  Reporting Currencyعملة التقریر 
تستخدم في عملية القيـاس النقـدي للبنـود التـي     هي العملة التي    

  .تتضمنها القوائم المالية للوحدة المحاسبية
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١١٧  

  Foreign Currency  العملة األجنبیة
هي جميع العمالت األخرى بخالف العملة التي استخدمت في إعداد 

  .القوائم المالية للمشروع

  Local Currency المحلیة العملة 
هي العملة المستخدمة في الدولة التي تتخذها الوحـدة المحاسـبية           

  .موطناً لها

  Functional Currency  الوظیفیةالعملة 
هي العملة التي تستخدمها الوحدة المحاسبية في التعبير عن أنشطتها 

  .االقتصادية

  Foreign Operations العملیات األجنبیة 
لتابعة أو الزميلة أو المشروع المشترك أو الفرع الذي         هي الشركة ا  

تدار أنشطته في دولة غير الدولة التي تستخدم عملتها في إعـداد القـوائم              
  .المالية

  Foreign Entityاألجنبیة  الوحدة 
هي العملية األجنبية التي ال تعد جزءاً مكمـالً ألنـشطة الوحـدة             

  .المحاسبية التي تستخدم عملية التقرير

  Exchange Rate  عر الصرفس
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  .هو معدل التبادل بين عمليتين لدولتين مختلفتين

  Closing Rate  اإلقفالسعر 
هو سعر الصرف الفوري بين عملتين مختلفتين في تاريخ إعـداد           

  .القوائم المالية للوحدة المحاسبية

  Weighted Average Rate  المتوسط المرجح لسعر الصرف
بين عملتين مختلفتين خالل فترة زمنية هو متوسط معدل التبادل 

  .محدودة مرجحاً بالمبالغ النقدية

  Resulting Exchange Differences  فروق الترجمة الناتجة
هي الفروق الناتجة عن عملية الترجمة لبنود القوائم المالية للوحدة          

  .ألغراض إعداد القوائم الموحدة) فرع أو شركة تابعة أجنبية(األجنبية 

  االستثمارات في وحدة أجنبیة صافي 
Net Investment in a Foreign Entity 
هي حصة الوحدة المحاسبية التي تستخدم عملة التقرير في إعداد 

في صافي أصول الوحدة ) الشركة األم أو المركز الرئيسي(قوائمها المالية 
  .األجنبية

  Monetary Items  البنود النقدیة
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ل وااللتزامات التي سوف يتم هي المبالغ المملوكة واألصو
  .محددة من وحدات النقدتحصيلها أو سدادها بكميات 

  Control)  السیطرة(اإلدارة 
هي القوة أو المقدرة على توجيه أو إدارة السياسات المالية 

 لمشروع ما بغرض Financial and Operating Policiesوالتشغيلية 
  .الحصول على مزايا أو فوائد من أنشطته

  Subsidiary  ركة التابعةالش
بإدارتها ) تعرف بالشركة األم(هي الشركة التي تقوم شركة أخرى 

  .أو السيطرة عليها

  parent Company  الشركة األم
  .هي الشركة التي تدير أو تسيطر على شركة تابعة أو أكثر

  Group  المجموعة
  .هي الشركة األم وجميع الشركات التابعة لها

  Consolidated Financial Statements  الموحدةالقوائم المالیة 
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الشركة األم (هي القوائم المالية التي يتم إعدادها للمجموعة 
  .وكأنها شركة واحدة) وشركاتها التابعة

   Minority Interestحقوق األقلیة 
هي ذلك الجزء من صافي نتائج األعمال وصافي موجودات 

ا ال تمتلكها الشركة األم بطريقة الشركة التابعة الذي يعود إلى أسهم فيه
  ).من خالل إحدى شركاتها التابعة(مباشرة أو غير مباشرة 

 للوحدة Functional Currencyأن تحديد العملة الوظيفية والشك 
في مجال الفكر المحاسبي الدولي باعتبارها األجنبية تحتل أهمية خاصة 

 القوائم المالية للتعبير نقطة االنطالق لعملية الترجمة للبنود التي تتضمنها
 ونظراً لتلك األهمية فقد وردت Reporting Currencyبعملة التقرير عنها 

ضمن المعايير المحاسبية المالية العديد من المؤشرات التي يمكن االسترشاد 
للوحدة األجنبية خاصة إذا تعددت بها خالل عملية تحديد العملة الوظيفية 

 على واحد أو أكثر دبحثيث يمكن االعتماالعمالت التي تتعامل فيها و
  :)١(منها

  :مؤشرات التدفقات النقدیة) أ(

                                     
(١) FASB Statement No. 52, pp: 25-27. 
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 إذا كانت التدفقات النقدية المتعلقة :تستخدم العملة األجنبیة -١
باألصول وااللتزامات الخاصة بالوحدة األجنبية تتم بصفة أساسية 

على  Direct Effectبعملة أجنبية وبحيث أال يكون لها تأثير مباشر 
 .التدفقات النقدية للشركة القابضة

باألصول  إذا كانت التدفقات النقدية المتعلقة :تستخدم عملة التقریر -٢
وااللتزامات الخاصة بالوحدة األجنبية ذات تأثير مباشر في األجل 
القصير على التدفقات النقدية للشركة القابضة باإلضافة إلى إمكانية 

 .تحويلها إليها

  :بیعمؤشرات أسعار ال) ب(
إذا كانت أسعار بيع منتجات الوحدة  :تستخدم العملة األجنبیة -١

األجنبية ال تتأثر بالتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية في 
األجل القصير وأن يتم تحديدها في ضوء متطلبات المنافسة المحلية 

 .والتشريعات الحكومية المحلية

الوحدة تجات  إذا كانت أسعار بيع من:تستخدم عملیة التقریر -٢
األجنبية تتأثر بالتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية في 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

  ترجمة القوائم المالیة بالعملة األجنبیة  السادسالفصل  ٦
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األجل القصير وذلك عندما تحدد أسعارها في المنافسة العالمية أو 
  .األسعار الدولية

  :البیعأسواق مؤشرات ) ج(
إذا كانت هناك أسواق محلية تسمح ببيع  :تستخدم العملة األجنبیة -١

هذا بالرغم من إمكانية نجاح الوحدة في منتجات الوحدة األجنبية، 
 .تصدير كمية ضخمة من منتجاتها لألسواق العالمية

معظم المبيعات تقع داخل  إذا كانت :تستخدم عملیة التقریر -٢
بها مقر الشركة القابضة وكذلك إذا تم األسواق المحلية للدولة التي 

  .البيع بعملة دولة المقرإبرام عقود 
  :المصروفاتمؤشرات ) د(

تكلفة المنتج أو الخدمـة التـي   إذا كانت  :ت ستخدم العمل ة األجنبی ة      -١
تقدمها الوحدة األجنبية هي من التكاليف المحلية سواء أكانت تتمثل          
عناصرها الرئيسية في المواد األولية أو تكلفة العمالة أو تكـاليف           
جميع التسهيالت األخرى، ويسري هذا المفهوم حتى ولو تم استيراد 

 .العناصر من الخارجبعض هذا 
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الوحدة األجنبية تحـصل علـى    إذا كانت    :ت ستخدم عملی ة التقری ر      -٢
معظم عناصر التكاليف من الدولة التي يقع بها مقر الشركة القابضة 

  .خرىوسواء أكانت مواد أولية أو عمالة أو التسهيالت األ
  :المالیةمؤشرات ال) ھـ(

ويل بالعملة األجنبيـة  عملية التم إذا كانت    :تستخدم العملة األجنبی ة    -١
تتم محلياً بصفة أساسية وبحيث تكفي األموال المتولدة من عمليات          
الوحدة األجنبية لسداد جميع االلتزامات سواء القائمة أو العاديـة أو    

 .المتوقعة

عملية التمويل تتم بصورة رئيسية إذا كانت  :تستخدم عملیة التقریر   -٢
لتـي تتعامـل بعملـة      من الشركة القابضة أو من أحد المصادر ا       

التقرير، أو عندما ال تكفي األموال المتولدة من عمليـات الوحـدة            
دون األجنبية لسداد جميع االلتزامات القائمة أو العادية أو المتوقعة          

وإذا تم تقديم أموال    . الحاجة إلى أموال إضافية من الشركة القابضة      
سع، فـإن   إضافية من الشركة القابضة للوحدة األجنبية بغرض التو       
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ذلك ال يعد أحد العوامل طالما أن األموال المتولدة مـن عمليـات             
 .الوحدة األجنبية تكون كافية لسداد ذلك التمويل اإلضافي

  
  :مؤشرات العملیات المقابلة والعالقات المتبادلة) و(

 حجم العمليات المقابلة ضعيفاً  إذا كان:تستخدم العملة األجنبیة -١
 تبادلية قوية بين عمليات الوحدة األجنبية وعندما ال تتوافر عالقات

والشركة القابضة وذلك بالرغم من إمكانية اعتماد عمليات الوحدة 
األجنبية على بعض المزايا التنافسية للشركة القابضة مثل حقوق 

 .براءات االختراع والعالمات التجارية

 حجم العمليات المقابلة كبيراً  إذا كان:تستخدم عملیة التقریر -٢
عندما تتوافر عالقات تبادلية قوية بين عمليات الوحدة األجنبية و

  .والشركة القابضة

 بشراء كل أو Investorتقوم الشركة القابضة أو المستثمرة هذا وقد   
جزء من األسهم العادية للشركة أو الشركات التابعـة أو المـستثمر فيهـا        

Investee          عن طريـق    سواء عن طريق سوق األوراق المالية مباشرة أو
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إجراء مفاوضات مع المساهمين الرئيسيين إذا كانت الشركة المستثمر فيها          
الرغبة في شراء أكبر عدد من األسـهم        مغلقة أو عن طريق اإلعالن عن       

للشركة المستهدفة باالستثمار وبحيث إذا تمكنت الشركة المستثمرة        العادية  
ت المـستثمر   من األسهم العادية إلحدى الشركا    % ٥٠من شراء أكثر من     

فيها تصبح تلك الشركة تابعة ومملوكـة جزئيـاً وإذا تمكنـت الـشركة              
من األسهم العادية تصبح الشركة تابعة      % ١٠٠من شراء نسبة    المستثمرة  

 هي  Minority Interestومملوكة كلياً، وفي هذه الحالة تعد حقوق األقلية 
ئيـاً والـشركة    االختالف الرئيسي بين الشركة التابعة المملوكة جز      مظهر  

 ينالتابعة المملوكة كلياً للشركة القابضة حيث تشير إلى حقـوق المـساهم           
بخالف حقوق الشركة القابضة في صافي أصول الشركة التابعـة وفـي            

  .صافي دخلها أو خسائرها

وقد تتحقق سيطرة الشركة القابضة على شركاتها التابعة بطريقة 
كت إحدى الشركات القابضة بنسبة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، فإذا امتل

من األسهم % ٣٠من األسهم العادية المتداولة لشركة أ ونسبة % ٧٠
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من % ٢٥العادية المتداولة لشركة ب وكانت الشركة أ تمتلك بدورها 
األسهم العادية للشركة ب، فإن ذلك يعني أن الشركة القابضة تسيطر على 

سهمها العادية المتداولة في من أ% ٧٠شركة أ بطريقة مباشرة حيث تمتلك 
بطريقة % ٣٠من األسهم المتداولة لشركة ب منها % ٥٥حين تمتلك 

  .بطريقة غير مباشرة عن طريق الشركة أ% ٢٥مباشرة و

ومن ناحية أخرى، ال تختلف اإلجراءات المحاسبية الخاصة 
باالستبعاد والتسوية في أرصدة حسابات الشركة القابضة والشركة أو 

لتابعة سواء أكانت مملوكة جزئياً أو مملوكا كلياً وبحيث تعكس الشركات ا
 Outsideاألرصدة الموحدة عمليات المجموعة مع األطراف الخارجية 

Parties فقط بعد استبعاد العمليات المتبادلة Intercompany Transactions 
بين شركات المجموعة وبحيث تفصح القوائم المالية عن نتائج األعمال 

 تتكون من عدة Economic Entityكز المالي لوحدة اقتصادية مستقلة والمر
  . بعد استبعاد جميع األرصدة المقابلةLegal Entitiesوحدات قانونية 

 المداخل المحاسبیة لحقوق األقلیة 
Accounting Approaches for Minority Interest 
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 خالل Minority Interestيحكم المعالجة المحاسبية لحقوق األقلية 
وكيفية السنوات الماضية مدخالن محاسبيان تتعرضان لطرق التبويب 
  :اإلفصاح عن تلك الحقوق في القوائم المالية الموحدة للمجموعة ككل

 Parent Company Approach: مدخل الشركة القابضة

ومن خالله ننظر إلى الشركة باعتبارها أحد فروع الشركة القابضة 
ب االستثمار في الشركة التابعة بدفاتر الشركة ولذلك يتم استبدال حسا

القابضة بحسابات أصول والتزامات الشركة التابعة وتصبح القوائم المالية 
وفي حالة ما . الموحدة بمثابة امتداد طبيعي للقوائم المالية للشركة القابضة

للشركة القابضة فإنه يتم فصل إذا كانت الشركة التابعة مملوكة جزئياً 
ألقلية وفقاً لنسبة ملكيتهم في األسهم العادية المتداولة للشركة التابعة حقوق ا

ومعالجتها كالتزامات على الشركة القابضة، وذلك بالنظر إلى تلك األقلية 
  .باعتبارها مجموعة خارجة عن الوحدة االقتصادية المستقلة

 

  Economic Entity Approachمدخل الوحدة االقتصادیة 
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ر إلى المجموعة باعتبارها وحدة اقتصادية تملكها       ومن خاللها ننظ  
مجموعتان من أصحاب المصالح األولى هي األغلبية المسيطرة والثانيـة          

المحاسبية لتلك المصالح بطريقـة     هي األقلية ولذلك يجب أن تتم المعالجة        
متسقة من خالل النظر إلى القوائم المالية الموحـدة باعتبارهـا انعكـاس             

نتائج العمليات لوحدة مندمجة تتكون من مجموعـة مـن          للمركز المالي و  
وعلـى  . التي تنشأ بينها عالقة نتيجة عملية السيطرة      ) األعضاء(الشركات  

ذلك تتم إجراءات المحاسبة واإلفصاح عن حقوق األقلية بواسطة الـشركة           
القابضة باعتبارهم مجموعة مـن المـساهمين فـي رأس مـال الوحـدة              

  .هم مجموعة خارجية عن تلك الوحدةاالقتصادية وليس باعتبار

وهكذا تعالج مدخل الشركة القابضة حقوق األقلية في صافي أصول    
بند خـاص مـن بنـود      (الشركة المستثمر فيها أو التابعة باعتبارها التزام        

عند إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة ككل، ) الدائنين للشركة القابضة
بمقدار حصة األقلية في صافي الدخل وينخفض       ويزداد مقدار هذا االلتزام ب    

حصتهم في صافي الخسائر أو بمقدار توزيعات األرباح المستحق لهم من            
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١٢٩  

حقوق األقليـة فـي     بينما تعالج مدخل الوحدة االقتصادية      . الشركة التابعة 
صافي أصول الشركة التابعة باعتبارها أحد بنـود حقـوق الملكيـة فـي              

 ككل، كما تظهر حقوق األقلية في صافي دخل   الميزانية الموحدة للمجموعة  
  .الشركة التابعة كأحد البنود الفرعية لصافي الدخل في قائمة الدخل الموحدة

ومن ناحية أخرى، هناك اتجاه آخر يعد األكثر قبوالً من الناحيتين 
الفكرية والعملية حيث يستند إلى فكرة أن األقلية ال تمثل التزاماً تجاه 

 أو جزءاً من مجموعة المساهمين في الشركة القابضة الشركة القابضة
ولذلك يميل مؤيد هذا االتجاه إلى تصنيف حقوق األقلية كبند مستقل ضمن 

  .بنود قائمة المركز المالي الموحد للمجموعة ككل
 Consolidated Financial Statementsالقوائم المالیة الموحدة 

صاح المحاسبي عن الموارد    في اإلف تستخدم القوائم المالية الموحدة     
المتاحة وااللتزامات ونتائج العمليات لوحدة محاسبية واحدة تمـارس فـي           
نطاقها مجموعة من الـشركات المرتبطـة ببعـضها الـبعض أنـشطتها             

  :االقتصادية العادية وذلك لتحقيق ثالثة أغراض رئيسية هي
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١٣٠  

ــرادات إدمــاج أرصــدة  )١( حــسابات األصــول وااللتزامــات واإلي
ت الخاصة بكل من الشركة القابضة والـشركات التابعـة      والمصروفا

 .لها

 .استبعاد األرباح أو الخسائر الناتجة عن العمليات المتبادلة بينهم )٢(

 .تسوية أرصدة الحسابات المقابلة بينهم )٣(

اإلفصاح المحاسبي عن األرصدة المجمعة في قوائم ماليـة موحـدة            )٤(
وقائمـة األربـاح    تتضمن كل من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل         

  .المحتجزة وقائمة التغيرات في المركز المالي

والشك أن خاصية الصفة القانونية المستقلة لكـل مـن الـشركة            
القابضة والشركات التابعة لها تضفي على عملية االستبعادات والتـسويات          

عن السجالت والدفاتر المحاسبية    التي يتم إجراؤها في أوراق العمل بعيداً        
صة بالشركة القابضة أو الشركات التابعة لتسهيل عملية إعـداد          سواء الخا 

على عمل المحاسب في هـذا  القوائم المالية الموحدة المزيد من الصعوبات     
  .الصدد
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١٣١  

وبالرغم من المزايا العديدة التي توفرها القوائم المالية الموحدة في          
ككل وبما  توفير البيانات والمعلومات الشاملة عن الوحدة االقتصادية        مجال  

بصرف النظر عن األوضـاع  تضمه من شركة قابضة وشركات تابعة لها       
القانونية المستقلة لكل شركة من هذه الشركات، فإن هنـاك العديـد مـن              
طوائف مستخدمي هذه القوائم المالية الموحدة الذين ينظرون إليها باعتبارها 

ـ            ن الـشركة   ال تفي بمتطلباتهم األساسية ومن بين هؤالء الدائنين لكـل م
القابضة والشركات التابعة المملوكة لها حيث يـرون أن هـذه القـوائم ال         
تفصح عن نتائج العمليات والمركز المالي لكل شركة على حدة، وكـذلك            
المحللون الماليون للقوائم المالية الموحدة نظراً لصعوبة تصنيفها وتبويبهـا         

التالي صعوبة استخدام   لنوعية وطبيعة الصناعة أو النشاط التجاري وب      وفقاً  
مثل هذه القوائم في مجاالت الدراسات المقارنة بين الشركات العاملة داخل           

  .نفس القطاعات أو األنشطة

  Exchange Rates Problemمشكلة تعداد أسعار صرف العمالت 

أسعار صرف العمالت للعديد من التغيـرات والتقلبـات         تتعرض  
  :ل العوامل التاليةأو كوالتي ترجع في أسبابها إلى أحد 
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١٣٢  

 .التدخل الحكومي في فرض الرقابة على العمالت األجنبية )١(

 .تدخل البنوك المركزية لحماية العملة الوطنية أو العمالت األجنبية )٢(

 .مدى ارتباط عمالت الدول المختلفة مع بعضها )٣(

 .درجة االستقرار السياسي داخل الدول )٤(

  .لدولحجم التطور االقتصادي الذي تمر به اقتصاديات ا )٥(

وھكذا قد تتعدد أسعار الصرف الخاصة بعملة الدولة خالل الوقت 
  :الواحد
 وهو السعر الذي Current Exchange Rateسعر الصرف الجاري  ?

 .تحدده قوى العرض والطلب في سوق العمالت

 وهو السعر الذي Official Exchange Rateسعر الصرف الرسمي  ?
 .يحدده البنك المركزي للشراء أو البيع

وهو  Black Market Exchange Rateسعر صرف السوق السوداء  ?
السعر الذي يحدد عن طريق الوسطاء غير الرسميين وذلـك فـي            

 .الدول التي ال تتوافر بها األسواق الحرة للعملة
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١٣٣  

 وهـو الـسعر   Tourist Exchange Rateسعر الصرف التشجيعي  ?
ـ           صادية الذي تحدده الحكومة لتشجيع نوع معين من األنشطة االقت

 .مثل السياحة أو نوع معين من الصادرات

 وهو السعر الـذي  Penal Exchange Rateسعر الصرف الجزائي  ?
تحدده الحكومة للحد من أنشطة معينة مثل عدم تشجيع نوع معـين           

 . من الواردات

 وهـو  Buying Exchange Rateسعر الصرف الجاري للـشراء   ?
ة األخرى مقابل شراء    تدفعه البنوك والمؤسسات المالي   السعر الذي   

 .العملة األجنبية من الغير

 وهو السعر Selling Exchange Rateسعر الصرف الجاري للبيع  ?
الذي تبيع به البنوك والمؤسسات المالية األخرى العملـة األجنبيـة         

 .للغير

وهو الـسعر   Forward Exchange Rateسعر الصرف المستقبلي  ?
دة الجنـسية إلبـرام عقـود       والشركات المتعد اإلتفاقي بين البنوك    

 .الصرف اآلجلة
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١٣٤  

 وهو السعر Historical Exchange Rateسعر الصرف التاريخي  ?
 .الجاري لحظة نشأة الصفقات والعمليات التجارية

 وهو Closing Exchange Rateسعر الصرف في تاريخ اإلقفال  ?
السعر الجاري في تاريخ إعداد القوائم المالية الختامية في نهاية 

  . المالية للشركةالسنة

  :الطرق المحاسبیة المختلفة لترجمة القوائم المالیة
Different Accounting Methods for Translation 

جرت األعراف والـنظم المحاسـبية علـى أن تقـوم الـشركات             
والمؤسسات والتنظيمات المختلفة بإعداد سـجالتها وحـساباتها وقوائمهـا          

لمحلية للدولـة التـي تمـارس أنـشطتها         المالية باللغة الرسمية والعملة ا    
اإلقليمية للوفاء بمتطلبات كافة مستخدمي البيانات      داخل حدودها   االقتصادية  

الدولة، وهكذا فإن التقارير والقوائم الماليـة  والمعلومات المحاسبية في تلك    
التي ترد إلى المركز الرئيسي للشركة المتعددة الجنـسية مـن فروعهـا             

ألجنبية مما يتطلب ضرورة إعـادة صـياغتها لغويـاً          وشركاتها التابعة ا  
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١٣٥  

لتصبح جاهزة لعملية التجميع تمهيداً إلعداد القوائم الماليـة       وترجمتها نقدياً   
  .المتعددة الجنسية ككللمجموعة لالموحدة 

عملية توحيد وحدة القياس النقدي دفترياً عن    ولقد باتت تعرف حالياً     
لتزامات واإليرادات والنفقـات  طريق تحويل أرصدة حسابات األصول واال  

في القوائم المالية المعبر عنها بعملة دولة ما إلى ما يعادلها من عملة دولة              
 Translation ofأخرى بعملية ترجمة القوائم المالية المعدة بالعملة األجنبية 

Foreign Currency Financial Statement في الحسبان  مع ضرورة األخذ
 تعنـي محاولـة إيجـاد القـيم الجاريـة لألصـول       أن عملية الترجمة ال   

وتوحيدها وكذلك ال يفتـرض     وااللتزامات المعبر عنها بالعمالت األجنبية      
 –أجنبيـة   بين عمالت Real Conversionفيها إجراء عملية تحويل فعلية 

 –تقديم رياالت أو جنيهات إلى أحد البنوك واستالم دوالرات في مقابلهـا             
 إلى التغيير الدفتري لوحدة القياس النقدي من العملة         تهدفإنما هي عملية    

 المستخدمة في إعداد القوائم المالية للفروع – المحلية أو الوظيفة –األجنبية 
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١٣٦  

والشركات التابعة األجنبية إلى عملة التقرير المستخدمة في إعداد القـوائم           
  .المالية للمركز الرئيسي في الدولة األم

 أسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة         والشك أن استقرار وثبات   
Foreign Exchange Rates سوف تؤدي إلى إمكانية قيام المحاسب بعملية 

عالم اليـوم مـن     ترجمة القوائم المالية في سهولة ويسر، إال أن ما يشهده           
المتوقعة أو غير المتوقعة في أسـعار الـصرف        التغيرات والتقلبات سواء    

مشاكل المحاسبية التـي تواجـه      سوف ينعكس بطبيعة الحال على حجم ال      
عملية ترجمة القوائم المالية خاصة وأن أسعار صرف بعض العمالت قـد           

  .تتغير ليس فقط بين يوم آخر ولكن أحياناً خالل نفس اليوم ألكثر من مرة

بالثبـات  أسعار صرف العمالت األجنبية قـد اتـسمت         وإذا كانت   
ها بالنظام النقدي الدولي النسبي خالل القرن الميالدي الماضي بسبب ارتباط

والذي تبناه وساهم فـي    Bretton Woods Systemالمرتبط بقاعدة الذهب 
 منذ نشأته International Monetary Fundتطويره صندوق النقد الدولي 

م قررت الدول الصناعية الكبرى     ١٩٧١م، إال أنه منذ عام      ١٩٤٥في عام   
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١٣٧  

 إلى –ض العوامل األخرى  بجانب بع–الذهب مما أدى الخروج عن قاعدة 
أحداث العديد من التغيرات وعدم االستقرار في أسـعار الـصرف وفقـاً             

ولقد انعكس هذا التغير    . لعوامل العرض والطلب عليها في األسواق المالية      
فـي محاولتـه    المستمر في أسعار الصرف األجنبية على الفكر المحاسبي         

ب إتباعها في عملية ترجمة     للتركيز على أنسب المداخل المحاسبية التي يج      
وتسجيل التقارير والقوائم المالية للفروع والشركات التابعة األجنبية، ولذلك         
فقد ظهرت عدة طرق محاسبية استخدمتها الشركات المتعددة الجنسية على          

  :في عمليات الترجمة وهينطاق واسع 
 The Current – Noncurrent Methodطريقة البنود المتداولة وغير المتداولة  -١

 The Monetary – Nonmonetary Methodطريقة البنود النقدية وغير النقدية  -٢

 The Temporal Method) الزمنية(طريقة سعر الصرف المؤقت  -٣

  The Current Exchange Rate Methodطريقة سعر الصرف الجاري  -٤

ولكل طريقة من الطرق السابقة خصائـصها المميـزة ومجـاالت      
منها قد تعرض للعديد من أوجه النقد التي وجهت إليها          تطبيقها كما أن كل     
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١٣٨  

 رجال الفكر المحاسبي، مما يتطلب ضرورة التعـرض إلـيهم           من جانب   
  .بشئ من الدراسة العملية والتحليل العلمي

 : غیر المتداولة–طریقة البنود المتداولة 

تعد هذه الطريقة من أقدم الطرق التي استخدمت في ترجمة القوائم           
 للفروع والشركات التابعة األجنبية للشركات المتعددة الجنسية فـي          المالية

استخدامها بعد أن أوصـت الجمعيـة       الواليات المتحدة األمريكية، وانتشر     
 بعد إقرارها من    ١٩٣١األمريكية للمحاسبين القانونيين باستخدامها في عام       

دور  في نفس العام وقبل ص     AICPAمجمع المحاسبين القانونيين األمريكي     
المعايير المحاسبية المالية األمريكية واستمرت هذه الطريقة تحظى بتأييـد          
البعض سواء من داخل الواليات المتحدة األمريكية أو خارجها وحتى بداية           

  .)١(السبعينات

                                     
  : دولة خمتلفة انظر٦٤ملعرفة املزيد عن الطرق احملاسبية املستخدمة يف ترمجة القوائم املالية يف  (١)

- Richard D. Fitzgrald, A.D. Stickler, and T.R. Watts, “International 
Survey of Accounting Principles and Reporting Practices”, Price 
Waterhouse International, New York, 1979. 
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١٣٩  

وتستند هذه الطريقة إلى العرف المحاسبي في التمييز بين البنود 
عند إعداد قائمة المركز ) لةغير المتداو(المتداولة والبنود طويلة األجل 

  :، ومن ثم يتم تطبيقها من خالل اإلجراءات المحاسبية التاليةالمالي
) القصيرة األجل(تترجم األصول المتداولة وااللتزامات المتداولة  -١

بما فيها األرصدة المدينة والدائنة األخرى باستخدام سعر الصرف 
) اريخ اإلقفالت(الجاري في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي 

Closing Exchange Rate 

تترجم األصول غير المتداولة وااللتزامات طويلة األجل وعناصر  -٢
 Historicalحقوق الملكية باستخدام أسعار الصرف التاريخية 

Exchange Rates التي كانت سائدة وقت الحصول على كل أصل 
 .أو نشأة االلتزام أو الحق

بين مجموع القيم في جانبي قائمة ) الفرق(يستخرج المتمم الحسابي  -٣
المركز المالي والذي ينشأ كنتيجة طبيعية الختالف أسعار الصرف 

فروق ترجمة قائمة "التي استخدمت في عملية الترجمة ويعرف بـ 
 ".المركز المالي
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١٤٠  

باستخدام ) واإليراداتالمصروفات (تترجم جميع بنود قائمة الدخل  -٤
 Averageنة المالية متوسط سعر الصرف الجاري خالل الس

Current Exchange Rate)  المتوسط المرجح خالل كل شهر ثم
المباشرة ، فيما عدا البنود ذات العالقة )خالل السنة المالية ككل

 مصروفات استهالك األصول الثابتة –ببنود قائمة المركز المالي 
 فإنها تترجم باستخدام أسعار الصرف –واستنفاد األصول الطبيعية 

 .اريخية التي استخدمت في ترجمة األصول المرتبطة بهاالت

قائمة الدخل باستخدام سعر يترجم رقم صافي الدخل الذي تظهره  -٥
 ).تاريخ اإلقفال(الصرف الجاري في تاريخ إعداد القوائم المالية 

يستنتج مقدار الفرق بين جانبي قائمة الدخل نتيجة استخدام أسعار  -٦
فروق ترجمة "جمة ويعرف بـ صرف مختلفة أثناء عملية التر

 ".قائمة الدخل

فروق ترجمـة   " "فروق ترجمة قائمة المركز المال    "ترحل كل من     -٧
حساب فروق ترجمـة    "إلى حساب موحد يعرف بـ      " قائمة الدخل 

على أن يتـضمن جميـع فـروق        " القوائم المالية للشركات التابعة   
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١٤١  

لتابعـة  الترجمة للقوائم المالية الخاصة بجميع الفروع والشركات ا       
األجنبية ويقفل رصيد هذا الحساب فـي قائمـة الـدخل الموحـدة          

  .)١(للمجموعة المتعددة الجنسية

وبالرغم من طول الفترة الزمنية التي استخدمت خاللها تلك الطريقة 
ها لما جرى عليه العرف المحاسبي في التمييز بـين البنـود          تنظراً الستفاد 

المتداولة والبنود طويلة األجل ولسهولة تطبيقها باإلضـافة إلـى منطقيـة          
 Liquidityاألساس النظري الذي تقوم عليه باالستناد إلى فكـرة الـسيولة          

لألصول وااللتزامات المتداولة للوحدة األجنبية باستخدام سـعر الـصرف          
في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي ليعكس القيمة الفعلية لـرأس           الجاري  

المال العامل في ذلك التاريخ، إلى أنها واجهت العديد من االنتقادات مـن             
  :جانب رجال الفكر المحاسبي

                                     
هناك اجتاه بني بعض احملاسبني حول ضرورة التمييز بني املكاسب واخلسائر احملققة غري احملققة نتيجة  (١)

 واخلسائر احملققة التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية، ومن مث يتم االعتراف بكل من املكاسب
يتم تأجيل االعتراف باملكاسب غري احملققة إىل أن واخلسائر غري احملققة ضمن بنود قائمة الدخل، يف حني 

 .يتم حتققها بالفعل وذلك عن طريق إظهارها ضمن بنود قائمة املركز املايل
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١٤٢  

تعد هذه الطريقة بمثابة خروج على مبدأ التكلفة التاريخية حيث يتم            -١
الجاري في تاريخ إعداد تقويم المخزون السلعي وفقاً لسعر الصرف 

القوائم المالية بدالً من سعر الصرف التاريخي الذي كان سائداً في           
 .تاريخ الشراء الفعلي له

استخدام أسعار الصرف التاريخية في ترجمة االلتزامـات طويلـة           -٢
األجل ال يعبر تعبيراً دقيقاً عن الموارد لمالية التي يجب تخصيصها     

المحاسـبي  ؤدي إلى تأجيل االعتراف     لسداد تلك االلتزامات، كما ي    
 .بمكاسب أو خسائر التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية

عليه العرف المحاسبي فـي التمييـز بـين         التركيز على ما جرى      -٣
ألغراض إعداد قائمـة  والخصوم المتداولة وطويلة األجل     األصول  

المركز المالي أدى إلى إهمال الغرض األساسي من عملية ترجمة          
 .قوائم المالية للفروع والشركات التابعة األجنبيةال

عدم توفير البيانات المناسبة للمستثمرين والمديرين التخاذ القرارات        -٤
 .باالستثمارات األجنبيةالخاصة 
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١٤٣  

ثبات وحدة القياس نظراً الستخدام متوسط سـعر        اإلخالل بفرض    -٥
الصرف الجاري خالل السنة المالية في ترجمة بنود قائمة الـدخل           
في حين يستخدم في نفس القائمة سعر الـصرف التـاريخي فـي             

 .باألصول الثابتة الخاصة تاالستهالكاترجمة بنود 

القـوائم  قد يؤدي استخدام أسعار الصرف الجارية في تاريخ إعداد           -٦
المالية في ترجمة المخزون السلعي في نهاية السنة المالية في حالة           

لمالية التي تمت خاللها    انخفاض أسعار الصرف إلى تحميل السنة ا      
عملية الشراء بخسائر كبيرة في حين تؤدي إلى زيادة غير عاديـة            

العمليات للسنة المالية التي يتم فيها الـتخلص مـن هـذا            في ربح   
المخزون السلعي بالبيع بدون تدخل من جانب إدارة الشركة التابعة          

 .أو الفرع األجنبي في هذه الخسائر أو األرباح

 المركز الرئيسي بأسعار الصرف التاريخية ضرورة احتفاظ -٧
لألصول وااللتزامات طويلة األجل للعديد من السنوات ولجميع 

 .الفروع والشركات التابعة األجنبية
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١٤٤  

 : النقدیة غیر– النقدیة طریقة البنود

أدت االنتقادات التي وجهت لطريقة البنود المتداولة وغير المتداولة         
أخرى لترجمـة القـوائم الماليـة للفـروع       إلى ظهور الحاجة إلى طريقة      

ومـن ثـم فقـد      , والشركات التابعة األجنبية للشركات المتعددة الجنـسية      
استحدثت طريقة البنود النقدية وغير النقدية بواسطة أحد أساتذة المحاسـبة           

 Samuel صمويل هيبورث –متشجان بالواليات المتحدة األمريكية بجامعة 

R. Hepworth – وتم نشرها بواسطة الجمعية األمريكيـة  ١٩٥٦ في عام 
  .م١٩٦٠للمحاسبين القانونين في عام 

األصـول   علـى خـصائص      وتقوم هذه الطريقة علـى التركيـز      
وااللتزامات بقائمة المركز المالي كأساس لتحديد أسعار الصرف الواجـب         
استخدامها في عملية الترجمة بدالً من التركيز على ما يقضي به العـرف             

في تبويبها في قائمة المركز المالي، وم ثم يتم التمييز بين البنود            المحاسبي  
للتحول السريع إلى  السائلة بطبيعتها أو القابلة – Monetary Itemsالنقدية 

 المقومة بعدد ثابت من وحدات النقد مثل النقديـة بالخزينـة            –نقدية سائلة   
 قـصيرة األجـل     –والنقدية بالحساب الجاري بالبنك واالستثمارات المالية       
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١٤٥  

 وأوراق القبض والعمالء والموردين والبنك سحب علـى       –وطويلة األجل   
المكشوف باإلضافة إلى األرصدة المدينة والدائنة األخرى التي تنشأ فـي           
نهاية السنة المالية كنتيجة للتسويات الجردية وذلك باعتبارها بنـود نقديـة           

د ثابت مـن وحـدات   سوف يتم تحصيلها أو سدادها في األجل القصير بعد 
 غير السائلة بطبيعتها -  Nonmonetary Itemsالنقد، والبنود غير النقدية 

أو تتطلب المزيد من الوقت والجهد لتحويلها إلى نقدية سائلة وقد تفقد جزءاً  
 وهي األصول وااللتزامات    –من قيمتها الحقيقية من جراء عملية التحويل        

افة إلى حقوق الملكية مثل األصـول       األخرى بخالف البنود النقدية باإلض    
الثابتة واألصول غير الملموسة والمخزون السلعي ورأس المال االسـمي          

  .)١(والمصدر واألرباح المجمعة واالحتياطيات وغيرها

                                     
طويلة ا ألجل والقروض  كان تتم معاجلة كل من االستثمارات ١٩٥٦عندما ظهرت هذه الطريقة يف عام  (١)

طويلة األجل والسندات باعتبارها بنوداً غري نقدية نظراً لطبيعتها غري السائلة واحتماالت تعرضها خلسائر 
م بدأت تعاجل حماسبياً يف ظل هذه الطريقة ١٩٦٥عند حتويلها إىل نقدية، إال أنه منذ عام يف قيمتها االمسية 

  .APBجملس مبادئ احملاسبة األمريكي بنود نقدية بناء على قرار باعتبارها 
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١٤٦  

وفي ضوء هذه الطريقة يتم استخدام أسعار الصرف الجارية فـي           
 البنـود   لترجمـة Closing Exchange Ratesتأريخ إعداد القوائم الماليـة  

 Historicalريخيـة  االنقدية، في حين يتم اسـتخدام أسـعار الـصرف الت   

Exchange Rates األصول أو نـشأة   التي كانت سائدة وقت الحصول على
 وفيما يتعلق ببنود اإليـرادات      .)١(في ترجمة البنود غير النقدية    االلتزامات  

نه يـستخدم   والمصروفات وغيرها من البنود التي تتضمنها قائمة الدخل فإ        
 للسنة المالية Average Exchange Rateسعر الصرف في ترجمتها متوسط 

 –باستثناء البنود ذات العالقة المباشـرة ببنـود قائمـة المركـز المـالي       
الطبيعيـة وتكلفـة    استهالك األصول الثابتة واستنفاد األصول      مصروفات  

التـي   فإنها تترجم باستخدام نفس أسـعار الـصرف          –البضاعة المباعة   
  .)٢(استخدمت في ترجمة تلك البنود في قائمة المركز المالي

                                     
تستخدم أسعار الصرف التارخيية يف ترمجة كل من املصروفات املدفوعة مقدماً واإليرادات احملصلة مقدماً وذلك  (١)

خبالف البنود األخرى اليت تدخل ضمن األرصدة املدينة والدائنة األخرى وذلك باعتبارمها يعربان عن واقعة سداد 
  .متت بالفعل ومن مث فال جمال هلما للتأثر بالتغريات املستقبلية يف أسعار الصرفأو حتصيل نقدي 

إذا استخدم سعر الصرف اجلاري يف ترمجة قيمة املخزون السلعي يف اية السنة املالية يف قائمة املركز املايل  (٢)
ط املرجح لسعر فإنه يترجم بنفس الطريقة يف قائمة الدخل، وهناك من يرى ضرورة استخدام املتوس

الصرف خالل السنة املالية لترمجة املخزون السلعي باعتباره ال يعد من البنود النقدية بل ينشأ من خالل 
وهذا املخزون سوف يتحول بدوره إىل خمزون سلعي ألول . العديد من صفقات الشراء خالل السنة املالية

  .املدة يف بداية السنة املالية التالية
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١٤٧  

وكنتيجة الستخدام أسعار صرف مختلفة في ترجمة بنـود قائمـة           
تظهر فروق بين جانبي القائمة     أو غير النقدية    المركز المالي سواء النقدية     

حيث تقفل في حساب عـام  " فروق ترجمة قائمة المركز المالي "تعرف بـ   
ة قوائم المركز المالي للشركات والفروع األجنبية للمجموعة        لفروق ترجم 

رصيده في النهاية إلى قائمة الدخل الموحدة       المتعددة الجنسية والذي يرحل     
موعة ككل، أما بالنسبة لقائمة الدخل فإنه ال يتم ترجمة قيمة صـافي             للمج

ميع الدخل بل يتم استخراج المتمم الحسابي بين جانب القائمة بعد ترجمة ج           
حيث يرحل  " صافي ربح العمليات المترجمة   "بنودها ويعرف عند ذلك بـ      

بدوره إلى قائمة الدخل الموحدة على مستوى المجموعة المتعددة الجنـسية           
  .ككل
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١٤٨  

 

أھم بنود القوائم المالیة للفروع والشركات التابعة األجنبیة وأسعار الصرف 
  غیر النقدیةالواجبة االستخدام في ظل طریقة البنود النقدیة و

الجاري في   بیان
  نھایة العام

سعر 
الصرف 
  التاریخي

المتوسط 
المرجح خالل 

  العام
        بنود قائمة المركز المالي: أوًال

      ×  نقدیة بالخزینة
      ×  )حساب جاري(نقدیة بالبنك 

        االستثمارات المالیة
    ×     قیمة التكلفة–األسھم 
      ×   سعر السوق–األسھم 

الشركات األسھم في 
  التابعة

×      

      ×  السندات
      ×  )حساب إیداع(نقدیة بالبنك 

    ×    العمالء
مخصص دیون مشكوك في 

  تحصیلھا
×      

      ×  أوراق القبض
  ×      )١(المخزون السلعي 

    ×    قیمة التكلفة
      ×  سعر السوق

      ×  سعر محدد مقدمًا
    ×    األصول الثابتة

مخصصات استھالك األصول 
  الثابتة

  ×    
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١٤٩  

    ×    األصول غیر الملموسة
المصروفات المدفوعة مقدمًا 

)٢(  
  ×    

      ×  اإلیرادات المستحقة
      ×  الموردون

      ×  أوراق الدفع
      ×  بنك سحب على المكشوف

      ×  قروض السندات
    ×    رأس المال المصدر والمدفوع

    ×    االحتیاطیات 
    ×    األرباح المجمعة

      ×  المصروفات المستحقة
    ×    )٣(اإلیرادات المحصلة مقدمًا 

        بنود قائمة الدخل: ثانیًا
مصروفات استھالك األصول 

  الثابتة
  ×    

مصروفات استنفاد األصول 
  الطبیعیة

  ×    

  ×      مصروفات تسویقیة
  ×      مصروفات مالیة
  ×      مصروفات إداریة

  ×      مشتریات
  ×      مبیعات

  ×      تنوعةمإیرادات 

التي تتطلـب ترجمتهـا     من البنود غير النقدية     لعي  يعد المخزون الس   )١(
استخدام أسعار الصرف التاريخية وقت الحصول عليها ولكن بـسبب          
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١٥٠  

الصعوبات العملية التي تكتنف عملية حصر تلك التواريخ للعديد مـن           
من المخازن  صفقات الشراء وكثرة عمليات استالم وصرف البضائع        

ف خالل السنة المالية فـي      يتم استخدام المتوسط المرجح لسعر الصر     
  .عملية ترجمة هذا البند

يستخدم سعر الصرف التاريخي السائد وقت السداد والتحـصيل    ) ٣(،   )٢(
الفعلي للمصروف المقدم أو اإليراد المحصل مقدماً حيث ال يتـأثران           
بأسعار الصرف المستقبلية نظراً النتهاء واقعة الـسداد أو التحـصيل           

  .الفعلي بالنسبة لهما

م من تأييد معظم الهيئات والمنظمات المهنية فـي الواليـات           بالرغ
الستخدام هذه الطريقة في ترجمة القوائم المالية للفروع        المتحدة األمريكية   

والشركات التابعة بغرض إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة المتعددة         
 AICPAالقـانونيين األمريكـي     الجنسية ككل، ومنها مجمع المحاسـبين       

) ٥٢( قبل صدور المعـاير رقـم   FASBمجلس معايير المحاسبة المالية     و
إلى أن عملية ترجمة باعتبارها متناسقة مع مبدأ التكلفة التاريخية، باإلضافة 
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االلتزامات النقدية طويلة األجل باستخدام أسعار الصرف الجارية في تاريخ  
هذه االلتزامات مما   للقيم الحقيقية ل  المالية تؤدي إلى الوصول     إعداد القوائم   

يوفر البيانات المحاسبية المالئمة في مجـال التخطـيط المـالي واتخـاذ             
القرارات المالية الالزمة، فإن هناك بعض االنتقادات التي وجهـت إليهـا            

  :ومنها
تظهر التغيرات في أصول والتزامات الفـروع والـشركات التابعـة            -١

ت بعملـة التقريـر     األجنبية وكذلك نتائج عملياتها كما لو كانت نفـذ        
Reporting Currency  ،للمركز الرئيسي للمجموعة المتعددة الجنـسية 

ولذلك فإن هذا اإلجراء ال يعكس المركز المالي الحقيقـي أو طبيعـة             
 .العمليات في تلك الفروع والشركات التابعة األجنبية

ال تعكس هذه الطريقة آثار التغير في أسعار الصرف للعمالت األجنبية  -٢
 .البنود غير النقدية بالرغم من ضخامتها في بعض األحيانعلى 

بعض البنود ذات الطبيعة غير النقدية وفقاً ألسـعار         تؤدي إلى ترجمة     -٣
الصرف التاريخية لها بالرغم من تقويمها في القوائم المالية للفروع أو           

 .الشركة التابعة األجنبية قبل عملية الترجمة باألسعار السوقية الجارية
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التكلفة أو الـسوق أيهمـا   "م تقويم المخزون السلعي وفقاً ألسلوب    إذا ت  -٤
في دفاتر الفرع أو الشركة التابعة األجنبية وانخفـضت أسـعار           " أقل

فإنه يتم تقويمه وفقاً سعر السوق، ومع ذلـك فـإن           السوق عن التكلفة    
الترجمة في ظل هذه الطريقة تتم وفقاً لـسعر الـصرف التـاريخي             

 . نتائج الترجمة قيم غير مقبولة علمياًوبالتالي سوف تظهر

 ):الطریقة الزمنیة(طریقة سعر الصرف المؤقت 

لتفادي أوجه النقد التي وجهت للطريقتين السابقتين اتجه أحد رجال          
 إلى طريقة أخـرى لترجمـة       ١٩٧٢ في عام    Lorensenالفكر المحاسبي   

بالمبـدأ  "نئـذ  القوائم المالية للفروع والشركات التابعة األجنبية عرفـت حي  
، ولتجنب مشاكل Temporal Principle of Translations" المؤقت للترجمة

استخدام أسعار صرف غير مناسبة في عملية الترجمة لبنود القوائم المالية           
فإن هذه الطريقة تنظر إلى عملية الترجمة باعتبارها تحويل دفتري لوحدة           

نود الخاضعة لعملية القياس،    تغيير الب القياس النقدي وليست وسيلة لمحاولة      
ومن ثم ال مجال لتغيير األسس والقواعد المحاسبية التي اسـتخدمت فـي             

تقويمها عند إعداد القوائم المالية للفروع والشركات التابعة األجنبية،         عملية  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

  ترجمة القوائم المالیة بالعملة األجنبیة  السادسالفصل  ٦
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وعلى ذلك يتم تحديد الطرق المحاسبية التي استخدمت في تقويم بنود قائمة            
ا تتم عملية اختيار أسعار الـصرف المناسـبة         المركز المالي وعلى أساسه   

لترجمة تلك البنود من العملة األجنبية إلى عملة التقرير، وبهذه الطريقة تتم      
كل بند من بنود القوائم المالية قبل وبعد القيام بعملية ا     ___ المحافظة على   

لترجمة من خالل االلتزام باألسس المحاسـبية المـستخدمة فـي القيـاس      
  .لتلك البنود التي سوف يتم ترجمتهاالمحاسبي 

في الترجمة على البحث عن الطبيعة الخاصـة        هذه الطريقة   وتقوم  
لكل بند من بنود القوائم المالية وتحديد ما إذا كان يعبر عن قيمة نقدية ثابتة      
أو حق قابل للتحصيل أو التزام يتطلب األمر الوفاء به مستقبالً، وتـستخدم     

 في ترجمة المجموعة األولى من البنـود التـي          أسعار الصرف التاريخية  
واالسـتثمارات  ) الثابتة(تعكس قيم نقدية ثابتة مثل األصول الطويلة األجل         

المالية طويلة األجل والمخزون الـسلعي وااللتزامـات طويلـة األجـل            
والمصروفات المدفوعة مقدماً والمستحقة واإليـرادات المحـصلة مقـدماً          
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أسعار الصرف الجارية في تاريخ إعـداد       تخدم  ، في حين تس   )١(والمستحقة
في ترجمة المجموعتين الثانية والثالثة مـن       ) أسعار اإلقفال (القوائم المالية   

البنود التي تعبر عن حقوق أو التزامات قابلة للتحصيل أو السداد النقدي في 
المستقبل مثل النقديـة والعمـالء والمـوردين وأوراق القـبض والـدفع             

 وجميع  –الودائع واألسهم والسندات     –المالية قصيرة األجل    واالستثمارات  
ببنود قائمة الدخل فإنه يجري ترجمتها       وفيما يتعلق    .)٢(االلتزامات الجارية 

باستخدام المتوسط المرجح ألسعار الصرف خالل السنة المالية باسـتثناء          
خدم تلك البنود ذات العالقة المباشرة ببنود قائمة المركز المالي حيث تـست           

                                     
 من الصعوبات اليت حتول دون الوصول إىل أسعار الصرف التارخيية لكل بند من بنود هناك العديد (١)

املخزون السلعي ولذلك يستخدم املتوسط املرجح ألسعار الصرف اجلارية خالل السنة املالية يف ترمجة هذا 
فرع أو الشركة مع األخذ يف احلسبان أنه إذا مت تقييم املخزون السلعي يف قائمة املركز املايل لل. البند

) سعر اإلقفال(التابعة األجنبية وفقاً لسعر السوق فإن سعر الصرف اجلاري يف تاريخ اية السنة املالية 
سوف يستخدم يف ترمجته، وإذا مت التقييم بالتكلفة فإن سعر الصرف التارخيي الذي كان سائداً وقت 

  .الشراء هو الذي يستخدم يف عملية الترمجة
األرصدة املدينة والدائنة األخرى باستخدام أسعار الصرف التارخيية وقت نشأا وهو اية السنة تتم ترمجة  (٢)

املالية وإجراء التسويات اجلردية وفقاً ألساس االستحقاق ولذلك تتساوى بالنسبة هلا أسعار الصرف 
  .وأسعار الصرف التارخييةية لالسنة املااجلارية يف اية 
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في ترجمتها نفس أسعار الصرف التي سبق استخدامها في ترجمـة تلـك             
  .البنود في قائمة المركز المالي

جاءت متفقة مـع    وفي ضوء ما سبق، يتضح أن الطريقة الزمنية         
المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومالئمة لكافة الطرق المحاسبية التـي          

نها القوائم الماليـة، فـإذا      تستخدم في تقويم األصول والخصوم التي تتضم      
كانت بنود قائمة المركز المالي للفرع أو الشركة التابعة األجنبية مقومة قبل 

 فإنها تترجم إلى عملـة  Current Valesعملية الترجمة وفقاً للقيم الجارية 
التقرير للمركز الرئيسي للشركة المتعددة الجنسية باستخدام أسعار الصرف         

نة المالية، وإذا كانت هذه البنود مقومة وفقاً للتكلفـة          الجراية في نهاية الس   
 فإنها تترجم باستخدام أسعار الصرف التاريخية Historical Costالتاريخية 

  .التي كانت سائدة وقت الحصول على األصل أو نشأة االلتزام

ويترتب على إجراء عملية الترجمة لكافة بنود قائمة المركز المالي 
" فروق ترجمة قائمة المركز المالي"نبين يعرف بـ ظهور فرق بين الجا

ترجمة القوائم المالية للفروع والشركات التابعة ويرحل إلى حساب فروق 
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١٥٦  

حيث يقفل في حقوق بدفاتر المركز الرئيسي للشركة المتعددة الجنسية 
ضمن بنود االحتياطيات، وفي نفس الوقت ال , الملكية للمجموعة ككل

م صافي الدخل بال يستبدل برصيد قائمة الدخل بعد ترجمة لرقتجرى عملية 
والذي يتضمن " صافي ربح العمليات"ترجمة جميع بنودها ويعرف بـ 

صافي الدخل والثاني فروق ترجمة قائمة الدخل،  األول ترجمة قيمة جزأين
  .ربح العمليات إلى قائمة الدخل الموحدة للمجموعة ككلويرحل صافي 

ن طرق الترجمة بعض المزايا العلميـة       والشك أن لهذه الطريقة م    
ومنها االلتزام بأسس القياس المحاسبي التي استخدمت عند إعداد القـوائم           
المالية للفروع أو الشركات التابعة األجنبية خالل عملية الترجمة لبنودهـا           
وبحيث إذا كان القياس قد تم كما في حالة األصـول الثابتـة فـإن سـعر      

ول على األصل هو الـذي يـستخدم فـي          الصرف التاريخي وقت الحص   
الترجمة وإذا كان القياس قد تم بالقيمة الجارية كما في حالة االلتزامات فإن    
سعر الصرف الجاري في نهاية السنة المالية هـو الـذي يـستخدم فـي               
الترجمة، وكذلك تتميز هذه الطريقة بمالئمتها للبنود التي سوف يتم تسويتها  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

  ترجمة القوائم المالیة بالعملة األجنبیة  السادسالفصل  ٦

 

١٥٧  

ريب حيث تتم ترجمتها باستخدام أسـعار الـصرف       نقداً خالل المستقبل الق   
الجارية في تاريخ نهاية السنة المالية والتي سوف تكون قريبة من األسعار            
السائدة في تاريخ السداد أو التحصيل النقدي لتلك البنود، هذا باإلضافة إلى            

جيدة في فترات التغيرات الحادة في أسـعار        أن هذه الطريقة تعطي نتائج      
جنبية، وكذلك ال تتطلب إجراء عملية إعادة تبويب وتـصنيف          الصرف األ 

  .لبنود قائمة المركز المالي

ومن ناحية أخرى، وجهت بعض االنتقادات إلى هذه الطريقة فـي           
 الترجمـة   الترجمة باعتبارها تعطي انطباعات غير صحيحة بأن عمليـة          

بعـة  تشمل جميع المعامالت واألنشطة االقتصادية للفرع أو الـشركة التا         
للتعبير عنها بعملة التقرير للمركز الرئيسي للمجموعة المتعـددة         األجنبية  

في واقع األمر تقتصر علـى القـوائم       الجنسية في حين أن عملية الترجمة       
المالية فقط، كذلك يرى البعض أن استخدام أسعار الصرف التاريخية فـي            

ي إلـى   ترجمة بعض البنود مثل األصول الثابتة والمخزون السلعي يـؤد         
العديد من الصعوبات في مجاالت المقارنة واستخراج المؤشرات الماليـة          
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١٥٨  

واستخدامها، كما أن إجراء عملية الترجمة بدون إعادة تبويب وتـصنيف            
بنود قائمة المركز المالي ال توفر الضمانات الالزمة للحصول على نتـائج      

ورة االحتفاظ  دقيقة لعملية الترجمة ذاتها، وأخيراً تتطلب هذه الطريقة ضر        
بسجل كامل ألسعار صرف جميع العمالت التي تتطلبها عملية الترجمـة            
وللعديد من السنوات المالية الماضية وبصفة مستمرة مما يؤدي إلى الكثير           
من الصعوبات العملية والتكاليف اإلضافية خاصة إذا ما كانت المجموعـة          

تابعة المنتشرة فـي    المتعددة الجنسية تضم الكثير من الفروع والشركات ال       
  .العديد من الدول األجنبية

 :الجاريطریقة سعر الصرف 

م ١٩٦٨بإنجلترا وويلز في عام قام مجمع المحاسبين القانونين 
بالتوصية باستخدام أسعار الصرف الجارية في نهاية السنة المالية كأساس 

ية وذلك والشركات التابعة األجنبلعملية ترجمة بنود القوائم المالية للفروع 
 The Accountingمن خالل التقرير الذي تقدم به إلى إحدى اللجان الخاصة 

Treatment of Major Changes in the Sterling Party of Overseas 
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Currencies"  المعالجة المحاسبية للتغيرات الرئيسية في الجنيه اإلسترليني
  ".مقابل عمالت ما وراء البحار

ن القانونيين بكل من اسكتلندا واستراليا وقد أيد مجمع المحاسبي
وجمعية المحاسبين االسترالية استخدام هذه الطريقة المحاسبية في الترجمة 

األجنبية التي يعمل النظر إلى محيط الدولة  لسهولة تطبيقها وواقعيتها في
  .التابعة األجنبية للشركة المتعددة الجنسيةداخل حدودها الفرع أو الشركة 

 المحاسبة هي أحد العلوم االجتماعية الخدمية التي تقـوم         وطالما أن 
التي تتضمنها قوائمها المالية، على منفعة اآلخرين من البيانات والمعلومات       

المالية الموحدة للمجموعة المتعددة الجنـسية      فإن خدمة مستخدمي التقارير     
 Financialككل تتطلب ضرورة إبراز العالقـات والمؤشـرات الماليـة    

Relationships and Ratios  كما وردت في القوائم المالية التي تنشر فـي 
المحيط البيئي للدول األجنبية المضيفة للفروع والشركات التابعة الخارجية         
مع االحتفاظ باألسس المحاسبية التي استخدمت في تقـويم البنـود التـي             

أسـعار  تتضمنها تلك القوائم المالية، واألخذ في الحسبان أن التغيرات في           
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ببيئـة الدولـة األجنبيـة    الصرف والتقلبات السريعة في العوامل المحيطة     
المضيفة للفرع أو للشركة التابعة ال تعرض فقـط األصـول والخـصوم             
للمخاطر بل أن التعرض لهذه المخاطر قد يمتد ليشمل األنشطة االقتصادية           

لك فـإن  ولذ The Entire Businessالجارية في محيط البيئة األجنبية ككل 
 Closingاستخدام أسعار الصرف الجارية في تاريخ نهاية الـسنة الماليـة   

Rate of Exchange في ترجمة كل من بنود قائمة المركز المالي ومفردات 
قائمة الدخل يعد بمثابة الطريقة المنطقية والقابلة للتطبيق بسهولة وبعيـداً           

فروع والشركات التابعة عن التعقيدات في الشركات المتعددة الجنسية ذات ال
  .األجنبية في العديد من دول العالم

الجاري في  وتتطلب هذه الطريقة المحاسبية استخدام سعر الصرف        
تاريخ نهاية السنة المالية في ترجمة جميع مفردات قائمة الدخل بما فيهـا             
مصروفات استهالك األصول الثابتة ومصروفات استنفاد األصول الطبيعية        

نفس سعر الصرف الجاري فـي ترجمـة        ، ويستخدم   )١(دخلوقم صافي ال  

                                     
 اجلاري يف اية السنة املالية املاضية يف ترمجة قيمة  املخزون السلعي أول املدة كما يستخدم سعر الصرف (١)

  .يظهر يف قائمة الدخل
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١٦١  

 رأس المـال    –جميع بنود قائمة المركز المالي باستثناء حقـوق الملكيـة           
 حيث تستخدم فـي     –المصدر والمدفوع واالحتياطيات واألرباح المحتجزة      

ترجمتها أسعار الصرف التاريخية التي كانت سائدة وقت نشأة أو تكوين أو        
وتسفر عمليات الترجمة السابقة عن ظهور      . )١(دفعه منها إضافة كل بند أو     

 بسبب استخدام سـعر الـصرف       –فروق ترجمة في كل من قائمة الدخل        
 –الجاري في نهاية السنة الماضية في ترجمة المخزون السلعي أول المدة            

 بسبب استخدام أسعار الـصرف التاريخيـة فـي          –وقائمة المركز المالي    
 –حقـوق الملكيـة   ويتم إقفالهـا فـي مفـردات      –حقوق الملكية    ترجمة

 باإلضافة أو الخصم طبقاً لطبيعة فروق الترجمة ذاتهـا          –االحتياطي العام   
  .دائنة كانت أم مدينة

ولقد أشار الكثير من رجال الفكر المحاسبي إلى الخصائص العملية 
في ترجمة القوائم المالية التي تتصف بها طريقة سعر الصرف الجاري 

  :والشركات التابعة األجنبية ومنهاللفروع 

                                     
تقتضي الضرورات العملية أن تبدأ عملية الترمجة بقائمة الدخل يف ظل هذه الطريقة حيث يؤثر مقدار  (١)

يف الشركة  للشركاء أو حلملة األسهم فروق الترمجة بالزيادة أو النقص على جمموع قيم حقوق امللكية
  .التابعة األجنبية فقط دون غريها من باقي الشركات التابعة يف اموعة املتعددة اجلنسية
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١٦٢  

سهولة التطبيق العملي في الشركات المتعددة الجنسية التي تمتلـك           -١
من الشركات التابعة في مختلف أنحاء العالم حيث ال تتطلب التمييز       

 .بين بنود القوائم المالية

االحتفاظ بأسس التقييم التي استخدمت في إعداد القوائم المالية فـي            -٢
بعة دون محاولة إعادة تقييمها مرة أخرى مما يـساهم      الشركات التا 

 .البنود التي سوف تخضع لعملية الترجمةفي المحافظة على طبيعة 

توفير الكثير من الجهود التي قد تبذل في تسجيل وتتبع التغيـرات             -٣
في أسعار الصرف واالحتفاظ بتلك األسعار الفورية للعديـد مـن           

 .السنوات وللكثير من الدول

ى المحافظة على العالقات بين المتغيرات المحاسبية سواء        تؤدي إل  -٤
أو بعدها وخاصة نسب السيولة والربحية ممـا        قبل عملية الترجمة    

يخدم متطلبات متخذي القرارات االستثمارية، وذلك بخالف الطرق        
األخرى في الترجمة التي تؤدي إلى اختالف تلـك النـسب بعـد             

 .الترجمة عما كانت عليها قبلها
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١٦٣  

تطلب إعادة تبويب بنود قائمة المركز المـالي لفـصل البنـود         ال ت  -٥
 .المتداولة وغير المتداولة أو النقدية وغير النقدية

تتفق مع مفاهيم التكلفة الجارية في تقييم األصول كأحـد المـداخل           -٦
  .المحاسبية لعالج مشاكل التضخم

ومن ناحية أخرى، وجهت إلى تلك الطريقة بعـض أوجـه النقـد             
سواء من حيث استخدام أسعار الصرف الجارية في ترجمة بنود          المحاسبية  

مثـل المـصروفات    المقدمات ضمن األرصدة المدينة والدائنة األخـرى        
المدفوعة مقدماً أو اإليرادات المحصلة مقدماً بالرغم من أنها تمثل أحداث           

تتطلب ترجمتها مـستقبالً اسـتخدام أسـعار الـصرف          مالية تمت بالفعل    
 أو من حيث عدم التصدي للمشاكل العملية لترجمـة القـوائم         التاريخية لها 

المالية بتحديد سعر الصرف المالئم لطبيعة وخصائص كل بند مـن بنـود    
القوائم المالية حيث ال يجب أن يطغى هدف سهولة التطبيق على ضرورة            

هـذا  , االلتزام باألساليب العلمية المنطقية مهما كانت درجـة صـعوبتها         
ن ترجمة البنود غير النقدية وفقاً ألسعار الصرف الجارية قد باإلضافة إلى أ
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١٦٤  

يؤدي إلى تخفيضات أو زيادات غير حقيقية في قيمتها في حالة انخفاض أو 
  .ارتفاع أسعار الصرف

ويتضح من العرض السابق أن هناك عدة طرق محاسبية يمكن 
ة من استخدامها في مجال ترجمة القوائم المالية للفروع والشركات التابع

دولة المركز الرئيسي للشركة المتعددة الجنسية إلى عملة العملة األجنبية 
مما يتطلب ضرورة االختيار فيما بينها في ضوء القدرة على تحقيق ككل، 

ويمكن استخدام الجدول التالي . أغراض ومتطلبات الترجمة بصورة سليمة
ائم المركز في إبراز أسعار الصرف الواجبة التطبيق في ترجمة بنود قو

  :المالي في ظل كل طريقة من طرق الترجمة السابقة
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١٦٥  

 
مقارنة أسعار الصرف المستخدمة في ظل الطرق المختلفة لترجمة القوائم 

  المالیة للفروع والشركات التابعة األجنبیة

  البند
طریقة التمییز 

بین البنود 
المتداولة وغیر 

  المتداولة

طریقة التمییز 
بین البنود النقدیة 

  یر النقدیةوغ

طریقة أسعار 
الصرف 
المؤقتة 

  )الزمنیة(

طریقة 
أسعار 

الصرف 
  الجاریة

  الجاري  الجاري  الجاري  الجاري  النقدیة
  الجاري  الجاري  الجاري  الجاري  المدینون

          االستثمارات المالیة
  الجاري  الجاري  الجاري  الجاري  قصیرة األجل
  ريالجا  التاریخي  الجاري  التاریخي  طویلة األجل

  الجاري  التاریخي  التاریخي  الجاري  المخزون السلعي
  الجاري  التاریخي  التاریخي  التاریخي  األصول الثابتة

          االلتزامات
  الجاري  الجاري  الجاري  الجاري  قصیرة األجل
  الجاري  التاریخي  الجاري  التاریخي  طویلة األجل

  التاریخي  التاریخي  التاریخي  التاریخي  حقوق الملكیة 
          ألرصدة األخرىا

مصروفات مدفوعة 
  مقدمًا

  الجاري  الجاري  التاریخي  الجاري

  الجاري  الجاري  الجاري  الجاري  إیرادات مستحقة
  الجاري  الجاري  الجاري  الجاري  مصروفات مستحقة

إیرادات محصلة 
  مقدمًا

  الجاري  الجاري  التاریخي  الجاري
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١٦٦  

ـ  السابق  وهكذا يتضح من خالل دراسة الجدول        بعـض  اك  أن هن
البنود يتم ترجمتها باستخدام سعر صرف واحد في ظل طـرق الترجمـة             

وكل مـن االسـتثمارات الماليـة       المختلفة مثل النقدية والمدينين والدائنين      
وااللتزامات قصيرة األجل وذلك باستخدام سعر الصرف الجاري في تاريخ  

ستخدم في إعداد القوائم المالية، وهناك بنود أخرى يختلف سعر الصرف الم
ترجمتها باختالف طريقة الترجمة المتبعة مثل بند المخزون السلعي وغيره          
من البنود األخرى، وذلك فإن التطبيق العملي من خالل حالة رقميـة قـد              

لى إبراز أوجه الخالف التطبيقية بين طرق الترجمـة واألربعـة           عتساعد  
فروع والشركات   على كل من نتائج األعمال والمركز المالي لل        اوانعكاساته

  .عة األجنبيةبالتا
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  السابعالفصل 
  المحاسبة الدولیةمعاییر

٧ 
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١٦٨  

 بعالساالفصل 

  معاییر المحاسبة الدولیة

  :مداخل إصدار المعاییر المحاسبیة
كما أن األمم تختلف في طريقة إصدار المعايير المحاسـبية فإنهـا          
تختلف أيضاً فيمن يقوم بعملية إصدار تلك المعـايير، فطريقـة إصـدار             

  :القوانين في بلد ما تعتمد على مسألتين
  .لطلب على المعلوماتشكل ا: أولھما
عملية تنظيم المحاسبة، وكلتا المسألتين يمكن أن تكون مجـزأة أو    : ثانیھم ا 
  .متكاملة

  :یوجد أربع مجموعات لمداخل إصدار قوانین المحاسبة في دول مختلفة
   : المدخل السیاسي للبحث

. يعتمد هذا المدخل على التشريع في تأسيس القـوانين المحاسـبية          
فتشريع المبادئ المحاسبية مسيطر في القـارة       .  المحاسبية فتشريع المبادئ 

  . األوروبية وفي أمريكا الالتينية
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١٦٩  

كما أن األنظمة الموحدة المفصلة للحسابات قد تكـون مـستخدمة           
بشكل اختياري كما في ألمانيا الغربية وسويسرا أو مطلوبة بقوة القانون كما 

سـتجابة لالحتياجـات    وهذه األنظمة تعتبـر أقـل ا      . هو الحال في فرنسا   
المعايير المحاسبية عن طريـق التـشريعات أو        وعملية إصدار   . المتغيرة

المراسيم ينتقد ألنها تعتبر عملية بطيئة وبالتالي فإن تغيير القوانين استجابة           
باإلضافة إلى . للتطورات الجديدة في بيئة األعمال يستغرق وقتاً طويالً جداً       

 يتطلب تغيير القوانين بشكل مستمر، وهذا       أن جعل المعايير مواكبة للعصر    
كما أن القانون عادة يركز     . مع األسف مستحيل بسبب عدم مرونة التشريع      

إضافة إلى أن التشريع    . على العموميات وليس على العناصر أو المفردات      
فمثالً في ألمانيا ال توجد المحاسبة عن التضخم    . باالعتبارات السياسية يتأثر  

  . ضلون نظاماً ال يعترف بوجود التضخمألن األلمان يف

   : المدخل المھني الخاص
وطبقاً لهذا المدخل نجد أن الذي يقوم بإصدار قوانين المحاسبة هم           

فهذا المدخل منتشر في الواليات المتحدة والـدول التـي          . المهنيون أنفسهم 
ويتميز هذا المدخل في إصدار القوانين      . تنهج المنهج اإلنجليزي األمريكي   
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١٧٠  

االحتياجات  من المرونة مع سرعة مناسبة في التعديل لمواكبةبدرجة عالية  
  .  ألن هناك متخصصين يتعاملون مع القضايا والمشاكل الحاليةالمتغيرة

   : المدخل المختلط بین القطاع العام والخاص
 وطبقاً لهذا المدخل نجد أن الذي يقوم بإصدار قـوانين المحاسـبة           

تعمل كمنظمة عامة تقـوم الحكومـة بـدعمها     منظمة من القطاع الخاص     
  . وباإللزام بتطبيق ما يصدر عنها من تعليمات

  : المدخل المختلط
وطبقاً لهذا المدخل نجد أن الذي يقوم بإصدار قـوانين المحاسـبة            

ومجموعات حكوميـة وغيرهـا،   خليط من القطاع الخاص والقطاع العام،    
جموعات يشترك بإصدار هذه    والم من المنظمات  ولهذا فإن كل هذا الخليط    

فعلى سبيل المثال في اليابان تقوم الحكومة بتكوين مجلس         . القوانين ويلِزم 
استشاري لمحاسبة األعمال يتكون من أعضاء من الجامعات، والـصناعة،       

بينما نجد في دول أخرى مثل هولندا أن        . والحكومة، والمحاسبين القانونيين  
ين الطرفين، حيث أن الذي يقوم بإصدار النظام الموجود في مكان متوسط ب 

  . القوانين هم المهنيون والحكومة عن طريق التشريعات والقوانين
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١٧١  

فقد درس تأثير الحكومات ) ١٩٨١ ,.Bray et al(أما جرى وغيره 
دوراً فالحكومات تستطيع أن تلعب     . معايير المحاسبة المحلية  على إصدار   

  : سباب التاليةلألمهماً في إصدار المعايير المحاسبية 
أنه معلوم تقليدياً أن الحكومة تعمل كحكم ذي سلطة عليـا ومتجـرد،               )أ 

 . ويتوقع منها أن تنظم كل العالقات بين مواطنيها

رجـع إلـى الحكومـة      ذات العالقة واالهتمام يمكن أن ت     المجموعات   )ب 
 . للحصول على المعلومات التي تحتاجها

الوطني، وبالتالي يجـب أن     لالقتصاد  ألن الشركات الكبيرة مهمة جداً       )ج 
 . يلزمهم القانون بتحمل مسئوليتهم تجاه جميع المساهمين

من سن القوانين والتشريعات أنها تضع حداً لنـزاع المجمـوع           الميزة    )د 
  . ذات االهتمام والعالقة كما أن االلتزام بتطبيق القوانين يكون إجبارياً

  :العوامل المؤثرة على معاییر المحاسبة المحلیة
ك أن األهداف والمعايير والتطبيقات المحاسبية تتأثر بشكل كبير  الش

فتطور المعايير المحاسبية   . وواضح باحتياجات المستخدمين للقوائم المالية    
وبالتالي . المحلية يعتمد على تحليل وتحديد أهداف وأغراض القوائم المالية        
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١٧٢  

ليـة وكـذلك    فإن هذا يتطلب تحديد الفئات المختلفة لمستخدمي القوائم الما        
  . تحديد المعلومات التي تحتاجها كل فئة منهم

وحيث أن احتياجات المستخدمين غالباً ما تتغير مع مرور الوقـت           
  . فإن هذا سوف يقوم إلى تغير األهداف والمعايير والتطبيقات

أي أنه يمكن القول بأن االختالفات الموجودة بين الدول في المعايير 
ابة لمتطلبات واحتياجات بيئات األعمال المختلفة، المحاسبية ما هي إال استج

فكما أن عالقات األعمال تطورت مع اقتصاديات المقايضة إلـى تـدفقات            
رؤوس األموال الدولية فإن اإلرشادات المعقدة أصبحت ضرورة حتميـة          
لتسجيل العمليات والتقرير عن نتائجها لالستمرار في خدمـة احتياجـات           

كما أن  . ستثمرين والمصدرين للقوانين واألنظمة   المديرين والمقرضين والم  
ـ االختالفات الموجودة بين الدول في المعايير المحاسبية ناتجة أيـضاً            ن م

فالقواعد واإلجراءات المحاسبية . االختالفات الجوهرية بين البيئات المختلفة  
  . تتطور مع مرور الزمن لتستجيب لمتطلبات األعمال في بلد ما
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كن القول بأن األهداف والمعـايير والـسياسات        وباختصار فإنه يم  
والتطبيقات المحاسبية تعكس بيئة الجهة أو المنظمة التي تقوم بإصدار هذه           

وقد سبق التعرض إلى هذه القضية عندما تطرق الحـديث لمـا            . المعايير
ولقد تبين لنـا أنـه لتلبيـة        . يسمى بالعوامل البيئية المؤثرة على المحاسبة     

ات التجارة الدولية واالستثمار واالتصال الدولي فإن من        احتياجات ومتطلب 
وهذا يمكن تحقيقه اعتمـاداً علـى   . األفضل تطوير معايير محاسبية شاملة    

ووجـود مثـل هـذه    . أساس دولي والحصول على الدعم والسلطة الدولية    
  : المعايير الدولية يعتبر مطلباً ملحاً لعدد من المستخدمين وهم

  :رونالمستثم
ثمر يريد الحصول على مزيد من الثقة في القوائم المالية التي   فالمست

فعندما تكون القوائم المالية لشركة     . يستخدمها عند اتخاذ قرارات االستثمار    
أجنبية، فإنه يريد أن يكون واثقاً بأنه قد فهم المبادئ التي اتبعت عند قياس              

ذا اهتـزت  فـإ . واإلفصاح عن المعلومات المهمةالدخل، وتقويم األصول،   
ثقته، فإنه يمكن أن يقرر عدم االستثمار في هذه الشركة بل ربما في كـل               
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وهذا ينطبق أيضاً على الشركات والمؤسسات الماليـة        . البلدشركات ذلك   
  . ستثمارية كما انطبق على األفرادواال

  : المحللون المالیون
فالمحللون الماليون يحتاجون إلى معلومات واضحة من أجل تأديـة     

فما لم تكن لديهم معلومات مبينة . امهم في تقديم االستشارات االستثمارية  مه
على معايير محاسبية مقبولة دولياً، فإنهم سوف يواجهون مـشاكل لتعمـل       
وفهم المعايير والتطبيقات المحاسبية لبلد ما من أجل فهم القـوائم الماليـة             

  . المتعلقة بأنشطة الشركات في ذلك البلد

  :ئنون الدولیونالمقرضون والدا
الشك أن فهم الوضع المالي للمقترض مهم جداً لضامني القروض          

وعند توريد البـضائع، وعنـد    القرار عند منح أو تجديد قرض ما،       التخاذ
فوجود معايير للتقارير المالية الدولية يعتبـر    . تحديد الشروط الالزمة لذلك   

قروض فـي الـدول     مفيداً لمؤسسات اإلقراض الدولية التي تقوم بتقديم ال       
  . النامية

  : الشركات متعددة الجنسیة
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. مهمة جداً للشركات متعددة الجنسية    تعتبر معايير المحاسبة الدولية     
فالشركات التابعة لمجموعة من الشركات الدولية سوف تستفيد من توحيـد           

  : المعايير المحاسبية من عدة وجوه
. السجالت المحاسبية قد تحتاج إلى مجموعة من القوائم المالية وكذلك          )١(

 : قد تقوم بإعداد قوائم مالية مختلفة لتلبيةفالشركات التابعة 

 . التقارير الداخلية -أ 

 . التقارير الخارجية في البلد األجنبي  -ب 

 . المتطلبات الضريبية في البلد األجنبي -ج 

عندما تحتاج إلى إعداد قوائم مالية موحدة، فسوف يكون ذلك سـهالً             )٢(
وبالتالي سيتم تـوفير    وبة سوف تكون قليلة،     حيث أن التسويات المطل   

 . قدر كبير من الجهد والوقت عند إعداد هذه التقارير

سوف يكون من السهولة تحقيق التكامـل بـين التقـارير الداخليـة              )٣(
   . والخارجية وتطوير مقاييس أداء موحدة

  : شركات المحاسبة الدولیة
إعداد التقـارير   الشك أن غياب معايير المحاسبة الدولية المتعلقة ب       

 المالية يعوق قيام شركات المحاسبة الدولية بإعداد أدلة التعليمات وغيرهـا          
كما أن غيـاب مثـل هـذه        . التي يتم استخدامها في مكاتب تلك الشركات      
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ولهذا فهـذه   . المعايير يعوق انتقال موظفي هذه الشركات من بلد إلى آخر         
  . الشركات بحاجة ماسة لهذه المعايير

  : وراق المالیةأسواق األ
حيث نجد أنه في حالة انضمام الشركات إلـى أي سـوق لتـداول         
األوراق المالية فإنه يجب اتخاذ قرار بشأن أي المبادئ التي يجب أن تعـد        
القوائم المالية على أساسها، فهل تعد القوائم المالية للشركات األجنبية على           

 للمستثمرين المحليين أساس مبادئ المحاسبة المحلية التي سوف تكون مفيدة 
أو تعد على أساس مبادئ المحاسبة األجنبية وذلك لتخفيض تكاليف إعـداد            

  . مثل هذه القوائم

  :المنظمات المحلیة للمحاسبة
ال يمكن القول بأن أي منظمة محلية مصدرة للمعايير المحاسـبية           

المحاسـبة النظريـة    لديها الموارد الكافية للبحث المستمر في كل مشاكل         
ولذا فالتحرك تجاه معايير محاسـبية دوليـة يتـيح الفرصـة            . لتطبيقيةوا

  . الستخدام ما سبق إصداره وبحثه من قبل المنظمات المحلية والدولية

  :المحاسبون في الدول النامیة
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ففي الدول النامية ليست مهمة المحاسبة متطورة بـشكل كـاٍف أو           
محاسبية محلية، كما أن    يجعلها قادرة على تبني إصدار معايير       كبيرة بقدر   

بعض الحكومات ال تعطي االهتمام الكافي إلصدار مثل هذه المعـايير وال            
ولهذا فالمعايير الدولية قد    . تخصص لها جزءاً كافياً من مواردها الشحيحة      

تكون مناسبة لتلك الدول وسوف تقدم منافع لهذه المجموعـات فـي هـذه             
  : الدول
ì للقوائم الماليةكل المستخدمين  . 

ì           المعدين للقوائم المالية والذين يبحثون عن التوجيهات الخاصة بأنـسب
 . طرق المحاسبة

ì المراجعين عند تقويم مناسبة اإلجراءات المحاسبية المتبعة . 

ولهذا فمن الواضح جداً أن لدى المعايير الدوليـة فرصـة كبيـرة           
  . لتطوير التقارير المالية في الدول النامية

  :ةحكومات الدول النامی
فحكومات الدول النامية لديها القوة إللـزام الـشركات المـساهمة           

. باستخدام معايير المحاسبة الدولية عند إعداد التقارير فـي هـذه البلـدان            
المعايير الدولية للتقارير والمحاسبة يمكن أن يكون شـرطاً قبـل     فاستخدام  
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افع للحصول  فالدول المضيفة لديها الد   . االستثمار والعمل في الدول النامية    
  . على معلومات صحيحة وقابلة للمقارنة

  : السلطات الضریبیة
في حالة وجود شركات تابعة للشركات المحلية في دول أخرى، فإن 
الضرائب المستحقة على أرباح الشركات المتعددة الجنسية  عن العمليـات           

سوف تكون معقدة الحساب بسبب اختالف طرق الوصـول إلـى           الدولية  
لهذا فالمعايير الدولية يتوقع منها أن تقدم المساعدة وتخفف مـن           و. األرباح

  .هذا التعقيد

  :التمییز بین التوحید والتوافق
Standardization vs Harmonization  

أو قاعـدة    يعني تطبيق معيار واحـد       Standardizationفالتوحيد  
مـن  واحدة في كل الحاالت ولذا فالتوحيد ينطوي على فرض مجموعـة            

 فيعنـي   Harmonizationأما التوافق   . اعد الموحدة الصارمة والضيفة   القو
تطبيق معايير محاسبية مختلفة في بيئات معينة بدالً مـن معيـار واحـد              

وبعبارة أخرى فالتوافق هو عملية زيادة انسجام النظم المحاسـبية          . للجميع
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الموجودة في الدول المختلفة في العالم وذلك عن طريـق الـتخلص مـن              
وهذه تعتبر خطوة جوهرية على     . ليات غير الضرورية الموجودة بينها    العم

  . طريق المحاسبة الدولية

فمـصطلح التوافـق    "كما أن هناك فرقاً جيداً بين التوحيد والتوافق         
وهـذا  ". على عكس التوحيد يتضمن التوفيق بين وجهات النظر المختلفـة         

يعنـي أن اإلجـراءات    من التوحيد، فالتوحيد   واستمالةالمدخل أكثر عملية    
أما التوافق فأصبح أفضل    . المتبعة في بلد ما يجب تبنيها من قبل اآلخرين        

  . اتصال للمعلومات في شكل يمكن تفسيره وفهمه دولياً

فقد ذكرا بأن التوافق ما ) ١٩٩٠ Tay & Parker(أما تاي وباركر 
كن اإلشـارة  أي أنه يم. هو إال عملية االبتعاد عن التطبيقات المختلفة تماماً     

مجموعة قليلة  إليه بمجموعة من الشركات مجتمعة حول طريقة واحدة أو          
بينما ينظرا إلى التوحيد على أنـه عمليـة         . من الطرق المحاسبية المتبعة   

  . االتجاه نحو التماثل الكامل
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ولهذا فإنه يمكن القول بأن االتجاه الحالي هو اتجاه نحـو تحقيـق             
ود نحو تحقيق التوافق الدولي في التطبيقـات        التوافق وليس التوحيد، فالجه   

وعلـى أي   . المحاسبية تبذل على المستويات المحلية واإلقليمية والدوليـة       
كان فالهدف من التوافق هو تخفيض مجال االختيار بين السياسات           مستوى

أي أنه يمكن النظر إلى التوافق الدولي على أنه مجرد الحد من            . المحاسبية
  .محاسبية الموجودة على المستوى المحليعدد التطبيقات ال

  :مراحل إصدار المعاییر الدولیة
 طريقة مناسبة في إعداد     IASCتتبع لجنة معايير المحاسبة الدولية      

فيشارك في هذه العملية المعدون والمـستخدمون للقـوائم   المعايير الدولية،  
ار المعايير  المالية، والممارسون المهنيون والهيئات المحلية التي تقوم بإصد       

وهذه العملية تساعد في التأكد من ارتفـاع جـودة هـذه            . الخاصة ببلدانها 
لحاالت اقتـصادية   المعايير الدولية والتي تتطلب تطبيقات محاسبية مناسبة        

كما أن إتباع هذه الطريقة عند إعداد المعايير يؤكد علـى أن هـذه            . معينة
   .  الماليةمالمراجعين للقوائالمعايير الدولية مقبول للمستخدمين والمعدين و

  : أما المراحل التفصیلیة إلعداد أي معیار فتشمل
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ì             القرار بإضافة المشروع إلى برنامج عمل لجنـة معـايير المحاسـبة
 . الدولية والذي يعتمد على المشروع المقترح الذي يعده موظفو اللجنة

ì        حاسـبية  اإلعداد والموافقة ونشر مسودة للمبادئ التي تحكم المبادئ الم
 . التي تشغل أساس المعيار المقترح

ì       الموافقة من قبل المجلس على الوثيقة النهائية للمبـادئ التـي تـشكل
 . األساس لمسودة عرض المعيار المقترح

ì الموافقة ونشير معيار المحاسبة الدولي . 

ì          استشارة المجموعات االستشارية، والمنظمـات والهيئـات المهنيـة
ايير وبقية المجموعات واألفراد ذوي العالقة      والمنظمات المصدرة للمع  

 . على مستوى العالم لكل مرحلة من مراحل المشروع

ì          ومـسودة   تقييم المالحظات الواردة حول مـسودة مـذكرة المبـادئ 
  . العرض

 

  :مزایا التوافق المحاسبي الدولي
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الشك أن هناك مزايا ومنافع عديدة للتوافق المحاسبي الدولي، وفيما         
  : دد من هذه المزايايلي ذكر لع

تحسين عملية اتخاذ القرارات من المستثمرين الذين يتطلعـون إلـى            )١(
 . العمل خارج حدود بلدانهم

 . زيادة المعلومات المقارنة لنتائج عمليات الشركات في الدول المختلفة )٢(

  . زيادة اإلطالع على عمليات الشركات متعددة الجنسيات )٣(

رة التي يمكن الحصول عليها مـن  ولذا يمكن القول بأن الفائدة الكبي    
جراء وجود التوافق المحاسبي الدولي هي إمكانية المقارنة بين المعلومات          

ووجود هذه المعلومات المقارنة سوف يقضي على سـوء         . المالية الدولية 
الفهم السائد حالياً حول إمكانية االعتماد على القوائم المالية األجنبية وسوف       

  . معوقات النتشار االستثمار الدولييزيل واحداً من أهم ال

المالية مهم  فتحقق التوافق الدولي في المعايير المحاسبية والتقارير        
ليس فقط في توفير أساس المقارنة بالنسبة للمستثمرين الدوليين بل يتعـداه            

فالشركات سوف تستفيد مـن  . لزيادة درجة الثقة في صدق التقارير المالية      
فالشركات التي لها شركات تابعة في      . بأشكال مفهومة إعداد القوائم المالية    
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الخارج سوف توفر الكثير من الوقت والجهد لقلة عدد التسويات التي سيتم            
  . إجراؤها لحسابات الشركات التابعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة

كما أن المقرضين التجاريين والمستثمرين سوف تكون لديهم الثقـة    
كما أن هناك زيـادة فـي       . حاسبة والتقارير المالية المتوافقة   العالية في الم  

بوجود عالقة قوية جـداً بـين       االعتراف، وخاصة من قبل البنك الدولي،       
فالحكومات تطلـب   . األداء االقتصادي الضعيف لبلد ما وقدرته المحاسبية      

معلومات يمكن االعتماد عليها وفي وقتها المناسب وكافية لتنفيذ سياسـتها           
فاألعمال األساسية في تطوير وتنمية أي اقتصاد تتطلب مثـل          . تصاديةاالق

فالمقرضـون والـوكالء    . هذه المعلومات لخدمة كل الوظائف اإلداريـة      
الدوليون سوف يشعرون باطمئنان أكثر عن تقدم البنية االقتصادية األساسية  

  . إذا كانوا واثقين بوجود حد أدنى للمساءلة

توافق الدولي أن التحليل المالي للـشركات       ومن المنافع المتوقعة لل   
سوف يكون أكثر سهولة، فالتوافق الدولي سوف يزيد عدد المطلعين على           
القوائم المالية والمؤهلين لفحص القوائم المالية لبلد أجنبي والذي يمكـن أن       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

  معاییر المحاسبة الدولیة  السابعالفصل  ٧

 

١٨٤  

يزيد درجة ثقة الناس بالشركات األجنبية، وهذا يمكن أن يزيد فـي حجـم          
فهذه التدفقات الرأسمالية سوف تزيد من كفاءة أسـواق         . االستثمار الدولي 

لذا . رأس المال، وتقديم منافع لكل من المستثمرين والمصدرين في األسواق
سوف يتمكن كل من المستثمرين والمحللين الماليين من الحـصول علـى            
تقارير يمكن االعتماد عليها وفهمها والتي سوف تكون األساس في اتخـاذ            

فكل هؤالء المستخدمين لديهم مصالح شرعية وقويـة        . ارقرارات االستثم 
جداً في التأكيد على أن تكون المعلومات المالية المجمعـة فـي البلـدان               
المختلفة يمكن االعتماد عليها ومقارنتها، أو على األقل أن يتم اإلفصاح عن 

  . أية اختالفات

ـ         ال وفائدة أخرى من تحقيق التوافق الدولي وهي توفير الوقت والم
الذي يبذل حالياً في توحيد وتجميع المعلومات المالية المختلفة عندما يوجد           
أكثر من مجموعة من التقارير المطلوب إعدادها وفقاً لقوانين أو ممارسات          

كما أن التوافق الدولي سوف يجعل مـن الممكـن زيـادة            . محلية مختلفة 
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١٨٥  

 تكون متـسقة  المعايير المحاسبية عبر العالم إلى أقصى مستوى ممكن وأن    
  . مع األوضاع االجتماعية واالقتصادية والقوانين المختلفة

كم  ا أن ھن  اك م  ن لخ  ص المن  افع المحتمل  ة م  ن تحقی  ق التواف  ق ال  دولي ف  ي     
  :المعاییر المحاسبیة بـ

يخفض التكاليف الخاصة باألنظمة واإلدارة وذلك عن طريقـة إزالـة     -١
 .شورةاالزدواج في البيانات والمعلومات المالية المن

يسهل عمليات االتصال التجاري ويخفض درجة الغموض في تفـسير           -٢
 . البيانات المالية

كما أن الحكومات تعتمـد     . يوفر معلومات أفضل للوكاالت المركزية     -٣
على الشركات في توفير المعلومات ألغراض التخطـيط االقتـصادي    

  . والموازنة

محاسـبية لـه    القول بأن التوافق الدولي في المعـايير ال    ولذا يمكن 
ميزتان رئيسيتان، األولى أن التوافق المحاسبي الدولي سوف ييسر التجارة          

أسواق رأس المـال العالميـة   الدولية والنمو االقتصادي، والثانية أن كفاءة    
  . سوف ترتفع من جراء تحقيق التوافق المحاسبي الدولي
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١٨٦  

  :نقد المعاییر الدولیة
سبية نصيبها من النقد في وقت      لقد نالت عملية تدويل المعايير المحا     

مبكر جداً، بل إنها قد نُقدت قبل تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية، فقد             
فهناك . م بأنها الحل السهل جداً لمسألة معقدة جداً       ١٩٧١قيل عنها في عام     

  : ثالثة قيود أمام تدويل معايير المحاسبة الدولية بين الدول الصناعية
  . ات والتقاليد المحليةاالختالفات في الخلفي )١(

 .االختالفات في احتياجات البيئات االقتصادية المختلفة )٢(

  . تحدي التوافق الدولي للسيادة الوطنية )٣(

وهناك من نقد عملية وضع معايير محاسبية دولية موحدة بأنها حيلة 
. من قبل شركات المحاسبة المهنية الدولية الكبيرة لزيادة حجـم إيراداتهـا           

ى شركات محاسبة متعددة الجنسية لتطبيق المعايير الدوليـة    فنحن بحاجة إل  
وكما أن المؤسسات   . التي تمتاز بالصعوبة والتعقيد بالنسبة للبيئات المحلية      

المالية الدولية واألسواق العالمية مصرة على تطبيق المعايير الدولية فلـن           
  . طيقوم بتلبية هذا الطلب بشكل مرِض إال شركات المحاسبة الكبيرة فق
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١٨٧  

وهناك من نظر إلى أن توحيد المعايير المحاسبية دولياً سوف ينشأ           
علـى  عنه إفراط في المعايير وهذا التوجه مبني على افتراض أنه يجـب             

أن تــستجيب للــضغوط المتزايـدة وللظــروف االقتــصادية  الـشركات  
واالجتماعية والسياسية المحلية وبنفس الوقت االلتـزام بتطبيـق الدوليـة           

   . المرتفعة التكاليفالمعقدة و

  : تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة
يتم تطبيق المعايير المحاسبية الدولية كنتيجة إما لمعاهدة دوليـة أو           

فتطبيـق دول   . اختياري مع تـشجيع مهنـي لتطبيقهـا       سياسية أو بشكل    
المجموعة األوروبية للتوجيهات المحاسبية ذات العالقة يعتبر مثاالً للحالـة      

بقيـة الجهـود    أال وهي المعاهدات الدولية أو السياسية بينما تقـع           األولى
  . الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية ضمن الحالة الثانية

فعندما يتم تطبيق المعايير المحاسبية من خالل عمليات سياسـية أو     
قانونية أو تشريعية فإنها تكون قواعد تشريعية نموذجية تحكم هذه العملية،           

طراف ذات العالقة بتحديد القواعد األساسية، والقوانين الخاصـة         فتقوم األ 
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١٨٨  

بتطبيقها فقد يكون المثال المشاهد حالياً هـو الحاصـل فـي المجموعـة              
وبية حيث يتم استخدام معايير محاسبية دولية علـى نطـاق واسـع             األور

  . ويدعمها سلطة قانونية

بيعـة  أما بقية الجهود الخاصة بالمعـايير الدوليـة فهـي ذات ط           
المحاسـبية  اختيارية، وتعتمد على درجة استعداد المـستخدمين للمعـايير          

وفي فتحدث أبسط حالة عندما يكون المعيار الدولي تكراراً لمعيار محلي،           
قبول وتطبيق المعـايير المحليـة كقبـول        هذه الحالة ال تعارض، ويكون      

  . وتطبيق المعايير الدولية

ن المعيار الدولي، فاألولوية في     يختلف المعيار المحلي ع   أما عندما   
فبالنسبة للمعايير الدولية الصادرة من     . التطبيق الحالي هي للمعايير المحلية    

منظمات القطاع الخاص فإنه يوجد تسلسل هرمي لألولوية للمعايير المحلية         
 الجنسية ضغوط المنافسة    متعددةتواجه المنشآت   فعندما  . الدولية ثم المعايير 

سوق المالية باتجاه استخدام المعايير الدوليـة، فإنهـا تقـوم           السوقية، أو ال  
باستخدام المعايير الدولية وبنفس الوقت تقبل وتستخدم المعـايير المحليـة           
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١٨٩  

وهذا القبول المزدوج ينتج عنه في معظم الحاالت تقارير         . وتفي بمتطلباتها 
ة أخرى  مالية مزدوجة، مرة طبقاً للمعايير المحاسبية المحلية المالئمة ومر        

وهذا التوجه المزدوج في التقارير المالية      . طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية   
من قبل المنشآت متعددة الجنسية سوف ينتج عنه زيادة في القوة الدافعـة             

   .  المعايير المحاسبية الدوليةالستمرار عملية إصدار

ـ          شآت وبالنسبة لمدى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية من قبل المن
الصغيرة والكبيرة، المحلية ومتعددة الجنسية، الخدمية أو الصناعية علـى          
السواء، فإن هناك عزماً ضمنياً لكل من المصدرين والمعايير المحاسـبية           
الدولية والموصين بها بأنه ينبغي تطبيق هذه المعايير تطبيقاً شـامالً مـا             

 فلجنة معايير   .أي أن التفرقة في نوع النشاط خارج عن الموضوع        . أمكن
المحاسبة الدولية قد صرحت عن ذلك بوضوح في موضوع اإلفصاح فـي       
القوائم المالية للبنوك كإشارة واضحة بأنها معنية بهذه المعايير أكثر مـن            

  . غيرها من منشآت صناعية وتجارية
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١٩٠  

وفي الحقيقة أن حجم المنشأة ودرجة عالميتها يعتبران عاملين مـن   
ت المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم ال يتوقـع        فالشركا. عوامل التفرقة 

. منها الحاجة أو حتى القبول لمثل هذه المعايير المحاسبية الدولية المعقـدة           
بل تقوم بخدمتها بشكل كاف المعايير المحلية والتي عادة ما تفـرق بـين              

فعلى سبيل المثال، الـشركات المغلقـة فـي    . الشركات المفتوحة والمغلقة 
 من عدد من متطلبات مجمـع معـايير         هحدة األمريكية مستثنا  الواليات المت 

أما الشركات المتعددة الجنسية أو المنشآت الكبيرة . FASBالمحاسبة المالية 
المحلية المتعاملة مع أسواق رأس المال الدوليـة تعـد مـن االهتمامـات           

ة األساسية لمجمع معايير المحاسبة المالية باعتبارها األهداف الدولية لعملي        
ولهذا فقد تم إصدار عدد من المعايير المحاسبية        . تداول المعايير المحاسبية  

ولهـذا فقبـول المعـايير     . الدولية بالدرجة األولى لهذا النوع من المنشآت      
فـي المـستقبل     والذي في طريقة ويتوقع أن يـستمر         –المحاسبية الدولية   

  . الجنسية يرتكز بشكل كبير على المنشآت النشطة المتعددة –القريب 

  :معوقات التوافق المحاسبي الدولي
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١٩١  

الشك أن معرفة معوقات تحقيق التوافق المحاسبي الدولي مهمة جداً 
لفهم المحاسبة الدولية ألنها تعطي تصوراً عن مدى تعقيد هذا الموضـوع            

وألن . والمشاكل التي تواجه المحاسبين الذين يعملون في البيئـة الدوليـة          
  : رة فإننا سوف نقتصر على ذكر أهمهاالمعوقات والموانع كثي

  :القومیة
غالباً ما تحول القومية وتمنع بلداً ما من النظر بموضوعية للمزايا           
واألفكار والممارسات التي تنشأ وتتطور في بلد آخر بالرغم من مالئمتهـا     

لذا ال أحد يرغـب بقبـول المبـادئ والممارسـات           . الواضحة لذلك البلد  
فهناك عدم رغبة عامة موجـودة ضـمن ثقافـة          . المحاسبية لشخص آخر  

فهذه قد تكون سمة    .  ببلد آخر  سات الخاصة روالممالتبني المبادئ   الكثيرين  
ثقافية هامة جداً ألنها تمثل خط دفاع ضـد األخـذ بـالطرق المحاسـبية               

  . والتقارير المالية غير المالئمة للبيئة المحلية

عنـه الـرفض    الوطني الذي ينـتج      اإلعجابفمن صور القومية    
 االعتبـار  المحض للممارسات المختلفة السائدة في بلد آخر بدون األخذ في 
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١٩٢  

وهـذه  . المزايا النظرية والتطبيقية التي يمكن أن تقدمها هذه الممارسـات         
الحالة عادة ما تظهر في بعض الدول النامية عندما ينظر إلـى المعـايير              

الدولية على أنها متحيزة    المحاسبية الدولية المصدرة من قبل لجنة المعايير        
للممارسات المطبقة في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وفي نفـس          
الوقت فإن هذه المعايير المحاسبية الدولية ينظر إليها على أنها ال تعطـي             
االهتمام الكافي الحتياجات البيئة المحلية للدول النامية وبالتالي فإنها تعتبر          

ويمكن الرد علـى هـذه      .  لتلبية تلك االحتياجات   غير مالئمة وغير كافية   
النظرة بالحقيقة الماثلة وهي أن معظم الدول النامية تفتقد إلـى المحاسـبة             
المتطورة وبالتالي فإنه ليس لديها إال القليل الذي يمكن أن تقدمـه لعمليـة              
إصدار المعايير المحاسبية الدولية وأنها سوف تستفيد من تبنـي المعـايير            

  . الدولية يةالمحاسب

فتحقيق التوافق الدولي لمعايير محاسبية سوف ينتج عنـه تكـاليف       
مختلفة للمهنيين، وتكاليف سيادية كأن يفقد الدول بعض سيادتها الوطنيـة           
عندما تعتمد في حساب الضرائب القومية على أرقام محاسبية مفروضة من 
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 هم التي تعارفوا  والكالم نفسه ينطبق على المهنيين فإن لديهم طرق       . الخارج
  . عليها وال يرغبون في تغيير ممارستهم

القومية التي غالباً ما تظهر في الدول المتقدمة عنـدما          ومن صور   
تنفر تلك الدول من تغيير المعايير المحلية الخاصة بها والتي ُأعدت بعناية            
واستغرقت وقتاً طويالً وكانت نتيجة الطلب المتزايد عليها من قبـل تلـك             

وفي هذه الحاالت قد تكون المعايير الوطنية أعلى درجة مـن           . عاتالمجتم
المعايير المحاسبية الدولية من ناحية مالئمتها للبيئـات المحليـة وتحقيـق            
المتطلبات الخاصة وبالتالي فإن تبني المعايير الدولية بدالً مـن المعـايير            

اسـبية  المحلية يمكن اعتباره تخفيضاً في درجة ومستوى جودة النظم المح         
ويمكن حل مثل هذه المـشكلة    . المطبقة بالفعل محلياً وهذا أمر غير مقبول      

بتحقيق التوافق على أساس المناطق مثل التوافق األوروبي علـى سـبيل            
  . المثال

  : مجموعات المستخدمین

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  برنامج محاسبة البنوك والبورصات  المحاسبة الدولیة

  معاییر المحاسبة الدولیة  السابعالفصل  ٧
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لقد حدد كل من اإلطار النظري في الواليات المتحـدة األمريكيـة            
أن المستثمر يمكن اعتبـاره المـستخدم       وبيان المبادئ في المملكة المتحدة      
لكن على العكس فـي ألمانيـا فـإن         . الرئيسي للحسابات في هذين البلدين    

قع أعلى، وفـي بعـض الـدول    الضريبية يمكن أن يكون لها مو   السلطات  
فـال  . يمكن أن يقدم معلومات للحكومـة     " الخطة"كفرنسا نجد أن استخدام     

تخدمين وكذلك ترتيـب لهـذه      يوجد اتفاق على احتياجات مجموعات المس     
تجـاه  ولهذا فإنه من المستبعد تحقيق تقدم ملحـوظ         . المجموعات المختلفة 
  . تحقيق التوافق الدولي

لكن في حالة وجود أسواق رأس المال الكونية فإن المستثمر الدولي    
سوف يأخذ الترتيب األعلى على كل مجموعات المستخدمين، وبالرغم من          

 – يكون موقع تساؤل في الدول التي ال تحتاج          ذلك فإن هذا الوضع سوف    
ففي بعض  . لوجود سوق أوراق مالية لتمويل الشركات      -أو حاجتها ضئيلة  

الدول نجد أن تأثير سوق األوراق المالية قوي، وفي بعضها ينمو لكنه في             
أي أن أهميـة  البعض اآلخر ال يوجد واستمرار هـذا الوضـع محتمـل،      

  . للمستثمرين سوف تكون مختلفةالتقارير المالية الخارجية 
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فمجموعات المستخدمين المختلفـة تطلـب معلومـات مختلفـة،          
فالمستثمرون يحتاجون معلومات مالئمة ومفيدة التخاذ قرارات االستثمار،        
والسلطات الضريبية تطلب قوائم مالية معدة على أساس النظم والتشريعات          

لى أساس المعايير المحلية   مالية معدة ع  الضريبية، والحكومات تحتاج قوائم     
. والعاملون وممثلوهم يطلبون معلومات تحمل الطابع االجتماعي والعمالي       

ولهذا فليس من المحتمل أن يوجد النموذج المحاسبي المحدد الذي يوفر هذا        
فاألهـداف المختلفـة    . الكم من المعلومات والتقـارير الماليـة المختلفـة        

سـوف  ت المحاسبية يجب أن تخدمها      للمستخدمين الذين يرون أن المعلوما    
ينتج عنها استمرار وجود النماذج المختلفة التي يتم تطويرها لتوفير هـذه            

  . االحتياجات من المعلومات

  :Legal Systemالنظم القانونیة 
لقد أوجد الوضع التاريخي للتشريع المحاسبي حدوداً سوف يكـون          

على نظـام قـانوني     ففي بعض الحاالت التي تعتمد      . من الصعب إزالتها  
مدون، نجد أن تحقيق التوافق الدولي في التقارير المالية يستلزم تغيـرات            
في التشريعات، وهذا ماال تريد فعله أكثر الحكومات، أو أن تقوم الوحدات            
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تكون واحـدة   التجارية بإصدار مجموعتين منفصلتين من التقارير المالية،        
نونية المحلية واألخرى معدة طبقـاً      منها لتلبية االحتياجات والمتطلبات القا    

ولهذا نجد الشركات فـي بعـض       . المتفق عليها للمعايير المحاسبية الدولية    
لكنـه مـن    الدول وخاصة الدول اإلسكندنافية تصدر تقـارير مزدوجـة،          

المستبعد أن تقوم الشركات في أكثر الدول المتقدمـة بمثـل هـذا العمـل       
لمنافع الناتجة من اسـتخدام المـوارد       المزدوج، أما في الدول النامية فإن ا      

  . المحدودة في مثل هذا العمل سوف تكون بال شك أقل من التكاليف الباهظة

  :اختالف نقاط البدء
تمثل المستويات المختلفة لتأثير النظام القانوني لبلد ما على قوانين          
وتشريعات المحاسبة واحداً من العوامل التي تدل على أن الدول متجهة في            

ار تحقيق التوافق المحاسبي الدولي من نقاط بدء مختلفة وأنهـا ليـست       مس
فعملية تحقيق التوافق   . بالضرورة تسير في االتجاه نفسه أو السرعة نفسها       

الدولي يجب أن تأخذ في االعتبار التطور التاريخي للمحاسبية في أي بلـد             
جه إلى تلك   إذا كانت تريد أن ينتج من الممارسات المحاسبية لذلك البلد تو          

فالمحصلة النهائية لكل الـدول يمكـن أن        . الممارسات في البلدان األخرى   
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تكون في نفس التقاطع مع طريق التوافق الدولي لكن الطـرق والوسـائل             
فالبلدان التي لديها تاريخ طويل     . للوصول إلى هذه النقطة قد تكون مختلفة      

خذ بـه، بينمـا الـدول       المعايير المحاسبية الدولية مالئماً لأل    من استخدام   
األخرى التي تستخدم القوانين الصادرة من الحكومة تجد مثل هذا المـسار            

قد يحتـاج إلـى إعـداد       مساراً آخر   فهم يحتاجون   . غير مالئم لها مطلقاً   
وتخطيط إذا كانوا يريدون تقارير مالية وتطبيقات محاسبية متوافقة مع تلك           

  . ية الدوليةالدول التي تأخذ بمسار المعايير المحاسب

لهذا فإنه مهم جداً أن يعرف أنصار التوافق المحاسبي الـدولي أن            
الدول مختلفة األوضاع جداً وأنه ليس صحيحاً أن تتم معـاملتهم معاملـة             

فعملية التطوير يجب أن تتم بعناية فائقة وأن ال يكون المهـم هـو             . واحدة
فهذا مهم جداً   . فةنقطة النهاية بل من الضروري مراعاة نقاط البدء المختل        

األنظمة نفسها  عند مقارنة الدول النامية والدول المتقدمة حيث أن استخدام          
بل في دول معينة ال يستلزم منه أن تكون تلك الدول في نقطة البدء نفسها               

  . وال معدل التقدم نفسه في عملية التوافق الدولي
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  : الخالفات بین المنظمات
 التي لها عالقـة بعمليـة       –اصة  يوجد بين المنظمات العامة والخ    

.  اختالفات في األهـداف والطموحـات  –تحقيق التوافق المحاسبي الدولي    
فمن الضروري معرفة أنه ليس لهذه المنظمات نفس االتجاه أو القوة تجاه            

فكل منها لها فكرتها الخاصة بها والتي بناء عليهـا         . تحقيق التوافق الدولي  
 الدولي وتعمل لتحقيق منافعها، وهذا يعني       يتم التركيز على تحقيق التوافق    

أن لديهم توقعات مختلفة للممارسات المحاسبية المناسبة وكـذلك بالنـسبة           
  .لإلفصاح المالي

فهيئة األمم المتحدة على سبيل المثال تريد زيادة متطلبات اإلفصاح          
للشركات متعددة الجنسية مع األخذ بعين االعتبار مصالح الـدول الناميـة            

تعمل بها تلك الشركات متعـددة الجنـسية، أمـا منظمـة التعـاون              التي  
االقتصادي والتنمية فإنها تنظر لإلفصاح من وجهة نظر الدول المتقدمـة            

أي أنه من الوارد جـداً أن       . التي بها مقر تلك الشركات المتعددة الجنسية      
  .تنظر كل من المنظمتين إلى الحالة نفسها بطريقة مختلفة
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ات ليس من الضروري أن تمنع تحقيق التوافـق         ومثل هذه الخالف  
. الدولي أو أن تعوق محاوالتهم لكنها مجرد عوائق البد من التغلب عليهـا          

ولهذا هناك جهود واضحة من خالل االستـشارات لتقلـيص مثـل هـذه              
ومثل هذا التنسيق مهم جداً إذا كانت هذه المنظمات ال تريـد أن   . الخالفات

  .ية مرقعة مع فواصل ضعيفةتنتهي بأنظمة محاسبية دول

  :الھیئات المحاسبیة المھنیة
متوافقـة إذا   ليس هناك فائدة كبيرة من تطوير ممارسات محاسبية         

كان ال يوجد هيئة محاسبية فعالة ومؤثرة سواء من القطـاع الخـاص أو              
. مرتبطة بالحكومة، لتضع البرامج موضع التنفيذ وتلزم باألخذ بالتعليمـات  

ة النامية منها والتي تفتقد لمثل هذه الهيئة، نجد أن من           فبعض الدول وخاص  
الصعوبة بمكان المضي قدماً في عملية التوافق الـدولي باسـتثناء التقـدم          

وهذا البد وأن ينظر إليه على أنه من العوائق، فحجـم هـذا             . البطئ جداً 
وبالعكس فإن  . العائق له عالقة عكسية مع حجم قوة هيئة المحاسبة المهنية         

 هيئة المحاسبة المهنية قد تعمل بعكس عملية تحقيق التوافق الدولي ألن        قوة
. هذه الهيئات هي التي يمكن أن تدعم العوائق القومية التي سبق مناقـشتها            
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فالمهنة القوية سوف تشعر بأنها مؤهلة بشكل كـاف لمعالجـة المـشاكل             
المحاسبية في بلدها وسوف تقوم بحل تلك المشاكل بـدون النظـر إلـى               

  .التطورات الموجودة في دول أخرى أو إلى المنظمات الدولية

  :القصور في تعریف أھداف القوائم المالیة
. هناك قصور في تعريف متعارف عليه ألهداف القـوائم الماليـة          

فلجنة معايير المحاسبة الدولية تقترح أن هدف القوائم المالية هـو خدمـة             
أن اللجنة أيضاً ترى أن يمتد هذا المدى ليشمل         كما  . احتياجات المستثمرين 

اهتمامات المقرضين والعاملين، ولكنها لم تـذكر احتياجـات واهتمامـات          
  .الحكومة بهذه القوائم المالية ألغراض الضريبة وغيرها

أما في الدول النامية فإن البيانات االقتصادية التي تستخدم ألغراض      
مالً مهماً في التأثير علـى درجـة        التخطيط وألغراض اجتماعية تعتبر عا    

وهذا ناتج بسبب االنخفاض النسبي في درجة       . الثقة في المعايير المحاسبية   
 Creativeالتعقيد المحاسبي في تلك الدول، فقد توجد المحاسبة اإلبداعيـة  
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Accounting           بشكل واسع وقد توجه القوائم المالية لخدمة وتحقيق أهـداف 
  .على أنها تخدم اقتصاد ذلك البلداإلدارة التي ينظر إليها 

فالمملكة المتحدة واستراليا على درجة واحدة في هـذا المـضمار،       
فهدف القوائم المالية هو إعطاء الصورة الصحيحة والعادلة للوضع المالي          
والربحي، أما في الواليات المتحدة األمريكية فقد نص علـى أن أهـداف             

لعادل طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف     القوائم المالية المعنية هي التقديم ا     
  :عليها لـ
 

 .الوضع المالي )١(

 .نتائج العمليات )٢(

  .التغيرات في الوضع المالي )٣(

أما في بعض الدول األخرى فالهدف من القوائم المالية هو تقـديم            
لذا فهذه االختالفات فـي تحديـد       . المعلومات التي يطلبها قانون الشركات    

بر من أسبابا االختالف الواسع فـي الممارسـات         أهداف القوائم المالية يعت   
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. المحاسبية الوطنية، بل ومن العوائق في تحقيق التوافق المحاسبي الدولي         
فما لم يتم االتفاق على هدف محدد للقوائم المالية، فليس من الممكن تطوير             
معايير محاسبية متفق عليها ومقبولة من قبل جميع المـستخدمين للقـوائم            

  .المالية

  :قوانین المحلیة المتعارضةال
فالتعارضات الموجودة بين قوانين الضرائب والـشركات المحليـة        

ففي دول القارة األوروبية يعتبـر      . تعوق تحقيق التوافق المحاسبي الدولي    
قانون المحاسبة أكثر تطوراً منه في المملكة المتحدة، وبالتالي فـإن مـن             

  .ية عليهالصعوبة بمكان إدخال تعديالت وتغييرات جذر

كما أن متطلبات قوانين الشركات في بعض الدول تعوق تطـوير            
فبعض القوانين مثالً تحظـر اسـتخدام       . أداء فعال لمعايير محاسبية جيدة    

ممارسات محاسبية معينة وبعضها تحظر استخدام تلك الممارسات التي ال          
عـن  فعلى سبيل المثال المحاسبة     . تتمشى مع الحقائق االقتصادية األساسية    

االستثمارات طويلة األجل، نجد أن قانون الشركات األلماني يمنع استخدام          
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طريقة الملكية بينما نجد مثل هذه الطرق مستخدمة بشكل واسع فـي دول             
وكذلك نجد أن القوانين فـي      . كثيرة مثل الواليات المتحدة األمريكية وكندا     

قـائق  سويسرا تسمح باستخدام االحتياطيـات الخاصـة التـي تغيـر الح           
  .االقتصادية

كما أن تأثير هذا العائق يكون مضاعفاً عندما تكون تلك القـوانين            
متعارضة في نفس البلد، وتوجد هذه الحاالت عندما ينعدم إصدار القوانين           

  .المحلية حيث تنتج اتجاهات متعارضة لقضايا التقارير المالية

اسـبية  فقوانين الضرائب في دول كثيرة تعوق تطوير المعايير المح   
الجيدة ألن نظم تحصيل الضرائب مختلفة دولياً، وهذا بال شك سوف يقود            

فطالما أن نظم   . إلى وجود اختالفات في المبادئ واألنظمة المستخدمة دولياً       
تحصيل الضرائب مختلفة جداً بين الدول وطالما أن الحكومات لم تظهـر            

قوي يدعونا  منها عالمات تجاه توحيد أنظمة الضرائب، فليس هناك سبب          
إلى االعتقاد بأن هذا الحاجز أمام تحقيق التوافق المحاسبي الدولي سـوف            

  .يتالشى
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  :القصور في اإللزام بالتنفیذ
الشك أنه بدون وجود قانون دولي قوي يـدعم تحقيـق التوافـق             
المحاسبي الدولي، فإن أي هيئة دولية مصدرة لألنظمـة سـوف تواجـه             

حاسبة الدولي والتـي تعتبـر المـساهم        فلجنة معايير الم  . صعوبات كبيرة 
فهذه اللجنة  . األقوى في عملية التوافق الدولي تفتقد لمثل هذه القوة القانونية         

سوف تفشل ما لم تضمن الهيئات والمؤسـسات المـشاركة فيهـا التنفيـذ       
  .وااللتزام بهذه المعايير الصادرة في دولها التي تقوم بتمثيلها

ايير المحاسبية الدولية أية سلطة أو      وباختصار فليس لدى لجنة المع    
فاالعتماد . قوة تلزم باستخدام وتبنى ما يصدر عنها من معايير أو تعليمات          

األساسي في ذلك على جهود واستعداد األعضاء فيها وذلك عـن طريـق             
ولهذا فإنه من الـضروري أن      . الدعوة إلى تبني ما يصدر عنها في دولهم       

زم بتنفيذ هذه المعايير والتعليمات، وكذلك      يؤخذ في االعتبار وجود سلطة تل     
  .ضرورة وجود تنسيق وتعاون من الحكومات والهيئات المهنية

  :االختالفات البیئیة والثقافیة بین الدول
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تمثل االختالفات البيئية والثقافية بين الدول عائقاً أمام تطوير معايير 
ن يحالفها النجاح   فجهود تحقيق التوافق المحاسبي الدولي ل     . محاسبية دولية 

بدون األخذ في االعتبار المعايير المحاسبية الوطنية التي أصدرت استجابة          
ولهذا ينبغي لعملية تطوير المعايير المحاسـبية   . لظروف واحتياجات معنية  

الدولية أن تأخذ في االعتبار هذه االختالفات وأن تعطي االهتمام الكـافي             
  .الماليلتأثير البيئة الثقافية على اإلفصاح 

فالدين يعتبر من أهم العوامل المؤثرة، فتحريم الربا مثالً له تـأثير            
واضح على تحقيق التوافق الدولي في اإلجراءات المحاسبية، ومع هذا نجد           
أن عملية تحقيق التوافق الدولي مستمرة في تبنـي معـايير وإجـراءات             

راً يزيد فـي  فتحريم الربا يعتبر عنص. محاسبية غربية تقوم باحتساب الربا    
تعقيد تحقيق التوافق المحاسبي الدولي القائم علـى أسـس ومـصطلحات            

ولهذا فالتأثير المحتمل لإلسـالم علـى الـسياسات والتطبيقـات           . غربية
المحاسبية سوف يزيد من دراسة وتحليل االختالفات في المحاسبة ا لمحلية، 
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زيادة التـأثير   فالديانات عموماً والدين اإلسالمي خصوصاً لديها الفرصة ل       
  .الثقافي في سبيل تحقيق التوافق المحاسبي الدولي

وكذلك اللغة تعتبر عائقاً من عوائق التوافق المحاسبي الدولي، لكنها    
من العوائق التي يمكن التغلب عليها، وذلك عن طريق الترجمـة والنـشر       

  .بلغات مختلفة

جتماعية وبشكل عام فالمشكلة األساسية هي أن كل الدول لها بيئة ا          
وسياسية واقتصادية وثقافية مختلفة وأن من الصعب الحكم علـى بعـد أو             
قرب تحقق التوافق الدولي وأنه ينبغي المضي في عملية تحقيق التوافـق            

فلكي تنجح عملية التوافق الدولي     . الدولي في كل من هذه البيئات المختلفة      
المـستوى  ألي درجة على المستوى العالمي فإنه البد مـن اتفـاق علـى     

المطلوب لإلفصاح المالي للشركات والمعلومات المالئمـة للمـستخدمين         
وكذلك المستوى المطلوب للتقارير واسعة النطاق التي تساعد في التخطيط          
الوطني، ومعايير المحاسبة والمراجعة المطلوبة التي تعطـي الحـسابات          

  . توجد فيهاالمستوى المطلوب من إمكانية االعتماد عليها في البيئات التي
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 :جھود المنظمات المھنیة في تحقیق التوافق الدولي
  :لجنة معاییر المحاسبة الدولیة

International Accounting Standards Committee (IASC) 

 عندما  ١٩٧٣يرجع تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية إلى عام         
وكندا وفرنسا اتفقت المنظمات المهنية المحاسبية في تسع دول هي أستراليا        

وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا والمملكة المتحدة والواليـات المتحـدة          
م مـن كـل     ١٩٨٣ويتكون أعضائها منذ عـام      . األمريكية على تأسيسها  

المنظمات المهنية المحاسبية التي تتمتع بعضوية اإلتحاد الدولي للمحاسبين         
International Federation of Accountants (IFAC) وأصبح عددها في 

كما أن هذه الهيئات تمثل أكثر      .  دولة ٩١ هيئة يمثلون    ١٢٢م  ١٩٩٨يناير  
كما أنه يوجـد عـدد كبيـر مـن     . من مليون محاسب في كافة القطاعات    

المنظمات والدول التي تتعامل مع لجنة معايير المحاسبة الدوليـة وتطبـق     
  .ويةالمعايير الصادرة عنها بالرغم من عدم انضمامها للعض

الدول التي بھا منظمات محاسبیة مھنیة تتمتع بعضویة االتحاد الدولي 
  (IASC) ولجنة معاییر المحاسبة الدولیة  (IFAC)للمحاسبین 
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  بورجواي  المجر  األرجنتین
  بیرو  أیسالند  أسترالیا

  السعودیة  الھند  النمسا
  بولندا  أندونیسیا  جزر الباھاما

  البرتغال  العراق   البحرین
  رومانیا  إیرلندا  دیشبنجال

  الفلبین  إسرائیل  بیربادوس 
  سیرالیون  إیطالیا  بلجیكا

  سنغافورة  جامیكا  بتسوانا
  سلوفانیا  الیابان  البرازیل

  جنوب أفریقیا  األردن  بلغاریا
  أسبانیا  كینیا  كندا

  سیرالنكا  كوریا  شیلي
  السودان  الكویت  الصین
  سویسزالند  لبنان  تایوان

  السوید  لیسوتو  كولمبیا
  سویسرا  لیبیریا  كرواتیا
  سوریا  لیبیا  قبرص

  تنزانیا  لكسمبورج  جمھوریة التشیك
  تایالند  ماالوي  الدنمارك

  ترینداد وتوجو  مالیزیا  جمھوریة الدومنیكان 
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  تونس  مالطا  إكوادور
  تركیا  المكسیك  مصر
  أوغندا  نامیبیا  فیجي 

  إنجلترا  ھولندا  فلندا
  یات المتحدةالوال  نیوزالندا  فرنسا
  أورجواي  نیجیریا  ألمانیا

  فنزویالذ  النرویج  غانا
  یوغوسالفیا  باكستان  الیونان

  زامبیا  بنما  ھونج كونج
  زیمبابوي    

 ١٣ عـضواً، مـنهم     ١٧ويقوم بعمل هذه اللجنة مجلس مكون من        
دولة تمثلها المنظمات المهنية المحاسبية التي تتمتـع بعـضوية اللجنـة،            

 منظمات غير مهنية لكن لها اهتمام بما يصدر من تقارير           ٤باإلضافة إلى   
  :ولهذه اللجنة هدفان رئيسان هما. مالية
إعداد ونشر المعايير المحاسبية التي يجب إتباعهـا عنـد عـرض      )١(

البيانات المالية والسعي لجعلها مقبولة ومعموالً بها علـى نطـاق           
 .عالمي
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المحاسـبية،  العمل بشكل عام على تحسين األنظمـة، والمعـايير           )٢(
  .واإلجراءات الخاصة بإعداد القوائم المالية

فالهدف الثاني أضيف إلى الهدف األول من أجل جعل تحقيق مهمة           
  :اللجنة أكثر واقعية فالترتيب الحالي ألولويات عمل اللجنة كالتالي

تطوير المعايير المحاسبية لمقابلة احتياجـات أسـواق رأس مـال            ?
 .الدولية وقطاع األعمال

 .ير وتطبيق المعايير المناسبة للدول الناميةتطو ?

  .إزالة االختالفات بين المتطلبات المحاسبية الدولية والمحلية ?

فلجنة المعايير الدولية نفسها ليس له سلطة لدعم جهودهـا وهـذا            
فاللجنة تعتمد على جهود المنظمـات والهيئـات        . يعتبر من أهم معوقاتها   

ق تبني بعض االلتزامـات المحـددة،       األعضاء فيها لدعم أهدافها عن طري     
فهذه االلتزامات تستخدم لتشمل الحاجة للتأكيد علـى أن القـوائم الماليـة             
المنشورة معدة طبقاً للمعايير الصادرة من قبل لجنـة معـايير المحاسـبة             
الدولية أو هناك إفصاح يبين مدى عدم االلتزام بها وحاجـة المـراجعين             
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 فشل في اإلفصاح عن عدم إتبـاع هـذه          لإلشارة في تقرير المراجعة ألي    
كما أن هذه االلتزامات قد تم تنقيحها لتكون أكثر واقعية فهي اآلن . المعايير

  :تشمل ما يلي
ì             دعم عمل لجنة معايير المحاسبة الدولية وذلـك بنـشر المعـايير

 .المحاسبية الدولية في الدول المعنية

ì        منشورة متوافقة مـع    محاولة التأكيد على أن تكون القوائم المالية ال
 .المعايير المحاسبية الدولية واإلفصاح عن مدى االلتزام بها

ì            ،محاولة إقناع مصدري المعـايير المحليـة، شـامالً الحكومـات
والهيئات المشرفة على أسواق األوراق المالية، بأن تكون القـوائم          

 .المالية المنشورة معدة طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية

ì  المراجعين يأخذون فـي االعتبـار مـدى االلتـزام           محاولة جعل 
  .بالمعايير المحاسبية الدولية عند قيامهم بأعمال المراجعة

لذا يمكن القول بأن لجنة معايير المحاسبة الدولية تعتمد اعتماداً كلياً          
والقيام بمثل هذه المهمة قد . على جهود أعضائها في تحقيق هذه االلتزامات  
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ض الدول وذلك عندما ال يكون اإلطـار التـشريعي          يكون مستحيالً في بع   
تحت أي تحكم أو تأثير مباشر من قبل الهيئة المهنية العضو في اللجنة مثل    

بل حتى في الدول التي يكون للمهنة تأثير ال يوجد تعهـد            . اليابان وألمانيا 
  .واضح تجاه المعايير المحاسبية الدولية

 الدولية هو إصدار المعـايير      فاإلنجاز المهم للجنة معايير المحاسبة    
فإصدار وقبول هذه المعايير دولياً يعتبر خطوة جوهرية        . المحاسبية الدولية 

في الجهود المبذولة من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية تجـاه تحقيـق             
التوافق المحاسبي الدولي، فليس مستغرباً أن تجد الجزء األكبر من عمـل            

  .لمعايير الدولية المقبولةهذه اللجنة متعلقاً بتطوير ا

كما أن اللجنة تعتبر تحقيق التوافق المحاسبي الدولي جزءاً مهماً في 
عملية التحسين وليس تخفيضاً في جودة المعايير لتالئم الدول أو المنـاطق            

أي أن الهدف األساسي للجنة هو البحث عن المعايير والتطبيقات          . الضعيفة
لذلك نجد أن اللجنة في أحيان كثيرة . لماليةالتي تساهم في تحسين التقارير ا 
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تتبنى معايير لها متطلبات أكثر مما هو موجود في الدول األعضاء وترى            
  .أن هذه المتطلبات تؤكد بال شك على ضرورة تحسين التقارير المالية

  :میزانیة لجنة معاییر المحاسبة الدولیة
 الدعم المالي  الشك أن مما سهل عمل لجنة معايير المحاسبة الدولية        

من قبل المنظمات المهنية للمحاسبة والمحللين الماليين وشركات المحاسبة         
كما أن اللجنة تقوم في     . والشركات متعددة الجنسية وغيرهم من المنظمات     

  .الوقت الحالي بالحصول على بعض األموال من مبيعات منشوراتها

ـ            سنوات وتعتبر الزيادة في ميزانيتها من أبرز التطـورات فـي ال
م والمورد المـالي الوحيـد لهـا هـو          ١٩٨٥حيث أنه إلى عام     . األخيرة

المنظمات المهنية عدا بعض التبرعات والمنح البسيطة، وهذه المنظمـات          
كما كانـت   , المهنية تشمل المنظمات األعضاء في اللجنة وغير األعضاء       

م عنـدما أصـبحت   ١٩٨٢هذه األموال تصل مباشرة إلى اللجنة حتى عام   
اما المحللون الماليون فقد بدأوا     .  للجنة عبر االتحاد الدولي للمحاسبين     تصل

أما اإليرادات  . م١٩٨٦في المساهمة باألموال عندما انضموا للمجلس عام        
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والمـساهمات مـن شـركات      . م١٩٨٧من بيع المنشورات فقد بدأت عام       
م أما المساهمات من قبـل الـشركات متعـددة         ١٩٩٠المحاسبة بدأت عام    

  .م١٩٩١سية والمنظمات األخرى فقد بدأت عام الجن

وبالرغم من هذا التحسن في الميزانية، فإن ميزانية لجنـة معـايير     
المحاسبة الدولية مازالت منخفضة عند مقارنتها بالمنظمات المحلية التـي          

  .تقوم بإصدار المعايير

  :االتحاد الدولي للمحاسبین
International Federation of Accountants 

م، أي بعـد  ١٩٧٧ عـام    (IFAC)تأسس االتحاد الدولي للمحاسبين     
 بأربعة أعوام، بعـد توقيـع       (IASC)تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية      

كما أن أعضاء االتحـاد     .  دولة ٤٩ هيئة محاسبية تمثل     ٦٣اتفاقية من قبل    
الدولي للمحاسبين هم أعضاء في لجنة معايير المحاسبة الدولية لكن لجنـة            

بينما مـسئوليات االتحـاد     . معايير مسئولة عن التقارير المالية الخارجية     ال
فالهدف األساسي لالتحاد الدولي للمحاسبين     . الدولي للمحاسبين أكثر شموالً   
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هو تنمية ودعم التنسيق العالمي بين الهيئات المهنية المحاسبية وكذلك دعم           
دولي للمحاسبين مهـتم    فبالرغم من أن االتحاد ال    . التوافق المحاسبي الدولي  

أساساً بشأن إصدار اإلرشادات والتعليمات المتعلقة بالمرجعة الدوليـة، إال          
  .أنه مهتم أيضاً بأمور أخرى متعلقة بالتعليم، واألخالق والمحاسبة اإلدارية

فلالتحاد لجنة تخطيط تقوم بتطوير إستراتيجية شاملة ولجنة أخرى         
 World Congress of)ن وظيفتهـا تنظـيم اجتمـاع مجلـس المحاسـبي     

Accountants)     ومع ذلك فالعمل األساسـي     .  الذي يعقد كل خمس سنوات
لالتحاد يتم عن طريق لجان متعددة تغطي ممارسات المراجعـة الدوليـة            

  .والتعليم المحاسبي وأخالقيات المهنة والمحاسبة اإلدارية والقطاع العام

 به لجنة ممارسات  ولهذا يمكن القول بأن أهم عمل لالتحاد قد قامت        
 International auditing Practices Committee (IAPC)المراجعة الدولية 

. فهذه اللجنة مسئولة عن إصدار المشروعات األولية وإرشادات المراجعة        
وهدف هذه اإلصدارات هو تحسين درجة التوافق في المراجعة والخدمات          

ن هـذه اللجنـة، مثـل       وكافة المعايير التي تصدر ع    . األخرى عبر العالم  
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المعايير المحاسبية الدولية التي تصدر من لجنة معايير المحاسبة الدولية، ال 
يمكن أن تتعدى على المعايير والتشريعات المحلية، لكن أعضاء االتحـاد           

  .يتوقع منهم االسترشاد بها ما أمكن

كما أن هذه اللجنة مستمرة في العمل جنباً إلى جنب مع المنظمـة             
 International Organization of ألســواق األوراق الماليــة الدوليــة

Securities Commissions إلصدار إرشادات مراجعة متفق عليها ألغراض 
فهذه اللجنة سوف تأخذ في االعتبار متطلبات المنظمة        . تداول األسهم دولياً  

الدولية ألسواق األوراق المالية عند إصدار إرشادات جديدة مـع تعـديل            
  .ادات الحاليةاإلرش

كما أن لجنة التعليم مسئولة عن إصدار اإلرشادات المتعلقة بتعلـيم           
وتدريب المحاسبين قبل وبعد مرحلة التأهيل وهذه اإلرشادات تشمل التعليم          

  .المهني المستمر، تعليم وتدريب المحاسبين الفنيين

أما لجنة األخالقيات فهي مسئولة عن إصدار اإلرشادات المتعلقـة          
قيات المهنة التي ينبغي تنميتها من قبل الهيئات المهنيـة المحاسـبية            بأخال
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بغض النظر عن الخلفية والحالة الوطنية، وبغض النظر هـل المحاسـب            
  .ممارس أم ال

أما القضايا المتعلقة بالمحاسبة اإلدارية فقد قامت بتغطيتهـا لجنـة           
 مستوى كفـاءة    المحاسبة اإلدارية والمالية التي مهمتها الرئيسية هي زيادة       

 الذي  بالدوروتفاعل المحاسب اإلداري في المجتمع من أجل زيادة الوعي          
يقوم به فهذه اللجنة قامت بنشر اآلتي حول ممارسات المحاسبة اإلداريـة            

  :الدولية
ì مفاهيم المحاسبة اإلدارية. 

ì الرقابة الداخلية لقرارات المصروفات الرأسمالية. 

ì مخاطرةعرض العمالت األجنبية وإدارة ال. 

ì  الرقابة اإلدارية للمشروعات. 

ì إدارة تحسين الجودة. 

كما أن هذه اللجنة تبحث باتجاه اإلدارة الماليـة لألصـول غيـر             
الملموسة وتقديم سرد دولي لمصطلحات المحاسـبة اإلداريـة، فقـضايا            
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المحاسبة اإلدارية مثل محاسبة المسئولية وأسعار التحويل يلزم استعراضها         
  .ة المحيطة بهامن خالل البيئ

أما لجنة القطاع العام فهي مسئولة عن تطوير البرامج التي تسعى           
 هذه اللجنة   لتحسين اإلدارة المالية والمساءلة في القطاع العام، أي أن عمل         

نات المتعلقة بمدى مالئمـة إرشـادات المراجعـة    اييتركز على إصدار الب 
العامة غير الهادفة   الدولية للحكومات، والمؤسسات الحكومية والمؤسسات      

للربح، كما أن هذه اللجنة قد نشرت بياناً حول التقارير المالية لمؤسـسات             
  .األعمال الحكومية

ولهذا يمكن القول بأن االتحاد الدولي للمحاسبين يعتبر منبراً مهمـاً          
جداً والذي بناء عليه تتم مناقشة عدد مختلف من موضـوعات المحاسـبة             

م تطويرها بشكل يساعد علـى تحقيـق التوافـق    والمراجعة الدولية ومن ث  
المحاسبي الدولي والمحاسبي المهني، أي أن االتحاد يـرى نفـسه الهيئـة      
الدولية التي مهمتها تطوير وتعزيزي المهنة بشكل يجعلها توفر للمهنيـين           

  .خدمات ذات جودة عالية ومتسقة
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  :كما أن بیان مھمة االتحاد یحتوي على األھداف التالیة
ì المعايير وتطوير المهنة عن طريق  إصدار اإلرشادات الفنيـة           تعزيز 

والمهنية وعن طريق تشجيع تبني أراء االتحاد الـدولي للمحاسـبين            
 .ولجنة معايير المحاسبة الدولية

ì       تعزيز دور المهنة ومسئولياتها وإنجازاتها بتقديم وإظهـار اهتمامـات
 .أعضاء االتحاد وبخدمة اهتمامات المصلحة العامة

ì نشاء ورعاية مهنة قوية ومتماسكة وذلك بوجود القيادة في القـضايا           إ
المستجدة وبالتنسيق مع المنظمات المحلية واألعضاء ومساعدتهم فـي         

 .إنجاز األهداف اإلستراتيجية

ì          المساعدة على إنشاء وتطوير المنظمات الوطنية التي تخدم المحاسبين
 .لقطاع العام والتعليمفي الممارسات العامة وفي التجارة والصناعة وا

ì              إقامة الصلة مع المنظمات الدولية للتـأثير علـى تطـوير األسـواق
 .الرأسمالية وأسواق الخدمات الدولية

  

  :The United Nations (UN)  ھیئة األمم المتحدة
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يرجع اهتمام هيئة األمم المتحدة في تحقيق التوافق المحاسبي الدولي 
جتماعي التابع لهيئة األمم المتحدة في      إلى توصية المجلس االقتصادي واال    

م بتعيين مجموعة أشخاص بارزين لدراسة وضـع المنـشآت          ١٩٧٢عام  
متعددة الجنسية وإمكانية وجود نظام محاسبي موحد، فلقد قامت هيئة األمم           
المتحدة بمشروع كبير لجمع البيانات المتعلقة بأنشطة المنـشآت متعـددة           

علقة بإصدار التقارير المالية مع التركيـز       الجنسية وإنشاء معايير دولية مت    
 تـم تأسـيس   ١٩٧٦على اإلفصاح عن عمليات هذه المنشآت، وفي عـام       

  :مجموعة خبراء المعايير الدولية المحاسبية لتحقيق األهداف التالية
ì        مراجعة الممارسات الحالية التي تقوم بها المنشآت الدولية عند إعـداد

 . الدول المختلةالتقارير المالية ومتطلباتها في

ì             تحديد الفجوات في المعلومات الحالية المقدمة من هذه المنشآت فـي
التقارير المالية وفحص مدى مالئمة المقترحـات المقدمـة لتحـسين           

 .التقارير المالية

ì         التـي   – مع تعريفها    –التوصية بقائمة تبين الحد األدنى من العناصر 
يـة  لمن قبـل المنـشآت الدو     ينبغي أن تشملها التقارير المالية المعدة       
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وشركاتها التابعة، مع األخذ في االعتبار التوصـيات المقدمـة مـن            
 .المجموعات األخرى المهتمة في هذا الموضوع

م نشرت هيئة األمم المتحدة تقريراً يقـم اقتراحـاً          ١٩٧٧وفي عام   
المالية من قبـل     بزيادة واضحة في اإلفصاح  عن العناصر المالية وغير        

دولية، فقد تم اقتراح إصدار قوائم مالية موحدة، وتقديم معلومات        المنشآت ال 
مفصلة، ومعلومات غير مالية متعلقـة بالعمالـة والتوظيـف، واإلنتـاج            
ومعلومات غير مالية متعلقة بالعمالة والتوظيـف، واإلنتـاج ومعلومـات           

  .اجتماعية متعلقة بالتأثيرات البيئية المهمة المقترحة والجاري تنفيذها

ئة األمم المتحدة أظهـرت اهتمامهـا بـاختالف الممارسـات           فهي
 عند إصدار التقارير المالية للمنـشآت الدولـة وعـدم وجـود             ةالمحاسبي

المعلومات المقارنة التي تصدر عنها، فالمهم أن هذه المجموعات تبحـث           
عن تحقيق التوافق المحاسبي الدولي لمقابلة احتياجات المـستخدمين لهـذه        

صاً احتياجات المستخدمين في الدول الناميـة، ومعظـم         المعلومات وخصو 
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عمل هذه المجموعة تركز على وصف الممارسات المحاسبية المطبقة في          
  .الدول المختلفة

م تقدمت هيئة األمم المتحدة خطوة أخرى، وذلـك         ١٩٧٩وفي عام   
 والتقارير الدوليةبتأسيس مجموعة عمل حكومية لخبراء المعايير المحاسبية 

، وكان الهدف منها المساهمة في تحقيق التوافق الـدولي للمعـايير            المالية
المحاسبية، أي أنها ال تعمل كهيئة إلصدار المعايير، وإنما تقوم بمراجعـة            

  .ومناقشة معايير المحاسبة وقواعد إصدار التقارير المالية

المستمر فـي المعـايير    م تم تأسيس لجنة التطوير ١٩٨٠وفي عام   
ي االحتياجات الحالية والمتغيرة، والمشاورات والمفاوضات      لية التي تلب  والد

 لتأمين اتفاقية دولية بين الدلو المعنية، وترويج هـذه المعـايير            الضرورية
إلكسابها القبول من األطراف المعنية مثل المنظمات التجارية والـصناعية          
والعمالية والمهنية، وضمان اتساق التطبيق لهذه المعايير علـى المـستوى       
الوطني والدولي، ومن هذه األعمال يتبين أن هيئة األمم المتحـدة متجهـة         
نحو مساعدة الدول النامية عن طريق الحصول علـى المعلومـات مـن             
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المنشآت متعددة الجنسية والتي سوف تساعد هذه الدول في زيـادة درجـة    
الرقابة على عمليات تلك المنشآت، كما أن التنميـة االقتـصادية وحمايـة       

  . المنشآت تمثل أهدافاً مهمة بالنسبة لهيئة األمم المتحدةموظفي

  :منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة
The Organization For Economic Cooperation and Development 
(OECD) 

 منظمة دوليـة تأسـست عـام        ةوالتنمي االقتصاديمنظمة التعاون   
با وأسيا وأمريكـا   بلداً صناعياً، في أورو٢٤م عن طريق حكومات    ١٩٦٠

  لتوافـق ا يققحليست دوالً اشتراكية وتهدف إلى ت     الشمالية وأستراليا، لكنها    
الدولي في السياسات المتعلقة باالقتصاد والطاقة وتشجيع النمو االقتصادي         
والتنمية في الدول األعضاء، أي أنها توفر اآللية المناسبة للتـشاور بـين             

ادية العامة التي تشغلها مثـل قـضايا       االقتص رالدول األعضاء حول األمو   
  .ميزان المدفوعات ومعدالت الصرف

 االسـتثمار  لجنـة م شكل مجلس هـذه المنظمـة        ١٩٧٥وفي عام   
م أصدرت اللجنة بياناً حول     ١٩٧٦ثم في عام     والمنشآت المتعددة الجنسية،  
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االستثمار الدولي والمنشآت المتعددة الجنسية يحتوي على مجموعـة مـن           
لمنشآت متعددة الجنسية المتعلقة، باإلفـصاح التطـوعي مـن      اإلرشادات ل 

المعلومات المالية الخاصة بأعمال هذه المنشآت أي أن هذه اللجنـة التـي             
 بتصنيف وتبني هذه    مهتمةتضم مجموعة من المختصين من دول صناعية        

اإلرشادات وبشكل أخص تحقيق التوافق الدولي، لكن األولوية لإلفـصاح          
ير تقييم األداء، والعناصر األساسية المقترح اإلفصاح عنها قبل قواعد ومعاي

  :تشمل اآلتي
ì           هيكل المنشأة، مبيناً اسم موقع الشركة األم، وشركاتها التابعة، ونسبة

 .حصصها، واألسهم المملوكة بينها

ì            المناطق الجغرافية التي تنفذ فيها العمليات مع بيان النشاط أو األنشطة
 .لشركة األم وشركاتها التابعةالرئيسية التي تنفذها ا

ì          ،نتائج العمليات والمبيعات على حسب المناطق الجغرافية مـا أمكـن
 .وعلى حسب األنشطة الرئيسية

ì اإلضافات الكبيرة لرأس المال على حسب المناطق الجغرافية. 

ì ما أمكن، وعلى حسب األنشطة الرئيسية. 
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ì قائمة مصادر واستخدامات األموال للمنشأة ككل. 

ì عدد الموظفين في كل منطقة جغرافيةمتوسط . 

ì مصروفات البحث والتطوير للمنشأة ككل. 

ì السياسات المتعبة في التسعير. 

ì         المتعلقـة   باالنـدماج السياسات المحاسبية، مع الـسياسات المتعلقـة 
 .بالمعلومات المنشورة

م أسست هذه اللجنة فريق عمل للمعايير المحاسبية        ١٩٧٨ففي عام   
ير المحاسبية المقارنة وتقديم إيضاحات فنية للمصطلحات بهدف زيادة المعاي

المحاسبية التي ترد في المعلومات المالية التي يتم اإلفصاح عنها، بمعنـى            
أنها تقوم بتبادل وجهات النظر في عمل هيئة األمم المتحدة حيال المعـايير    

فريق م أقر هذا ال١٩٨١المحاسبية ومعايير إعداد التقارير المالية، وفي عام  
مذكرة السياسات المحاسبية ومصادر واستخدامات األموال، ومـصروفات        

  .البحث والتطوير

م تم إجراء مسح شامل للممارسات المحاسبية فـي     ١٩٨٠وفي عام   
الدول األعضاء كنوع من تقييم درجة االختالف في الممارسات المحاسبية          
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ويلة األجل لهذه   ونطاق التوافق بينها، كمما أنه يمكن القول بأن األهداف ط         
المنظمة هي العمل باتجاه تطوير إطار نظري دولي موافق عليه كقاعـدة            
لتحسين التوافق المحاسبي الدولي ومعايير إعداد التقارير المالية، كما أنـه           
يمكن القول بأن هذه المنظمة تدعم جهود لجنة معايير المحاسـبة الدوليـة             

(IASC)     نة كمراقبين ومن معوقات     وممثليها يحضرون اجتماعات هذه اللج
المحاسبة الدولية أن أعـضاء المجموعـة        هذه المنظمة في إصدار معايير    

األوروبية أعضاء في هذه المنظمة، وأعضاء هذه المنظمة مترددون فـي           
 مجموعة السوق األوروبية، كما أن من       تعليماتتبني معايير تتعارض مع     

األقل نمواً فـي تبنـي      معوقات نجاح هذه المنظمة تباطؤ الدول األعضاء        
  .المعايير التي استمدت في الدول األكثر تقدماً فقط

كما ينبغي التنبيه على أن القواعد والقوانين التي تصدر عن هـذه            
المنظمة هي اقتراحات مجردة، بمعنى أن تطبيقها من قبـل الـشركات أو             

 منظمة القـوة الحقيقيـة    الدول تطوعي وليس إلزامياً، حيث ال تملك هذه ال        
تباع هذه األنظمة والقوانين، وإنما هي منظمة سياسية اقتصادية         إللزامهم بإ 
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منذ إنشائها لكن اهتمامها في هذه المجال شجع المنظمات المهنيـة علـى             
  .العمل على تطوير الممارسات المهنية والمحاسبية

  European Community (EC)  :األوروبیةالمجموعة 
ة أنشطة في مجـال المحاسـبة       األوروبية مجموع المجموعة  تعتبر  

م بعد معاهدة روما التـي      ١٩٥٧عام  المجموعة  الدولية، فلقد تأسست هذه     
نصت على دستورها األساسي، وتتكون الجماعة األوروبية من مجموعـة          
دول أوروبا الغربية وتهدف إلى تحقيق التكامل االقتصادي بينها باإلضافة          

األساسية تقوم على مـا يـسمى       إلى تنمية الدول األعضاء فيها، وفلسفتها       
، حرية حركة الـسلع، والخـدمات،   (Four Freedoms)بالحريات األربع  

والناس، ورأس المال، وبالتحديد تدعو السياسة الـصناعية العامـة لهـذه            
الجماعة إلى تأسيس سوق داخلي حر داخل هذه الجماعـة، كمـا دعـت              

لى تأسيس بيئة أعمال م إ١٩٧٠السياسة الصناعية العامة لهذه الجماعة عام       
موحدة، مشتملة على توافق قوانين الشركات والضرائب، واألسباب الداعية         
إلى هذه األهداف تتضح من أن أنشطة الشركات تمتد إلى ما وراء الحدود             
الوطنية، والمساهمون وغيرهم يحتاجون إلى الحماية عبر هذه الجماعـة،          
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ه من الضروري، وجـود     ولتحقيق ما سبق وتشجيع حركة رأس المال، فإن       
تدفق من المعلومات المالية المتجانسة التي يمكن االعتماد عليها فـي إدارة       
أعمال داخل نطاق هذه الجماعة، وحيث أن الشركات في الدول المختلفـة            
لها نفس الشكل وتتنافس فيما بينها فإن من األفـضل أن تخـضع لـنفس               

ء الرسوم والحدود الجمركية    القوانين واألنظمة الضريبية، ومن األمثلة إلغا     
للمساعدة على حرية حركة السلع، وكذلك إلغاءا لمعوقات في سوق العمل،           
مثل ضرورة  الحصول على تصاريح العمـل، لتـسهيل حركـة تنقـل              
األشخاص، وهذه الفلسفة تقود إلى تحقيق التوافق في قـوانين الـشركات            

  .وبالتالي أساسيات المحاسبة

ة نشطة في تحقيق التوافـق فـي أساسـيات      إذاً فالجماعة األوروبي  
المحاسبة من خالل سلسلة من التعليمـات التـي تعتبـر غيـر ملزمـة               

ه التعليمات تتوقع نتائج معينة، لكـن       ذكالتشريعات طبقاً لمعاهدة روما، فه    
أسلوب وطرق تطبيق هذه التعليمات متروك للدول األعـضاء، فالجماعـة    

حدود القومية لها سلطة مهمة فـي       األوروبية تعتبر أول منظمة تتخطى ال     
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مجال اإلفصاح والتقارير المالية، فتأثيرها انتشر بشكل واضح حيـث أنـه    
لوحظ أن لهذه التعليمات تأثيرات مهمة على المنشآت المتعددة الجنسية التي   
تعمل داخل الجماعة بالرغم من أنهـا شـركات مـن خـارج الجماعـة               

 في المحاسبة هي التوجيـه الرابـع        األوروبية، فالتعليمات التي لها عالقة    
  .والخامس والسابع والثامن

م وله عالقة بشكل ١٩٧٨ صدر بشكل رسمي عام  :فالتوجیھ الرابع 
محتويات القوائم المالية السنوية لشركات القطاع العام والخـاص خـالف           

  :البنوك وشركات التأمين، ويمكن تلخيص الغرض منه في اآلتي
ية األعضاء واألشخاص المستفيدين من حيث    التنسيق بين القوانين لحما     -أ 

نشر وعرض محتويات الحسابات والتقارير السنوية الخاصة بالشركات 
 .المحدودة المسئولية، وكذلك المبادئ المحاسبية المتبعة في إعدادها

وضع حد أدنى قانوني أوروبي لمتطلبات اإلفصاح عن المعلومات           -ب 
 .سةالمالية للجمهور من قبل الشركات المتناف
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وضع القواعد التي تضمن التعبير الصحيح والعادل عن حقيقة المركز           -ج 
 .المالي للشركات ونتائج أعمالها

تقديم أكبر قدر ممكن مـن المعلومـات عـن الـشركات المـساهمة            -د 
  .للمساهمين واألطراف األخرى

م ويتعلق بـشكل    ١٩٨٤ هذا التوجيه اقتُرح عام      :التوجی ھ الخ امس   
ية للشركات محدودة المسئولية، هـذا التوجيـه        وإدارة والمراجعة الخارج  

المقترح يطلب من الشركة التي فيها أكثر من ألف موظف فـي الـسوق              
األوروبية إشراك موظفيها أو عمالها في اتخاذ القرارات كما أنـه يحـدد             
بعض القواعد المنظمة للجمعية العمومية وكذلك إقـرار القـوائم الماليـة            

  .جي وأتعابه وواجباته تجاه الشركةللشركة تعيين المراجع الخار

م ١٩٨٣ صدر هذا التوجيه في شهر يونيو عـام          :التوجی ھ ال سابع   

لماليـة الموحـدة وقـدم بعـض        اوقد تعرض هذا التوجيه لقضية القوائم       

اإلرشادات لتوحيد التقارير المالية، فالشركات في الـدول األعـضاء فـي       
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 لها شركات تابعة في      لكن –الجماعة األوروبية وكذلك الشركات خارجها      

  . يجب عليها إعداد قوائم مالية موحدة في ذلك البلد–أحد الدول األعضاء 

م، وقـد  ١٩٨٤ صدر هذا التوجيه في إبريل عـام    : الثامن التوجیھ

استعرض الحد األدنى لمؤهالت المراجعين، وذلك لتشمل التعليم والتأهيـل      

 والتدريب النظري والعملي المهني وبحد أدنى التأهيل الجامعي، لذا فالتأهيل

  .مطلوبان من قبل اجتياز التأهيل المهني

لذا يظهر جلياً دور الجماعة األوروبية في تحقيق التوافق المحاسبي        

  .الدولي في نجاها في زيادة مستوى اإلفصاح عن المعلومات دولياً

وبشكل مختصر فقد ظهر مما سـبق عـرض ألنـشطة وجهـود             

ة، مثـل األمـم المتحـدة ومنظمـة التعـاون         ية والحكومي لالمنظمات الدو 

االقتصادي والتنمية والجماعة األوروبية، في مجال المعلومات المحاسـبية         

أنها تتعداه للتأيد على ضرورة اإلفصاح المالي المقارن         و واإلفصاح المالي 

  :دولياً، وهذه العملية ينظر إليها على أنها قاعدة جوهرية في
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 .الية للمستثمرين واألطراف األخرىوجود منافسة عادلة وحماية ع -١

 .عملية وضع السياسات من أجل التحكم بها وتنفيذها -٢

فدور ونفوذ هذه المنظمات وتأثيرها ملحوظ في هذه العملية، لكنـه           

ليس من الضروري أن يكون هذا مرتبطاً بمصلحة الـشركات المتعـددة            

ـ              دار الجنسية، بل يتعداه إلى تـشجيع األعمـال التجاريـة الدوليـة وإص

  .التشريعات المتعلقة بالمنشآت المتعددة الجنسية

ومع مالحظة أن ما سبق من استعراض مختصر ألهـم الجهـات            

المؤثرة في دفع عجلة التوافق المحاسبي الدولي، إال أنه يوجد جهات أخرى 

مختلفة وطنية ومحلية ودولية لها تأثير ملحوظ في دفع عجلة التوافق أيضاً            

  :منها

  
ì بین اتحاد المحاس

  اآلسیویین
Asian Federation of Accountants (AFA) 

ì  مجلس المحاسبة
  األفریقي

African Accounting Council (AAC) 
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ì لى ااالتحاد الكونفدر
  المحاسبي

Confederation of Asian and Pacific 

ì الباسفیك وآسیا  Accountants (CAPA) 

ì  االتحاد الشمالي
  للمحاسبین

Norte Federation of Accountants (NFA) 

ì ة منظمات یعجم
المحاسبة في غرب 

  أفریقیا

Association of Accounting Bodies in West 
Africa (ABWA). 

ì  جمعیة المحاسبة
  األمریكیة

American Accounting Association (AAA) 

ì  جمعیة المحاسبة
  األكادیمیة الكندیة

Canadian Association of Academic 
Accounting (CAAA) 

ì  جمعیة المحاسبة
  األوروبیة

European Accounting Association (EPA) 

ì جمعیة المحاسبة الیابانیة  Japan Accounting Association 

ì ة مدرسي یجمع
  المحاسبة الجامعیین

Association of University Instructors in 
Accounting (AUIA) 

ì  اتحادات المحللین
  المالیین

Financial Analysis Federations (FAF) 

ì  اتحاد المحاسبین
  القانونیین العرب

Arab Society of Certified Accountants 
(ASCA). 
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 المراجع
الدين إبراهيم مصطفى، المحاسـبة المتقدمـة، إصـدارات         صالح  . د -١

 .٢٠٠٢السعودية للمحاسبة، اإلصدار الرابع، الجمعية 

محمد عالء الدين عبد المنعم، المحاسبة     . بر، د  عبد الرحمن الج   نبيه. د -٢
عودية الدولية اإلطار الفكري والواقع المعملي، إصدارات الجمعية الس       

 .١٩٩٨للمحاسبة، اإلصدار الخامس عشر، 

٣- Accountants international Study Group, Consolidated 

Financial Statements, New York: Author, 1973, 

Paragraphs 28-33. 

٤- Choi, Frederik K.D.S. and Mueller, Gerhard G., An 

Introduction to Multinational Accounting, Englewood 

Cliffs, Prentice-Hall, Inc., 1978. 
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٥- Frederick D.S Choi and Gerhard G Mueller, 

International Accounting, Second Edition, Engleweek 

Cliffs, Prentice-Hall, Inc., 1992. 

٦- Rueschhoff, Norlin. G, International Accounting and 

Financial Reporting, Prentice-Hall, Inc., New York, 

1996. 

٧- Weirich, Thomas R, Avery, Clarence G and Anderson, 

Henry R., International Accounting Varying 

Definitions, The International Journal of Accounting, 

1991. 
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