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 بحث مدتخلص من رسالة ماجدتيخ بعشهان
تحليل افزلية التحهل في بشاء السعاييخ السحاسبية الى اساس "السبادئ مقابل القهاعج" الغخاض 

 سة ميجانيةدرا –رفع مدتهيات جهدة االفراح 
 

 مجى أفزلية مجخلي السبادئ والقهاعج في اعجاد السعاييخ السحاسبية
 ملخص البحث

" الزبادئ مقابل  إلى بياف مجى أفرلية بساء الزعاييخ الزجاسبية على اساس  البجث اىح ىجؼ
القهاعج " ألغخاض رفع مخةهيات جهدة االفذاح ، فزع تسهع الخياسات والزبادئ والزعاييخ 

خخى بةسهع مجاخل اعجاد ىحه الزعاييخ والةي تدزل مجخلى القهاعج والزبادئ الزجاسبية من دولة أل
زادت الدكهؾ حهؿ مذجاقية القهائم الزالية وجهدة الةقاريخ الزالية ، خاصة بعج االنييار الزالي 

إلى اف  نيا الزخبب الخئيخي وخلذت الجراسةأتيزت فيو الزعاييخ الزجاسبية بأالعالزي والحي 
الزعاييخ الزجاسبية الزعجة على اساس الزبادئ افرل من الزعاييخ الزجاسبية الزعجة على اساس 

 القهاعج  .
 الكلسات السفتاحية :

الزعاييخ الزجاسبية على اساس الزبادئ  –معاييخ الزجاسبة االمخيكية  –معاييخ الزجاسبة الجولية 
 الزعاييخ الزجاسبية على اساس القهاعج  –

ABSTRACT 

The aim of this research is to demonstrate the preference for building 

accounting standards on the basis of "principles versus rules" for the 

purpose of raising the levels of quality of disclosure. With the diversity of 

accounting policies, principles and standards from one country to another, 

the diversity of approaches to preparing these standards, which include the 

two entries of rules and principles, increased doubts about the reliability of 

financial statements and the quality of reports Financial, especially after the 

global financial collapse, in which accounting standards were accused of 

being the main cause. The study concluded that the accounting standards 

prepared on the basis of principles are better than the accounting standards 

prepared on the basis of rules. 

Key words: 

IAS – US GAAP – Principles based accounting standards – Rules based 

accounting standards  
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 مقجمه ومذكلة البحث : -1
عائقًا اماـ تجقيق ىػجؼ اساسػي مػن لقج اصبح وجهد اساسين للزعاييخ الزجاسبية )مبادئ / قهاعج ( 

تطػػهيخ الزعػػاييخ الزجاسػػبية وىػػه "الهصػػهؿ إلػػى مثزهعػػة واحػػجة مػػن الزعػػاييخ الزجاسػػبية " و خػػبب 
اإلخػػػةبؼ بػػػين ىػػػحاف األساسػػػاف والزدػػػالل الساجزػػػة عػػػن للػػػت مػػػن جيػػػة ، وادراؾ الهال ػػػات الزةجػػػجة 

القائزة على الزبادئ مزتلػة فػي اسبية األمخيكية للجثم والزكانة الةي اصبجت تكةخييا الزعاييخ الزج
الجولية في الةقخيخ الزالي من خبؿ الةهجو الجولي الزةدايج نجهىا من جيػة اانيػة ، معاييخ الزجاسبة 

سػػػػػسهات بالعزػػػػػل علػػػػػى مدػػػػػخوع الةقػػػػػار   مػػػػػن IASBو  FASBبػػػػػجأت اليياةػػػػػاف الزجاسػػػػػبيةاف 
(Convergence)  االمخيكيػػػػة مػػػػن اجػػػػل إ ثػػػػاد حػػػػل بػػػػين الزعػػػػاييخ الزجاسػػػػبية الجوليػػػػة والزعػػػػاييخ

 للهصهؿ إلى مثزهعة لإلخةبفات العجيجة الزهجهدة بيسيزا 
 . واحجة من الزعاييخ الزجاسبية تةخم بالقبهؿ بين محةلف البلجاف

 أهسية البحث : -2
 كةخب البجث أىزيةو مزا احجاةو األزمة الزالية العالزية واالنييار الزالي اللبخ الدخكات العالزية 

إلى إعادة السظخ في أسذ بساء الزعاييخ الزجاسبية لذياغة معاييخ مجاسبية مةخقة وتفي  مزا أدى
بزةطلبات جهدة االفذاح ، كزا الةخب البجث اىزيةو من نجرة الجراسات العخ ية الةي تطخقت 
السذ بساء الزعاييخ الزجاسبية وإلقاء الرهء على ااخ االخةبؼ بين الزعاييخ القائزة على اساس 

بادئ مقابل الزعاييخ القائزة على اساس القهاعج على مخةهى جهدة االفذاح وللت لديادة جهدة الز
الةقاريخ الزالية ، نظخا لزا تزتلو الزعاييخ الزجاسبية من أىزية في تجقيق جهدة الةقاريخ الزالية 

 ومذجاقيةيا وشفافيةيا .
 خطة البحث : -3

مجى افرلية مجخلي الزبادئ والقهاعج في اعجاد  سةقهـ الباحتو من خبؿ ىحا البجث بالهقهؼ على
 الزعاييخ الزجاسبية وللت بجراسة اآلتي : 

 أواًل   : الةهافق الزجاسبي الجولي
 اػػانيًا : خذائص الزعاييخ الزجاسبية الزعجة بين الزبادئ والقهاعج

 اػػالتًا : جهدة الزعاييخ الزجاسبية بين الزبادئ والقهاعج
 رابعاً : االنةقادات الزهجية لكب الزجخلين 



 

 د/ هديل يوسف                  بشاء السعاييخ السحاسبية الى اساس "السبادئ مقابل القهاعج"

412 

0202العدد األول                                       الدراسات المالية والتجارية        مجلة   

 خامخًا: مبخرات ومدا ا الةجهؿ إلى اساس الزبادئ في اعجاد الزعاييخ الزجاسبية  
 أهجاف البحث : -4

 –القهاعج مقابل الزبادئ  –ييجؼ البجث إلى مديج من الجراسة ألسذ وضع الزعاييخ الزجاسبية 
االفذاح ، وللت من خبؿ االجابة على تخاؤالت  وتأايخ كل مسيزا على زيادة مخةهيات جهدة

 مججدة :
 ما ىه دور الزبادئ مقابل القهاعج في الةهافق الزجاسبي الجولي ؟
 لزالا الةجهؿ إلى اساس الزبادئ في اعجاد الزعاييخ الزجاسبية ؟

 مشهج البحث : -5
للةجليل السظخي  عج البجث من البجهث السظخية واعةزجت فيو الباحتة على الزسيج اإلسةسباطى 

للجراسات الخابقة لات الذلة بالجراسة للهقهؼ على مجى افرلية الزعاييخ الزجاسبية الزعجة على 
اساس الزبادئ مقابل القهاعج الغخاض رفع مخةهيات جهدة االفذاح من خبؿ جزع وتجليل 

 ات والسجوات .الجراسات العلزية ، ورسائل الزاجخةيخ والجكةهراه ، والجوريات العلزية والزؤتزخ 
 الجراسات الدابقة : -6
 (  , 9115Dennisدراسة )  -1

بعسػػهاف " تػػأايخ الزعػػاييخ الزجاسػػبية علػػى اسػػاس الزبػػادئ مقابػػل القهاعػػج علػػى جػػهدة الةقػػاريخ الزاليػػة 
وادارة االر ػػاح " ، وتيػػجؼ ىػػحه الجراسػػة إلػػى اسةكدػػاؼ مػػا الا كػػاف للزعػػاييخ الزجاسػػبية القائزػػة علػػى 

القهاعػػػج ااػػػخ علػػػى جػػػهدة الةقػػػاريخ الزاليػػػة واسػػػةخاتيثيات ادارة االر ػػػاح ، حيػػػث قامػػػت الزبػػػادئ مقابػػػل 
باسةحجاـ مةغيخ خاص بخسة واحجة ليهضح مجى تأايخ سلهؾ الزجاسبة للدخكات بحذػائص مييػار 
مجػػجد فػػي الهال ػػات الزةجػػجة االمخيكيػػة ، مكيػػاس اسػػاس االسػػةجقاؽ ، الخػػلهؾ الزػػالي ، االسػػةجقاقات 

 لةجفقات السقج ة غيخ الطبييية لةقييم اآلاار .الزةهقعة وا
وخلذػػت الجراسػػة إلػػى اف اسػػةحجاـ اسػػاس االسػػةجقاؽ واحةزاليػػة سػػهء االدارة الزػػالي اقػػل ، واف ادارة 
االر ػػػػاح اعلػػػػى عسػػػػجما تكػػػػهف معػػػػاييخ الدػػػػخكات التػػػػخ اسػػػػةسادا إلػػػػى الزبػػػػادئ ، إال اف ادارة االر ػػػػاح 

 نةيثة للزعاييخ الزخةسجة إلى القهاعج. الجكيكية الةي قج تكهف التخ تكلفة ىي
 ( ,9112Kathryn and mollyدراسة ) -9

بعسهاف " ىل االحكاـ الزيسية للزػخاجعين التػخ تعػخض لبنةقػاد فػي اػل معػاييخ مجاسػبية غيػخ دقيقػة 
؟" حيػػػث ناقدػػػت ىػػػحه الجراسػػػة اراء العجيػػػج مػػػن الزػػػخاجعين حػػػهؿ احكػػػاميم الزيسيػػػة فيػػػخى العجيػػػج مػػػن 
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 moreاف احكػػاميم الزيسيػػة التػػخ تعخضػػا لبنةقػػاد واعػػادة الةقيػػيم مػػن التػػخ مػػن طػػخؼ الزػػخاجعين 
second – guessing  فػػي اػػل تطبيػػق الزعػػاييخ الزجاسػػبية االقػػل تججيػػجاless precise  (

 القائزة على الزبادئ ( ، ومن ام الةعخض للزخائلة القانهنية بدكل البخ .
القهاعػج )  ريخ الزعػجة وفقػا للزعػاييخ الزجاسػبية القائزػة علػى وتهصلت الجراسة إلى انو في حالػة الةقػا

( فػػػاف احكػػػاـ الزػػػخاجعين بدػػػاف ىػػػحه الةقػػػاريخ تةعػػػخض لبنةقػػػاد بدػػػكل اقػػػل preciseشػػػجيجة الةججيػػػج 
مقارنة بالزعاييخ الزجاسػبية القائزػة علػى الزبػادئ االقػل تججيػجا ، كزػا تهصػلت إلػى انػو فػي القرػا ا 

زجاسػػػػبة باالىزػػػػاؿ وتلبيػػػػة رفبػػػػات العزيػػػػل فػػػػي مثػػػػاالت تطهيػػػػع االر ػػػػاح الةػػػػي يػػػػةيم فييػػػػا مكةػػػػب ال
والةبعػػب بالةقػػاريخ الزاليػػة فػػي اػػل تطبيػػق الزعػػاييخ الزجاسػػبية القائزػػة علػػى الزبػػادئ  كػػهف ىسػػاؾ 

 صعه ة .
   , Mohammad et al )9112 دراسة ) -3

ا ىػػػه دراسػػػة ااػػػخ معػػػاييخ بعسػػػهاف "ااػػػخ دقػػػة الزعػػػاييخ الزجاسػػػبية علػػػى قػػػخارت الزخاجػػػع " اليػػػجؼ مسيػػػ
الزجاسبة الزبسية على قهاعج جامجة مقابل معاييخ الزجاسبة الزخنة ولثسة الزخاجعو علػى عزػل تقخيػخ 

والثامػجة )القهاعػج ( ونػهع   -مالى ىثهمي ، وتطخؽ الاخ نهع معػاييخ الزجاسػبة الزخنػة ) الزبػادئ( 
، واشػػارت السةػػائج إلػػى اف الزػػخاجعين لثسػػة الزخاجعػػة ) قهيػػة أو ضػػييفة ( علػػى مثزهعػػة الزػػخاجعين 

ىم اقل عخضة لعزل تقخيخ ىثهمي في ال الزعاييخ الزخنة عن الزعاييخ الثامجة ، وا رػا ال يهجػج 
اي ااػػخ لسػػهع لثسػػة الزخاجعػػو علػػى اصػػجار تقخيػػخ مػػالي ىثػػهمي ، واشػػارت السةػػائج إلػػى اف معػػاييخ 

 جهدة الةقاريخ الزالية. الزجاسبة تةجخؾ في اتثاه الزعاييخ االقل مخونة بةجخين
 أواًل : التهافق السحاسبي الجولي :

 ماهية التهافق السحاسبي: -1
لقج أورد احج الكةا  في الفكخ الزجاسبي مقهلة " غالبا ما  دعخ الجارس لزهاضػيع الزجاسػبة الجوليػة 
وخاصة مهضهع الةهافق الزجاسبي انو بجاجة إلى الفيم والةفخقة بين معاني الزفاليم التباػة وىػي ) 

والةهافػػػق ( والةػػػي غالبػػػا مػػػا تخػػػةحجـ بةػػػجاخل لإلشػػػارة لعزليػػػة الةهافػػػق الػػػجولي  –والزعػػػايخة  –الةهحيػػػج 
للزجاسػػػبة دوف وجػػػهد تعخيػػػا مجػػػجد ليػػػا ، ويةزتػػػل الفػػػخؽ بيسيػػػا فػػػي درجػػػة الةثػػػانذ فػػػي االنظزػػػة 

ىػػػه العزليػػػة الةػػػي يػػػةم فييػػػا  Harmonizationوالززارسػػػات الػػػحي تخػػػعى لةجكيقػػػو ، ال اف الةهافػػػق 
 Harmonyلةسهع الكلي فػي الززارسػة ، والسةيثػة السيائيػة ىػي حالػة االنخػثاـ ابةعاد الزجاسبة عن ا

، حيث اف جزيع الزداركين في العزلية يةثزعهف حهؿ احج االساليب الزجاسبية الزةهفخة ، أو حػهؿ 
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عػػػػػػػجد مجػػػػػػػجود جػػػػػػػجا مػػػػػػػن االسػػػػػػػاليب الةػػػػػػػي تػػػػػػػختب  ارتباطػػػػػػػًا وايقػػػػػػػًا فيزػػػػػػػا بيسيػػػػػػػا ، امػػػػػػػا الزعػػػػػػػايخة 
Standardization  العزليػػػة الةػػػي يةفػػػق بزهجبيػػػا جزيػػػع الزدػػػاركين علػػػى اتبػػػاع الززارسػػػات فيػػػي

الزجاسبية نفخيا أو الزةدابية ججًا ، وعسجما يةم تجقيق ىحا االتفاؽ ، فاف السةيثة السيائية ىي حالة 
، والدػكل الةػالي يهضػح ىػحه الزخاحػل )لطفػي   Uniformity  (Clare et al ,9112)من الةهحيج 

 ،9112:) 
 (1) شكل رقم

 تجرج مخةهيات تثانذ االنظزة الزجاسبية
 
 
 

مزا سبق  زكن القهؿ اف الةهافق التخ واقيية وقابلية للةطبيػق علػى الزخػةهى الػجولي مػن الزعػايخة أو 
الزجاسػػبية بػػين  الةهحيػػج بجيػػث اف خذهصػػية البياػػة الزجاسػػبية لكػػل دولػػة تػػؤدي إلػػى اخػػةبؼ الػػسظم

الػجوؿ ، فػػالةهافق الزجاسػػبي  عةػػخؼ بيػػحه االخةبفػػات اػػم  عزػػل علػػى تذػػجيح أو حػػحؼ بعػػ  مسيػػا 
بغية تقخيب ىحه االنظزة من بعريا وجعليا قابلة للفيم والزقارنة ، امػا الةهحيػج فيػه يةطلػب االلةػداـ 

  وللػت لذػعه ة تجكيقػو بةطبيق " مكياس واحج للثزيع " لحلت فانو  كػهف علػى الزخػةهى الزجلػي فقػ
 على الزخةهى الجولي .
 :  Accounting Harmonizationالةهافق الزجاسبي 

ىػػه مجاولػػة لثزػػع االنظزػػة الزجاسػػبية الزحةلفػػة مػػع بعرػػيا ، فيػػه عزليػػة مػػدج وتهحيػػج الززارسػػات 
الزجاسػػبية الزةسهعػػة فػػي ليكػػل مسيثػػي مختػػب ،  عطػػي نةػػائج مةساسػػقة ، فيػػه  دػػةزل علػػى اخةبػػار 
ومقارنػػة االنظزػػة الزجاسػػبية الزحةلفػػة لغػػخض مبحظػػة ومعخفػػة نقػػاال االتفػػاؽ ونقػػاال االخػػةبؼ ، اػػم 

 ( .9112بعج للت العزل على جزع تلت االنظزة الزحةلفة مع بعريا ) الزبخوؾ ، 
 فهائج التهافق السحاسبي الجولي :  -2

دوافع مهضهعية نةثت لقج ساىزت عجة اطخاؼ في جيهد الةهافق الزجاسبي الجولي نةيثة وجهد 
من الفهائج والزدا ا الةي  زكن اف تعهد علييم ، حيث اف ىحه الزدا ا تذب في اتثاه تجقيق الكفاءة 
الةي تقةرييا الةبادالت االقةذاد ة الجولية ، كزا  جقق الةهافق مدا ا اخخى مختبطة بطبيعة 

 االطخاؼ الزيةزة بيحه العزلية وللت كزا يلي :

 الةهحيج الزعايخة الةهافق الزقارنة
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 ت الزعجة للقهائم الزالية :بالسخبة للزؤسخا -1
 خاىم الةهافق الزجاسبي الجولي في خف  تكاليا االسةغبؿ الزةعلقة باعجاد القهائم الزاليػة خاصػة 
فيزػػا يةعلػػق باعػػجاد الجخػػابات الزثزعػػة للزؤسخػػات الةػػي لػػجييا فػػخوع تسدػػي  فػػي مسػػاطق محةلفػػة مػػن 

فة العجاد مثزهعةين من القهائم الزالية ( ، حيث يهفخ الثيج والةكل9111العالم )عثيلة ، وآخخوف، 
احجىزا معجة وفقا للزعاييخ الزجلية للبلج الحي  عزل فيو الفخع واألخخى  معجة وفقػا للزعػاييخ الزجليػة 
للبلج الحي تسةزي اليو الزؤسخة االـ ، ففي حالة تهفخ متل ىحا الةهافػق قػج تكفػي مثزهعػة واحػجة مػن 

 ( .9114القهائم الزالية )صالح ، 
 بالسخبة لألطخاؼ الزخةحجمة للقهائم الزالية : -9

 زكػػػن الةهافػػػق الزجاسػػػبي االطػػػخاؼ الزخػػػةحجمة للقػػػهائم الزاليػػػة مػػػن مقارنػػػة الزعلهمػػػات الزةاحػػػة مػػػن 
محةلػػػف الزؤسخػػػات ، عػػػن طخيػػػق الجػػػج مػػػن ااػػػخ االخػػػةبؼ فػػػي االنظزػػػة الةػػػي تعػػػج كػػػل مؤسخػػػة 

لخػػائج حػػهؿ امكانيػػة االعةزػػاد علػػى القػػهائم معلهماتيػػا علػػى اساسػػيا ، وىػػحا مػػا  خػػةبعج سػػهء الفيػػم ا
 الزالية األجسبية ، ويةيح الزثاؿ لةقييم البجائل االسةتزارية واداء الزؤسخات بذهرة مهضهعية .

 بالسخبة لبطخاؼ األخخى  : -3
 خاىم الةهافق الزجاسبي الجولي في تحفي  تكاليا عزليات الزخاجعة واالسةدارة الزالية الةي تقػـه 

الزخاجعػػػة الجوليػػػة ، ففػػػي حالػػػة وجػػػهد اخةبفػػػات فػػػي االنظزػػػة الزجاسػػػبية تهاجػػػو ىػػػحه  بيػػػا مؤسخػػػات
الزؤسخػات اعبػاء اضػػافية تةعلػق بةكػهين الزػػخاجعين واعػجاد بػػخامج عزػل تخاعػي خذهصػػية كػل دولػػة 

( ، كزا  خاىم في اخةذار الدمن والةكلفة والثيج من قبل الجوؿ الساميػة 9111)عثيلة ، وآخخوف، 
ة معاييخىا الزجلية والهصهؿ إلى السةائج الةي حققةيا الجوؿ الزةقجمة في ىحا الزثػاؿ ، لةجخين نهعي

 خاصة واف العجيج مسيا تفةقخ لهجهد مسظزات ميسية قادرة على انةاج معاييخ لات نهعية عالية .
 اهجاف التهافق السحاسبي الجولي : -3
 غخاض اتحال القخار .تلبية احةياجات الزخةتزخ الجولي وغيخه من الزخةحجمين ال -1
حل الزدالل والةغلب على الذعه ات الةي تهاجو الزخةتزخوف الػجوليين والدػخكات الزةعػجدة  -9

 ( .9112الثسخيات وشخكات الزجاسبة والزخاجعة الجولية )صالح ، 
خفػػػ  تكػػػاليا االسػػػةقبؿ الزةعلقػػػة باعػػػجاد الجخػػػابات الزثزعػػػة للزؤسخػػػات فػػػي الزسػػػاطق  -3

 ( .9112الزحةلفة )بلغيث ،
 سيهلة مقارنة القهائم الزالية بين الجوؿ الزحةلفة . -2
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 مبخرات التهافق السحاسبي الجولي : -4
( اف الةػػخاب  بػػين اسػػهاؽ الزػػاؿ العالزيػػة مػػن ابػػخز االسػػبا  للةهجػػو نجػػه تهحيػػج (Brun,9111يػػخى 

 : (Stephane,9111)القهاعج الزجاسبية على الزخةهى الجولي وللت لبسبا  اآلتية 
 شفافية القهائم الزالية الزعجة من الدخكات الزخاىزة وقابليةيا للزقارنة .زيادة  -1
  خزح للزقارنة بين الدخكات في محةلف دوؿ العالم . -9
 تخييل دخهؿ الدخكات إلى اسهاؽ الزاؿ . -3
 اسةعادة اقة الزخةتزخين . -2
 تهفيخ مخجع مجاسبي للجوؿ الةي ليذ لجييا مخجع مجاسبي . -2

دولػػي قػػهي نجػػه الةهافػػق الزجاسػػبي الػػجولي مػػن خػػبؿ تهجيػػات محةلػػف ويػػخى آخػػخ اف ىسػػاؾ تهجػػو 
 ( :9119الثيات الزخانجة لو )العخ يج ،

الػػػجوؿ الساميػػػة : حيػػػث  خػػػهد اعةقػػػاد عػػػاـ مفػػػاده اف الػػػجوؿ الةػػػي لػػػيذ ليػػػا معػػػاييخ مجاسػػػبية  - أ
مجليػة سػػهؼ تخػةفيج مػػن الزعػاييخ الجوليػػة مػع بعػػ  الةعػج بت الةػػي تخاىػا ضػػخورية لبياةيػػا 

 قةذاد ة .اال
الدػػػػػخكات الزةعػػػػػجدة الثسخػػػػػيات : وتزتػػػػػل القػػػػػهة الخئيخػػػػػية الجافعػػػػػة باتثػػػػػاه تهحيػػػػػج الزعػػػػػاييخ  -  

الزجاسبية ، ال تثج اخةبفًا كبيخًا في الزعاييخ الزجاسبية الزطبقة في الػجوؿ الةػي تعزػل بيػا 
. 
الزالية ، اي انو الزخةتزخوف : ال  قهد تهحيج الزعاييخ الزجاسبية إلى عزلية تجخين الزهارد  - ج

مالم تةهفخ معاييخ للزجاسبة والزخاجعة على الزخةهي الجولي فانو من الذعب تقييم الفخص 
 االسةتزارية البجيلة ، واجخاء مقارنات سليزة لألداء الزالي للدخكات في محةلف الجوؿ .

زجاسػبية ، شخكات الزخاجعة الجولية : وىي القػهة الفاعلػة فػي االتثػاه نجػه تهحيػج الزعػاييخ ال - د
بجيػػػث تخػػػةطيع تقػػػج م خػػػجماتيا فػػػي اي مكػػػاف دوف اي قيػػػهد ، ويزتػػػل تهجػػػو ىػػػحه الدػػػخكات 

 لةهحيج الزعاييخ الزجاسبية مذجر التقة االساسية الزعطاة ليحه الزعاييخ .
ىػ السزه في األعزاؿ  :  زتل السزه في األعزػاؿ  الجوليػة دافعػا قهيػا لةهحيػج الزعػاييخ الزجاسػبية 

م األعزاؿ  تةم في الجوؿ السامية نظخًا لخيهلة تجهيل رؤوس األعزاؿ  في االسهاؽ ، ال اف معظ
 العالزية .
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 مدايا التهافق السحاسبي  -5
فيساؾ العجيج من الزدا ا من وجهد مثزهعة مهحجة من معاييخ الزجاسبة الةي  زكن تطبيقيا في 

 :  (Frederick et al, 9111)محةلف بلجاف العالم ، تةزتل اىزيا فيزا يلي
 تجخين الكفاءة في تحذيص رأس الزاؿ ، وتحفي  تكلفةو . -1
 زكن للزخةتزخين اتحال قخاراتيم االسةتزارية بدكل افرل ، حيث اف مجافظيم االسةتزارية  -9

تكهف التخ تسهعا والزحاطخ الزالية تكهف مسحفرة ، ويكهف ىساؾ الزديج من الدفافية 
 بين الزسافخين في االسهاؽ العالزية .والقابلية للزقارنة 

 زكن الكيانات من تجخين اتحال قخاراتيا االسةخاتيثية في مثاؿ عزليةي االنجماج  -3
 واالسةجهال .

  زكن نقل الزعارؼ والزيارات الزجاسبية بخيهلة تامة في جزيع انجاء العالم. -2
يخ الهطسية في تطهيخ امكانية االسةفادة من افرل االفكار الساتثة عن أندطة وضع الزعاي -2

 معاييخ عالزية لات مخةهيات جهدة عالية .
 (:2113) تهمي ،  دور السعاييخ القائسة على السبادئ في التهافق السحاسبي الجولي -6

تجظى معاييخ الزجاسبة الجولية بقبهؿ عالزي يخجع اساسا إلى اسةسادىا إلى الزبادئ وما يهفخه للت 
ليج الزجاسبية الزةسهعة في اطار مثزهعة مدةخكة من الزعاييخ ، من مخونة سزجت باحةهاء الةقا

وقج اعةبخ العجيج من الباحتين اف الزعاييخ الزجاسبية القائزة على الزبادئ تدكل " الجل " لزدكلة 
لزسيج مخف  دكل خطهة مثج ة نجه ىحا  IASBالةهافق الزجاسبي على الزخةهى الجولي ، فاعةزاد 

بلج من اعةزاد معاييخ الزجاسبة  111نكار اف ىحا الزسيج مًكن التخ من االتثاه ، فب  زكن ا
 الجولية ضزن فةخة قذيخة نخبيا .

قائزة على الزبادئ اال انيا اصبجت تةرزن  IASBوتثجر االشارة إلى انو بالخغم من اف معاييخ 
 PRINCIPLES قهاعج تفذيلية بذهرة مةدايجة ، لحلت اايخت مخألة الزبادئ في مقابل القهاعج )

VS RULES  بداف ما الا كانت معاييخ الزجاسبة الجولية تةثو نجه قهاعج التخ وتبةعج عن )
 الةخكيد بدكل اساسي على الزبادئ .

 دجدوف على الجاجة السةحجاـ الجكم الزيسي عسج تطبيق معاييخ  IASBو الخغم من اف اعراء 
ما في ىحا الزخار االلتخ تهجيا نجه القهاعج بعجـ الزري قج IASBالزجاسبة الجولية ، ورغم جيهد 

 . FASBىه في تقار  ند  مع  IASB، إال أف ىحا االتثاه ىه واضح بالسظخ إلى اف 
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ىه تجت ضغهال معةبخة لةقليص عجد القهاعج في معاييخه ، ولكن في  IASBوفي ال للت ، فاف 
الهقت نفخو ضزاف اف تطبيق تلت الزعاييخ من شانو اف يؤدي إلى قهائم مالية لات تزتيل صادؽ ، 
قابلة للزقارنة بدكل كاؼ بين الكيانات ، وفعالة من حيث الةكلفة البزمة العجادىا وتجقيقيا ، اال 

القائزين على وضع الزعاييخ ، فاف انةاج معاييخ تفي بكل ىحه الزقاييذ  عةبخ انو من وجية نظخ 
 امخا غيخ واقييا .

 ثانيًا: خرائص السعاييخ السحاسبية بين السبادئ والقهاعج
 لجراسة خذائص الزعاييخ الزجاسبية  ثب الةفخقة بين مالية كب االساسين وللت كزا يلي:

 هاعج :الزعاييخ الزجاسبية على اساس الق
الزعاييخ الزجاسبية على اساس  (SEC, 9113)عخفت لثسة تجاوؿ األوراؽ الزالية األمخيكية   

القهاعج بانيا "اطار لهضع معاييخ تفذيلية دقيقة بطخيقة رقزية ، وتختكد على السهاحي االجخائية 
ة الزسيج الحي  عةزج األمخيكي GAAPوالفسية لةطبيق الزعاييخ" ، وُتعج الزبادئ الزقبهلة قبهاًل عاما 

بانيا "احكاـ ومؤشخات خاصة في شكل  (Nelson, 9113)عليو اساس القهاعج ، كزا عخفيا 
خطهال وارشادات تفذيلية تجةهي على العجيج من االمتلة الةطبيكية ، ونطاؽ الزهضهعات الةي 

لةطبيقو" ، بيسزا شبو  خةتسي من الزييار ، واالرشادات الةطبيكية لةسفيح الزييار ، والحطهات الةالية 
لجل  Cookbookالبع  اآلخخ الزعاييخ الزجاسبية على اساس القهاعج بانيا "لةا  مهاصفات 

 .(Bielstein and Suzanne, 9113) الزدكبت والزهاقف الزجاسبية الزججدة "
 الزعاييخ الزجاسبية على اساس الزبادئ :

 من قبل معيج الزجاسبين القانهنيين باسكةلسجا الزعاييخ الزجاسبية على اساس الزبادئ تم تعخيفيا 
(Icas, 9112) بانيا "مثزهعة معاييخ تذاغ في ضهء االطار الفكخي الجولي وتجةهي على تخلخل

مسطقي لزثزهعة من االرشادات العخيرة لات األولية بالسخبة للزةعاملين مع الزعاييخ وال تجةهي 
( بانيا " معاييخ ترزن مبادئ الكياس 9115، على خطهال تفذيلية" ، بيسزا عخفيا )ابهالحيخ

والةقخيخ الزجاسبي للعزليات االقةذاد ة بدكل عخي  ، بجيث ال تسطهي على اسةتساءات كتيخة اال 
بقجر ضايل الا تطلب االمخ للت ، كزا تقجـ تفخيخات وارشادات قليلة والةي تةطلب مديجا من الجكم 

ي وجهد اطار فكخي للزجاسبة  حجـ االىجاؼ الزيسي عسج وضعو مهضع الةطبيق ويةأسذ ف
والزفاليم الزجاسبية الةي تخشج عزلية بساء الزييار"  ، وعلية تزتلت الحذائص بين كب االساسين 

 لاالتي :
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 ادارة االرباح -1

تكزن عزلية ادارة االر اح باسةحجاـ االدارة الحكاميا الحاصة في عزلية الةقخيخ الزالي والكياـ 
تغييخ الةقاريخ الزالية إما لةرليل اصجا  الزذلجة فيزا يةعلق باالداء  بالذفقات بيجؼ

االقةذادي االساسي للدخكة أو للةأايخ على نةائج العزلية الةعاقج ة الةي تعةزج على االرقاـ 
 الزجاسبية الةي  قخر عسيا.

الجراسات  تعج من Healy and Wahlenولحلت لم نثج مفيـه مهحج الدارة االر اح إال اف دراسة 
الخائجة الةي قامت بةججيج تعخيا شامل إلدارة الخ جية ، وتخي اآلتي : " تججث إدارة الخ جية عسجما 
 خةحجـ الزجيخوف تقجيخاتيم في الةقخيخ الزالي وفي ليكلة العزليات لةغييخ الةقاريخ الزالية ، بيجؼ 

لدخكة ، أو للةأايخ على عجـ جح  انةباه الزخةفيجين أو اصجا  الزذلجة لألداء الزسحف  ل
 ,Healy and Wahlen)بع  الةعاقجات الةي تعةزج على السةائج واالرقاـ الزجاسبية الزسدهرة" 

1555) . 
 معاييخ القهاعج وادارة الخ جية :

اخةلفت االراء من حيث قجرة الزعاييخ الزجاسبية على اساس القهاعج في الجج من مزارسة ادارة 
 على ادارة االر اح وللت كزا يلي :االر اح أو دعم القجرة 

يخى مؤيجو الزعاييخ الزجاسبية على اساس القهاعج في انيا تجج من مزارسة ادارة االر اح حيث 
إلى اف االرشادات الةفذيلية لزجةهيات معاييخ القهاعج تفخج اي  (Schipper,9113)اشار 

 ججث تبعب في االرقاـ مجاوالت من جانب االدارة للةبعب في االر اح ، وتةخائل كيا 
الزجاسبية في ال معاييخ القهاعج الةي تةذف بارشاداتيا الزججدة بجقة والةي تجج من مزارسة 
االحكاـ الزيسية ، حيث انو يهجج معالثات مجاسبية مججدة دوف مثاؿ لبخةيارات في معاييخ 

 القهاعج .
يا تجعم ادارة االر اح حيث انيا تقهـ في حين يخى مسةقجي الزعاييخ الزجاسبية على اساس القهاعج ان

على االلةداـ الجخفي بسص الزييار وليذ بثهىخه االمخ الحي  خزح بييكلة العزليات بيجؼ تجقيق 
 نةائج مجاسبية مخغه ة 
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 الزعاييخ الزجاسبية على اساس الزبادئ وادارة االر اح :
تجعم ادارة الخ جية أو تجج مسيا وللت اخةلفت  االراء الزجاسبية  من حيث ىل الزعاييخ الزجاسبية 

 لزا يلي:
يخى مؤيجو الزعاييخ الزجاسبية على اساس الزبادئ انيا تجج من ادارة االر اح وللت عن طخيق 

 الجج من ليكلة العزليات وللت النيا تيةم بثهىخ ومرزهف الزييار .
دارة الخ جية  باسةحجاـ وسائل بيسزا يخى مسةقجي الزعاييخ الزجاسبية على اساس الزبادئ انيا تجعم ا

 مجاسبية متل :
 .ليكلة العزليات : حيث انيا تفةح مثاؿ الجكم الدحذي  لبدارة  -1
ومخاحة االخةيارات الزجاسبية : حيث تخزح الزعاييخ الزجاسبية على اساس الزبادئ  -9

 مزتلة في الزعاييخ الزجاسبية الجولية بجخية اخةيار البجائل الزجاسبية .
جيخات الزجاسبية : حيث تخزح الزعاييخ الزجاسبية على اساس الزبادئ من نطاؽ الةق -3

خبؿ تعجد الةقجيخات الزجاسبية لكتيخ من معالثةيا الزجاسبية بديادة مزارسة االحكاـ 
 (:9112حامج ،(الزيسية ومتاؿ للت الزعاييخ الزجاسبية االتية 

يج الهاضح لةكلفة الزحدوف ، اال على الخغم من الةجج -الزحدوف  –" 9الزييار الجولي رقم " -
اف عزلية تججيج صافي الكيزة البييية تخكت للةقجيخات الجكزية بساء على الجالئل الزةاحة 
والةي  زكن اف  عةج بيا وقت اعجاد الةقخيخ والةي  كهف من الزةهقع اف تجققيا بسهد 

 الزحدوف .
في الةقجيخات الزجاسبية  الخياسات الزجاسبية والةغييخات –" 4الزييار الجولي رقم " -

والحي  جةهي على الكتيخ من بسهد القهائم الزالية ال  زكن قياسيا بجقة ، ولكن  -واالخطاء
فق   زكن تقجيخىا واف ىحا الةقجيخ  كهف مطله ا للجيهف غيخ الثيجة ، والزحدوف الزةقادـ ، 

 والعزخ االنةاجي لألصل .
الحي  -ةدامات الزجةزلة واالصهؿ الزجةزلةالزحذذات واالل -"33الزييار الجولي رقم " -

فيو ُ عةبخ اسةحجاـ الةقجيخات جدءًا اساسيا من اعجاد القهائم الزالية ،وخاصة في حالة 
 الزحذذات.

و ةجليل الباحتة للعبقة بين الزعاييخ الزجاسبية وادراة االر اح نظخيا وعزليا تهصلت إلى اف من 
سبية في حج لاتيا ال تعةبخ دافعا إلدارة االر اح ، بل انيا تعج الساحية السظخية فاف الزعاييخ الزجا
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وسيلة للكياـ بززارسة ادارة االر اح في ال فةخات واخوؼ معيسة فيي ليخت الزخبب الهحيج ، 
االمخ الحي  عسي اف ادارة االر اح غيخ مختبطة بالزعاييخ الزجاسبية ، اما فيزا يةعلق بعبقة 

رة االر اح من الساحية العزلية فةهصلت إلى انو يهجج عبقة تبادلية بين الزعاييخ الزجاسبية بادا
 GAMEالزعاييخ الزجاسبية وادارة االر اح من حيث االسةحجاـ انطبقًا من  "نظخية الليبة 

THEORY:فالزعاييخ الزجاسبية تزسح مدا ا لززارسات ادارة االر اح من حيث انو ، " 
كغطاء لززارسة ادارة االر اح مزا  ذعب الةدافيا النيا غيخ تعزل  الزعاييخ الزجاسبية  -

 واضجة وليا خاصية الزعلهمات.
 تةغيخ طخؽ واساليب ادارة االر اح تباعا مع اي تججيث للزعاييخ الزجاسبية . -
 مسارسة الحكم السهشي : -2

ىه ما  ، ولكن الخؤاؿ ىسا الجكم الزيسي ىه الجكم الدحذي للزخاجعين ومعجي القهائم الزالية 
 مجى جهدة اسذ بساء الزعاييخ الزجاسبية في ال زيادة أو انحفاض مزارسة الجكم الزيسي  ؟ 

 القهاعج ومزارسة االحكاـ الزيسية : 
في ال الزعاييخ القائزة على القهاعج يلةـد الزجاسبهف بارشادات تطبيق مفذلة ومججدة بجقة ، 

ويلغي حاجةيم إلى الفيم الخليم لثهىخ العزليات االمخ الحي  جهؿ دوف مزارسة االحكاـ الزيسية 
 ,Shortridge et al)واالحجاث فكل ما  ثب علييم فق  ىه االمةتاؿ الجخفي لسص الزييار

مزا اعطى الفخصة للحبخاء الزاليين ولوى الزذالح الدحذية لةفذيل العزليات الزالية بزا  (9112
 روح الزييار . رزن االلةداـ الدكلي فق  بالزييار دوف تطبيق 

 الزبادئ ومزارسة االحكاـ الزيسية : 
اما عن الزعاييخ الزجاسبية على اساس الزبادئ فالهضع محةلف حيث انيا معاييخ تةذف 
بالعزهمية وانحفاض االرشادات الةطبيكية مزا  فةح الزثاؿ لززارسة الجكم الزيسي من قبل معجي 

تعليزية وميارات ميسية للزجاسبين بثانب اطبع واسع القهائم الزالية والزخاجعين مزا يةطلب خلفية 
وفيم شامل الساسيات االقةذاد واألعزاؿ  للزعامبت واالحجاث قبل اتحال قخار بدأف كيفية 
معالثةيا مجاسبيا ، لحا نثج انو في ال الزعاييخ الزبسية على الزبادئ ال  كهف ىساؾ حاجة لةعجيل 

 .  (Ng,9112)غييخ بالزعامبت أو الذفقات الزييار أو خلق مييار ججيج مع كل ت
وتةفق الباحتة مع اف الزعاييخ الزجاسبية على اساس القهاعج تقلل من مزارسة الجكم الزيسي حيث 
انيا مفذلة لكل الزعالثات واالسةتساءات ويعطي مثاؿ الصجا  الزذالح الدحذية بةكييا 
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جخفي والدكلي لسص الزييار وعلى العكذ نذهص  الزييار تبعًا لزذالجيم عن  طخيق االلةداـ ال
من للت تقهـ الزعاييخ الزجاسبية على اساس الزبادئ باعطاء قاعجة عامة لزا  ثب اف  كهف مع 
اعطاء معجي القهائم الزالية مخاحة من مزارسة حكزيم وتقجرييم على مجار خبختيم الزيسية ولكن 

باحتة من تقج م مبخرات من قبل معجي لي  كهف للت مجذسًا من اي اعةبارات شحذية فةهصي ال
 القهائم الزالية عن اسبا  معالثاتيم لججث معين بطخيقة معيسة . 

 درجة التعقيج وحجم السعيار :  -3
ىساؾ عبقة طخد ة بين حثم الزييار ودرجة الةعقيج حيث انو كلزا زاد حثم الزييار زادت معو 

صعه ة الفيم ، صعه ة االلزاـ بكافة نذهص درجة الةعقيج )لتخة الةبعبات ، صعه ة الةثزيع ، 
 الزييار( ، والعكذ بالعكذ ، وىحا ما سهؼ نهضجو كةالي :

 حثم الزعاييخ على اساس القهاعج ودرجة الةعقيج :
عخفت الزعاييخ الزجاسبية على اساس القهاعج بانيا اطار لهضع معاييخ وارشادات تفذيلية مججدة 

 االسةتسائية فعلى سبيل الزتاؿ :للعجيج من الزعالثات الزجاسبية و 
قبل الةهافق الجولي : صجر في  ( SFAS 13)بعسهاف " الزجاسبة عن الةأجيخ "  13مييار رقم 

،  ELTFملحص من قبل لثسة القرا ا العاجلة  35تخعة تفخيخات وعدخ ندخات فسية ، وحهالي 
 .(Shortridge and Myring, 9112)صفجة  221ويذل ىحا الزييار إلى 

:  (SFAS 133)بعسهاف " الزجاسبة عن االدوات الزدةقة وأندطة الةجهال "  133مييار رقم 
بياف لات صلة ، تخع  92مخةسج الرشادات تطبيق ،  124ترزن سةة بيانات تهضيجية ، 

 ( . (Dennis,9114  صفجة 211معالثات اسةتسائية ويذل إلى التخ من 
س القهاعج ادى إلى زيادة درجة الةعقيج ، حيث انو مزا سبق نثج اف كبخ حثم الزعاييخ على اسا

من الذعب على مداولي الزيسة اسةيعا  كافة تفاصيل الزعاييخ وصعه ة تطبيقيا ، والخزاح 
 . (FASB, 9119)باليسجسة الزالية لييكلة العزليات والةجايل على روح الزييار

 حثم الزعاييخ على اساس الزبادئ ودرجة الةعقيج :
من الزعاييخ الزجاسبية على اساس القهاعج تأتي الزبادئ بارشادات تطبيق قليلة مع على العكذ 

 FASBرئيذ  Robert Hertzوضع خطهال عخيرة تةذف بالعزـه االمخ الحي  قهد كزا اشار 
صفجة لخيهلة فيم وتطبيق الزييار  19إلى صياغة معاييخ مجاسبية تجةهي على مخهدة أقل من 

 لل من درجة تعقيج الزعاييخ الزبسية على الزبادئ .من قبل مخةحجميو مزا  ق
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وتخي الباحتة اف زيادة درجة تعقيج الزعاييخ الزجاسبية على اساس القهاعج تحخج قهائم مالية محبحة 
له قاـ فخيق آخخ من معجين القهائم الزالية بإعجاد لات القهائم فجةزًا سةحةلف محخجات القهائم 

معالثة محةلفة من بين كتخة عجد الزعالثات واالسةتساءات ، اما القهائم الزالية وللت السةسادىم على 
الزالية على اساس الزبادئ فلجى معجين القهائم الزالية االطار العاـ الحي  جكم عزليم لحا تخي 

 الباحتة اف اعجاد القهائم الزالية على اساس الزبادئ  حخج قهائم مالية حياد ة .
 الية بين السبادئ والقهاعج :مجى صجق عخض االحجاث الس  -4

تكزن أىزية الزعاييخ الزجاسبية في بياف العخض الذادؽ لبحجاث الزالية الخخاج تقخيخ مالي 
صادؽ وعادؿ ولكن ما مجي صجؽ عخض االحجاث الزالية بين جانبي بساء الزعاييخ ) قهاعج اـ 

 مبادئ ( ؟ ويةرح للت فيزا يلي :
ساس الزبادئ بةغليب الثهىخ االقةذادي على الدكل القانهني في تةزيد الزعاييخ الزجاسبية على ا

الزعالثة الزجاسبية لبحجاث والزعامبت الزالية وىحا حةى تكهف الزعلهمات مزتلة بذجؽ للعزليات 
واالحجاث الزؤاخة على الزسدأة ، حيث اف جهىخ العزلية ال يةطابق دائزا مع شكليا القانهني ، على 

ن اف تقـه الزسدأة ببيع أصل إلى طخؼ آخخ مع وجهد إتفقاؽ بيسيزا  رزن سبيل الزتاؿ ،  زك
اسةزخارية تزةع الزسدأة بالزسافع االقةذاد ة الزخةقبلية لبصل ، ففي متل ىحه الجالة اعةبار العزلية 

 David( ، وكزا اشار 9112)حزاد ،  عزلية بيع ال  زتل بذجؽ عن الججث الحي وقع
Tweedie  رئيذ IASB  ، إلى أف معاييخ الزبادئ تجقق الزذلجة العامة من خبؿ تهفيخىا

للعخض العادؿ لعساصخ القهائم الزالية وفي ضهء تهافقيا مع معاييخ االعةخاؼ باالصهؿ وااللةدامات 
(Bratton,9113)  وىساؾ من انةقج الزعاييخ على اساس الزبادئ مخةسجا على اسةسادىا لبحكاـ ،
لزجاسبية لبحجاث مزا يؤاخ على صجؽ وعجالة العخض ولكن جاء الخد على الزيسية في معالثةيا ا

بقهلو " الا افةقجت االمانو عسج الزجاسبين ، فإف أي نظاـ  IASBللت من قبل احج اعراء 
   (ICAS, 9112) مجاسبي سهؼ يةعخض للسقج بزا فييا معاييخ الزجاسبة على اساس الزبادئ "

 :القابلية للسقارنة واالتداق   -5
 القهاعج والقابلية للزقارنة واالتخاؽ :

انقخم مؤيجي ومعارضي الزعاييخ الزجاسبية على اساس القهاعج فيساؾ من يخى بأنيا تجقق القابلية 
للزقارنة واالتخاؽ مخةسجا على للت في انيا تعزل على وجه  تزاال الزعالثات الزجاسبية لكل 

،  (SFAC, 9111)الزعامبت  وىحا التبات انزا ىه احجى الحذائص الةي تجعم القابلية للزقارنة 
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وعلى العكذ من للت يخى آخخوف  انو بالةجقيق في للت الةزاال للزعالثات الزجاسبية نثج اف 
االمخ غيخ للت حيث اف ىحه القابلية الزجعاه انزا ىي قابلية خادعة وشكلية فق  حيث انيا تعةزج 
ذ على إرشادات ليخت مخنة وغيخ مبئزة  يةم فييا تهجيو عزليات مالية غيخ مةدابية لسف

، ويةفق الباحث مع الخأي االخيخ حيث انو نةيثة ابات  (SEC, 9111)الزعالثة الزجاسبية 
 الزعالثة الزجاسبية يسةج معلهمات مرللة يةم على اساسيا اتحال قخارات خاطاة. 

 ثالثًا : جهدة السعاييخ السحاسبية ما بين السبادئ والقهاعج :
بأنيا " تلت   (SEC, 9113) خ اليياة االمخيكيةعخفت جهدة الزعاييخ الزجاسبية طبقًا لةقخي

الزعاييخ الةي يسةج عسيا معلهمات مبئزة ومهاهؽ بيا  زكن االعةزاد علييا بهاسطة مخةحجمي 
القهائم الزالية ومةححي القخار " ، وعليو للجكم على جهدة مثزهعو معيسة من الزعاييخ الزجاسبية 

  ثب دراسة االتي : 
 السعاييخ السحاسبية :مقاييذ جهدة  -1

قامت مثزهعة من الثيات واليياات الزيسية الزيةزة بداهف الزجاسبة باعجاد مثزهعة من 
الجراسات للهصهؿ لزقاييذ  زكن االعةزاد علييا للجكم على جهدة مثزهعة معيسة من الزعاييخ 

ن تلحيذيا الزجاسبية ، وتهصلت ىحه الجراسات إلى مثزهعة من الزقاييذ والحذائص الةي  زك
 في اآلتي :
 اتخاؽ الزعاييخ مع االطار الفكخي. -1
اف تخزح تلت الزعاييخ بالةطبيق الزةخق بزا  خاعج على اجخاء الزقارنو مع الفةخات  -9

 الزاضية ومع الدخكات الززاالة .
 تجخين الززارسة الزجاسبية وامكانية الةطبيق العزلي . -3
نفذ الثهىخ االقةذادي مزا  خاعج على تزاال الزعالثات الزجاسبية لبحجاث الةي ليا  -2

تجقيق الدفافية الكاملة لزخاعجة القارئ من اسةقخاء الزعالثات والهقائع الزجاسبية الرزسية 
 وراء االرقاـ الةي تفذح عسيا القهائم الزالية .

 اف تجقق االفذاح الكافي . -2
 امكانية اسةحجاـ الزييار عالزيا . -2
 مبئزة ومهاهؽ بيا  زكن االعةزاد علييا . اف يسةج عن تلت الزعاييخ معلهمات -3
 جهدة السعاييخ السحاسبية قبل وبعج االنهيار السالي : -2



 

 د/ هديل يوسف                  بشاء السعاييخ السحاسبية الى اساس "السبادئ مقابل القهاعج"

422 

0202العدد األول                                       الدراسات المالية والتجارية        مجلة   

تباين مهقف ىياة البهرصة االمخيكية قبل االنييار الزالي العالزي عن ما بعجه ، فقبل االنييار 
لو والرهاب  الزالي ارتبطت جهدة الزعاييخ بالةطبيق الزجكم ليا عن طخيق اصجار اآلليات الفعا

والةفخيخات الزجكزة الةي تخاعج على االلةداـ بالزييار وىحا ما تقـه بو الزعاييخ الزجاسبية على 
( ، حيث انيا تجةهي ارشادات  US GAAPاساس القهاعج الززتلة في معاييخ الزجاسبة االمخيكية )

ة الةطبيكية باالضافة إلى تفذيلية مججدة للعجيج من الزعالثات الزجاسبية مجعزو بالكتيخ من االمتل
الزعالثات االسةتسائية في حالة الحخوج عن الزييار ، اي اف معاييخ القهاعج تعزل على تخشيج 
الجكم الزيسي لزعجي القهائم الزالية ، كزا اشار في تقخيخ اليياة االمخيكية إلى اف عجـ تقج م القهاعج 

تفخيخات محةلفة من جانب الزطبقين االمخ والةفخيخات العزلية في وقت الجاجو الييا يؤدي إلى 
( ، االمخ الحي اايخ الزعاييخ 9115)ابهالحيخ ، الحي قج يسةج عسو تطبيقات غيخ مقبهلة للزعاييخ

الزجاسبية الجولية الزعجة على اساس الزبادئ بانيا اقل جهدة العةزادىا على الجكم الزيسي لزعجي 
مخيكية قامت بجعم الزعاييخ الزبسية على القهاعج على انيا القهائم الزالية ، أي اف ىياة البهرصة اال

 تجقق الثهدة حيث انيا تخزح بالقابلية للزقارنة واالتخاؽ في تطبيق الزعاييخ .
وانييار البخ الدخكات العالزية متل انخوف وورلج كهـ  9119اما بعج االنييار الزالي العالزي عاـ 

 .Beneston. G., M)ج من الباحتين االلادميين بجأ البجث في اسبا  للت ، فقاـ العجي
Bromwich, and A. Wagenhofer, 9119, Revsine. L., 9119, Verrechia, R., 

9113, Baker, R, .9112)  بةقييم وتجليل االسبا  الزالية وراء االنييار الزالي اللبخ الدخكات
لزجاسبية بكامليا تجةاج إلى إعادة السظخ الزسظهمة ا العالزية ، وارجعها ىحا االنييار الزالي إلى اف

بةهجيو  SECبزا في للت عزلية وضع الزعاييخ الزجاسبية ، كزا قامت ىياة البهرصة االمخيكية 
اتياـ لزثلذ معاييخ الزجاسبة االمخيكي ، بانو تجهؿ إلى صانع للقهاعج الزجاسبية ، واف اساس 

يكية ادي إلى عجـ تهافقيا مع مخةثجات العزليات القهاعج الزعةزج عليو في معاييخ الزجاسبة االمخ 
االقةذاد ة الزةطهرة وانزا أوجب فق  على معجي القهائم الزالية تلبية الزةطلبات الزجاسبية بااللةداـ 

 الفسي دوف السظخ في الجقائق االقةذاد ة للعزليات.
الحي تطلب  SOXالزعخوؼ بػ   Sarbanes Oxleyلحا قاـ الزدخع االمخيكي باصجار قانهف 

 D)تغييخات جهىخية في الزجاسبة بزا في للت طخيقة وضع الزعاييخحيث طالب القانهف في الفقخة 
 اف تعج ىياة البهرصة االمخيكية دراسة تةرزن اآلتي : ( 114
 مجى امكانية تهفخ معاييخ مجاسبية مبسية على الزبادئ في الهال ات الزةججة . -1
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 مجخل القهاعج إلى مجخل الزبادئ في الةقخيخ الزالي .الزجى الدمسي البـز للةجهؿ من  -9
 ججوى تطبيق مجخل الزبادئ وطخؽ الةطبيق . -3
 تجليل اقةذادي شامل لةطبيق مجخل الزبادئ . -2

نثج من للت اف بعج االنييار الزالي تجهؿ السظخ في جهدة الزعاييخ الزجاسبية على اساس القهاعج 
بإعجاد مدخوع للةجهؿ إلى الزعاييخ  FASBي حيث سارع مثلذ معاييخ الزجاسبة االمخيك

 الزجاسبية على اساس الزبادئ والززتلة في معاييخ الزجاسبة الجولية 
 تقييم الجهدة ما بين السبادئ والقهاعج :  3/3/3

مؤشخ لةقييم جهدة الزييار الزجاسبي  زكن  11قامت جزيية الزجيخين الزاليين االمخيكية بهضع 
 هعات : تذسيفيا تجت ابث مثز

لةقييم جهدة الزعاييخ الزجاسبية بين مجخلي القهاعج والزبادئ قامت الباحتة باسةطبع الجراسات الةي 
 تساولت جهدة الزعاييخ ومسيا :

(Nelson, 9113)  الحي قاـ بزقارنة بين مجخلي القهاعج والزبادئ في اعجاد الزعاييخ الزجاسبية
 من حيث: 
 الزعاييخ إلى مخةحجميو .قجرة كل مجخل على تهصيل مرزهف  -1
 حثم ما يةرزسو الزييار من اسةتساءات تحخج الزسدأة من نطاؽ البتداـ بالزييار. -9

وتهصل إلى اف مجخل القهاعج أوضح من مجخل الزبادئ في الثانب األوؿ الزةذل بةهصيل 
ساس مرزهف الزعاييخ ، اما عن الثانب التاني الزةذل بجثم البسةتساءات فيسا كانت مدكلة ا

القهاعج في انو  جهي العجيج من االسةتساءات ويرع شخوطا قاطعة لةطبيق بجيل مجاسبي معين وال 
 خزح بالجكم الزيسي لزعجي القهائم الزالية ، االمخ الحي  خزح لبدارة بإعادة ليكلة عزلياتيا 

 الزالية للحخوج عن نطاؽ تطبيق الزييار .
ييخ الزجاسبية على اساس الزبادئ وأوضح اف القهاعج بجراسة الزعا (Schipper, 9113)لزا قاـ 

الزجاسبية فق  ىي الةي من شأنيا تجقيق القابلية للزقارنة ، وتحفي  درجة الةقلب في االر اح ، 
وزيادة درجة الةجقق من جانب الزخاجعيين ، وتحفي  فخص الةطهيع الزذطسع للخ ح ) ادارة 

 االر اح ( عن طخيق الجكم الزيسي.
 ثانب اآلخخ ، فاف لثسة معاييخ الزجاسبة الةابعة لثزيية الزجاسبة االمخيكية )على ال

AAA,9113 ابجت تأييجا قهيا للةجهؿ إلى الزبادئ في اعجاد الزعاييخ االمخيكية حيث أوضجت )
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اف مجخل الزبادئ سهؼ  جقق اىجاؼ الةقخيخ الزالي الةي  خعى مثلذ معاييخ الزجاسبة الزالية 
كزا انو  قهـ بخ   الجقائق االقةذاد ة الةي تجةاج إلى مييار مجاسبي باالطار  إلى تجكيقيا ،

 .  الفكخي للزفاليم الزجاسبية لةهفيخ االعةخاؼ والكياس الزجاسبي الخليم للجقائق االقةذاد ة
(  باعجاد دراسة تجليلية لكب الزجخلين وأوضجت (Ewert ,and Wagenhofer, 9112لزا قاـ  

الةي تعج على اساس القهاعج يسةج عسيا افذاح اقل في الةقاريخ الزالية الف معجي اف الزعاييخ 
 القهائم الزالية يلةدمهف فق  بقهاعج االفذاح الةي يةطلبيا الزييار.

في ادارة االر اح ، اابةت اف مخاحة االخةيار الةي تةيجيا  Jeanjean &Stolowyوىساؾ دراسة لػ 
زبادئ تخزح بززارسة ادارة االر اح ، إال اف ىحه الزعاييخ تجفع في الزعاييخ الجولية على اساس ال

نفذ الهقت إلى الزديج من االفذاح والدفافية في القهائم الزالية ، االمخ الحي  خاعج مخةحجمي 
القهائم الزالية على الةداؼ أي مزارسة لةطهيع الخ ح دوف عساء ، وخلذت إلى اف زيادة مخةهى 

  قلل من ادارة االر اح المكانية الةدافو.االفذاح في حج لاتو 
دولة تقهـ باسةحجاـ  91الةي قامت بجراسة ميجانية على  (Barth et al, 9114)والج للت دراسة 

معاييخ الزجاسبة الجولية الزعةزجة على الزبادئ ، اابةت من خبليا اف معاييخ الزجاسبة الجولية 
خ الهطسية الةي كانت تخةحجميا القائزة على القهاعج ، القائزة على الزبادئ أعلي جهدة من الزعايي

 اي اف جهدة الزعاييخ القائزة على الزبادئ أعلى من تلت القائزة على القهاعج .
( قاـ فييا باسةطبع آراء عجد من الزجاسبين واأللاد زيين Reitherوىساؾ دراسة ميجانية لػ )

خزذ معاييخ وأسهأ خزذ معاييخ تم أصجرىا من ومخةحجمي القهائم الزالية والسظاميين حهؿ افرل 
، اايخت اف الزعاييخ الحزخة االفرل تسطهي على الزفاليم والزبادئ متل مييار  FASBقبل 

، اما اسهأ خزذ معاييخ فكانت الزعاييخ الةي يسطهي  FASB 112الزجاسبة عن مسافع الةقاعج 
 . FASB 13معظزيا على القهاعج متل مييار اإل ثار الخأسزالي 

وخلذت الباحتة مزا سبق إلى انو ليذ ىساؾ اتثاه قاطع على جهدة الزعاييخ الزجاسبية بين كب 
االساسين وللت لهجهد العجيج من االخةبفات في العهامل السظامية والقانهنية بين البلجاف ، وتزيل 

حيث انيا تخاعج  الباحتة إلى اف الزعاييخ الزجاسبية الزعجة على اساس الزبادئ ىي االعلى جهدة
على رفع مخةهى االفذاح في القهائم الزالية وزيادة اقة الزخةتزخين واصجا  الزذالح بيا ، 

 باالضافة إلى أىزية مجخل الزبادئ  لةطبيق مثزهعو واحجة من الزعاييخ على مخةهى العالم.
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 رابعًا : االنتقادات السهجهة لكال السجخلين:
 القهاعج في اعجاد السعاييخ السحاسبية :االنتقادات السهجهة الساس  -1

 انقخزت االنةقادات الزهجية ليحا الزجخل ما بين انةقادات لاتية وانةقادات تفاعلية كزا يلي :
 االنتقادات الحاتية :   - أ
عجـ تجقيق الةهازف بين االطار الفكخي واالطار الةطبيقي ، ويخجع للت إلى اف عجدا كبيخا  -1

ى اساس القهاعج صجرت قبل الةزاؿ مدخوع االطار الزفاليزي من الزعاييخ االمخيكية عل
، االمخ الحي ادى إلى وجهد تساقرات في بع  الزعالثات  FASBالحي  ذجره 

الزجاسبية متل العقهد االدارية وتقجيخ الةجفقات السقج ة وار اح االسيم الةي تم تساوليا في 
 .(Forsyth et al, 9112) 112ورقم  12لل من الزيياريين االمخيكيين رقم 

لكتخة االرشادات الةطبيكية والةفذيلية والزعالثات البجيلة ، حيث تديخ  ، زيادة درجة الةعقيج -9
حيث ال يةالج  ، احجى الجراسات إلى اف معاييخ القهاعج تتيخ الثجؿ لزن يةعامل معيا

 الزةعاملهف من اف كل ما  جةاجهف اليو سهؼ  ثجونو وىم يبجتهف في كم كبيخ من
لحا فانيم  خةحجمهف مجخب مقيجا في البجث عن  ، الزجةهيات ليجذلها على ضالةيم

، مزا ادى إلى صعه ة فيم الزييار وسهء  (Shortridge et al, 9112)احةياجاتيم 
 تطبيقو .

قابلية للزقارنة مرللة ، من الزبخرات االساسية ليحا الزجخل تجقيق القابلية للزقارنة ، ليحا  -3
تو وجهد ارشادات تطبيكية مفذلة ، ولكن لةجاخل ىحه الخزة مع باقي الخزات لاف اىم سزا

اخةبارات الحطهال الزرياة ( ، ادى إلى  –الزعالثات البجيلة  –لػ ) كتخة االسةتساءات 
عجـ عجالة ىحه الزقارنو بل ادت إلى تديفيا باالضافة إلى صعه ة فيزيا من قبل 

 الزةعاملين بيا .
انو  قهـ على الةخكيد على السص الجخفي لزجةهيات الزييار دوف مجخل للةبعب حيث  -2

 تطبيق روح الزييار .
 ( :2112)على، االنتقادات التفاعلية - ب

وىي تلت االنةقادات الساتثة عن الةفاعل بين سزات الزعاييخ الزبسية في ضهء مجخل االجخاءات 
والعهامل األخخى  الزؤاخة على جهدة الةقخيخ الزالي ، فالزعاييخ الزجاسبية ليخت مثزهعو من 
الةي القهعج الجياد ة الثافة ، فيي ليخت اشارات مخور ولكسيا تؤاخ في رد فعل االطخاؼ األخخى  
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تلعب دورا مؤاخا في جهدة الةقاريخ الزالية ، فالزعاييخ الزجاسبية ال تزتل الزججد الهحيج للثهدة وانزا 
 قف وراءىا كل من دوافع وحهافد معجي ومخاجعي الةقاريخ الزالية ، وميكانـد القهى من مسظزات 

ت االقةذاد ة  ، وىياات ميسية وجزاعات الزذالح ، وليكل الزلكية ، وسزات خذائص الزؤسخا
فالزعاييخ الزبسية في ضهء مجخل القهاعج صيبة ومعقجة مزا قج يؤدي إلى الةطبيق الحاطئ ، كزا 
انيا تةخم بالزعالثات البجيلة واخةبارات الحطهال الزرياة ، وىحا  عطي الفخصة لزعجي الةقاريخ 

ى الثهىخ ، وىه ما إلى الزالية للةجايل علييا للهصهؿ إلى اىجاؼ مخغه ة ، أو تغليب الدكل عل
" نداال للةبعب بالسةائج الزجاسبية بغخض خلق  ايهر ما  عخؼ " بالزجاسبة االحةيالية "وىي : 

انطباع عن اداء الزسدأة  حالف الهاقع " ، ونةيثة للزارسة الزجاسبة االحةيالية ايخت تقاريخ مالية 
دى إلى انييار العجيج مسيا على ال تعبخ عن الهاقع االقةذادي لزسدات األعزاؿ  ، وىه ما ا

 الزخةهى العالزي وانةقاد مذجاقية الةقاريخ الزالية. 
 انتقادات مهجهه لسجخل السبادئ في اعجاد السعاييخ السحاسبية :  -3
الةبعب بالسةائج الزالية  زيادةالزعاييخ الزجاسبية على أساس الزبادئ سهؼ يةختب علييا  -1

دحذية مزا يةختب عليو تحفي  القابلية للزقارنة بين على األحكاـ ال؛ داالعةزا وزيادة 
   (goglia,9111)   الدخكات

 ىساؾ فخصة كبيخة إلدارة الزكاسب في ال بياة الزجاسبة -9
انو ال  الزبسية على الزبادئ وخاصة من خبؿ الةقجيخات الزجاسبية، وكحلت أشار البع 

 .ية الزالية الخلبدالئل لةأايخ تلت الزعاييخ على تقليص الةقاريخ  تهجج
 صعه ة مقارنة القهائم الزالية  -3

 خامدًا : مبخرات ومدايا التحهل إلى السعاييخ السحاسبية على اساس السبادئ
دعم الةهافق الجولي األمخ الحي  خيل قابلية الزقارنة للقهائم الزالية بين الجوؿ ومن ام  -1

 الةهزيع االمتل لخأس الزاؿ .
 لفكخي واالطار الةطبيقي .تجقيق الةهازف بين االطار ا -9
، وللت وفقا للةجليل  (Agoglia et al,9111) مسافع تطبيقيا تفهؽ تكاليا إصجارىا  -3

االقةذادي لزجةهيات معاييخ الزبادئ والةي  زكن االسةجالؿ علييا ، من خبؿ وجهد عجد 
خ قليل من معاييخ الزبادئ بزجةهى بخي  ومسحف  للزييار ) تكلفة اقل ( وتذلح للكتي

 من الزهاقف الزجاسبية  باالضافة إلى سخعة اصجار الزييار.
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تخكد على  جهىخ العزليات ، وللت لقلة االسةتساءات أو انعجاميا وتثسب اسةحجاـ  -2
 اخةبارات الحطهال الزرياة .

تخزح باعزاؿ الجكم الزيسي ، بزا  جخن صهرة الةقاريخ وجهدة مخاجعةيا ، كزا يؤكج بدكل  -2
 الدارة والزخاجع من اف الةقخيخ الزالي  جقق اىجاؼ الزييار.البخ على مخاهلية ا

 ىزا: (Gordon et al, 9114) جهدة الةقاريخ الزالية من خبؿ دعزيا لحاصيةين  -2
 الزبئزة . - أ
 العخض الذادؽ لبحجاث الزالية .  -  
 سيهلة فيم الزييار وتطبيقو وللت النيا معاييخ مهجدة ومججدة . -3
 ات الظاىخة بالقهائم الزالية الساتثة عن تطبيقيا تجقيق الدفافية في الزعلهم -8

 الشتائج
 سزجت ىحه الجراسة بالةهصل إلى مثزهعة من السةائج تةزتل في 

اف الزعاييخ الزجاسبية الزعجة على اساس الزبادئ افرل من تلت الزعػجة علػى اسػاس القهاعػج وللػت 
 لزا  جققو مجخل الزبادئ من مدا ا عجة مسيا :

 الزجاسبي الجولي .دعم الةهافق  -1
 تجقيق الةهازف بين االطار الفكخي والةطبيقي . -9
 تجخين صهرة القهائم الزالية . -3
 جهدة الةقاريخ الزالية . -2
زيػػػادة و  تجقيػػػق الدػػػفافية فػػػي الزعلهمػػػات الظػػػاىخة بػػػالقهائم الزاليػػػة الساتثػػػة عػػػن تطبيقيػػػا -2

 االفذاح في القهائم الزالية .
 التهصيات

هصيات والةي تألجت من خبؿ السةائج الةي تهصلت ليا  زكن للباحتة عخض بع  الة
 الباحتة من خبؿ ىحا البجث ، ومن اىم الةهصيات ما يلي :

أواَل : برػػخورة دراسػػة الزعػػاييخ الزجاسػػبية وفقػػا آلخػػخ تعػػجيل ضػػزن الزقػػخرات الجراسػػية 
 لطلبة كلية الةثارة .

حخػا  علػى حػجى وفػى الجػاالت اانيًا : بأف يخفق بالقهائم الزاليػة للزسدػأة مخفقػات لكػل 
 الةي يخجع فييا للجكم الزيسي للزجاسب ضخورة تقج م مبخرات للت .
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االتػػػَا : الػػػداـ جزيػػػع الدػػػخكات باعػػػجاد قهائزيػػػا الزاليػػػة وفقػػػا لزعػػػاييخ الزجاسػػػبة الزذػػػخية 
 الزعجلة لةةهافق مع الزعاييخ الجولية وليذ الدخكات الزخثلة في سهؽ البهرصة فق  .

 تيا البخامج الةعليزية والةجريبية وعقج دورات للزجاسبين كَب في اخةذاصو .     رابعًا : تك
 المراجع

 أوالً : المراجع العربية 

مجاخ طو ، "جهدة الزعاييخ الزجاسبية الزالية بين الزبادئ والقهاعج وتفريبت  ، ابهالحيخ -1
الزيةزين : دراسة تجليلية وتثخ ة ميجانية " ، الزثلة العلزية الةثارة والةزهيل ، كلية الةثارة ، 

 . 9115جامعة طسطا ،العجد االوؿ ، 
 .9119قية ، سهريا ، عذاـ فيج ، نظخية الزجاسبة ، جامعة تدخين ، البل ،العخ يج -9
ابهزيج دمحم ، الزجاسبة الجولية وانعكاساتيا على الجوؿ العخ ية ، الطبعة االولى ،  ،الزبخوؾ -3

 .9112ايةخاؾ للطباعة والسدخ والةهزيع ، القاىخة ،
الزفيهـ ، الزبخرات واالىجاؼ ، مثلة الباحث  –مجاني ، الةهافق الزجاسبي الجولي  ، بن بلغيث -2

 9112امعة ورقلة ، ، ج 2، العجد 
( على العخض  IAS/IFRSبجرة ، "آاار تطبيق الزعاييخ الزجاسبية الجولية )  ،بن تهمي -2

دراسة تطبيكية "، رسالة ماجخةيخ ، كلية  –واالفذاح في القهائم الزالية للزذارؼ االسبمية 
ت عباس العلهـ االقةذاد ة والةثارية وعلهـ الةخييخ قخم العلهـ الةثارية ، جامعة فخحا

 9113الثدائخ ،  –بخطيا 
صفا مجزهد الخيج ، إدارة الخ جية ومعاييخ الزجاسبة الزذخية _ دراسة تجليلية ، مثلة  ، حامج -2

البجهث الةثارية الزعاصخة ، كلية الةثارة بخهىاج ، جامعة جسه  الهادى ، الزثلج التامن  
 . 31-95، ص ص 9112عدخ ،  العجد األوؿ ، يهنيه، 

جابخ ، نجه اطار مقةخح لةهفيق معاييخ الزجاسبة العخ ية لةخشيج قخارات االسةتزار  على ،صالح -3
 9112سبةزبخ  15و  11، مؤتزخ الزجاسبة الخابع ،للية الةثارة ، االسكسجرية ، 

مذطفى ، " آليات تسظيم السظاـ الزجاسبي الزالي الثدائخي واالبجاع ،  ن نهي و دمحم ، ، عثيلة -4
وسياسات بجث مقجـ في الزؤتزخ الجولي حهؿ االصبح الزجاسبي في  ارتباطات –الزجاسبي 

 9111نهفزبخ  31،  95الثدائخ " ، جامعة قاصجي مخ اح، 
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وليج احزج دمحم ،" انعكاسات تطبيق معاييخ الةقاريخ الزالية الجولية على جهدة االفذاح  ،علي -5
ات والبجهث الةثارية ، كلية في القهائم الزالية لدخكات الةأمين الخعهد ة " ، مثلة الجراس

 ـ . 9119، سسة  33الةثارة ، جامعة بسيا ، العجد 
امين الخيج احزج ، نظخية الزجاسبة من مسظهر الةهافق الجولي ، الجار الثاميية ،  ،لطفي -11

 .9112االسكسجرية ، 
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