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     (ASCA)أخبار المجمع 

 
 

 بحضور شخصيات من الوطن العربي والعالم
ستضافة االحتفال بإشهار تستعد ال بجامعة آامبردج  CIE   الدوليةاالمتحاناتهيئة 

 )ACPA(اعتماد شهادة محاسب عربي مهني معتمد  اتفاقية
 

تكملت ئة اس ي هي بات ف تحانات الترتي ية االم ة  CIE الدول بردبجامع تفال – جآام يا الستضافة االح  بریطان
تعاون ا       ية ال ع العربي للمحاسبين           إلشهار اتفاق ة والمجم ية بالجامع تحانات الدول ئة االم ن هي ي بي لعلمي المهن

 .٢٠٠٤القانونيين وذلك في السادس من آب أغسطس 
 

يد العشرین لتأسيس المجمع نقله نوعيه في تدعيم االعتراف                           ذي یتزامن مع الع رید ال ذا اإلنجاز الف د ه ویع
ع   هادة المجم ي بش ي والدول ذ) ACPA(العرب ات  وال رامج وسياس نهاج وب ب وم ص آت د فح اء بع ي ج

ررة من قبل برنامج األمم المتحدة            ي المق يل الدول بات التأه ا لمتطل يل المجمع وفق تحانات وتأه وإجراءات ام
 ).UNCTAD(للتجارة والتنمية 

 
ریق في تقدیم خدمات                              رائد والع بردج الموحد ال تحانات آام بل مجلس ام تماده من ق د حظي المجمع باع وق

 . عاما١٥٠لمؤهالت عالية المستوى عالميا منذ ا
 

ویؤآد هذا الحدث التاریخي في مجال مهنة المحاسبة العربية على مبدأ التعاون والشراآة العربية البریطانية               
 .وخاصة في بناء القدرات البشریة والتأهيل وتعزیز الكفاءات المهنية لقطاع واسع من المحاسبين العرب

 
تعاو      ذا ال بقا له رر اعتماد شهادة محاسب         وط بردج ق ة آام ية بجامع تحانات الدول ان المجلس الموحد لالم ن ف

تمد        ي مع ي مهن ي یصدرها المجمع، واستنادا إلى ذلك ستصدر شهادة التأهيل موقعه من         ) ACPA(عرب الت
 .رئيسي المجمع والجامعة وتحت شعاریهما

 
رموقة من الوط                 تفال عدد من الشخصيات الم ن العربي والعالم من بينهم فخامة الرئيس  وسيشارك في االح

ية        تحدة لتقن م الم ریق األم يس ف ابق ورئ تاریكا الس ة آوس يس جمهوری ن رئ يغاروس أولس ا ف ه ماری خوزی
ي هانلي وزیر الخارجية البریطاني األسبق، والسيد عبداهللا بن حمد                   يد جيرمل المعلومات واالتصاالت، والس

ية في         رقابة المال ر ال  سلطنة عمان، والسيد سيرجيو مارشي الوزیر والسفير الكندي السابق،  البوسعيدي وزی
ن ، إضافة إلى ممثلي الهيئات المهنية                        ي للمحاسبين القانونيي يس المجمع العرب تاذ طالل أبوغزاله رئ واألس

 .العربية والدولية
 

 وأهدافه باالرتقاء   ، وعمل منذ ذلك التاریخ على تحقيق رسالته       ١٩٨٤والجدیر بالذآر أن المجمع تأسس عام       
بية   رات المحاس د المؤتم ية وعق م المهن ادة قدراته بين وزی يل المحاس ن خالل تأه ية م بة العرب نة المحاس بمه

 .والندوات وورش العمل والدورات التدریبية وإصدار آتب المعایير المحاسبية الدولية باللغة العربية
 
 

 لمحاسبين القانونيينلالمجمع العربي 
ر المحاسبة والتدقيق والسلوك وإلى بناء القدرات من خالل برامج التعليم يجمعية مهنية عربية تهدف إلى إرساء معای

 .واإلمتحانات والتأهيل المعترف بها دوليا
 

Arab Society of Certified Accountants (ASCA) 
A regional professional society dedicated to the promotion of the highest accounting, 

auditing and ethical standards and to capacity building through the institution of 
globally recognized educational and examination qualification programs. 

        
 
 
 )ASCA(ر المجمع أخبا 

  
 إحتفاالت آامبردج -
  ٢٠٠٤دورة إمتحانات  -
صدور الترجمة العربية لمعایير  -

 المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

  
 أخبار أعضاء المجمع 
 

جائزة دبي لألداء الحكومي  -
 لزميلين من أعضاء المجمع

 
 

 أبحاث  
 

مدى إلتزام البنوك في دولة  -
ة المالي فلسطين بإعداد البيانات

وفقا لمعایير المحاسبة الدولية 
 )الجزء األول(
 یوسف جربوع. د

دور الهيئات األآادیمية في  -
 إعتماد معایير المحاسبة 

)   الجزء األخير(الدولية 
 األستاذ محمد غادر

التكاليف المعياریة              -
 دائرة الرقابة الفنية والتطویر

  شرآة طالل أبو غزالة–المهني 
 

 
 صالمكاتب اإلت 
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 ٢٠٠٤ )نوفمبر( دورة إمتحانات تشرین الثاني 

 امج اإلمتحانات برن
 

 
یعكف المجلس األعلى لإلمتحانات في المجمع العربي للمحاسبين القانونيين على وضع األسئلة تمهيدا لتقدیمها إلى جامعة آامبردج لإلشراف عليها                                      

) / CIE(هيئة اإلمتحانات الدولية     وآان المجمع العربي قد وقع إتفاقية مع            . ٢٠٠٤)نوفمبر(وتنقيحها وإجازتها إستعدادا لدورة إمتحانات تشرین الثاني            
  . نجامعة آامبردج حيث تقوم بموجب هذه اإلتفاقية باإلشراف على إمتحانات المجمع العربي للمحاسبين القانونيي

 
وبذلك  . ٢٠/١١/٢٠٠٤ وليس آما آان مقررا في السابق في          ٢٢/١١/٢٠٠٤وجدیر بالذآر أنه قد تم تعدیل جدول هذه الدورة حيث ستبدأ اإلمتحانات في                

 :أصبح الجدول آالتالي
 

 

 الجلسة الثانية
 إسم المادة

 الجلسة األولى
 إسم المادة

 اليوم التاریخ وقت اإلمتحان

 
 

المعرفة التنظيمية والمعرفة 
)١(باألعمال  

  ظهرًا١٢ صباحًا إلى ٩من 

المعرفة التنظيمية والمعرفة 
  مساءًا٥ى  بعد الظهر إل٢من   )٢(باألعمال

٢٢/١١/٢٠٠٤  اإلثنين 

 
 

المحاسبة والمعرفة المتعلقة 
)١(بالمحاسبة  

  ظهرًا١٢ صباحًا إلى ٩من 

 
المحاسبة والمعرفة المتعلقة 

 )٢(بالمحاسبة
  مساءًا٥ بعد الظهر إلى ٢من  

٢٣/١١/٢٠٠٤  الثالثاء 

 
 
 

  ظهرًا١٢ صباحًا إلى ٩من  التدقيق

  مساءًا٥بعد الظهر إلى  ٢من   القوانين والضرائب
٢٤/١١/٢٠٠٤ األربعاء 

 

  ظهرًا١٢ صباحًا إلى ٩من  تقنية المعلومات 

  مساءًا٥ بعد الظهر إلى ٢من   اللغة اإلنجليزیة
٢٥/١١/٢٠٠٤  الخميس 

 
 
 
 

 صدور الترجمة العربية لمعایير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 
 

اب الترجمة الى العربية لمعایير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعتمدة من االتحاد الدولي                    صدر عن جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين آت          
 حيث أوضح االستاذ توفيق ابراهيم أیوب نائب رئيس الهيئة اإلداریة                       International Federation of Accountants (IFAC)للمحاسبين   

 المهنية الدولية وقواعد السلوك األخالقي لتنظيم البيانات المالية لمؤسسات القطاع العام وفق مبدأ                          للجمعية بأن الكتاب یتضمن أیضًا بيانات الممارسة           
 .االستحقاق

 
وسعيًا من إدارة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين في تسهيل مهمة استخدام تلك المعایير من قبل األطراف ذات العالقة على امتداد الوطن                                     

آما تقوم الجمعية بعقد دورات تدریبية وندوات مهنية        .  ف الجمعية من قبل االتحاد الدولي للمحاسبين بترجمة هذه المعایير الى اللغة العربية             العربي تم تكلي  
 .تتناول توضيح مفاهيم تلك المعایير وطریقة تطبيقها

 
 
 



 ٣

االاللالل
 

 جائزة دبي لألداء الحكومي لزميلين من أعضاء المجمع
 
 

 
 

عبد اهللا الجوي رئيس المحاسبة لدى بلدیة دبي الحاصل على شهادة محاسب عربي مهني              / دبي لألداء الحكومي المتميز تم منح السيد        ضمن جائزة برنامج    
 .وعضو المجمع العربي للمحاسبين القانونيين جائزة الموظف المتميز في المجال المالي على مستوى بلدیة دبي) ACPA(معتمد 

على جائزة الموظف المتميز في        ) ACPA( اهللا صوان زميل المجمع الحاصل على شهادة محاسب عربي مهني معتمد                      محمد عبد / آما تم منح السيد     
 .المجال الميداني على مستوى اإلدارة المالية في بلدیة دبي

 
 . وإدارة المجمع تهنئ الزميلين وتتمنى لهما مزیدا من التقدم

 

 
 أبحاث  

 
 

"ين بإعداد البيانات المالية وفقًا لمعایير المحاسبة الدوليةمدى التزام البنوك في دولة فلسط"  
 
 

 )الجزء األول(
 إعــداد

 
 الدآتـور یوسف محمود جربوع

 
 "ASCA"عضو المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 

 أستاذ مراجعة الحسابات
  قسم المحاسبة–بكلية التجارة 

 الجامعة اإلسالمية في غزة
 فلســــــــطين

 

 
 ”Research Summary“ -:خص البحث  مل-١

 
یعتبر جهاز المصارف في دولة فلسطين إدارة ناشئة ولكن لها أهمية قصوى في عملية إعادة األعمار والتنمية االقتصادیة التي تحتاجها المناطق                   •

نوك وطنية ُأنشئت برؤوس أموال تسع ب) ٩(ویتكون الجهاز المصرفي الفلسطيني من     . الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية                 
 .ثالث بنوك أجنبية) ٣(  إحدى عشر بنكًا عربيًا قامت بافتتاح فروع لها في تلك المناطق ، و) ١١(فلسطينية ، وآذلك من 

 
   

 
تمادها من مراجعي الحسابات القانونيين ، وتخضع جميعها إلي رقابة               • يقها واع د تدق ية بع ياناتها المال نوك ب ذه الب سلطة النقد الفلسطينية وتنشر ه

ة فلسطين              نك المرآزي لدول دور الب وم اآلن ب ي تق نوك الفلسطينية أن تراعي تطبيق متطلبات اإلفصاح والعرض عند       . الت ى الب ولكن یجب عل
ول من المصداقية ليكون باإلمك                              در معق يانات بق ك الب ية حتى تتسم تل بة الدول ير المحاس ًا لمعای ية وفق ياناتها المال داد ب ان الوثوق بها واالعتماد  إع

تثمارات أم في مجال التمویل ، آما یجب أن تكون تلك البيانات قابلة للمقارنة وذلك آي                   رارات سواء في مجال االس اذ الق ية اتخ يها في عمل عل
 . ر من الموضوعية تحوز المؤشرات المشتقة منها على قبول عام یمكن من استخدامها أساسًا لتقييم األداء وإجراء المقارنات بقدر آبي

 

 



 ٤

ك رأي الباحث أن یكون موضوع البحث هو مدى التزام البنوك الوطنية التسعة بمتطلبات العرض واإلفصاح عند إعداد بياناتها المالية وفقًا             • لذل
م               ي رق يار المحاسبي الدول ى وجه الخصوص المع ية وعل بة الدول ير المحاس  والمؤسسات المالية اإلفصاح في القوائم المالية للبنوك) "٣٠(لمعای

 " . المشابهة
 

 :المقدمــة 
 

 )١(لقد أصبحنا اآلن على مشارف القرن الحادي والعشرین الذي یتطلب منا االستعداد لمواجهة عصر المعلومات واالتجاه المتزاید نحو العولمة        •
قطاع الخاص ، مما سيؤدي إلي زیادة أسواق ونظم السوق ، وتوجه بعض المؤسسات لدمج أعمالها وتحویل بعض مؤسسات القطاع العام إلي ال          

امالت فيها المجالين المحلي واإلقليمي إلي المجال الدولي ، وستصبح فيه الشرآات القابضة متعددة الجنسيات            اعًا وتخطي المع ًا واتس ال عمق الم
ى ما سبق أن تزداد األهمي                 تراتيجية لالقتصاد العالمي ، وسوف یترتب عل تحكم في الفواصل االس ة النسبية للبيانات المالية المنشورة آمصدر ت

 .للمعلومات التي تخدم رجال األعمال والمؤسسات المالية في اتخاذ القرارات سواء في مجال االستثمارات أم في مجال التمویل 
 
 :من توافر شرطين أساسيين هما ولكن لكي تفي البيانات المالية المنشورة باحتياجات مستخدميها في المجاالت المشار إليها أعاله ، ال بد  •

 
 ليكون باإلمكان الوثوق بها واالعتماد عليها في     ”Reliability“أن تتسم المعلومات التي توفرها تلك البيانات بقدر معقول من المصداقية              -

 . عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات 
ة       - ة للمقارن ك المعلومات قابل ك آي تحوز المؤشرات المشتقة منها على قبول عام     ، وذ”Comparability“أن تكون تل  General“ل

Acceptance”         ير من در آب ات بق ية وإجراء المقارن زها المال ى مراآ وف عل يم أداء الشرآات والوق ًا لتقي تخدامها أساس  یمكن من اس
  . ”Objectivity“الموضوعية 

 
د حازت معایير المحاسبة الدولية وخاصة متطلبات اإلفصاح وال           • عرض منها على قبول معظم المجامع والمنظمات المهنية المتواجدة في الدول         لق

لذا أصبحت معایير المحاسبة الدولية مرجعًا ال غنى عنه یسترشد به المهنيون في أنحاء العالم عامة ،وفي دول . المتقدمة والنامية على حٍد سواء 
ك                     تواجد في معظم تل ى وجه الخصوص حيث ال ی الم الثالث عل ية فيها ، ولعل ذلك آان دافعًا                 الع م الممارسات المهن ية تحك ير محل دول معای  ال

زم الشرآات والبنوك والمؤسسات المالية باعتماد تلك المعایير                            ية ألن تل دول العرب بة في معظم ال نة المحاس ى مه رقابة واإلشراف عل لجهات ال
نها           ية المنشورة الصادرة ع يانات المال داد الب ًا إلع ك بعد مراعاة تكييف تطبيقها بما یتالءم ومتطلبات البيئة االقتصادیة والمالية   ، )٢(أساس وذل

 . والمحلية في آل منها 
 
ة فلسطين والذي یعتبر قطاعًا ناشئًا ویقع عليه عبء إعادة األعمار والتنمية التي تحتاجها المناطق           • ية القطاع المصرفي في دول ي أهم ونظرًا إل

تكون القط       ية ُأنشئت برؤوس أموال فلسطينية ، وآذلك من              ) ٩(اع المصرفي الفلسطيني من        الفلسطينية ، وی نوك وطن إحدى عشر  ) ١١(تسع ب
يًا قامت بافتتاح فروع لها بالضفة الغربية وقطاع غزة ، و              نكًا عرب وتنشر هذه . بنوك أجنبية قامت آذلك بافتتاح فروع لها في تلك المناطق ) ٣(ب

ا المالية في ا       نوك قوائمه لصحف بعد تدقيقها من قبل مراجعي الحسابات القانونيين ، ویوجد لكل منها نظام مالي وإداري خاص بها ، وتخضع       الب
 . جميعها إلي رقابة سلطة النقد الفلسطينية التي تقوم اآلن بدور البنك المرآزي لدولة فلسطين 

 
نوك الوط                • تزام الب ذا البحث هو مدى ال ك رأي الباحث أن یكون موضوع ه بات اإلفصاح والعرض وفقًا لمعایير المحاسبة     لذل ية التسعة بمتطل ن

م                  ي رق يار المحاسبي الدول ى وجه الخصوص المع ية وعل اإلفصاح في القوائم المالية ) "٣٠(، ورقم " عرض وتجهيز القوائم المالية ) "١(الدول
  . )٤(" صاح والعرضاإلف: األدوات المالية ) "٣٢( ، ورقم )٣(للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة 

 
  ”Research Assumption“ -:فرضيـات البحـث  - ٢

 
یفترض هذا البحث بأن على البنوك الوطنية في فلسطين أن تقوم بااللتزام بمعایير اإلفصاح والعرض عند إعداد البيانات المالية وفقًا لمعایير                                     ١-٢

 .المحاسبة الدولية
  
ن خالل رقابتها على البنوك بحثها على اإلفصاح والعرض الكافي عند إعداد البيانات المالية وفقًا لمعایير                               أن تقوم سلطة النقد الفلسطينية م           ٢-٢

  .المحاسبة الدولية
 
 إلزام مراجعي الحسابات القانونيين بتطبيق معایير المحاسبة والمراجعة الدولية لدى مراجعة البيانات المالية ، وذلك لتتماشى مع متطلبات تجارة                        ٣-٢

 . الخدمات وعولمة أسواق المال
 

 Research Objectives“ "  -: أهداف البحث -٣
 
م اإلفصاح المالئم                                      ١-٣ ية تقدی يان أهم ة مع ب ية ذات العالق ير المحاسبة الدول ًا لمعای بات اإلفصاح والعرض وفق ى متطل تعرف عل ذا البحث ال  یهدف ه

 . لمستخدمي القوائم المالية 
 . نوك الفلسطينية باإلفصاح والعرض وفقًا لمعایير المحاسبة الدولية ذات العالقة  فحص مدى التزام الب٢-٣
ى البنوك الفلسطينية                          ٣-٣ تها في الضغط عل نقد الفلسطينية بممارسة وظيف يام سلطة ال يان ضرورة ق بإعداد البيانات المالية وفقًا لمعایير المحاسبة        ب

 . الدولية 

                                                 
)١ ( International Trade Corporation, “Globalization of Trade & Services”, ١٩٩٩ , Second Edition, P.P. ٢١١-١٨٥.  

)٢( International Accounting Standards, (IAS-١), “Financial Statements Presentation”, ١٩٩٩, P.P. ١٣٣– ٧٠>  
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 . ي تتعلق بموضوع البحث لكافة األطراف  تقدیم النتائج والتوصيات الت٤-٣
 
 ”Research Problem“ -: مشكلة البحث -٤
 

م المالية مثل المستثمرین ،                                   • م لمستخدمي القوائ نوك الفلسطينية باإلفصاح والعرض الكافي والمالئ تزام الب ذا البحث في مدى ال تكمن مشكلة ه
تالءم القو              ية وهل ت ية المعن ن ، والجهات الحكوم نوك مع متطلبات اإلفصاح والعرض التي تمليها معایير المحاسبة الدولية               والدائني ية للب م المال ائ

 " . اإلفصاح في القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة) "٣٠(ذات العالقة وبالتحدید المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 
ن باعتماد تطبيق معایير المحاسبة والمراجعة الدولية على البيانات المالية المقدمة إليهم        والمشكلة الثانية هي هل یقوم مراجعي الحسابات القانونيي        •

 . من البنوك الفلسطينية والمؤسسات المالية األخرى المشابهة 
 
  ”Research Importance“ -: أهمية البحث -٥

 
 : الدولية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة ومنها   لمعایير المحاسبة تهتم آثير من الجهات التي تستخدم القوائم المالية المنشورة والُمعدة وفقًا •
 

 ):المستثمرون (١-٥
 

اریهم بالمخاطر الضمنية والعائد المحقق من االستثمار ، ویحتاج هؤالء إلي معلومات لتساعدهم على تقریر ما                      • ال ومستش تم مقدمي رأس الم یه
تفاظ به            انوا سيشترون األسهم أو االح م المساهمون أیضًا بالمعلومات التي تمكنهم من تقييم مدى قدرة البنوك على توزیع      إذا آ يعها ، ویه ا أو ب

 . األرباح 
 
 ):الموظفـون (٢-٥
 

ثلة لهم بالمعلومات المتعلقة بربحية البنوك ومدى استقرارها ، آما یهتمون أیضًا بالمعلومات التي تمكنهم من                        • ون والمجموعات المم تم الموظف یه
 . يم مدى قدرة هذه البنوك على توفير المكافآت والمنافع التقاعدیة وآذلك فرص العمل تقي

 ):الجمهـور (٣-٥
 

راد بطرق مختلفة ، فمثًال قد تساهم تلك البنوك مساهمة جوهریة في االقتصاد المحلي من عدة زوایا آتوفير فرص العمل              • ى األف نوك عل ر الب تؤث
تعامل مع      ن وال ن و   المنتجي ة قطاعات اإلنتاج والخدمات مما ینعكس على األفراد                      المحليي م التسهيالت لكاف ادة الصادرات وتقدی المساعدة في زی

 . إیجابًا 
 
 ):الحكومة وهيئاتها (٤-٥
  

دى البنوك والمؤسسات المالية وبالتالي بأنشطتها ، وهي أیضًا تتطلب معلومات لتمكنها                      • وارد ل ئاتها في أمر تخصص الم ة وهي تم الحكوم  من ته
 . الرقابة على أنشطة تلك البنوك ومن ثم تحدید السياسات الضریبية آأساس إلعداد حسابات الدخل القومي واإلحصائيات األخرى المماثلة 

 
 ”Research Methodology“:  منهجية البحث -٦

   
ات      • ي الدراس يعة الموضوع وإل ي طب تنادًا إل ي اس نهج الوصفي التحليل ذا البحث ال تهج ه ات  سوف ین ية والدوری راجع العلم المتخصصة والم

ة فلسطين بإعداد بياناتها المالية وفقًا لمعایير المحاسبة                         نوك الفلسطينية في دول تزام الب ا حول مدى ال م جمعه ي ت والمعلومات واإلحصائيات الت
 : الدولية ، وتتكون هذه المنهجية من المباحث التالية 

 
 :  المبحث األول١-٦
 )المالية وفقًا لمعایير المحاسبة الدوليةإعداد القوائم ( 

 
 . المسؤولية في إعداد القوائم المالية ) أ ( 
 . مراعاة عدالة عرض القوائم المالية ) ب(
 . اإلفصاح عن السياسات المحاسبية ) ج(
 . مبدأ االستمراریة ) د(
 . إعداد القوائم المالية بطریقة متجانسة من سنة ألخرى ) هـ(
 . لمعلومات المالية للمقارنة قابلية ا) و(
 . استخدام أساس االستحقاق عند إعداد القوائم المالية ) ز(
 . عند إعداد القوائم المالية ) المادیة(مراعاة مبدأ األهمية النسبية ) ح(
 

  :المبحث الثاني  ٢-٦
 )٣٠اإلفصاح في القوائم المالية للبنوك وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (  
 
 . المقصود بمصطلح بنك ) أ  (   

 . السياسات المحاسبية ) ب   (
 . قائمة الدخل ) ج   (
 . الميزانية العمومية )د   (
 . قائمة التدفق النقدي ) هـ   (
 . األمور الطارئة واالرتباطات بما في ذلك البنود خارج الميزانية العمومية ) و   (



 ٦

 . ات تواریخ استحقاق األصول وااللتزام) ز   (
 . ترآيز األصول وااللتزامات والبنود خارج الميزانية العمومية ) ح   (
 . خسائر القروض والسلفيات ) ط   (
 . المخاطر البنكية العامـة ) ي   (
 . األصول المرهونة آضمان ) ك   (
 . أنشطة األمانـة ) ل  (
 . المعامالت مع األطراف ذوي العالقة ) م  (
 
 :  المبحث الثالث٣-٦
 )الجهاز المصرفي الفلسطيني(
 
 . تعریف الجهاز المصرفي ) أ ( 
 . أنواع البنوك ) ب(
 . سلطة النقد الفلسطينية ) ج(
 . البنوك المرخص لها بالعمل في قطاع غزة والضفة الغربية ) د(
 
 :  المبحث الرابع٤-٦
 
 . ولية على البنوك الوطنيةدور سلطة النقد الفلسطينية في تبني تطبيق معایير المحاسبة الد) أ ( 
 .دور مراجعي الحسابات القانونيين في تطبيق معایير المحاسبة والمراجعة الدولية على البنوك الوطنية ) ب(
 
 :  مجتمع الدراسـة٥-٦
 

 :بنوك وهي ) ٩(سوف یقوم الباحث بالجانب التطبيقي على البنوك الوطنية في فلسطين ، والتي یبلغ عددها  •
 . لمحدود بنك فلسطين ا )١(
 . البنك التجاري الفلسطيني  )٢(
 . بنك االستثمار الفلسطيني  )٣(
 . البنك اإلسالمي العربي  )٤(
 . بنك القدس للتنمية واالستثمار  )٥(
 . بنك فلسطين الدولي  )٦(
 . البنك اإلسالمي الفلسطيني  )٧(
 . البنك العربي الفلسطيني للتنمية واالستثمار  )٨(
 . بنك األقصى اإلسالمي  )٩(

 
 :  المبحث األول ١-٦
 )إعداد القوائم المالية وفقًا لمعایير المحاسبة الدولية(
 

 :المسؤولية في إعداد القوائم المالية) أ ( 
م المالية هي أوًال وقبل آل شئ من مسؤولية إدارة البنك وعليها بيان أنها قد مارست الدقة واالآتمال في إعدادها                   • داد القوائ  )٥( إن مسؤولية إع

ن         ع الب ثل واق ا  تم ي سواء المرآز المالي ، أو نتيجة األعمال ، أو التدفق النقدي ، آما أن حدوث أخطاء جوهریة أو عادیة فإن إدارة      وأنه ك المال
 . البنك هي التي تتحمل المسؤولية آاملـة 

 
 :مراعاة عدالة عرض القوائم المالية ) ب(

ة ل                      • ا معروضة بطریقة عادل يد أنه ا یف ية بم م المال تدفق النقدي في نهایة السنة المالية ،           یجب أن تحتوي القوائ ال وال تائج األعم ي ون لمرآز المال
يع الظروف والتي تؤدي إل                    ية في جم تائج الفعل ية مع اإلفصاح عن الن بة الدول ير المحاس يق المناسب لمعای  أن القوائم المالية معروضة ىوالتطب

يع النواحي ذات األه                  ي جم تناد إل ك باالس ة وصادقة وذل ير             بطریقة عادل ك المعای بها تل ي تتطل ية الجوهریة الت ادل والصادق      إ. م ن العرض الع
 : یتطلب )٦(للقوائم المالية 

 
 . اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية  )١(
  .عرض المعلومات المالية ومن ضمنها السياسات المحاسبية بطریقة عادلة ، وموثوق بها ، وأن تكون قابلة للمقارنة ، ویسهل فهمها )٢(
م ا   )٣( بة الدولية غير آافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية            تقدی ير المحاس بات معای ندما تكون متطل  من فهم التأثير على )٧(الفصاحات اإلضافية ع

 . العمليات أو األحداث للمرآز المالي ونتائج األعمال والتدفق النقدي 
 
 
 
 

                                                 
)٥( Rick Hays, Arnold Schilder,  Roger Dassen and Philip Wallage, “Management Assertions and Audit Objectives”, principles of 

Auditing: An International Perspective”, ١٩٩٨, Third Edition, P. P. ١٠٤-١٠٣.  
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)٧( William C. Boynton and Walter G. kell, “Auditor’s Legal Liability Towards the Users of Financial Statements”, “Modern 

Auditing, ١٩٩٦, Sixth Edition, P. ١١١.   
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  :)٨(اإلفصاح عن السياسات المحاسبية ) ج(
نك         • ى إدارة الب ية مستوفية لشروط ومتطلبات معایير المحاسبة                       یجب عل م المال بية للمشروع حتى تكون القوائ يق السياسات المحاس يار وتطب اخت

ية وتفسيرات      ، وعندما ال توجد متطلبات معينة ، فإن إدارة البنك یجب عليها تطویر السياسات المحاسبية للتأآد           " اللجنة الدائمة للتفسيرات  "الدول
 :لمالية آمصدر هام وفعال لتزوید المعلومات المالية بأنهاعلى أن القوائم ا

 
 . مناسبة لمستخدمي القوائم المالية من أجل اتخاذ القرارات الضروریة ) ١–جـ (  
 :موثوق بها عن طریق) ٢ –جـ ( 

  
 . أنها معروضة بطریقة صادقة وعادلة للمرآز المالي ونتائج األعمال  )١(
  . )٩(ليس فقط الشكل القانوني أنها تعكس العمليات واألحداث و )٢(
 . أنها محایدة وبعيدة عن التحيز  )٣(
 . أنها مكتملة من جميع النواحي الجوهریة والهامـة  )٤(

 
ـ   ( بادئ والطرق والقواعد واألعراف والتطبيقات العملية                 ) ٣ –ج ك الم بية هي تل التي تعتمدها إدارة البنك في إعداد وتجهيز القوائم  إن السياسات المحاس

 . لية الما
ـ  ( ر السياسات  ) ٤ –ج ي تطوی تها ف تخدم حكم نك أن تس ى إدارة الب ة  للتفسيرات ، فعل نة الدائم ية وتفسيرات اللج بة الدول ير المحاس ة غياب معای ي حال ف

 . مصلحتهمالمحاسبية والتي تزود مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات المالية المفيدة لهم التخاذ القرارات االقتصادیة التي تخدم 
 
 
 ) :١٠(مبدأ االستمراریة ) د(
 

م المالية ، یجب على إدارة البنك أن تقيم مدى قدرة البنك على االستمرار في مزاولة أعماله ، آما یجب أن تجهز القوائم المالية      • داد القوائ ند إع ع
نك سوف یستمر في القيام بتقدیم الخدمات الضروریة لعمالئه في المستق                 ى أساس أن الب بل القریب المنظور إال إذا آانت هناك نية للتصفية أو عل

 . التوقف في مزاولة النشاط أو إذا لم یكن هناك بدیل آخر حقيقي 
 
  :)١١(إعداد القوائم المالية بطریقة متجانسة ) هـ(
  

يات المشروع ، وبأن التغيير مل في طبيعة ع أخرى إال إذا حدث تغيير     ىإن إعداد وتبویب القوائم المالية یجب أن یتم بطریقة متجانسة من فترة إل             •
 . سينتج عنه الكثير من المالئمة لألحداث أو العمليات المالية عند إعداد القوائم المالية 

ير أحد الطرق المحاسبية وجب ذآر ذلك آملحوظة بجوار القوائم المالية توضح طبيعة التغيير ومبرراته وأثره                          • نك بتغي ام الب ة إذا ق وبصفة عام
ير ، وإذا آان للتغيير أثر جوهري على القوائم المالية فإن ذلك یقتضي ذآر تحفظ في تقریر             عل  يها التغي ي حدث ف نة الت ية في الس م المال ى القوائ

قرة ن آان المراجع موافقًا على هذا التغيير ، ویظهر تحفظ المراجع في هذه الحالة في الفقرة الخاصة برأي المراجع وليس في ف       إالمراجع حتى و  
 . مستقلة 

 
 :قابلية المعلومات المالية للمقارنة ) و(
  

ن            • د المجمع األمریكي للمحاسبين القانونيي  منذ فترة طویلة فكرة تقدیم قوائم مالية لعدة سنوات في التقاریر التي ترفع للمساهمين ، ”AICPA“أی
يرات واالتجاهات في المرآز المال                 ة تظهر التغي ية المقارن القوائم المال ي ونتائج األعمال خالل فترة طویلة وبذلك تكون أآثر فائدة للمستثمرین    ف

 . والدائنين عن القوائم المالية الخاصة بسنة واحدة 
وعند عرض قوائم مالية مقارنة بواسطة البنك یجب على المراجع أن یقوم بتحدیث تقریره على القوائم المالية الضروریة أو الفترات المعروضة  •

 . رنة مع الفترة الحالية على أساس مقا
وخالل عملية الفحص الخاصة بالسنة الحالية یجب أن یكون المراجع یقظًا ألي ظروف أو أحداث یكون لها تأثير على القوائم المالية المعروضة     •

 . الخاصة بالفترات السابقة أو بكفایة اإلفصاح المتعلق بهذه القوائم 
ار هذه الظروف الخاصة أو األحداث عند تحدیثه لتقریره على القوائم المالية الخاصة بالفترة السابقة ،  یجب على المراجع أن یأخذ في اعتباره آث         •

ذي سبق أن أبداه عن القوائم المالية الخاصة بالفترة                                رأي ال داء رأي مختلف عن ال ادة إب راجع ع ى الم ية توجب عل والظروف أو األحداث التال
 :السابقة 
دة   حسم أحد األحداث غير المؤ         - اریخ الحق آان سببًا في تعدیل رأي المراجع أو في إقناعه في إبداء الرأي على القوائم     )١٢(آ  في ت

 . المالية الخاصة بالفترة السابقة 
ة ، فإذا اآتشف المراجع أثناء قيامه بعملية الفحص الحالية حدثًا غير مؤآدًا یكون              - ترة الحق د في ف له تأثير  اآتشاف حدث غير مؤآ

 . ئم المالية بفترة سابقة ، فيجب عليه أن ُیعدل رأیه أو یمتنع عن إبداء الرأي في تقریره الذي تم تحدیثه على هذه القوائم على القوا
ية الخاصة بفترة سابقة وذلك في حالة آون القوائم المالية الخاصة بفترة سابقة تخالف المعایير المحاسبية               - م المال ادة عرض القوائ إع

 . عدیلها وإعادة عرضها في الفترة الحالية بما یتفق مع معایير المحاسبة الدولية الدولية ، ثم تم ت

                                                 
)٨( International Accounting Standards, (IAS-١), Disclosures of Accounting Policies”, ١٩٩٩, P. ٦٩.  
)٩( International Accounting Standards, (IAS-١) “Accounting Policies, Substance Over Form”, ١٩٩٩,  P.P. ٧١-٧٠.   
)١٠( International Accounting Standards, (IAS-١), Paragraphs (١١-٣), “Fundamental Accounting Assumptions –  Going Concern”, 

١٩٩٩, P. P. ٧٠-٦٩.  
)١١( International Accounting Standards (IAS-١), Paragraph No. (٣) “Fundamental Accounting Assumptions – Consistency”, ١٩٩٩, P. 

٦٩.  
)١٢(  International Accounting Standards (IAS-١) Paragraph No. (٧-A) “Accounting Policies – Prudence – Uncertainties” , ١٩٩٩, P. 

٧٠.  



 ٨

 
  :)١٣(استخدام أساس االستحقاق عند إعداد القوائم المالية ) ز(
 

داد القوائم المالية على المؤسسات اعتماد أساس االستحقاق المحاسبي     - ند إع ي إثبات ف) ما عدا قائمة التدفق النقدي للبيانات المالية(ع
 . عملياتها المالية 

تم تسجيلها في السجالت                       - ا ، وی ند وقوعه ا ع ترف به تمد ویع ية واألحداث تع يات المال إن العمل ًا ألساس االستحقاق المحاسبي ف وفق
م المالية في الفترات التي تخصها                 نها في القوائ تقریر ع بية وال ر أنها قد فمثًال المصاریف تعتمد في قائمة الدخل على اعتبا   . المحاس

 . ساهمت بطریقة مباشرة في تحقيق اإلیراد في نفس الفترة 
 
  :)١٤(عند إعداد القوائم المالية ) المادیة(مراعاة مبدأ األهمية النسبية ) ح(
 

يمة یجب أن یظهر مستقًال في القوائم المالية أما البنود غير الهامة فتجمع مع بنود أخرى مما             - ية من ناحية الق ند ذو أهم ثلة في آل ب
 . طبيعتها تحت بنٍد واحد منفصل 

ية في نهایة العام المالي من مجموعة آبيرة من العمليات المالية التي یتم وضعها في مجموعات حسب طبيعتها أو                      - م المال تج القوائ تن
رحلة األخيرة من تجميع وتبویب العمليات التي تشكل البنود إما في القوائم المالية أو على          ا ، والم  شكل مالحظات ، فتوضع وظائفه

 .البنود الهامة على شكل مبالغ مستقلة في القوائم المالية أما البنود غير الهامة فتجمع تحت بنٍد واحد حسب طبيعتها
 

 
 ........یتبع في اإلصدار القادم

 
 

  اعتماد معایير المحاسبة الدوليةفي الهيئات األآادیمية دور
 
 
 
 

 األستاذ محمد یاسين غادر
 )خيرء األالجز(
 
 

 :دور الهيئات األآادیمية في اعتماد معایير المحاسبة الدولية: المبحث الخامس  •
 

ال یعتمد التقييم المالي إلطار المحاسبة حاليًا ومستقبًال على فهم األساليب والمعایير المحاسبية الدولية فحسب، ولكنه یعتمد أیضًا على فهم بنيان النظریة                               
 .تقاق األساليب والمعایير المحاسبية منهاالمحاسبية التي تمَّ اش

 
 من إعداد معایير المحاسبة الدولية هو جمع وتنسيق الفروض والمبادئ المحاسبية وتشكيل نظریٍة محاسبية متماسكة تمكن                                      الهدف األول  وإذا آان     

 هو الذي یستخدم منها ومفهومه، مع تصویر طبيعة البيئة             المحاسبين من تحسين جودة التقاریر المالية، وتقدیمها لمن یستخدم هذه المعلومات، وتحدید ما                 
 یجب أن تلعبه الهيئات األآادیمية باعتمادها هذه المعایير والبدء في إعداد                     الهدف الثاني الموحدة التي یفترضها معدي هذه البيانات ومستخدميها، فإن                

 .بية موحدة شاملةالدراسات واألبحاث النظریة لتكوین إطاٍر أو مرجٍع لبناء نظریٍة محاس
 

وتعتبر إمكانية التوحيد المحاسبي من اإلمكانيات المتاحة نظرًا لألسباب المذآورة سابقًا، وتبقى هذه المسؤولية ملقاة على عاتق األآادیميين بشكٍل خاص                            
 :حاسبي وهيویرى الباحث هنا، وباختيار ثالث نقاط متعلقة بموضوع التوحيد الم. لتقدیم اإلطار النظري المكوِّن لها

 : مفهوم التوحيد المحاسبي:أوًال 
 :یمكن إجراء التوحيد المحاسبي على أٍي من ثالث مستویات مختلفة هي

 :مستوى اعتماد معایير محاسبة دولية:  المستوى األول -١
 

 یمكن اإلهتداء بها عند تطبيق األسس والمبادئ           ویقتصر التوحيد في هذا المستوى على األسس والمبادئ والمعایير المحاسبية المقبولة قبوًال عامًا والتي                    
التي تمَّ توحيدها، ویقتضي ذلك في الواقع أن یتُّم دراسة وحصر أهداف المحاسبة، وتعدیل البدائل التي یمكن عن طریقها تحقيق هذه األهداف واختيار                                    

 .بدیلة بما یتفق مع تحقيق هذه األهدافأآثرها تناسبًا مع تحقيق األهداف، ثم اإلختيار من األسس والمبادئ والمعایير ال
 

وال یترتَّب على توحيد األسس والمبادئ والمعایير الدولية في واقع األمر أیة مشاآل حيث أن األسس والمبادئ المحاسبية التقليدیة مقبولة من الجميع، وآل                        
قائمة بين هذه األسس والمبادئ والتنسيق فيما بينها، آما یمكن أن                ما في األمر أن التوحيد على المستوى الدولي سيؤدي إلى القضاء على التناقضات ال                    

 .یؤدي إلى البحث في إمكانية تطویرها إلى األفضل في ظل التطورات اإلقتصادیة واإلجتماعية المعاصرة
                                                 

)١٣( International Accounting Standards (IAS-١) Paragraph No. (٤-C) “Fundamental Accounting Assumptions Accrual Basis”, ١٩٩٩, 
P.P. ٧٠-٦٩.   

)١٤( International Accounting Standards (IAS-١) Paragraph No. (٧-C) “Accounting Policies – Prudence- Materiality”, ١٩٩٩, P. P. ٧٠ – 
٧١ .  



 ٩

 
 القواعد سيتعارض حتمًا مع المبادئ        وقد یؤدي توحيد األساس في حد ذاته إلى تخفيض عدد القواعد البدیلة التي یمكن للمحاسب استخدامها، فبعض هذه                        

التي یستقر الرأي على توحيدها، وبالتالي یتم استبعادها، وینتج عن الحد من عدد القواعد البدیلة بال ریب زیادة درجة الداللة التي یمكن توفرُّها في البيانات 
 .المحاسبية

 
 :هذا ویشمل التوحيد على هذا المستوى على آل مما یأتي

 
 التعاریف الخاصة بكٍل من األصول ومجموعاتها المختلفة والخصوم ومجموعاتها المختلفة واإلیرادات ومكوناتها والمصروفات ومكوناتها                            توحيد) أ   

 .والدخل والهدف من قياسه
 .توحيد أسس ومبادئ التقویم المتعلقة بعناصر األصول والخصوم وعناصر اإلیرادات والمصروفات) ب 
 .قواعد احتساب التدفقات النقدیةتوحيد أسس ومبادئ و) ج
 .توحيد أسس ومبادئ عرض البيانات المحاسبية) د 
 
 ویشمل التوحيد على هذا المستوى، باإلضافة إلى التوحيد على مستوى المبادئ، توحيد القواعد واإلجراءات                      :مستوى القواعد    :  المستوى الثاني     - ٢

 .ذا المستوى یعتبر أآثر شموًال عن التوحيد على مستوى المبادئوبالتالي فإن التوحيد على ه. والوسائل المحاسبية
 :ویتطلَّب توحيد القواعد باإلضافة إلى ما یتطلبه توحيد المبادئ ما یلي

 
 . حصر القواعد واإلجراءات واألساليب المحاسبية المستخدمة فعًال والتي یمكن استخدامها لتحقيق أهداف المحاسبة-أ 

 .ذه القواعد واإلجراءات واألساليب األفضل منها تمشيًا مع مقتضيات المبادئ الموضوعية والمتفق عليها دوليًا اإلختيار من بين ه-ب 
 . حذر استخدام القواعد واإلجراءات واألساليب البدیلة-ج 
 
يه من أسٍس ومبادئ وقواعد ووسائل           ویشمل التوحيد على هذا المستوى النظام المحاسبي بأسره وبما یقوم عل                    :توحيد النظم    :  المستوى الثالث      - ٣

آما قد یشمل   . آما یمتد التوحيد إلى تنميط النتائج المحاسبية والقوائم المالية وربما  قد یمتد إلى طریقة تصميم وتنظيم المجموعة الدفتریة ذاتها                     . وإجراءات
 .عليهاالتوحيد على هذا المستوى إمكانية توحيد نظم التكاليف واألسس والمبادئ التي تقوم 

 :ویمكن تطبيق آل من مستویات التوحيد المذآورة بعالية على مستویاٍت اقتصادیة متعددة داخل المجتمع آاآلتي
 
 .ویمكن تطبيق أي من مستویات التوحيد السابقة على مجموعة الوحدات اإلنتاجية المكونة لصناعٍة واحدة :  مستوى الصناعة- ١
 هذه الحالة على الوحدات اإلنتاجية المكونة لقطاٍع إنتاجي معيَّن آقطاع الصناعة أو قطاع الخدمات أو القطاع                            ویتم التوحيد في    :  مستوى القطاع   - ٢

 .المالي مثًال
 
 .ویطبق التوحيد في هذه الحالة على آل الوحدات اإلقتصادیة في المجتمع بقطاعاته المختلفة :  المستوى القومي- ٣

 :على المستوى الدولي أو العالمي - ٤
إن قيام الجهات الرسمية والحكومية والمهنية واألآادیمية في آل بلد بتنظيم للممارسات المحاسبية وتوحيدها على المستوى المحلي أو حتى اإلقليمي وإعداد          

ات مختلفة، وهذا آان مقبوًال فيما       قد أدى إلى صدور هذه القوائم طبقًا لمعایير وممارساٍت محاسبية وعمالت ولغ             . آلية إعداد القوائم المحاسبية الالزمة لها      
مضى، لكن مع امتداد نشاط الوحدات اإلقتصادیة إلى المجال الدولي أصبح التوحيد على المستوى الدولي حاجة ضروریة، مما جعل عملية التوحيد حاجة                         

 :دولية ملحة یكون الهدف منها
 
 . تحقيق األداء األمثل للوظيفة المحاسبية على النطاق الدولي- ١
 . توفير البيانات المالية الالزمة الحتياجات المستخدمين في أسواق المال الدولية- ٢
 . تسهيل عملية الرقابة والتخطيط وتقویم األداء بصفٍة عامة، وفي الشرآات الدولية بصفٍة خاصة- ٣
 . تسهيل إنشاء نظم موحدة ومتكاملة للمعلومات تساعد على تعزیز مهمة المحاسب الدولي- ٤
 
غم وجود معایير محاسبة دولية فإن عملية توحيد العمليات المحاسبية على المستوى الدولي ما زال في بدایته ویحتاج من األآادیميين المزید من الدراسة ور

 .والبحث، وجعل الفكر المحاسبي الحدیث یلبي هذه اإلحتياجات الجدیدة

 : فوائد التوحيد:ثانيًا 
 

 : بصفٍة عامة الفوائد اآلتيةیترتَّب على التوحيد المحاسبي
 
 . زیادة داللة البيانات المحاسبية، وذلك لقيامها على أسٍس موحدة ومفاهيم مشترآة بما یزید من إمكانية اإلعتماد عليها لتحقيق أهداف المحاسبة- ١ 
 .ية أو لغرض اتخاذ القرارات زیادة إمكانية وسهولة المقارنة بين الوحدات اإلقتصادیة المختلفة بهدف قياس آفایتها النسب- ٢
 زیادة قابلية البيانات المحاسبية المستخرجة على أساس موحَّد للتعدیل بما یتفق واإلحتياجات والمفاهيم اإلقتصادیة، فتعدُّد األسس والطرائق المحاسبية                      - ٣

ائق المحاسبية یترتَّب عليه توحيد أسس وطرائق التعدیل          یستدعي تعدُّد طرق ووسائل التعدیل بما یصعب من إمكانية إجرائه، ولكن توحيد األسس والطر                 
 .بما یزید من إمكانية تحقيقه

 . إمكانية وسهولة تعدیل البيانات المحاسبية القائمة على أسٍس موحَّدة ومفاهيم محدَّدة لما قد یطرأ من تقلباٍت في المستوى العام لألسعار- ٤
واعد محاسبية موحَّدة عالميًا، فإن ذلك سيكون له جليل األثر في توجيه البحث األآادیمي المحاسبي على                           إذا ما تمَّ اإلتفاق على أساس ومبادئ وق             - ٥

تحسين أداء المحاسبة لوظائفها عن طریق البحث في الوسائل البدیلة لزیادة منفعة البيانات المحاسبية بدًال من ترآيزه حول الجدل في مزایا وعيوب البدائل                        
 .ةالمحاسبية الموجود

 . توفير إمكانية التجميع المرحلي للبيانات المحاسبية بما یخدم احتياجات المستویات اإلقتصادیة إلى بيانات- ٦



 ١٠

 

 : اإلنتقادات الموجهة للتوحيد:ثالثًا 
 :یوجه للتوحيد المحاسبي إنتقادین رئيسيين هما

 
 .الت اإلقتصادیة ال یمكن توفيرها في الوحدات اإلقتصادیة المختلفة إن مقومات التوحيد األساسية من تشابه النشاط وإمكان تنميط المعام- ١
 
 إن القواعد والمبادئ المحاسبية ال بدَّ وأن یتم تطبيقها في ظل توافر ظروٍف معيَّنة قد تختلف من منشأة إلى أخرى وأن تعدُّد البدائل المحاسبية ما هو                                 - ٢

 .نشأة في ظل الظروف التي تحيط بهافي واقع األمر إال محاولة للوفاء باحتياجات آل م
 

فال . والسبب األساسي الذي یقوم عليه آل من اإلنتقادین السابقين هو عدم التفرقة بين المستویات المختلفة التي یمكن أن یتم التوحيد المحاسبي على أساسها                       
ت، وآل ما یتطلَّبه األمر هو وضوح أهداف المحاسبة واإلتفاق            شك أن مقومات التوحيد على مستوى المبادئ ال تستدعي تشابه النشاط أو نمطية المعامال                

 .على أوضح المفاهيم وأفضل األسس والمبادئ لتحقيقها
 

أما النقد الثاني فينصب على التوحيد على آٍل من مستوى القواعد ومستوى النظام، وال شك أن مقومات التوحيد على مستوى القواعد تتوافر تمامًا على                                  
 . ة، وذلك لتشابه النشاط، آما یمكن توفيرها إلى درجٍة آبيرة على مستوى القطاعمستوى الصناع

 
وقد بدأ بالفعل إعداد الدراسات واألبحاث األآادیمية لتوضيٍح اآلثار الممكن أن تنجم عن اعتماد معایير محاسبية موحَّدة، ومنها الدراسة المقدمة من الدآتور 

لمحاسبة والمراجعة وعميد آلية التجارة في جامعة بيروت العربية، حيث تناول بحث عن دور اإلفصاح المحاسبي                   آمال الدین مصطفى الدهراوي أستاذ ا      
 .في تخفيض عدم تماثل المعلومات وزیادة آفاءة سوق رأس المال

 
وحاجته الماسة إلى سوٍق لرأس المال یتميَّز          اإلقتصادیة التي یمُّر بها اإلقتصاد المصري          فوتعود أهمية البحث المقّدم من الدآتور الدهراوي إلى الظرو           

بالكفاءة وخاصة مع اإلتجاه السائد في اإلقتصاد المصري نحو الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص للدخول في المشروعات اإلستثماریة التي تحقق التنمية                     
فصاح المحاسبي وضرورة إصدار المعایير الملزمة           اإلقتصادیة، وتكمن أهمية بحثه في حاجة سوق رأس المال المصري إلى ضرورة اإلهتمام باإل                           

 .للشرآات لكي یتحقَّق تماثل المعلومات وتزاید آفاءة سوق رأس المال
 

 :ولقد وصل الباحث إلى خالصٍة وتوصيات على الشكل اآلتي
 

مال، وقد بيَّن البحث أهمية سوق رأس المال           ناقش البحث الدور الذي یلعبه اإلفصاح المحاسبي في تخفيض عدم تماثل المعلومات وزیادة آفاءة رأس ال                       
لإلقتصاد القومي عن طریق تجميع المدخرات وتوفير األموال إلنشاء المشروعات الجدیدة والتوّسع في المشروعات القائمة، وحتى یعمل سوق رأس المال               

ولذلك، فإن  . ائد من األسهم مع درجة المخاطرة الخاصة بها         بكفاءٍة، فيجب أن یكون هناك معلومات آافية للوصول إلى أسعار التوازن، حيث یتناسب الع                 
اإلفصاح المحاسبي یلعب دورًا حيویًا وهامًا لتحقيق آفاءة سوق رأس المال عن طریق تخفيض عدم التماثل في المعلومات مما یؤدي إلى تخفيض تكلفة                               

 البحث أن المستثمر یستخدم المعلومات المحاسبية المتوفرة في التقاریر                 وقد بيَّن . العمليات، زیادة حجم سوق رأس المال وزیادة درجة سيولة األسهم                
 .المحاسبية للتنبؤ بعائد األسهم وتحدید درجة المخاطرة لهذه األسهم، وآذلك تكوین سلة اإلستثمارات التي تناسب أفضليته للمخاطرة

 
فزیادة عدم تماثل المعلومات . ى سوق رأس المال وعلى اإلقتصاد القومي آكلوقد أظهر البحث الخطورة الناتجة من ظاهرة عدم التماثل في المعلومات عل    

فصانعي . في سوق رأس المال متمثلة في وجود بعض األفراد لدیهم معلومات غير متاحة لكافة المستثمرین یؤدي إلى التأثير على هيكل سوق رأس المال                        
عر للحمایة من خسارتهم نتيجة التعامل مع المستثمرین ذوي المعلومات مما یؤدي إلى زیادة                   السوق أو المتعاملين في األسهم یلجأون إلى زیادة مدى الس            

تكلفة العمليات، وعادة ما یلجأ المستثمرین بدون معلومات إلى اتباع أساليب دفاعية تؤدي إلى تقليص سوق رأس المال وزیادة تكلفة العمليات وانخفاض                             
لحة جميع األطراف سواء ذوي المعلومات أو بدون المعلومات توفير المعلومة الالزمة لمساعدة المستثمرین                     ولذلك فإن من مص    . درجة السيولة لألسهم   

على الوصول إلى أسعار التوازن لألسهم، وقد بيَّن البحث أن اإلفصاح المحاسبي یؤدي إلى تخفيض عدم التماثل في المعلومات، وبالتالي زیادة آفاءة سوق 
 . رأس المال

 
رض البحث النظریات المختلفة التي تشرح وتفسر سلوك اإلدارة لإلفصاح اختياریًا عن المعلومات التي تهم المستثمرین ومن أهمها نظریة توفير                     وقد استع 

نقدیة المعلومات التي تفترض أن إدارة الشرآة تقوم باختيار الطرق المحاسبية واإلفصاح المحاسبي بطریقٍة تؤدي إلى إظهار توقعاتها للتدفقات ال                                            
 .المستقبلية

 
غير أن البحوث قد أجمعت على أنه رغم وجود الحافز لدى إدارة الشرآات لإلفصاح اختياریًا عن المعلومات المحاسبية، فإنها قد تحجب بعض المعلومات                        

ئج الخاصة بالشرآة، ولذلك فإن        عن المستثمرین بسبب ما قد یؤدي اإلفصاح عنها إلى اإلضرار بالمرآز التنافسي لهذه الشرآات أو بسبب سوء النتا                              
المعایير المحاسبية الملزمة تكون ضروریة إلرغام الشرآات على اإلفصاح عن المعلومات التي تهم المستثمر لتخفيض عدم التماثل في المعلومات وزیادة                      

رة مثل تكاليف اإلفصاح والمراجعة وآثار اقتصادیة غير   وقد بيَّن البحث أن إصدار المعایير المحاسبية عملية مكلفة ولها آثار مباش           . آفاءة سوق رأس المال   
مباشرة مثل اإلضرار بالمرآز التنافسي للشرآات والتأثير على القرارات اإلنتاجية واإلستثماریة للشرآات مما یستدعي عدم إصدار المعایير المحاسبية                          

بية الملزمة تكون ضروریة إذا لم تتوافق متطلبات اإلفصاح المحاسبي اإلختياري            الملزمة إال إذا دعت الضرورة لذلك، وقد بيَّن البحث أن المعایير المحاس            
واإلجباري وفي حالة وجود آثار خارجية حقيقية مع الموازنة بين الضرر الذي یقع على الشرآات من إصدار هذه المعایير وبين المنافع التي تتحقق بزیادة               

بحث باإلسترشاد ببعض األسس عند إصدار المعایير المحاسبية مثل تخفيض عدم تماثل المعلومات                      وفي النهایة فقد أوصى ال       . آفاءة سوق رأس المال     
 .وزیادة حجم العمليات، وزیادة معلومية األسعار، وتخفيض اإلختالفات في العائد المتوقع

 
الخصخصة واإلهتمام باإلستثمار الخاص، فإن سوق       وللبحث دالالت قویة لواضعي السياسات المحاسبية في جمهوریة مصر العربية، فنظرًا لإلتجاه نحو                 

رأس المال له أهمية آبيرة لنجاح هذه السياسة ولتحقيق التنمية اإلقتصادیة، ولذلك فإنه یجب اإلهتمام باإلفصاح المحاسبي، ویوصي البحث باآلتي لزیادة                           
 :حجم وآفاءة سوق رأس المال

 
ا لجمهور المستثمرین مثل عائد األسهم ودرجة المخاطرة لها، ویمكن إنشاء جهة إعالمية متخصصة لنشر  اإلهتمام بنشر المعلومات المحاسبية وإتاحته- ١

 .هذه المعلومات



 ١١

 
 اإلهتمام بوظيفة تحليل القوائم المحاسبية لمساعدة المستثمرین الذین تنقصهم الخبرة المحاسبية على فهم وتفسير المعلومات التي تحتویها هذه القوائم                           - ٢

 .م النصح والمشورة لهم بخصوص استثماراتهم وآيفية تكوین سلة األوراق المالية التي تناسبهموتقدی
 
 وضع القوانين واللوائح التي تنظم سوق رأس المال لمنع الغش وعدم استغالل األطراف الداخلية للمعلومات الخاصة في تحقيق عائد غير عادي على                          - ٣

 .حساب األطراف الخارجية
 
وعي اإلستثماري لشراء األسهم والمشارآة في ملكية الشرآات من قبل جمهور المدخرین وتنشيط حرآة البيع والشراء لألسهم في سوق رأس                        زیادة ال  -٤

 .المال مما یزید من حجم السوق وزیادة آفاءته
 
لقوانين واللوائح في الدول المتقدمة في هذا المجال            اإلهتمام بمهنة المحاسبة والمراجعة ووضع القوانين واللوائح التي تنظم المهنة وذلك في ضوء ا                    - ٥

 وفي ضوء معایير المراجعة الدولية
 
 ترآيز البحوث الجامعية على عالقة اإلفصاح المحاسبي بسوق رأس المال، ومن الموضوعات المهمة في هذا المجال البحوث التي تتقصى احتياجات                       - ٦

 توفير هذه المعلومات في القوائم المنشورة، وآذلك فإن البحوث یجب أن ترآز على تحدید الشكل المالئم                 مستخدمي القوائم المحاسبية من المعلومات ومدى     
 .لإلفصاح المحاسبي عن طریق تحدید بنود المعلومات الواجب إصدار المعایير المحاسبية بشأنها

 
لنتائج المؤآدة لضرورة توحيد المعلومات المحاسبية واإلفصاح عنها وبما أن الباحث تناول حالة عملية عن اقتصاٍد محلي هو اإلقتصاد المصري، ووصل ل        

بشكٍل مالئم، فما هو الحال فيما لو آانت الحالة المعروضة هي على مستوى دولي، ویرى الباحث أن اإلفصاح وتوحيد المعلومات المحاسبية له آثار مفيدة                          
 . ومالئمة

 
ؤدي إلى ظهور آثاٍر اقتصادیة قد تؤثر على اإلقتصاد القومي آله، والجدول التالي یظهر بعض                       ولكن هناك دراسات أخرى ترى أن اإلفصاح المقنن ی             

 . وآثارها اإلقتصادیة على اإلقتصاد األميرآيFASBالمعایير المحاسبية التي أصدرها مجلس المحاسبة األميرآي 
 

 المعيار اآلثار اإلقتصادیة

قبل الشرآات الصغيرة والتي تدفع قدٍر تقليل التكاليف المخصصة للبحوث والتطویر من 
 .آبير من هذا النوع من التكاليف، وبالتالي انخفاض انتاجية هذه الشرآات

والخاص بتكلفة ) ٢(المعيار رقم 
قررت اعتبار ( البحوث والتطویر 

معظم تكاليف البحوث والتطویر 
مصاریف للفترة التي دفعت فيها هذه 

 )التكاليف

اح الخاصة بالشرآات التي لها فروع خارجية مما یظهرها أّدت إلى تخفيض األرب
آشرآاٍت ذات مخاطرة عالية، وبالتالي ضعف مرآزها بالنسبة للحصول على األموال 

وقد أدى ذلك إلى اتجاه إدارة هذه الوحدات إلى الترآيز على نشاط . الالزمة الستثماراتها
 .المضاربة في العمالت األجنبية

خاص بترجمة وال) ٨(المعيار رقم 
قرَّرت تضمين القوائم (العملة األجنبية 

المحاسبية الخسائر واألرباح الناتجة عن 
 ).ترجمة العملة األجنبية

أدَّى المعيار إلى انخفاض األرباح نتيجة اعتبار تكلفة الجهود غير الناجحة آمصروفات 
 والشرآات وقد أدَّى ذلك إلى ضعف المرآز المالي لشرآات البترول الصغيرة. فترة

وقد قامت هذه الشرآات بالضغط على لجنة . الكبيرة التي لدیها نسبة قروض آبيرة
 بإلغاء المعيار وتكليف جمعية المحاسبة األميرآية بإصدار SECاألوراق المالية 

 .٦٩المعيار رقم 

والخاص باتباع طریقة ) ٩(المعيار رقم 
الجهود الناجحة بالنسبة لشرآات 

 .البترول

لى تخفيض أرباح البنوك التجاریة، وبالتالي فإن البنوك التجاریة أصبحت تتردد في أدَّى إ
إقراض الوحدات ذات معدل المخاطرة المرتفع وتوجيه القروض إلى تلك األنواع قصيرة 
األجل وهذه السياسة بطبيعة الحال لها تأثير سلبي على حرآة اإلقراض واإلقتراض في 

 .اإلقتصاد آله

والخاص بإدراج ) ١٥(المعيار رقم 
خسائر إعادة جدولة الدیون بالقوائم 

 .المحاسبية للبنوك التجاریة

 
 

ویرى الباحث من خالل األبحاث المعروضة وجود تعارٍض في النتائج واألفكار التي وصلت إليها آل دراسٍة من الدراسات السابقة منها ما هو مؤید                                       
 تنادي باإلفصاح المدرسة األولى معارض لها، وبالتالي یرى أنه یوجد مدرستان بالنسبة لإلفصاح المحاسبي، العتماد معایير محاسبية موحَّدة، ومنها ما هو

 تنادي باإلفصاح اإلختياري غير المقنن والتي ترى أن اإلفصاح            والمدرسة الثانية المحاسبي المقنن عن طریق اعتماد معایير محاسبية مقبولة قبوًال عامًا،             
 المباشرة المتمثلة في تكلفة جمع المعلومات ونشرها وتوزیعها لألطراف المهتمة، فإن تكاليف غير مباشرة تتمثل في اآلثار                                هتكلفتالمقنن عالوة على      

سوق ویرى أنصار هذه المدرسة أن ال     . اإلقتصادیة الضارة لإلقتصاد القومي آله، وإعادة توزیع الثروة بين األطراف المهتمة بالقوائم والتقاریر المحاسبية               
ویضيف أن صحة أٍي من المدرستين یجب إثباتها من خالل             . التنافسية قادرة على تحقيق اإلفصاح المحاسبي الكافي والمناسب اختياریًا وبدون أي إلزام                

 .األبحاث والدراسات األآادیمية الواجب القيام بها بل والحث على إعدادها
 

آرثر اندرسن، واإلخفاقات المالية لشرآة ورلدآوم وإفالس شرآة غلوبال آروسنغ في اآلونة األخيرة قد               آما ال بدَّ من اإلشارة إلى انهيار شرآتي إنرون و          
 یهدف إلى وضع معایير جدیدة للحاآمية المؤسسية والممارسات األخالقية                    ٢٠٠٢حمل الحكومة األميرآية على إصدار قانون سابيتز أوآسلي لعام                    

 .لقانون إلى استعادة ثقة الجمهور والمستثمرین بالحاآمية المؤسسية في الشرآات المسجلة في أسواق األسهم والمالوممارسة الرقابة الداخلية، آما یهدف ا



 ١٢

وقد أثار صدور هذا القانون بشكٍل واضح موجات مجموعٍة من النقاشات والحوارات والمجادالت في آافة أنحاء العالم رغم اعتماد هذه الشرآات على                                 
بية متفق عليها، ولذلك یرى الباحث أن موضوع اعتماد معایير محاسبية دولية على مستوى العالم ما زال في بدایته ویحتاج لمزیٍد                            استخدام معایير محاس  

 . من األبحاث والدراسات األآادیمية

 : المبحث السادس التوصيات واإلقتراحات •
 

على المستوى المحلي أو الدولي، یرى الباحث أن اعتماد معایير المحاسبة الدولية             رغم التناقضات الحاصلة بين مؤیٍِّد أو معارض العتماد معایير محاسبة           
على مستوى عالمي أصبحت حالة ضروریة، یجب النظر إليها بموضوعية، ویضيف أنه ال بدَّ للهيئات األآادیمية من اعتمادها آمادٍة تعليمية ضروریة                               

 :للفكر المحاسبي المعاصر، ووفقًا للمراحل التالية

وهي المرحلة الواجب اعتمادها آمقرَّر تعليمي مستقل یعتمد في مرحلة التعليم األآادیمي الجامعي والمراحل المتقدمة من الدراسات                       : لمرحلة األولى ا
ارة  آلية العلوم اإلقتصادیة وإد        -العلمية المحاسبية، وهذا ما اعتمدته أغلبية الجامعات والمعاهد العليا، ومنها الجامعة اللبنانية                          

األعمال، حيث تقرَّر اعتمادها آمقرر في النظام التعليمي المعتمد أخيرًا، آما یجب توجيه الطالب وتشجيعهم لتقدیم األبحاث                                    
 .األآادیمية عن تلك المعایير ودورها في الفكر المحاسبي الجدید وبما یعرف بفرع المحاسبة الدولية

 خالل البحث العلمي وتوجيه الفكر المحاسبي على اعتمادها آفلسفٍة علمية تدخل في اإلطار العام                         مرحلة تطویر هذه المعایير من       : المرحلة الثانية 
 .للنظریات المحاسبية وتطویرها بما یتالءم مع متطلبات العصر واحتياجات مستخدمي البيانات المالية

ر ومحاولة تكوین النظریة المحاسبية الموحدة والشاملة من خالل            وهي مرحلة ترسيخ الفكر المحاسبي الحدیث بدمجه مع هذه المعایي             : المرحلة الثالثة 
المزید من الدراسات واألبحاث إلقناع آافة األطراف المتعاملة مع البيانات المالية والمستفيدة منها بضرورة إعدادها وتنظيمها بما                     

 .یتالءم معها آما هو الحال عند اعتماد معایير ومبادئ المحاسبة المتعارف عليها

ویتطَّلع الباحث إلى مزیٍد من الدراسات واألبحاث التي تساهم في إرساء واعتماد معایير المحاسبة الدولية وذلك على مستوى الوطن العربي آما هو الحال                         
 .على مستوى باقي الشعوب لما فيه من خيٍر یعود للصالح العام، وظاهرة ال یمكن تجاهلها

 
 المراجع والمصادر

 .١٩٩٥لدولية ترجمة مؤسسة أرنست ویونغ عام معایير المحاسبة ا •
 .١٩٩٦معایير المحاسبة الدولية ترجمة سابا وشرآاه عام  •
 . العدد األول- ١٩٩٨مجلة البحوث والدراسات التجاریة صادرة عن آلية التجارة جامعة بيروت العربية عام  •
 .٢٠٠١لقانونيين مبادئ التقاریر المالية المتقدمة من إصدار المجمع العربي للمحاسبين ا •
 .٢٠٠١مبادئ المحاسبة المالية المتقدمة من إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  •
 . المنشورات الحقوقية صادر- داود یوسف صبح ١٩٩٩تدقيق البيانات المالية الجزء األول  •
 .آمال الدین مصطفى الدهراوي الدآتور ٢٠٠١أسس المحاسبة والمراجعة دراسات متقدمة في المحاسبة مطبعة الدلتا  •
 . ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين٢٠٠٠معایير المحاسبة الدولية  •
 .محمد سمير الصبان دار النهضة العربية. عبد الحي مرعي ود. التطوُّر المحاسبي والمشاآل المحاسبية المعاصرة د •
 .آمال أبو زید.  دمداخل بناء النظریة المحاسبية سلسلة محاضرات إعداد •
 .٢٠٠١المحاسبة األساسية وإعداد البيانات المالية إصدار المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  •
 .جان عبد اهللا.  منشورات تقنية د- ١٩٨٢أصول دولية في المحاسبة والمراجعة  •

 
 
 

 
 

 التكاليف المعياریة
 
 

 إعداد دائرة الرقابة الفنية والتطویر المهني
 ل أبو غزالة وشرآاهشرآة طال

 
 

 .یتناول هذا البحث أساسيات وطرق إثبات واستخدامات وطبيعة التكاليف المعياریة ویلقي الضوء على مزایا ومبررات استخدامات التكلفة المعياریة
 

 )Methods of Cost Accounting(طرق إثبات التكاليف 
 :هناك طریقتين إلثبات التكاليف

 
  .Historical Costing أن یكون قد اآتمل إنتاجية وتعرف هذه الطریقة باسم التكلفة التاریخية احتساب تكلفة المنتج بعد .١
التقدیر التفصيلي لتكلفة المنتج قبل أن یتم تصنيعه وبالتالي یتم ضغط المصاریف خالل عملية اإلنتاج واإلنهاء والتمكن من مقارنة النتائج مع                            .٢

  .Standard Costingفات والتحقق من أسبابها وتعرف هذه الطریقة بالتكاليف المعياریة التقدیرات وبالتالي التأآد من اإلنحرا
 

 مبررات استخدام التكاليف المعياریة
باستخدام نظام التكلفة التاریخية فإن تحليل التكاليف وأسباب إنحرافها یفيد في تصحيح النتائج السابقة فقط إال أن األخطاء أو عدم الفعالية                                       .١

Inefficiencies ال یمكن إآتشافها إال بعد حدوث الضرر Damage.  



 ١٣

 :إن المعلومات والتحليالت التاریخية مفيدة لإلدارة إال أنها غير قيمة آما یجب أن تكون لألسباب التالية .٢
 

م المعلومات المالية لإلدارة إال بعد إنقضاء فترة زمنية قد تكون طویلة وبالتالي لن تكون لإلدارة ا      )أ تم تقدی لقدرة على اتخاذ ال ی
 .القرارات التصحيحية في الوقت المناسب

ياري مناسب       )ب ياس مع  Actual متوفر لدى اإلدارة یمكنها بموجبه قياس األداء الفعلي Suitable Yardstickال یوجد مق
Performance.  

 
مواصفات المختلفة فإنه یصعب في مثل هذه            عند إنتاج المصنع لعدد هائل من المنتجات المختلفة ذات األحجام والمقاسات والترآيبات وال                         .٣

الحاالت قياس تكلفة المنتج على أسس فعلية وتكون تكلفة الحصول على تكلفة المنتج في ظل نظام التكلفة التاریخية مكلفة من حيث الوقت                                   
 .الالزم والمبلغ

 
 الرقابة باستخدام التكاليف المعياریة

 
 :عياریة بمراحلتتمثل الرقابة في ظل إستخدام التكاليف الم

 
 .وضع التكاليف المعياریة  )أ
 .التحقق من النتائج الفعلية  )ب
 .مقارنة التكاليف المعياریة مع التكاليف الفعلية لتحدید اإلنحرافات  )ت
 .   التحقق من أسباب اإلنحرافات وإتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند الضرورة  )ث

 
 :طبيعة التكاليف المعياریة بأنها

 
 .لمواد المستخدمة ووقت العمل المطلوبمعایير فنية لكميات ا .١
 .معایير تكلفة ألسعار المواد ومعدالت األجور التي یجب دفعها .٢

 

 مزایا استخدام نظام التكاليف المعياریة
 

 :إن الستخدام نظام تكاليف معياریة مزایا منها
 

 .توفر التكاليف المعياریة مقياسا معياریا تقاس بموجبه النتائج الفعلية .١
 .تكاليف المعياریة یستدعي تحدید أفضل المواد وطرق اإلنتاج والذي یقود بدوره إلى اإلستخدام األمثلإن وضع ال .٢
 .تحفيز الموظفين من خالل الوعي بأهمية التكاليف المعياریة ووضع هدف من الفعالية الذي على الموظفين تحقيقه .٣
  .Management by Exception" باإلستثناءاتمبدأ اإلدارة "من خالل إحتساب اإلنحراف یمكن اإلدارة من تطبيق  .٤
 .یؤدي نظام التكاليف المعياریة إلى تبسيط إجراءات التكاليف .٥
 .توفر التكاليف المعياریة أداة مساعدة قيمة لإلدارة في تحدید األسعار ووضع السياسات .٦
 .یسهل نظام التكاليف المعياریة من تقييم المخزون .٧
 . یحدد المسؤولياتCost Centerإن استخدام مراآز التكلفة  .٨
 

 إستخدامات التكلفة المعياریة
 

 :تستخدم التكلفة المعياریة لتحقيق أمور هامة
 
 . من قبل أقسام العمل في تخطيط احتياجات المواد والقوى العاملة والمعدات.   ١
 .الرقابة اليومية على األحداث .   ٢
 . مراقبة ما إذا آانت الكمية الصحيحة قد استخدمت .٣
 . خالل النظر في سجالت الوقت المتوفرة فإنه باإلمكان معرفة ما إذا آان هناك إنحراف على الوقت المعياري وأسباب ذلك فورامن .٤
 .  وجود المعایير الفنية یوفر رقابة أآثر فعالية في صورة مادیة بدال من اإلنتظار لملخصات وتقاریر دوریة .٥
 
 

  Difference Between Budgetary Control and Standard Costingالمعياریة الفرق بين الموازنة التقدیریة والتكاليف 
 

 :إن الهدف من استخدام آال النظامين یتمثل في الرقابة على التكاليف ووضع الحقائق أمام اإلدارة لتخطيط واتخاذ القرارات
 

 .رة المستقبليةإن آال النظامين متماثالن من حيث التحدید المسبق للمعلومات والبيانات والنظ  )أ
 .الرقابة من خالل الموازنات التقدیریة تهتم بمقارنة النتائج التقدیریة والنتائج الفعلية للدائرة أو الشرآة أو حتى الدولة  )ب
 .التكاليف المعياریة تهتم بمقارنة النتائج المقدرة والفعلية لتصنيع منتج أو تقدیم خدمة  )ج
 . مساعدة جيدة تستخدمها اإلدارة لضبط التكاليفآال النظامين متماثالن من حيث آونهما أداة  )د
 .عندما یتم تحدید التكاليف المعياریة یكون من السهل إعداد الموازنات التقدیریة)     هـ
ند تحدید التكاليف المعياریة من الضروري تحدید المستوى المقدر لإلنتاج للفترة وهذا یتم تحقيقه بسهولة عندما تكون       )   و ك ع آذل

 .ات المقدرة لإلنتاج قد تم تحدیدها من خالل الموازنة التقدیریةالمستوی



 ١٤

 

 

 تحدید معایير التكلفة
 

 :یمكن تحدید معایير التكلفة المعياریة بأحد الطرق التالية
 

  Ideal Standardsالمعایير المثالية  .١
 

 .علوماتتفترض هذه الطریقة درجة عالية من الكفاءة وأنه ال یوجد هناك توقف أو خسائر في الم •
 .أن التكاليف الضروریة فقط سوف تحدث لصناعة المنتج •
 .هذه الطریقة یصعب تطبيقها وذلك لصعوبة تحقيق النتائج المنشودة •
ي تتطلب العدید من                      • ك بسبب ظروف التشغيل الت ذه الطریقة وذل ى ه وا عل ن والمشرفين أن یوافق ى المدیری ا یصعب عل آم

 .المسموحات
 .افات آبيرةینتج عن هذه الطریقة إنحر •

 
  Basic Standardsالمعایير األساسية  .٢

 
تها دوریا وأن المعيار األساسي یكون ثابتا ویبقى في اإلستخدام لفترة طویلة                       • تم مراجع ير ال ی ذه الطریقة أن المعای ترض ه تف

 .من الزمن
 .یتم في العادة وضع هذه المعایير بعد األخذ في اإلعتبار الحاالت المثالية أو المتوقعة •
 .في ظل التغيرات السریعة والجوهریة في األسعار تكون المعایير األساسية ذات قيمة محدودة في تحقيق الفائدة منها •
 .یكون هناك إختالفات بين هذه المعایير •
بار أن المعایير هي معایير لمقارنة الكفاءة ولهذا فإنها إذا آانت غير واقعية فإن اإلنحرافات لن ی                        • ا یجب األخذ باإلعت كون آم

 .لها معنى
ية   • ة المشروع الحال ة حال ن خالل دراس ية م ى أسس واقع ناءها عل ن ب د م ية ال ب ير األساس ن المعای تحقق الهدف م وحتى ی

 .والمستقبلية
 

  Expected Standardsالمعایير المتوقعة . ٣
  

 .یتم تحدید هذه المعایير في ظل النتائج المتوقعة التي یمكن تحقيقها •
 .ل األخذ باإلعتبار درجة الكفاءة المتوفرة والممكن تحقيقها من التسهيالت واإلمكانيات الموجودةوهذا یكون من خال •
بار عمر اآلالت والمعدات والعوامل               • اءة مع األخذ باإلعت تاج سوف تستخدم بأقصى آف وارد اإلن ذه الطریقة أن م ترض ه تف

 .األخرى المرتبطة بها عند وضع معایير التكلفة
 . ير على أساس قصير األمد ویتم تعدیلها باستمرارتوضع هذه المعای •

 
  Normalالمعایير العادیة . ٤
 

وهذه المعایير تمثل أرقام مستخرجة آمعدل بحيث یتوقع أن تخفف من التذبذبات الناتجة عن التقلبات الموسمية أو التغيرات الدوریة لألسعار والتكاليف                              
 .وفر تحدیا للموظفينوهي معایير یتوجب أن تكون قابلة للتحقيق وت

 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٥

 االتصال مكاتب
  األردنية الهاشميةالمملكة  العربية السعوديةالمملكة 
 عمـــــان الرياض 
 مروان الصايغ األستاذ بسام أبو غزالة األستاذ 
  العربي للمحاسبين القانونيينالمجمع  الطابق الثاني- الخالدية بناية 
 ١١١٩٢  عمان٩٢٢١٠٤ب .ص  شارع العليا العام- الجنوبي المدخل 
 )٩٦٢-٦ (٥٦٧٦٥٢٢/٥٦٩٨٢٨٢ هاتف ١١٤٢٣ الرياض ٩٧٦٧ب .ص 
 )٩٦٢-٦ (٥٦٧٦٥٢٣ فاكس )٩٦٦-١  (٤٦٤٢٩٣٦ هاتف 
  org.ascasociety.www  إنترنتموقع )٩٦٦-١ (٤٦٥٢٧١٣ فاكس 
  org.info@ascasociety  الكترونيبريد  com.riyadh@tagi.tagco  الكترونيبريد 
   
  مصر العربيةجمهورية  العربية السعوديةالمملكة 
 القاهرة جدة 
 محمد عبد الحفيظ  األستاذ خالد أبو عصبة األستاذ 
 الجيزة-المهندسين-الطابق التاسع– شارع الحجاز ٥١  علي التركي عمارة– الملك فهد شارع 
 ١٢٤١١ إمبابة ٩٦ب .ص ٢١٤٥٥ جدة ٢٠١٣٥ب .ص 
 )٢٠٢ (٣٤٦٢٩٥١/٣٤٧٩٩٥٢ هاتف )٩٦٦-٢(٦٧١٦٩١٥/٦٧٢٤٩٣٣ هاتف 
 )٢٠٢ (٣٤٤٥٧٢٩ فاكس )٩٦٦-٢ (٦٧١١١٩٠ فاكس 
  com.cairo@tagi.tagco  الكترونيبريد  com.jeddah@tagi.tagco  الكترونيبريد 
   
  مصر العربيةجمهورية  العربية السعوديةالمملكة 
 اإلسكندرية الخبر 
 األستاذ إبراهيم عبد الرازق   إبراهيم األفغاني  األستاذ 
 مصطفى كامل/ شارع إبراهيم شريف ٦ الثالثالطابق -)برج الجفالي(لعربية فلور اعمارة 
  شارع طلعت حرب ٢٥  الخبر الدمام السريعطريق 
 ٥٤٦٢٨٢٩/٥٤٦٩٥٩٦هاتف  ٣١٩٥٢ الخبر ٣١٨٧ب .ص 
٩٦٦-٣(٨٨٢١٠٣٢ فاكس - ٨٨٢٠٩٤٠/٨٨٢١٢٩١ هاتف   ٥٤٥٣٨٦٢فاكس 
  جمهورية مصر العربية -اإلسكندرية   com.khobar@tagi.tagco  الكترونيبريد 
   
  البحرينمملكة  ُعمانسلطنة 
 المنامة مسقط 
 منيب حمودة األستاذ عوض جميل عوض  األستاذ 
  الدور األول– هاوس يونيتاك  شارع النهضة- حطاط بيت 
  الحكومةشارع ٢١٩-٢١٧ مكتب رقم - عدي وادي 
  المنامه ٩٩٠ب .ص ١١٢ روي ٢٣٦٦ب .ص 
 )٩٧٣ (٢٢٤٦٥٤ هاتف )٩٦٨ (٥٦٠٧٤٠/٥٦٠١٥٣ هاتف 
 )٩٧٣ (٢١٢٨٩٠ فاكس )٩٦٨ (٥٦٧٧٩٤ فاكس 
  com.bahrain@tagi.tagco  الكترونيبريد  com.oman@tagi.tagco  الكترونيبريد 
   
  الكويتدولة  قطردولة 
 الكويت الدوحة 
 صالح ابو عصبة األستاذ حازم فرح  األستاذ 
  بناية السوق الكبير– فهد السالم شارع  مركز عبر الشرقبناية 
  الجناح الشرقي– التاسع الطابق  طريق المطار- الثالث الدور 
 ١٣٠٤٨ الصفاه ٤٧٢٩ب .ص  الدوحة٢٦٢٠ب .ص 
 خطوط) ٧) (٩٦٥ (٢٤٣٣٠٠٤هاتف  )٩٧٤ (٤٤٢٤٠٢٤/٤٤٢٤٠٢٣/٤٤٤٠٩١١ هاتف 
 )٩٦٥ (٢٤٤٠١١١ فاكس )٩٧٤ (٤٣٥٥١٧٥ فاكس 

 
 com.kuwait@tagi.tagco  الكترونيبريد com.qatar@tagi.tagco  الكترونيبريد

 



 

 ١٦

  اإلمارات العربية المتحدةدولة ينطفلس 
  ظبيأبو غزة 
  مروان أبوصهيوناألستاذ زهير الناظر األستاذ 
  المصرف العربي لإلستثمار والتجارة الخارجيةبناية  الرمال- الشهداء شارع 
  شارع الشيخ حمدان– الثامن الطابق  الطابق الثالث- فلسطين برج 
  أبو ظبي٤٢٩٥ب .ص  غزه٥٠٥ب .ص 
 )٩٧١-٢ (٦٧٢٤٤٢٥/٦٧٢٤٤٢٦ هاتف )٩٧٠-٨ (٢٨٢٦٩١٧/٢٨٢٤١٦٦ هاتف 
 )٩٧١-٢ (٦٧٢٣٥٢٦ فاكس )٩٧٠-٨ (٢٨٤٠٣٨٧ فاكس 
  com.abudhabi@tagi.tagco الكتروني بريد  com.gaza@tagi.tagco  الكترونيبريد 
   
  اإلمارات العربية المتحدةدولة ينطفلس 
 دبي  اهللارام 
 زياد عيده  األستاذ جمال ملحم األستاذ 
  البحر الرحمن محمد عبد بناية   الطابق الخامس–البرج األخضر  عمارة 
  صالح الدين األيوبيشارع  بجانب مكتبة رام اهللا – النزهة شارع 
  دبي– ديرة ١٩٩١ب .ص  البيرة٣٨٠٠ب .ص 
 )٩٧١-٤ (٢٦٦٣٣٦٩/٢٦٦٣٣٦٨ هاتف )٩٧٠-٢( ٢٩٨٨٢١٩ فاكس - ٢٩٨٨٢٢١ هاتف 
 )٩٧١-٤ (٢٦٦٥١٣٢ فاكس  com.ramallah@tagi.tagco  الكترونيبريد 
  com.dubai@tagi.tagco  الكترونيبريد  
   
  اإلمارات العربية المتحدةدولة فلسطين 
  الخيمةرأس نابلس 
 طلعت الزبن األستاذ الدكتور سائد الكوني 
  الدور السابع– ١ر رقم  السيبناية  كلية االقتصاد والعلوم اإلداريةعميد 
  النخيل– ُعمان شارع  النجاح الوطنيةجامعة 
  رأس الخيمة٤٠٣ب .ص )٧٧(و ) ٧(ب .ص 
 )٩٧١-٧ (٢٢٨١٨٦٢/٢٢٨٨٤٢٧ هاتف )٩٧٠-٩ (١٧/١٦/١٥/٣٨١١١٤ هاتف 
 )٩٧١-٧ (٢٢٨٥٩٢٩ فاكس )٩٧٠-٩ (٢٣٨٧٩٨٢ فاكس 
  com.rak@tagi.tagco  الكترونيبريد  edu.president@najah  الكترونيبريد 
   
  اإلمارات العربية المتحدةدولة فلسطين 
 الشارقة  لحمبيت 
 علي الشلبي األستاذ م إحسان مصطفى.ا 
 ١٢ الطابق - الهالل جبر عليم المستمر وخدمة المجتمع مركز التمدير 
  البحيرةكورنيش  القدس المفتوحة جامعة 
  الشارقة٩٥٢ب .ص ٠٢- ٢٩٨٤٤٩٢فاكس 
 )٩٧١-٦ (٥٥٦٣٤٨٤ هاتف ٠٢-٢٩٥٢٥٠٨هاتف  
 )٩٧١-٦ (٥٥٦٢٩٤٧ فاكس  edu.Qouprd@planet بريد إلكتروني 
  com.sharjah@tagi.tagco  الكترونيبريد  
   
  اللبنانيةالجمهورية  اليمنيةالجمهورية 
 بيروت صنعاء 
 حبيب أنطون األستاذ  فتحي أبو نعمةاألستاذ 
 علم الدين  شارع-الصنائع  عمارة عبداهللا إسحاق- الزبيري شارع 
  الطابق االول– الحلبي بناية  الرابعالطابق 
 ١١- ٧٣٨١ب .ص  صنعاء٢٠٥٥ب .ص 
 )٩٦١-١ (٧٤٦٩٤٧ هاتف )٩٦٧-١ (٢٤٠٨٨٥/٢٤٠٨٩٩ هاتف 
 )٩٦١-١ (٣٥٣٨٥٨ فاكس )٩٦٧-١ (٢٦٣٠٥٣ فاكس 
  com.beirut@tagi.tagco  الكترونيبريد  com.yemen@tagi.tagco  الكترونيبريد 



 

 ١٧

UNITED KINGDOM التونسيةالجمهورية  
 LONDON تونس 
 Mr. Antoine Mattar األستاذ حازم أبو غزالة 
 Consolidated Contractors  شقهB.١٠٠٢(، مونبليزير تونس ) ٨٠٠٢( نهج ٧ ٣,٢( 
 International ٦٢ Brompton Road ٩(المنزه ) ١٠١٣) (٤٤(ب .ص ( 
 London SW١ ٣BW  ١ ٢١٦ (٠٢٤-٨٤١ – ٤٩٩-٨٤٨هاتف( 

 
    Tel: ٤٤٢٠٧٢٢٥١٤٢٤ – Mob. : 
 )١ ٢١٦(٦٦٥-٨٤٩فاكس   ٤٤٧٨٦٠٤٦١٥٤١
                       Fax: الكترونيبريد ٤٤٢٠٧٥٨٩٨١٦٧  com.tunisia@tagi.ipag  
                   mattar@blueyonder.co.uk      

 
 
  العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية العظمىالجماهيرية  السودانيةالجمهورية

 طرابلس الخرطوم 
 سالم كشادة عبد الاألستاذ  محمد الحاج يونساألستاذ 
 ر الثاني والد/ شارع دمشق ) ٤(  الطابق الثاني١٩ بناية رقم - ٤٧ شارع 
 طرابلس) ٤٧٦٩(ب .ص )٢( الخرطوم - عمارة الفاروق – ٢ رقم مكتب 
 )٢١-٢١٨ (٣٣٣٠٩٤١/٣٣٣٤٢٨٩هاتف   وزارة التجارة٧٠٢٤ب .ص 
 )٢١-٢١٨ (٤٤٤٦٨٨٨فاكس  )٢٤٩-١١ (٤٧٢٥٥٧ فاكس - ٤٦٨٤٧٠ هاتف 
  net.akashadah@lttnet  بريد الكتروني  com.sudan@tagi.agip  الكترونيبريد 
   
  الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية  العربية السوريةالجمهورية 
 الجزائر دمشق 
 نبيل أبو عطية األستاذ األستاذ محمد عمار العظمة 
 قاسمبلشارع كريم ) ١٧٥(  عمارة البدين- شارع االتحاد - الثورة جسر 
  الجزائر العاصمة–الجزائر  ٧٠٢/٧٠٣ مكتب - السابع الطابق 
 )١٦٠٠٤(الجزائر ) ١٤٨(ب .ص  دمشق٣١٠٠٠ب .ص 
 ٧٤٩٧٩٧-٧٤٥١٣٩-٧٤٨٩٨٩ف هات )٩٦٣-١١ (٢٣١٤٤٠٣/٢٣١٦٠٥٢ هاتف 
 )٢١-٢١٣ (٧٤٦١٦١فاكس  )٩٦٣-١١ (٢٣١٤٤٠٣/٢٣١٢٨٧٠ فاكس 
  com.algeria@tagi.tagco الكتروني بريد  com.syria@tagi.tagco  الكترونيبريد 
   

 التونسية الجمهورية  المغربيةالمملكة
 تونس  البيضاءالدار
 صالح بن صادق بن الحاج صالح الذهيبي األستاذ خالد بطاش األستاذ

  تونس ٢٠٣٥ – ١ الشرقية ٨٦٠٠ نهج ٩٢ ساحة النصر
  ٢١٦١٧٧٠٧٤٥ – ٢١٦١٧٧٠١٢٣هاتف  )٨( عمارة رقم –شارع خريبكة 

  ٢١٦١٧٧١٢٦٦فاكس    بندونك–البيضاء الدار) ١٠٨١٧(ب .ص
  tn.dhibi@planet.Salah بريد إلكتروني          )٢-٢١٢(٢٤٥١٩٤٦/٢٤٤١٦٩٣/٢٤٤١٦٦٩٨هاتف 

  )٢-٢١٢ (٢٤٥١٩٤٧فاكس 
  

 فلسطين  العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية العظمىالجماهيرية
 طولكرم بنغازي

 األستاذ محمود مصطفى أبو طعمة األستاذ محمد علي حسن فكرون
 مكتب الهدف للخدمات المالية واإلدارية ٠٠ - ٢١٨ – ٦١٢٢٣٥٩٥٠: هاتف 
  طولكرم٢٥٨ب .ص com.fakroun@raslanuf.m :بريد الكتروني

 ٠٥٩-٣٣٨٦٢٠ جوال ٢٦٨٢٥٨٦تليفاكس  
 yahoo.com@hadaf-utmeh٢٠٠٣بريد إلكتروني  

 
 
 
 



 

 ١٨

 
 فلسطين فلسطين

 الخليل جنين 
 جامعة الخليل الجامعة العربية األمريكية 
 الدكتور يوسف حسان األستاذ زكريا الحاج حمد 
 رئيس قسم العلوم المالية والمحاسبية مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع 
٤/٤٢٥١٠٩٧٠هاتف     ٢٢٢٠٩٩٥هاتف  
٤٢٥١٠٩٧٠فاكس     ٢٢٢٩٣٠٣فاكس  
  edu.yousefh@hebron بريد إلكتروني  edu.zhamad@aaujبريد إلكتروني  
   
 جمهورية العراق  
 العراق  
 لؤي ابو عصبة األستاذ  
 مثنى ،حي ال٢ /١١ ،دار ٢٥،زقاق ٧١٢محلة   
 زيونة،بغداد  
 ٠٠٩٦٤١ ٥٥٧٢٢٩٦تلفاكس    
 ٠٠٨٨ ٧٣٠٥٩ ٢١١ ٢١٦هاتف الثريا    

  

 ٠٠٩٦٤١ ٧٤٧٠٥٢٤تلفون 
٠٠٩٦٤١ ٧٤٧٠٥٢٧ 

  
 agip.iraq@tagi.com  الكترونيبريد

             tagco.iraq@tagi.com
 

 
 






