
 المحاضرة االولى المحاسبة الدولية واالعمال الدولية
حقل معرفي  هي ))ها العامتعرف المحاسبة الدولية بشكل :  الدولية محاسبةلامفهوم 

 المالية المحاسبةلها ،  الوظائفيةالمجاالت  متضمنةفي نطاقها الدولي  المحاسبةيضع 
 .(( اآلدارية و التدقيق والضرائب ونظم المعلومات المحاسبية  المحاسبةو 

 الدولية بأنها  المحاسبةومن الناحية التفصيلية تعرف 
بالمعبببامات الدوليبببة ، ومقارنبببة المببببادب المحاسببببية ببببين البببدول  متعلقبببةالمحاسببببة ال ))
عبببر العببالم ، فضببا  عببن  محاسبببيةفببق بببين المعببايير ال، ومحاولببة اجببرال حالببة التوا ةالمختلفبب

    (( دوليةعن العمليات ال رقابيةة والاالداري لألغراضاستخدام المعلومات المحاسبية 
  :اآلتية  الدولية تتضمن الجوانب محاسبةوهكذا تبين أن الجوانب التفصيلية لل

 .المالية  -
 . داريةاال -

 .الضرائبية  -

 . تدقيقيةال -

 .األخرى  لمحاسبةاومجاالت  -

المعبببايير فبببي باالختافبببات  مرتبطبببةالفكريبببة ال كاتوتتضبببمن فضبببا  عبببن ذلببب  المشببب
 . عبر العالم ، ومحاوالت اجرال عملية التوافق الدولي للمحاسبة  محاسبيةال

يمكبن وضبعها بثاثبة  المحاسببةفبي (  International )كما تببين لنبا أن كلمبة الدوليبة 
 :مستويات هي 

وادلة بالتنظيم المحاسبي والمعايير المحاسبية يرتبط هذا المستوى  :األول المستوى 
وتهتم بهذه القضبايا منظمبات مثبل . بمنظمات االعمال  متعلقةالتدقيق والقضايا الضريبية ال

 (U.N). ومنظمة التنمية والتعاون األقتصباد  ، واالتحباد البدولي للمحاسببين  متحدةاالمم ال
 ، (OCDE) ، (I F AC) . 

الدوليببة يمكببن ان ينظببر اليهببا فببي  المحاسبببةف: مستتتوى الكتتر ة : المستتتوى النتتاني 
 مرتبطبببببةاطبببببار المعبببببايير المحاسببببببية وادلبببببة التبببببدقيق والممارسبببببات التبببببي تتبعهبببببا الشبببببركة وال
 تحويببل بنشبباطات االعمببال الدوليببة واالسببتثمارات األجنبيببة ، وتتعلببق هببذه المعببايير بعمليببات

الفببروو واالقسببام ) قنيببات المسببتخدمة فببي تقيببيم األدال للعمليببات األجنبيببةالعملببة األجنبيببة والت
  (األجنبية
 



 المحاسببةوهبو المسبتوى البذ  ينظبر فيب  الب  :  المستتوى الواست  :المستوى النالث 
فببي  مبدةمعتوادلبة التببدقيق والقواعبد الضبريبية ال محاسببيةالدوليبة علب  أنهبا دراسببة المعبايير ال
 .      في دول اخرى  مستخدمةال نظائرهابكل بلد من بلدان العالم ومقارنتها 

 :عل  هذا المستوى  مثلةومن اال
 . ثابتةالمعايير المتعلقة باالباغ المالي والخاصة بالموجودات ال .1
 .الدخل ومعدالت الضريبة  .2

 .الدولية  المحاسبةمن اعضال مجلس معايير  متأتيةالمتطلبات ال.3     
 أسباب دراسة المحاسبة الدولية    

  :الدولية باآلتي المحاسبةلدراسة  األسباب الرئيسةان 
    allycHistori      ريخي      االسبب الت: أواًل 

فهنا  عدد من الدول لها مساهمات مهمة في تطوير المحاسبة ، ففبي القبرن الحباد  
وأصبحت  المحاسبةي  عشر ال  القرن الخامس عشر اصبحت ايطاليا بلد تجار  تطورت ف

 . 1141عام ( جنوا)ر القيد المزدوج في مدينة و وظه االستحقاقمثل هنا  حاجة لمفاهيم 
ولبريطانيا دور مهم في تطور الفكر والتطبيق المحاسببي فبي البلبدان التبي اسبتعمرتها 

 .  ةمن خال الشركات البريطاني
االمريكيبببببة األن معقبببببل الفكبببببر المحاسببببببي اذ أن التنظيبببببر  متحبببببدةتمثبببببل الواليبببببات الو 

عنببد المنظببرين فببي المحاسبببة ويمثببل عقببد الثمانينببات مببن  ةالمحاسبببي اخببذ اتجاهببات واسببع
 .القرن الماضي ، العصر الذهبي للتنظير المحاسبي 

   The Age of Global Economy     عصر األقتصاد المعولم    : نانيًا 
مبببن التنظيمبببات واالتفاقيبببات  ةفبببنحن نعبببيق فبببي اقتصببباد معبببولم تهكبببده األدلبببة الظببباهر 

ما بين  ةالحر  ةواتفاقية التجار ( NAFTA)المريكا الشمالية  ةالعالمية مثل اتفاقية التجاره الحر 
. عضبببوا  (11)البببذ  يضبببم ( EU)، واألتحببباد األورببببي  متحبببدةكنبببدا والمكسبببي  والواليبببات ال

 .  1441التي تأسست وبدأت عام ( WTO)ة العالمية ومنظمة التجار 
كمببا ان هنببا  دالالت واضببحة علبب  عالميببة األقتصبباد مثببل زيببادة التجبباره العالميببة ، 

كفبالة لنقل السلع والخدمات وانتقال الموارد المالية عبر العبالم ، وزيبادة  ةوالتسهيات الازم
 .د استخدام الموار 

 
  



   Growth The Equity Markets           ةنمو اسواق المل ي: نالنًا 
مبن مت معظم اسواق الملكيبة حبول العبالم بشبكل مثيبر ، فخبال العقبد التسبعيني نلقد 

فبأن االسبهم المرسبلة  2222لغايبة عبام  1441القرن الماضي علب  سببيل المثبال منبذ عبام 
 .مت بشكل مضاعف نفي السوق قد 

      Multinational Enterprisesظاهرة الكر ات متعددة الجنسيات      : رابعًا 
تنبت  السبلع والخبدمات متعددة الجنسيات بأنهبا تلب  الشبركات التبي الوتعرف الشركات 

 .في دولتين أو اكثر 
 International Harmonization of ةالتوافتتتق التتتدولي للمحاستتتب: خامستتتًا 

Accounting 

ويعببرف التوافببق  ةبشببكل ثابببت ومهببم خببال السببنوات األخيببر  اأن سبببب التوافببق قببد نمبب 
حبدود لدرجببة  عبن طريبق وضبع محاسببيةعمليبة زيبادة االنسبجام مبا ببين التطبيقبات ال ))بأنب  

 . (( األختاف بينها
   AccountingComparative          المحاسبة المقارنة : سادسًا 

تعد قوائمها بشكل منسجم مع القوانين ( MNE)متعددة الجنسيات البما أن الشركات 
والمستثمرون في تل  الشركات والمقرضين اليها يحتاجون ال  . والممارسات في البلد األم 

 .والدراية في نظم االباغ المالي لدولة أو اكثر من دول العالم  ةن لهم الخبر أن يكو 
 International   Studying Fields ofTheمجتاالت دراستة المحاستبة الدوليتة 

Accounting  
يشكل بعضبها جبزلأ  مبن  من المجاالت( 12) في دراسة المحاسبة الدولية  حدد مجاالت ت 

عرضت آنفا  ونتاول الجزل اآلخرمنها  ومجاالت أخبرى التي  أسباب دراسة المحاسبة الدولية
 : كاآلتي 

  mersSales to Foreign Custoالبي  لزبون أجنبي        : اواًل 
البيببع البب  زبببون اجنبببي ال تختلببف عببن البيببع البب  زبببون محلببي اذا كانببت عمليببة البيببع 

تكون صفقة البيبع  حينالسيما  ةتكون عملية البيع آجل حيننقدا  ، ولكن يحصل االختاف 
فبأن تغيبرات اسبعار الصبرف سبوف تبنعكس علب  .  ةبعملة اجنبية غير عملة الشركة البائعب

 ةالمالية للشرك ةبضمنها التسويات التي تجرى في نهاية السن ةالاحق محاسبيةالمعالجات ال
 . ةالبائع

 



 Foreign Exchange  forHedgesالتحتو  متن مختا ر التبتادل األجنبتي : نانيتًا 

sRisk   
، ومبن اكثبر  لتببادل االجنببيامخاطر  إلدارة ةيمكن للشركة أن تستخدم تقنيات مختلف

يعطبي للمالب   ذ مبن خبال خيبار شبرال العملبة األجنبيبة البق شيوعا  في هبذا المجبال ائالطر 
الحق دون ان يرتب علي  أ  التزام ، اذ أن بيع عملة اجنبية بمعدل صرف مستقبلي محبدد 

علبب  سبببيل المثببال اشببترت شببركة ( . Strike Price( )سببعر مضبباربة)مسبببقا  يعببرف بأسببم 
 نفسبب  المبلغبببهببز اجنبببي مببن مج ةشببرال بضبباع ةلحمايببة صببفق$  22222 ةالزيببوت النباتيبب

يتم بعد مرور ثاثة  ةدينار عراقي لكل دوالر وان مبلغ الصفق 1142وبسعر مستقبلي قدره 
. دينار لكل دينار عراقي  1112هو ( Spot rate)اشهر ، علما  بأن سعر الصرف الحالي 

ر وعل  ذل  فأن أ  تغير يطرأ عل  سعر الصرف بعد مرور االشهر الثاث  سبوف ال يتبأث
لشببركة الزيببوت  $ 22222ألن الطببرف الثبباني ملتببزم ببيببع  ةببب  عقببد شببركة الزيببوت النباتيبب

قبد تحوطبت مبن مخباطر  ةوهكبذا فبأن شبركة الزيبوت النباتيب. وبالسبعر المحبدد سبلفا   ةالنباتيب
قبد تحوطبت  ةدينبار فبأن الشبرك 1122التبادل األجنبي فلو ارتفع سبعر صبرف البدوالر الب  

 .دينار  1142بمبلغ $  22222ها ئااالرتفاو بشر من هذا 
   estment (NPV)vForeign Direct Inاألستنمار األجنبي المباكر : نالنًا 

عل  موجودات أجنبية ، كالمصانع تسم  األسبتثمار األجنببي  ةأن امتا  او السيطر 
 : لاستثمار األجنبي المباشر هي  ةالمباشر وأن األسباب المباشر 

لتحقيببق هببامق رببب   ا  تعببد المبيعببات الدوليببة مصببدر   :ألربتتا   زيتتادة المبيعتتات وا. 1
او ذات  ةمبببن خبببال المبيعبببات االضبببافية فالمنتجبببات النبببادر  ةمبببالي او تحقيبببق أرببببا  اضبببافي

 .بتوسيع مبيعاتها في الدول األجنبية  ةللشركات الراغب ةتنافسي ةفر ميز االتكنلوجيا المتقدم تو 
أن بعببض  : متستتارأ أو األستتواق الناكتت ة  التتدخول فتتي االستتواق نات النمتتو ال. 2

المباشر يحاول األسواق تنمو بشكل اسرو من اسواق اخرى ، وبهذا فأن األستثمار األجنبي 
 ةفي االسواق ذات النمو العالي أو األسبواق الناشبئ( Foot hold)قدم  ئموطالحصول عل  

 .وسيكون الهدف النهائي زيادة المبيعات واألربا  . 
تهبببدف الشبببركات مبببن تخفبببيض التكببباليف الببب  تقبببديم سبببلع  :تخفتتتيل الت تتتالي  . 3

لتحقيببق  ا  ويعببد االسببتثمار األجنبببي المباشببر اسببلوب،  ةوخببدمات البب  زبائنهببا بأسببعار مخفضبب
فببببي بعببببض الببببدول تببببوفر فرصببببة للشببببركات  ةكبيببببر  ةذلبببب  ، ألن األجببببور المنخفضببببة بصببببور 

جعبل كلفبة المنبت  يألوليبة مبن مجهبز قريبب كما أن تجهيز المبواد ا. لتخفيض كلف األنتاج 



بتصبدير المبيعبات  مرتبطبة، فضبا  عبن ذلب  فبأن مصباريف النقبل ال ةاقل من كلفتب  المحليب
 .موقع األنتاج القريب من الزبائن  ةيمكن ان تخفض بواسط

ألضعاف منافس دولي محتمل ولحماية السبوق المحلبي  :حماية السوق المحلي . 4
دخبال منبافس محلبي الب  السبوق ، وان التصبرف العقانبي يقبول ان تقوم بعبض الشبركات بأ

في حماية حصت   ا  هذا المنافس من غير المحتمل ان يدخل السوق األجنبي اذا كان منهمك
 .السوقي  في البلد األم 

ان األسببتثمار فببي الببدول األجنبيببة تكببون فضببا  عببن  :حمايتتة الستتوق األجنبتتي . 5
ال  حماية السوق مبن المنافسبين المحليبين فبأن الشبركات  ةدوافع  في بعض االحيان الحاج

في تل   ةالتي تصدر مبيعاتها ال  دول محددة وجدت من الضرور  لها انشال مساحة قريب
 . ةمن الزمن لحماية حصتها السوقي مدةالبلدان ل
ببرام  البحبو والتطبوير  فضبا  عبن :الحصول على الت نلوجيا والمعرفة األدارية . 6
هبو وضبع العبين  داريبةة ، فأن األسلوب اآلخر للحصول عل  التكنلوجيا والمعرفبة االالمحلي

 فببي القطبباو ، وقببد يكببون ةعلبب  العمليببات التببي يقببوم بهببا المنافسببون ، السببيما الشببركة القائببد
 . (ومنها المنافس األجنبي) ةاستئجار عاملين من الشركات المنافس عن طريق
 
 عمليات األجنبيةاالبالغ المالي عن ال: رابعًا 

Financial  Reporting  For  Foreign  Operations  

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
عببن اعمالهببا واعمببال الشببركات ( ةخاصبب ةبصببور )ينبغببي ان تبلببغ الشببركات المسبباهمة 
 ةدتسبببببم  القبببببوائم الماليبببببة الموحببببب الماليبببببة التقبببببارير األجنبيبببببة التابعبببببة لهبببببا بمجموعبببببة مبببببن

(Consolidated Financial Statements) تهببا وارباحهببا هببي متضببمنة موجوداتهببا ومطلوبا
 علب  هبذه ينبغبي أن تعبد ةالموحبد الماليبةوالقبوائم ( ةاألجنبيبة والمحليب)لها  والشركات التابعة
فأذا كانت عل  سبيل المثال الشبركة )في بلد الشركة األم  معتمدةال محاسبيةوفق المعايير ال

 محاسببببيةوفبببق المببببادب ال علببب  شبببركة امريكيبببة ينبغبببي اعبببداد القبببوائم الماليبببة الموحبببدهاألم 
ولتحقيبببق ذلببب  ينبغبببي ( ( . U.S.GAAP)االمريكيبببة  متحبببدةالمقبولببب  عمومبببا  فبببي الواليبببات ال

 :القيام باآلتي 



علببب  اسببباس المعبببايير  ةتحويبببل القبببوائم الماليبببة للشبببركات التابعبببة األجنبيبببة والمعبببد. 1
ويتطلبب ذلب  ( U.S.GAAP)وفبق  ة علب في البلد األجنببي الب  قبوائم ماليبة معبد محاسبيةال

 .اجرال تسويات وتعديات جوهرية حتما  
يببتم ترجمببة ( U.S.GAAP)وفببق  علبب  البب  قببوائم ماليببة الماليببةبعببد تحويببل القببوائم . 2

ذه علبب  فببرض ان هبب) االجنبيببة  ةالقببوائم هببذه مببن عملببة البلببد الببذ  تقببع فيبب  الشببركة التابعبب
الب  البدوالر ( الشركة فرنسية وتستخدم اليورو في تسجيل معاماتها واالباغ عن حساباتها 

ق لترجمبة القبوائم فبي العملبة األجنبيبة الب  العملبة المحليبة ائبوهنا  عبدة طر . االمريكي ( $)
 .ق تستخدم معدالت الصرف الجارية ومعدالت الصرف التاريخية ائوهذه الطر 
  International Income Taxation     ل الدولية ضرا ب الدخ: خامسًا 

أن وجببود كيببان اقتصبباد  لشببركة تابعببة اجنبيببة يظهببر لنببا نوعببان مببن االسببئلة تببرتبط 
  -:بالضرائب هما 

األجنبيببة فببي بلببدها األجنبببي ،  ةمببا هببو مبلببغ الضببريبة الببذ  تدفعبب  الشببركة التابعبب. 1
 ( .الناحية القانونية)ن الضريبة ال  الحد االدن  موكيف يمكن تقليل تل  

أن وجبببدت عبببن ( فبببي بلبببدها األصبببلي)مببباهي الضبببريبة التبببي تبببدفعها الشبببركة األم . 2
 ةاألجنبيبة ، وكيبف يمكبن تقليبل تلب  الضبريب لمتحققة مبن نشباطات الشبركة التابعبةارباحها ا

 ( .من الناحية القانونية)ال  الحد االدن  
عببببن الضببببرائب لكامببببل  ةالمدفوعبببب وهكببببذا فببببأن علبببب  الشببببركة تقليببببل اجمببببالي المبببببالغ

، وانهبا تقبوم ببذل  لتعظبيم ( لها المحلية واألجنبية ةالشركة األم والشركات التابع)مجموعتها 
والنجباز ذلب  ينبغبي ان ( . After Tax Cash Flows.)لهبا بعبد الضبريبة  ةالتبدفقات النقديب

هبا فبرو او شبركة يكون لدى الشركة اطباو واسبع علب  نظبم الضبريبة فبي كبل دولبة لبديها في
 . ب  ةالضريبة والتشريعات الخاص هتابعة ألن كل بلد ل  قواعد

 
  International Transfer Pricing       أسعار التحويل الدولية : سادسًا 

تحبباول بعببض الشببركات التببي لببديها عمليببات اجنبيببة تقليببل مببدفوعاتها الضببريبية البب  
 ةوتببتم المبيعببات الداخليببة للشببرك. تحكميببة الحببد االدنبب  مببن خببال اسببتخدام اسببعار تحويببل 

وفروعها بين دولة واخرى ، وقد تكون معدالت الضريبة في البلد األجنببي اعلب  منهبا علب  
علبب  سبببيل ) ةاألم تحببول البضببائع نصببف المصببنع ةالمسببتوى المحلببي ، وعليبب  فببأن الشببرك



رى فبي الدولبة األجنبيبة ال  الفرو التابع لها الذ  يكمل عمليبة تصبنيع األجبزال األخب( المثال
تتمكن من جعل مجمل الرب  في البلد األم اعلب  مبن مجمبل البرب  فبي  كيبأعل  األسعار 

وبالتالي فأن اجمالي المبلغ المدفوو عل  الدخل االجمالي يكون . فروعها في البلد األجنبي 
ت المعبدال)تكون معبدالت الضبريبة عكبس ذلب   حينفي حده االدن  والعكس صحي  دائما  

 .( في الدولة األجنبية اقل منها عل  المستوى المحلي
 ةمتعببددة الجنسببيات لهببا القببدر الولكببن بببدأت كثيببر مببن الحكومببات تببدر  أن الشببركات 

المختلفببة مبن خبال أسبعار التحويبل التحكميبة ، ولكببي علب  تحويبل ارباحهبا مبا ببين البلبدان 
مببن الببدول  ا  لمحليببة ، فببأن كثيببر تتأكببد مببن أن الشببركات تببدفع حصببتها العادلببة فببي الضببريبة ا

 .أصدرت تشريعات ألسعار التحويل الدولية 
 
rmance Evaluation of Foreign Perfoتقييم األداء للعمليات األجنبيتة : سابعًا 

Operations 

دان األجنبيبة تحقبق اهبدافها لبالعمليات في كل من البلبد األم والبلغرض التأكد من أن 
تقبديم تقبارير  ةالشركة األم تطلب من المديرين فبي الوحبدات المختلفبالعليا في  ة، فأن األدار 

المركزيببة عببادة مبباتهتم  ةألن االدار . المركزيببة مفصببا  فيهببا ادال وحببداتهم  ةدوريببة البب  األدار 
ومببع ذلبب  فببأن . بتقيببيم االدال للوحببدات التشببغيلية فضببا  عببن االدال الفببرد  لتلبب  الوحببدات 

عنببد تصببميم نظببام تقيببيم االدال ألن نظببام الشببركة  مراعاتهببا هنببا  عببدد مببن القضببايا ينبغببي
علبب  سبببيل المثببال . األم ال يكمببن تطبيقبب  بشببكل مباشببر علبب  الوحببدات التشببغيلية األجنبيببة 

فببأن . التقيببيم بالعملببة المحليببة ام بالعملببة األجنبيببة  يكببون فيمببا أذااألم  ةاذا مببا قببررت الشببرك
كما ( . ROI)نسب العائد عل  االستثمار  فييهثر عملية تحويل عملة ما ال  عملة اخرى 

أن الشببركة األم قببد تجببد مببن الضببرور  اجببرال تعببديات دوريببة علبب  نظببام التقيببيم للعمليببات 
 .االجنبية 

  International Auditingأعمال التدقيق الدولية        : نامنًا 
قيبببق الرقاببببة علببب  األم هبببو تح ةلعبببل الهبببدف األساسبببي لنظبببام تقيبببيم األدال فبببي الشبببرك

. االداريببة هببو التببدقيق الببداخلي  والببركن المهببم اآلخببر لعمليببة الرقابببة. عملياتهببا الامركزيببة 
 : واألخير يهدف ال  

 .بشكل سليم  ةمطبق ةسياسات واجرالات الشرك أن التأكد من .1



ينبغببببي ان يعمببببل مببببن اجلهببببا التببببدقيق الببببداخلي للعمليببببات  ةهنببببا  قضببببايا متعببببدد .2
باالخطال غير المكتشبفة  متعلقةتعقيدا  من التدقيق المحلي ، تل  الاألجنبية اكثر 
 .، والتاعب  ة، عدم الكفال

فببي التببدقيق الببداخلي هببي اللغببة ،  ةولعببل مببن اكثببر المعوقببات وضببوحا  فببي االدال المببهثر 
ولغبرض تحقيببق حالببة االتصببال مبع العبباملين فببي العمليببات األجنبيبة ينبغببي توجيبب  مجموعببة 

وببذل  فبأن المبدققين البداخليين . عنهبا  ةواألجاب ةليهم وعليهم ان يفهموا األسئلا ةمن األسئل
 .يصبحوا بحاج  الجادة التكلم بلغة اجنبية 
التبببي يواجههبببا  كات نفسبببهايواجهبببون المشببب فهبببم أمبببا مبببا يتعلبببق بالمبببدققين الخبببارجين

التبببي يبببدققون  المبببدققون البببداخليون ، بالتعامبببل مبببع العمليبببات األجنبيبببة لزببببائنهم والشبببركات
بالقواعبد  ةكافيب ةحساباتها ، فالمبدققون الخبارجيون لشبركات اجنبيبة يجبب ان يكبون لهبم درايب

 ةالتببي تعببد علبب  اساسببها القببوائم الماليببة فضببا  عببن المعببايير التدقيقيببة والتشببريعات القضببائي
 ( .الشركة متعددة الجنسيات)التي يكمل فيها الزبون 

الكببرى مبن ببين اكثبر الشبركات  ةالدولية األربعب سبةالمحالقد اصبحت اليوم شركات )
علبب   (KPMG)مببن هببذه الشببركات االربعببة  ةمتعبددة الجنسببيات فببي العببالم ، حيببو أن واحببد

ولهبا  ةتشبكلت فبي ارببع دول مختلفب ةمختلفب محاسببةالرببع شبركات  ينر يلها مد سبيل المثال
 ( .دول  حول العالم 112مكاتب في اكثر من 

 اج المتبادل في اسواق المال األجنبية االدر : تاسعًا 
   Cross – Listing on  Foreign  Stock  Exchanges   

يببة فضببا  نببا  بعببض الشببركات تببرى مببن المفيببد درج اسببمها فببي اسببواق المببال األجنبه
تكمببن فببي أن لكببل سببوق مببن هببذه االسببواق متطلبببات  ةأن المشببكل اال. عببن السببوق المحليببة 
،  ةعلبب  وجبب  الخصببوا المعببايير المحاسبببية العببداد التقببارير السببنويينبغببي تلبيتهببا ومنهببا 

ولتجببباوز هبببذه . وهببذه المتطلببببات تختلبببف عببادة  عبببن المتطلببببات فببي اسبببواق المبببال المحليببة 
فأن معظم اسواق تبادل االوراق المالية حول العالم تسم  للشبركات األجنبيبة أدراج  ةالمشكل

صببببدرها مجلببببس معببببايير ياسببببمالها ولكببببن تطلببببب منهببببا تطبيببببق المعببببايير المحاسبببببية التببببي 
 ( .     IASB)المحاسبة الدولية 

 
 



 International Harmonizationالتوافتق التدولي للمعتايير المحاستبية  : عاكترًا 

 Standards Accountingof   
مبن خببال الخبببرات التببي اكتسبببتها الشببركات فبي تحليببل القببوائم الماليببة للشببركات التببي 

مهمببة  ةفببي اسببواق المببال العالميببة ، اصببب  هنببا  ميببز  ةترغببب باالسببتحواذ عليهببا والمعروضبب
االمريكية ، أن تتبن  مجموعة عامة من المعبايير  متحدةع الدول ، بضمنها الواليات اللجمي
حبول  محاسببيةفأن الوصبول الب  مجموعبة موحبدة مبن المعبايير ال ةفي هذه الحال محاسبيةال

فبي تقيبيم فبرا بعدد من السبنين  مرتبطةالشركات ال كاتلتقليل مش ةالعالم تصب  ضروري
المحليبببة فالشبببركات الكبيبببرة  المحاسببببةبسببببب االخبببتاف فبببي معبببايير االسبببتثمارات االجنبيبببة 

 .  للتوافق الدولي للمعايير المحاسبية  ةوالمتعدده الجنسيات أصبحت اليوم داعم
 
 
 

 



 المحاضرة الثانية

 اغراض التصنيف المحاسبي الدولي

  هاومدى التشابه واألختالف بين( لكل دولة)معرفة نطاق نظم المحاسبة الوطنية  .1

أن الددددول التدددض ت دددو ةدددمن ممموادددة محدددددم مدددن التتدددنيف مدددن المتو دددو أن تسدددتمي   .2
فالدددول يمكددن ان تنت ددو مدن الخبددرار المتددوافرم لدددى  للظدروف المديدددا باألسددلو  ن سده  

 . دول اخرى ت و معها فض المممواة ن سها

معرفددة لمددانا أن لددبعل الدددول تددرايرال كبيددرال الددح المحاسددبة فددض حددين   تومددد ماددل تلدد   .3
 .الترايرار لدى دول اخرى 

ار فددض مددن دول الددنظم الوطنيددة ومرااددام نلدد  انددد امددرا  ت يددر  ممعرفددة النمددانم المطددور  .4
 .نظم اخرى 

يسدددااد التتدددنيف واةدددعض السياسدددة المحاسدددبية الدددح مسدددتوى العدددالم لتحديدددد اتما دددار  .5
 .التوافق الدولض  كالرومش

الددح المسددتوى الددوطنض يمعددل التتددنيف واةددعض السياسددة المحاسددبية فددض وةددو ماددالض  .6
ل المحتملددة لددنظمهم المحليددة وأيمدداد الحلددول المناسددبة لحلهددا مددن خددال كالرللتنبددب بالمشدد

 . ن سها الظروفبلدى دول مرر  ممن الخبرار المتوافر  ماألست اد

 .التعليم المحاسبض من التتنيف المحاسبض من خالل دراسة مداخل التتنيف  اديست  .7

  International Accounting Classification Approachمداخل التصنيف الدولي 

 :منها  ادم تتني ار نظم المحاسبة الدولية اتخنر مداخل

              The Deductive Approachالمدخل األستنباطي : أولا 

 محاسدبةال)فدض كتابده ( Gerhard Mueller)أنمز  نا النوع مدن التتدنيف مدن  بدل   
فدض  دنا المددخل   ف دد حددد اربعدة مدداخل  موالدن  لده الريداد( 1667)التادر اام ( الدولية

 -:لتطوير المحاسبة  ض 

 

 



 األقتصاد الكلي  أنموذج 

فددددض ظددددل أنمددددونم ا  تتدددداد الكلددددض لتطددددوير المحاسددددبة   فددددان الممارسددددار المحاسددددبية  .1
و ددض تعتمددد الددح . للشددركار تشددتق وتتددمم لخدمددة ا ددداف ا  تتدداد الكلددض الوطنيددة 

 -:االث ركائز  ض 

 .أن شركار ا امال  ض وحدار مو رية فض ا  تتاد الوطنض  . أ
تنمدددز شدددركار ا امدددال ا ددددافها بشدددكل منسدددمم مدددو نشددداطاتها المنسدددممة  دددض   .  

 .ا خرى مو السياسار األ تتادية الوطنية 

شددركار ا امددال مرتبطددة بشددكل  محاسددبةتكددون  حينمدداتتح ددق المتددلحة العامددة . م
 . ةكامل مو السياسار األ تتادية الوطني

ان  لتشددد يل الكامدددل اليهدددالكدددض تحدددافظ السياسدددة الوطنيدددة الدددح االدددح وفدددق مدددا ت ددددم 
بتمهيددد الدددخل  ةالمتعل دد ةاددن الممارسددار المحاسددبي ةالناتمدد ةتتمندد  دورار ا امددال الطويلدد

. فدض تلد  التدنااار  ة  والسدما  برسدتخدام ا ندداارار المعملد ةأو تشميو تنااار معيند
 .األ تتاد الكلض  أنمونموتعد السويد خير ماال لتطبيق 

 الجزئي   األقتصاد أنموذج. 2

فرن الممارسار المحاسبية تطدور وتشدتق مدن مبدادق اا تتداد  نمونمفض ظل  نا األ
مدن الدح اددد يكدون مبندض  محاسدبةا  تتاد المزئض لل أنمونم فرن المزئض وفض اطار نل 

 -:المرتكزار  ض 

 .ا امال  ارطاتركز شركار ا امال الح نش . أ
 .أن الهدف الرئيس للشركار  و الب ا    .  

 .ن افةل استراتيمية للب ا   و تح يق ا مالية اا تتادية أ. م

يمدد  ان  ةبراتبار ددا مددز ال مددن ا تتدداديار ا امددال   فددرن الممارسددار المحاسددبي. د
 . (المزئض) تشتق م ا يمها وتطبي اتها من التحليل األ تتاد 



يمد  ان  و كنا يتبين لنا أن الم هوم المحاسبض الرئيس  نا  و أن العملية المحاسبية
 :فض أطر ح ي ية و نا ةرور  لاالاة اسبا   ض  ةترتبط بحمم ا ستامارار فض الشرك

 . يمكن للشركة الب ا  انا تآكل راسمالها الح ي ض  . أ
الشددا المددو ر  الددن   ةينب ددض ان يكددون رأس المددال المسددتامر الاابددر فددض الشددرك .  

 .ينب ض ان تركز اليه الشركة فض نشاطار ا امال 

 .ةورأسمالها ل رل ت ييم ور ابة نشاطار الشرك ةال تل بين دخل الشركةرورم . م

يستنتمون أن نظم ال يداس  محاسبةاأل تتاد المزئض فض ال أنمونمبنون تولعل النين ي
الهولنددد   محاسددبةنمددونم الأويعددد . الكل ددة ا سددتبدالية  الددحفددض المحاسددبة يمدد  ان تسددتند 

 .نمونم أفةل ماال ان  نا األ

 :كحقل معرفي مستقل  محاسبةال أنموذج. 3

فدددض ظدددل  دددنا المددددخل ينظدددر الدددح المحاسدددبة كوظي دددة خدميدددة وتشدددتق مدددن ممارسدددار 
و نددا يعددد الدددخل ال يدداس العملددض . ولدديس مددن ح ددل معرفددض اخددر ماددل األ تتدداد . األامددال 
 بدو ل  م بدو ل  ال وأن ا فتدا  الشدامل والعدادل يعدد مبددأ محاسدبي. نشداطار ا امدال  ةلممارس
   محاسدبةالتدض تخددم بواسدطه ال ةو كدنا فدرنا كاندر ا امدال تمادل المتدلحة الرئيسد. اامال 

وك دددددو ا لالامدددددال فدددددرن ممارسدددددار ا امدددددال  ةتدددددوفر خددددددمار فاالددددد محاسدددددبةوانا كاندددددر ال
 .من التطوير ن سه النمونم بوالمحاسبة يم  ان ي ادان 

 : ةالموحد محاسبةال أنموذج. 4

 دض ظدل ف نا الح انها مممواة من األسدالي  الر ابيدة وا داريدة  ةمحاسبينظر الح ال
فدددرن المحاسدددبة تدددنمط وتسدددتخدم كدددردام ر ابيدددة واداريدددة مدددن  بدددل الحكومدددار  نمدددونم دددنا األ
يل اسدتخدام المعلومدار ض ال يداس وا فتدا  والعدرل بهددف تسدهفالتوحيد يتم فد. المركزية 

لمنظمددار مددن  بددل المخططددين الحكددومين الددح مميددو انددواع ا ة غددرال الر ابدد محاسددبيةال
التوحيدد يسدتخدم فدض الددول التدض  أنمدونموبشدكل ادام فدرن .  يرينوالسلطار الةريبية والمد



ل يدداس ا دا  وتوزيددو المددوارد وتمميددو  محاسددبةتعتمددد التخطدديط المركددز    لددنل  تسددتخدم ال
 ةالمحاسددبي ةالخطدد الةددرائ    وتحديددد األسددعار واسددالي  اخددرى   وتعددد فرنسددا برسددتخدامها

 . نمونمخير ماال لهنا األ( Comptable General Plan) ةالعام

 :للتصنيف المحاسبي ( الهيكلي)المدخل الهرمي : ثانياا 

ف دددددد أاتمددددد فدددددض تتدددددني اته ( Mueller)التحليدددددل البيئددددض لدددددد 1693ادددددام ( Nobes)تبنددددح 
ن الددول ال ربيدة المتطدورم   ا فتراةية الح المدخل النشوئض لتحديد ممارسار ال ياس فض ادد مد

لم يددخل العوامدل ( Nobes)فرن ( Mueller)أن ااتمد التي ة الهيكلية للتتنيف   ومالما فعل 
الا افية فض تتني ه   بل ااتمد التمييز بين النظم المعتمدا الح ا  تتاد الكلدض والدنظم المعتمددم 

امدال ومنظدور ممارسدار ا امدال   الح ا  تتاد المزئض ف د  سمها الح منظور ا تتاديار ا 
وفدددض اطدددار ا  تتددداد الكلدددض  سدددمر تلددد  الدددنظم مدددا بدددين الدددنظم المعتمددددا الدددح ال دددانون والةدددريبة 

 . الحكومية والنظم المعتمدم الح ا تتاديار الحكومة 

 دددنا التتدددنيف برسدددتخدام اسدددالي  التحليدددل التحكمدددض لل يددداس المحاسدددبض ( Nobes)اختبدددر 
دولة اوربيدة مت دمدة   ان شدمل ( 14)وت ييم ممارسار ا بالغ المالض لد ( أاتماد الحكم الشختض)

 :اوامل  ض ( 6)الت ييم 

  أنواع المستخدمين للت ارير المالية للشركار المدرمة. 

  درمة ادرا  ال وانين والمعايير فض ممارسة ا حكام. 

  أ مية الةريبة فض ال ياس المحاسبض. 

  ( .الحيطة والحنر ) التح ظ 

 ال درا الح استخدام تعديالر الكل ة ا ستبدالية فض ال وائم الرئيسة او الملح ة. 

 ةممارسار توحيد ال وائم المالي . 

  المرأم فض تكوين التختتيار وسياسار تمهيد الدخل. 

 ةمستوى التوحيد فض تطبيق ال وااد المحاسبي . 

لتعمدل فدض الددول  أن تل  العوامدل تدممر (Nobes) يرىومن المدير بااشارم اليه 
تشددار  فددض تلدد  العوامددل   لددنل  انا مددا رغدد  باحددث مددا لتةددمين تال ربيددة المتطددور التددض 



م الددددول الناميدددة أو دول اوربدددا الشدددر ية   فمدددن الةدددرور  اليددده أن يبحدددث فدددض اوامدددل مميدددز 
 :اخرى مال 

   درمة النمو األ تتادDegree of development of Economy      

  األ تتاد طبيعة النظام Nature of economic System                    
 The Inductive(التجريباااي )دخل األساااتقرائي للتصااانيف المحاسااابيالمااا: ثالثااااا 

Approach  . 

 محاسددبيةالددح اكددس المدددخل ا سددتنباطض فددرن المدددخل ا سددت رائض لتحديددد النمددانم ال
ويبددو أن ا دم ا سدهامار فدض  دنا الندوع مدن    محاسدبةتبدأ مو تحليل الممارسار ال ردية لل

الدنين أنمدزوا التحليدل األحتدائض  1691ادام ( Franc & Nair)التحليل  د مدا ر مدن  بدل 
لعدددامض ( Price Waterhouse) شدددركة وحاردوليدددة برسدددتخدام مسدددال محاسدددبةلممارسدددار ال

ين   فهمدددددا ميدددددزا بشدددددكل تمريبدددددض بدددددالتددددض لدددددديها فدددددروع فدددددض دول مختل دددددة  1675   1673
ممارسددار ال يدداس وممارسددار األفتددا   نهمددا يريددان أن نمددانم التطددوير تختلددف برسددتخدام 

 (Nair & Frank ,1980 :426). ااتية نا التمييز ولالسبا  

ي عددددان فددددض مسددددبولية مهتددددين ( فددددض بعددددل ا حيددددان)أن تطبي ددددار ال يدددداس واألفتددددا   .1
 تخةدددو تلددد  ال واادددد مختل تدددين مدددن  ياكدددل تدددنو ال واادددد ف دددض الو يدددار المتحددددم مددداالل 

ان تهددتم لمنددة تبددادل ا وراق الماليددة ( FASB & SECي تددد  نددا )لهيكلددين مختل ددين 
(SEC ) با فتددددا  فيمددددا يهددددتم مملددددس معددددايير المحاسددددبة الماليدددده(FASB ) بممارسددددار

 . ال ياس 
أن تطبي ددار ال يددداس يمكدددن ان تن ددن مدددن  بدددل ادددد واسدددو مدددن منظمددار األامدددال الدددح  .2

بالت دارير المزئيدة والعائدد الدح ( الح سبيل الماال)ألفتا  المرتبطة خالف تطبي ار ا
 ( .والت ارير المرحلية)السهم 

ربمددا يختلددف المعيددار المددرخون فددض اختيددار تطبي ددار ال يدداس اددن المعيددار المددرخون فددض  .3
اختيددار تطبي ددار األفتددا    أن أن اوامددل ماددل المال مدده والموةددواية وال ابليددة الددح 

د مهمدة فدض اختيدار تطبي دار ال يداس بينمدا تشدكل اوامدل مادل ااتبدارار التح ق ربما تع
 .الكل ة فض ااداد البيانار اوامل مهيمنة فض اختيار تطبي ار األفتا  



فتدددا  اكادددر مدددن تعاملهدددا مدددو يدددرى الدددبعل أن اسدددواق المدددال الك دددو م تتعامدددل مدددو األ .4
 .ال ياس

 Cultural Framework( ضام  المادخل األساتنباطي)المدخل الثقافي في التصانيف

or Classification F . 

معتمدا الح مهودا الخاتدة بدربط ( باطيةناست)تيغ تتنيف تحكمية ( Gray)طور 
( Hofstedes)التدض ا ترحتهدا ( 11)الدد ة  ف د  ام بتتنيف العوامل الا افيد ةبالا اف محاسبةال

 :الح مممواتين 

 . محاسبيةختائص التالحيار وا ناان للنظم ال .1
 . محاسبيةختائص ال ياس واألفتا  للنظم ال .2

ال دددديم  2114ادددام  (Chanchani & Willett)مددددير بالدددنكر أختبدددر كدددالل مددددن 
تلو الح نتائج حالمحاسبية لمعد  ومستخدمض ال وائم المالية فض كالل من الهند ونيوزلندا و 

 . سيما فض المهنية والتوحيد  Grayداامة ل رةيار 

 صنيف نماذج المحاسبةمدخل السوق لت: خامساا 

تتني ال مديددال   يعتمدد الدح ا بدالغ المدالض للشدركار ( 1669)اام ( Nobes)أ تر  
فدض  ال مةدطرد ال بد ل من تركيزا الح الدول   ان شهد الع د التسعينض من ال رن الماةدض نمدو 

ولكددض تسددتطيو الشددركار الوتددول مددن نطدداق اسددوا ها الماليددة الددح  اسددواق المددال العالميددة  
مدددن الشدددركار اددددلر ابالغهدددا المدددالض لالي دددا  برحتيامدددار  ال فدددرن كايدددر . اسدددواق دول اخدددرى 

والددح ومدده الختددوص ف ددد تحولددر الشددركار . المسددتامرين فددض اسددواق رأس المددال الدوليددة 
المومدودم فدض الددول التدض تتبندح  من ال دانون المحلدض الدح التكيدف مدو منظدور حملدة األسدهم

ويل مأن نوع الت Nobesان أكد . بدأر ت شل  ةال انون العام   كما أن بعل النمانم الوطني
من النظدام ال دانونض فدض تتدني ار نظدم ا بدالغ المدالض والدح وفدق  ةأتبح األن اكار ا مي

  ( ارميدةا طدراف الخ يمنة ) ةال وي ة سم نمانم ا بالغ الح الملكي( Nobes)ما ت دم فرن 
 .(  يمنة ا طراف الداخلية) والملكية الةعي ة



 المحاضرة الثالثة 

 المحاسبي الدولي (التوافق )االجماع 

عمليةةز ايةةاالن جام ةة ا   ةة  " التوافررا الاسبيررلى علرره الويرر  ا تررى ( Nobes) عرر  
 "جلممار ات جلمحا بيز عن طريق وضع حالوال لالر ز جألختالف بيمها 

ل تيرربه ن  هب  ررة زان ررط يو لررط أنرر  يررو  اررأأن التوافررا الاسبيررلى ألررأ أن    رر   
 تعلا لبلتش  عبت أو الاعب    وهو اب  يلا عل   ش عنط التوافا الاسبيلى الأولى ( األول)

 تعلرا لتنير ا الااب يربت الاسبيررل ط أو ارب  عر   لاربأة أو وافر  التوافررا  ( الثربنى)واألتيرب  
 فبلتني ا ال بص لبلااب يبت الاسبيل ط هو هأ  نهبئى ليهوأ التوافا الاسبيلى الأولى

نسصل عله  الصط افبأهب أن التوافا الاسبيلى  نلغرى أن أ  ر هب للوصرول الره 
الايبأت    اعىعله أن . الف وفبت الوين ط    اعىف بس واسأ  نبيب الكل لل  نلغى ان 

 :ا ت ط

 .الاعب    الاسبيل ط التى تتعبال ا  الق بس وألفصبح  .1
 .الش كبت  ات الالك ط العباط  األفصبسبت التى تقوم لهب .2

 .اعب    التأف ا  .3

 ماجيا وج باب جلتوج ق جلالول 

 -:اياوعط ان األيلبب هى الهالاؤ أون ألي اء التوافا الاسبيلى الأولى   يتنأ

 . ض و ة تسق ا اأنييبم اب ل ن القوائم الابل ط لغ ض عولاط األيواا الابل ط  .1

 :   اتعأأة اليني بت وهى الانبف  التى تسصل عل هب الش كبت ال .2
تقل ل يهوأ الاسبيرل ن الال ولرط فرى توس رأ القروائم الابل رط لتلرا الشر كبت   ا  أن  . أ

عال ررط التوس ررأ يررو  تكررون اكثرر  يررهولط وافررل كلفررط سرر ن تكررون فرر و  الشرر كبت 
 . عل  العبلم تعأ فوائاهب عله األيس نفيهب 

أأاء الشررر كبت التبلعرررط فرررى تعز رررز فرررأ ة الشررر كبت اتعرررأأة الينيررر بت علررره تق ررر م  . ب
 .الأول الا تلفط 



تق  م يأوى األيتثاب  فى ش كبت اينل رط يأ رأة لبأعتاربأ علره اعرب    واضرسط . ج
 ( .واسأة انهب الاعب    الاسبيل ط الأول طو )

ااكبن ط اقب نط الاعلوابت الابل ط الأول ط ول لا تلغه تلا الاقب نربت يروء الفهرم سرول  .3
ه القرررروائم الابل ررررط األينل ررررط وتز ررررل أسررررأ اهررررم اعوفرررربت تررررأفا ااكبن ررررط اأعتارررربأ علرررر
 .األيتثاب ات األينل ط 

ترروف  الررأول النبا ررط اررن  ررالل تل نهررب للاعررب    الاسبيررل ط الأول ررط الاتفررا عل هررب كلفررط  .4
 .وض  ه   الاعب    عله الايتوى الاسلى 

بت تيررررربعأ الاعرررررب    الاسبيرررررل ط الأول رررررط علررررره تسق رررررا ايرررررتوى عررررربل ارررررن الااب يررررر .5
الاسبيرررل ط الأول ررررط   واررررن ثررررم تز رررأ الثقررررط فررررى القرررروائم الابل رررط اررررن فلررررل الايررررتثا  ن 

 .والايت أا ن ا    ن لتلا القوائم 
 : ان التوافا الاسبيلى فى ايبل ن هابش كبت الاسبيلط الأول ط  بأتيتف .6

لهررب فرر و  او شرر كبت تبلعررط لهررب وعل رر  فرر ن ( شرر كبت)تاتلررا تلررا الشرر كبت زلرربئن . أ
 .اعب    اسبيل ط اتنبيقط تيهل عال سيبلبت اوسأة أولئا الزلبئن  ويوأ

 .ز بأة فأ تهب عله انبفلط االكهب العبال ان أولط    ى . ب

 قلررل التوافرررا الاسبيرررلى ارررن الصرررعولبت التررى توايهرررط يهررربت األئتاررربن الأول رررط اثرررل  .7
 .اللنا الأولى فى اي اء الاقب نبت والتق  ابت 

 ق جلالول معوقات وعيوب جلتوج 

 : جلعيوب

فبلاسبيلط ة   ى اللعض ان الاعب    الاسبيلط الأول ط هى سلول الييط لاشكلط اعقأ .1
فهرو النرى علره ايربس )علم ايتابعى  لنه لشكل ا ن و تك   ا  السبأت الا تلفط 

 ( .ان القواعأ الوين ط والتقبل أ والل ئط األفتصبأ ط
الأول ررط علرره انهررب تكت ررا تاب يرر  شرر كبت  نظرر  الررلعض ا  رر  الرره اعررب    الاسبيررلط  .2

 .ط لز بأة زلبئنهب  ال أاط الاسبيل



الابل رط الأول رط واأيرواا الأول رط  ؤييربتفر ن لعرض الا( 2)لبأتيبا ا  ارب يربء فرى  .3
 .تيت أم الاعب    الاسبيل ط وانهب ايلولط ان فلل ش كبت الاسبيلط الأول ط فقي 

س الارربل الأول ررط أون ويرروأ اعررب    أعلرره اررأى يررنوات اضررت فقررأ تيررو ت ايررواا    .4
 . اسبيل ط أول ط 

 :قات و جلمع

 شررركل سيرررم األ رررتال  ارررب لررر ن الااب يررربت الاسبيرررل ط لررر ن الرررأول الاعررروا األول  .1
 .أنيبز التوافا الاسبيلى 

أير اب الرأول الترى ترنظم ف هرب )ضع  اله بكل الاهن ط الاسبيل ط فى لعرض الرأول  .2
 . (هبنفيالاسبيلط ان فلل الأولط 

األعتررزاز الرروينى  شرركل عبئقرربا   رر  اارربم تنف رر  التوافررا الاسبيررلى الررأولى ا   رر ى  .3
عرأ اهرم اعروا  واير  ت     الاسبيرلط الأول رط أن الوين رطال ئ س اليبلا لايلس اعب

 .التوافا الاسبيلى 

الت ث  ات األفتصبأ ط اقأا  تاثل اعوفبا    اا اهابا   ا  ت تل   األفتصبأ طالتلعبت  .4
ف  او ال يرربئ  التررى  سصررل عل هررب أو   يرر هب كررل يرر   اررن ايرر ا  العالفررط الانرب

ايبلس وض  الاعب    فى  ف نلبلش كبت الايلقط للاعب    الاسبيل ط   وعله  لا 
 .تلا الت ث  ات فلل اصأا  او تلنى الاعب    الاسبيل ط الأول ط  ت اعى كل أولط

 المعايير المحاسبية المفهوم  والحاجة اليها 

 تاثررل الهررأ  األيبيررى أصررأا  القرروائم الابل ررط فررى تسق ررا الايرربءلط أيرر اب اررن فلررل 
ولرررأون ترررواف  ( وارررنهم سالرررط اأيرررهم والوكررربأت السكوا رررط)اأيرر ا  ال ب ي رررط للشررر كط 

الاعلوارربت التررى تقررأاهب القرروائم الابل ررط فرر ن القرر ا ات التررى تت رر  يررو  تررتم فررى ظرر و  
لط ال ئ يرط تكارن فرى عرأم ترواف  اصرأ   يراى لتسأ رأ ان الاشرك اأ. عأم ت كرأ عبل رط 

وارن النبس رط التقل أ رط . يل عط وانوا  الاعلوابت التى تستو هب القوائم الابل ط التى تقرأم 
لتررى  نلغررى ان تفصرر  عنهررب فرر ن الايرربءلط تنسصرر  فررى السررأ اأأنرره اررن الاعلوارربت ا

 .الش كبت 



م  عررأ  لررا األارر  كبف رربا لررل كرربن  يررب وفررى ا اسررل أسقررط اررن عارر  الااب يررط الاسبيررل ط لرر
لتسق رررا الايررربءلط أن  رررتم الت ك رررأ علررره أن القررروائم الابل رررط  وع رررت عنرررأ اعرررأاأهب الاعرررب    
الاسبيررل ط الاعتاررأة واأيررب  العرربم للاسبيررلط اليرربئأ فررى الل ئررط التررى تعاررل ف هررب ولرر لا تررم 

ه الاعرب    الاسبيرل ط وأسقربا الر( GAAP)التسول ان الالبأئ الاسبيل ط الاقلولط فلوأ عبابا 
 .اله اعب    األالغ الابلى 

قيةا  وتويةيا جلمعلومةات " ولنبءا عله اب تقأم ف ن وظ فط الاعب    الاسبيل ط تت كرز فرى 
جلمحا ةبيز جلمةةة رن  ةة  توايةع جلمةةوجرال ن ومةةن جلماحيةز جلم اليةةز  ةةلن م ةا تلةة  جلمعلومةةات 

ي  جلفةةرا جا ةةت ماريز جلم المةةز مةةن قبةةا يمبغةة  جن ت ةةتخال  مةةن قبةةا جلم ةةت مرين لت يةة
جما من جلماحيةز جلمرريةز  ةلن تلة  . جلشركات جلمختلفز لتوايع جلموجرال جلماالرن بشكا كفوء 

تةةةالا جلةةظ تعرةةي  جلممةةا ع . جلعمليةةز  ةة  متةةاي لتوايةةع م ةةال  للمةةوجرال الجخةةا جاقتيةةاال 
 " .للم تمع 

م يةةا  متفةةق عليةة  يهةةالف جلةةظ بلمةة  " (  Littleton) عرر   الاع ررب  الاسبيررلى اررن فلررل 
جلمعال ةةز جلمما ةةبز لحالةةز معيمةةز ويعةةال مرشةةالجل عملياتيةةال للمحا ةةب لت ليةةا جلمرومةةز  يةةر 

 ". جلضروريز وي لا كذل  من خيارجت جاالجرن    جلتطبيق 

 مداخل وضع المعايير المحاسبية 

        Free Market Approachمالخا جل وق جلحر         . 1

أن الاعلوارررربت الاسبيررررل ط هررررى يررررلعط "  نيلررررا هرررر ا الاررررأ ل اررررن ف ضرررر ط افبأهررررب 
افتصرربأ ط اثلهررب اثررل اليررل  وال ررأابت األ رر ى   فهررى اوضررو  لليلررب اررن فلررل اصررسبب 

األأا ة )  واوضرو  للعر ض ارن فلرل الاعرأ ن ( ايت أاى الاعلوابت الاسبيرل ط)الاصبل  
بت الترى  رتم اأفصربح عنهرب لبليرع  الاثربلى وهرى عال رط اقبللرط كا رط الاعلوار( والاسبيل ن

فاته اب يلب يع  للاعلوابت وهنبا يع  االءم  قأم لهب ف ن اليوا  قأم الاعلواربت ا ا 



ل لا ف ن اليوا  اثل  ل ط اثبل ط . كبن اليع  الاقأم  ز أ عله كلفط انتبج تلا الاعلوابت 
 .لتسأ أ انوا  الاعلوابت التى  تم األفصبح عنهب

              User Approachالخا جلم تخال     م.  2

 تضررران هررر ا الارررأ ل تسأ رررأ الايرررت أا ن وسبيررربتهم وتسأ رررأ الاعلواررربت الاسبيرررل ط 
أن ال فبه ط األيتابع ط تزأاأ ارن  رالل الت صر ص " وفا افت اض  قول  عله الالزاط لهم

صررول الكفرربءة ترر تى واأليررت أام الكفرروء للارروا أ النرربأ ة علرره الايررتوى الفرر أ  ويررزءاا اررن س
 .ليلب فبئأة الاعلوابت الاسبيل ط

 Ageancy Theory Approachمالخا مرريز جلوكالز        . 3

  ى انبص   ه ا الاأ ل ان نظ  ط الوكبلط تقأم ايب اا لتقو م أث  الي ائا الاسبيل ط 
 يرت أم هر ا اأيرب  لتفير   يرلوا الارأ   ن أتيرب    اللأ لط عله ثر وة اأشر بص الفر أ  ن 

 .ايتعابل تلا الي ائا   وفى ه ا الايبل تصل   أوأ اأفعبل اعب    اسبيل ط اقت سط 

  Stakeholders Approachمالخا جيحاب جلميالح          . 4

أن نظ  ررط الايررت أم تلرررأأ لرربلفك ة التقل أ رررط وهررى الاعبالررط الاتيررربو ط لكبفررط اأيررر ا  
الاهتاط لبلاعلوابت الاسبيل ط وتاترأ الره تلل رط سبيربت اسرأأة للايرت أا ن وتنتهرى لفبئرأة 
الاعلوابت الاسبيل ط للايتار  ككرل   و  تلر  هر ا الارأ ل عرن ارأ ل نظ  رط الوكبلرط فرى 

 عب رط العهرأ    فرى سر ن أن نظ  رط اصرسبب الاصربل  تقبلرل هرأ   أن األ     قبلل هرأ 
 .الايبءلط 

 مالخا جلر ا يز جأل تماعيز . 5

 قرروم هرر ا الاررأ ل علرره الرر أ  القبئررل لرر ن ا ت ررب  اللررأ ل اسبيررلى  نلغررى ان  ررتم اررن 
 رررالل ال يررررو  الرررره الايررربهاط التررررى  ضرررر فهب كرررل لررررأ ل الرررره ال فبه رررط العباررررط او ال فبه ررررط 



ط   و ويررر  هررر ا الارررأ ل ارررن ارررأا ل ات رررب  القررر ا ات ل رررأ س اثررر  القررر ا  علررره األيتابع ررر
 .ال فبه ط العباط 

 مالخا تحليا جلتبعات جألقتيااليز     . 6

 ا ل ه ا الاأ ل اله التي  ب وف بس اأى واير  ارن التر ث  ات ولر  القرأ ة علره فهرم 
و رتم  لرا ارن . لاعرب    الأو  األيتابعى للتقب    الاسبيل ط الاعتارأة علره اياوعرط ارن ا

 تررب علرره كررل ايررت أم وا ت ررب  اللررأ ل الرر    سقررا ت ررالل تسل ررل الكلرر  والانرربف  التررى ت
 . صبفى انبف  ايتابع ط أعله 

   Based Approach –Principlesجلمالخا جلمعتمال علظ جلمباالئ    . 7

 ايررررت أم( IASB)لتيررررو   اعررررب    اسبيررررل ط فرررر ن ايلررررس اعررررب    الاسبيررررلط الأول ررررط 
  كرررز الارررأ ل . الارررأ ل الاعتارررأ علررره الالررربأئ لرررأأا ارررن الارررأ ل الاعتارررأ علررره القواعرررأ 

. الاعتاررأ علرره الالرربأئ علرره ت يرر س الرربأئ ايبيرر ط تشررتا اررن اأيررب  الفكرر   للايلررس 
ترررروف  اتيللرررربت  بصررررط لرررربأعت ا  والق رررربس واألررررالغ للعال رررربت التررررى تغي هررررب الاعررررب    

 .الاسبيل ط الصبأ ة 

بم والرررأعم لهررر ا الارررأ ل  تررر ته ارررن عرررأة يهررربت لضرررانهب يهررربت التنظررر م أن اأهتاررر
( FASB) طالاسبيلى فى الوأ بت الاتسأة اأا  ك ط   ا  أن ايلس اعب    الاسبيرلط الابل ر

فرى . غ  ت ان تويهبتهرب واصرلست لرأ هب ا رول أول رط ( SEC)ولينط تلبأل اأو اا الابل ط 
أىء عله اأهأا  و تيرم لاياوعرط ارن ال صربئص س ن   كز الاأ ل الاعتاأ عله الالب

 :انهب 

 .تظه  الاعب    ان وتيو  لاب  نييم واأيب  الفك   .1

  تم وض  اهأا  اسبيل ط واضسط للاع ب  .2

 ررروف  تفبصررر ل كبف رررط وه كرررل انبيرررب تيعرررالن ارررن الاع رررب  عال بت ررربا وفبلرررل  .3
 الاع ب  قلل اأيتهبأات وتوفعبت فشل .4  للتيل ا عله ايبس اتنبيا



 المحاضرة الرابعة 

 منظمات المحاسبة الدولية واصدارات مجلس المعايير المحاسبية الدولية

 United Nations Organization        (  UNO)منظمة األمم المتحدة :  1

وهييعبارييعن بايي بياسيييبم عمييعب لييلباس يييبنوأبل أييع لبوهييع ب وأب هيسييعلب  ييعب ييوأب
لءبسيي بخييشأباشييع ع بخريينب شييعن بساسوايي بل ب يي  ب(6791) فصييعابل سأموسييع بفييعباييعل

سيأيينن بل  اايي بل شيينهع باييعرن بل اوس يي بل ييحبوليييبساين ييع بييريييبفييعبننلميي ب  يينبل شيينهع ب
لءبامييحبي ييو نبخريينبفييعبل ياس يي بول أشاييع بل نو  يي بونهييا بساسوايي بل (بMNE)ل ااميي ع ب

ذهبل شييينهع بايييولللب م ييينبلننايييحبسييي بل سأموسيييع بل سع  ييي بوج ييينبل سع  ييي بل ييييعب اييي باميييحبهييي
اي ب(بGuidelines)و صنن بهيذهبل سامسي ب نشيعنل ب.بلنفصعاباا عبفعبياعن نهعبل سع   
سا ييعبهشييدبل يينخأبول س الا يي بل أسوس يي بوا اييع بل ر يي بب،بلالفصيع ع بل سع  يي بل يييعبياين  ييع

فلشبا ب البلنمي سعنل بل ان ن بفعبلالصوأبل  عري ب سعبلالفصيع ع بج ينبب،بول ي و ن
ل يعبلاين ي عبفينير برعميخنللبم عمع ب ميأعنبل ي و يأبويأهيذبهيذهب مريع بل ينوأبل سع   ب

سيأينن بل اامي ع بل أعسمي ب ين  عب ياو ينهعبل ل اعس ي بل سس مي بفيعبلنسيلبل سي ين بسي بل شينهع ب
ب.عبلالايسعاعبل رع سأموسع بل هعف  ب ييسه بيمكبل نوأبس بل  هلبامحب نل

اسييأبل يأييعو بل  هييوسعب ي ميي نبل سأييع  نبل نو  يي بو يينمبسامسيي بلنسييلبل سي يين بفن يي ب
ب(بISAR) مس عمر بولالرشغب

Intergovernmental Working Group OF Experts on International 

Standards OF Accounting OF Reporting(ISAR) 

 اييولبهييذلببل  ن يي برييينو قبل يولفيي ب سأييع  نبل س عميير بل و ا يي بايي ب ن يي بلصيينلنل ب
ب.بل سسعنمع برلسا عبسأع  نبل س عمر بل نو   بواشنب فلأب

ب

ب



 Organization For Economicمنظمةةةل نمينموةةةل ونميالةةةاوي ن  ي ةةةا   :  2

evelopment (OECP)DCooperation OF   

واميييحبل ييينجلبسييي ب  بب.ًلبويليييلب ش ييي  باليييوبب(6716)ممييي بهيييذهبل سامسييي بايييعلب  ب
س ينون  بفي  ب هرينبل شينهع بل سيأينن بل اامي ع بفيعبل أيع لبيأيسينببلًبل سامس بيللبلاليعء

 م يعبل ايعيقبل ايوسعبفيعببانلري امحبل نوأبلالاليعءبفيعبهيذهبل سامسي بن بيميكبل ينوأبياييقب
هييندبهييذهبل سامسيي بهييوبا ييعن بل ياس يي بول اسييوبلالايصييعنتب ميينوأبلالالييعءبويشييا يبب.ل أييع ل

عبيشيييسأبيميييكبل سأموسيييع بلالشييي عءباليييعل سعي ييي بنل يايييعن بل نو  ييي بوياييين لبل خييينسع بل سأموب
ب.ل اوهن  ب وأبلالايصعنبوي عوأبيان لبل  موأب مسشهش بلالايصعن  بل أعس 

 International Organization OFنممنظمةةل نم وموةةل م اةةاي ن ومنل نمماموةةل :  3

ies Commissions (IOSCO)tSecuri  

 ي ا يي بهييندبس ييننب يينير بريييوف نب  ييعنباسييأبب(6791) مميي بهييذهبل سامسيي باييعلب
يميانبل  هبوهعال بيام لب اسعأبلالونل بل سع   بفعبل وال ع بل سي ن بلالسن ه ي بوسي بخش يهب

ب.ييرعنأبل سأموسع بويوفنبلنميشعنل ب موهعال بل يعبيشندبامحبلنمول بل اعشل 

مبلآلخيينبامي لبر يي برييع بل أليو  بل يحبوهييعال بل ي(بIOSCO)اعسيي بب6791وفيعبايعلب
مب ألاليسعلبل   يعبوسييبسينونبل واي ب صير  بهيذهبل سامسي بسامسي بنو  ي بلآلخينبفعبل نوأب

(ب631)بانلرييي ولصيير  بل  يييولبيايييونبه لييع بلالونل بل سع  ييي ب يييوأبل أييع لبوسامسيييع بسسع مييي ب
ب.نو  (ب611)سامس بفعبل وال ع بل سي ن بونوأب خنمبيصأبل حب

حبل ي هييينبسييي بل يامييي لبل صييي   ب ألميييول بسييي برييي  ب هييينلدبه  ييين بل ييي(بIOSCO)ي يييندب
مي هيينبسيي ب فلييشبايي بيوف نهييعب اييولدبل سمييعانل بب،بل سع  يي بامييحبل سميييومبل س مييعبول يينو ع

ب.االه بيمكبلنمول بس بخشأبل ي ر  بل صعنلب مسأع  ن



يييلبي ميي ذبلالي ييعنبلنونرييعبرسوايي ب* European Unionن يحةةا  نروم ةة       :  4
ر يييييندب اييييينلءبل يامييييي  باميييييحبل سمييييييومبل ايييييعاواعبول اميييييعلبب(6719)لي عا ييييي بنوسيييييعبايييييعلب

 .الولب(ب61)لالايصعنتب منوأبلنالعءب للبلالي عنب ع  عب

 ايينبمييأحبلالي ييعنبلنونرييعبل ييحبي ا يي بل ياعميي بل س عمييرعبسيي بخييشأب ش يي بسنشيينل ب
(Directivesب)ب-:هعب

 Fourth Directiveنممن ع  ( نمموال)نمممش  .1

و أيييينبهييييذلبل سوايييي بشييييعسشبب(6799) شي ييييعنبلنونرييييعباييييعلبب(ل نلرييييي)صييييننبل سوايييي ب
ا مييهبوفييعب  ييعنبلالي ييعنبلنونرييعبب،ب ساسوايي بولمييأ بوي صيي م  بن ييعنبل اولايينبل س عميير  

ب-:ي  بو هأبس بل شنهع بل خعص بول أعس بفانبشسم بسي مرع بهذلبل سنشنبل اولا بلآل

 أهيييذبل سنشييينبب ذنريييعابول خميييعلنبتب مس الا ييي بل أسوس ييي بو ميييع بلنل شيييهأبل يام ييين .6
و صيييدبل اولاييينبل ي صييي م  ب  يييذهبلنشيييهعأبوسييييبذ يييكبب،بل ياع  يينبل  نامييي  بولن سعا ييي 

ميام سيييييع ب   ييييييوتبهيييييذلبل سنشييييينباميييييحبخ يييييعنل ب سولا ييييي بلال ي عايييييع بل سخيم ييييي ب
ب.ول سسعنمع بل و ا  

 ييعبيمييس باولايينبول هييعلبل يا يي لبوهييعبسرا يي برشييهأب معمييعبامييحبل هم يي بل يعن خ يي ب ها .2
 .رعميخنللباولانبيا  لبرن م ب ذب ا عبيمس برعميخنللبل ا س بل اعن  

سيييي بل سسعنمييييع بل اعلسيييي ب يييينوأبلالي ييييعنببعًب ا ييييعبيس ييييأبسا اييييب ذسي مرييييع بلنفصييييعاب .3
 .لنونرعبسيبواونبلخي عنل بفعب ع  بم ونبيأعنضبس ل

 .يغم  ب ايرعنل بوا  بل امنبل صعنا بول أعن  ب .1

يار هب س  ولبوا  بل امنبل صيعنا بول أعن ي بل  مسنشنبل نلريبهوبب  بل خعص  بل نل م ب
(True & Fair Viewب)ب.بفعبه    بيوص أبل اولللبل سع   بوهوبس  ولبرن  عاع

                                                           
 



ب وهوبسنشنبس عمرعبنل ذبآخنباع قبسولوا   Seventh Directiveنمممش  نمسا ع.2
رأيينب صيينلنبل سمييون بلنو ييحبب(6793)ل اييولللبل سع  يي بل سو يين بوايينبصييننبهييذلبل سواييهباييعلب

 .(ب6791)اعلب

سي مرييع بهييأبسيي بل شيينه بلنلبباميحبوفيي   مي بل سنشيينبل مييعريبيو  يينبل اييولللبل سع  يي ب
و ي ين بس  يولبل ناعري بفيعبهيذلبب،بول شنه بل يعرأي برغيضبل امينباي بسواييبل سهيي بل ينل ذ

بب:بل سنشنبفع

ب  بل يصو   .6
    بلخي عنبلنجمر  بفعبلايخع بسامذبلننلنب .2

   بسسعنم بل ي   نبل س  س بامحبس مورع بل شنه بل سار ا با باانبل م  ن  .3

ل ناعر بامحب  بل يصو  ب ألجمر  بل سار  بس بل يني رع بل يأعان  بسيب سم بلنمي لب .1
ب.  لآلخنب

 

 Eighth Directiveنمممش  نمثامي   . 3

و أيييع قبهيييذلبل سنشييينبسايييعال بسخيم ييي بييأمييي بب(6791)صيييننبهيييذلبل سنشييينبفيييعبايييعلب
ب.رع ي هأبول صش  ع بالااعابل سي مرع بل س ا  ب س ا بل س عمر بول ينا  

نبل حبلامياعلبهعسيأبسيعبري  بل ينوأب لبياوامحبل نجلبس ب  بسنشنل بلالي عنبلنونرعب
 بهسيييعبميييعهسب،بلناليييعءب ها يييعبميييعهس بفيييعبيام يييأبنناييي بلالخييييشدبفيييعبل ايييولللبل سع  ييي 

ل سنشنل بلنونر  بفعبيوف نب  عنباسأب معمعبفعبل س عمر بيلبيار هبس بارأبنوأب خينمب
سيب انلءب صيش ع بلايصيعن  بفيعب ونريعبل شينا  بسايذبب،بس عمرعب اسوذجهعا بير  با ب

ب.(ب6797)اعلب

 International Federation OFن يحةةةا  نمةةة وم  م محاسةةة وي :  5

)IFACAccountants ( ر ندبي يو نبسأيع  نبنو  ي ب(ب6799)لالي عنباعلبي مذببهذلب
 مينا  بولخشا ع بل س ا بول يأم لبول ينن  بل س عمرعبو ي ا  بذ كبفي  بلالي يعنبميعهلبفيعب



 هلبلنهنلدبل يعباسأبام  عبهوبب  ن بان ن بامحبمر أبل س عأبهع بللاسم  بل يولف بر نب
ياا  بوس ا  بورولمي  ب(بGuidance)  با عن بل سأع  نبل سيأما برع س ا بس بخشأب صنلنب ن

با ميهولصينلنل بلالي يعنب(بIASB)ل ينو قب يراعب صنلنل بسامذبسأيع  نبل س عمير بل نو  ي ب
(IFAC.) 

لمييييي أبل أسيييييأبرع ساييييينمبل ييييينو عب ي ييييو نبل س عمييييير بل سميييييسحب(ب6777)وفييييعبايييييعلب
(International Forum On Accounting Development (IFADب)ب

رأيينبلالاسييي بل سع  ييي بل ييييعب) شايايييعنل بل سوا ييي بسيي باريييأبل رايييكبل ييينو عبلمييياعر بسايييهب
فييييعب  بس ايييي بل س عميييير بالبيأسييييأبرشييييهأبهييييعدب ا ييييعن باييييننل ب(باصيييي  بل يييينوأبلآلميييي و  

ب.ولسهعا ع بل نوأبل اعشل 

 لييلبل ساييينمبل يينو عب ع  ييعبل سمممييع بل سع  يي بل نو  يي بس ييأبل راييكبل يينو عبوصييانو ب
  وبب(IASB)و(بIOSCO)س يي بلآلميي وتبوسامسييع بنو  يي ب خيينمبس ييأبل اايينبل يينو عبوراييكبل يا

(SEC)ول شيينهع بل س عميير  بل هريينمب  بل  ييندبلنمييعذب مساييينمبل يينو عب ي ييو نبل س عميير ب
هوبيشا يبلنريشغبل سيع عبل شي عدبسي بخيشأبسأيع  نبيينا  باع  ي بل ايون بوس اي بس عمير ب

ب.وينا  باو  

 مس عميير  بوشيينهع بل س عميير بل نو  يي بل هر يين بباييعلبلالي ييعنبل يينو ع(ب2111)فييعباييعلب
ل ييحب م ييعنبسأييع  نب رييشغبسييع عبوييينا  ببلآلخيينري ميي ذبساييينمبل شيينهع بل ييذتب  ييندبهييوب

و أسييأب،بويشييا يبيينف بنموذبلنسييولأب،بسأو سي ب  سع يي بسصيع  بل سمييي سن  ب ييوأبل أيع لب
ب. ي ا  ب هنلفهبل حباا بسيبل ساينمبل نو عب ي و نبل س عمر بساينمبل شنهع باارعًب

صعن بلالي يعنبل ينو عب مس عمير  باميحبرنايعسقبسصيسلبنجينلضب(ب2113)وفعباعلب
ل  ع    بول سينيار  ب مي هينبسي ب نلءبايع عبل ايون بسي باريأبب العلهل ساعنا بل سناأ  ب وأب

ب.ل س عمر  بارنبنوأبل أع ل

ب
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Board (IASB)بب

مييرأ ب(ب9)ري يينغباالييعب،(ب2)الييولبري يينغبيييعلب(ب62)الييولب،(ب61) لييلبل سامييذب
 وب ه يينبسييي به ليييع بب  ييينسيي بل سي ييينج  بهم ييعبياييييباميي  لبسميييمو   بلاليصييعأبل نميييسعبسيييب

بامييحبوادبيشييه م بل سامييذيييوي(بفييعبل يينوأبلالالييعء)وصييايبل سأييع  نبل س عميير  بل و ا يي ب
ب-: بلآل   بلآلي  وف

سيناا  ب)  يلبخم  ي بس ا ي بفيعبسسعنمي بلاسيعأبل يينا  ب(بلنايأبفيع)ب العلهخسم بس ب -
ب(ب. وبسنلارعب معرع 

 ش  بس بلنالعءب ا ب  ب هو ب ن  لبخم   باسم  بفعبسسعنم ب انلنبل اولللبل سع  ي ب -
 (ب.س عمر  )

سميي سن  ب) ايولللبل سع  ي ب ش  بس بلنالعءب ا ب  ب هو ب ن  لبخم   بفيعبلمييخنللبل -
 (ب. وبس مم  بسع    

 .خم   ب هعن س  بب هس بلالعءبل سامذب(بلناأبفع)ب  نوب -

فييعبامعس ييعبلنمعمييعبساسوايي ب(بIASC)وايينبولييأ ب اايي بسأييع  نبل س عميير بل سع  يي ب
سييبييولفنب،بس بل شنو بنايخع ب العءبل سامذب أأب هس عب سيشكبل ألوبل ه يعء بل  ا ي 

هبامحبل ي عاأبول أسأبرنوابل ساسوا بفلشبا بذ يكب ارغيعب  ب سيميكبساسواي بل انن ب ن 
و ن يهبننل ي بفيعبمينودب ميول ب،ببل س عنل بل  ا  بلنمعم  بوخرن بمعرا بفعبسامسع بنو   

ب.ن ذبل سعأب هعب هو باعننلبامحبل سمعهس بفعبي و نبسأع  نبس عمر  باع   بل اون 

 مينل  ع،بهانل،بفنامع،ب  سعا ع،ب:ب وأبيشه م ب مسامذبهعا بسشهم بس بيميبنوأبهعب
ل  عرع ،بااو ب فن ا ع،بمو منل،بولنرأ ب العءبس برن  عا عب،بو ش  ب العءبسي بل وال يع ب

نلي ذبساميذبل سأيع  نبل س عمير  بل رن  عا ي ب(بDavid Tweedie)ل سي ين بلنسن ه ي بوييو حب
ب.سأع  نبل س عمر بل نو   نلعم ب وأبسامذب 

 

 



 أهداف المجلس
يسللللويت ايواباللللم  عل و لللعت  أللللل  بذي للللع  ب سعسلللل  بذلللل   ( IASB)أن هيكلللم   للللم 

 -:ايسع  ذوحقيق ب هتبف بآلوية( IASC)اضعوه ذجية  ععيير بذ حعس ة بذتاذية 
يع م بذ جألس  أل  وطاير  ج ا ة  احتة  عذية بذجاتة ا فها لة ااع أللة ذألوط يلق  لن  .1

اوشلجي  وقلتي   عألا لعف شلفعفة ( أطلعر بذ الألحة بذعع لةفل  ) ععيير بذ حعسل ة بذتاذيلة 
ى اكلللل ذا  سللللع تة بآلخللللر ااع ألللللة ذأل قعريللللة فلللل  بذقللللابا  بذ عذيللللة االلللي  ب  لللل   بذ للللعذ  

ين بذلل ين يوخلل ان بذقلللربربف بآلخلللر بذ سللعه ين فلل  أسللابق بذ لللعم بذععذ يللة ابذ سللوخت ين 
 .بلاواعتية

 وشجي  بلسوختب  ابذوط يق بذتايق ذوألا بذ ععيير .2

ا علعيير بذ حعسل ة بذتاذيلة ( ذأللتام)أيجعت جسار وقلعر   لين  علعيير بذ حعسل ة بذا ييلة  .3
 .ذألااام ذحألام  عذية بذجاتة

 أصدارات مجلس معايير المحاسبة الدولية
وحف  س   ( IASC)و  أ عتة هيكألة ذجية  ععيير بذ حعس ة بذتاذية  2001ف   ع  

يف تربسللة أ للعتة بذهيكألللة  للين بذ عللعيير اوضلل ( IASB) جألللس  عللعيير بذ حعسلل ة بذتاذيللة )
و يللل   بذاالللف يفسلللهافللل  ( IFRS)بذ حعسللل ية يجللل  أن واللل    علللعيير أ للل    لللعذ  تاذيلللة 

ا ل  ( IASC)بذ جألس بذجتيت ج يل  بذ علعيير بذالعترة  لن ذجيلة  علعيير بذ حعسل ة بذتاذيلة 
با  بذخلللعع  علللر  بذقلللا ( IAS1) ذلللا فقلللت أجلللرى بذ جأللللس ويقيحلللعف  ألللل  بذ عيلللعر ب ام 
 -:بذ عذية ا رف  ععيير ب     بذ عذ   ييهع وس    ع ييو 

 ( .IFRS) ععيير ب     بذ عذ  بذتاذية  .1
 ( .IAS) ععيير بذ حعس ة بذتاذية  .2

 ( .IFRIC)بذوفسيربف بذو  و ف  ن ا م ذجية وفسيربف ب     بذ عذ  بذتاذية  .3

ذلله  سللةاذية ( IASB)افلل   للم بذهيكللم بذجتيللت فللين  جألللس  عللعيير بذ حعسلل ة بذتاذيللة 
( 7)حالللرية فللل  أالللتبر  علللعيير ب  للل   بذ لللعذ  بذتاذيلللة ابذوللل  أالللتر  يهلللع حوللل  بآلن 

اباللتر بذ جألللس أطللعر ( IASC)أاللتروهع بذألجيللة بذسللع قة  ب   عيللعر ( 11) عللعيير فضلل   للن 
عولله ب طللعر بذفكللر  ذ جألللس  عللعيير بذ حعسلل ة يشلل ه فلل  ي ع لله اط ي( Framework)  للم 

 للللن  عللللعيير بذ حعسلللل ة بذتاذيللللة  ب  فللللين ك يلللر  2001ا يلللل   للللع  ( FASB)بذ عذيلللة ب  ريكلللل  
(IAS ) ة أا أك لللر  يهلللع  ألللل  سللل يم بذ  لللعم بذ عيلللعر أحلللتالللت وللل  ويقيحهلللع ذ لللرة ا(IAS21 )



 تم ( 1893)ع  بذخعع  ي عر بذوغيربف ف   عتلف و عتم بذع ألة ب جي ية ابذ   اتر  
بذ ععيير بذاعترة  ( 1) يعر  بذجتام( )2003)او  وعتيأله  رة أخرى  ع  ( 1883) ع  

اوةشر وألا بذوعتي ف ذألقعا ين  أل  بذوي ي  بذ حعسل   فل  بذلتام (  ن بذ جألس حو  بآلن
ضللللرارة  ربجعللللة بذ عللللعيير ابذوشللللريععف فلللل  ضللللا  بذوغيللللربف  بذلللل بذيع يللللة ا يهللللع بذعللللربق  

 .هع بذ حعس ةفيابذسيعسية بذو  وحام ف  بذ ياة بذو  وع م بلاواعتية 
 
 موضوع المعيار رقم المعيار

IAS1  ر  بذقابا  بذ عذية  
IAS2 بذ خزان 
IAS7 ق بذيقت فاابا  بذوت 

IAS8 
بذسيعسلللللللللعف بذ حعسللللللللل ية ر بذوغيلللللللللر فللللللللل  بذوقلللللللللتيربف 

 بذ حعس ية
IAS10  ب حتبث  عت وعريخ بذ يزبيية 
IAS11  بليشع  قات 
IAS12 بذ حعس ة  ن ضربا  بذتخم 
IAS14 بذوقعرير بذجزاية 
IAS16  بل  ا ر بذ اي  ابذ عتبف 
IAS17  بليجعربف 
IAS18 بليربتبف 
IAS19  يعف  بذعع ألين  
IAS20  بذ يح ابذ سع تبف بذحكا ية 
IAS21   ب عر بذوغيير ف   عتلف بذو عتم ب جي 
IAS23  بلاورب وكعذيف 
IAS24 بذ حعس ة ابل     ن خطة  يعف  بذوقع ت 

IAS27 
بذقللابا  بذ عذيللة بذ احللتة ابذ حعسلل ة  للن بلسللو  عربف 

 ف  بذشركعف بذوع عة
IAS28  بذ حعس ة  ن بلسو  عربف ف  بذشركعف بذز يأله 
IAS29 بل    بذ عذ  ف  باواعتبف بذوضخ  بذجع ح 
IAS30 بذ عذية ذأل ياا ابذ يشيف بذ  ع ألة ب فاعحعف 



IAS31 
بل للللل   بذ لللللعذ   لللللن بذحالللللع فللللل  بذ شللللللرا عف 

 ةبذ شورك
IAS32  بلفاعح ابذعر  –بلتابف بذ عذية 
IAS33  بذععات  أل  بذسه 
IAS34 بذوقعرير بذ عذية بذ رحألية 
IAS36 بيخفع  بايع  بذ اجاتبف 

IAS37 
بذ اجلللاتبف  بذوخايالللعف ر بذ طألا لللعف بذ حو أللللة ر

 بذ حو ألة 
IAS38 بذ اجاتبف غير بذ أل اسة 
IAS39  بل وربف ابذقيعس: بلتابف بذ عذية 
IAS40 بلسو  عربف 
IAS41   بذ حعس ة  ن بذيشعط بذزرب 
IFRS1 بذو ي  بلاذ  ذ ععيير بل    بذ عذ  بذتاذية 
IFRS2  عو تة  أل  بذحاعبذ تفا عف بذ 
IFRS3  بل  عمبيت عج  ي  عف 
IFRS4 قات بذوي ين  
IFRS5  ذغر  بذ ي  ةبذ  وألك بذ وتباذةبذ اجاتبف غير 
IFRS6 بكوشعف اوقيي  بذ ابرت بذط يعية 
IFRS7  ب فاعحعف: بلتابف بذ عذية 
IFRS8 بذع أليعف بذجزاية 
IFRS9 بلتابف بذ عذية 
IFRS10 بذقابا  بذ عذية بذ احتة 
IFRS11  بذ شوركة( بذوروي عف )بلوفعاعف 
IFRS12 بلفاعح  ن بذحاع ف  بذاحتبف بلخرى 
IFRS13 ايعسعف بذقي ة بذععتذة 

 
 
 



 المحاضرة السادسة 

 التبادل االجنياسس  –المحاسبة عن المعامالت بالعملة االجنبية 

 طبيعة ومشكلة ترجمة القوائم المالية 

 ةتنملةةةحأن عمليةةةح يل يةةةو ات اةةة ية  اتمةتيةةةح اتمنةةة ا ىنملةةةح اهاىيةةةح اتةةة  مةةةة ي ةىل ةةةة ى
ة  يةىنةةت ينةة   ألن  ثيةة  مةةن اتاةة  ة  تةة ي ة يةة    ا  اةة   اتملليةةح يىةةم  عمليةةح ي همةةح 

ح صةةخم يأااةة ىلةهةح اتة  ي همةح ات اة ية  اتألا حلىةىةي ة ىنملح يخيلف عن عملةح اتاة  
 .ى ذا اتف    قىو اه اء عملية  اتي صي   غي هة 

 يظ   ما ال  ي همح ات  ائم اتمةتيح ىىىب ع م ثىة  من ال  اتصة ف تلنمةال    
( 0111)ىةةو اتةة ياة  اتن اقةةي يىةةة   علةة  ىةةىيو اتمثةةةو اذا  ةةةن منةة و اتصةة ف تلةة  ال  م ة

ثةى  عل  م ا  ع   اتىاين يليس هاةة  ماة لت يةي ي همةح قة ائم ية   تاة  ح ع اقيةح  ياة  
من ات  ال  ات  ات ياة  اتن اقي الن همية  اتناةصة  ىة ف يية هم ىأىةيخ ام منة و اتصة ف 

 . افىت

  عا  لص و يغي ا  يي من ال  اتص ف يظ   امةماة ما ليين همة 

 حتمىةهلااتمطل ىةة  / مة ه  اتمنة و اتماةىةب اتةذ  يىةيخ م يةي ي همةح اتم هة  ا  
 .يي اتنملح األهاىيح 

مةةةةن عمليةةةةح ي همةةةةةح  ح يةةةةف يةةةةيم اتملةىةةةةىح عةةةةن اتم ةىةةةةب أ  اتخىةةةةةئ  اتميل  ةةةة  .0
 .عن يغي ا  من ال  اتص ف  حات ا ية  اتمةتيح  اتاةيه

يين يةةأن  ةاةة  الةة ك اتاةة  ة  االتمةايةةح قةة  ىةعةة  ىضةةةعح  تي ضةةيه هةةةيين اتماةة ل
 0111ايىةةن عةةم  01يةي $  011ىم هب   ق قةى   ىمىلة  ح ات  ا  ح ام ي يىةآلهو 

 ى يةة  مميل ةةح تيلةة  األ  اق ليةة  ( $ 169.1=  € 0)مةةة  ةةةن منةة و اتصةة ف تليةة    ليا
ن  اتصة ف تلية     عا  ذت  اتية يخ  ةةن ىة( 00/00/0111) 0111ا ةيح اتىاح اتمةتيح 

 تغةةةةةةةةةة   اظ ةةةةةةةةةةة  ذتةةةةةةةةةة  اتم هةةةةةةةةةة   يةةةةةةةةةةي ات ةةةةةةةةةة ائم اتمةتيةةةةةةةةةةح يةةةةةةةةةةي ( $ 16901=  € 0)
 : األتمةايح اليمةتين تنمو ذت  همة  حيأن امةم اتا  ( 00/00/0111)



 .معدل الصرف في تاريخ اصدار ورقة القبض  .1
ال  اق ات ةى   ح عا  ذا  يأن اىيخ ام من و اتص ف ى ف يايج عات قيمح مي هم 

 ( .169.1÷ $  011)ي     ..01160 هة م  ا

 . اىيخ ام من و اتص ف تية يخ ىةىق يطلب عليت من و اتص ف اتية يخيأن 

 .معدل الصرف في تاريخ الميزانية . 2

ال  اق ات ةى   ح عا  ذا  يأن اىيخ ام من و اتص ف ىة ف ياةيج عاةت قيمةح مي همة
 ( 16901÷ $  011. )ي     .015670م  ا هة 

 . من و اتص ف اتهة   ا  من و اتغلقأن من و اتص ف يي ية يخ اتميزاايح يىم  

 .015670ح ا  اق ات ةةةى  ىلغةةة   عاةةة  اىةةةيخ ام منةةة و اتصةةة ف اتهةةةة   يةةةأن قيمةةة
أن اتزيةةةة ص لصةةةل  ىىةةةةىب اتيغيةةة ا  يةةةي اىةةةنة  اتصةةةة ف    هاةةةة يم ةةةن اىةةةةيخ ام . يةةة   

 يةيم ( حا  يىةيخ م اتةىن  مصةطله ي  قةة  اتي همة(  همحخىةئ  اتي/ م ةىب )مصطله 
 .اتثةايح  ح هذا مة يلخص اتما ل حق مخيلفائةىب ا  اتخىةئ  ىط  االعي اف ىةتم 

 يز بين ترجمة المعامالت وترجمة القوائم المالية يالتم:0

  اتي همح يي أيهةهين همة ي اهت اتملةىى ن ما لح

 (          اتصف ة  )ي همح اتمنةمال   -0

اتيةي يةيم ىةتنملةح األهاىيةح يةي   يفيح يىهيو اتمنةمال  أ  اتصةف ة  هي يل  اتيي يينلق ى
ىةةةس يلةة  أاتيةةي ينةة  علةة   حات ةة ائم اتمةتيةة اتىةةهال  تاةة  ح منياةةح  يةةأثي  ذتةة  الل ةةة  يةةي

 .اتىهال 

         The translation of financial statementي همح ات  ائم اتمةتيح     -0
مةةةةح ات ةةةة ائم اتمةتيةةةةح ىأىةةةةةتيب  طةةةة ق ي ليةةةة  ات ةةةة ائم اتمةتيةةةةح  هةةةةي عمليةةةةح يينلةةةةق ىي ه

 .اتا  ة    عا مة ال ي  ن ات  ائم اتمةتيح تلا  ح من ا ىةتنملح افى ةمن  حتمهم ع



مةةةن  صمةةةن اتىةةةهال   مهم عةةةح  الةةة  صيةةةي ي همةةةح اتمنةةةةمال  هاةةةة  مهم عةةةح  الةةة 
نةة  ي ةة م ىةتيىةةهيو تىةةهالي ة   ياتيةةي ات ةة ائم اتمةتيةةح   اتيةةي يةةم اعةة ا هة  ي ةةة  تنملةةح اتاةة  ح 

 .اتملليح  ياة  اتي ة اليةاة  اتنملح  لىةىةي ة  يىم  عملح االىالغ تلا  ح

أ  تةة ي ة يةة    تةة ك   و  األم حهاةةة  اةة  ح يىةةم  أتاةة   حيةةي ي همةةح ات ةة ائم اتمةتيةة
ىيح اهاىيح   ي  م اتا  ة  اتيةىنت ا  اتف    ىيىهيو عمليةي ة أ  اع ا  لىةىةي ة ىنملح اها

 عةةة ص ي ةة  يلةة  اتاةة  ة  اتيةىنةةت ا  اتفةة    يةةي   و اهاىيةةح  ي ةة م ىأاهةةةز ااةةةطةي ة  يىةةم 
 .ات ئيىح يي يل  ات  و 

 أساليب الترجمة    :  3

األهاىيةح ياىغةي  حيي اتنمل تمن ااأن همي  عاةص  اتميزاايح اتنم ميح   اف ات خو 
عةةةن ط يةةةق ضةةة ب مىةةةةت  اتنملةةةح األهاىيةةةح ىمنةةة ال    اإلىةةةالغعملةةةح  أطةةةة هم يةةةي ان ييةةة  

  -:ي همح  هي ات تنمليحق  ئيىح يىيخ م ائط   أ ىنحهاة    .  حاتص ف اتماةىى

    مي ا تح   غي  ات/  مي ا تحات اتناةص  ط ي ح .0
      حغي اتا  ي/ حاتناةص  اتا  ي ط ي ح .0

                                           اتط ي ح اتم لليح .0

                                    ط ي ح اتمن و اتهة   .1
 غير المتداولة / متداولة طريقة العناصر ال: اواًل  

يي ظو هذا اتط ي ح يأن اتم ه  ا  اتمي ا تح  اتمطل ىة  اتمي ا تةح يية هم ىأىةيخ ام 
منةة و اتصةة ف اتهةةة      اتم هةة  ا  غيةة  اتمي ا تةةح  اتمطل ىةةة  غيةة  اتمي ا تةةح  ل ةة ق 
اتمل يةةةح ييةةة هم ىأىةةةيخ ام منةةة ال  اتصةةة ف اتية يخيةةةح هةةةذا اتط ي ةةةح  ةاةةة  مىةةةيخ مح يةةةي 

مةةةةن ات ةةةة ن اتمةضةةةةي ليةةةة  ظ ةةةة   اتمنيةةةةة   ياليةةةةة  اتميلةةةة ص مةةةةن ى ايةةةةح اتن ةةةة  اتثالثياةةةةات  
 . 0957عةم  (FASB)اتصة   من مهلس منةيي  اتملةىىح اتمةتيح ( 8)اتملةىىي  قم 



أن اتلىةةىة  ياىغةي ان ي ضة  يةي )يىيا  هذا اتط ي ةح علة  ايية ا  اىةىةي مفةة ا 
 ( .مهةمي  عل   يق م ص االىيل ةق

 األعمةةةةوأ  أقةةةو مةةةن    ص  صمةةةن اتلىةةةةىة  اتةةةذ  يىةةةيلق خةةةالو ىةةةاح  الةةة  أن أ  
 .االعيية يح ياىغي ان يي هم ىأىيخ ام اتمن و اتهة   

يةةةةي يةةةةة يخ  صمنةةةة ال  اتصةةةة ف اتمةةةة ث   علةةةة   يةةةةقىيامةةةةة ييةةةة هم اتناةصةةةة  األخةةةة ك 
 .منةمالي ة االصليح 

 غير النقدية / طريقة العناصر النقدية : ثانيًا 

 ي ةةةح علةةة  يى يةةةب اتناةصةةة  علةةة   يةةةق طىيني ةةةة  تةةةيس علةةة  اىةةةةس ينيمةةة  هةةةذا اتط
يياظةة  اتةة  اتناةصةة  علةة  اا ةةة ا  يةةح ا  غيةة  ا  يةةح  تةةيس علةة  اىةةةس اا ةةة . اىةةيل ةق ة 

اتم هة  ا  اتا  يةح )مي ا تح ا  غي  مي ا تةح   يةي ظةو هةذا اتط ي ةح يةأن اتناةصة  اتا  يةح 
هةة    اتم هة  ا   اتمطل ىةة  غية  اتا  يةح يي هم ىأىيخ ام اتمنة و ات(  اتمطل ىة  اتا  يح

 . ل  ق اتمل يح ىأىيخ ام من و اتص ف اتية يخي 

اتم هةة  ا   اتمطل ىةةة  اتا  يةةح ا   هةةي أناتفلىةةفح اتيةةي ي ةةف   اء هةةذا اتط ي ةةح أن   
من اتا    اتيغي  يي  حةىيت ة ىمة  مياةى ح من ليث ان قيمي ة يمثو  ميح ث اتيي  اتمةتيح

يةي . ىمنة و اتيىةة و اتهةة    تذت  يأن اتناةص  اتا  يح ياىغي ان يي هم . من و اتص ف 
( مثو اتا  )غي  اتهة   ىن  اتم ه  ا  اتهة يح هي ا  يح / يي ط ي ح اتهة    لين أن

ىيخ ام  م  ذت  يأن همين ة يي هم ىأ( اتمخز ن اتمىهو ىةت لفح) ىنض ة غي  ا    مثو 
 . من و اتص ف اتهة   

يةةيم ي همةةح  لةةينأن األمةة  ي ةة ن ذا مناةة  ا ىةة  يةة  ن أن اتم يةة ين تط ي ةةح اتا ةة   
 .ىةس اتزمن أاتم ه  ا   اتمطل ىة  عل  اىةس خصةئص ة  تيس عل  

 



 الطريقة المرحلية   : ثالثًا 

  ت  ائم اتمةتيح اعة ص قيةس  أىل ب ال حيي ظو هذا اتط ي ح ياظ  ات  ي همح اتنمل 
يي اتي ا يخ اتةذ  ي ةةس  صتذت  يأن مىةت  اتنملح األهاىيح يي هم يي من ال  اتص ف اتم ث  

  يايج عن ذت  مة يأيي. يي ة عاةص  يل  ات  ائم 

 .اتا  يح  اتم يا ن  ات ائا ن يي هم ىمن و اتص ف اتهة   يي ية يخ اتميزاايح  .0
ىةةة م  أس اتمةةةةو ييةةة هم ىأىةةةيخ ام منةةة و أى ةةةةص   يتم هةةة  ا   اتمطل ىةةةة  اتمهميةةة  ا .0

لةة ث   لةةين    اتيىةةة و اتيةةة يخي اتيةةي اعيمةة   يةةي يةةة يخ اقياةةةء يلةة  اتم هةة  ا  
 .  اىيخ ام اىةس ات لفح اتية يخيح يم ي  ين  أس اتمةو   هذا يفي     اتمطل ىة 

 ا مة ز ن تىةن  اتصة ف خةالو اتيي هم منظم االي ا ا   اتمصة  ية  ىةتمنة و اتمة   .0
 مصةةةةة يف االاةةةة ثة   مصةةةةة يف االطفةةةةةء ييةةةة هم  حاتمىةعةةةة ح  امةةةةة  لفةةةةح اتىضةةةةةع

 .ىأىيخ ام من ال  اتص ف اتية يخيح 

هميةةة  اتم ةىةةةب  اتخىةةةةئ  يأخةةةذ مىةاةةة ص يةةةي  اةةةف اتةةة خو    تةةةذت  ييةةةأث  اييهةةةح  .1
 . حايةئج اتي همىاتااةط 

   Current rate methodالمعدل الجاري   طريقة : رابعًا 

اذ ييةةة هم هميةةة  اتم هةةة  ا  . ق األخةةة ك ائ هةةةي ط ي ةةةح مىىةةةطت  ىةةة لت قيةىةةةة  ىةةةةتط  
يةي .  ه  من و اتصة ف يةي يةة يخ اتميزاايةح   اتمطل ىة  ىأىيخ ام من و اتص ف اتهة  

ييةة هم ىةالعيمةة  علةة    ىةة  م ىةة م األيية هم عةةال ص  أس اتمةةو ىةتمنةة ال  اتية يخيةح  لةين
 يظ   اييهح عمليةح ( .  تيس ية يخ  ين ة)من و اتص ف يي ية يخ االعالن عن ي زين ة 

يةةي اتميزاايةةح اتنم ميةةح ضةةمن ( لىةةةب يىةة يح اتي همةةح اتميةة ا م)اتي همةةح  اتيةةي ياةةة  اتي ةةة 
 .ل يح م  اة  ل  ق اتم

ص ملو م االي ا ا   اتمص  ية  ىةتمن و اتم ز ن تىن  اتص ف تل من هةاب آخ  يي هم
 .ات يةس 

 



 األجنبية في اقتصاد عال التضخم  الوحدةعمليات 

 اتنملح أذ يم ن أن ياي كاىىح اتيضخم ىين   تيين يي من و اتص ف    ي ث  يىةين       
ىىن  ( اتىل من عملح ا ات ال ص ل ص اتا   )ىىح يضخم عةتيح من اتىل  اتذ  ينةاي من ا

.ص ف اقو ىن  م    م ص زمايح منياح  

يي  األهاىيحتلنملية   اتثةىيحتي همح اتمخز ن  اتم ه  ا   اتهة يحتذت  يأن اتط ي ح 
 .اتي همح  خىةئ   ىي ص يي اقيصة  عةو اتيضخم ي    ات  

 اتنملةح ل ا من  011111ىة  ة  اقيا  أ ض يحأهاى ح تلي ضيه افي   ان ا  ح يةىن
   يةةي اتىةةا ا  اتالل ةةح ( FCU)   ال  تةةة( 0)مةةة  ةةةن ىةةن  اتصةة ف ليا (FCU)األهاىيةةح 

 ( .FCU)  ال  ت و  1601ىليث أصىه  تل ل صيأن اتيضخم اتنةتي غي  ىن  اتص ف 

 011111)ىة ف يية هم اتة   األ  يفي لةتح اىيخ ام من و اتص ف اتهة   يةأن 
 االقيصةةة ياللةةظ ان يةةي $  81111 ان خىةةةئ  اتي همةةح ي ةة ن $  01111( = 1601 ×

هة  لةةة ص قيةةةةس عةةة  ال يم ةةةن   تل يمةةةحيف ةةة  ماةين ةةةة  مخةةةز ن  اتنملةةةحاتنةةةةتي اتيضةةةخم يةةةأن 
 . ظيفيح 

يةةةي ظةةةو  اتنةملةةةح األهاىيةةةح تلاةةة  حيةةةأن ات ةةة ائم اتمةتيةةةح  اتماةةة لح  لةةةو عملةةةي ت ةةةذا 
هةي اتةة  ال   ات ظيفيةح اتنملةةحاتيضةةخم يهةب ان ينةة  قيةىةة ة علة  اىةةس ان اقيصةة  عةةتي 

 . األم ي ي

يفةةةةي مثةةةةو هةةةةذا اتاةةةة  ة  يةةةةأن ات ةةةة ائم اتمةتيةةةةح األهاىيةةةةح يهةةةةب ان ييةةةة هم ىأىةةةةيخ ام 
- :يم ن يي هم عل  اىةس األ  أ  ان ( . اتط ي ح اتم لليح)

(0  $ ×100000FCU)  =011111  $ لةينام من و اتص ف اتية يخي أ  ىأىيخ 
 .يم ا اء األ   

 



 األجنبية في ظل اقتصاد ليس فيه تضخم عال   الوحدةعمليات :  9-5  

يهةةةب يل يةةة هة  ان عمليةةةح اتي همةةةح يأخةةةذ  ت ظيفيةةةحا ات لةةة صيةةةي ظةةةو هةةةذا االييةةة ا  يةةةأن 
- :يح ياالليمةال  اآل

 :المحلية هي العملة الوظيفية  العملة. 1

 اتنملةةةةح   ىمةةةةة ان  اتهة يةةةةحيةةةةأن اتلىةةةةةىة  ييةةةة هم اتةةةة  اتةةةة  ال ا  ىأىةةةةيخ ام اتط ي ةةةةح 
  ات ظيفيةةةح اتنملةةةحي ةةةةس يةةةي  اتملليةةةح   يةةةأن اتلىةةةةىة  اعيية يةةةة   اتنملةةةحهةةةي ات ظيفيةةةح 
 ان اييهح يى يح اتي همح يىةهو ىاة و مافصةو . ات يةس غي  ض   يح  إعة ص يصىه 

 .عن ل  ق لملح األى م 

 . (عملة الشركة األم) الوظيفية العملةهو  األمريكيان الدوالر . 2

ينةةة  ات ظيفيةةح   يةأن اتلىةةةىة   يةةي عملي ةة األهاىيةةح ىةهالي ة اتاة  ح  ىةةمةة ال يمليا
 اتنملةح   ىمةة ان اتة  ال  هة   اتم لليةح اتط ي ةحات ظيفيح   ىأىيخ ام  اتنملحقيةى ة ات  
 ضةة   ص تةةيس هاةة )تغة   اتي همةةح ضة   يح  ةييةةح   ييصةىه اعةةة ص ات يةةس  ات ظيفيةح
 . ( ض   يح اضةييح حي هم

 . اتلةتيحم ص  اييهح يى يح اتي همح يىهو يي  اف ات خو تل

  يفية هي عملة بلد ثالثالوظ العملةان . 3

- : اتملليح اتنملحيأن لىةىة  

ىأىةةيخ ام اتط ي ةةح ( عملةةح اتىلةة  اتثةتةةث)ات ظيفيةةح  اتنملةةحينةةة  قيةىةة ة يةةي  . أ
 . اتم لليح 

اتمنةةةة  قيةىةةة ة ييةةة هم اتةةة  اتةةة  ال  ات ظيفيةةةح  اتنملةةةح مةةةن ثةةةم يةةةأن مىةةةةت   . ب
 . اتهة يح اتط ي حىأىيخ ام 



   يةي لةين أناتم لليةح يىةهو يةي اتة خو  اتط ي ةحاتي همةح ىأىةيخ ام  أ ىةة خىةةئ  ا 
 .يىهو ىا و مافصو عن ل  ق اتمةت ين اتهة يح اتط ي حايةئج اتيى يح ىأىيخ ام 

 المصطلحات الخاصة بترجمة القوائم المالية 

ف ا ال  عةن قىو ات خ و يةي اتم هة  ا  اتنمليةح تي همةح ات ة ائم اتمةتيةح الىة  مةن اتينة  
 : اآليياهم اتمصطللة  اتيي يينلق ى ة  هي 

 العملة المحلية . 1

 ( .األهاىيح حاتا  ح اتيةىن)األهاىيح  ات ل ص هي عملح اتىل  اتذ  ي   ييت 

 العملة الوظيفية  . 2

ىيةح اتيةي ي ةةس  يفىة  ى ةة لىةةىةي ة األها ص هي  ل ص اال اء اتياغيلي  اتمةتي تل لة 
   عة ص مة ي  ن عملح اتىيئح االقيصة يح اتيي ي ي  ى ة ات ل ص االهاىيح عمليةي ة اتياةغيليح 

 ( .اتفنةتح ةتنملحى) يىم  اليةاة  .  ي ت   يافق ىم هىت اتا   

 : يأخذ ثالثح اا ةو هي 

 .اتنملح اتملليح هي اتنملح ات ظيفيح  .0
 .لح ات ظيفيح ات  ال  هي اتنم .0

 .اتنملح ات ظيفيح هي عملح ىل  ثةتث  .0

 أعادة القياس  . 3

لةةين األهاىيةةح اتةة  اتنملةةح ات ظيفيةةح  ةت لةة صهةةي عمليةةح ي همةةح اتلىةةةىة  اتخةصةةح ى
 .ي  ن يل  اتلىةىة  من ا ىنملح ىل  اخ ك من خالو اىيخ ام اتط ي ح اتم لليح 

 معدل التبادل الجاري  . 4

 .( عة ص ية يخ اتميزاايح اتنم ميح)اتملةىىيح  اتم صاتم ث  يي ا ةيح  ه  اتمن و اآلاي



 معدل التبادل التاريخي  . 5

 تةةذت  يىةةم  ( )اتصةةف ة )هةة  اتمنةة و اآلاةةي اتمةة ث  يةةي يةةة يخ لةة  ث اتمنةةةمال  
 ( .من و اتيىة و اتية يخي

 معايير المحاسبة الدولية ووترجمة القوائم المالية:   6

لمخاا   IAS21قام مجلس معاايي  لمماابا ا لمليمياا  يح ايم لممعياا   3002 في عام

 اممااباا ا عااث ياااتي  لمي يياا لال فااي معاالنال لم اا ث لنجح ااي   مااالتا  ي يياا لال 

علاا  ة فياا،   جيه يااا فااي جاايه  لممعيااا  يي يياا لال مصمااا فااي لمم اا لااال لماايل ل

مام يرا  لميا، فاي هاتل لميعالي      Temporal Methodبا ي  لممتاا  فااث م ا لم 

يمث لمحظ ة لنيم  ييضم لث لممعيا  ي كز عل    ي ا يلالة  امي جما هي   ي اا 

 : لممعل  لمجا ي   يقل ي لال في لممعيا  تالتا م  لااال هي 

 يلميي يعا ث  احصاا عملاا لم يااا لنقي االيا لنبابايا         العملة الوظيفية 
 .لميي يعم   صا لمر كا 

  يلميي يع ث  احصا أيا عملا ميبال لمعملا لميظيفيا ملر كا العملة االجنبية. 

   يلمياي يعا ث  احصاا لمعملاا لمياي يايم  يلبا يصا ي اليم  (التقرديم)عملة العرر
 لم يلام لمماميا 

ميبال  امض ي ة عملا لم لل لمتي يمع تمك فاث لممعيا  فيم لف ا   اث لمعملا لميظيفيا 

ي ع في، لمر كا   ييا   هتل ايحما يكيث لي لللال يم  يفاال لمر كا ميات ة   لل 

(  يحيا)ر كا يا عا  ثمتا  ايحما يكيآخ  يمث تم عملا أخ ى   عل  ب ي  لم

يلث حرا صا لم ايس  يع لم ضاعا ملر كا لم ا ضا فاث ( أم يكيا)مر كا قا ضا 

بع  لم يع هي تا ال  املين  في هته لمااما فاث لمعملا لميظيفيا هي لملين  

يجب أث يبج  عمليايصا ييعل  IAS21يعل  يفق مي ل اال لممعيا  .لنم يكي 

  يعلي، ي يم لمر كا لم يحيا  اعللل قيلامصا اميا  امعملا لميظيفيا قيلامصا لمم

 . املين  يي  م لمعملا لم يحيا عملا لجح يا

 : أما ماييعلق  ام  لاق لممبيخلما فاث لممعيا  لممح م لرا  لم    ي ييث هما



يبم     ي ا لممعل  لمجا ي يمث مزليا هته لم  ي ا أي ما  ي ا معل  لنغالق 

 احصا بصلا لمي  يق يمفصيما  يييم ي جما كرث لملخ  يلمميزلحيا لمعميميا  معل  

لمعاال عل  )لم  ث حفب، يمتمك فاث لمحبب لمماميا يي جم  رك   ايم 

 (.لمميجيللال متال  

يمث مزليا هته لم  ي ا  احصا ييف  لفض  ع ض ملعملا    ي ا يا يخ لم ف ا

 .لمماليا مث يلف اال لمعملا لنجح يا فضال  عث أحبجامصا مع لمي ا ي  لمم اليا 

 



 اإلجراءات العملية لترجمة القوائم المالية  
  t rate method nerCurطريقة المعدل الجاري    :اواًل 

 (1)مثال 
ع ثقييي  ري ي يي  ثوسييمل ث  ع يي  ( س)ثسييم ت ش كيي ك   2002/ن  كييون ا ثا ييو 2فيي  

ت يي ا ف نيف ف نسي   قين كونيش ( 2) رتر ي  ( ص)تا ل  ق ثات كيي  اكي ك  ف نسيي  % 00
 : وآلم ك ةأسعو  ثاص ف ا ف نف ثاف نس  ف  م ث يخ تلنن

 ( Spot rate)تعنل ثاص ف                             ثامو يخ    
 نينو  171                              2/1/2002
1/9/2002                              107  
11/12/2002                           199  

  191تعنل ثا رح ثألخي  تا ثاسن              
  102تعنل ثاسن                               

 ثاف نسي  ( ص)ثاتلمجزة اك ك    رو  فيتو يأم  ثاتيزثني   ككف ثانخل  ثأل
 (ص)اك ك   ثاتلمجزة  رو ككف ثانخل  ثأل

 (رواف نف) 11/12/2002ا سن  ثاتنمهي  ف  
 ييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( ف نف)       1020000              ثاتريعوش                  
 (1010000)           ثاتروع  ثارضوع ك ف  : مي   
   1170000ثا رح                              تجتل

 ثاتصو يف ثامكغي ي   :مي    
 ( 100000)ثونن و ثش                              
 ( 011000)            ثاتمن ع ثاتصو يف          

  011000صوف  ثانخل قرل ثاض ثئب               
 ( 02000)ثاض ير                         : مي    

  111000صوف  ثانخل رعن ثاض ثئب               
 :مضوف 
  000000           1/1ف   ثاتلمجزة  رو ثأل      



                                          011000  
 ( 100000)           رو م زيعوش ثأل: مي         
  111000           11/12ثاتلمجزة ف    رو ثأل  
 ــــــــ      ـــــــــــــــــ

 11/11/1001الفرنسية كما هي في ( ص)الميزانية العمومية لشركة 
 ( المبالغ بالفرنك الفرنسي)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ثات ج نثش   

 ف نف   910000ثان ني                                          
  000000                        (      صوف )ثاتنين ا 
  010000(                             FIFO)ثاتخز ا 

  100000ثأل ثض                                       
  010000(                                صوف )ثاترون  
  010000(                               صوف )ثاتعنثش 

 ييييييييييييييييييييييييييييي
  1900000ثجتوا  ثات ج نثش                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ثاتي  روش 

  000000ثانثئن ا                                       
  011000ثانفع                                    أ  ثق

  900000              ثاسننثش                         
 ل  ق ثات كي  

  900000ثاعوني                                   ثألسهم
  100000عال ة  أس ثاتول                             

  111000ثاتلمجزة                               رو ثأل
 ييييييييييييييييييييييييييييي
  1900000             ثاتي  روش  ل  ق ثات كي  أجتوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ



ف نييييف  قوتييييش  100000ت يييينث  و   رييييو فييييأ ث ع تييييش أا ثاكيييي ك  ثع نييييش عييييا م زيعييييوش اأ
 . 1/9/2002رم زيعهو ف  

في  ثا ريع  أكيم   قين ( FIFO) يسع  رأسيمخنثم ي ي ي    ي يم رواك ف  أا تخز ا آخ  ثاتنة
 .ثألخي  تا   ه ثاسن  

 : لـوب المط 
ثاف نسيي   ثامورعي أعاله ا ك ك  ثاع  ض   ثا  ثئم ثاتواي  ( مل يل)عت ي  م جت   ثءأج  

، تسييييمخنتوي ي ي يييي  ثاتعيييينل ( س)ثاع ثقييييي   ثاتسييييم ت ةثايييي  ثاعت يييي  ثاتل ييييي  ا كيييي ك  ( ص)
 .ثاجو   ف  ثام جت  

 :الحــل 
ق ثاخييي ثش  فييع يي   ةثاتلمجييز   رييو فيي   يي ه ثاي ي يي  نريينأ رم جتيي  ككييف ثايينخل  ثأل

 : ثآلمي 
  :رتو ف   اف  نم جم جتيع تك نوش ككف ثانخل رتم سي تعنل ثاص ف خالل ثاسن .1

   ثاتروع  ثارضوع ك ف . 
   ثونن و ثش . 

   ثاض ير. 

 . 1/1/2002رتعنل ثاص ف ف   ةأ ل ثاتن ثاتلمجزة  رو نم جم  قم ثأل .2
 ةأ ل ثاتيييين جييييزةثاتلم  رييييو تييييا ككييييف ثايييينخل ثايييي  ثأل  ثاتسييييمخ ج  رييييو رأضييييوف  ثأل .1

 .ثا ور   ا م زيع   رو نلصل ع   ثأل

 . 1/9/2002ف    رو رتعنل ثاص ف ف  مو يخ م زيع ثأل  رو نم جم  قم ت س م ثأل .0

ثا ور يي  ا م زيييع اكيي    رييو  ثألصيي   تييا  قييم ثأل( ثاتميي جم)  رييو نييي    قييم ت سيي م ثأل .1
 أعينثنعمتون يو في  ثاتلمجيزة آخي  ثاتينة ،  ثامي  ييمم م ل يهيو  ث  ريو نلصل ع ي  ثأل

 . ثاتيزثني  ثاعت تي  ثاتم جت  

  -:ي ضح خالص    ه ثاخي ثش  ثآلم  ثاككف 
 ثاتلمجزة  رو   ق  ثاعتل ام جت  ككف ثانخل  ثأل

 11/12/2002ف  ( ص)اك ك  
 (باالف الدنانير)المبالغ  معدل الصرف المبالغ بالفرنك  التفاصيل

 ثاتريعوش
  ثاتروع  ثارضوع مي   ك ف  

1020000 
(1010000) 

102 (A) 
102 (A) 

109000 
(110700) 



 212900  1170000 تجتل ثا رح
 ثاتصو يف ثامكغي ي  : مي   

 ثونن و ثش          
 ثاتصو يف ثألخ ى         

 
(100000) 
(011000) 

 
102 (A) 
102 (A) 

 
(10200) 
(119210) 

 71110  011000 صوف  ثا رح قرل ثاض ثئب
 (10920) (A) 102 (02000) ر مي   ثاض ي

 00000  111000 صوف  ثانخل رعن ثاض ثئب
ثاتلمجييييييزة فيييييي    رييييييو ثأل: مضييييييوف 

1/1 
000000 171 (H) 00000 

 (10100) (H) 107 (100000)  رو مي   م زيعوش ثأل
 00100  111000  ةآخ  ثاتن ثاتلمجزة  رو ثأل

 (A )معن  ثسمخنثم تم سي سع  ثاص ف خالل ثاسن  . 
 (H )  معن  ثسمخنثم سع  ثاص ف ثامو يخ  ثاخوص رواعنص. 

 ثاعت تي  ثاتيزثني لسوروش  أ صنة  ق  ثاعتل ام جت  
 11/12/2002كتو    ( ص)اك ك  

 المبالغ باآلف الدنانير معدل الصرف  المبالغ بالفرنك  التفاصيل 
 101070 *(C) 199 910000 ثان ن 

 120992 199 000000 (ثاصوف )ثاتنين ا 
 010000 199 101170 (FIFO)ثاتخز ا 
 99100 199 100000 ثو ثض  
 129110 199 010000 (صوف )ثاترون  
 01170 199 010000 (صوف )ثاتعنثش 

 701012  1900000 ثجتوا  ثات ج نثش
 127100 (C) 199 000000 ثانثئن ا

 120101 199 011000 ث  ثق ثانفع
 179100 199 900000 ثاسننثش

 100000 (H) 171 900000 ثوسهم ثاعوني  
                                                 

*
 (C ) تعني استخدام معدل الصرف الجاري 

وهكذا فأن الفرق بين أرصدة الحسابات المدينة في الميزانية العمومية واالرصده الدائنة فيها يمثل حساا  تساوية الترةماة وياد يكاون هاذا 

 .الحسا  مديناً أو دائناً 



 12100 (H) 171 100000 عال ة  أس ثاتول 
 00100  صين تن  ل 111000 ثاتلمجزة  رو ثأل

 01021 ي ي   لسوب مس ي  ثام جت
 701012  1900000 أجتوا  ثاتي  روش  ل  ق ثات كي  

 التحقق من حساب تسوية الترجمة 
يتكيييا  ثاسيييور  مييي  م صييي نو ثايهيييو تيييا م جتييي  ثاككييي فوش ا مأكييين تيييا صيييل  ثانميييوئ  ثا

- : ثآلمي فق ثاخي ثش ع    ثام جت ثامل ق تا  اف عر  ثعونة ألمسوب لسوب مس ي  
 . 1/1/2002 مل ي هو رسع  ثاص ف ف   ثاتنةأيجون صوف  ثات ج نثش ث ل  .1
 . ةاتنه رتم سي سع  ثاص ف خالل ثلثضوف  صوف  ثا رح رعن م جي .2

 .رعن م جتمهو رتعنل سع  ثاص ف رمو يخ ثام زيع   رو ش ثألمي   م زيعو .1

رعييين م جتمهيييو رتعييينل سيييع  ثاصييي ف فييي   ثاتييينةميييي   صيييوف  ثات جييي نثش آخييي   .0
11/12/2002 . 

 التطبيق للخطوات أعاله 
  100100=  171×  1700000صوف  ثات ج نثش أ ل ثاتنة        

  00000=  102×  111000صوف  ثا رح رعن ثاض ثئب         +    
  (10100= ) 107×  100000                     رو م زيعوش ثأل   -

                                           1771000         109000   
 ـــــــ       ــــــ                                           

 (112027= ) 199×  1771000مي   صوف  ثات ج نثش آخ  ثاتنة     
  01021                                          لسوب مس ي  ثام جت  

 ـــــــ                              ــــــــــــــــ
 حلية ر الطريقة الم :ثانيًا 

فيي   يي ه ثاي ي يي  فأننييو ن يي م ث وي رم جتيي  لسييوروش ثاتيزثنييي  ثاعت تييي  ا لصيي ل ع يي  
ع ييي   فيييق  تيييا  يييم ثعييينثن قوئتييي  ثاييينخل ثاتم جتييي   ثاتييينةخييي  ثاتلمجيييزة آ  ريييو  صيييين ثأل

 . ثاتلمجزةو  ر رووعمتون أسوسوي ع   تر   ثأل   ةاتعييوش ثاتم ثف  ث
 ثاتي  روش ثان ني  مم جم رتعنوش   ثايه سور وي فأا ثات ج نثش ثان ني ةثإلكو   كتو مم 

اصيي ف ثامييو يخ   كتييو روسييمخنثم تعيينل ث ثألخيي ى ثألنيي ث ميي جم م فيي  ليييا ثاجو ييي ثاصيي ف 
 : يأم  



 1/11/1001كما هي ( ص)العمومية لشركة  الميزانيةحسابات  أرصدةورقة العمل لترجمة 
 المبالغ باآلف الدنانير معدل الترجمة  المبالغ بالفرنك  التفاصيل 

 101070 (C) 199 910000 ثان ن 
 120992 (C)199 000000 (ثاصوف )ثاتنين ا 
 100190 (أننوهثاجن ل ) 010000 ثاتخز ا 
 07100 (H) 171 100000 ثو ثض  
 111710 (H) 171 010000 (صوف )ثاترون  
 71210 (H) 171 010000 (صوف )ثاتعنثش 

 702712  1900000 ثجتوا  ثات ج نثش
 127100 (C) 199 000000 ثانثئن ا

 120101 (C) 199 011000 ث  ثق ثانفع
 179100 (C) 199 900000 ثاسننثش

 100000 (H) 171 900000 ثوسهم ثاعوني  
 12100 (H) 171 100000 عال ة  أس ثاتول 

 09027 **تمتم لسور   111000 ثاتلمجزة  رو ثأل
 701012  1900000 أجتوا  ثاتي  روش  ل  ق ثات كي  

فييي   ييي ه ثاي ي ييي  و نلميييو  ثاييي  مفضييييالش أضيييوفي  لييي ل تك نيييوش ك فييي  ثارضيييوع  
ل تك ا تا   ه ثاتك نيوش سييم جم رأسيمخنثم تعينل صي ف خيوص ريه ع ي  ثاتروع  ألا ك

عكس ي ي   ثاتعينل ثاجيو   ثاي   ثسيمخنم تم سيي تعينوش ثاصي ف ثألجتيوا  تر ي  ك في  
 : ثارضوع  ثاتروع   كتو يأم  

 المباعة  البضاعةترجمة كلفة 
 111000=  171×  700000:     ثاتنةتخز ا ث ل 
  109000=  102×  1920000 :           ثاتكم يوش 

  (100190= ) 191×  (010000:    ) ثاتنةتخز ا آخ  
  122210                            ثاتروع  ثارضوع ك ف  

 ترجمة كشف الدخل 
صيي ل ع يييه تييا ثايي   مييم ثال ثاتلمجييزة  رييو  معمتيين م جتيي   يي ث ثاككييف ع يي   قييم ثأل

م جت  ثاتيزثني  ثاعت تيي   رمي ثف  ثاتعيييوش ثألخي ى يتكيا ثا نصيل ثاي  تر ي  تكوسيب أ  
ثا   يظهي  في  ككيف ثاينخل ( Translation Remeasurment Gain loss)خسوئ  ثام جت  



ثاميي  ينييم  عنهييو لسييوب مسيي ي  ثام جتيي    ثاسييور  ثاي ي يي ،   يي  ثألخييمالف ثألسوسيي  عييا 
 .ثاعت تي  ثني  ثاظو   ف  ثاتيز 

 ثاتلمجزة   رو م جت  ككف ثانخل  ثأل
  11/12/2002كتو ف  ( ص)اك ك  

 معدل الترجمة  المبالغ بالفرنك  التفاصيل 
المبالغ باآلف 

 الدنانير 
 109000 (A) 102 1020000 ثاتريعوش
 (122210) ثاجن ل ثاسورق (1010000) ثاتروع  ثارضوع ك ف  

 227190  1170000 تجتل ثا رح 
 (17100) (H) 171 (100000) تصو يف ثونن و 
 (119210) (A) 102 (011000) ثاتصو يف ثألخ ى

 90000  011000 صوف  ثانخل قرل ثاض ير 
 (10920) (A) 102 (02000) ض ير  ثانخل

 71710  111000  صوف  ثانخل رعن ثاض ير
 (10229)  ي خسوئ  ثعونة ثام جت  

 01127  111000 ل ثانهوئ  صوف  ثانخ
 00000 (H) 171 000000 1/1ثاتلمجزة ف    رو ثأل

 101127  011000 تجت   أ ا  
 (10100) (H) 107 (100000)  رو ت س م ثأل: يي   

 09027 تا ثاتيزثني  ثاعت تي   111000 11/12 ثاتلمجزة  رو ثأل

( 10229)رتر يي   ثي   ثظهي ش خسيوئ  رت جيب ثاي ي ي  ثات ل ييي( ثام جتيي )  كي ث فيأا ثا ييوس 
 . ثي نينو  

 

 (2)خي ة 

 (1)خي ة 

 (0)خي ة 

 (1)خي ة 

 (1)خي ة 


