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ملخص

حاءت عاااءًامل اسدءؾا ة الضولُااة للس ااق ماىا عااى اللىاؼااق اسدءؾاال هااال الاضوى واااى الءااضػ عااى وعات حنكااءت عو اـ عاااءًامل اسدءؾا ة الضولُااة وال ا
تتهااءوى عىايااُاءء ااااال اسكاانب اسدءؾااوُة ال ا ًىاحءءااء اللُ ُااق اسدءؾاال هداُااءت تىحالااء وحعقااءصا لنُؽُااة اللُ ُااق ،ومااءل اللُ ُااق الهااءعم
لء ااء ع ااى َ ااغػ اس ؾؿ ااء همسل ااؾ امىااء ااء زءن ااة اسءلُ ااة ع ل ااء عؿ ااءامء ؼا ااءم ح اام ز ااق اػع ااء اسءلُ ااة وا ااى عءخ ااض ع ا اساُ ااءع ال ااضو م IAS39
والخ ااءم ه ااءلصوا اسءلُ ااة وتألازاملا ااء ح اام ز ااق اػع ااة اسءلُ ااة  2008وعدءول ااة تألا ااخُذ ازُ ااءت ال ااىاعص وتد ااغ الً ااعِ ت ااال عغاحا ااة ا ااظا اساُ ااءع
وتاىًٍه هءساُءع IFRS9والظي هضا تُ ُفه عهظ هضاًة  2018حم املظءع آزءعه.
الكلماث املفخاحيت  :اػعة اسءلُة  ،عاءًامل اسدءؾ ة الضولُة ،اساُءع، IAS39اساُءعIFRS9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abstract:
The International Accounting Standards were designed to create an harmonization of accounting
between countries. The aim of the IASB is to establish the main accounting problems facing the
accounting application by giving guidance and guidance on how to apply them. In the creation of
financial crises, which happened with the international standard IAS39 on financial instruments and their
impact on the creation of the financial crisis 2008 and try to correct the errors received and under
pressure This criterion was reviewed and compensated with IFRS 9, which began since the beginning
2018 waiting for its effects.
Keywords: Financial Crisis, International Accounting Standards, IAS 39, IFRS 9
 1املؤلف املرسل :قىقم َءعؿ ،إلاًميلtarekchougui@yahoo.fr :
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 - Iمتهيد :
اءف الاـلهءص الضو م الخضًث عهظ هضاًة الفغل الاكغٍى الاضًض عى اػعء الاـلهءصًة واسءلُة اص هه ح ى الاجلُءع وحال
الاضًض عى الضوى تاءني عى ازلبم ل امل حم اـلهءصًءتلء ،ؾوب لءء النثامل عى اسكءمل مءص حم باٌ الخءم ت صي ح ى ػواى
باٌ الضوى،خُث حل اؾ ءب اػعء اضًض وعلهىاة ت ضا هءجلُءع اؾاءع اسهلوء او اؾىاؿ اسءى للوله باضم ـضع الضولة الى
ت ُة اصنى علُ ء اسىاَهال زال حابل خءم العجؼ خ ى حم ؾضاص احىع عؿلسضعي إلاصاعا الامىعُة .وعهظ ال هضا اػعء
الاـلهءصًة واسءلُة الاءسُة عى اػعة النؿءص الاءلم لؿهة  1929والاءلال ًدهى مؽؿه عى وـىا اػعء ازغي حم ال ازلبػ
اسهءلح هال الضوى والهغاا اسؿلمغ هُ لء ً صي حم مل عغ ح ى نكألا اػعء ازغي ،وبءال ءع اسدءؾ ة حؼت عءال عى الاـلهءص وعهظ
ؾ اُوُء الفغل اسءض تال الامل ل ىنىى ح ى مىا عى اللىاؼق حم اسمءعؾء اسدءؾوُة هال الضوى وال مءمغ عسل ؽة حم لثامل عى
اخُءل ح ى صعحة اللًءص عء حا ءء تفؾ حم وحه تُىع الاـلهءص الاءلم وعه الكغمء الاءسُة عى ال دث اى اؾىاؿ حضًض ،
وا ُة تال تألاؾِـ الءُئة الضولُة ساءًامل اسدءؾ ة الضولُة ؾهة  1973ه هضل لهتُوة إلحلمءاء لثامل ؾ فتلء وال تلضػ ح ى حنضاع
عاءًامل عدءؾوُة عى الكهل  IAS/IFRSتاءلج الاضًض عى اسكنب اسدءؾوُة الها ة وطا ال اض الضو م عى زبى حاُءت خ ىى
مظغٍة لءء ،هدُث تلماز اظه اساءًامل هءمزلُءعٍة غامل واح ة اللُ ُق حم حم الضوى ال توهتلء عى زبى ـىامُ لء  ،وتوضع إلاقءع اهء ال
اسفءعبة الامو ىؾءلؿىمُة هم اسؿُُغ الى امل اظه الءُئة ،وبءللء م ٌع ب عاي الضوى اسلفضعة هؼاءعة الىمًء اسلدض
وبغٍُءمُء .حل الالتزام هلُ ُق اساءًامل ًوال اس ؾؿء تلفُض همء حءت ؼالء ،وبءللء م اختملام علُ ءتلء واى عء خض اهض تُ ُق اساُءع
الضو م  IAS39الظي ً ؼم اس ؾؿة اؾلسضام عضزل الفُمة الاءصلة اهض تفُُال انىلءء اسءلُة عمء حال اس ؾؿء تسؿغ ع ءلغ
ل امل عى انىلءء واالبمل هألامه اخض اؾ ءب اػعة  2008وا ُه وتدغ يعِ اصخءب اسهءلح وعومىاة الاكغٍى تفغع عغاحاة اساُءع
ح ى صعحة حلعءئه وتاىًٍه هماُءع حضًض  IFRS13وآزغ زءم ؼفِ هءلفُمة الاءصلة  IFRS13الى اـل للسؽُؾ ايغاع اػعء .
 -1.Iإشكاليت البحث :
عمء ؾ ق ًمنى َغح حقهءلُة اسضاز ة حم :ما جأثير معاًير املحاسبت الذوليت في خلق ألازماث ؟ وما العالقت بين املعاًير  IAS39و
 IFRS9و  IFRS13وألازمت املاليت  2008؟
ولإلخءَة هألااال عدءوع اسضاز ة ًمنى َغح اؾئ ة الؽغاُة اللءلُة:
 عء اى عؽءىم اػعة وعء هم امىااءء؟ لُؾ حءت عاءًامل اسدءؾ ة الضولُة؟ عء ابـة عاءًامل اسدءؾ ة الضولُة واػعء اسءلُة والاـلهءصًة؟ - .2.Iأهميت البحث :
اهغاػ الابـة هال عاءًامل اسدءؾوُة الضولُة  IAS/IFRSوز ق اػعء عى زبى صعاؾة خءلة اػعة الغاى الافءعي .2008
 - IIمذخل لألزماث الاقخصادًت واملاليت العامليت:
 - 1 - IIمفهىم ألازمت :اغػ ال ءخثىل اػعة تاغٍؽء علاضص و عى ااال اظه اللاءعٍؾ عء ًلم :اغؼءء الفءعىؽ إلامو ازي وَؿتمل
1
 Webster Dicyionaryاػعة تاغٍؽء ًملءػ هءلامىعُة مىجلء ؼتمل خغحة او خءلة غامل عؿلفغ تولظغ خضو تعُامل خءؾال.
و اغؼءء الفءعىؽ اعغٍهي  long new universaldictionaryتاغٍؽء الى اسؿلىي النلم ل ض مىجلء هجىم ع لال عؽءجئ و غامل
علىـ ًلماز هءلخُغ زءنة حم الك ول الؿُءؾُة و الاـلهءصًة 2،اعء تاغػ اػعة حؾتهءصا لزءعاء ـهامل احل الى اسوكألا مىجلء
3
اسىـؾ اسؽءجئ والخض الظي حلضص النُءل هءمجلُءع حم وـغ ـهامل.
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 - 2 - IIمفهىم ألازمت الاقخصادًت:
تاغػ اػعة الاـلهءصًة  economic crisesهألاجلء ايُغاب ؼوءئي ًُغا الى اللىاػل حم اخض انكُة الاـلهءصًة او ي
عومل لوكءٍ الاـلهءصي ي ه ض عء او اض ه ضال و تُ ق ههىع اءعة الى الخ ل الهءش ئ عى ازلبى اللىاػل هال الاغى و لُ ب
4
(إلاملءج والاؾتلبك).
 - 3 - IIمفهىم ألازمت املاليت:
ًفهض بلء ظءاغ تاغػ هولءئوءء و عى عظءاغاء اجلُءع ال ىعنة و خضو عًءعبء مفضًة ل امل و علفءعبة و هُءلة صائمة ،و
تاغػ اػعة اسءلُة بكهل زءم هألاجلء اجلُءع الهظال اسء م هغعله عألاخىبء هؽكل اضص ل امل عى اس ؾؿء اسءلُة و غامل سءلُة ع
امنمءف خءص حم الوكءٍ الاـلهءصي النلم ،تال تاغٍؽءء مىجلء اجلُءع عؽءجئ حم ؾىؿ اؾءال او حم ام ة صولة عء او حم ؾىؿ الافءعا
او عومىاة عى اس ؾؿء اسءلُة للملض باض طلو ح ى هءقم الاـلهءص و ًدض عثل اظا الاجلُءع اسؽءجئ حم اؾاءع انىى متُوة امؽوءع
ؼفءاة ؾاغٍة عثب و الؽفءاة الؿاغٍة او اسًءعبُة هم هُ و قغات لمُء ضخمة عى مىا او الثمل عى انىى اسءلُة او اسءصًة
5
مءلؾءال او اسهءػى هألاؾاءع تؽىؿ اؾاءعاء الُ ُاُة او الخفُفُة.
-4 -IIأهىاع ألازماث املاليت:
تلاضص امىاا اػعء اسءلُة و تسل ؾ تهوُؽءتلء و ًمنى حل مس و ح ى اللهوُؾ اللء م او االمءصه :اػعة عضًىمُة زءعحُة
هم اػعء تان حل ه ض او عومىاة عى ال ضال ان دغ غامل ـءصع الى زضعة صًىجلء الخءعحُة او تؿضًضاء ،اػعة عهغؼُة هم مىا
عى اػعء ال ًلاغى ؼالء ههو او اضص عى ال هىك لاضم الفضع الى عىاحءة َ ء سخب الىصائ اهض تضاؼ قضًض ل مىصاال ،
اػعء ام ة ال تدض اهضعء تلعامل اؾاءع الهغػ بؿغاة ه عة بكهل ً زغ الى ـضع الام ة الى اصات عءمتلء مىؾُِ ل ل ءصى او
عسؼل ل فُمة و تدض ت و اػعء لضي اتسءط الؿ ُء اللفضًغٍة ـغاع هسؽٌ الام ة،اعء اػعء اؾىاؿ اسءى ،خءلة الؽفءاء
تدض الاضًض عى اػعء حم اؾىاؿ اسءى متُوة عء ٌاغػ اـلهءصًء هءلؽفءاة خُث تلهىل الؽفءاة اهضعء ًغت ؾاغ انىى بكهل
ًلوءوػ ـُمتلء الاءصلة الى مدى اعتؽءا غامل عبملع و اى عء ًدض اهضعء ًهىل الءضػ عى قغات انل لمء اؾءال الى ؾوُل اسثءى.اى
6
الغبذ الهءتج اى اعتؽءا ؾاغه و لِـ بؿوب ـضع اظا انل الى تىلُض الضزل.
 -IIIمذخل عام ملعاًير املحاسبت الذوليت :IAS/IFRS
-1 -IIIماهيت معاًير املحاسبت الذوليت:
حل لجهة عاءًامل اسدءؾ ة و اسهىٍ بلء حنضاع عاءًامل اسدءؾ ة الضولُة ال تفضم خ ىم ل اٌ اسكءمل اسدءؾوُة و حاُءئلء
َءب الاءسُة عى احل تىخُض اسمءعؾة اسدءؾوُة لل و الفًءًء خ ى تهىل عاُءعٍة و ـءه ة ل امل بلء حم عسل ؾ الضوى ال هضا
تُ ُفءء الؽالم.وـ ل اللُغؿ ح ى عؽءىم اساُءع اسدءؾل عى الًغوع الىـىػ الى عانى اسهُلح هءل عة الؽغنؿُة  : NORME :هم
م مة طا انل متُن ًفهض بلء الفءاض  ،اي ال اساُءع ًمنى اال ءعه لفءاض علؽق ا الء هال الجمُ و عفُءؽ ح ى عاغؼة الص ت و
تدضًض عازاته هضـة 7.و للاغٍؾ ل ماءًامل اسدءؾوُة " هم اممءٍ او ممءطج تهؾ عء ًوب ال ًهىل ا ُه اللُ ُق " هِهمء ٌاغؼءء
آزغول الى اجلء تمثل عدءولة اءعة للف ُل ؼغم الازلبػ هال اللُ ُق الاملم و حال ملءئج الىظُؽة اسدءؾوُة الثمل ـءه ُة ل مفءعمة
 ،حم خال ًغي الكاملاػي " 8،ال اساءًامل اسدءؾوُة تمثل اخهءعء زءنة باههغ عدضص عى اهءنغ الفىائال اسءلُة او ههىا عاال عى
امىاا الام ُء او اخضا " .
وا ُه ؼألال اساءًامل اسدءؾوُة هم لِؿغ هظاتلء ححغاتا لن لء ت ال إلاحغاتا اسدءؾوُة و الفءاض ال تعُي تؽءنُل خءم
عاُهة لمء الضا الى يغوع ال تهىل اساءًامل اسدءؾوُة علمءؾنة و عهظمة و عهً ُة .تمثل اساءًامل حم عومىاءء آعات علهءع ة تلضػ
حم عوم ءء ح ى تدفُق عء ًلم  :اساُءع عغقض اؾءس او هُءل للءبي ًلًمى َغٍفة او الثمل ساءلجة ام ُة عدءؾوُة عاُهة،وَؿءاض
اساُءع حم حعقءص و تفُُال اللُ ُق ل لىنل ح ى عا ىعء عدءؾوُة عؽُض ل مؿلسضم،و اساُءع ًمثل اخهءعء تلا ق باههغ عاال عى
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الفءئال اسءلُة او مىا عاال عى الام ُء و اسكءمل اسدءؾوُة ،لمء ًغلؼ الى الفُءؽ و اللفغٍغ اسدءؾل بلضػ عؼ لؽءت الىظُؽة
اسدءؾوُة ،و ًلال حنضاعه عى َغػ حءءػ او اُئة خهىعُة خ ى الااتملاػ والف ىى هه.
-2 -IIIأهميت املعاًير املحاسبيت وأسباب حعذدها:
خظي عىيىا اساءًامل اسدءؾوُة هءالمءم ل امل عى ـ ل عؽنغي اسدءؾ ة اهءك ق ه اتؽءؿ ؼُمء هُ لال الى اامُتلء و يغوع
وحىصاء  ،و حم اظا الهضص ـضم ال ءخثىل النثامل عى اسبملعا ال ت لض الى اامُة اساءًامل اسدءؾوُة و ال ًمنى خهغاء حم الهفءٍ
9
اللءلُة:
حل اساءًامل اسدءؾوُة عضاىعة عهُفُء وتكامل ح ى مفءٍ اللفءت اسدءؾ ال خ ى وال مءمىا ٌام ىل حم وخضا اـلهءصًةعسل ؽة وب ضال عسل ؽة ،تؿءاال اساءًامل اسدءؾوُة حم ام ُة ي ِ و تهظُال اسمءعؾة اسدءؾوُة حط ً صي غُءب اساءًامل اسدءؾوُة
ح ى اللجىت ح ى الاحتلءص الشخص و عء ـض ًهءخب طلو عى اضم اسىيىاُة حم ازلُءع الؿُءؾء اسدءؾوُة اسؿلسضعة ،لمء ال
وحىص حَءع عىيىعم عى اساءًامل اسدءؾوُة تدنال الفُءؽ و اللىنُل ًًمى تدفُق اللىاػل هال اسهءلح اسسل ؽة لؽئء علاضص
عى اسؿلسضعال عى مءخُة و اسهلخة الاءعة عى مءخُة ازغي ،زال حل الاالمءص الى اساءًامل اسدءؾوُة له اامُة ل امل و يغوعٍة حم
ظل ـهىع الهظغٍء الخءلُة ل مدءؾ ة بكألال عاءلجة تاضص ال ضائل اسدءؾوُة الى عؿلىي الىخض الاـلهءصًة ،هءإليءؼة حل
وحىص عاءًامل عدءؾوُة تؿءاض اسءهُال و تدضص عصوص اؼاءلءال حم ظغوػ عاُهة و تالبمل لظلو زِ صؼءا اهض وحىص تضزب او
حقغاؼء ل اَغاػ زءعحُة ،و عهه عى الهاب تدضًض ؾوب وخُض عؿئىم اى تاضص اساءًامل لل اللاضصًة هم عده ة لاض اىاعل
اـلهءصًة و احلمءاُة و تنهىلىحُة و ؾُءؾُة وال غ اللُىع اسنه و امءصًم ل مدءؾ ة ،وٍمنى إلاقءع ح ى اامءء:
مءل لخضو اػعء ال احلءخغ الاءلال حم عهلهؾ الفغل اسءض و عء تغتب ا الء ام ُء تهؽُة و امضعءج هالالكغمء اسؿءامة الن امل و عء ملج عى تنلب توءعٍة و اـلهءصًة صولُة و ظءىع الكغمء اسلاضص الجوؿُء  ،اعغ الظي ؾءاض
الى ظءىع اسهظمء اسءهُة و تاءظال صوعاء هدُث ازظ تؽغى مؽؿءء ووحىصاء الى الضولة و اسولم اسء م و لا غ صوعا اؾءؾُء حم
تىحُه الامل اسدءؾل وعؼ الىعم اسدءؾل  ،وـض تغتب ا ُه حنضاع عاءًامل عدءؾوُة حضًض سىاحءة الظغوػ اسؿلوض ،
هءإليءؼة ح ى تألازغ عاظال صوى الاءلال همىحء اللضخال و عء تغتب ا الء عى حاءص الهظغ حم ؼغى ز ء الهفض هألامه غامل واـعم ل عمء
اصي ح ى حنضاع عاءًامل حضًض تلاءعل ع ظءاغ تعاملا اؾاءع،زال ال للألازامل حمءاء الًعِ و موءخءء حم ال تلضزل حم ام ُة
وي عاءًامل اسدءؾ ة و تىحالءء لغغاى عاُهة و عى اعث ة طلو عء خض هءلوؿ ة ل ماُءع عـال 19سو ـ عاءًامل اسدءؾ ة اسءلُة
FASBتدغ اهىال"اسدءؾ ة و اللفغٍغ اى قغمء و ال تملوى و العءػ " و طلو هدح ءع اسو ـ الى تعُامل عىـؽه بكألال حلؼام ت و
الكغمء هُغٍفة الجءىص الهءجخة ل ولظا ت و الًعىٍ ال تمءعؾءء حماُء خفىؿ إلانؿءل وخمءًة ال ِئة و غاملاء و ال تُ ب
عا ىعء اى عضي عؿءامة اس ؾؿة حم الهىاحم الاحلمءاُة ،و عى زال ت زغ الى حءء وي اساءًامل سغااء علُ ءتلء هدنضاع عاءًامل
حضًض  ،حل ازلبػ آعات الجءء واياة اساءًامل و ازلبػ صعحة الالتزام الفءمىني لهل ع لء ًؽحح اسوءى للاضص اساءًامل وطلو عى
ه ض آلزغ و هءللء م الى اسؿلىي الضو م ،و ٌكامل ال اٌ ح ى ال اس ءصئ اسلاءعػ ا الء هم ااال اؾ ءب تاضص اساءًامل اسدءؾوُة ل م
ؾُمء و اجلء تؿمذ هماءلجء اضًض لهؽـ اسكه ة اسدءؾوُة هءال ءع ال اساءًامل اسدءؾوُة تالبمل تغحمة ل م ءصئ اسدءؾوُة حم
اللُ ُق الاملم.
 -3 -IIIمحذداث جطبيق معاًير املحاسبت الذوليت و جطىرها املسخمر:
عء ًمنى عبخظله ال عاءًامل اسدءؾ ة الضولُة ـض تألازغ هىحته الهظغ اعغٍنُة و البملًُءمُة هدنال اجلمء الضوللال الؿ ءـلال لىي
10
عاءًامل عد ُة ،وا مُه و للُ ُق عاءًامل اسدءؾ ة الضولُة يغوع تلفُض هءسدضصا اللءلُة:
اضم حعهءمُة تُ ُق اظه اساءًامل هءلهءعل الى عؿلىي مل الضوى مظغا مزلبػ ال ِئة و الثفءؼة ال تال ازظاء باال الاال ءع اهضوي اظه اساءًامل ،لجلء حم العءلب هم عىحءة سءهة اسدءؾ ة اسلفضعة (عدءؾوُء).
إلاهفءت الى لثامل عى ال ضائل اسدءؾوُة ،حط موض حم لثامل عى اساءًامل اض هضائل او عغحاُء ًمنى تُ ُفءء.949
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ًلُ ب تُ ُق باٌ اساءًامل حم باٌ الضوى تاضًب حم امظمتلء و تكغَاءتلء و اواعغ ال تهضع همىحبلء،واظا عء ًلماز بص ت عىالخظع لهاىبة تاضًل ت و الفىامال لمء اى الخءى هءلوؿ ة ل ماُءع اسدءؾل عـال  12اسلا ق هًغائب الضزل مال ءع لثامل عى الضوى
اجلء ـًُة صاز ُة.
ازلبػ عؿلىي اللا ُال هال الضوى اسُ فة ل ماءًامل  ،حط ًهىل اللُ ُق ؾءب لضي الضوى اللفضعة و نا ء مىاء عء لضي الضوىالهءعُة.
الًعىَء الؿُءؾُة اسمءعؾة الى عو ـ عاءًامل اسدءؾ ة الضولُة  IASBحم وي اساءًامل او تاضً ءء  ،واظا عء ًلوؿض حم تُ ُقباٌ الضوى ل ماءًامل اعغٍنُة هدنال ت اُتلء لءء ؾُءؾُء او اًضًىلىحُء.
حل عاءًامل اسدءؾ ة الضولُة هم صائمة اللعامل و طلو بؿوب اللؽؿاملا ال تهضع اى لجهة اللؽؿاملا )  (IFRICواللعظًة الانؿُةال تظءغ باض تُ ُق اساءًامل ،حيءؼة ح ى حءىص اسهظغٍى حم اسدءؾ ة و تعامل الظغوػ اسسل ؽة( اـلهءصًة ،ؾُءؾُة ،تنهىلىحُء.
وا ُه ؼءل اساءًامل اسدءؾوُة هم حم تُىع عؿلمغ لهىجلء تلماز هءسغومة و ـءه ُة اللاضًل و اللعامل اؾتهءصا ح ى اللعامل حم الظغوػ
الاـلهءصًة و خ ى حلعءئلء حم باٌ اخُءل حطا مءمغ غامل عبئمة ل ىاـ  ،و عهه ؼام ُة اللدضًث لءظه اساءًامل هم عؿلمغ تؿلوُب
ل مؿلوضا الى ؾءخة اامءى الى اسؿلىي الاءلم هدنال ال اسدءؾ ة حؼت م ًلوؼا اى اظا اسوءى.
-4 -IIIمجلس معاًير املحاسبت الذولي  IASBومسؤوليخه في إعذاد املعاًير:
باض اللعُامل الظي َغا ؾهة  2001لمء ؾ ق الظلغ ااُض اُه ة اظه اللجهة وال ان دغ عءُه ة عى اللجءل الؽغاُة او اؼىاج
الامل اللءلُة: 11
ا -عو ـ عاءًامل اسدءؾ ة الضولُة ٌ :IASBالبمل ااال عو ـ صازل اظه الءُئة تال حنكءؤه حم  6ؼُؽغي ًً ، 2001ال اظا اسو ـ 14
اًىا ًلال عى َغػ اسؿاملًى و م ًمنى لخض ا مت ااًءت ال ًهىل حم مؽـ الىـغ اًىا وحصاعٍء( 12ع لال صائمال و  2ع ـلال)
7ااًءت عى هال  12الضائمال عه ؽىل هءللوؿُق ع اُئء حاضاص اساءًامل الى اسؿلىي الضوى ااًءت و طلو عى احل تفغٍبلء هماءًامل
اظه الءُئة ً ،لىػا ااًءت اظا اسو ـ حعغاؼُء لمء ًىضخه الجضوى عـال (.)1
الجذول رقم (ً :)1ىضح جركيبت مجلس معاًير املحاسبت الذوليت IASB

املنطقت

أوروبا

أمرٍكا الشماليت

باقي العالم

املجمىع

معذي املعاًير

2

2

1

5

املراععين

1

1

1

3

املحضرٍن

3

0

1

4

الجامعيين

1

1

0

2

املجمىع

7

4

3

14

Source :Bernard Raffounier, Axel Haller, Peter Walton , Comptabilité Internationale , Edition Vuibert , 1997 , P132

عهظ ؾهة  2001لال ًه ذ ا مت ااًءت عمث ال ل ضاجلال ،تلمثل ااال عءمة لءظا اسو ـ حم تدًامل و اللهىٍغ الى اساءًامل الجضًض
اسفتملخة تدغ التؿمُة الجضًض "اساءًامل الضولُة ل لفءعٍغ اسءلُة "  ،و حم ظل اظا اسو ـ ًلال ال دث اى خءلة اللىاػل هال عسل ؾ
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ااًءت اسهدضعٍى عى اض صوى  ،و طا انىى احلمءاُة – عءهُة عسل ؽة (عغاحاال  ،عضًغٍى عءلُال ....الخ)  ،وللدفُق اللىاػل
الؽنغي هال ااًءت عى زبى الخبمل اسءهُة اسنتؿ ة  ،ؼءللهظُال اللألاؾِس ل ءُئة ًً اللا ُمء اللءلُة:
الى اـل زمؿة ااًءت عى اظه اسو ـ ًوب ال ًم هىل زبمل حم عوءى اسغاحاة.الى اـل زبزة ااًءت ًم هىل زبمل حم عوءى حاضاص الفىائال اسءلُة .الى اـل زبزة ااًءت ًم هىل زبمل حم عوءى اؾلسضام الفىائال اسءلُة.الى اـل اًى ع لال لضًه زبمل حم عوءى اللا ُال الجءععم.ًلال نكغ عكغوا اساُءع اسدءؾل ل لهىٍغ  ،ولظا عكءعَ اللؽؿاملا او اهض اسهءصـة ا الء هءؾلامءى ال عة الامو ازًة  ،حل عض
اللمثُل لء مت ااًءت هم زمؿة ؾهىا الى الثمل ً ،منى توضًضاء عغ واخض ؼفِ ً ،ده ىل الى عفءهل عءصي هفضع
عؿ ولُءتلال و ال ًلال تدضًضه عى َغػ حصاعَي الءُئة.
Interpretations
ب -اللجهة الضولُة للؽؿاملا اللفءعٍغ اسءلُة IFRIC:(International Financial Repporting
) :Committeeعءمتلء تىيُذ َغٍفة تُ ُق اساءًامل اساض عى زبى قغخءء و تؽؿاملاء ل ماءًامل  IFRSال ًهضعاء  ، IASBتًال
 12اًىا سض  3ؾهىا ـءه ة ل لوضًضٌ ،اُهىل عى َغػ اسؿاملًى  ،و تهدهغ عءءعءء اؾءؾُة حم:
 تؽؿغ و تفضم تا ُفءتلء خىى اللُ ُق الاملم ل ماءًامل اسدءؾوُة الضولُة  ،حم إلاَءع اسؽءاُم سو ـ عاءًامل اسدءؾ ة  ،لمء تهؽظعءءعء ازغي خؿب َ ب اظا ازامل.
 ًفىم هءلغص الى اسو ـ خىى اللؽؿاملا ال لءئُة و الخهىى الى عىاؼفله.ج -لجهة اؾتكءعٍة ل ماءًامل  SAC (Standards Advisory Consil) :تًال عمث ال اى الءُئء اسءهُة الىَهُة تاُي آعاتاء خىى
اسكءمل الن امل ال ًىاحءءء  IASBعىاؼفتلء يغوعٍة لتحجُل اي عىيىا عاال لُضزل يمى هغمءعج امل  ، IASBتًال خىا م 30
اًىا ٌاُهىل عى َغػ ااًءت عو ـ الخهءم  Trusteesسض  3ؾهىا ـءه ة ل لوضًض ،و ا ُه تلمثل عءءعءء اؾءؾُة حم:
 تفضًال الاؾتكءع سو ـ عاءًامل اسدءؾ ة خىى الفغاعا اسلا فة هداضاص اساءًامل. حابم اسو ـ هىحءء الهظغ سسل ؾ اسهظمء و اَغاػ طا الابـة اسلا فة همكءعَ اساءًامل.ص -لجهة إلاصاعٍال او اسؿاملًى  Trustees:و هم همثءهة عو ـ حصاع اظه الءُئة  ،تضاع عى َغػ  19خنمء ( عو ـ اسغاـ ة ) ٌاُهىل
مال ءعا حعغاؼُة و لظا تمثُ ءال سسل ؾ اؾىاؿ عؤوؽ اعىاى اسهتكغ ابمل عهءَق الاءلال ا مت الخهءم عءمتلال اؾءؾُة تدضًض
الؿُءؾء إلاؾتملاتُوُة و تاُال ااًءت اللجءل الؿءهق
 IFRIC ،SAC ،IASBو حاضاص اسازامُة و ححغات عسل ؾ اللعُاملا اسهىمة للجهة لهل  ،عض الخهءم هم  3ؾهىا ـءه ة ل لوضًض
عغ واخض  ،والى الامىم تهىل عهءَق تمثُ ءال لمء ًلم:
 6ااًءت ًمث ىل اعغٍهء الكمءلُة 6.ااًءت ًمث ىل اوعوبء 4 .ااًءت ًمث ىل آؾُء و اسدُِ الءءصئ 3 .ااًءت ل ءقم اسهءَق
الجعغاؼُة الاءسُة.
ًمنى طلغ اسءءم اسهىَة بل مت اسؿاملًى و طلو بعُة اختملام مل تا ُمء الءُئة هم عء ًلم:
•يمءل عؿ ولُة اللمىٍل.
•نكغ تفغٍغ ؾهىي خىى نكءٍ الءُئة.
•تاُال عسل ؾ ااًءت هءقم اللجءل و حاضاص افىص ام ءال و زهءئو عءءعءال.
•تفُُال إلاؾتملاتُوُة الؿهىٍة لامل الءُئة لهل وعضي ؼاءلُتلء.
•اسهءصـة مل ؾهة الى عازامُة الءُئة.
•تفُُال إلاقهءلُء النبملي و الءءعة ال تلُغؿ لءء اساءًامل اسدءؾوُة.
•حاضاص وتاضًل الفءمىل الضازلم اسؿامل ل ءُئة .
943
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-5 -IIIمسار إعذاد املعيار املحاسبي و عرض مخخلف املعاًير املصذرة:
ـ ل اللُغؿ سسل ؾ اساءًامل ال انضعاء اُئة عاءًامل اسدءؾ ة الضولُة عهظ تألاؾِؿءء ؾىات حم قهل عاءًامل اسدءؾ ة الضولُة IAS
خ ى  2001او حم قهل اساءًامل الضولُة ل لفءعٍغ اسءلُة  IFRSباض اظا اللءعٍش،نؿلاغى اسؿءع او اسغاخل ال تمغ بلء ام ُة حاضاص
عاُءع عء خ ى نضوعه الغؾم .
ا-عؿءع ) (Le Processusحاضاص عاُءع عدءؾل ً 12:لال حت ءا مؽـ اساُءع إلاضاص اساءًامل اسدءؾوُة الظي اى عالمض حم الضوى
امو ى -ؾءلؿىمُة ،وهم عءُه ة لتؿمذ لهل اسءلمال بلظه اساءًامل(اُئء حاضاص اساءًامل الىَهُة عاضي و عؿلسضعي الفىائال
اسءلُة ...الخ) هألال ً ضوا وحءة مظغاال ؼالء والخُىا اسل اة إلاضاص اساُءع اسدءؾل هم :
تفضًال الهفءٍ اسغاص(عكه ة عدءؾوُة) َغخءء لبؾتكءع عى َغػ اسو ـ الاؾتكءعي ل ماءًامل SACخىى حعهءمُة حنضاع بكألاجلءعاُءعا حضًضا.
حاضاص ونكغ وزُفة ل هفءف ـءه ة ل هفض و اللا ُق عى َغػ الجمءىع الىاؾ .حاضاص عوكىع اؾلوىاب ) (Exposé-sondageوالظي ًوب ال ًهءصؿ ا ُه عى َغػ 8ااًءت عى عو ـ عاءًامل اسدءؾ ةالضولُة  IASBالى اـل،ـ ل َغخه ل لا ُق ا ُه و عهءـكله.
ؼدو و تضـُق اللا ُفء الىاعص باض ام ُة نكغ وزُفة الهفءف و عوكىع الاؾلوىاب.تدغٍغ و حاضاص اساُءع ال لءئي الظي ًوب ال ًهءصؿ ا ُه  8ااًءت عى L’IASB.ب-اغى اساءًامل اسدءؾوُة الهءصع لعءًة  :2017حل اسغح الضو م سو ـ عاءًامل اسدءؾ ة الضولُة ً IAS/IFRSلمثل حم:
إلاَءع اسؽءاُم لءظا اسو ـ الظي ًدلىي الى اس ءصئ اسدءؾوُة اسف ىلة.اساءًامل اسدءؾوُة الضولُة هءلتؿمُة الفضًمة  IASاو هءلتؿمُة الجضًض IFRS .اللؽؿاملا اسلا فة بلظه اساءًامل ال تاضاء لجهة اللؽؿاملا الضولُة IFRIC .و ؼُمء ًلم ًمنى حم عسل ؾ اساءًامل ال تال حنضاعاء ح ى غءًة  2017تدغ التؿمُة الفضًمة و الجضًض عى زبى الجضوى
الللخُص اللء م:
عذول رقم (ً : )2ىضح معاًير املحاسبت الذوليت  IAS/IFRSالصادرة لغاًت 2017
رقم املعيار

جارٍخ إصذار املعيار أوحعذًله
وسرٍان جطبيقه على الترجيب

اسم املعيار

IAS 1

اغى الفىائال اسءلُة

1998 – 1975

IAS 2

اسسؼول الؿ عم

1995 – 1976

IAS 7

ـءئمة اللضؼفء اسءلُة

1994 – 1977

IAS 8

نءحم عبذ او زؿءع الؽتمل و الخُءت و تعاملا الؿُءؾء اسدءؾوُة

1993 – 1978

IAS 10

اخضا اسدلم ة و البخفة إلاضاص الفىائال اسءلُة

1994 – 1978

IAS 11

افىص اسفءوم

1995 – 1979

IAS 12

اسدءؾ ة اى يغٍ ة الضزل

1996 – 1979
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IAS 14

اغى اسا ىعء اسءلُة لفُءاء اسوكألا

1997 – 1981

IAS 16

اسدءؾ ة اى اسمل هء و اللوءازا و اساضا

1998 – 1982

IAS 17

اسدءؾ ة اى افىص إلاًوءع

1997 – 1982

IAS 18

الااتملاػ هءإلًغاص

1993 – 1982

IAS 19

اسدءؾ ة اى عهءؼ اللفءاض

1999 – 1983

IAS 20

اسدءؾ ة اى اسهذ و إلااءمء الخهىعُة

1994 – 1983

IAS 21

آزءع اللعاملا حم اؾاءع نغػ الامب احهوُة

1993 – 1983

IAS 23

عؾم ة ته ؽة الاـتملاى

1993 – 1984

IAS 24

إلاؼهءح اى اَغاػ طوي الابـة

1994 – 1984

IAS 26

عدءؾ ة اى إلاؼهءح اى نهءصًق اساءقء

1994 – 1987

IAS 27

الفىائال اسءلُة اسىخض و الامؽغاصًة

1994 – 1989

IAS 28

اسدءؾ ة اى اسؿءامة الكغمء الكفُفة

1998 – 1989

IAS 29

إلاؼهءح اسء م اى الاـلهءصًء طا اللضخال اسغتؽ

1994 – 1989

IAS 30

إلاؼهءح حم الفىائال اسءلُة ل هىك و اس ؾؿء اسءلُة اسكءبلة

1990

IAS 31

إلاؼهءح اسء م اى الخفىؿ حم اسكغواء اسكتمللة

1994

IAS 32

اصوا اسءلُة إلاؼهءح و الاغى

1998 – 1995

IAS 33

عبذ الؿءال

1999

IAS 36

عدءؾ ة تضني ـُمة انىى

1999

IAS 37

اسسههء و انىى اسدلم ة و الالتزاعء اسدلم ة

1999

IAS 38

انىى اساهىٍة

1999

IAS 39

اصوا اسءلُة الااتملاػ و الفُءؽ

2001

IAS 40

اسدءؾ ة اى اسمل هء الاؾتثمءعٍة

2001
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IAS 41

اسدءؾ ة اى اامءى الؼعااة

2003

IFRS 1

ت ن عاءًامل اللفءعٍغ اسءلُة الضولُة ل مغ او ى

2004-2013

IFRS 2

الضؼاة اسغتنؼ الى اؾءال

2010-2005

IFRS 3

امضعءج اامءى

2010-2004

IFRS 4

افىص اللألاعال

2009-2004

IFRS 5

انىى غامل اسلضاولة اسفلهء ل ُ و الام ُء غم اسؿلمغ

2010-2005

IFRS 6

التكءػ و تفُُال اسىاعص اساضمُة

2006

IFRS 7

اصوا اسءلُة –الاؼهءخء

2013-2007

IFRS 8

الفُءاء الام ُءتُة

2010-2009

IFRS 9

اصوا اسءلُة

2018-2014

IFRS 10

الفىائال اسءلُة اسضعوة

2013

IFRS 11

الكغالة

2013

IFRS 12

اسا ىعء الىاحب إلاؼهءح ا لء اى الؽىائض حم الكغمء ازغي

2013

IFRS 13

الفُءؽ هءلفُمة الاءصلة

2013

IFRS 14

خؿءهء اس ح ة الهظءعُة

2016

IFRS 15

حًغاصا الوكءَء الاءصًة عى الافىص ع الامبت

2018

IFRS 16

افىص إلاًوءع

2019

IFRS 17

افىص اللألاعال

2019

اسهضع :عىـ زءم هماءًامل اسدءؾ ة الضولُة هءل عة الؽغنؿُة تال إلاَبا ا ُه ًىم www.focuifrs.com 2017/12/12

 -IVمساهمت معاًير املحاسبت الذوليت في خلق ألازماث املاليت:
 -1 -IVعرض أزمت ( 2008الرهن العقاري):
عهظ عهلهؾ نُؾ اءم  ، 2007مءل الهظءم اسء م الاءلم حم اػعة عءلُة امُفة تماز هلف ء ل امل حم الؿىؿ ومضع
الائلمءل،اظه اػعة ال مءمغ عفلهغ حم ال ضاًة الى ؾىؿ الافءعا حم الىمًء اسلدض  ،ـض امتكغ بكهل حعغاحم
ً
ً
باضا ـءعًٍء ً زغ الى الهظءم اسء م الاءلم هألالم ه زءنة الفُءا اسهغحمً.غح طلو لضوع الاهلهءعا اسءلُة حم
تضعٍوُء،خُث ازظ
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مفل وتفضًغ اسسءَغ ال ت صي ح ى مفءف خىى الكؽءؼُة اسءلُة ل كغمء اسلىعَة ؼُءللىعٍق والؿُُغ الى اسسءَغ الضاز ُة
وتهظُال امظمة اللدنال وإلاقغاػ اللدىَي والغـءهة اسهغؼُة  ،ؼًب اى عؼاًء واُىب مدءؿ ة الفُمة الاءصلة اللي لم حصسءلﻬء الﯽ
ووه السهوم مل سبى عاءًامل اسدءؾ ة الضولُة.13
 -2 -IVعالقت املحاسبت باملؤسست:
حجلء لِؿغ اسغ او ى(اػعة  )2008ال مءمغ اسدءؾ ة عتلمة هدخضا عكءمل ل م ؾؿء ؼؽي اءم  ، 2000اا هغ قغلة
حمغول اى اءئضا ه عغ  101ع ُءع صومع والكغلة ظءغ حم اءم  2001حم اسغلؼ الؿءب حم ـءئمة " "Fortune500و حم اغؿُـ
 2000مءل ؾءال حمغول هفُمة ً 90
صومعا وامسؽًغ الفُمة ح ى  0.30صومع حم اوازغ اءم  2001واا هغ الكغلة حؼبؾءء .
بكهل اءم  ،عى اسثامل لبالمءم ال مؽءال لُؾ تعامل وي ال هىك اعغٍنُة حم الؿهىا ازامل وان دغ اكة .هال اءعي
 1990و  ، 2008اعتؽاغ خهة انىى اسءلُة حم اسازامُء الامىعُة للبمل اكغ ههىك اعغٍنُة عى  ٪10ح ى  ٪ 50حم خال امسؽٌ
اضص ال هىك عى  15000ح ى 8000.حم جلءًة اءم ، 2007ومءل لضي  15ع ؾؿة عهغؼُة مءمغ تمل و عولماة  857ع ُءع صومع عى
ً
اؾءال و انىم ححمءلءء  13.6تغٍ ُىل صومع حم اسازامُة الامىعُة و  5.800ع ُءع صومع.زءعج اسازامُة الامىعُة  ،عمء ً صي ح ى نؿ ة
عضًىمُة (الوؿ ة هال انىى واعىاى الخءنة) عى  23ح ى  ،1وـض اقتمللغ اظه ال هىك مؽؿءء حم اللاءعل هءسكلفء هم غ ـضعه
 216000ع ُءع صومع،مل اظه ع قغا تألالض وحىص اػعة عء.14
-3 -IVالذور املحاسبي في املؤسساث املاليت:
حل عء ًثامل الاؾلعغاب ال الخؿءئغ مءمغ عؽءحئة حم الغب اوى عى اظا الاءم( !)2008وخ ى تلضح الهىع  ،ؼدمه عى
ً
الهءخُة اسدءؾوُة اهءك عء ٌؿمى هءماتملاػ هءلخؿءئغ واهءك عء ٌؿمى هلدففءء .وامه َ فء س ضا الخُُة والخظعً ،وب الااتملاػ
هءلخؿءئغ اسدلم ة (ولظلو عاءًامل عامىى بلء وعلاءعػ ا الء) .هدُث ًلال تهىٍى اخلُءَي صًىل عكهىك ؼالء سفءه ة اظه الخؿءئغ
اسدلم ة .والعغٍب حم اعغ امهء وعهظ ؾهىا نؿم اى تؽءـال عكه ة الغاى الافءعي ،وازغاء الى ال هىك واس ؾؿء اسءلُة الاءسُة،
ً
لنههء لال نؿم اى تهىٍى اخلُءَُء مءؼُة سىاحءتلء! .وعى اساغوػ امه وَ فء ساءًامل اسدءؾ ة اسءلُة ؼدل عثل اظا الاخلُءَي ًوب
ً
تهىٍهه لُدمل الى ـءئمة الضزل هءلؽتمل ال تال التكءػ الخؿءع ؼالء َ فء س ضا الؽتمل اسدءؾوُة الظي ًىحب تدمُل مل ؼتمل
عدءؾوُة ههءؼة عء ًلا ق بلء عى آزءع اخضاثلء اسءلُة .والى ال ًلال الااتملاػ هءلعبءح حطا تدففغ وبءلخؿءئغ حطا مءل اهءك اخلمءى
لىـىاءء،لنى الظي ٌُا ى اهه اظه اًءم ال اهءك زؿءئغ تظءغ عؽءحئة وٍلال قُبلء ع ءقغ عى ـءئمة الضزل ل ؽتمل الخءلُة باءم
 2008عى صول حقءع ح ى ال اظه الضًىل ـض ؾ ق تهىٍى اخلُءَي صًىل عكهىك ؼالء هءلاىام اسءيُة .والخُىع اهء ،ال اظه
الخؿءئغ مءل ًوب تدمُ ءء الى عبك اؾءال اظه ال هىك واس ؾؿء اسءلُة ازغي هءلؽتملا اسءيُة .زال ال اسؿءتلة الفءمىمُة
ًمنى ال تُىى عوءلـ حصاعا اظه الجءء مىجلء لال تاِ الكؽءؼُة الهءؼُة اى اظه الخؿءئغ،وعى الُ ُعم ال عى تؿغبغ له
اظه اسا ىعء وتمنى عى عاغؼة از ءع اظه الخؿءئغ حم طلو الىـغ؛ ؼدمه اؾلؽءص ع لء وتس و عى اظه اؾءال هألاؾاءع ـ ل قُىا
از ءع زؿءئغاء وامسؽءى اؾاءعاء هءلؿىؿ .لمء ال عوءلـ حصاعا وعغاحعم خؿءهء اظه اس ؾؿء ال لال تا ى اى زؿءئغاء
حم وـتلء ،وحطا زوغ ال اًء عى ع ؾؿء اللفُُال ـض ااُغ اعـءعء غامل خفُفُة؛ ؼدجلء تكتملك حم اسؿ ولُة الفءمىمُة .وعى اساغوػ
وزهىنء لبـلهءصًال واسدءؾ ال ال عازامُة اي ههو تلهىل عى َغؼال او حءم ال امء َغؼء انىى والالتزاعء  ،وبا ءع اصؿ
عدءؾوُء واـلهءصًء عهءصع اعىاى واؾلسضاعءتلء ،وحطا عء ا مهء ال عهءصع اعىاى تلهىل عى عهضعٍى عئِؿُال امء ،عهضع صازلم
علمثل هغاؽ اسءى (خهة اسؿءامال ) وعهضع زءعجم عمثل هءلىصائ همسل ؾ امىااءء ،خُث تامل ال هىك الى اؾلفُءب الىصائ
عى الامبت عفءهل ؼىائض عهسؽًة اءص  ،وتفىم هلىظُؽءء عى زبى الاؾتثمءع او حاءص حـغايءء ل امبت ال ءخثال اى اعىاى عفءهل
ؼىائض عغتؽاة واظا اسهضع ٌكهل الثمل عى  %90عى تىظُؽء ال هىك لألعىاى اسىصاة لضحلء.15
وحطا عء ازظمء باال الاال ءع ال إلاؼبؽ اى اسىـؾ الظي تعجؼ ؼُه اس ؾؿة اى عىاحءة التزاعءتلء َىٍ ة وـهامل احل
خُث تهىل انىى اـل عى ـُمة التزاعءتلء (الىصائ )،عى اهء مبخظ ال حمُ اس ؾؿء ال اا هغ حؼبؾءء مءمغ ـُمة عىحىصاتلء
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(الفغوى والاؾتثمءعا ) اـل عى ـُمة التزاعءتلء هنثامل( الىصائ )وـض اؾلفغ اس ءصئ الؿ ُمة ل مدءؾ ة اسءلُة الم عبِ خضوص
ً
اللىؾ حم الاـتملاى هلىاؼغ خض اصني عى انىى اسم ىلة ،ؼءسضًى ًوب ال ًلم و خضا اصني عى الثملو خ ى ٌؿلضًى ،وال ًلىـؾ
حجال اؾلضامله الم حجال ع نُله لألنىى الاُوُة.ولظلو خضص اتؽءـُة هءػى ل غـءهة الم ال هىك خضوص اللىؾ حم إلاـغاى
ل هىك هألام تلوءوػ نؿ ة عى عاؽ اسءى اسم ىك لءظه ال هىك ،ؼءل هو م ٌؿلُُ ال ًفغى الثمل عى نؿ ة عدضص سء ًم نه عى
عاؾمءى واخلُءَي واى عء ٌاغػ هءلغاؼاة اسءلُة ،و لنى عء خض ال ال هىك تىؾاغ حم إلاـغاى للثمل عى ؾلال ياؾ حجال
ً
عؤوؽ اعىالءء لمء حم خءلة  ، UBSوٍفءى حل الىي هءلوؿ ة ل هو  Lymanمءل البمل ،واظه الؼٍءص الن امل حم الاـتملاى تان عؼٍضا
عى اسسءَغ حطا تاغى باٌ اسضًهال سكه ة حم الؿضاص و اى عء خض هءلوؿ ة لألػعة الافءعٍة.
حل الهظءم اسدءؾل اسلمثل حم اساُءع الضو م ل لفغٍغ اسء م (  ،) IFRSوالظي تؿلسضعه آلال الكغمء النبملي حم عسل ؾ
امدءت الاءلال ٌاءني عى عجؼ .وٍنمى عجؼ اظا الهظءم حم اضم ـضعته الى تسؽُؾ الاضوي الهظءعُة الهءتوة اى تدغمء اؾاءع
انىى .ؼدال تلدغك اؾاءع انىى تًُغ الكغمء اسءلنة لءظه انىى ح ى حاءص تفُُمءء حم صؼءتغ عىاػمءتلء مل عب اءم .وت صي
اللفءعٍغ اسىـىتة اى عهءؾب عاؽ اسءى غامل اسدففة والخؿءئغ ح ى تف ب خهو الكغمء ال تم و اظه انىى ،اعغ الظي
ًتؿوب حم حعؾءى عىحء تهءصعُة ابمل الهظءم اسء م.
 -Vاملعاًير الذوليت  IAS39و IFRS9و  IFRS13وعالقتها باألزمت املاليت :2008
- 1 -Vأثر ألازمت املاليت  2008على الذور املحاسبي في املؤسساث املاليت:
اوضخغ اػعة ياؾ الغـءهة والًىاهِ الى اؾىاؿ اسءلُة اعامللُة ،وامضؼءا النثامل عى عضًغحلء للدفُق اعبءح هألاـص ى
صعحء اسسءَغ  ،وايُغ الخهىعة اعامللُة ل لضزل ؼفءعغ هلألاعُال قغل «ؼغٍضي عءك» و«ؼءني عءي» ،البمل ع ؾؿلال لإلـغاى
الافءعي حم الىمًء اسلدض  ،حل اظه اػعة ؾل صي ح ى تعُامل الُغٍفة ال تامل بلء ال هىك واس ؾؿء اسءلُة اعامللُة ،حط مهض عى
وي يىاهِ البمل الى ام ُء إلاـغاى الافءعي ،والى ام ُء هُ الفغوى هال ال هىك لألانىى عؿتثمغ ،لمء امه مهض عى
تألاخُذ اءعل إلاـغاى الافءعي ع تعامل ـُمة الافءع حم الؿىؿ.وت دث الخُِ حم تسؽُؾ ـىااض عدءؾوُة توبمل ال هىك الى
تؿاامل انىلءء هءملظءم للؽءصي حخضا ه ة حم اؾىاؿ ع تف ب ـُمة الؿهضا اسنؽىلة هغاىل افءعٍة وحاءص اُه ة حظعٍة لهظءم
الغـءهة اسهغؼُة لِكمل الاتدءص اوعوبي لنل ة ولِـ لضولة عؿلف ة لمء تكمل الخض عى ام ُء ال ُ الى اسنكىػ واى عء تال
ً
ال ضت ؼُه ؼا ُء.
- 2 -Vعالقت املعيار الذولي  IAS39بأزمت : 2008
ٌالفض ال اٌ هألال تُ ُق اساُءع اسدءؾل اعغٍهي  157واسلا ق هءلفُءؽ هءلفُمة الاءصلة (ٌاءصى اساُءع اسدءؾل
الضو م )ٌ )IAS39البمل عى اؾ ءب اػعة وزهىنء حم ظل وحىص قهىك خىى حؾءت تُ ُق اساُءع،وٍغبِ ال اٌ تفُُال انىى
هءلفُمة الاءصلة واػعة اسءلُة.واال ًؼامىل ال عاُءع اسدءؾ ة الضو م : 39اصوا اسءلُة واؾلسضام الفُمة الاءصلة ال ًؽغيءء
ً
لا غ صوعا عءمء حم ـغاعا تضني ـُمة انىى اسءلُة ل هىك واخضزغ آزءع ؾ ُة مؾلفغاع الهظءم اسء م حم اسومل سض زمءمُة اكغ
ً
قءغا ً ،سً عو ـ عاءًامل اسدءؾ ة الضولُة  IASBولهظامل له حم الىمًء اسلدض عو ـ عاءًامل اسدءؾ ة اسءلُة  FASBوالءُئء
اللهظُمُة اسهغؼُة  ،همء حم طلو لجهة هءػى ،ل ًعِ عى احل عغاحاة الفىااض اسدءؾوُة إلػالة حؼت الى اـل عى تألازامل تف ء
اؾاءع ؼلال نكغ عاُءع حضًض  IFRS 9عهظ هضاًة  2009ولنى الضوى ااًءت حم الاتدءص اوعوبي تهفؿال الى عضي تُ ُفه 16.وا ُه
ؼفض تًمهغ زُة إلامفءط ـؿمال  132و ً 133لا فءل همدءؾ ة الفُمة الاءصلة خُث ًهو الفؿال Authority to suspend 132
" mark to marketaccountingالى اُئة اوعاؿ اسءلُة تم و نبخُة تا ُق تُ ُق اساُءع  157لي قغلة عهضع لألوعاؿ
اسءلُة حطا عا الءُئة هألال طلو ًهب حم اسهلخة الاءعة وٍدم اسؿتثمغٍى .وٍهو الفؿال "Study on mark to 133
"marketaccountingالى ًلىحب الى اُئة اوعاؿ اسءلُة ححغات صعاؾة خىى اساءًامل اسدءؾوُة اسلا فة هءلفُمة الاءصلة وٍلىحب
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ا الء تفضًال تفغٍغاء ح ى عو ـ الكُىر زبى ؼتمل ً 90ىعء خُث تلًمى الضعاؾة :ازغ اساُءع الى عازامُة اس ؾؿء اسءلُة ،ازغ ت و
اسدءؾ ة الى ال هىك ال اؼ ؿغ زبى  ،2008ازغ اساُءع الى مىاُة اسا ىعء اسءلُة اسلءخة ل مؿتثمغٍى ،الُغٍفة ال ًفىم عى
زبلءء عو ـ عاءًامل اسدءؾ ة اسءلُة  FASBهلُىٍغ اساءًامل اسدءؾوُة ،عضي حعهءمُة ححغات اللاضًب الى اساُءع،واساءًامل
ً
اسدءؾوُة ال ضً ة ل ماُءع اسدءؾل عـال .ُ 157و ِّحه الاتلءم ازاملا ح ى مظءم عدءؾ ة تفُُال انىى الى اؾءؽ اؾاءع الؿىؿ اسؽتملية
ً
اى اءعل عؿءاض او ؾوب اػعة اسءلُة ازامل  ،ووؼفء لءظه اسفىلة ،ؼدل بؿِ اظا اللفُُال الى حمُ عدءؼظ الائلمءل حم صؼءتغ
اللضاوى حال اعبءح ت ضو اؾىا عمء مءمغ ا ُه واحبمل ال هىك الى الؿعم لام ُء خفى عؤوؽ اعىاى عسؽًة  .وتًُؾ اظه
اسفىلة حل عى الًغوعي م ظ اظه الهُعة حم اللفؿُال سهلخة تفُُال اسدءؼظ الى اؾءؽ م ؽتلء اللءعٍسُة.
- 3 -Vاملعيارٍن  IFRS9و  IFRS 13كخصحيحاث للمعيار:IAS39
بعُة عدءولة اؾلضعاك الاملفءصا ال وحءغ ل ماُءع الضو م  IAS39زءنة اهض اؾلسضاعه سضزل الفُمة الاءصلة ومتُوة
لًعِ اصخءب اسهءلح(عوىاة )20تال اللؽنامل حم حلعءت اساُءع الؿءهق وتاىًٍه ساُءع حضًض  IFRS9وتسهُو عاُءع مءعل
ل فُءؽ هءلفُمة الاءصلة . IFRS13
ـءى حمءى موال مءئب عدءؼظ ال هو اسغلؼي اسهغي ،حل تُ ُق اساُءع الضو م ل لفءعٍغ اسءلُة  IFRS 9عى قألامه ال ً زغ
ً
عىضخء امه عى خُث الىصائ ؾُاؼػ زفة اسىصاال حى ال هىك لجلء تىؼغ يمءمء الثمل وخمءًة اوؼغ عى
الى الىصائ والفغوى،
الؿءهق ،واى عء ًمنى ال هىك عى تىؼامل الؿُىلة والىؼءت هءلتزاعءتلء.وايءػ":اعء عى مءخُة الفغوى ؼدجلء ؾل صي ح ى تاؼٍؼ الضعاؾة
الؿ ُمة سبت الامبت الائلمءمُة عمء ًمثل خمءًة ل هىك عى اًة عسءَغ تلا ق باضم وؼءت اسفتمليال هءلتزاعءتلال اسءلُة ،لمء ال
تُ ُق اظا اساُءع ؾىػ ًهىل له آزءع عءمة الى ال هىك ؼُمء ًلا ق هءختؿءب عسههء الايمدبى وعهىمء عاُءع لؽءًة عاؽ
اسءى ،لمء ٌؿءاال حم حصزءى عؽءاُال اوؾ واقمل حم حصاع اسسءَغ واظا هضوعه ًلُ ب وحىص اُهل وححغاتا خىلمة ؾ ُمة لضي
ال هىك لًمءل تدفُق اللُ ُق الؿ ُال ل مؽءاُال ال ًلًم لء اساُءع" .واقءع اًًء ح ى ال اظا اساُءع تال حنضاعه اؾلوءهة ل ضعوؽ
اسؿلؽءص عى اػعة اسءلُة الاءسُة ،خُث اتضح ال اخض ااال اؾ ءب اعلضاص اعض اػعة اى اللألازغ حم الااتملاػ هسؿءئغ الضًىل ،حط
مءل ًلال الااتملاػ هءلخؿءئغ خال اللدفق ع لء ،ع ً
لضا ال اساُءع الجضًضً ،لُ ب اختؿءب عسههء ل ضًىل ً
ههءت الى اللىـاء
هدضو تاثمل او اضم الؿضاص عى حءمب اسفتملى  ، ExpectedLossلظلو ؼدل اظا اسهلضي ؾُ فى الًىت الى عاُءع  IFRS 9عى
خُث َغؿ اختؿءب الخؿءئغ اسلىـاة ،وتدضًء اللُ ُق ،وآلازءع استملت ة الى علُ ء عاؽ اسءى هءل هىك ،وصوع ال هىك اسغلؼٍة حم
اساءلجة الغـءهُة ل مسههء اسدءؾوُة حم يىت الؿُءؾة اسفتملخة عى ـ ل لجهة "هءػى".لمء الض ال ال هىك حم ؾاالء مدى تُ ُق
اساُءع الضو م ل لفءعٍغ اسءلُة  IFRS 9ؾىػ تىاحه الاضًض عى اللدضًء  ،تلمثل حم يغوع تاؼٍؼ اللوؿُق هال الىخضا اسلسههة
"حصاعا اسسءَغ والائلمءل واسءلُة والالتزام وتنهىلىحُء اسا ىعء " ،ويغوع تدفُق اللهءعل واللىاؼق هال ال ُءمء اسءلُة واسسءَغ،
هءإليءؼة ح ى تدضًء حم وخؽظ ال ُءمء اللءعٍسُة الًغوعٍة لىي الهمءطج الخءنة هءلخؿءئغ اسلىـاة ،لمء تبملػ تدضًء ال وُة
اللدلُة وامظمتلء وعههجُء واصلة امل وتفهُء تفُُال اسسءَغ والؿُءؾء اسدءؾوُة ،اعغ الظي ًلُ ب عؼ ـضعا الاءع ال
وعءءعاتلال وعىال تلال سؿلوضا الامل اسهغحم الى اسؿلىي الضو م ،ولظا تضاُال صوع حصاعا ال دى ل ىـىػ الى الؿِهءعٍىاء
ً
تمءُضا إلاضاص ممءطج زؿءئغ الائلمءل اسلىـاة" .وـءى اًًء"اؼغػ اػعة اسءلُة الاءسُة 2009-2007
الاـلهءصًة اسؿلف ُة
تضااُء ؾ ُة مءل عى اهغػاء الخؿءئغ ال عهِغ بلء باٌ اسهءعػ طا اامُة الهظءعُة  ، GSIBsوا ُه ؼفض َءل غ عومىاة
الاكغٍى واسؿتثمغٍى والءُئء اللهظُمُة والؿ ُء الغـءهُة ووايعم اساءًامل اسدءؾوُة الضولُة الامل الى تُىٍغ اؾـ وعاءًامل
اختؿءب عسههء زؿءئغ الفغوى ،وبهءت الى طلو ؼفض انضع اسو ـ الضو م ل ماءًامل اسدءؾوُة حم ًىلُى  2014الوحخة ال لءئُة
عى اساُءع عـال 9يمى اساءًامل الضولُة إلاضاص اللفءعٍغ اسءلُة لُدل عدل اساُءع الضو م عـال  39بكألال اصوا اسءلُة ،وؾُهىل الامل
ً
ً
هه حلؼاعُء اال ءعا عى اءم  2018الى اسؿلىي الضو م.17
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ولؽغ ح ى ال اساُءع الضو م ل لفءعٍغ اسءلُة  IFRS 9اى عاُءع ًغبِ اساءلجة اسدءؾوُة هألانكُة حصاع اسسءَغ وَامل بكهل
اؾءس الى ـُءؽ انىى والالتزاعء اسءلُة ،عى زبى تهءوى 3حىامب عئِؿُة تلمثل حى تهوُؾ وـُءؽ انىى Classification
 ،and Measurementوـُءؽ الخؿءئغ  ،Impairmentوعدءؾ ة اللدىٍ  ،HedgeAccountingوطلو بلضػ عؼ عؿلىٍء
اعءل والىنىى سؿلىي االى عى اسبت اسءلُة ل هىك والفضع الى عىاحءة اسسءَغ اسدلم ة وطلو عى زبى ههءت ممىطج حضًض
للهىٍى عسههء زؿءئغ الفغوى الى اؾءؽ زؿءئغ الائلمءل اسلىـاة.
اعء اساُءع  IFRS13الظي تال حنضاعه حم  2011الى ال ً ضا تُ ُفه الؽالم حم  2013/1/1زهو ههءع ة ل فُءؽ هءلفُمة
الاءصلة لُؽهل حم َغؿ الفُءؽ ومءل زمغ ؾغ ؾهىا عى الامل لهل عى  IASBو  FASBوـض تس غ عغاخل حاضاصه عهءـكء
18
نا ة وَىٍ ة لؿو ال:
اؼم  IASBحنضاع عاُءع ًلا ق هءلفُمة الاءصلة عى خُث لُؾ ًلال تدضًض ـُمة انىى او الخهىم صول اللاغى ح ى ع ىًلال اللفُُال الى اؾءؽ الفُمة الاءصلة اي "ع ى نؿلام ءء".
ؾوب ظغحم ًلا ق هتزاعى الهفءقء خىى اظا اساُءع ع اػعة اسءلُة الاءسُة وعدءولة ال اٌ حًفءػ اللاءعل ،الى اال ءعال تدضًض الفُمة الاءصلة حم الظغوػ الاـلهءصًة اسؿلفغ ًهىل اؾءل.
ً
همىحب مل عى اساءًامل اسدءؾوُة اسف ىلة امىعء واساءًامل الضولُة إلاضاص اللفءعٍغ اسءلُة ٌ ،كءع ح ى عهُلح "الفُمة
الاءصلة" اءص ً ح ى الفُمة الؿىـُة الخءلُة (اي ؾاغ الخغوج )اهضعء ًهىل ً
علءخء  ،وٍلهىل عى ـُمة تفضًغٍة اهضعء م تهىل الفُمة
تاغٍؽء ً
صائمء بؿوب الؿىؿ سىحىصا او التزام ًه ذ غامل ؾءئل ً ،فضم اساُءع الضو م ً IFRS13
الخءلُة عفُض بكهل ع ءقغ ً
صـُفء
ل فُمة الاءصلة وعلُ ء إلاؼهءح اسدضص للُ ُفءء ابمل اساءًامل الضولُة ل لفءعٍغ اسءلُة لؼٍءص الثفة وـءه ُة اسفءعمة حم ـُءؾء
الفُمة الاءصلة،ؼدل لب عى اساءًامل الضولُة إلاضاص اللفءعٍغ اسءلُة وعاءًامل  GAAPاعغٍنُة تدلًى تؿ ؿل اغعي ل فُمة الاءصلة
ٌؿتهض ح ى ام ُة تفُُال زبزُة اسؿلىٍء .الى وحه اللدضًض ًلال وي زبزة عؿلىٍء لفُءؽ الفُمة الاءصلةً :لال تُ ُق اسؿلىي 1
اهضعء ًمنى الىنىى ح ى الؿاغ الخء م حم ؾىؿ ؾءئ ة لألصا طاتلء ً
تمءعء ً ،مثل المؿلىي الثءمي الؿاغ الدءلي ؼي ؾىؿ ؾءئل لصا
عمءز ة ،واللي ًوب تُ ُفﻬء للفُُال الفُمة الاءصلة لألصا اللي ًوب تفُُمﻬء وازُغًا ًُ ق اسؿلىي  ، 3تكمل اللفضًغا تفهُء
اللفُُال ال تؿتهض ح ى عضزب م ًمنى عنضاء او عا ىعء صاز ُة او اؼتملايء .19
 -IVالخالصت :

ً فى عىيىا عاءًامل اسدءؾ ة الضولُة وآزءعاء الى ال ِئة الاـلهءصًة ل م ؾؿة لهل واس ؾؿة همسل ؾ امىااءء ههؽة
زءنة عى احل الىنىى صائمء ح ى حاُءت نىع نءصـة اى الىياُة اسءلُة لءء ولظا ت ُة اخلُءحء مل عؿلسضعي الفىائال اسءلُة
ههؽة اءصلة ومءؼُة  ،ول ىنىى ح ى تدفُق اظه ااضاػ تلماز اساءًامل  IAS/IFRSهءللُىع اسؿلمغ واسغومة الن امل سىاحءة
اللعاملا ال تدض حم الاـلهءص زءنة حم خءلة اػعء هءاُءتاء للخ ىى ال تمه خض اػعء حضًض او الى اـل تسؽٌ عى
آزءعاء الؿ ُة َ اء همؿءامة عدءؾوُة واى عء اتضح ح ُء باض اتلءم اساُءع  IAS39مىمه اخض اؾ ءب خضو اػعة  2008عى
زبى تفُُمه لألنىى اسءلُة هءلفُمة الاءصلة حءت اساءًامل  IFRS9و  IFRS13للألاخُذ عء مءل وحاُءت خ ىى او تفهُء اـل
تافُضا ل لفُُال وإلاؼهءح وخ ى الاغى وال تالبمل عى اسهىمء اؾءؾُة ل مدءؾ ة ،ػعهه موض ال ساءًامل اسدءؾ ة ابـة هءلػعء
الاـلهءصًة ؾىات حم خضوثلء او خ ى عدءعبتلء واللسؽُؾ عى ايغاعاء.
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