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ً  وكما اشرنا مسبقا ،مبادئ المحاسبة المقبولة عموًما هي أكثر من مجرد مجموعة من القواعد    في الفقرة السابقة  بانها

لجميع الشركات في  بالنسبة الماليةالتقارير اإلرشادات الشاملة المتبعة عند إعداد الى مجموعة مشتركة وواسعة من تشير 

كذلك ضمان التوحيد بالنسبة للشركات التي تمارس نشاطها المتعدد عبر مابين تلك الشركات  بلد معين لضمان االتساق

والمعهد األمريكي    المالية المحاسبة تم تطوير هذه اإلرشادات بمرور الوقت من قبل مجلس معايير  البلدان المختلفة . 

    .للمحاسبين القانونيين المعتمدين

الرئيسية التي تغطيها مبادئ المحاسبة المقبولة   وبسبب شمولية تلك المبادئ المحاسبية هناك عدد من الممارسات المحاسبية

 :  عموما هي كاالتي 

 . المالية الكشوفات االعتراف: كيف يتم تسجيل األصول والخصوم واإليرادات والمصروفات في  -   

   الكشوفات الماليةالقياس: كيف يتم قياس األرباح والخسائر واإلبالغ عنها في  -   

  -  العرض : كيف يجب تقديم المعلومات  والطرق المستخدمة لذلك.  

  - اإلفصاح: ما هي المعلومات التي يجب مشاركتها  واالفصاح عنها بالنسبة للمستخدمين .  

 يمكن توضيحها كاالتي : تساعد في انجاز العديد من المهام والوظائف  ان تلك المبادئالممارسة العملية ، لذلك في 

 توحيد العمل المحاسبي :   ✓

الغرض من مبادئ المحاسبة المقبولة عموما هو وضع معيار موحد للتقارير المالية. عند إتاحة المعلومات المالية للجمهور 

مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مكان وضع أموالهم. وبالمثل ،  تساهم تلك المبادئ في، ينبغي أن 

عند  . اما م صحيح للوضع المالي للشركات التي تتطلع إلى اقتراض أموالينبغي أن يمّكن المقرضين من إجراء تقيي 

تطبيقها على المنظمات غير الربحية والمؤسسات الحكومية ، فإن هدف مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً هو ضمان  

 الشفافية الكاملة من جانب الكيانات المبلغة. 

 تسهيل عملية المقارنة  :  ✓

تستخدم مبادئ المحاسبة بسهولة مقارنة بياناتها مع الشركات األخرى في الصناعة التي تستخدم  يمكن للشركات التي 

نفس المبادئ. هذا ألن لديهم مبادئ توجيهية مشتركة إلعداد البيانات. تعد المقارنات مهمة ألنها تساعد الشركات على 

وضح المقارنات بين الفترات أيًضا اتجاه األداء من قياس أدائها المالي مع اآلخرين وتصحيح األخطاء التي تحدث فيها. ت

 تتيح مبادئ المحاسبة المقبولة عموما للمستثمرين تقييم الشركات بسهولة من خالل مراجعة كذلك .  فترة إلى أخرى
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بين شركتين في نفس الصناعة ، فيمكن لهذا المستثمر مقارنة البيانات  االختيار المستثمر طلب منبياناتهم المالية. إذا 

 توليد اإليرادات وإدارة التدفق النقدي. الخاصة بكل منهما لتحديد من يقوم بعمل أفضل في

 تلبية متطلبات التحاسب الضريبي :   ✓

الجل تطبيقها  الممارسات التي يرغبونللشركات باختيار  من الممكنلن يكون من خالل توحيد العمل المحاسبي 

الضرائب  المكلفين بدفعالجهات الحكومية ، تساعد مبادئ المحاسبة المقبولة عموما  بالنسبة الى التحاسب الضريبي

 مبالغ الضريبة الخاصة بهم.  واحتساب واالبالغ عن  على فهم كيفية إنفاق

 تجنب التالعب واالحتيال :  ✓

وأدائها. عالوة على ذلك ، تساعد مبادئ المحاسبة المقبولة عموما الشركات على اكتساب رؤى أساسية في ممارساتها 

فإن مبادئ المحاسبة المقبولة عموما تقلل من خطر اإلبالغ المالي الخاطئ من خالل وجود العديد من الضمانات. يمكن  

بدون   بالتالي اعتبار المعلومات المقدمة في البيانات المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً موثوقة ودقيقة.

محاسبة المقبولة عموما ، لن تكون الشركات ملزمة بمجموعة صارمة من المعايير ، مما يعني أن لديهم الكثير  مبادئ ال

تساهم تلك المبادئ في . لذلك بصورة مخفية من الحرية في تقرير المعلومات التي يختارون مشاركتها أو االحتفاظ بها 

 الدورية . تقاريرها  فياو العمليات المالية االرقام يمكنها التالعب ب من أن الشركات والمؤسسات ال  التاكد 

 انجاز مهمة الرقابة والتدقيق :  ✓

من إعداد بيانات ال تعكس رؤية حقيقية  الغير ملتزمين باخالقيات المهنةتعتبر الرقابة ضرورية ألنها تمنع المحاسبين 

يمكن  كذلك  وعادلة لألداء المالي للشركة. قد تؤدي البيانات غير الصحيحة إلى حدوث ضائقة مالية وإفالس الشركة.

بسهولة مراجعة الشركات التي تستخدم مبادئ المحاسبة ألن المدققين لديهم بالفعل معرفة بهذه المبادئ. يستخدم  

هذا باالضافة الى ان . يشكل مستمرالمبادئ لمراجعة البيانات المالية للشركات لضمان اتباع المبادئ  المراجعون هذه

على اكتشاف   كما انه يساعد  الصحيح بالشكلالتدقيق مهم للشركات ألنها تمكن المساهمين من ضمان استخدام مواردهم 

معلومات المقدمة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموما ال  العموما ً فان االحتيال ويزيد من مصداقية البيانات المالية. 

التحقق منها من قبل المدققين   يجب ان تكون قابلة الىتحتاج إلى أن تكون واضحة وشاملة وسهلة الفهم فحسب ، ولكن 

 .واألطراف الخارجية األخرى

 المرونة :   ✓

مبادئ المحاسبة يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الحاالت. على سبيل المثال ، ينص مبدأ المطابقة على  

ضرورة مطابقة اإليرادات والتكاليف في الفترة التي تحدث فيها سواء تم استالم النقد أم ال. يمكن استخدام هذا المبدأ 

ألن جميع الشركات تتكبد  صرفية والتجارية او الصحية وغيرهااالعمال المفي أي نوع من أنواع األعمال سواء كان 

 .  نفقات وتحصل على إيرادات 
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 االمتثال لمتطلبات المجالس المهنية المحاسبية :   ✓

المحاسبين  أهداف أحد أهم  والقوانين والتشريعات التي تصدرها المجالس المهنية يعد االمتثال للوائح التنظيمية

. تأتي أهم اللوائح المحاسبية من مجلس معايير المحاسبة المالية ، وهيئة  لمنظمات االعمال واالدارة العليا بالنسبة

 األوراق المالية والمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين ، ومجلس الرقابة على الشركات العامة.


