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  التطور التاريخي للمبادئ المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً 

اتها. من خالل بدون معايير تنظيمية ، ستكون الشركات حرة في تقديم المعلومات المالية في أي شكل يناسب احتياج

في المقابل ان  المستثمرين. يمكن بسهولة تضليل  المطلق لتلك الشركات في ممارسات االعتراف واالبالغ الماليالتفويض 

كيفية إعداد وتقديم البيانات المالية.  لبيان  قياسيمكن ان تعد بمثابة بوصلة  المفاهيم واألهداف والمعاييروجود مجموعة من 

، نفس الغرض لعالم األعمال: فهي توفر إطاًرا مشترًكا يمكن  GAAPتخدم المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام ، أو 

ال يوجد نظام محاسبة واحد يمكن أن يوفر  .للمديرين والمحاسبين استخدامه لإلبالغ عن المعلومات المالية بشكل ثابت 

غالبًا ما يحتاج المستخدمون إلى التوضيح   ان يحدث بالنسبة لالنشطة االقتصادية, د محددة لكل سيناريو ممكنقواع

والمساعدة عند تفسير اإلرشادات ، وفي بعض األحيان تتطلب اإلجراءات تغييرات. تعمل مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً  

 بية المعقدة أو غير الواضحة. على إنشاء تسلسل هرمي واضح لتفسير القضايا المحاس 

وكيف اصبحت مبادئ المحاسبة المقبولة عموًما  صياغة وبناء التطور التاريخي لمرحلةبناء على ذلك البد من االشارة الى 

 في معظم البلدان :  قياسيًا إلعداد التقارير المالية 

وهو كارثة مالية تسببت في  والكساد الكبير الذي أعقب ذلك  1929بعد انهيار سوق األوراق المالية عام  ▪

، سعت الحكومة األمريكية إلى طرق لتنظيم ممارسات الشركات المتداولة علنًا   لقطاع االعمالسنوات من المشقة 

على األقل  تحطيك وانهيار االسواقأسباب تقدت الحكومة أن بعض والمشاركين الرئيسيين اآلخرين في السوق. اع 

اإلبالغ الخاطئة  بسبب ممارسات كانت في المقام األول تلك الفترة في الذي حصل في الواليات المتحدة الكساد الكبيرو

، إلى جانب مجموعات  السلطات التتنظيمية انذاكبين الشركات. ورداً على ذلك ، شرعت بالبيانات المالية والتالعب 

 ..المحاسبة المهنية ، في وضع معايير لإلبالغ األخالقي والدقيق للمعلومات المالية

قررت اذ   (SEC)تم منح سلطة وضع معايير الممارسات المحاسبية إلى لجنة األوراق المالية والبورصات  ▪

ة الحسابات في القطاع الخاص بدأ المصادقة هيئة األوراق المالية والبورصات تفويض هذه المسؤولية إلى مجتمع مراجع

ً بتشريع مثل قانون األوراق المالية لعام  وقانون سوق األوراق   1933الفيدرالية على مبادئ المحاسبة المقبولة عموما

، التي تستهدف الشركات العامة ، القوانين التي تفرضها لجنة األوراق المالية والبورصات األمريكية 1934المالية لعام 

، أنشأ المعهد األمريكي للمحاسبين )سلف المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين( لجنة اإلجراءات  1939وفي عام 

  .المحاسبية

من قبل   1936ألول مرة في عام   GAAP، تم استخدام مصطلحات   (CPA)وفقًا لستيفين زيف في مجلة  ▪

لتنظيم التقارير   القواعد المحاسبيةمجموعة من ة  وانشاء اذ سعى هذا المعهد الى صياغ المعهد األمريكي للمحاسبين 

المالية للشركات في الواليات المتحدة. يُطلب من الشركات المتداولة علنًا ، وبعض الشركات األخرى ، بموجب القانون 

 استخدام مبادئ المحاسبة المقبولة عموًما إلعداد تقاريرها.
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في إصدار آراء   APBعاما. بدأ  20بعد   (APB)مجلس مبادئ المحاسبة  تفويض المهمة بعد ذلك الىتم  ▪

عمال ، والتي يمكن بعد ذلك فرضها على الشركات حول مواضيع محاسبية رئيسية ليتم اعتمادها من قبل محاسبين األ 

  .المتداولة علنا

يعتبر مجلس      (FASB) المجال أمام مجلس معايير المحاسبة المالية  APB، فتحت  1973عام في  ▪

الهيئة الرئيسية لصنع السياسات بشأن الممارسات المحاسبية المقبولة منذ ذلك  سلطة مستقلة وتمثل معايير المحاسبة المالية

اليوم يقوم مجلس   .المتعلقة بممارسات االبالغ المحاسبي مسؤول عن إصدار اآلراء وإصدار األحكامايضاً الويعتبر الحين

  .باستمرار  GAAPبمراقبة وتحديث   (FASB)معايير المحاسبة المالية 

ً ان  في الحقيقة  الجهات  توصياتها هيتخضع الى والمنظمات األساسية التي تؤثر على مبادئ المحاسبة المقبولة عموما

 التالية :  

o المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين(AICPA)  :  المهنية الوطنية للمحاسبين القانونيين المعتمدين   منظمةالهي

(CPAs ، في الواليات المتحدة )دولة في األعمال التجارية والصناعة   143عضو في  418000أكثر من  تضم

 الدوليين. والممارسات العامة والحكومة والتعليم والطالب المنتسبين 

o  يةهيئة تبادل االوراق المال SEC  :  هي وكالة مستقلة للحكومة الفيدرالية للواليات المتحدة. تتحمل هيئة األوراق المالية

والبورصات المسؤولية األساسية عن تطبيق قوانين األوراق المالية واقتراح قواعد األوراق المالية ، وتنظيم صناعة  

   .المالية اإللكترونية  أسواق األوراقالسيطرة على األوراق المالية وغيرها من األنشطة بما في ذلك 

o مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) :  هو منظمة مستقلة غير ربحية مسؤولة عن وضع معايير المحاسبة وإعداد

التقارير المالية للشركات والمنظمات غير الربحية في الواليات المتحدة ، وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموًما  

(GAAP تم تشكيل مجلس معايير المحاسبة المالية في عام .)ليخلف مجلس مبادئ المحاسبة ويواصل مهمته.  1973 

o مجلس معايير المحاسبة الحكومية (GASB) :  ( مجلس معايير المحاسبة الحكوميةGASB هو منظمة غير حكومية )

مبادئ المحاسبة المقبولة عموًما   اف علىوالسيطرة واالشرخاصة تقوم بإنشاء معايير إعداد التقارير المحاسبية ، 

(GAAP). 

   (IFRS)تخضع لمعايير االبالغ المالي الدولية االتحاد األوروبي وبعض الدول في آسيا كذلك على الرغم من ان دول   

  الدولية وهناك تعاون بين مجلس معايير المحاسبة اال ان  ،  (IASB)والتي يحكمها مجلس معايير المحاسبة الدولية

FASB  ممارسات  وموائمة من أجل محاذاةGAAP  وIFRS .   وقعت كلتا الهيئتين على اتفاقية بقصد  2002في عام ،

 بذل قصارى الجهود لجعل تقارير المحاسبة الخاصة بكل منهما متوافقة تماًما. 

تقاريرها المالية. في حين أن أقل من نصف   في المحاسبة المقبولة عموًما ملزمة بتطبيق المبادئالدول اليوم ، تعد جميع 

ضمن الحدود التي وضعتها مبادئ المحاسبة  . بتلك المبادئرسميًا من الحكومات المحلية االلتزام  الواليات األمريكية تطلب 

ً ، يحاول المدققون تأسيس التوحيد بين التقارير المالية للشركات المتداولة علنًا ، على الرغم من أن   المقبولة عموما
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ً ،  الشركات الخاصة غالبًا ما تستخدم مبادئ المحاسبة المقبولة ع موًما أيًضا. من خالل مبادئ المحاسبة المقبولة عموما

يمكن للمستثمرين مقارنة وفهم الوضع المالي لمختلف األعمال بسهولة أكبر. هذا التوحيد له فوائد إضافية للمنظمين 

   . والمقرضين ومديري الشركات ومجتمع المحاسبة

ً تستفيد من إرشاداتها. إن اتباع   حتى الشركات التي ال يشترطها القانون التباع مبادئ مبادئ المحاسبة المقبولة عموما

يير مبادئ المحاسبة المقبولة عموًما ال يوفر فقط إرشادات أفضل الممارسات التي يمكن لجميع الشركات استخدامها معا

لفهم أدائها بشكل أفضل ، ولكنه أيًضا مطلب للعديد من الشركات والمؤسسات. على سبيل المثال ، غالبًا ما تتطلب البنوك 

رير مالية تستند إلى مبادئ المحاسبة المقبولة عموًما كشرط لقبول أعمال وُمقرضو المعدات والمستثمرون المحتملون تقا

 الشركة.

 ً  بشان : مبادئ المحاسبة المقبولة , تهتم عموما

واإليرادات  الموجودات والمطلوبات المالية )مثل  الكشوفات ما هي العناصر التي يجب االعتراف بها في  -االعتراف   •

 )والنفقات 

المركز المالي  المالية ، القوائماإلبالغ عنها لكل عنصر من العناصر المدرجة في قياسها والمبالغ التي يجب  -القياس   •

)الميزانية العمومية ، نتائج العمليات )بيان اإليرادات والمصروفات والتغيرات في صافي المركز وبيان الدخل الشامل وما 

 (إلى ذلك

المالية وكيف يمكن   القوائمالذي ينبغي عرضه في  االجمالي المجموع الفرعي والمجموعما هي البنود و -عرض ال  •

 المالية الكشوفات تجميع البنود ضمن 

لمستخدمي البيانات المالية. إن اإلفصاحات  التي يجب االفصاح عنها ما هي المعلومات المحددة األكثر أهمية  -اإلفصاح  •

 . الرئيسية الكشوفات تكمل وتشرح المبالغ الواردة في 

 

 

 

 

 

 

 


