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الكثير من الشركات اليوم تلتزم بتطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً اذ تعتبر تلك المبادئ ، بمثابة "كتاب القواعد"  

ة في معظم البلدان , تم اشتقاق مبادئ المحاسبة المقبولة عموما من أساليب المحاسبة التقليدية و للمحاسبة التجاري

االنظمة االقتصادية والمحاسبية المطبقة للوحدات االقتصادية . يسعى صانعو القرار من مبادئ المحاسبة المقبولة 

مة والخاصة, الصغيرة والكبيرة . يمكن القول بانه  عموما استخدام هذه القواعد من قبل جميع الشركات سواء كانت  العا

تم تصميم مبادئ المحاسبة المقبولة عموما لتلبية متطلبات و احتياجات الشركات الكبيرة اكثر مما هو بالنسبة للصغيرة  

ال التجارية ذلك الن االمتثال لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما ادى إلى ظهور الكثيرمن المشاكل والعقبات بالنسبة لألعم

الصغيرة . ال يُطلب من الشركات غير العامة استخدام مبادئ المحاسبة المقبولة عموما ، ولكن بما أن المقرضين  

والمستثمرين المحتملين يرغبون عادة في رؤية البيانات المعدة وفقًا لقواعد مبادئ المحاسبة المقبولة عموًما ، فغالبًا ال  

 يار االمتثال لتلك المبادئ .يكون أمام هذه الشركات سوى خ

بصورة عامة , يتم استخدام المبادئ المحاسبية المقبولة عموما في المقام االول من قبل الشركات المتعددة الجنسيات 

)الشركات العمالقة ( من اجل االبالغ عن نتائجها المالية عبر العديد من البلدان وهي بمثابة اطار محاسبي متكامل لعمل 

ت , وان أحد اهم أسباب استخدام مبادئ المحاسبة المقبولة عموما من قبل تلك الشركات هو أن أي مستخدم  تلك الشركا

ذات عالقة بعمل تلك الشركات يستطيع قراءة البيانات المحاسبية لها و سوف يمتلك اساس معقول للمقارنة ما بين 

النشطة المماثلة. لذلك ان المبادئ المحاسبية تغطي  النتائج المالية لتلك الشركات سواء عبر السنوات المختلفة او ا

المصاريف   –االيرادات  –حق الملكية  –المطلوبات  –مجموعة واسعة من المفردات المحاسبية بما فيها ) الموجودات 

قود  ع  –العمالت االجنبية  –القيمة العادلة  –المشتقات والتحوط  –عرض القوائم المالية  –دمج االعمال التجارية  –

المحاسبة الخاصة بالصناعة ، مثل شركات الطيران ، واألنشطة   -االحداث الالحقة  –المعامالت غير النقدية  –االيجار 

 االستخراجية ، والرعاية الصحية ( 

 من ما تقدم يمكن تعريف المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً كاالتي : 

 "هي مجموعة من القواعد والمعايير المحاسبية التي تتبع عادة من اجل انجاز عملية االبالغ المالي لمنظمات االعمال"   

" هي مجموعة من القواعد واإلجراءات واالتفاقيات التي تحدد الممارسات المحاسبية المقبولة على نطاق واسع لالبالغ  

 وارشادات موسعة  وكذلك إجراءات مفصلة" .  عن المعلومات المالية والتي تتضمن توجيهات 
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" هي مجموعة من القواعد واألساليب والعمليات واإلجراءات التي تستخدمها الشركات في جميع القطاعات من أجل  

إعداد البيانات المالية الموحدة المتعلقة باالنشطة االقتصادية والكشف عن المعلومات حول المعامالت والتقارير بطريقة  

  موضوعية وغير متحيزة" . 

هي مجموعة مشتركة من المبادئ واالجراءات ومزيج من المعايير الموثوقة والطرق المقبولة التي تستخدم من اجل "

 تسهيل عملية تسجيل وتوصيل المعلومات المالية كما انها تساهم في تحسين تلك العملية بشكل واضح "   

ميع الممارسات والعمليات المحاسبية لتنظيم  " هي مجموعة من القواعد المحاسبية, المفاهيم والمبادئ التي تصف ج

البيانات المالية وتنظيم عملية تقديمها واإلبالغ عنها لمجموعة متنوعة من الكيانات التي تشمل الشركات المملوكة ملكية  

 خاصة  والعامة والمنظمات غير الربحية والحكومات " . 

جراءات التي تشمل التفاصيل القانونية والتجارية لالنشطة  " هي عبارة عن اطار متكامل من المعايير , القواعد واال

 االقتصادية المحددة من قبل الجمعيات المحاسبية المهنية والتي تم اعتمادها من قبل الشركات العالمية الكبيرة " . 

رها على مدى " هي مجموعة متكاملة ومنتظمة من القواعد , المفاهيم , االرشادات واالجراءات المحاسبية التي تم تطوي

سنوات عديدة من قبل عدد من الجمعيات المحاسبية المهنية الدولية استجابة لمتطلبات الجهات المستفيدة واعتماداً على 

الخبرة المتراكمة نتيجة لسلسلة من المشاكل المتعاقبة في العمل المحاسبي,  والتي تستخدمها منظمات االعمال من اجل  

 انجاز المهام التالية : 

             ص البيانات المالية الخاصة بها بشكل صحيح في السجالت المحاسبية ؛تلخي ▪

 تنظيم السجالت المحاسبية من اجل تسهيل اعداد الكشوفات المالية.  ▪

 االفصاح عن بعض المعلومات المطلوبة للجهات المستفيدة داخل وخارج الشركة بصورة موضوعية ودقيقة.    ▪

 

بالرجوع الى الوراء , وتدقيق ومراجعة تاريخ ظهورالقيد المزدوج في القرن الثالث عشر الذي يعتبر نقطة 

االنطالق للمحاسبة , نالحظ بان الممارسات المحاسبية قد ازدادت تعقيدا مع تعقيد االعمال في االسواق العالمية , 

تفتقد الى معايير او قواعد محاسبية موحدة حتى بداية القرن العشرين . بدون هذه القواعد لكنها بنفس الوقت ظلت 

الموحدة في عملية االبالغ المالي سوف تكون الشركات لها الحرية الكافية للتالعب ببعض النتائج واظهار تلك 

هام المقارنة بالنسبة لتقارير شركة النتائج بشكل ايجابي تلبية لمتطلبات جهة معينة دون اخرى . هذا سوف يعقد من م

معينة مع الشركات االخرى المماثلة, في النهاية ، تلك العملية كان لها نتائج سلبية و ضارة جدًا على االقتصاد ، 

حيث إن الكساد العظيم الذي حصل في الواليات المتحدة يُعزى على نطاق واسع إلى تقارير األعمال المضللة في 

 تلك الفترة .
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بادئ محاسبية متفق عليها بشكل مثالي , قد تختلف تلك المبادئ بسبب اختالف الصناعة او في الواقع التوجد هناك م

  1936اختالف طبيعة الموقع الجغرفي لالنشطة التجارية , ان مصطلح المبادئ المحاسبية تم استخدامة الول مره عام 

يع بعض القوانين مثل قانون  من قبل المعهد االمريكي للمحاسبين , ثم ظهرت تلك المبادئ بشكل واضح مع تشر

االوراق المالية وقانون تبادل االوراق المالية , بسبب تلك القوانين كانت هناك  سلسلة من التصريحات من قبل هيئة 

االوراق المالية في الواليات المتحدة التي تدعو الى تطبيق تلك المبادئ بشكل صريح , اذ تتطلب تلك الهيئة من بعض 

بتطبيق تلك المبادئ من اجل ان تكون النتائج قابلة للمقارنة النه سوف تكون هناك فروقات واسعة  الشركات ان تلتزم

وكبيرة في عملية اعداد القوائم المالية من شركة الخرى. ان الجمعيات المحاسبية المهنية التي تدعمها الحكومة لها  

بة والمسؤولة عن مراقبة وتحديث تلك المبادئ بشكل دور في تطبيق تلك المبادئ , اذ تمثل الجهات المخولة في المحاس

مستمروبانتظام وهي المصدر النهائي لالرشادات المحاسبية التي تعتمد عليها الشركات العداد بياناتها المالية . في 

تم انشاء مجلس معايير المحاسبة المالية كمنظمة محاسبية مستقلة ساهمت في تحديث والمراقبة على   1973العام 

مبادئ ثم تم تصميم التسلسل الهرمي لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما لتحسين التقارير المالية. يتكون هذا التسلسل ال

من إطار عمل الختيار المبادئ التي ينبغي للمحاسبين العموميين استخدامها في إعداد البيانات المالية بما يتماشى مع  

ً في الوالي ات المتحدة. في الجزء العلوي من التسلسل الهرمي للمبادئ المحاسبية  مبادئ المحاسبة المقبولة عموما

المقبولة عموما ، هناك بيانات صادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية وآراء المعهد األمريكي للمحاسبين  

ملت جنبا الى القانونيين , في االربعين سنة الماضية  توسعت انشطة مجلس معايير المحاسبة المالية بشكل كبير اذ ع

جنب مع المعهد االمريكي للمحاسبين القانونيين واستطاعت من السيطرة على تطبيق وتحديث تلك المبادئ بالنسبة  

 للشركات الخاصة وغير الربحية باالضافة الى الشركات العامة .  

 


