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الحمد هللا رب العالمين، خالق السموات واألرض، وجاعل الظلمات والنور،          

وصلى اهللا على سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين، أنقـذ اهللا بـه البـشر مـن                 

 الذي له ما فـي الـسموات         اهللا الضاللة، وهدى الناس إلى صراط مستقيم، صراط      

  .وبعد... واألرض، وإلى اهللا تصير األمور

طورات اإلقتصادية التي شهدها العالم وما صحبها من تقدم هائل في           مع الت 

كافة العلوم والمجاالت، نشأت الحاجة إلى تطور مهنة المحاسبة حتى تواكب هـذه             

التطورات، حيث شهدت السنوات األخيرة نمواً هائالً في حجم اإلستثمارات الدوليـة      

 وإنتشاراً للشركات الدولية متعددة     وتضاعفاً كبيراً في حجم التجارة العالمية، وتطوراً      

الجنسيات وامتداد لنشاطها ليشمل العديد من دول العالم، األمر الذي أوجب ظهـور             

فرع المحاسبة الدولية كفرع جديد من فروع المحاسبة ليكون قادراً على متابعة هذه             

 حلول للمشكالت المحاسبية التي تعانيها هذه الـشركات،         التطورات ومعالجة ووضع  

خاصة ما يتعلق منها بتفسير القوائم المالية المعدة في الدول األجنبية وإعداد القوائم             

المالية الموحدة للشركات الدولية، والمحاسبة عن التضخم ومعالجة فـروق أسـعار            

  .الصرف ومحاسبة الضرائب الدولية وتحديد أسعار التحويل على المستوى الدولي

لى بيئة األعمال الدولية والعوامل التـي       ويعد هذا الكتاب محاولة للتعرف ع     

تؤثر في النظم المحاسبية على المستوى الدولي للوقوف على المعالجات المحاسـبية            

للمعامالت المالية واإلقتصادية ذات البعد الدولي في ضوء ما صدر عـن الهيئـات              

 قـد روعـي فيـه أن      المحاسبية الدولية واإلقليمية والمحلية من معايير محاسبية، و       

  ديمــتق
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يتضمن في نهاية كل فصل مجموعة مختارة مـن األسـئلة والتمـارين العمليـة،               

  .باإلضافة إلى مجموعة من الحاالت واألمثلة التطبيقية المحلولة

وقد نظم هذا الكتاب في ستة فصول تناول الناحيتين النظرية والعمليـة للمحاسـبة              

  .الدولية

  نـشأتها  يـة مـن حيـث     فيتناول الفصل األول اإلطار العام للمحاسبة الدول      

  .مفهومها وأهميتها والعوامل المؤثرة في النظم المحاسبية على المستوى الدوليو

أما الفصل الثاني فيتناول دور الهيئات والمنظمـات المحليـة واإلقليميـة            

والدولية في تحقيق التوافق المحاسبي الدولي وما صدر عن هذه الهيئات والمنظمات            

اجعة ودورها في التقريب بين النظم المحاسبية في الدول         من معايير للمحاسبة والمر   

  .المختلفة

ويتناول الفصل الثالث مشكلة المحاسبة عن المعامالت بعملة أجنبيـة ومـا            

يرتبط بها من معالجة لفروق أسعار الصرف فيعرف أسعار الصرف ويحدد أنواعها            

المختلفـة لتـسجيل    والعوامل المؤثرة فيها والطرق المحاسبية المستخدمة في الدول         

 بعملة أجنبية والمعالجة المحاسبية في ضوء معايير المحاسـبة الدوليـة            تالمعامال

  .والمعالجة المحاسبية لعقود الصرف اآلجلة

أما الفصل الرابع فيتناول ترجمة القـوائم الماليـة للـشركات األجنبيـة،             

ة القوائم الماليـة     الموحدة والطرق المحاسبية لترجم    وإجراءات إعداد القوائم المالية   

  .األجنبية موضحاً مزايا وعيوب كل طريقة

محاسـبة  (ويتناول الفصل الخامس المحاسبة في ظـل تغيـرات األسـعار       

مبيناً جذور هذه المشكلة وأسباب حدوث ظاهرة التضخم وأنواع التـضخم           ) التضخم
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ض ومدى اإلهتمام بهذه الظاهرة في الفكر اإلسالمي وفي الفكر الحديث، كما يعـر            

  .المعالجة المحاسبية لهذه الظاهرة والمداخل المستخدمة في هذه المعالجة

والفصل السادس يتناول التحاسب الضريبي الدولي وتحديد أسعار التحويـل          

الدولية موضحاً أسباب اختالف النظم الضريبية الوطنية ومداخل التحاسب الضريبي          

دولية، وتحديد أسعار التحويل    والتحاسب الضريبي من منظور المعايير المحاسبية ال      

  .الدولية ومداخل تحديدها والعوامل المؤثرة في تحديدها

وصلى اهللا على المبعوث رحمة للعالمين، رسول الهدى ومرشد اإلنـسانية           

  .إلى طريق النجاة والفالح، وعلى آله وصحبه وسلم

  والحمد هللا رب العاملين،،،

  

  

  رأفت حسين مطير. أ

23/01/2008  



ز 

 א

א. א
א א:א מ א   א

  ........................................................................تمهيد 

 3 ............................................... نشأة المحاسبة الدولية1-1

 4 .................................. أسباب االهتمام بالمحاسبة الدولية 1-2

 5 ............................................ تعريف المحاسبة الدولية 1-3

 8 ............................................ أهداف المحاسبة الدولية 1-4

 8 ......................سبية الدولية  العوامل المؤثرة في النظم المحا1-5
 10 .......................................  العوامل االجتماعية1-5-1 
 12 ........................................ العوامل االقتصادية 1-5-2 
 14 ............................. العوامل السياسية والقانونية 1-5-3 
 15 ..........................................العوامل التعليمية  1-5-4 
 16 ............................................ العوامل الدينية 1-5-5 

 17 ..............................................................أسئلة وتمارين 
  

א א:א אא
א א א

א א א  א
 

  ................................................................تمهيد 

 23 ............................................... الهيئات المحلية 2-1
 23 ...............ين والمراجعين الفلسطينية  جمعية المحاسب2-1-1 
 24 .......... جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية 2-1-2 

 25 .................................................. الهيئات اإلقليمية 2-2
 25 .................... المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 2-2-1 



ز 

 26 ....................................... الهيئات والمنظمات الدولية 2-3
 26 ............................ المنظمات االقتصادية الدولية 2-3-1 
 26 ............................ صندوق النقد الدولي 2-3-1-1       
 28 .................. البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 2-3-1-2       
 29 ......................... منظمة التجارة العالمية 2-3-1-3       
 33 .............................   الهيئات المحاسبية الدولية 2-3-2 
 33 .................. لجنة معايير المحاسبة الدولية 2-3-2-1      
 40 ........................ االتحاد الدولي للمحاسبين 2-3-2-2     

 48 ....................... المعايير الدولية والتوافق المحاسبي الدولي2-4

 51 ..........................................................ملحق الفصل 

    57 .........................................................أسئلة وتمارين 
א א:א   א

  ...............................................................تمهيد 

 62 ........................................................المصطلحات 

 64 ............................................... أسعار الصرف 3-1
 64 ....................................تعريف سعر الصرف 3-1-1 
 65 .................................. أنواع أسعار الصرف 3-1-2 
 67 ................العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الصرف 3-1-3 

 71          .......................................... ية المعامالت بعملة أجنب3-2
 71 .................................... تعريف العملية األجنبية 3-2-1 
 74 ....... الطرق المحاسبية لتسجيل المعامالت بعملة أجنبية 3-2-2 
 83 ................ اإلثبات المحاسبي للمعامالت بعملة أجنبية 3-2-3 

 90 ............................. المحاسبة عن عقود الصرف اآلجلة 3-3
 91 ............................ تعريف عقد الصرف اآلجل 3-3-1 
 92 المعالجة المحاسبية لعقـود الـصرف اآلجلـة لتغطيـة           3-3-2 



ز 

 ..........................................المعامالت بعملة أجنبية 
 92  المحاسبة عن عقود الصرف اآلجلة لبيع عملة أجنبية 3-3-2-1 
المحاسبة عن عقود الصرف اآلجلـة لـشراء عملـة           3-3-2-2 

............................................................. أجنبية
99 

 105  ......................................................أسئلة وتمارين 

א א א:א א מ א   א
  ...................................................................تمهيد 

 113 .............................................................المصطلحات 

 115 ............................ إجراءات إعداد القوائم المالية الموحدة 4-1

 117 ........................المحاسبة عن العمليات في الدول األجنبية 4-2

 120 ......................... ترجمة القوائم المالية للشركات األجنبية 4-3

 121 .......................... أهداف ترجمة القوائم المالية األجنبية 4-4

 122 ................ الطرق المحاسبية لترجمة القوائم المالية األجنبية 4-5
 122 ................ غير المتداولة – طريقة البنود المتداولة 4-5-1 
 130 ................... غير النقدية - طريقة البنود النقدية  4-5-2 
 139 ........) الطريقة الزمنية( طريقة سعر الصرف المؤقت 4-5-3 
 142 .......................... طريقة سعر الصرف الجاري 4-5-4 

 151 ...........................................................ملحق الفصل 

 154  ...................................................حاالت عملية محلولة 

 167 .......................................................أسئلة وتمارين 

א א:א א   א
  ..............................................................: تمهيد

 180 .......................................................: المصطلحات

 182 .............................. على رأس المال  مفاهيم المحافظة5-1

 183 .............) التكلفة التاريخية( مزايا القياس المحاسبي التقليدي 5-2



ز 

 184 ..... آثار القياس المحاسبي التقليدي في ظل التغيرات في األسعار 5-3

المحاوالت لعالج بعض آثار القياس المحاسبي التقليدي في ظـل           5-4

 ................................................................التضخم
185 

  نظرة تاريخية على مدى االهتمام بالتغيرات في المستوى العـام            5-5

 ...................................................لألسعار ومعالجتها 
192 

 197 ..سعار في الفكر اإلسالمي القوائم المالية وتغير المستوى العام لأل5-6

 199 . التطبيق العملي لمعايير المحاسبة عن آثار التغيرات في األسعار 5-7
 التطبيق العملي لمدخل التكلفة التاريخية المعدلة بوحـدة         5-7-1 

 ........................................................النقد الثابتة 
199 

 227 .................................... الجارية  مدخل التكلفة5-7-2 

 241 تقييم للمداخل المستخدمة في عالج آثار التغيرات في مستوى األسعار   5-8

 243 .......................................................أسئلة وتمارين 

א א:א א א א  א
  ...............................................................تمهيد 

 263 .........................................................المصطلحات 

 264 ................................ اختالف النظم الضريبية الوطنية 6-1

 265 ................................................ أنواع الضرائب 6-2

 268 ................................................ األعباء الضريبية 6-3

 270 ...................................... مداخل التحاسب الضريبي 6-4

 272 ......... التحاسب الضريبي من منظور معايير المحاسبة الدولية 6-5

 277 ...................................حديد أسعار التحويل الدولية  ت6-6

 278 ............................ مداخل تحديد أسعار التحويل الدولية 6-7

 281 ............... العوامل المؤثرة في تحديد أسعار التحويل الدولية 6-8

 292 .......................................................أسئلة وتمارين 

 300 ........................................................قائمة المراجع 



ز 

  


