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  :شكر و تقدير
  الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين وبعد:

فهذا الفضل من اهللا سبحانه وتعالى أوال أن وفقنا وأعاننا ويسرنا إلى إتمام هذا العمل، فـالحمد هللا حمدا  

  كثيرا طيبا مباركا فيه.

بالشكر الجزيل واالحترام إلى األستاذ الفـاضل الدكتور ياسين  يطيب لنا بعد شكر اهللا عزوجل أن نتقدم  

  لعكيكزة لتفضله باإلشراف على هذا البحث؛

ونتقدم بالشكر إلى أساتذتنا الكرام وأستاذاتنا الفضليات وكل من علمنا حرفـا، وإلى كل من شجعنا ولو  

  بكلمة نصح وإرشاد فشكرا لكم جزيال؛

لى كل من ساندنا من قريب أو بعيد على إنجاز هذا العمل، وال  كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير إ

ننسى أن نتقدم بالشكر والعرفـان إلى جامعة برج بوعريريج ونخص بالذكر كلية العلوم االقتصادية  

  والتجارية وعلوم التسيير إدارة وأساتذة وعماال على المساعدة والرعاية وحسن المعاملة؛

ل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا، فـإن أصبنا فمن اهللا وإن  نسأل اهللا العلي القدير أن يجع

  فمن أنفسنا واهللا ولي التوفيق. أخطأنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 داء:ـــــهاإل
  

  أهدي هذا العمل المتواضع: 

  إلى والدي الكريمين حفظهما اهللا أبي وأمي ...

  إلى إخوتي وأخواتي ... 

  إلى زمالئي وأصدقـائي المقربين...

وإلى كل قـلوب كانت تفرح لفرحتي ،وتأسى لما  

  يصيبني...

 

 سمهانا 

 



 داء:ـــــهاإل
  

  في عمرهم...  إلى الوالدين الكريمين حفظهما اهللا وأطال

  إلى كل إخواني وأختي الغالية...

  إلى الزمالء واألصدقـاء...

  إلى كل من أحب...

إليهم جميعا أهدي هذا البحث المتواضع      

  

 

  حبيبة 
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    مقدمة:   

نظرا للبعد الدويل الذي بلغته البيئة احملاسبية بتطور األحداث االقتصادية وتنوع املؤثرات على احملاسبة، أصبح من 

تواجههم على أسس متقاربة ملختلف األنظمة الضروري اجياد مرجعية كافية للمحاسبني حلل كثري من املشاكل اليت 

احملاسبية، وبالتايل توفري الشروط الالزمة إلعداد معلومات مالية وفق إطار حمدد من املعرفة احملاسبية مبا حتمله من 

 خصائص متيزه عن باقي املعارف األخرى.

نة معايري احملاسبة الدولية بتطوير وإصدار ولألمهية البالغة اليت حيظى ا اإلطار املفاهيمي للمحاسبة املالية قامت جل

ام الس من طرف جملس معايري احملاسبة الدولية، وقفيما بعد  يتهتبنمت ، 1989إطار مفاهيمي خاص ا عام 

حيدد ، الذي بدوره 2018خري لإلطار املفاهيمي للتقارير املالية املعدل عام صدار األبتعديله مرتني، كان اإل

عداد التقارير املالية ووضع إرشادات للمعدين يف تطوير سياسات حماسبية متسقة من املفاهيم إلجمموعة شاملة 

 ومساعدة اآلخرين على فهم وتفسري املعايري.

تقرير املايل دورا هاما يف احملافظة على جودة املعلومات املالية من أجل لتلعب عمليات حتسني اإلطار املفاهيمي ل

عدم لوذلك   و كل مفاهيم هذا اإلطار،أر يف بعض قتصادية واملالية اليت تفرض إعادة النظاالستجابة للمتغريات اال

طار املفاهيمي للتقرير املايل مل جتد ن عملية التحسني وحتديث اإلأىل إ ستجدةا لألحداث االقتصادية املير امس

الختالفات بني ما هو مطبق من قواعد يف ىل زيادة اإمما أدى  ،للنظام احملاسيب املايل املفاهيميصداها يف اإلطار 

إىل يومنا هذا، وبني ما يشهده اإلطار  2010للنظام احملاسيب املايل بدءا من تاريخ تطبيقه  املفاهيمياإلطار 

  .اسيب املايلللنظام احملطار التصوري املفاهيمي للتقرير املايل من حتديثات لذلك أصبح اإل

  االشكالية التالية:وبناءا على هذا ميكن صياغة 

ما مدى توافق اإلطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي مع اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية 

  للتقرير المالي؟

  األسئلة الفرعية:

  ة للبحث ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية:يلإلجابة على اإلشكالية الرئيس

  يب املايل؟ما هي مكونات اإلطار املفاهيمي للنظام احملاس �

 ماهي أهم التعديالت اليت طرأت على اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية؟ �
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 هل اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل يوافق اإلطار املفاهيمي للمعايري الدولية؟ �

  فرضيات الدراسة:

 لإلجابة على التساؤالت املطروحة مت االستناد على الفرضيات التالية:

  هناك العديد من التغريات اجلوهرية اليت طرأت على اإلطار املفاهيمي للمعايري الدولية للتقرير املايل.  �

 اليتوافق اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل مع اإلطار املفاهيمي للمعايري الدولية للتقرير املايل.  �

  أهمية الدراسة:

  الية هو القاعدة األساسية واملنطلق إلعداد وتطور املعايري الدولية؛كون اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير امل �

للنظام احملاسيب املايل وتسليط الضوء على مشكلة عدم مسايرته والتغريات  املفاهيميفهم طبيعة اإلطار  �

  احلاصلة يف اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية.

 أهداف البحث:

  اف أمهها ما يلي:يهدف البحث إىل العديد من األهد

  للنظام احملاسيب املايل؛ املفاهيميعرض عام لإلطار  �

  عرض أهم احملطات الزمنية اليت مر ا اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية؛ �

  اإلحاطة باإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية ومعرفة أهم التعديالت اجلوهرية؛ �

  ؛2018التقارير املالية بنسخته الكاملة عرض اإلطار املفاهيمي إلعداد  �

للنظام احملاسيب  املفاهيميتوضيح أوجه االختالف والتشابه بني اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية واإلطار 

  .املايل

  دوافع اختيار الدراسة:

  الرغبة الشخصية يف دراسة املوضوع؛ �

  ديد يف اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية؛جتناسب املوضوع مع جمال التخصص إذ أنه يتطرق لل �

 اجلديد؛ التعرف على اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية �

 لفت االنتباه إىل التغريات واالستحداثات احلاصلة يف اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية؛ �
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  المنهج المتبع: 

لغاية حتقيق أهداف الدراسة واإلجابة على اإلشكالية املطروحة مت االعتماد على املنهج الوصفي يف عرض النظري 

مع االعتماد على املنهج املقارن يف  للنظام احملاسيب املايل املفاهيمي تقارير املالية واإلطاراللإلطار املفاهيمي إلعداد 

  دراسة املقارنة بينهما.

  هيكل الدراسة: 

للنظام احملاسيب املايل املفاهيمي ىل دراسة نظرية حول اإلطار إ، مت التطرق يف الفصل األول تضمن البحث فصلني

   :من خالل تقسيمه إىل مبحثني

  ؛ىل بعض جوانب املوضوعإ تطرقت يتناول الدراسات السابقة اليت :المبحث األول

  ؛للنظام احملاسيب املايل املفاهيميفشمل اإلطار  :المبحث الثاني

للنظام  املفاهيميبني اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية واإلطار ة يتناول دراسة مقارن ما الفصل الثاينأ

  :احملاسيب املايل من خالل

  ؛الذي يتناول اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية :المبحث األول

  الذي يستعرض دراسة مقارنة. المبحث الثاني:

  

  

  



 اإلطار النظري للدراسةالفصل األول: 

 تمهيد 

اإلطــــــــــــــــار املفــــــــــــــــاهيمي للنظــــــــــــــــام  املبحــــــــــــــــث األول: 

 احملاسيب املايل

املطلـــــــب األول: عـــــــرض اإلطـــــــار املفـــــــاهيمي للنظـــــــام  

 احملاسيب املايل

املطلــــــــــــب الثــــــــــــاين: مبــــــــــــادئ و اتفاقيــــــــــــات اإلطــــــــــــار  

 املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل

الثالــــــــث: القــــــــوائم املاليـــــــة حســــــــب النظــــــــام  املطلـــــــب 

 احملاسيب املايل

 املبحث الثاين: دراسات سابقة حول املوضوع 

  الفصل الصةخ 
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 ����د: 

طار الذي يشمل هو اإلف ،النظام احملاسيب هو جمموعة من القواعد واملمارسات احملاسبية اليت تسود بلد معني  

فاتر والسجالت احملاسبية  القواعد واألسس اليت تساعد املؤسسة على تبويب وتسجيل عملياا وإثباا يف الد

دي املوجه الذي اعتمدته نظور وبناءا على النظام االقتصاامل، ومن هذا حتوي معلومة مالية مفيدة ماليةقوائم واعداد 

صبح من الضروري توفري قواعد وأسس حماسبية تتماشى والتطورات اجلديدة، لذا قامت اجلزائر بوضع أاجلزائر 

  .مع معايري احملاسبية الدولية اليت تشكل مرجعا دولياوذلك متاشيا ديد النظام احملاسيب املايل اجل

قتصاد اجلزائري على الإذن هذه التطورات أصبحت تشكل حميطا مؤثرا يف املؤسسات اجلزائرية ويف ظل انفتاح ا 

 حماسيب مايل يتكيف معها،، ومتاشيا مع البيئة االقتصادية العاملية ال بد على الدولة اجلزائرية أن تضع نظام العوملة

  وهذا ما سنحاول التطرق إليه يف هذا الفصل من خالل: 

  للنظام المحاسبي المالي؛ مفاهيمياإلطار ال المبحث األول:

  الدراسات السابقة؛ المبحث الثاني:
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  للنظام المحاسبي المالي المفاهيمي: اإلطار األول المبحث

يشكل دليال إلعداد وعرض املعايري احملاسبية وتأويلها،  مفاهيميالنظام احملاسيب اجلزائري على إطار  تضمن 

واختيار الطرق احملاسبية املالئمة عندما تكون هناك بعض املعامالت أو األحداث االقتصادية اليت يقوم ا الكيان. 

اخلصوم، النواتج  ،للنظام احملاسيب املايل على مفاهيم لكل من احملاسبة املالية، األصول املفاهيميواحتوى اإلطار 

وجمال تطبيق هذا النظام، ونص على جمموعة من املبادئ احملاسبية الواجب احرتامها كما حدد جمموعة من القواعد 

ات امللزمة قانونا مبسك حماسبة مالية التنظيمية للمحاسبة واليت جيب االلتزام ا ومراعاا من طرف مجيع الكيان

  وفق هذا النظام.

  للنظام المحاسبي المالي المفاهيميطار اإل طبيعةول: المطلب األ 

 والنظام احملاسيب املايل  )PCN( نقطة اختالف أساسية بني املخطط احملاسيب الوطين املفاهيمييعترب اإلطار   

(SCF)  مما أدى إىل غياب األهداف واملفاهيم واخلصائص اليت تسمح ، مفاهيميفاألول ال يعتمد على إطار

باستنباط الفروض واملبادئ، من أجل حتديد املعايري احملاسبية اليت تعرب عن املمارسات املقبولة يف جمال إعداد 

كل وعرض القوائم املالية. وبالتايل غياب مرجع يساعد يف احلكم على املمارسة احملاسبية ويسمح مبعاجلة املشا 

)  (PCGالطارئة، اليت كان يعتمد يف معاجلتها على اجتهاد السلطات الوصية أو على املخطط احملاسيب الفرنسي

  1الذي كان عرضة لعدة انتقادات.

 6للمحاسبة املالية، فوفقا للمادة  مفاهيميعلى ضرورة وجود إطار  07_11ولتدارك هذا النقص نص القانون 

، ومعايري حماسبية ومدونة حسابات تسمح بإعداد قوائم مالية مفاهيميامنه فإن النظام احملاسيب املايل يتضمن إطارا 

 املفاهيميمن نفس القانون فقد ورد فيها أن اإلطار  7على أساس املبادئ احملاسبية املعرتف ا عامة. وأما املادة 

يلها واختيار الطريقة احملاسبية املالئمة عندما تكون بعض املعامالت يشكل دليال إلعداد املعايري احملاسبية وتأو 

 املفاهيمي(األحداث االقتصادية) وغريها من األحداث غري معاجلة مبوجب معيار أو تأويل، فاإلطار 

  حيدد:و  يعرف

  

                                                   
، أطروحة  دراسة حالة مجموعة من المؤسسات االقتصادية-المؤسسات االقتصادية دور القوائم المالية في إعداد بطاقة األداء المتوازن في تقييم أداءبن خليفة محزة،  1

  .9، ص2018مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
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  جمال التطبيق؛ �

  االتفاقيات احملاسبية؛ ،املبادئ �

 1عباء.األ، األموال اخلاصة، واملنتجات و األصول، اخلصوم �

املفاهيم اليت تشكل  08-156من املرسوم التنفيذي  2للمحاسبة املالية يف املادة  املفاهيميوقد عرف اإلطار 

النوعية  ائصالتقيد ا واخلصأساس إعداد وعرض الكشوف املالية، كاالتفاقيات واملبادئ احملاسبية اليت يتعني 

  2.للمعلومة املالية، ويشكل مرجعا لوضع معايري جديدة ويسهل تفسري املعايري احملاسبية وفهم العمليات

للمحاسبة املالية يركز على التقارير املالية لكوا املنتج النهائي الذي يعد ملصلحة  املفاهيميالغرض من اإلطار 

  مستخدميها، ويكمن فيمايلي:

 ولة عن وضع معايري احملاسبة املالية بتوجيه جهودها يف وضع املعايري؛مساعدة اجلهات املسؤ  �

مساعدة احملاسبني املعتمدين وحمافظي احلسابات وغريهم يف حتديد املعاجلة احملاسبية السليمة املشاكل اليت مل  �

 تصدر هلا معايري حماسبة مالية بعد؛

 ؛ا وفهم حدود واستخدام تلك املعلوماتالتوضيح ملستخدمي القوائم املالية للمعلومات اليت تشمله �

الغرض من إيضاح أهداف التقارير املالية هو حتديد الوظيفة األساسية لتلك التقارير بشكل عام وطبيعة  �

املعلومات وحمتواها، ألن الوظيفة األساسية للتقارير املالية وطبيعة املعلومات اليت جيب أن حتتويها تتوقف على 

إليها مستخدمو هذه التقارير بصفة أساسية، فإن هذا اإلطار حيدد أيضا تلك املعلومات اليت حيتاج 

 االحتياجات بصفة عامة؛

 3معيارا حماسبيا فهو ال حيدد كيفية القياس أو اإلفصاح عن أي أمر؛ املفاهيمييعترب هذا اإلطار ال  �

  يهدف إىل املساعدة على: املفاهيمي، فإن اإلطار 08-156من املرسوم التنفيذي رقم  3ووفقا للمادة  

  تطوير املعايري احملاسبية؛ �

  حتضري الكشوف املالية؛ �

                                                   
  .5- 4،ص ص 2007،اجلزائر ، 7- 6،املادة  74اسيب املايل ،العدد املتضمن النظام احمل 11-07، القانون رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1
،اجلزائر  2،املادة  27املتضمن النظام احملاسيب املايل ،العدد  11-07يتضمن تطبيق أحكام القانون  156- 08املرسوم التنفيذي رقم  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2

  .11،ص 2008،
  .10ص ،مرجع سابقبن خليفة محزة،  3
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  تفسري املستعملني للمعلومة املتضمنة والكشوف املالية املعدة وفق املعايري احملاسبية؛ �

 1إبداء الرأي حول مدى مطابقة الكشوف املالية مع املعايري احملاسبية. �

 للنظام المحاسبي المالي  المفاهيمياإلطار مبادئ واتفاقيات الثاني: طلب الم

النظام احملاسيب املايل اجلزائري جمموعة من املبادئ واالتفاقيات املربرة لإلجراءات واملمارسات احملاسبية والواجب  تبىن

وامللزمة مبسك احملاسبة املالية يف إعداد الكشوف لضمان مالئمة ومصداقية  ،تطبيقها من طرف مجيع الشركات

ها، والتزام املشرع اجلزائري جبميع املبادئ احملاسبية املقبولة عموما واليت حتظى يعلومات احملاسبية املقدمة ملستعملامل

 08-156املتضمن النظام احملاسيب املايل واملرسوم التنفيذي  07-11باإلمجاع الدويل من خالل ما جاء يف القانون 

  دناه.أيف اجلدول  املتضمن تطبيق أحكام هذا القانون وهي موضحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
  .11،  ص، مرجع سابق27اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 1
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  أوال: المبادئ المحاسبية للنظام المحاسبي المالي

  المبادئ المحاسبية للنظام المحاسبي :)01(جدول

  المصدر التنظيمي والتشريعي  المبدأ المحاسبي

  156-08من المرسوم التنفيذي  11المادة   األهمية النسبية

  156-08من المرسوم التنفيذي  12المادة   استقاللية الدورات

  156-08من المرسوم التنفيذي  13المادة   األحداث الالحقة إلقفال السنة المالية

  156-08من المرسوم التنفيذي  14المادة   الحيطة والحذر

  156-08من المرسوم التنفيذي  15المادة   ديمومة الطرق المحاسبية

  156-08المرسوم التنفيذي من  17المادة   ثبات الميزانية االفتتاحية

   156-08من المرسوم التنفيذي  18المادة   أسبقية الواقع االقتصادي على الشكل القانوني

  11-07من القانون  06المادة 

  156-08من المرسوم التنفيذي  19المادة   الصورة الصادقة

  11-07من القانون  15المادة   عدم المقاصة

  11-07من القانون  16المادة   القيد المزدوج

  11-07من القانون  30المادة   الدورة المحاسبية

  11-07من القانون  10 المادة  الوحدة النقديةثبات 

 �������د �� ا�ط�ر ا���ر��� وا���ظ��� ��ظ�م ا��	���� ا�����عداد الطالبتين إمن  المصدر:
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  مبدأ األهمية النسبية:  - 1

املبدأ فيجب أن تربز القوائم املالية كل  فبمقتضى هذا ،08-156التنفيذي  من املرسوم 11كرست املادة 

ها اجتاه الكيان، وميكن مجع املبالغ غري املعتربة مع املبالغ يمعلومة مهمة ميكن أن تؤثر على حكم مستعمل

ة املسريين اخلاصة بعناصر مماثلة هلا من حيث الطبيعة والوظيفة وجيب أن تعكس الصورة للكشوف املالية معرف

معلومة اليت حيملوا عن الواقع واألمهية النسبية لألحداث املسجلة، ومبقتضى هذا املبدأ ميكن أال تطبق املعايري 

  1أو املبادئ احملاسبية على العناصر قليلة األمهية.

 :مبدأ استقاللية الدورات- 2

ينبغي أن تكون نتيجة كل سنة مالية فإنه  156-08من املرسوم التنفيذي  12تنص املادة طبقا هلذا املبدأ 

مستقلة عن السنة اليت سبقتها والسنة اليت تليها ومن أجل حتديدها يتعني أن تنسب إليها األحداث والعمليات 

  2اخلاصة ا فقط.

 األحداث الالحقة إلقفال السنة المالية :  - 3

جيب ربط حدث بالسنة املالية املقفلة إذا كانت له صلة  156-08من املرسوم التنفيذي  13املادة مبقتضى 

مالية مباشرة ومرجحة مع وضعية قائمة عند تاريخ إقفال السنة املالية ويكون معلوما بني هذا التاريخ وتاريخ 

 3املوافقة على حسابات هذه السنة املالية.

  مبدأ الحيطة والحذر: - 2

، حيث جيب أن تستجيب احملاسبة ملبدأ احليطة واحلذر الذي 156-08من املرسوم التنفيذي  14ورد يف املادة 

يؤدي إىل تقدير معقول للوقائع يف ظروف الشك، قصد تفادي حتول شكوك موجودة إىل املستقبل من شأا 

أن تثقل بالديون ممتلكات الكيان أو نتائجه، فينبغي أال يبالغ يف تقدير قيمة األصول والنواتج كما جيب أال 

                                                   
1
  .12، ص  مرجع سابق، 27العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 
  .12 ، صمرجع نفسه، 27العدد  ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية2

  .12 ، صمرجع نفسه، 27اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  3
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عباء، وجيب أن يؤدي تطبيق هذا املبدأ إىل تكوين احتياطات خفية أو مؤونات يمة اخلصوم واأليقلل من ق

 1مبالغ فيها.

  : ديمومة الطرق المحاسبية- 4

تغيري الطرق احملاسبية يعين التعديل يف املبادئ واألسس واالتفاقيات والقواعد واملمارسات احملاسبية اليت يطبقها 

على ضرورة االلتزام مببدأ ثبات الطرق احملاسبية  156-08من املرسوم التنفيذي  15الكيان، ونصت املادة 

بقواها ال يربر أي استثناء عن مبدأ دميومة الطرق احملاسبية إال بالبحث عن معلومة أفضل أو تغيري يف التنظيم، 

طرق والقواعد املتعلقة النفس فانسجام املعلومة احملاسبية وقابلية مقارنتها خالل الفرتات املتعاقبة يقتضي تطبيق 

  بتقييم العناصر وعرض املعلومة.

واملتعلق بتحديد تغيري التقديرات أو الطرق احملاسبية، بقوله  2008جويلية  26كما أكد ذلك القرار املؤرخ يف 

ال ميكن تغيري طريقة حماسبية إال إذا كان هذا التغيري مفروضا يف إطار تنظيم جديد وكان يسمح بنوع من 

   التحسني يف عملية تقدمي الكشوف املالية للكيان املعين.

  مبدأ ثبات الميزانية االفتتاحية : - 3

جيب أن تكون امليزانية االفتتاحية للسنة املالية مطابقة  بأنه 156-08من املرسوم التنفيذي  17تنص املادة 

  2مليزانية اقفال السنة املالية السابقة.

  القانوني: الشكلعلى االقتصادي الواقع أسبقية مبدأ  - 4

هذا املبدأ بقوهلا تقيد العمليات يف احملاسبة وتعرض ضمن  08-156من املرسوم التنفيذي  18املادة  كرست

 3كشوف مالية، طبقا لطبيعتها ولواقعها املايل واالقتصادي، دون التمسك فقط مبظهرها القانوين.

  :مبدأ الصورة الصادقة - 5

أنه جيب أن تستجيب الكشوف املالية بطبيعتها  156-08رقم من املرسوم التنفيذي  19جاء يف املادة 

ونوعيتها وضمن احرتام املبادئ والقواعد احملاسبية إىل هدف إعطاء صورة صادقة مبنح معلومات مناسبة عن 

                                                   
1
  .12، ص27، العددمرجع سابقاجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  

  .12، ص27، العددمرجع سابقاجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  2
3
  12، ص27، العددمرجع سابقاجلريدة الرمسية اجلمهورية اجلزائرية ،  
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الوضعية املالية وتغري الوضعية املالية للكيان، ففي احلالة اليت يتبني فيها أن تطبيق القواعد احملاسبية غري مالئم 

 1 ورة صادقة عن الكيان من الضروري اإلشارة إىل أسباب ذلك ضمن ملحق الكشوف املالية.لتقدمي ص

  مبدأ عدم المقاصة: -6

أنه ميكن إجراء أي مقاصة بني عنصر من األصول وعنصر من  11-07من القانون  15جاء يف املادة 

املقاصة على أسس قانونية أو اخلصوم، وال بني عنصر من األعباء وعنصر من النواتج، إال إذا متت هذه 

عباء والنواتج بالتتابع أو على قق عناصر هذه األصول واخلصوم واألتعاقدية، أو إذا كان من املقرر أصال حت

  2أساس صاف.

  مبدأ القيد المزدوج: - 7

ب أن أن الكتابات احملاسبية حترر وفقا ملبدأ القيد املزدوج (دفرت اليومية) وجي 11- 07من القانون  16يف املادة 

حيتوي كل تسجيل حماسيب على األقل حسابني اثنني، أحدمها مدين واآلخر دائن، يف ظل احرتام التسلسل 

 3الزمين يف تسجيل العمليات، وجيب أن يكون املبلغ املدين مساوي للمبلغ الدائن.

      المحاسبية: دورةال مبدأ -8

ثين عشر شهرا تغطى السنة املدنية غري أنه ميكن االسنة املالية احملاسبية ب 11-07من القانون  30حددت املادة 

  ديسمرب، وهذا عندما: 31السماح لكيان معني قفل السنة املالية يف تاريخ آخر غري 

  ارتباط نشاط الكيان بدورة استغالل ال تتماشى مع السنة املالية؛  �

  احلاالت االستثنائية اليت يكون فيها مدة السنة املالية أقل أو أكثر من اثين عشر شهرا؛ يف �

 4السيما يف حالة إنشاء أو وقف نشاط الكيان أو حالة تغيري تاريخ القفل وجيب حتديد املدة املقررة. �

 مبدأ ثبات الوحدة النقدية:  - 9

كل كيان باحرتام مبدأ الوحدة النقدية ويشكل الدينار اجلزائري   156-08من املرسوم التنفيذي  10ألزمت املادة 

وحدة القياس الوحيدة لتسجيل معامالت الشركة، ويشكل وحدة قياس املعلومة اليت حتملها الكشوف املالية، وال 

                                                   
  13، ص مرجع نفسه، 27اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  1
  .4، ص مرجع سايق،  74 ية للجمهورية اجلزائرية، العدداجلريدة الرمس 2
  .4، ص مرجع نفسه، 74اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  3
  .6، ص مرجع سابق، 74اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 4
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تحديد تدرج يف احلسابات إال املعامالت اليت ميكن تقوميها نقدا، غري أنه ميكن ذكر املعلومات غري القابلة لل

 1الكمي، والتقومي النقدي، واليت ميكن أن تكون ذات أثر مايل يف ملحق الكشوف املالية.

  االتفاقيات المحاسبية  :ثانيا

عند إعداد وعرض القوائم املالية يقضي النظام احملاسيب املايل باحرتام ثالث اتفاقيات حماسبية عرضها اإلطار  

  التصوري كما يلي:

 تعترب املؤسسة كيان حماسيب مستقل ومنفصل عن أصحاا. :الوحدة االقتصادية - 1

وحدة القياس الواحدة لتسهيل معامالت املؤسسة، وعرضها يف القوائم املالية  :اتفاقية من الوحدة النقدية - 2

 .)DA(هي الدينار اجلزائري 

واألدوات  ،البيولوجيةيتم قياس بعض األصول بالقيمة العادلة، مثل األصول  التاريخية: تكلفةاتفاقية ال - 3

 2املالية.

 SCFالمطلب الثالث :القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي 

تتمثل أهم خمرجات النظام احملاسيب املايل يف جمموعة من القوائم األساسية (الكشوفات املالية) على شكل جداول  

املالية للمؤسسة وممتلكاا  ة حول الوضعيةوبيانات مرتابطة ومتكاملة، دف إىل تقدمي معلومات وصورة صادق

عتها ووضعية خزينتها يف اية الدورة املالية. تكون مفيدة موعة واسعة موعة من املستخدمني وتسمح هلم اوجن

باختاذ قرارام االقتصادية، وعليه سوف نتطرق يف هذا املطلب إىل أهم القوائم املالية اليت حددها النظام احملاسيب 

 املايل وكذا عناصرها وكيفية تقييمها باإلضافة إىل الفرضيات واخلصائص النوعية إلعداد القوائم املالية.

 :القوائم المالية - أوال 

يف جمال تطبيقها  من النظام احملاسيب املايل أنه على كل مؤسسة تدخل 11-07قانون المن  25لقد حددت املادة 

زمة بإعداد قوائم مالية سنوية، وتتضمن القوائم املالية اخلاصة بالكيانات االقتصادية، ما عدا هلذا النظام مل

 :3الكيانات الصغرية وتتمثل هذه القوائم يف

                                                   
  .12، صمرجع سابق، 74العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  1
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسبرب، جامعة   مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع المرجع المحاسبي الدولي في اعداد القوائم المالية،.عبادي عبد القادر،  2

  .56حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، ص

  
  .82م، ص 2009مارس  25، الصادر يف 19جلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  3
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حتتوي على عمودين، األول للسنة اجلارية، والثاين خمصص للسنة السابقة (حيتوي على األرصدة  الميزانية: - 1

 ؛  ةفقط) وتتضمن العناصر املرتبطة بتقييم الوضعية املالية للمؤسس

ترتب فيه األعباء حيل طبيعتها أو حسب الوظيفة، كذلك حيتوي على أرصدة السنة  حساب النتيجة : - 2

 نة اجلارية، ويتضمن العناصر املتعلقة بتقييم األداء؛  السابقة، ومعطيات الس

ميكن اعداد باستعمال الطريقة املباشرة أو غري املباشرة، ويتضمن التغريات اليت جدول تدفقات الخزينة:  - 3

ويهدف إىل توفري قاعدة ملستعملي القوائم املالية لتقييم قدرة املؤسسة  ( أ، ب)حتدث يف العناصر السابقة 

 على توليد سيولة اخلزينة وما يعادهلا، وكذا معلومات حول استعمال السيولة؛

يشكل هذا اجلدول حتليال للحركات اليت أثرت يف الفصول املشكلة لرؤوس  جدول تغير األموال الخاصة: - 4

 خالل السنة املالية؛األموال اخلاصة ىف املؤسسة 

 1ملحق يبني القواعد والطرق احملاسبية املستعملة ويوفر معلومات مكملة عن امليزانية وحساب النتائج. - 5

 :عناصر القوائم المالية - ثانيا 

للنظام احملاسيب املايل كل من األصول، اخلصوم، النواتج، األعباء ونتيجة الدورة الصافية  املفاهيميعرف اإلطار   

  .156-08من خالل مواد املرسوم التنفيذي 

 : األصول - 1

هي املوارد اليت يسريها الكيان بفعل أحداث ماضية واملوجهة ألن توفر له منافع اقتصادية مستقبلية، فشرط إدراج  

لقدرة على حتقيق منافع اقتصادية للكيان. وتنقسم األصول إىل: أصول جارية وأصول غري األصل هو التسيري وا

 جارية

  حتتوي األصول اجلارية على ما يلي:

اليت يتوقع الكيان حتقيقها أو بيعها أو استهالكها يف إطار دورة االستغالل العادية اليت متثل الفرتة  األصول �

 املمتدة بني اقتناء املواد األولية أو البضائع اليت تدخل يف عملية االستغالل وإجنازها يف شكل سيولة اخلزينة؛

 12قصرية واليت يتوقع الكيان حتقيقها خالل  األصول اليت يتم حيازا أساسا ألغراض املعامالت أو ملدة �

 شهرا؛

                                                   
اجلزائر،  -، ديوان املطبوعات اجلامعة، بن عكنونSCF و النظام المحاسبي المالي  IFRSالمحاسبة المالية وفقا للمعايير الدواية لإلبالغ المالي شعيب شنوف,  1

  .21/22ص
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 السيوالت أو شبه السيوالت اليت ال خيضع استعماهلا لقيود. �

 كما احتوت األصول غري اجلارية على:

  األصول املوجهة لالستعمال املستمر لتغطية احتياجات أنشطة الكيان مثل األموال العينية الثابتة أو املعنوية؛ �

شهرا  12خالل حيازا لغرض توظيفها على املدى الطويل أو غري املوجهة ألن يتم حتقيقها األصول اليت تتم  �

  قفال؛ابتداء من تاريخ اإل

هي االلتزامات الراهنة للكيان الناجتة عن أحداث ماضية واليت يتمثل انقضاؤها بالنسبة للكيان يف الخصوم:  - 2

 يلي: خروج موارد ممثلة ملنافع اقتصادية. وتصنف اخلصوم كما

  خصوم جارية عندما:

 يتوقع أن يتم تسويتها خالل دورة االستغالل العادية؛ �

 قفال؛شهرا املوالية لتاريخ اإل 12خالل أو جيب تسديدها  �

 تصنف باقي اخلصوم كخصوم غري جارية. �

شكل  تتمثل منتوجات سنة مالية يف تزايد املزايا االقتصادية اليت حتققت خالل السنة املالية يف النواتج:-3

مداخيل أو زيادة يف األصول أو اخنفاض يف اخلصوم، كما متثل املنتوجات استعادة خسارة يف القيمة واالحتياطات 

  ة.احملدد

تتمثل أعباء سنة مالية يف تناقص املزايا االقتصادية اليت حصلت خالل السنة املالية يف شكل خروج  األعباء:-4

  .فهي متثل اخنفاض يف املنافع االقتصادية أثناء الدورة احملاسبيةأو اخنفاض أصول أو يف شكل ظهور خصوم، 

تساوي النتيجة الصافية للسنة املالية الفارق بني جمموع املنتوجات وجمموع األعباء  :نتيجة الدورة الصافية-5

دا العمليات اليت تؤثر لتلك السنة املالية، ويكون مطابقا لتغري األموال اخلاصة بني بداية السنة املالية وايتها، ما ع

 1.مباشرة على مبلغ رؤوس األموال اخلاصة وال تؤثر على األعباء أو املنتوجات

 

  

                                                   
1
  .14 - 13،املرجع السابق، ص ص  27اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
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 الخصائص النوعية للمعلومة المالية: -ثالثا 

سرد أربع خصائص ي  08/156من املرسوم التنفيذي  08يف املادة  للنظام احملاسيب املايل املفاهيمياكتفى اإلطار 

نوعية، جيب على املعلومة الواردة يف الكشوف املالية أن تتسم ا وترك تعريفها ملعجم التعاريف امللحق بالقرار رقم 

  الذي عرفها كما يلي : 26/07/2008املؤرخ يف  71

 المالئمة : - 1

ملستعملي القوائم املالية، من خالل اليت تتمثل يف جودة املعلومة ،عندما ميكن أن تؤثر يف القرارات االقتصادية 

 مساعدم على تقدير األحداث املاضية أو احلاضرة أو املستقبلية أو على تأكيد تقديرام السابقة أو تصويبها؛

  :دقةال - 2

اليت تعرب عن جودة املعلومة، عندما تكون خالية من اخلطأ أو احلكم املسبق املعترب، واليت ميكن أن يوليها 

ثقتهم لتقدمي صورة صادقة عن ما هو مفرتض أن تقدمه أو ما ميكن أن ينتظر منها أن تقدمه بصورة املستعملون 

 معقولة؛

  قابلية المقارنة: - 3

اليت تسمح ملستخدمي الكشوفات املالية إجراء مقارنات معتربة يف الزمن وبني الكيانات يف ظل احرتام استمرارية 

  الطرق املعتمدة من طرف الكيان؛

  فهم:قابلية ال - 4

اليت جتعل املعلومة سهلة الفهم من طرف أي مستعمل ذي معرفة معقولة باألعمال وبالنشاطات االقتصادية 

  وباحملاسبة وله اإلرادة على دراسة املعلومة بكيفية جادة مبا فيه الكفاية.

 :األساسية إلعداد القوائم الماليةالفرضيات  -رابعا

على أن القوائم املالية للمؤسسات اخلاضعة للنظام احملاسيب املايل تعد وتعرض على أساس  املفاهيميينص اإلطار     

 فرضيتني أساسيتني مها:

 

 

  



  ط�ر ا	���ي 	��را��ا
                                                           ا	��� ا�ول       
 

 

17 

  :تعهدمحاسبة ال -1

ثار عرتاف بآستحقاق، وطبقا هلذا األساس فإنه يتم االأهدافها فإا تعد طبقا ألساس اال حىت حتقق القوائم املالية

اثباا بالدفاتر  عند وقوعها وليس عند استالم أو دفع النقدية وما يعادهلا كما يتمالعمليات واألحداث األخرى 

 1بالغ عنها يف القوائم املالية.احملاسبية واإل

 استمرارية االستغالل (النشاط): -2

عين أن املؤسسة ستواصل نشاطها يف ي رضية أن عملية االستغالل مستمرة،القوائم املالية حتضر على أساس ف

ما يكون هناك شك إة استثنائية، يف احلالة العكسية بل، باعتبار أن التصفية أو التوقف عن النشاط يعترب حالاملستق

واملربرات اليت من أجله  يف االستمرار ال بد من تقدمي املربرات والدالئل اليت حضرت على أساسها القوائم،

  2الل مستمرة .تغسا املؤسسة ليست يف وضعية

  :قياس عناصر القوائم الماليةاليب أس  -خامسا

 التكلفة التاريخية:  -1

، أو هي تكلفة اإلجناز كما عرفها املعهد األمريكي 3التكلفة التارخيية متثل القيم املدفوعة عند تاريخ الشراء

لها للغري للمحاسبني القانونيني بأا "املبالغ املقاسة بالوحدة النقدية، للنقد النفق أو املمتلكات األخرى اليت مت حتوي

أو أسهم رأس املال املصدرة، أو اخلدمات اليت مت إجنازها أو االلتزامات اليت قدمت مقابل السلع واخلدمات اليت مت 

 استالمها."

 :التكلفة الجارية - 2

األصول مببلغ النقد أو ما يعادل النقدية والذي يفرتض دفعه للحصول على نفس األصل أو ما مياثله يف  تسجيل 

الوقت احلاضر، وااللتزامات تسجل باملبلغ غري املخصوم من النقدية أو ما يعادهلا املطلوب لسداد الدين يف الوقت 

 احلاضر.

 

 

                                                   
مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت يف العلوم املالية واحملاسبة،  في اتخاذ القرارات المالية، SCFدور القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي حنان مخيس،  1

  .6، ص2012جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 
،مذكرة مقدمة الستكمال شهادة ماجستري، كلية IAS/IFRS ومعايير المحاسبة الدولية SCFالمالية المدمجة وفق النظام المحاسبي المالي الطيب مداين، القوائم  2

  .11، ص 2015وم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العل
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  :القيمة القابلة للتحقق - 3

ألصل النقدية أو ما يعادل النقدية الذي ميكن احلصول عليه يف الوقت احلاضر مقابل بيع اتقيد األصول مببلغ   

من النقدية أو ما يعادل  وتقيد االلتزامات بقيم سدادها أي باملبالغ غري املخصومة ،بطريقة منظمة (غري التصفية)

  نشاط.النقدية اليت من املتوقع أن تدفع لسداد االلتزامات ضمن السياق العادي لل

  القيمة الحالية: - 4

وهي متثل قيمة التدفقات النقدية الداخلة أو اخلارجة املستقبلية خمصومة مبعدل اخلصم، وتستخدم هذه الطريقة 

  1لتقييم أرصدة املدينني الطويلة األجل أو أرصدة الدائنني الطويلة األجل.

  المبحث الثاني: الدراسات السابقة

  المطلب األول: الدراسات المحلية

  جنبية أتطرق هلا من خالل دراسات حملية و جوانب ميكن الدراسات تناولت املوضوع من عدة  هناك عدة

اإلطار المفاهيمي المحاسبي الجديد لمجلس معايير المحاسبة الدولية ، محزة العرايب وخالد قاشي 

IASB  في ظل التقارب مع مجلس المعايير المحاسبية المالية األمريكيFASB عبارة ، الدراسة

  عن مقال منشور يف جملة الدراسات االقتصادية واملالية، جامعة الوادي.

  ىل حتقيق ما يلي:إهدفت هذه الدراسة  

واإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية  1989تقارير املالية العداد إل املفاهيمي حتديد فروقات بني اإلطار �

  ؛2010لسنة 

  فاهيمي إلعداد التقارير املالية؛معرفة التطور التارخيي واإلطار امل �

  حتديد دواعي تعديل اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية. �

  كانت االشكالية المطروحة:

طار املفاهيمي إلعداد التقارير اإلو  1989عداد وعرض القوائم املالية فروقات بني اإلطار املفاهيمي إلالماهي  �

 ؟2010املالية لسنة 

                                                   
1
  .37، ص 2014، دار ا	;:ى, ا	%$ء ا6ول ، ا	%$ا#�، 2345IAS/IFRSد �0/,&، ا	'*��(� ا	'�	-� ط(,� 	����م ا	'*��() ا	'�	& ا	%$ا#�ي  
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  المنهج المتبع:

املبين على  االستقرائينهج شكالية املطروحة مت اختيار املاإلجابة على اإلهداف الدراسة و أولغاية حتقيق  �

عداد إله ومقارنته مع اإلطار املفاهيمي مي وحتليلبسلوب الوصفي املقارن من خالل وصف اإلطار املفاهاأل

  .1989تقارير املالية ال

  تية: ومن خالل ما سبق ميكن استخالص النتائج اآل

  تقارير املالية؛الزمة املالية أثر كبري يف تعديل اإلطار املفاهيمي إلعداد لأل �

  لي؛احملو أستوى الدويل املعايري احملاسبية سواء على امللإلطار املفاهيمي دور كبري يف مساعدة معدي  �

تقارير الملفاهيمي إلعداد واإلطار ا 1989قوائم املالية الهناك اختالفات جوهرية بني اإلطار املفاهيمي إلعداد  �

  2010.1املالية لسنة 

والمتغيرات المحاسبية  SCFالممارسة المحاسبية بين متطلبات النظام المحاسبي المالي مال، آنوين خت 

 طروحة لنيل شهادة الدكتوراه جامعة باتنة.أالدراسة عبارة عن  IAS/IFRS،  2019الدولية 

  تهدف هذه الدراسة إلى:  

  ؛عايري التقارير الدولية اليت عرفت تغريات جوهرية توضيح ما هي فلسفة اإلطار املفاهيميحاطة مباإل �

 تقارير املالية الدولية ومستجداته؛ الام احملاسيب املايل ومعايري ظتوافق بني النالوجه االختالف و أعرض  �

 

 

 

 

 

 

                                                   
1
في ظل التقارب مع مجلس المعايير المحاسبة المالية  IASBالمحاسبي الجديد لمجلس معايير المحاسبة الدولية  االطار المفاهيميC'$ة ا	�3اA& و@�	� ?�<&،  

  مقال منشور يف جملة الدراسات االقتصادية واملالية، جامعة الوادي. ، FASBاالمريكي 
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  :اشكالية البحث 

قواعد احملاسبية املطبقة من طرف النظام احملاسيب املايل التتحدد فيما يلي كيف نتوقع فجوة االختالف بني  �

وماهي تداعيات ذلك على نتائج  ؟األخريةومعايري التقارير املالية الدولية يف ظل التغريات املستمرة يف هذه 

 صالحات احملاسبية يف اجلزائر؟اإل

  المنهج المتبع في البحث:  

فكار األي ومنهج مقارن يف مناقشة وحتليل في التحليلتتطلب طبيعة موضوع البحث استخدام املنهج الوص �

توافق احملاسيب الدويل وموضوع وموقف النظام احملاسيب املايل من الساسا مبوضوع أالعلمية اليت ترتبط 

  املستجدات احمللية والدولية.

  :هم النتائجأ 

مر الذي ، وهو األ2004ولية الصادرة عام لدتقارير املالية االيتوافق النظام احملاسيب املايل نسبيا فقط مع معايري  �

  ؛SCFدى لنشوء فجوة االختالف بني املمارسة احمللية والدولية منذ بداية تطبيق أ

صبحت غري ألزم الوحدات االقتصادية اتباعها عايري اليت وضعها النظام احملاسيب املايل وااملقواعد و الن تطبيق إ �

بعاد اليت ها الزمن نتيجة تغريات متعددة األالدولية، وسوف يتجاوز تقارير املالية الصاحلة مع مستحدثات 

وال ميكن منطقيا  احملاسيب املايل مبنية على أهداف معينةن تطبيق قواعد النظام أولية عرفتها البيئة احملاسبية الد

  1هداف.ف البيئية الدولية وطبيعة تلك األن تستمر يف نفس القواعد يف حني تغريت الظرو أ

الدراسة عبارة  ،2017النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية دراسة مقارنة كو غنية، بن حر  

  منشور يف جملة الدراسات االقتصادية.  عن مقال

  هدفت هذه الدراسة إلى: 

  ؛بالغ املايلإلعايري الدولية للمحاسبة وااملتوضيح درجة التقارب بني النظام احملاسيب املايل و  �

 ؛يل يف اجلزائر واملمارسة الدوليةنظيم احملاسيب املاتني البالتوافق  �

 

                                                   
1
، ختصص اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  ،IAS/IFRSومتغيرات المحاسبية الدولية SCFالممارسة المحاسبية بين متطلبات النظام المحاسبي المالي مال، آنوين خت 

  .2018/2019، 1 جامعة باتنةتدقيق حماسيب، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 
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  :اشكالية الدراسة

 املايل؟ واإلبالغما مدى التوافق بني النظام احملاسيب املايل واملعايري الدولية للمحاسبة  �

  :المنهج المتبع في الدراسة

نظام احملاسيب املايل واملنهج املقارن عند نقاط الاتباع املنهج الوصفي عند استعراض املعايري واملواد املقابلة هلا يف  �

  اسي املايل واملرجعية الدولية.احملنظام الختالف بني الالتالقي وا

  نتائج الدراسة:

ن مجوده وعدم أال إملايل ومعايري احملاسبة الدولية اسيب ااحملنظام النه يوجد توافق بني أقول المما سبق ميكن  �

  جيب حلها؛  ةمهيته ويطرح مشكلة جديدأهذا التوافق  عايري الدولية يفقداملمسايرة 

  ؛2003عايري الصادرة سنة املالنظام احملاسيب املايل اعتمد على  �

 1تعديالت احلاصلة يف املعايري الدولية. اللتغريات و لعدم مرونة النظام احملاسيب املايل وعدم مسايرته  �

محاسبة المع معايير  SCFمحاسبي الماليالمدى توافق النظام سعيداين حممد السعيد؛ رزيقات بوبكر،  

 ، الدراسة عبارة عن مقال منشور يف جملة شعاع لدراساتةدراسة حتليلية تقييمي ، IAS/IFRSالدولية

  .2018سمسيلت، اجلزائر، مارس يشريسي تناالقتصادية، املركز اجلامعي الو 

  هداف هذه الدراسة ما يلي: أمن بين 

  ؛ايل مع معايري احملاسبة الدوليةاسيب املاحملتوافق النظام  مدى �

يت حممد مراد، قراءة يف اخلصائص النوعية للمعلومة املالية املفيدة بني منظور احملاسيب املايل آجرد نور الدين  �

  ؛2018ومنظور املعايري احملاسبة الدولية، الدراسة عبارة عن مقال منشور يف جملة البديل االقتصادي 

رتكيز على خصائص املعلومة النوعية الىل حتقيقها بإعوامل اليت تؤدي الحتديد مفهوم جودة املعلومات املالية و  �

ىل غاية ما هو معمول به حاليا من قبل املنظمات املهنية العاملية، إاملالية منذ ظهور هذا املفهوم و  للمعلومة

ور اإلطار املايل هلذه اخلصائص وسبل حتقيقها مث مقارنته مبنظاسيب احملنظام لل املفاهيميطار اإلوحتديد منظور 

 ؛الدويل احلايل املفاهيمي

                                                   
1
د/�، �E-� ا	2�3م ا��H?6د/� وا	H%�ر/� ، 5%�� درا��ت ا?��H- درا�� 5,�رG��D 2E�C FA--�، ا	���م ا	'*��(& ا	'�	& و�35/-� ا	'*��(� ا	�و	-� 

 ��-J�4? �35�K،�--4H	2م ا�L�3د 2و	2ان 4، اK ،2017.  
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  اشكالية الدراسة:

ىل تواجدها يف املعلومات املالية يف ظل اهليكلة إيت يهدف النظام احملاسيب املايل ماهي اخلصائص النوعية ال �

 احلالية يف مكونات هذه اخلصائص وفق اإلطار الدويل؟

  اليها:  لصالمتو النتائج 

   ؛ن اإلطار املفاهيمي ليس مبعيارأ �

ة الدولية خمالفة ملا ين تكون القواعد يف إحدى املعايري الدولية أو املعايري احملاسبأيف بعض األحيان قد حيدث  �

 ؛ينص عليه اإلطار ففي هذه احلالة حنتاج إىل تطبيق املعيار وليس اإلطار

املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية والتزم ا إىل حد كبري غري أن ما ميكن  النظام احملاسيب املايل تبىن نأ �

) هي معايري سريعة التحديث وفق IAS/IFRS( ن املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةأمالحظته 

ايل. وعليه ميكن القول إنه بعد مرور سبعة املستجدات والظروف االقتصادية على غرار النظام احملاسيب امل

سنوات من البدء يف تطبيق النظام احملاسيب املايل أصبح من الضروري دراسة واقع هذا النظام واملشاكل اليت 

 1تواجه تطبيقه.

للنظام المحاسبي المالي ومدى توافقه مع متطلبات معايير اإلفصاح المفاهيمي اإلطار بوحديدة حممد،  

 المحاسبي.

الدراسة عبارة عن مقال منشور يف جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، دراسات االقتصادية، جامعة زيان عاشور 

  باجللفة.

  هدفت هذه الدراسة إلى: 

 تبني أمهية اإلفصاح احملاسيب لألطراف املختلفة ذات الصلة باملؤسسة؛ �

 تبني اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل؛ �

املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل من معظم اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية واملبادئ  ما تضمنه اإلطار �

 والفروض اليت تعترب كمتطلبات أساسية للمعلومات املتضمنة يف القوائم املالية؛

                                                   
1

جملة شعاع لدراسات  ،ةليلية تقييميدراسة حت ، IAS/IFRSمحاسبة الدوليةالمع معايير  SCFمدى توافق النظام محاسبي الماليسعيداين حممد السعيد؛ رزيقات بوبكر، 

  .2018شريسي تسمسيلت، اجلزائر، مارس ناالقتصادية، املركز اجلامعي الو 
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  وخلصت الدراسة إلى: 

ا اخلاصة باإلطار املفاهيمي أن مكونات اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل متوافقة بشكل كبري مع نظري 

 1للمعايري احملاسبية الدولية.

  المطلب الثاني: الدراسات األجنبية

 Aditi kejriwal . IASB's revised conceptual framework of the 

financial reporting: An overview  

حتت عنوان  2020الدراسة عبارة عن مقال منشور يف الة الدولية للتعايف من الكوارث واستمرارية األعمال 

 .""اإلطار املفاهيمي املعدل للتقارير املالية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية

 هدفت هذه الدراسة إلى:

 كما نشره جملس معايري احملاسبة الدولية؛  2018ة لسنة تقدمي حملة عامة عن اإلطار املفاهيمي للتقارير املالي �

إجراء مقارنة وتسليط الضوء على التغريات الرئيسية من اإلصدار السابق من اإلطار املفاهيمي للتقرير املايل  �

 ؛2010لسنة 

 دراسة اآلثار املرتتبة على اإلطار املفاهيمي اجلديد على إعداد القوائم املالية. �

 إلى:وخلصت الدراسة 

وكذلك  1989يعترب أكثر تفصيال واتساقا ومشولية مقارنة باإلطار القدمي لعام  2018اإلطار املفاهيمي اجلديد 

 2010.2التغريات اجلزئية يف سنة 

                                                   
1

قوق والعلوم اإلنسانية، دراسات االقتصادية، بوحديدة حممد، اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل ومدى توافقه مع متطلبات معايري اإلفصاح احملاسيب، عن مقال منشور يف جملة احل

  معة زيان عاشور، اجللفة.جا

 

 
2
 Aditi kejriwal . IASB's revised conceptual framework of the financial reporting: An overvie 
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 .Silvia.M. conceptual framework for the financial reporting 2018  

  .2018شور يف نامللدراسة عبارة عن مقال يلخص اإلطار املفاهيمي املكتمل ا

  كانت اإلشكالية المطروحة:

  هل اإلطار املفاهيمي مكافئ للمعيار؟ ومىت جيب تطبيق اإلطار؟

  :هدفت هذه الدراسة

  إىل عرض شامل لإلطار املفاهيمي اجلديد بكل فصوله اجلديدة؛  �

  سرد لكل التحديثات اليت أتى ا اإلطار املفاهيمي اجلديد؛ �

  وخلصت الدراسة إلى:

  ن اإلطار املفاهيمي ليس مبعيار؛ أ �

معايري احملاسبة الدولية خمالفة ملا  د يف إحدى املعايري الدولية أون تكون القواعأيف بعض األحيان قد حيدث  �

 ينص عليه اإلطار ففي هذه احلالة حنتاج إىل تطبيق املعيار وليس اإلطار؛

  التقارير املالية والتزم ا إىل حد كبري؛  املعايري الدولية إلعداد ن النظام احملاسيب املايل تبىنأ �

) هي معايري سريعة IAS/IFRS( ن املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةأالحظته غري أن ما ميكن م �

 اسيب املايل. التحديث وفق املستجدات والظروف االقتصادية على غرار النظام احمل

البدء يف تطبيق النظام احملاسيب املايل أصبح من الضروري نه بعد مرور سبعة سنوات من أوعليه ميكن القول 

 1دراسة واقع هذا النظام واملشاكل اليت تواجه تطبيقه.

  

  

                                                   
1 Silvia.M. conceptual framework for the financial reporting 2018  
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  األول خالصة الفصل

يعترب من األولويات بالنسبة للنظام احملاسيب املايل، حيث يضم املفاهيم األساسية إلعداد القوائم  املفاهيمياإلطار 

املالية و اخلصائص النوعية اليت جيب أن تتوفر يف املعلومات املالية، إضافة إىل املبادئ واالتفاقيات اليت حتدد 

ملالية، كما يعترب أساسا لوضع املعايري احملاسبية أو املمارسات احملاسبية املقبولة يف جمال إعداد وعرض القوائم ا

تطويرها مما يساعد على إبداء الرأي حول القوائم املالية وتفسري املعلومات احملاسبية الواردة ا، باإلضافة إىل 

  احملاسبية. املسامهة يف معاجلة املشاكل واحلاالت الطارئة املتعلقة باألحداث االقتصادية اليت مل تتناوهلا املعايري

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   



 دراسة مقارنة: ثانيالفصل ال

 متهيد 

 املبحث األول: اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية 

ــــــــــة الــــــــــيت مــــــــــر ــــــــــا اإلطــــــــــار   املطلــــــــــب األول: أهــــــــــم احملطــــــــــات الزمني

 املفاهيمي

املطلب الثاين: أهم التعديالت اليت طرأت على اإلطار املفاهيمي منذ  

  2010 صدوره إىل غاية

 2018املطلب الثالث: عرض اإلطار املفاهيمي اجلديد          

ــــــة بــــــني اإلطــــــار املفــــــاهيمي إلعــــــداد التقــــــارير          املبحــــــث الثــــــاين: املقارن

 املالية واإلطار املفاهيمي  للنظام احملاسيب املايل

املطلـــــــــب األول: دراســـــــــة مقارنـــــــــة بـــــــــني اإلطـــــــــار املفـــــــــاهيمي للنظــــــــــام        

 اإلطار احملاسيب املايل و 

 املفاهيمي للمعايري الدولية للتقرير املايل       

حتــــــديات وســــــلبيات تطبيــــــق وحتــــــديث النظــــــام احملاســــــيب  املطلــــــب الثــــــاين:    

   املايل

 خالصة الفصل.      
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 تمهيد: 

مور احملاسبية جدال واهتماما من قبل املهتمني التقارير املالية يعد من أكثر األن اإلطار املفاهيمي إلعداد إ

 وتطوير املعايري احملاسبية؛ إعداديتم ه ساسأساسية واملنطلق الذي على و الركيزة األباحملاسبة، فه

اسبة دى جملس معايري احملأطار املفاهيمي، هذا ما ري احملاسبية مرتبط مبدى جودة اإلن مدى صحة وجودة املعايأ

ول من ده األات منذ اعتماخري خضع للعديد من التغري طار املفاهيمي، حيث هذا األالدولية بإصدار وتطوير اإل

ساليب معاجلة أباب خمتلفة ال تتعلق فقط بتطوير عليه نتيجة ألس أدخلتقبل اللجنة، كانت التعديالت اليت 

يضا بالتغريات يف النظام االقتصادي العاملي وظهور وتطوير تكنولوجيا معاجلة أالبيانات والعرض التقدميي، ولكن 

خري على مراجعته  كما سهر هذا األ،  حملاسبة الدوليةجملس معايري االبيانات احلديثة، مث تبنيه فيما بعد من طرف 

صدار نسخة إمن خالل  2018علم  أخرىديله مرة كنسخة غري مكتملة ليتم تع  2010حيث مت تعديله عام 

 إعدادعمال اليت تقوم بتطوير سياسات جلميع وحدات األ 2020جانفي  1يف  مكتملة، سيدخل حيز التنفيذ

  صة ا مبوجب معايري الدولية للتقارير املالية.تقارير اخلاال

ومدى  2018و 2010طار املفاهيمي ل ىل دراسة مقارنة بني اإلإنطلق سوف نتطرق يف هذا الفصل املمن هذا 

 من خالل املبحثني التاليني: SCFمعتوافقه 

 إلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية ا ول:المبحث األ

إلعداد التقارير المالية و اإلطار المفاهيمي للنظام  مقارنة بين اإلطار مفاهيمي راسةد :المبحث الثاني

  .SCFالمحاسبي المالي 
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  المبحث األول: اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية 

وسوف ، IAS/ IFRS )( هيمي إلعداد التقارير املالية مكونا أساسيا للمرجع احملاسيب الدويلايعترب اإلطار املف

عتماد على ما مرجعا ميكن اال تساعد معرفة أسسه وعناصره على فهم معايري احملاسبة واإلبالغ املايل، كما يعترب

 ورد فيه من مبادئ وخصائص حلل املشاكل احملاسبية الطارئة.

  المفاهيمي اإلطارهم المحطات الزمنية التي مر بها ول: أمطلب األ ال

اهيمي بعنوان "بيان مبادئ ولية لإلطار املفالنسخة األ 1989يف عام  IASCعايري الدولية املاعتمدت اللجنة  �

ساسية اليت ينطلق منها واضعي املعايري يف عملية تطوير ليكون اإلطار العام والقاعدة األ تقارير املالية"العداد إ

املعايري احملاسبية، وظل هذا اإلطار املفاهيمي ألكثر من عقد باعتباره دستور عمل جلنة معابري احملاسبة الدولية 

 IASBقام جملس معايري احملاسبة الدولية  2001فريل أو تشكيك بصحته، يف أبه الذي ال ميكن املساس 

  1كن اعترب هذا التعديل طفيف غري مهم نسبيا.ذا اإلطار وتعديله لبتبين ه

 IASBبعد اجتماع بني جملس معايري احملاسبة الدولية  2002مت إطالق عملية تعديل اإلطار املفاهيمي عام  �

بالعامل هم هيئتني تقومان بتطوير املعايري احملاسبة أباعتبارمها  FASBاسبة املالية األمريكية احملوجملس معايري 

جل ألعامة من غراض ات جودة عالية خلدمة األامة متكاملة من معايري احملاسبة ذحيث اتفقتا على تطوير حز 

صحاب املصاحل من خالل املعلومات املالية املتضمنة للتقارير املالية وذلك بقصد تقدمي أفضل فائدة أل

  .2م االقتصاديةامساعدم يف اختاذ قرار 

ة لتطوير معايري ذات جودة عالية وقبول دويل وال يتم ذلك ليجملس معايري احملاسبة الدو سعى  منذ ذلك احلني �

هداف اجلديدة لس معايري احملاسبة الدولية طار مفاهيمي يتماشى مع املستجدات واألإمن خالل وجود  إال

IASBجتماعات وتوالت اال، 1989صداره إطار املفاهيمي الذي مت إلدأ التفكري يف العمل على تطوير ا، وب

حبيث بدأ  FASB، وجملس معايري احملاسبة املالية األمريكية IASBسنويا بني جملس معايري احملاسبة الدولية 

طار املفاهيمي عديل اإلوانتهى العمل على ت 2008طار مفاهيمي جديد منذ سنة إصدار إعملية مناقشة 

 األمريكيةاسبة املقبولة عموما يف الواليات املتحدة ساليب املستخدمة يف احملىل األإقرب ألتحديثه وجعله 

                                                   
1 ���8 ظ� ا�6	رب �4 �)'& �%	$�# ا�"!	� �  3IASB"2ة ا�%#ا�0 و/	�� .	-�، ا+ط	ر ا�"�	ھ�"� ا�"!	� � ا�)�$� �")'& �%	$�# ا�"!	� � ا��و�

  .56)، ص 3، ا�")'� 8، �)'� ا��را�	ت ا?.�6	د$� وا�"	���، (=	�%� ا�>ادي، ا�%�د FASBا�"	��� ا:��9$#
2
�� ا�%'>م ا?.�6	د$� وا�% 'E ،#Fي، ام � >ا.�، ا�)2ا��G� H0 �0#%ا� �%�	= ،���	س ا�"%	$�# ا�"!	� � ا��و�'>م LE#0 زھ�#، �!	J#ات �8 �

�#،ص �MN م<'Oو �ر$	!N27.  
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سابق ومن التسمية ال لإلطارطار املفاهيمي للتقارير املالية وهو يف حقيقة تعديل بعنوان اإل 2010صدر سنة أ

طار املفاهيمي اجلديد ليس مهتم فقط بالقوائم املالية بل تعدها ليشمل مجيع ن هدف اإلأميكنا استنتاج 

 "1989طار مفاهيمي إطار املفاهيمي اجلديد نص لنسخة سابقة " عناصر تضمن اإل ،املايلر مكونات تقري

  .مع بعض التعديالت وفصلني جديدين

   ؛تقرير المالي للغرض العامال نالهدف م ول:فصل األ ال

 خصائص النوعية للمعلومة المالية المفيدة.ال فصل الثاني:ال

لكن هذه املرة من دون  "مت استئناف العمل على املشروع من جدبد " تطوير اإلطار املفاهيمي 2012 �

 2012حيث كشفت االستشارة العامة لعام  ،FASBاشرتاك جملس معايري احملاسبة املالية األمريكية 

نظرا لغياب بعض  2010طار املفاهيمي ل اإلىل مراجعة إول برنامج عمل الس عن احلاجة ح

ىل إضافة املشروع إجل ذلك مت أومن  ،لتوجيهات يف جوانبه وعدم وضوح وقدم بعض االرشادات احلاليةا

ومسودة  2013برنامج العمل ليحصل بعدها الس على تعليقات من خالل ورقة العمل الصادرة عام 

  2015.1العرض املنشورة عام 

فاهيمي املعدل ودخل حيز التنفيذ على الفور اإلطار امل وإصدارنتهاء من املشروع المت ا 2018يف مارس  �

ملعدي املعايري الدولية للتقارير املالية، وبالنسبة للذين يعملون يف تطوير السياسات احملاسبية قائمة على 

مي ير املفاه، تضمن اإلطا2020جانفي  1عايري الدولية لإلبالغ املايل، ستدخل حيز التنفيذ يف امل

ىل الوضع إضافة إ 2010من اإلطار املفاهيمي لسنة  فصول وثالثةفصول جديدة  مخسة اجلديد

 2واهلدف.

  

  

  

 

                                                   
1
  �"��">ش T0ل و-#-	8� إ��	س، ��	ھ�L ا�6#$# ا�"	�� �8 دور ا+ط	ر ا�"�	ھE2018 ا � �	ا�"! #���و���، �)'� أرV	د �'�را�	ت �")'& �%	$

  .120، ص 2019، =>ان 1، ا�%�د 2ا?.�6	د$� وا?دار$�، ا�")'� 
2
 IASB PUBLISHES REVISED CONCEPTUAL FRAMEWORK,www.iasplus.com visité le 09/09/2020 
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  .التقارير المالية د): ملخص التطور التاريخي لإلطار المفاهيمي لإلعدا02الجدول رقم(

  الحدث  التاريخ 

متت املوافقة على اإلطار املفاهيمي إلعداد وعرض    1989أفريل 

  القوائم املالية من قبل جلنة معايري احملاسبة الدولية 

مت نشر النسخة األوىل من قبل جلنة معايري احملاسبة   1989جويلية 

  الدولية لإلعداد وعرض القوائم املالية 

اهيمي تبين جملس معايري احملاسبة الدولية لإلطار املف  2001أفريل 

  إلعداد وعرض القوائم املالية

إصدار جملس معايري احملاسبة الدولية مسودة عمل   2010بداية 

  تتضمن اإلطار املفاهيمي إلعداد وعرض القوائم املالية

مت نشر اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية من   2010سبتمرب

  قبل جملس معايري احملاسبة الدولية 

لس معايري احملاسبة الدولية مسودة عرض أصدر جم  2015ماي 

حتتوي على مقرتحات للجوانب املوضوعية لإلطار 

  املفاهيمي احلايل الذي تطلب مراجعة أو تعديالت 

نشر جملس معايري احملاسبة الدولية اإلطار املفاهيمي   2018مارس  29

  املعدل إلعداد التقارير املالية 

 اعتمادا على المعلومات السابقة. تينمن إعداد الطالب المصدر:

ن اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية مر بثالث حمطات رئيسية شكلت قفزة أل يتضح لنا و من خالل اجلد

وىل من قبل اللجة معايري حيث نشرت النسخة األ ،1989كان عام وهلا  أوعية يف تطوير اإلطار املفاهيمي ن

بإصدار  IASBقام الس  2010طار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية ويف سنة احملاسبة الدولية حتت عنوان اإل
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تملت نسخة منقحة غري مكتملة تضمنت فصلني جديدين بعنوان اإلطار مفاهيمي إلعداد تقارير املالية، اك

 فصول جديدة وهذا ما سنلخصه يف مخسةضافة بعض التغريات حيث تضمنت إمع  2018النسخة املعدلة يف 

  الشكل التايل:

   .مراحل التي مر بها اإلطار المفاهيميالملخص  :)01(شكل رقم

 

  من إعداد الطالبتين اعتمادا على المعلومات السابقة.مصدر: 

المطلب الثاني: أهم التعديالت التي طرأت على اإلطار المفاهيمي إلعداد التقرير المالي منذ اصداره الى 

  .2010غاية 

ي تضمن ذر املفاهيمي للتقارير املالية الة على اإلطار املفاهيمي املنقح بعنوان اإلطايمت املصداق 2010يف 

، من 1هداف التقارير املالية ذات الغرض العام واخلصائص النوعية للمعلومة املالية املفيدةأتعديالت فيما خيص 

انت معظمها شكلية وال متس ن تعديالت اليت طرأت على اإلطار املفاهيمي كأوىل ميكن املالحظة الوهلة األ

  تعديالت:الهم أطار املفاهيمي وفيما يلي جبوهر اإل

  

                                                   
1
 Conceptual framework for financial reporting 2010 , p4. 
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  تغيري التسمية من اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية اىل خصائص النوعية للمعلومات املالية املفيدة؛  �

  املالية؛تقارير الىل إطار مفاهيمي إلعداد إقوائم املالية العداد وعرض إتغري التسمية من إطار  �

السابق  تقرير املايل على عكس اإلطار املفاهيميالفاهيمي اجلديد جبميع مكونات املطار اإلاتساع اهتمام  �

  عداد وعرض القوائم املالية فقط؛إالذي كان يركز على إطار 

كان ا صحاب املصاحل على عكس مأهتم بتوفري معلومات لشرحية من ي 2010طار املفاهيمي املعدل لسنة اإل �

  وىل باملستثمرين؛درجة األالمي السابق الذي ال يهتم بيه اإلطار املفاهعلي

ملالية تقارير املالية كذلك املعلومات االمي املعدل تقليص حجم املعلومات املالية املتوفرة يف يحياول اإلطار املفاه �

  دهم؛صاحل أكثر مما تفيصحاب املأا تشوش على أواليت يرى فيها اخلرباء 

عايري املىل حترير حزمة متكاملة من إرامي مي املعدل يتماشى مع جملس معايري احملاسبة الدويل الياملفاهاإلطار  �

تقرير المفيدة فقط ضمن رتكيز على توفري معلومات مالية الالدولية ذات جودة عالية وذلك من خالل 

  السنوي؛

الستمرارية يف منظور قصري املدى لسابق من امي ايستمرارية اليت يتضمنها اإلطار املفاهالتغيري مفهوم فرضية ا �

  ىل استمرارية طويلة املدى؛إ

و املوثوقية بالتمثيل أفيدة حيث استبدل عنصر املصداقية تعديل اخلصائص النوعية للمعلومات املالية امل �

  1الصادق.

تقارير املالية لسنة الطار املفاهيمي إلعداد وعرض اإلختالفات بني هم االأدول التايل يلخص اجلوفيما يلي 

  .2010مي إلعداد التقارير املالية لسنة يواإلطار املفاه 1989

  

  

  

 

  

                                                   
  .� 4=#58 -59	Y0، ص ص3"2ة ا�%#ا�0 و/	�� .	-�، � 1
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  .2010و 1989هم االختالفات الموجودة في اإلطار المفاهيمي لسنة أ: )03(جدول رقم

إطار اعداد القوائم المالية لسنة   عنصر االختالف 

1989  

اإلطار المفاهيم ألعداد التقارير 

  2010المالية 

  تشمل كل عناصر التقرير السنوي   تشمل القوائم املالية فقط   جمال التغطية 

  املعلومات املفيدة فقط   كل املعلومات   طبيعة املعلومات 

يوفر معلومات مفيدة لفائدة   أصحاب املصاحل 

  املستثمرين بالدرجة األوىل 

  جلميع أصحاب املصاحل 

  معلومات مالية مفيدة   معلومات حماسبية فقط  نوعية املعلومات 

  التمثيل الصادق   املصداقية   خصائص املعلومات 

�� ظل  IASB��زة ا��را�� و�
�د �
��، ا�ط
ر ا���
ھ��� ا���
	�� ا��د�د ����س ��
��ر ا���
	�� ا�دو���  المصدر:

 .3، ا����د�8
��� ا�وادي، ا��دد  وا��
���،، ���� ا�درا	
ت ا'�%&
د�� FASBا�%$
رب �" ���س ��
��ر ا���
	�� ا��
��� ا!�ر� �

واإلطار  1989طار إعداد القوائم املالية لسنة إحظ أن هناك اختالفات جوهرية بني من خالل اجلدول نال

من خالل تعديل التسمية اليت من خالهلا ميكننا االستنتاج أن هدف  املفاهيمي إلعداد التقارير املالية، وذلك

ليس مهما فقط القوائم املالية، بل اتسع اهتمامه ليشمل مجيع مكونات  2010اإلطار املفاهيمي املعدل لسنة 

  التقرير املايل، باإلضافة إىل اهتمامه باملعلومة املالية املفيدة فقط على عكس اإلطار السابق.

  2018الثالث :عرض اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية  المطلب

حيدد اإلطار املفاهيمي املنقح املفاهيم األساسية للتقارير املالية اليت توجه جملس اإلدارة يف تطوير معايري       

IFRS فهي تساعد على ضمان أن املعايري متسقة من الناحية املفاهيمية، حيث متت هيكلة اإلطار املفاهيمي 

  1.شرح متهيدي عن حالة وغرض اإلطار املفاهيمي باإلضافة إىل مثانية فصول وملحق  2018لعام 

  كما هي موضحة يف اجلدول التايل:

                                                   
1
 IFRS CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR FINANCIAL REPORTING, P2 
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  2018ما تضمنه اإلطار المفاهيمي المنقح لعام  : )04(جدول رقم

  املوضوع  الفصل

  حالة وغرض اإلطار املفاهيمي للتقرير املايل  

  التقرير املايل ألغراض عامةاهلدف الرئيسي من   1

  اخلصائص النوعية للمعلومة املالية املفيدة  2

  القوائم املالية ومنشأة التقرير  3

  عناصر القوائم املالية  4

  االعرتاف وإلغاء االعرتاف  5

  القياس  6

  العرض واإلفصاح  7

  مفاهيم رأس املال وصيانة رأس املال  8

  امللحق  

   بتينمن إعداد الطال المصدر:
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  حالة وغرض اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي:

اإلطار املفاهيمي للتقرير املايل هو جمموعة شاملة من مفاهيم التقرير املايل اليت تستند إليها معايري التقرير املايل 

  ، لذلك حاول جملس املعايري الدولية 1الدولية، وهو ليس مبعيار وال ميكن أن يتعارض مع متطلبات أي معيار

IASB  حتقيق التوازن بني توفري مفاهيم متناسقة وتوفري تفاصيل كافية من  2018من خالل اإلطار املفاهيمي

  أجل حتقيق األهداف التالية: 

لية يف تطوير ومراجعة املعايري الدولية إلعداد التقارير املا IASB مساعدة جملس معايري احملاسبة الدولية �

 ؛على مفاهيم متسقة باالعتماد

مساعدة معدي القوائم املالية على تطوير سياسات حماسبية متسقة، عندما ال ينطبق معيار حمدد على معاملة  �

 بذاا أو حدث آخر أو عندما يتيح معيار ما اختيار السياسة احملاسبية؛

 2ولية؛عايري التقرير املايل الدممجيع األطراف على فهم وتفسري  مساعدة �

يساهم اإلطار املفاهيمي يف حتقيق املهمة احملددة ملؤسسة املعايري الدولية للتقرير املايل واملهمة احملددة لس معايري 

احملاسبة الدويل الذي يعد جزءا من املؤسسة، وتتمثل تلك املهمة يف وضع معايري حتقق الشفافية والكفاءة يف 

الس املصلحة العامة عن طريق تعزيز الثقة والنمو واالستقرار طويل األمد يف األسواق املالية حول العامل، وخيدم 

  اإلقتصاد العاملي، ويوفر اإلطار املفاهيمي األساس لوضع معايري:

يساهم يف حتقيق الشفافية عن طريق تعزيز قابلية املعلومات املالية للمقارنة وتعزيز جودا على املستوى  �

 الدويل؛

 املستثمرين واملشاركني اآلخرين يف السوق من اختاذ قرارات اقتصادية مدروسة؛ متكني �

يساهم يف حتقيق الكفاءة االقتصادية عن طريق مساعدة املستثمرين يف حتديد الفرص واملخاطر يف مجيع أحناء  �

 3العامل؛

 

  
                                                   

1
 APPLYING- IFRS –IASB ESSIES REVISED CONCEPTUAL FROMEWORK FOR FINANCIAL REPORTING, APRIL2018, 

PAGE3. 
2
 Aditi Kejriwal , I IASB's revised conceptual framework of the financial reporting: An overview, international 

journal of disaster recovery continuity, vol 11, no 1, (2020), p2629. 
�H، إط	ر ��	ھ�L ا�6#$# ا�"	��  3��<�	�H ا� �	!"'� ���^� ا�"!	� G6، ص2018ا�.  
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  الفصل األول: هدف التقرير المالي لألغراض العامة أوال_ 

لكن تضمن بعض التعديل يف اإلصدار اجلديد خاصة فيما يتعلق باملعلومات  2010عام  هذا الفصل مت إصداره 

املستخدمة بتقييم األداء اإلشرايف لإلدارة واملستخدمون الرئيسيون للتقارير املالية، كما حيدد اهلدف الرئيسي من 

 ني واحملتملنييعد التقرير مفيدا للقائمن الذي التقارير املالية لألغراض العامة بتوفري املعلومات املالية حول الكيا

  1ملساعدم على اختاذ قرارات خمتلفة.

  :المستخدمون الرئيسيون-1

  ن وهم:و سن الرئيو شار التعديل إىل جمموعة املستخدمبعد ما كان املستثمرون هم املستخدمون الرئيسيون أ

   ؛املستثمرون احلاليون واحملتملون �

   ؛املقرضون �

  .2دائنون آخرون �

  المنفعة  التخاذ القرارات:-2

املتعلقة بتوفري املوارد  يف توفري معلومات مفيدة الختاذ القرارات 2018يتمثل اهلدف العام لإلطار املفاهيمي لسنة 

  وتشمل بعض هذه القرارات يف:  أةللمنش

  دوات الدين؛أو أدوات حقوق امللكية أو حيازة أو بيع أشراء  �

  شكال االئتمان؛أو تسوية القروض وغريها من أتقدمي  �

فيها  ثرو تأأ أةتخدام املوارد االقتصادية للمنشاس على ممارسة حقوق التصويت على اجراءات اإلدارة اليت تؤثر �

  بطريقة أخرى؛

فقات النقدية ىل تقييم مقدار وتوقيت وعدم تأكد صايف التدإهذه القرارات حيتاج املستخدمون  جل اختاذأمن  �

 3. أةمنشللوارد االقتصادية املارة على داء اإلشرايف لإلداألستقبلية وتقييم امل

  

                                                   
�">ش T0ل و-#-1E ص ،Y0	� 4=#� ،س	�  .122	ا8� إ�

2
 Silvia.M. conceptual framework for the financial reporting 2018www.ifrsbox.com, visité le 13/06/2020.  

3
 Cadre conceptuel rivisé 2018, date mage20/01/2020. 
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 ت التقرير والتغييرات فيها :آطلبات االقتصادية لمنشتوارد والمالمعلومات حول الم-3

املوارد توفر التقارير املالية ذات الغرض العام معلومات عن املركز املايل للمنشأة معدة التقرير، أي معلومات عن 

طلبات اليت عليها، وتوفر التقارير املالية أيضا معلومات عن تأثريات املعامالت واألحداث تاالقتصادية للمنشأة وامل

طلبات اليت عليها، ويوفر كال النوعني من املعلومات تاألخرى اليت تغري املوارد االقتصادية للمنشأة املعدة للتقرير وامل

لقة بتوفري املوارد للمنشأة. واجلدول التايل يوضح عن املعلومات ومكان اإلبالغ مدخالت مفيدة للقرارات املتع

  عنها:

  معلومات حول الموارد والمتطلبات االقتصادية لمنشآت التقرير ومكان اإلبالغ عنها:)05 (جدول رقم

  مكان القرير  ماذا تبلغ

  بيان املركز املايل  القتصاديةاطلبات تاملوارد وامل

طلبات الناجتة عن تصادية واملتاملوارد االقالتغريات يف 

  األداء املايل

  بيان الدخل الشامل

  بيان التدفقات النقدية  التغريات يف التدفقات النقدية

طلبات غري الناجتة تالتغريات يف املوارد االقتصادية وامل

  عن األداء املايل.

  بيان التغريات يف حقوق امللكية

  إعداد الطالبتني باالعتماد على املعلومات السابقة من المصدر:

    الفصل الثاني: الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة - ثانيا

" و "الحذر" يتضمن هذا الفصل يف إصداره اجلديد على بعض التعديالت وخصوصا فيما يتعلق بأدوار كل من

حتديد ما هي املعلومات املالية املفيدة، كما ناقش  يف"تفوق الجوهر على الشكل "و  من القياس" عدم التأكد

هذا الفصل ما جيعل املعلومات املالية مفيدة من خالل حتديد اخلصائص النوعية باإلضافة إىل مناقشة التكلفة 

  باعتبارها عائق واسع النطاق على التقارير املالية.

  يدة:يصف اإلطار نوعني من اخلصائص النوعية للمعلومات املالية املف
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  الخصائص النوعية األساسية: - 1

  حيدد اإلطار املفاهيمي خاصيتني أساسيتني مها: 

املعلومة املالية املالئمة هي أن تكون قادرة على إحداث فرق يف قرارات املستخدمني والتأثري على  المالئمة: �

تأكيد أو تصحيح تقييمام قرارام االقتصادية من خالل تقييم األحداث املاضية، احلالية، املستقبلية أو 

  املاضية، ولكي تتم املعلومة املالية باملالئمة جيب أن تتوفر على:

ىل قدرة املعلومة املالية على حتسني مقدرة متخذي القرار على التنبؤ بنتائج األحداث مثل إتشري القيمة التنبؤية: •

  اضية واحلاضرة. بالنشاط املستقبلي يف ضوء النتائج األحداث امل األرباح املستقبلية

ىل قدرة املعلومات املالية يف التأثري على متخذي القرارات سواء كان هذا التأثري من إتشري  القيمة التأكدية: •

  .خالل التأكيد أو التصحيح لتنبؤات نتائج األحداث املرتبطة بالنشاط املاضي

          ألا ترتبط ارتباطا وثيقا باملوضوع حيث تكون املعلومة مهمة  األهمية النسبيةكما تتطلب املالئمة توفري 

  . 1نسبيا إذا كان حذفها أو سوء عرضها يؤثر يف قرارات املستخدمني

، ن كاملة وحمايدة وخالية من اخلطأيقصد به أن يتم متثيل املعلومات بأمانة عندما تكو  التمثيل الصادق : �

  .تغليب اجلوهر من الشكل واحلذر

يشمل الوصف الكامل مجيع املعلومات الضرورية للمستخدم مبا يف ذلك مجيع البيانات واإليضاحات  كاملة: •

  الالزمة، من أجل فهم الظاهرة املوصوفة.

  . ختيار وتطبيق السياسات احملاسبيةالوصف احملايد هو الذي خيلو من التحيز يف ا يدة:محا •

تاج املعلومات املالية إغفال يف وصف الظاهرة وتطبيق إجراءات إنعدم وجود أخطاء أو  خالية من الخطأ: •

  .دون أخطاء

 االقتصاديةيتطلب التمثيل الصادق أن تعرب املعلومات املالية عن جوهر الظاهرة  تغليب الجوهر على الشكل: •

  بالدرجة األوىل مث شكلها القانوين.

                                                   
1
 Cadre conceptuel rivisé 2018, date mage :20/01/2020. 
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شهد تعريف احلذر تغريا مهما، حيث أصبح يعرب عن ممارسة التحفظ عند إصدار األحكام يف ظل  الحذر: •

غري مفرطة بشكل كبري من التفائل أو التشائم مما يساعد يف  افرتاضاتحاالت عدم التأكد، من خالل تبين 

   .بلوغ احلياد يف تطبيق السياسات احملاسبية

خاصيتني أساسيتني غري مفيدة وال ميكن أن تكون مفيدة إذا توفرت  تعترب املعلومات اليت ال تتوفر على   

   .اخلصائص النوعية التعزيزية فقط

  حدد اإلطار املفاهيمي اخلصائص النوعية املعززة يف مايلي: الخصائص النوعية المعززة: - 2

الفرتات الزمانية، ويتحقق جيب أن تكون املعلومات قابلة للمقارنة بني خمتلف الكيانات أو  القابلة للمقارنة: •

  .عن السياسات احملاسبية املستخدمةىل اإلفصاح إإضافة ، ذلك من خالل االتساق والثبات

  ميكن للمراقبني املستقلني واملطلعني التحقق من املعلومات.:إمكانية التحقق •

تكون املعلومات متاحة يف الوقت املناسب للتأثري على قرارات املستخدمني، فكلما   التوقيت المناسب: •

  .كانت املعلومة قدمية قلت منفعتها

  .ف املعلومات وتقدميها بوضوح ودقةجيب تصني القابلة للفهم: •

 متثل التكلفة عائقا واسعا جيب على واضعي املعايري ومعدي :تكلفة على التقرير المالي المفيدقيد ال �

ومستخدمي القوائم املالية أخذه يف االعتبار عند النظر يف فوائد متطلبات التقارير املالية اجلديدة احملتملة، 

والتكلفة ليست خاصية نوعية للمعلومة املالية وإمنا خاصية من اخلصائص العملية املستخدمة لتوفري 

  .1املعلومات

  الثالث: القوائم المالية ومنشأة التقرير  الفصل-ثالثا

، حيث تضمن هدف وجمال القوائم املالية 2018يعترب هذا الفصل من الفصول اجلديدة اليت مت إصدارها عام 

  .وتوفري وصف ملنشأة التقرير

  

  

                                                   
1
 CONCEPTUAL FRAMWORK FOR FINANCIAL REPORTING2018.CPA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTATS. HONG 

KONG. AUGUST 2020. P 2/39. 
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 هدف ونطاق القوائم المالية:  �

خاطر الناشئة عن العناصر املعرتف ا والغري ينص اإلطار املفاهيمي على أن القوائم املالية توفر معلومات حول امل

ملستخدمي القوائم  معرتف ا اليت تليب تعريف أحد بنود القوائم املالية، إذ حيتمل أن تكون هذه املعلومات مفيدة

صادية، يف تقييم قدرة املنشأة على توليد التدفقات النقدية، وتقدمي األداء االشرايف لإلدارة على املوارد االقت املالية

  ويتم تقدمي تلك املعلومات وفق الشكل التايل: وبالتايل تساهم يف حتقيق هدف القوائم املالية.

  يوضح المعلومة المقدمة لمستخدمي القوائم المالية :02شكل 

  

  باالعتماد على المعلومات السابقةتين من إعداد الطالب :رالمصد

إعداد القوائم املالية من منظور الكيان احملاسيب ككل وليس من منظور املستثمرين أو غريهم من املستخدمني  يتم 

  .خرينين واملقرضني والدائنني اآلاحلاليني واحملتملون، ألن وجهة نظر املنشأة منفصلة عن املستثمر 
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 فرضية االستمرارية: - 1

على فرض االستمرارية كأحد املفاهيم اجلوهرية مع تغيري طفيف جدا يف تعريفه،  2018حافظ اإلطار املفاهيمي  

عادة على افرتاض أن املنشأة املعدة للتقرير منشأة مستمرة وسوف تستمر يف ووفقا هلذا االفرتاض تعد القوائم املالية 

طرة للدخول يف التصفية أو عملها يف املستقبل املنظور، لذا يفرتض أن املنشأة ليست لديها النية، وليست مض

التوقف عن التجارة، ويف حالة وجود مثل هذه النية أو االضطرار فقط يلزم إعداد القوائم املالية على أساس 

  خمتلف، ويف هذه احلالة توضح القوائم املالية األساس املختلف.

  منشأة التقرير" منشأة معدة للتقرير":  - 2

، وميكن أن أو اختيار إعداد القوائم املاليةي املنشأة املطالبة بإعداد وه  2018هذا مفهوم جديد مت تقدميه يف 

تكون منشأة واحدة أو جزءا من منشأة أو قد تضم أكثر من منشأة، وليس بالضرورة أن تكون املنشأة املعدة 

  للتقرير منشأة قانونية.

  القوائم المالية الموحدة وغير الموحدة: - 3

تقدم هذه القوائم معلومات عن عناصر القوائم املالية لكل من منشأة األم ومنشأا  :القوائم المالية الموحدة �

التابعة باعتبارها منشأة واحدة، ال تعرف القوائم املالية املوحدة إىل تقدمي معلومات منفصلة عن عناصر القوائم 

كل منشأة تابعة هي اليت دف إىل املالية ألية منشأة بعينها من املنشآت التابعة، بل القوائم املالية اخلاصة ب

 تقدمي تلك املعلومات.

دف هذه القوائم إىل تقدمي معلومات عن عناصر القوائم املالية اخلاصة  القوائم المالية غير الموحدة: �

 باملنشأة األم وليس منشأا التابعة.

علومات اليت حيتاج إليها مستخدمي ال تكفي املعلومات املقدمة يف القوائم املالية غري املوحدة عادة لتوفري امل

القوائم املالية للمنشأة األم، وبالتايل فعندما تكون هناك حاجة إىل القوائم املالية املوحدة فإن القوائم املالية غري 

 .1املوحدة ال ميكن أن تكون بديال عنها

 

 

  

                                                   
1
6#$# ا�"	��  '� �"��H، ا?ط	ر ا�"�	ھ��<�	�^� ا�M%>د$� �'"!	� �H ا�G3/15، ص2018ا�.  
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  الفصل الرابع: عناصر القوائم المالية -رابعا

  اإلصدار اجلديد هلذا الفصل تعديالت جوهرية يف عناصر القوائم املالية وخاصة لكل من األصل واخلصم. تضمن

فهو حق  ة، أما املورد االقتصاديسابقه املنشأة نتيجة ألحداث يهو مورد اقتصادي حايل تسيطر عل األصل: - 1

  .منافع اقتصاديةإنتاج يه القدرة على دل

على املنشأة يلزمها بنقل أحد مواردها االقتصادية نتيجة ألحداث سابقة  مهو واجب قائالخصم" اإللتزام":  - 2

  و حىت يتحقق وجود اإللتزام، جيب استيفاء ثالثة ضوابط:

 أن يكون هناك واجب على املنشأة؛ �

 أن يتمثل الواجب يف ضرورة نقل أحد املوارد االقتصادية؛ �

 أن يكون هذا الواجب واجبا قائما ناجتا عن أحداث سابقة؛ �

  تزاماا.من أصول املنشأة بعد طرح مجيع ال هي احلصة املتبقية حق الملكية: - 1

لتزام اليت تؤدي إىل زيادات يف حقوق امللكية، ت يف األصول أو االخنفاضات يف االهو الزيادا الدخل: - 2

  طلبات يف حقوق امللكية.تباختالف ما يتعلق باملسامهات من أصحاب امل

لتزامات اليت تؤدي إىل اخنفاضات يف حقوق األصول أو الزيادات يف اال ضات يفخنفاهي اال المصروفات: - 3

  1طلبات يف حقوق امللكيةتامللكية، باختالف ما يتعلق بالتوزيعات على أصحاب امل

  عترافعتراف وٕالغاء االس: االالفصل الخام-خامسا

  باألصول واخلصوم. يعترب هذا الفصل من الفصول اجلديدة ويوفر توجيهات لالعرتاف وإلغاء االعرتاف

هو عملية إدراج أحد عناصر القوائم املالية يف قائمة املركز املايل أو قائمة األداء املايل، ويستلزم  عتراف:اال

االعرتاف وصف البند يف واحدة من تلك القوائم (سواء وصفه مبفرده أو مع بنود أخرى) بكلمات و مببلغ نقدي 

 .بالمبلغ الدفتريأو أكثر يف تلك القائمة ويشار إليه  وتضمني ذلك املبلغ برقم إمجايل واحد

 

 

  
                                                   

1
 IFRS; CONCEPTUAL FRAMWORK PROJECT SUMMARY; CONCEPTUAL FRAMWORK FOR FINANCIAL REPORTING; 

MARCH 2018; P 7/8. 
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  تربط عملية االعرتاف العناصر املوجودة يف القوائم املالية وفقا للصيغة التالية:

  عتراف بين عناصر القوائم الماليةي يربط بها االالطريقة الت): 03الشكل رقم(

  

+=  

  +  

  التغيرات في حقوق 

  +  الملكية     

  

  =  

  

  

  CONCEPTUALFRAMWORK FOR FINANCIAL REPORTING 2018المصدر:

ال يتم االعرتاف بأصل أو التزام إال إذا كان هذا االعرتاف يوّفر ملستخدمي القوائم املالية معلومات مفيدة، وبعبارة 

  أخرى إال إذا كان ذلك يزودهم مبايلي:

 االلتزام وكذلك باقي العناصر؛ معلومات مالئمة عن األصل أو  �

 عرض صادق لألصل أو االلتزام وألي دخل أو مصروف أو تغري يف حقوق امللكية ناجتة عنه؛ �

  قائمة المركز المالي في بداية فترة التقرير

 اإللتزامات = حقوق الملكية–األصول 

  قائمة األداء المالي

 المصروفات -الدخل

 –المساهمات من أصحاب المطالبات في حقوق الملكية 

 التوزيعات التي تتم عليها

  قائمة المركز المالي في نهاية فترة التقرير

 = حقوق الملكية اإللتزامات –األصول 
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هو عملية حذف أصل أو التزام بشكل كامل أو جزئي من قائمة املركز املايل للمنشأة، ويتم إلغاء االعتراف: 

  يا لتعريف األصل أو االلتزام:ا ال يصبح ذلك البند مستوفمإلغاء اإلثبات عادة عند

يتم إلغاء االعرتاف عادة عندما تفقد املنشأة السيطرة على كامل األصل املثبت أو جزء بالنسبة لألصول:   . أ

  .منه

يتم الغاء االعرتاف عادة عندما ال يعد على املنشأة واجب قائم باستيفاء كامل لاللتزام بالنسبة لاللتزام:   . ب

 .1املثبت أو جزء منه

  الفصل السادس: القياس - سادسا

ىل أن هذا الفصل يعترب املفاهيمي، إ رغم وجود توجيهات خاصة بأسس القياس يف االصدارات السابقة لإلطار

جديدا، تضمن تغريات مهمة يف أسس القياس املتاحة واملعلومات اليت توفرها هذه األسس، كما يشرح العوامل 

تيار أساس القياس املناسب، من املرجع أن تؤدي مراعاة اخلصائص النوعية اليت جيب أخذها بعني االعتبار عند اخ

تزامات والدخل لللمعلومات املالية املفيدة وقيد التكلفة اىل اختيار أسس قياس خمتلفة ملختلف األصول واال

  واملصاريف.

ع املعايري، وقد تضم د وضطار املفاهيمي أسس القياس اليت من احملتمل أن يقوم الس باختبارها عنيصف اإل

  ساس القياس احملدد يف املعيار املعين وتتمثل هذه األسس يف: تنفيذ أ ىل وصف كيفيةاحلاجة إ

تقدم التكلفة التارخيية معلومات نقدية عن األصل وااللتزامات، وما يتعلق ا من دخل التكلفة التاريخية: 

  ملة أو احلدث اآلخر الناشئة عنه.ا من سعر املعاومصروفات باستخدام املعلومات املستمدة على األقل جزئي

ل أو يف األص تكاليف املتكبدة يف سبيل اقتناءالالتكلفة التارخيية ألصل عند اقتناء اًألصل أو عند انشائه هي قيمة 

  نشائه إضافة إىل تكاليف املعاملة.ويشمل ذلك العرض املدفوع القتناء األصل أو ا إنشاءه،سبيل 

ل االلتزام ناقص ستلم لتكبد أو حتملتزام أو حتمله هي قيمة العوض املالتكلفة التارخيية لاللتزام عند تكبد اال

 تكاليف املعاملة.

 

  

                                                   
; 20/01/2020. WWW.FOCUSIFRS.COM;  CADRE CONCEPTUAL RéVISé 2018 
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  التكلفة التارخيية لألصل وااللتزام مبرور الوقت لتوضيح مايلي: يتم حتديث

 ؛استهالك جزء من املورد االقتصادي الذي يشكل األصل أو استهالكه كله �

 كله؛جزء من األصل أو تقوم باستيفائه   املدفوعات املستلمة اليت تقوم باستيفاء �

 تأثري األحداث اليت جتعل جزءا من التكلفة التارخيية لألصل أو جتعلها كلها غري قابلة لالسرتداد؛ �

 الوفاء جبزء من االلتزام أو الوفاء به كله؛ �

 تزام؛لاستحقاق الفائدة إلظهار أثر أي مكون متويلي لال �

 ،صول املالية وااللتزامات هو قياسها بالتكلفة املطفأةتارخيية على األساس التكلفة المن بني الطرق املتبعة لتطبيق أ

وتعكس التكلفة املطفأة لألصل وااللتزام املايل التدفقات النقدية املستقبلية خمصومة مبعدل يتم حتديده عند االثبات 

 ويتم املعدل املتغري، عدالت املتغرية يتم حتديث معدل اخلصم إلظهار أثر تغرياتاألويل، وبالنسبة لألدوات ذات امل

تزام املايل مبرور الوقت لتوضيح التغريات  الالحقة مثل استحقاق الفائدة وتدين لحتديث التكلفة املطفأة لألصل واال

  .املايل واملقبوضات أو املدفوعات يف قيمة األصل

س القيمة احلالية معلومات نقدية عن األصول وااللتزامات وما يتعلق ا من دخل تقدم مقاييالقيمة الحالية: 

ومصروفات، وذلك باستخدام معلومات حمدثة إلظهار أثر الظروف القائمة يف تاريخ القياس، وبسبب التحديث 

ات التدفقات يف تقدير احلاصلة منذ تاريخ القياس السابق تعكس القيم احلالية لألصول وااللتزامات التغريات 

  النقدية والعوامل األخرى الظاهر أثرها يف تلك القيم املالية وتشمل أسس قياس القيمة املالية ما يلي:

يف معاملة تتم يف  هي السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل، أو الذي يتم دفعه لنقل إلتزامالقيمة العادلة:  �

  ظروف اعتيادية منظمة بني املشاركني يف السوق يف تاريخ القياس.

 قيمة االستخدام لألصول وقيمة التنفيذ "الوفاء" للخصوم. �

: هي القيمة املالية للتدفقات النقدية اليت تتوقع املنشأة أن تستمدها من استخدام أصل ومن قيمة االستخدام -

  االستبعاد النهائي له.

هي القيمة املالية للنقد أو املوارد االقتصادية األخرى اليت تتوقع املنشأة أن تلزم بنقلها قيمة التنفيذ "الوفاء":  -

  عند وفائها بإحدى االلتزامات.
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التكلفة احلالية لألصل هي تكلفة أي أصل مكافئ يف تاريخ القياس، وهي تشمل العوض التكلفة الحالية:  �

  .القياس إضافة إىل تكاليف املعاملة اليت يتم تكبدها يف ذلك التاريخالذي سيتم دفعه يف تاريخ 

أي التزام مكافئ يف تاريخ القياس ناقص  هي العوض الذي يتم استالمه نظري :التكلفة الحالية لاللتزام �

 .1تكاليف املعاملة اليت يتم حتملها يف ذلك التاريخ

  أساس القياس المناسب: العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار

قدم اإلطار املفاهيمي اجلديد إرشادات حول كيفية اختيار أساس القياس املناسب والعوامل اليت جيب مراعاا 

  وتشمل هذه العوامل:

  األثر يف كل من قائمة املركز املايل وقائمة األداء املايل؛ �

  ة؛املالئمة والتمثيل الصادق، إضافة إىل اخلصائص النوعية املعزز  �

يف بعض املواقف استخدام قاعدة لقياس األصل أو اخلصم ختتلف عن  2018وكذلك يسمح اإلطار املفاهيمي 

  علومات مفيدة.ت ذات الصلة لتزويد املستخدمني مبقاعدة قياس الدخل واملصروفا

ناسب قياس ال يتم قياس إمجايل القيمة الدفرتية حلقوق امللكية مباشرة قد يكون من املقياس حقوق الملكية: 

وفري معلومات مفيدة، وذلك ال يتعارض مع تعريف القيمة تفئات فردية من حقوق امللكية أو مكونات األسهم ل

 .2الدفرتية إلمجايل حقوق امللكية بأا قيمة متبقية بعد طرح مجيع خصومه

  الفصل السابع: العرض واإلفصاح-سابعا

وتوجيهات إلدراج الدخل واملصروفات يف قائمة الربح أو اخلسارة،  يتضمن هذا الفصل مفاهيم العرض واإلفصاح

  والدخل الشامل اآلخر.

يؤدي اإلبالغ الفعال باملعلومات يف القوائم املالية إىل جعل املعلومات أكثر مالئمة ويساهم يف التعبري بصدق عن 

ن قابلية فهم املعلومات الواردة يف ز ملكيتها ودخلها ومصروفاا، كما يعز أصول املنشأة والتزاماا وحقوق م

  القوائم املالية ومن قابليتها للمقارنة، ويتطلب اإلبالغ الفعال باملعلومات يف القوائم املالية ما يلي:
                                                   

. WWW.IASPLUS.COM;  PUBLICATION DU CADRE CONCEPTUAL RéVSé 
1
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  الرتكيز على أهداف ومبادئ العرض واإلفصاح بدال من الرتكيز على القواعد؛ �

  ل بني البنود غرب املتشاة؛تصنيف املعلومات بطريقة جتمع بني البنود املتشاة، وتفص �

  ب التفصيل الغري الضروري أو التجميع الزائد.ريقة ال تؤدي إىل حجبها سواء بسبجتميع املعلومات بط �

طار تصنيف األصول وااللتزامات وحقوق امللكية واإليرادات واملصروفات ، مبزيد من التفصيل مع وصف يناقش اإل

  .1أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر وااالت األخرى ذات الصلة التعويض والتجميع والتمييز بني الربح

  الفصل الثامن: مفاهيم رأس المال وصيانة رأس المال-ثامنا

  مت ترحيل هذا الفصل من اإلصدارات السابقة من اإلطار يوضح اإلطار مفهومني لرأس املال:

  .ملكية الكيان هذا مرادف لصايف األصول أو حقوق رأس المال المالي: �

مبوجب مفهوم الصيانة املالية يتم كسب الربح فقط عندما يكون مبلغ صايف األصول يف اية الفرتة أكرب من مبلغ 

  صايف األصول يف البداية بعد استبعاد املسامهات والتوزيعات على املسامهني.

  ة الشرائية املستمرة.، وحدات القو مسيةاإلميكن قياس صيانة رأس املال إما ب:الوحدات النقدية 

  هو القدرة اإلنتاجية للكيان بناءا على سبيل املثال وحدات اإلنتاج يف اليوم. رأس المال المادي: �

  هنا يتم كسب الربح إذا زادت الطاقة اإلنتاجية املادية خالل الفرتة، بعد استبعاد احلركات مع حاملي األسهم.

  .2وااللتزاماتامل املنشأة مع آثار التغريات يف األسعار يف األصول الفرق الرئيسي بني هذه املفاهيم هو كيفية تع

  

  

  

  

                                                   
1
 CONCEPTUAL FARMWORKFOR FINANCIAL REPORTING ; AASB MEETING ; 13 NOVEMBER 2018 ; AGENDA; 

ASUTALIAN GOVERNMEMENT; AUSTRALLIAN ACCOUNTING STANDAEDS BOARD; P 52/55. 
2
  CONCEPTUAL FARMWORK FOR FINANCIAL REPORTING ; SEPTOMBER2010. 
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  أهم ست حقائق التي جاء بها اإلطار المفاهيمي الجديد ):6الجدول رقم (

اإلطار املفاهيمي اجلديد إلعداد التقارير املالية إطار   إطار العمل الشامل

  عمل شامل يناقش مجيع أهم املواضيع العاملية.

و المالي إلبالغ من االهدف المالي  على يؤكد

  يوضح دور الوكالة

يؤكد اإلطار املفاهيمي اجلديد على هدف املعايري املالية 

  الدولية إلعداد التقارير املالية.

اإلبالغ عن توفري معلومات مالية مفيدة للمستثمرين 

اآلخرين عند اختاذ القرار بتوفري املوارد املستثمرين و 

  للشركة.

حاجة املستثمرين  يؤكد اإلطار املفاهيمي اجلديد على  على أهمية أداء التقارير الماليةيؤكد 

  حول:معلومات 

  اإليرادات واملصروفات–األداء املايل - 

  األصول واخلصوم وحقوق امللكية–املركز املايل - 

  كما يقدم إرشادات بشأن اإلبالغ عن األداء املايل.

صول والخصوم يحسن مفاهيم إلعداد التقارير، األ

  والدخل والنفقات

ينص اإلطار املفاهيمي اجلديد على أن القرارات املتعلقة 

باملعلومات اليت جيب اإلبالغ عنها حول األصول 

واخلصوم، جيب أن تستند اإليرادات واملصروفات إىل ما 

  هو مفيد للمستثمرين.

حتديد وقت يشرح اإلطار املفاهيمي اجلديد كيفية   يقدم إرشادات عند القياس

األصول وجيب قياس اخلصوم باستخدام التكلفة 

التارخيية ومىت جيب أن تكون كذلك تقاس بالقيمة 

  العادلة.
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تنص على أن تلك القرارات جيب أن تكون قائمة على 

أي مقياس من شأنه أن يوفر معلومات مفيدة 

  للمستثمرين.

يساعد المجلس على وضع المعايير ولكن ليس في 

  ارحد ذاته معي

يوفر اإلطار املفاهيمي اجلديد أدوات حمدثة من شأا 

  .IFRSأن تساعد جملس اإلدارة يف وضع معايري 

  CONCEPTUAL FARMWORK FOR FINANCIAL REPORTING 2018المصدر: 

طار التقارير المالية الجديد واإل إلعدادالمفاهيمي  اإلطارالمبحث الثاني: دراسة مقارنة بين 

  .المحاسبي الماليالتصوري للنظام 

تتماشى مع بيئة طار املفاهيمي للمعايري الدولية للتقرير املايل من تعديالت وتطورات  مستمرة نظرا ملا يشهده اإل

التطورات عمال الدولية، ويف ضل تكيف اجلزائر وفق املعايري الدولية للتقارير املالية، فهي من الدول املعنية ذه األ

للنظام احملاسيب املايل مع هذه املستجدات،  سنحاول القيام مبقارنة بني  املفاهيميطار وملعرفة مدى استجابة اإل

  منذ تطبيقه. للنظام احملاسيب املايل ملفاهيميماتضمنه اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية اجلديد واإلطار ا

  للنظام المحاسبي المالي التصوريواإلطار الجديد  ول: مقارنة بين اإلطار المفاهيميالمطلب األ 

للنظام  املفاهيميواإلطار  IAS/IFRSملعرفة فجوة االختالف بني اإلطار املفاهيمي للمعايري الدولية للتقرير املايل 

للنظام  املفاهيمي، وإبراز أوجه االختالف والتشابه علينا القيام باملقارنة بني ما جاء به اإلطار SCFاحملاسيب املايل 

احملاسيب املايل من مبادئ وخصائص، وعلى ما يتضمنه اإلطار املفاهيمي للمعايري الدولية وكذا التعديالت اليت 

  .طرأت عليه

اإلطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي واإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية أوال: المقارنة بين 

   2010المعدل لسنة 

زائري على املرجعية الدولية من خالل تبنيه لإلطار املفاهيمي ملعايري احملاسبة الدولية الصادرة سنة اعتمد املشرع اجل

أصدر جملس معايري  2010 ولكن مع بداية سنة، 2004 عند وضعه ملشروع النظام اجلديد يف سنة 2003

احملاسبة الدولية إطار مفاهيمي إلعداد التقارير املالية لتغيري التسمية من اإلطار املفاهيمي إلعداد وعرض القوائم 
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اإلطار املفاهيمي املعدل لسنة  املالية إىل إطار مفاهيمي إلعداد التقارير املالية، ومن التسمية نستنتج أن هدف

ات التقرير املايل، بعد أن كان يهتم فقط بالقوائم املالية واملشرع اجلزائري مل يأخذ توسع ليشمل مجيع مكون 2010

  .1ذا التعديل

كما أن اإلطار املفاهيمي حسب النظام احملاسيب موجز اقتصر على تقنية املعاجلة لألحداث االقتصادية على 

ات الالزمة للتعامل مع أي حالة عكس املرجع الدويل الذي جنده مفّصل لنطاق كل عنصر مع تقدمي الشروح

مستجدة، وباإلضافة إىل أن النظام احملاسيب أتى يف شكل قانون ملزم التطبيق يف أسلوب ممنهج يسمح بإضافة، 

إلغاء أو تعديل أي مادة أو فقرة من هذا القانون من طرف املشرع اجلزائري كلما دعت احلاجة لذلك، أما املرجعية 

قانون، فاهليئة املعنية بوضع املعايري هي جملس املعايري احملاسبية الدولية ليست خاضعة ألي الدولية غري مرتبطة بأي 

والفروض وكذا اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية فهي متوافقة متاما  دولة أو أي قانون، أما فيما خيص املبادئ

املرجعية الفرنكوفونية يف إعداد  مع املرجع الدويل وما جاء من اختالف يف بعض املصطلحات ناتج عن تبين

  وصياغة النظام احملاسيب املايل اجلديد.

أما قواعد االعرتاف وقياس األصول واخلصوم، األعباء واملنتوجات يف النظام احملاسيب املايل هي متطابقة مع املرجعية 

ثالث تقنيات هي طريقة السوق، الدولية إال أن عملية التقييم بالقيمة العادلة يف املرجعية الدولية تعتمد على 

  .2وهذا غري موجود يف النظام احملاسيب املايل   IFRS13 طريقة التكلفة وطريقة الدخل
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  ثانيا: المقارنة بين اإلطار المفاهيمي الجديد واإلطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي الجزائري

للنظام المحاسبي المالي  المفاهيميالمقارنة بين اإلطار المفاهيمي الجديد واإلطار  :07جدول رقم

  الجزائري

  

  

اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية الجديد 

2018  

اإلطار المفاهيمي للنظام المحاسبي 

  المالي 

أصدر جملس املعايري احملاسبة الدولية اإلطار   العرض 

املفاهيمي إلعداد التقارير املالية املنقح يف مارس 

، وهو عبارة عن جمموعة شاملة من مفاهيم 2018

  إلعداد التقارير املالية، حتدد فيما يلي:

  اهلدف من إعداد التقارير املالية؛  :1 لفصلا �

  اخلصائص النوعية للمعلومة املالية؛ : 2 الفصل �

  شأة؛نقوائم املالية واملال :3لفصل ا �

  عناصر القوائم املالية؛ :4 الفصل �

  االعرتاف وإلغاء االعرتاف؛ :5الفصل  �

  قواعد القياس؛ :6لفصل ا �

  العرض واإلفصاح؛ :7الفصل  �

  رأس املال واحملافظة عليه. :8الفصل  �

للمحاسبة املالية  فاهيمييتضمن اإلطار امل

  ما يلي:

  جمال التطبيق؛ �

  املبادئ واالتفاقيات احملاسبية؛ �

األموال اخلاصة ، اخلصوم، األصول �

  واإليرادات.

  فاهيمي للمحاسبة املالية:امليعرف اإلطار 

املفاهيم اليت تشكل أساس عرض  �

الكشوف املالية كاالتفاقيات واملبادئ 

احملاسبية اليت يتعني التقييد ا 

  ائص النوعية للمعلومات املالية.واخلص

الهدف من 

إصدار 

اإلطار 

  المفاهيمي 

مساعدة الس على تطوير املعايري باالعتماد  �

  على املفاهيم املتسقة؛

مساعدة معدي القوائم املالية على تطوير  �

سياسات حماسبية عندما ال ينطبق معيار حمدد 

على معاملة بذاا او حدث اخر او عندما 

  معيار ما اختيار السياسة احملاسبية؛يتيح 

السماح بالتحكم يف احلسابات متنح   �

كل الضمانات للمسريين واملسامهني 

  والشركاء والدولة؛

إعطاء صورة صادقة للوضعية املالية  �

  والتغريات فيها واألداء املايل؛

املسامهة يف النمو ومردودية الوحدات  �
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طراف على فهم وتفسري األمساعدة مجيع  �

  عايري املالية الدولية. امل

  االقتصادية؛

نشر معلومات كاملة وعادلة موثوق  �

  فيها.

الهدف من 

  التقرير المالي 

توضيح املعلومات املستخدمة لتقييم األداء  �
  االشرايف لإلدارة؛

  ن للتقارير املالية؛و ن الرئيسيو إضافة املستخدم �

  اهلدف من اعداد التقارير املالية. �

مل يتطرق اىل هدف التقرير املايل  �

  هداف القوائم املالية.أىل إتطرق 

المستخدمون 

  الرئيسيون 

  ن احلاليون واحملتملون؛و املستثمر  �

خرون الذين ال املقرضون والدائنون اآل �

يستطيعون مطالبة املنشأة مباشرة بتوفري 

  املعلومات؛

  متخذي القرارات؛ �

  مجيع املتدخلني يف األسواق املالية؛ �

  اهليئات املنظمة الدولة. �

  

  املستثمرون احلاليون واحملتملون؛ �

  الدائنون واملوردون؛ �

  املوظفون؛ �

  العمالء؛ �

  البنوك واملؤسسات املالية؛ �

  الدولة وهيئاا املختلفة. �

المنفعة التخاذ 

  القرارات 

توفري املعلومات املتعلقة بتوفري املوارد للمنشأة من 

   :بني هذه القرارات

  و أدوات الدين؛أو بيع أدوات امللكية أحيازة  �

شكال أو تسوية القروض وغريها من أتقدمي  �

  تمان؛ الئا

ممارسة حقوق التصويت على إجراءات اإلدارة  �

  اليت تؤثر على استخدام املوارد االقتصادية.

ىل املنفعة الختاذ إمل يتم التطرق  �

  القرارات

الخصائص 

النوعية 

ىل إاخلصائص النوعية للمعلومة املالية املفيدة تنقسم 

  خصائص أساسية:

 املالئمة؛ �

 املصداقية �
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للمعلومة 

  المالية 

  املالئمة؛

  التمثيل الصادق يشمل:

  االكتمال؛

  احلياد؛

تغلب اجلوهر االقتصادي بالدرجة األوىل على 

  الشكل القانوين؛

صدار االحكام يف ظل إاحلذر وممارسة التحفظ عند 

  حاالت عدم التأكد.

  خصائص تعزيزية:

   ؛للمقارنة قابلية �
  الفهم؛ قابلية �
  قابلية للتحقق؛ �
  .التوقيت املناسب �

 قابلة للمقارنة؛ �

 قابلية الفهم. �

ليها على إبعض اخلصائص مت التطرق 

  شكل مبادئ.

تعترب التكلفة خاصية عملية مستخدمة لتوفري  �  قيد التكلفة 

 عتبارخذ ا بعني اإلاملعلومات كما جيب األ

عند النظر يف فوائد متطلبات التقارير املالية 

  اجلديدة واحملتملة.

  مل يتم التطرق اليه  �

 قائمة املركز املايل؛ �  قوائم المالية 

 قائمة الدخل الشامل؛ �

 قائمة التدفقات النقدية؛ �

 قائمة التغري حقوق امللكية؛  �

  اإليضاحات واجلداول إضافية. �

  امليزانية؛ �

  جدول حساب النتائج؛ �

  سيولة اخلزينة؛ قائمات �

  قائمة التغري يف أموال اخلاصة؛ �

  .املالحق �

تقدمي معلومات موثوقة تتعلق باألداء  �القوائم املالية توفر معلومات حول املخاطر  �هدف القوائم 
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الناشئة عن العناصر املعرتف ا وغري املعرتف   المالية 

 ا؛

تقييم قدرة املنشأة على توليد التدفقات  �

 النقدية؛

تقييم األداء اإلشرايف لإلدارة على املوارد  �

  االقتصادية.

  املايل للمؤسسة؛

القدرة على تقييم نقاط القوة  �

  والضعف للمؤسسة؛

تقدمي معلومات مالية ميكن  �

استخدامها لتقدير أرباح حمتملة 

  للمؤسسة؛

اإلفصاح عن أي معلومات أخرى  �

مالئمة حلاجات مستخدمي القوائم 

  املالية.

الفروض 

  المحاسبية 

ستمرارية: تعد القوائم املالية بافرتاض فرض اإل �

عماهلا وتستمر يف أن املنشأة مستمرة يف أ

 أنشطتها يف املستقبل املنظور؛

  

 فرض االستمرارية االستغالل؛ �

 حماسبة االلتزام؛ �

  .08/156 من املرسوم التنفيذي 6املادة 

الرتكيز على احتياجات املستخدمني من  �  منشأة التقرير

 املعلومات؛

 براز أمهية التمثيل الصادق عند وضع حدود؛إ �

تصف هذه األخرية كيفية وضع حدود املنشأة  �

  .التقرير وماهي مكوناا

طار ليها يف اإلإمل يتم التطرق  �

  فاهيمي.امل

القوائم المالية 

  المجمعة 

تعرب عن القوائم املالية للمنشأة االم مع املنشأا  �

  التابعة يف قوائم مالية موحدة 

  مل يتم التطرق اليه يف االطار التصوري  �

عناصر 

  القوائم المالية 

األصل: هو مورد اقتصادي حايل تسيطر عليه  �

يشري التعريف  .املنشأة نتيجة ألحداث ماضية

ىل املنافع إىل املورد االقتصادي وليس إاجلديد 

أة االقتصادية الناجتة فإن ما تتحكم فيه املنش

األصل: هي املوارد اليت يسريها الكيان  �

ن توفر حداث ماضية واملوجه ألأبفعل 

 مستقبلية؛حداث اقتصادية أهلا 

تزامات احلالية الناجتة االلاخلصوم: هي  �
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هذه اإلمكانية هو احلق احلايل الذي يضمن 

   ؛وليست املنافع االقتصادية املستقبلية

بتحويل  أةاخلصم: هو التزام حايل على املنش �

حداث ماضية وفقا ألمورد اقتصادي نتيجة 

كان ا ذ إلذلك يقع على عاتق املنشأة التزام 

ي قدرة أو مسؤولية وليس لديها ألديها واجب 

    ؛عملية على جتنبه

امللكية: الفائدة املتبقية يف أصول املنشأة  حقوق �

 بعد طرح مجيع خصومها؛ 

  الدخل واملصاريف  �

املعامالت اليت تؤدي إىل دخل واملصروفات 

  صول واخلصوم.األتسبب أيضا تغريات يف 

  

ضية، ويتم ما حداث اقتصاديةأعن 

الوفاء ا مقابل النقصان يف املوارد 

وينتظر منها احلصول على منافع 

 اقتصادية؛

األموال اخلاصة: متثل الفائض من  �

 اخلصوم؛

اإليرادات: تتمثل يف املنافع  �

 ناء الدورة احملاسبية يفأثاالقتصادية 

إطار الزيادة يف قيمة األصول او 

نقصان يف قيمة اخلصوم خالل 

 الدورة؛

األعباء: تتمثل يف نقصان املنافع  �

ناء الدورة احملاسبية يف أثاالقتصادية 

إطار اخنفاض يف قيمة األصول أو 

  زيادة قيمة األصول خالل الدورة.

االعتراف 

وٕالغاء 

  االعتراف 

وإلغاء فصل جديد يوفر توجيهات لالعرتاف  �

 االعرتاف باألصول واخلصوم؛

راج ضمن قائمة املركز إداالعرتاف هو عملية   �

و قائمة األداء لبند يستويف تعريف أاملايل 

و أو دخل أو حق امللكية أو اخلصم أاألصل 

 مصروف؛

جزء  أوو خصم أزالة فصل إالغاء اعرتاف هو   �

  منهم من قائمة املركز املايل.

 أووم اخلص أويدرج عنصر األصول  �

عباء واملنتجات يف القوائم املالية إذا األ

 توفرت شروط االعرتاف؛

  ىل عنصر الغاء االعرتاف.إمل يتطرق  �
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سس القياس املتاحة أتضمن تغيريات مهمة يف  �  القياس 

 واملعلومات اليت توفرها هذه األسس؛

خذها بعني أكما يشرح العوامل اليت جيب    �

 ساس القياس املناسب؛ أعتبار عند اختيار الا

رب النموذج الذي يعتمده اإلطار املفاهيمي تيع �

قياس املختلط ففي ظل ظروف المنوذج  2018

سس قياس خمتلفة لتوفري أخمتلفة تسمح 

 معلومات مالئمة للمستخدمني القوائم املالية؛

 من بني الطرق املعتمدة يف القياس مها: �

 التكلفة التارخيية؛  �

 التكلفة اجلارية؛  �

 لقيمة القابلة للتحقق؛ا �

 القيمة احلالية؛ �

  قيمة العادلة. �

 طرق القياس املعتمدة هي، �

 التكلفة التارخيية؛ �

 قيمة االجناز؛ �

 القيمة احلالية؛ �

 التكلفة احلقيقية. �

املؤرخ يف  71قرار رقم 

21/07/2008.  

العرض 

  واإلفصاح

يتضمن مفاهيم العرض واإلفصاح وتوجيهات  �

و أإلدراج دخل؛ واملصروفات يف قائمة الربح 

 دخل الشامل اخر؛السارة و اخل

داء املايل بدل آلوقد ادخل مصطلح قائمة ا  �

تعبري عن قائمة لمن قائمة الدخل الشامل ل

و ألربح لسارة تتضمن جمموع فرعي اخلو أالربح 

عن  أةللمنشسارة كملخص لألداء املايل اخل

  الفرتة.

طار يه كعنصر يف اإلإلمل يتطرق  �

دراج اإلفصاح إمت  املفاهيمي

ىل شرح ضمن إللمعلومات اليت حتتاج 

  امللحق.
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 اسمفاهيم ر 

المال 

والمحافظة 

رأس على 

  المال

ت تطبق املفهوم املايل لرأس آغلب املنشأن أ �

  داء وعرض قوائم املالية؛أاملال بغرض 

و قوة شرائية أس األموال املستثمرة ؤو ظله ميثل ر  �

  املستثمرة؛

 إىلحتفاظ به الومت ا 1989مت اصداره سنة  �

 .2018سنة 

  

يه يف مشروع النظام إلتطرق المت  �

ه غري موجود يف أن إالاحملاسيب املايل 

  .08/156املرسوم التنفيذي 

المبادئ 

  المحاسبية 

 املبادئ احملاسبية يف حماور إىلمل يتم التطرق  �

  اإلطار املفاهيمي اجلديد.

  مبدأ األمهية النسبية؛ �

 مبدأ استقاللية الدورات؛ �

حداث الالحقة إلقفال السنة األ �

 املالية؛

 مبدأ احليطة واحلذر؛ �

 مبدأ عدم املقاصة؛ �

 مبدأ ثبات الطرق احملاسبية؛ �

قتصادي واملايل يف تغلب اجلوهر اال �

 القوائم املالية على الشكل القانوين؛

 ة.الصورة الصادق �

، واملرسوم التنفيذي 07/11قانون 

08/156  

  المصدر: من إعداد الطالبتين 

من خالل اجلدول وباإلعتماد على حمتوى اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل املتطرق إليه يف الفصل األول 

. ميكن اإلشارة إىل أن اإلطار 2018واإلطار املفاهيمي ملعايري احملاسبة الدولية إلعداد التقارير املالية الصادر سنة 

املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل بعيد كل البعد على التحديثات والتغريات احلاصلة يف اإلطار املفاهيمي، حيث أن 
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هذا األخري أدرج بعض املفاهيم واملصطلحات اليت مل يتطرق إليها النظام احملاسيب املايل ومل يعرف عنها أي حتسني 

  يف النقاط التالية :وهذا ما نوضحه 

حدد املفاهيم األساسية للتقارير املالية اليت توجه  2018يف اإلصدار األخري لإلطار املفاهيمي املنقح لسنة  �

الس لتطوير معايري التقارير املالية الدولية، وتساعد على ضمان أن تكون املعايري متسقة من الناحية 

  ت املماثلة بنفس الطريقة من أجل توفري معلومات مفيدة؛املفاهيمية، وأن يتم التعامل مع املعامال

اهلدف من التقرير املايل لألغراض العامة واملعلومات الضرورية وليس فقط  اإلطار املفاهيمي اجلديد حدد  �

نظام احملاسيب املايل الذي لل املفاهيميعكس اإلطار  ،ائم املالية باعتبارها جزء أساسي من التقارير املاليةالقو 

  ىل مفهوم القوائم املالية وعناصرها واكتفى ا ومل يأيت مبفهوم وأهداف التقارير املالية لألغراض العامة؛إتطرق 

ن الرئيسيون للتقارير املالية بني اإلطار و عض التقارب يف جمموعة املستخدماملستخدمون الرئيسون هناك ب �

تغريات الطفيفة الناجتة عن طبيعة البيئة المع بعض  املايلاملفاهيمي للنظام احملاسيب واإلطار  اجلديد املفاهيمي

دمني يف اإلطار املفاهيمي، غري هم املستخأ األسواق املالية يعترب من بني االقتصادية، فمثال مجيع املتدخلني يف

ا ليست بنفس األمهية يف اجلزائر لغياب األسواق املالية؛أ 

نوعية للمعلومة املالية املفيدة واليت تتكون من اخلصائص النوعية تطرق اإلطار املفاهيمي اجلديد للخصائص ال �

، حبيث أكد أن املعلومات اليت ال تتوفر "المالئمة "و " التمثيل الصادق"األساسية اليت تتضمن عنصرين مها

 على اخلاصيتني األساسيتني غري مفيدة، وال ميكن أن تكون مفيدة إذا توفرت على اخلصائص النوعية املفيدة

املعززة فقط، وكذلك أكد اإلطار املفاهيمي اجلديد على أمهية النظر إىل جوهر املعلومات وليس إىل شكلها 

 القانوين فقط؛

اعرتف اإلطار املفاهيمي اجلديد خباصية احليطة واعتربها جزءا من تطبيق اخلاصية احليادية يف املعلومات،  �

م احلدث عند القيام باالجتهادات يف الظروف اليت حييط ا ودعما خلاصية التمثيل الصادق وعرفها بأا التزا

عدم التأكد، أما اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل مل يأخذ بعد ذا التعديل و مازال قائما على مفاهيم 

 ؛ 1989اإلطار املفاهيمي القدمي لسنة 

أا املنشأة املطالبة بإعداد أو اليت ختتار وعرفها ب "منشأة التقرير"ناقش اإلطار املفاهيمي اجلديد مصطلح  �

  إعداد القوائم املالية، ويف املقابل اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل اجلزائري مل يتطرق إليها؛
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اجلديد صياغة تعريف األصل وااللتزام، وأوضح املقصود باملورد  اإلطار املفاهيمي أعاد عناصر القوائم املالية  �

 املفاهيميما اإلطار أية، حيث ختلى على شرط توليد املنافع االقتصادية املستقبلاالقتصادي املكون لألصل، 

 للنظام احملاسيب املايل حيتفظ بشرط توليد املنافع االقتصادية املستقبلية لالعرتاف بعناصر امليزانية؛

وعرفها بأا احلق أو جمموعة حقوق أو الواجب أو جمموعة  " وحدة الحساب"اقش اإلطار املفاهيمي ن �

الواجبات، أو جمموعة احلقوق والواجبات اليت تطبق عليها ضوابط االعرتاف ومفاهيم القياس. وأشار اإلطار 

ق ضوابط االعرتاف ومفاهيم إىل أنه يتم اختيار وحدة حساب لكل أصل أو التزام عند النظر يف كيفية تطبي

القياس على ذلك األصل أو االلتزام وعلى ما يتعلق به من دخل أو مصروفات، وبالنظر إىل اإلطار املفاهيمي 

 للنظام احملاسيب املايل مل يرد أي مفهوم عن وحدة القياس؛

عدل هي فرضية واحدة فقط ( الفرضيات األساسية اليت يبىن عليها إعداد القوائم املالية يف اإلطار املفاهيمي امل �

 ) على عكس اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل ال يزال يعتمد على فرضيتني؛فرضية االستمرارية

تطرق اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية اجلديد ملفهوم االعرتاف وإلغاء االعرتاف مع بعض التغريات يف  �

العرتاف اليت  فكرة توليد املنافع االقتصادية، مع إضافة فكرة الغاء ا شروط االعرتاف خاصة مع التخلي على

ع للنظام احملاسيب املايل أدرج االعرتاف مع االحتفاظ بفكرة توليد املناف املفاهيميما اإلطار أكانت غائبة متاما، 

 لغاء االعرتاف؛إاالقتصادية، دون التطرق لفكرة 

)، وخاصة ( التكلفة التاريخية والقيمة الحاليةعن أسس القياس توسع اإلطار املفاهيمي اجلديد باحلديث  �

حول العوامل املالئمة الختيار أساس قياس معني، وأكد كذلك على إمكانية وجود أكثر من أساس قياس 

) لبعض بنود القوائم املالية وذلك لزيادة الوضوح واملقارنة مع اإلبقاء على األسس السابقة قياس مختلط(

ادلة ..."، إىل أن اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل مل يتطرق إىل إمكانية وجود أكثر من "القيمة الع

أساس لقياس عناصر القوائم املالية، واعتمد على األسس القدمية لإلصدار القدمي لإلطار املفاهيمي لسنة 

 ؛1989

واإلفصاح حيث يتضمن هذا العنصر من بني املفاهيم اجلديدة اليت أصدرها اإلطار املفاهيمي هي العرض  �

تصنيف الدخل واملصروفات وكيفية  رشاداتإفصاح يف القوائم املالية، عرض املعلومات واإلتصنيف كيفية 

ىل اإلفصاح  إ املفاهيميقائمة، مل يتطرق اإلطار دراجها يف قائمة األرباح واخلسائر وضعها خارج هذه الإ

 ؛ املالحقنه وضحه يفأال كعنصر أساسي يف تقدميه، إ
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اجلديدة منذ  رأس املال واحملافظة يعترب من بني املفاهيم اليت مل يغريها اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية �

ليه إام احملاسيب اكتفى فقط باإلشارة لنظل املفاهيمين هذا املفهوم مل يرد يف تقدمي اإلطار أإصداره األول، غري 

 ؛يليف مشروع النظام احملاسيب املا

وإىل النظر إىل كل ما سبق ميكن القول إىل أن النظام احملاسيب املايل أخذ باإلطار املفاهيمي الذي أصدرته جلنة 

، غري أن تعديل هذا اإلطار ومراجعته يف نسخته الغري مكتملة يف سبتمرب 1989معايري احملاسبة الدولية سنة 

، خلف الكثري من 2018وإصداره اجلديد من جملس معايري احملاسبة الدولية بشكله النهائي لسنة  2010

التعديالت والتحديثات، يعترب اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل بعيد عنها كل البعد  ومل يعرف هلا أي حتيني 

  .1حد الساعة

  ام المحاسبي الماليوتحديث النظتطبيق  وسلبيات تحديات المطلب الثاني:

 تحديات تطبيق وتحديث النظام المحاسبي الماليأوال: 

على أساس معايري احملاسبة الدولية، ولكن هذه األخرية يف تغري مستمر فيها لقد أعد النظام احملاسيب املايل 

وتعديلها وفقا ملتطلبات الدول املعنية، خاصة تلك املعايري املتعلقة بالقيمة العادلة يف إنتاج معلومات ذات جودة 

ذي يعاين من نقائص وعوائق عالية، مما صعب األمر على كيفية إدراج هذه التعديالت يف النظام احملاسيب املايل ال

يف التطبيق، حيث يالحظ غياب آلية أو إطار واضح يتكفل مبسايرة عملية اإلصالح املستمرة يف معايري التقارير 

املالية الدولية، خاصة وأن النموذج اجلزائري مبين على شكل نظام يصعب تكييفه بسهولة على عكس النموذج 

ملية، وأيضا ميكن القول أن اختالف البيئة اجلزائرية عن باقي الدول حتد من الدويل املبين على شكل معايري لكل ع

إمكانية تطبيق املعايري والتعديالت املستحدثة، بسبب تواجد العديد من العوائق اليت متس هذه اخلطوة، وإذ كانت 

اليت تضمنها،  SCFق هذه العوائق ليست خمتصرة على هذه التغريات بل متس مجيع املعايري منذ اإلعالن عن تطبي

  وحتدد أهم هذه العوائق يف:

حيث أن التسريع يف وترية اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر أدت إىل تبين  عدم توفر معايير محاسبية وطنية: �

نظام حماسيب مايل يكفل ضمنيا تطبيق مقتضيات معايري احملاسبة الدولية، واليت جاءت على شكل قانون 

اعد تنظم العمل احملاسيب وتشري إىل كثري من املعايري احملاسبية الدولية ولكن بشكل حيمل يف طياته فقرات وقو 
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، ومنه فإنه مل 2004ناقص، فضال عن كونه احتوى على مضمون هذه املعايري اليت كانت موجودة قبل عام 

امل املرونة يأخذ بكل املستجدات والتعديالت احلاصلة بعد ذلك، ويبني صدوره يف شكل قانون فإنه افتقد لع

 الذي يؤدي به إىل حتقيق عملية التوافق مع استحداثات جملس معايري احملاسبة الدولية؛

حيث ميكنها متابعة ووضع احللول والتوصيات الكفيلة حبل اإلشكاليات  عدم توفير هيئة تنظيمية: �

بإجراء اإلصالحات اليت متكن والتساؤالت احملاسبية احلاصلة على تطبيق النظام احملاسيب املايل، وكذا اهتمامها 

 من االقرتاب ومستجدات معايري احملاسبة الدولية؛

جتاهل احتياجات املؤسسات وإشراكها يف عملية  على مستوى المؤسسات االقتصادية الجزائرية: �

اإلصالح، إذ جيب إعادة تأهيل احملاسبني على مستوى هذه املؤسسات، حيث هناك تأخر يف تطبيق النظام 

املايل سبب نقص يف التكوين والتدريب، هذا على مستوى النظام فمابالك على إعادة إصالحه مع  احملاسيب

 1مستجدات معايري احملاسبة الدولية؛

 السلبيات التي تواجه تطبيق وتحديث النظام المحاسبي الماليثانيا: 

إىل معايري حماسبية وطنية، فيما تضمنه النظام احملاسيب املايل، ينص على معلومات ذات فائدة حمدودة  االفتقار �

 ؛لغرض استحداث إطار عام أو دليل للمحاسبني، فاملتطلبات احملاسبية الوحيدة منبثقة من القوانني

 عوامل خمتلفة كالتطور االقتصادي اجلانب التطبيقي الذي يلتصق به النظام احملاسيب املايل متغري ومتبدل بتأثري �

والعلمي والتقين، وتغري حاجات املستخدمني إىل املعلومات، حيث أن التوحيد احملاسيب حيتاج إىل الثبات ولو 

بشكل نسيب، أي أن اإلطار يتم تصميمه خلدمة عمليات وظائف املعرفة احملاسيب، وربط هذا املفهوم مبسائل 

 ية ال تنطبق على اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل؛التطور احملاسيب، وهذه اخلاص

بيئة عمل حماسبة اليت تتحكم بعملية تكوين املفاهيم احملاسبية للنظام احملاسيب ليست جمرد آيات عمل وربط  �

 اإلطار الفكري باملمارسة العملية خلدمة هذه األخرية؛

يساير التحديث املستمر لإلطار املفاهيمي للمعايري الدولية حمتوى اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل ال  �

 للتقارير املالية اليت تراعي التغريات املستمرة يف بيئة األعمال الدولية؛

تام لكل توافق مع ما مت مراجعته من طرف جملس معايري احملاسبة الدولية من خالل التعديالت على  غياب �

 ؛2004املعايري احملاسبية القائمة أو إلغاءها منذ سنة 
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عدم التكيف مع اإلصدارات اجلديدة من معايري التقارير املالية اليت تعاجل قضايا حماسبية بتوضيحها أو إعادة  �

 1اجلتها؛صياغة طرق مع
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  الثاني خالصة الفصل

إن اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل املستمد مفاهيمه من اإلطار املفاهيمي إلعداد وعرض القوائم املالية 

وال التعديل املكتمل  2010مل يراعى ال التعديل اجلزئي لإلطار املفاهيمي لسنة  2018، وإىل غاية 1989لسنة 

وال التعديالت الالحقة، حيث هناك مفاهيم مت إضافتها ومفاهيم مت تغيريها بأخرى، إال أن اإلطار  2018لسنة 

املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل مل يعرف أي تعديل للتوافق معها، وهو األمر الذي يفسر توسع فجوة االختالف 

طار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل خيضع للتأطري القانوين واحملاسبة يف ظله بني اإلطارين، ويرجع ذلك لكون اإل

غري مرنة وال تتماشى مع التغريات االقتصادية وظروف البيئة املعقدة عكس احملاسبة الدولية فهي مرنة وتتجاوب مع 

ظام احملاسيب املايل بتحديثه وفق متطلبات البيئات املتقدمة. األمر الذي يستلزم إعادة النظر يف اإلطار العام للن

  املمارسات احملاسبية اجلديدة وتكييفه ضمن متطلبات البيئة احملاسبية اجلزائرية.
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  خاتمة:

اإلشكالية املطروحة يف بداية البحث وإثبات صحة الفرضيات مت تناول هذا املوضوع  من خالل الدراسة وملمعاجلة

من خالل دراسة العناصر الرئيسية اليت تضمنتها فصول البحث، وهي فصلني حبيث خصص الفصل األول دراسة 

ختصيصه إىل إجراء  اجلانب النظري لإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل، أما فيما خيص الفصل الثاين فقط مت

  مقارنة بني اإلطارين.

ومن خالل ما سبق وما تضمنته الدراسة ميكن القول أنه يوجد فجوة اختالف كبرية بني اإلطار املفاهيمي للنظام 

احملاسيب املايل واإلطار املفاهيمي للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، وذلك راجع لعدم مسايرة ومواكبة اإلطار 

فاهيمي للنظام احملاسيب املايل للمستجدات واالستحداثات احلاصلة يف اإلطار املفاهيمي اجلديد، إذا وجب امل

العمل على تعديل اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل مبا يتماشى والتغريات اليت حدثت وستحدث يف اإلطار 

ضيات وعرض النتائج املتوصل إليها من هذه الدراسة املفاهيمي للمعايري الدولية، ويف األخري سيتم اختبار الفر 

  واقرتاح بعض االقرتاحات. 

  أوال:اختبار فرضيات الدراسة 

  انطالقا من اإلشكالية واألسئلة الفرعية املطروحة وضعنا فرضيتني، وبعد اختبارها توصلنا إىل النتائج التالية:

ة اليت طرأت على اإلطار املفاهيمي للمعايري الدولية هناك العديد من التغريات اجلوهريبخصوص الفرضية األولى:

  للتقرير املايل. 

فقد مت اثبات هذه الفرضية فمن خالل هذه الدراسة توصلنا إىل أن من بني املستجدات احلاصلة يف املعايري الدولية 

فاهيمي، حيث مراجعة اإلطار املفاهيمي، حيث متت زيادة بعض اإلضافات والتعديالت الالحقة يف اإلطار امل

يركز اإلطار اجلديد على مجيع مكونات التقرير املايل على غرار اإلطار السابق الذي كان يهتم بإعداد وعرض 

القوائم املالية، حيث استبدل جملس معايري احملاسبة الدولية إطار إعداد وعرض القوائم املالية باإلطار املفاهيمي 

طار املفاهيمي اجلديد توسع ليشمل مجيع مكونات التقرير املايل بعد ما  إلعداد التقرير املايل، وبالتايل هدف اإل

  كان يهتم بالقوائم املالية فقط.

كما ركز اإلطار املفاهيمي لس معايري احملاسبة الدولية على عنصر جديد يتمثل يف هدف املعلومة املالية ذات 

مفيدة بشكل عام للمستثمرين واملقرضني والدائنني  الغرض العام، أي أن هدف القوائم املالية هو توفري معلومات
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اآلخرين واحلاليني واحملتملني بغرض اختاذ القرار، باإلضافة إىل تطرقه اىل اخلصائص املالية واليت تتكون من 

اخلصائص النوعية األساسية اليت تتضمن عنصرين مها: املالئمة والتمثيل الصادق، واخلصائص املعززة اليت تتكون 

  قابلية للمقارنة، قابلية التحقق، التوقيت املناسب، قابلية الفهم.من ال

كما ركز اإلطار املفاهيمي اجلديد على إعطاء تعاريف وشروحات معمقة خلمسة عناصر أساسية املكونة للميزانية 

  وجدول حساب النتائج وهي: األصول، اخلصوم، رؤوس األموال، األعباء والنواتج.

اإلطار املفاهيمي املنقح بشكله املكتمل بتحديد املفاهيم األساسية للتقارير املالية  2018ليصدر أخريا يف مارس

اليت توجه الس لتطوير املعايري الدولية، وتساعد على ضمان أن تكون املعايري متسقة من الناحية املفاهيمية، 

  يف مايلي:  2018حيث تتحدد تعديالت اإلطار املفاهيمي لـ

 ومفاهيم األصول واخلصوم وتعديل شروط اإلعرتاف وإلغاء اإلعرتاف لألصول واخلصوم؛تعديل يف تعاريف  �

ركز اإلطار املفاهيمي اجلديد على تعدد أساليب القياس املستخدمة يف القوائم املالية وذلك لزيادة الوضوح  �

 والدقة؛

همة بالنسبة تقدمي توضيحات حول العرض واإلفصاح ألجل ضمان أكرب قدر ممكن من املعلومات امل �

 للمستثمرين؛

 إضافة عنصر جديد يتعلق مبفهوم املؤسسة القائمة باإلبالغ (الكيان احملاسيب)  �

اليتوافق اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل مع اإلطار املفاهيمي للمعايري  بخصوص الفرضية الثانية:

  الدولية للتقرير املايل. 

فقد مت إثبات هذه الفرضية فمن خالل الدراسة توصلنا إىل أن اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل بعيد كل 

البعد عن املستجدات احلاصلة يف اإلطار املفاهيمي للمعايري، وذلك من خالل الفروقات اجلوهرية املتوصل إليها يف 

ر املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل مل يعرف أي متابعة أو حتديث اجلزء التطبيقي يف دراسة املقارنة مبعىن أن اإلطا

لقوانينه، حبيث يشهد اإلطار املفاهيمي للمعايري العديد من التعديالت واالستحداثات وهذا ما وسع فجوة 

  اإلختالف بني اإلطارين.
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  ثانيا: النتائج العامة 

  ميكن تلخيص أهم النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل دراستنا هلذا املوضوع كمايلي:

   اهلدف من تعديل اإلطار املفاهيمي للمعايري الدولية للتقارير املالية؛ �

اهلدف من تعديل اإلطار املفاهيمي للمعايري الدولية للتقرير املايل يكمن يف تقدمي احللول للصعوبات و  �

 اليت تأيت يف شكل تعديالت؛    و عند تطبيق املعايري هر ليت تتولد وتظاملشكالت ا

مما سبق ميكن اإلشارة إىل أن اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل أخذ باإلطار املفاهيمي الذي أصدرته جلنة 

لس معايري احملاسبة ، غري أن تعديل هذا اإلطار ومراجعته وتعديله من طرف جم1989سنة معايري احملاسبة الدولية 

، خلف الكثري من التحديثات والتعديالت يعترب اإلطار املفاهيمي للنظام 2018إىل غاية  2010 الدولية بدءاً من

  احملاسيب املايل بعيد عنها ومل يعرف ليومنا هذا.

تقرير املايل نتج عنها إن مقارنة اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل واإلطار املفاهيمي للمعايري الدولية لل �

نشوء فجوة إختالف بينهما، وذلك راجع  إىل مجود اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل وعدم مسايرته 

للمستجدات احلاصلة يف املعايري، وهذا ما يؤدي إىل طرح مشكلة جيب حلها قبل أن تتطور وتؤدي إىل 

 إصالح شامل آخر.

ال يتوافق اإلطارين معا إذ أن هناك الكثري من التعديالت واإلصدارات املستحدثة خالل عشر سنوات من  �

 تطبيق النظام احملاسيب املايل مل يأخذها املشرع اجلزائري بعد كل ذلك أدى إىل توسع فجوة اإلختالف.

  ثالثا: اإلقتراحات 

  به ميكننا وضع بعض االقرتاحات كمايلي:من خالل دراستنا هلذا املوضوع والتعمق يف خمتلف جوان

العمل على تعديل اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل مبا يتماشى مع التغريات احلاصلة يف اإلطار  �

 املفاهيمي للمعايري؛

وجوب االلتزام مبتابعة التعديالت احلاصلة الستدراك ما يعرفه اإلطار املفاهيمي من تطورات وحتوالت جوهرية  �

لك عن طريق حتديث تلك القواعد ومراجعتها املستمرة على حنو يضمن أخذ التطورات الواقع ومتطلباته وذ

 املستمرة بعني اإلعتبار
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النظر يف إشكالية حتديث النظام احملاسيب املايل يف أقرب وقت ممكن وذلك من خالل تنظيم ملتقيات مكثفة  �

 تعاجل اإلشكالية.

لصعوبات اليت يعاين منها النظام احملاسيب املايل والعمل على جتاوزها وتداركها الرتكيز على تشخيص املعوقات وا �

 بالشكل الذي يوفر مزايا ومنافع ملهنة احملاسبة يف اجلزائر وجيعلها مواكبة للمستجدات احلاصل.

 إنشاء جلنة خمتصة تم يف متابعة اإلجراءات والتعديالت وحتيينها حسب املستجدات.

. 
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  الملخص:

للنظام احملاسيب  هدفت هذه الدراسة إىل توضيح مدى التوافق بني اإلطار املفاهيمي للمعايري الدولية للتقرير املايل واإلطار املفاهيمي

املايل، حيث اعتمدنا على املنهج املقارن لتوضيح االختالف بينهما، وخلصت الدراسة إىل أن اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب 

، ويف األخري عرف الكثري من التغريات 1989املايل يتوافق مع اإلطار املفاهيمي الذي أصدرته جلنة معايري احملاسبة الدولية سنة

عديالت ، إال أن اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل مل يعرف أية تعديالت منذ إصداره ومل يساير التغريات احلاصلة يف والت

اإلطار املفاهيمي للمعايري الدولية، وهذا ما أدى إىل زيادة فجوة االختالف بينهما مع مرور الوقت، وهذه احلقيقة يف حد ذاا 

  يف اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل.  دليال على إعادة النظر

  الكلمات المفتاحية:

اإلطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي، اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية للتقارير المالية المقارنة، 

  فجوة االختالف.

Abstract: 

This study aimed to clarify the extent of compatibility between the conceptual 

framework of international financial reporting standards and the conceptual 

framework of financial accounting system, Where we relied on the comparative 

approach the clarify the difference between them, and the study concluded that 

the conceptual framework of the financial accounting system is consistent with the 

conceptual framework issued by the international accounting standards committee 

in1989. 

The latter has known many changes and modifications, but the conceptual 

framework of the financial accounting system has not known any amendments 

since its issuance and has not kept pace with the changes occurring in the 

conceptual framework of international standards, and this has led to an increase in 

the gap of difference between them over time, and this fact in itself is evidence of 

re consider the conceptual framework of the financial accounting system.     

 


