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 الممخص:

سة التغيرات الرئيسية في اإلطار المفاىيمى الجديدد الادادر عدج مجمدس ييدف البحث إلى درا    
معايير المحاسدبة الدلليدةو لمردلدىدا اايجدابي عمدى بيئدة الممارسدة المحاسدبيةو لقدد اعتمدد البحدث 
عمدددي مدددنيق ااستذادددا  لذلدددغ مدددج خدددئم اددديااة لتطدددلير قائمدددة استذادددا  لجمددد  لاسدددتذرا  أرا  

يج لمددددددي تمييددددددىم أل رفاددددديم لمتغيدددددرات الرئيسدددددية فدددددي اإلطدددددار الممارسددددديج المينيددددديج لالمحاسدددددب
للجيدة   والمفاىيمى الجديدد الادادر عدج مجمدس معدايير المحاسدبة الدلليدة  لمبدررات ىدذا التعدديم

نظدددرىم فدددي التغييدددرات الجلىريدددة فدددي اإلطدددار المفددداىيمى الجديددددو لمددددي مردلدىدددا اايجدددابي عمدددي 
ادراغ االبيدة معددي الذدلائم الدراسدة  نتدائق قدد اتادم مدجل . الممارسة المينية المحاسبية في مادر

لمتغييددرات  الماليددة أللجددو الذاددلر فددي ااطددار المفدداىيمى السددابم إلعددداد الذددلائم الماليددةو لتمييدددىم
الجديددد الاددادر عددج مجمددس معددايير المحاسددبة الدلليددةو لادراكيددم  اإلطددار المفدداىيمىالجلىريددة فددي 

 فاىيمى الجديد عمي الممارسة المحاسبية في المستذبم.للجلد مردلد إيجابي لإلطار الم
 

 :المفترحيةالكممرت 
 معددايير ااعتددراف لعدددم ااعتددراف -جمددس معددايير المحاسددبة الدلليددةلماإلطددار المفدداىيمى الجديددد 

 عدم التمكد في الذياس. -المحاسبي سس الذياسأ -بعناار الذلائم المالية
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Abstract 

The research aims to study the main changes in the new 

conceptual framework issued by the International Accounting 

Standards Board and its positive effect on accounting practice. 

The research relied on the survey methodology through prepare   

a questionnaire for accountants to explore their support or 

rejection of the main changes in the new conceptual framework. 

Also, the study determines the justifications for update the 

conceptual framework and the extent of its positive impact on 

the professional accounting practice in Egypt. It was clear from 

the results that the majority of respondents are aware of the 

deficiencies in the previous conceptual framework so they 

support the fundamental changes in the new conceptual 

framework and they are aware of the positive effects of the new 

conceptual framework on accounting practice in the future. 
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 المقدمة -1
عج فترة معينةو  ااقتااديةيات اللحدة المالية إلى قياس نتيجة عمم تسعى المحاسبة    

تاريخ محددو لتلايم المعملمات بطريذة مئئمة إلى األطراف  في الماليلتالير مركزىا 
ة لأاحاب الماالم. لقد كاج لتزايد حجم تنظيمات األعمام لتعذد عممياتيا أثر كبير يالمعن

يادة مشاكميا. فذد لاجيت مينة عمى المحاسبة مما أدى بدلره إلى تعذد الممارسة المحاسبية لز 
لتلفير الرقابة المحاسبية الكافيةو لاماج التسجيم لالتبليب المناسب المحاسبة تحديات كثيرة 
مجام اعداد الذلائم  فيتحدث سنليًا. لقد تزايدت ىذه التحديات  التيآلاف العمميات المالية 

استمزم األمر لتحذيم اللاحدةو للذلغ رير عج العممية ذتعدد أساليب الذياس لالت ةالمالية نتيج
 فيلممحاسبة المالية يساعد  مفاىيمي إطارأل  فكري إطارااتسام لالكفا ة المينية ارلرة تلافر 

 إنتاج المعملمات المحاسبية استنادًا إلى مفاىيم لمعايير لمبادئ محاسبية عامة. 
إلى عام  Conceptual Frameworkلمتذارير المالية  مفاىيمىال طارلتعلد جذلر اإل    

مجمس معايير المحاسبة (. ليعرف IASC)و لالاادر عج لجنة معايير المحاسبة الدللية 9191
لمتذارير المالية "بمنو نظام متكامم يتامج تحديد أىداف  مفاىيمىال طار( اإلIASBالدللية )

اليةو ليحدد الخاائص الذلائم لالتذارير الماليةو ليلفر المفاىيم لتعريفات عناار الذلائم الم
 (.IASB, 2018) "تحذم تمغ األىداف التيالنلعية لممعملمات المحاسبية 

إلعداد  النظريلمتذارير المالية ىل الركيزة األساسية أل البنا   مفاىيمىال طارليعد اإل     
ى الجيات األخرى مج معد و كما تستخدمو IFRSالدللية  الماليلتطلير لتعديم معايير التذرير 

يا الذلائم المالية لالمستخدميج لفيم لتطبيم ىذه المعايير و مما يساعد عمى ملاجية الذاا
 . (Smieliauskas,2016)لالمشاكم المحاسبية المختمفة

عذد اجتماع بيج  2002سبتمبر  فيمطم  ىذا الذرج لتحديًدا أعذاب اانييارات المالية  فيل    
و لتم عذد (IASB)لمجمس معايير المحاسبة الدللية  (FASB)مجمس معايير المحاسبة المالية 

ة عالية ينلرلاغ " لمتذارب بيج المجمسيج لملالم إلى معايير محاسب اتفاقية عرفت بإسم " اتفاقية
 .(Whittington,2008)مشترغ مفاىيمي إطارالجلدةو لقد تم ااتفام عمى تطلير 
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شرلع مشترغ عمى أجندة التذارب لافم كم مج المجمسيج عمى ااافة م 2002عام  فيل     
 األمريكي المفاىيمى طارال  كم مج اإل فيمشترغ  مفاىيمي إطاربينيما ييدف إلى تطلير 

. ثم تلقف ىذا 2090عام  في المفاىيمى طارمج اإلو لتم اانتيا  مج المرحمة األللى الدلليل 
  .(FRC,2015)المشرلع المشترغ بينيما

 طارمس معايير المحاسبة الدللية " لرقة مناقشة " حلم اإلمجأادر  2092يلليل  فيل      
الخاص بو لقد عرات " لرقة  المفاىيمى طارخطلة لتعديم اإل فيلمتذارير المالية  المفاىيمى
قد يكلج ليا تمثير كبير عمى اعداد التذارير  التي" لجيات نظر أللية حلم المجاات  ةالمناقش

" اقتراح تمييديأادر مجمس معايير المحاسبة الدللية " 2092مايل  فيالمالية بشكم عام. ل 
أادر مجمس معايير المحاسبة  2099مارس  في. ل ةلرقة المناقش فيتامج الملاقف المعتمدة ي

الجديد فلًرا  المفاىيمى طارالمعدم إلعداد التذارير المالية. ليطبم اإل المفاىيمى طارالدللية اإل
أما و  (IFRS)الدللية الماليمعايير التذرير  للااعيلدللية بالنسبة لمجمس معايير المحاسبة ا

 المفاىيمى طارالتذارير المالية الذيج يطلرج سياسات محاسبية استناًدا عمى اإل لمعديبالنسبة 
أل بعد ألم  فيتبدأ  التيالجديد مج الفترات السنلية  المفاىيمى طارلمتذارير الماليةو يطبم اإل

 .(IASB,2018)2020يناير 
 
 مشكمة البحث -2
لمتذارير المالية لالاادر عج مجمس معايير المحاسبة الدللية ملالع  المفاىيمى طاراإليعد    

ظيار  الذالر  نلاحيلجدم كبير مج قبم الباحثيج لالممارسيجو فذد تعرض لكثير مج النذد لا 
الممارسة  ةئبي فيتطلر بيئة األعمام لظيلر مستجدات  فيلالاعف. لتتركز ىذه اانتذادات 

لاير مئئمو  يلمتذارير المالية اير كاف المفاىيمى طارجعم اإلمما  المحاسبيكر فالمحاسبية لال
إلى  باإلاافةاألعمامو ىذا  ةبيئ فيباإلاافة إلى عدم تغطيتو لمكثير مج المجاات الجديدة 

 بعض المجاات الملجلدة بوو لعدم حداثة بعض جلانبو. في رشاداتعدم لالح اإل
(Macve, 2010; Christensen, 2010; Yong et al., 2016) 
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بيدف تحسيج اعداد  المفاىيمى طارالدللية بتعديم اإلللذلغ قام مجمس معايير المحاسبة     
التذارير الماليةو مج خئم تلفير مجملعة كاممة مج المفاىيم ااكثر لالًحا لتحديثا لتغطية 

 .(IASB, 2018)ة المجاات اير المغطاة بتفاايم كافي
لمكلًنا  المحاسبيالفكر  فيلمتذارير المالية يمثم عناًرا ىاًما  المفاىيمى طاراإل جأللنظًرا    

 طاراإل فيتغييرات جلىرية  أيفإج  التاليبنا  لتطلير المعايير المحاسبيةو لب فيميًما 
 تذبم.المس فيلمتذارير المالية سلف تؤثر عمى الممارسة المحاسبية  المفاىيمى

 فيلمتذارير المالية  السابم المفاىيمى طارلمج ناحية أخرىو لبالنظر إلى التاريخ الطليم لإل   
 طاراإل فيلالممارسة المحاسبيةو فإج ىناغ ارلرة لتذييم التغييرات المذترحة  المحاسبيالفكر 

داد أاحاب المستذبمو لمدى استع فيلمتامناتيا عمى الممارسة المحاسبية الجديد  المفاىيمى
  لذبلم ىذه التغييرات. لالممارسيجالماالم 

الرة مجملعة مج التساؤات عمى  فيو يمكج ايااة مشكمة البحث مما سبلتمسيًسا عمى     
 :التاليالنحل 

 ؟المحاسبيلمتذارير المالية لمفكر  المفاىيمى طارىل دلر لأىمية اإل ما -
 ؟السابم مىالمفاىي طارمبررات لأسباب تعديم اإل ىي ما -
 الجديد؟ المفاىيمى طاراإل فيالتغيرات الرئيسية  ىي ما -
 الجديد عمى الممارسة المحاسبية؟ المفاىيمى طارمتامنات اإل ىي ما -
 ةبيئ فيمعدي الذلائم المالية الجديد عمى  المفاىيمى طاراإل في ةىل أثر التغييرات الرئيسي ما -

 ادىم لذبلم تمغ التغيرات؟مار لمدى استعدالممارسة المحاسبية في 
 
 
  ىدف البحث -3
مجمس معايير ل المفاىيمى طاراإل تطلير فيالمبررات  ييدف ىذا البحث إلى دراسة   

مردلده مج منظلر معدي الذلائم المالية  الممارسة المحاسبيةو ل  ةالمحاسبة الدلليةو لأثرىا عمى بيئ
يرات عمى اللحدات متامنات ىذه التغتمثير المحتمم ل ذلغ مج أجم تذييم مبكر لمسبم لمل 
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م لمدى استعدادىم لذبلم لمجاات األعمام لالذاايا ذات الامة مج خئم تذييم رأيي ااقتاادية
 الجديد إلعداد التذارير المالية. المفاىيمى طاراإل فييرات تمغ التغ

 أىمية ودوافع البحث -4
 طاراإل فيلمعرفة بالتغيرات المذترحة الفيم لا تلافريستمد ىذا البحث أىميتو مج ارلرة    

 المحاسبيالجديد لالتذييم المبكر لمتمثير المحتمم لتمغ التغييرات عمى الممارسة لالفكر  المفاىيمى
 المستذبم. في
لمج ناحية أخرىو تمتى أىمية البحث مج تناللو ملالًعا معااًرا لميًماو لندرة البحلث    

 ةلممارسة بافة عامة لالبيئا ةالجديد لأثره عمى بيئ مفاىيمىال طارتناللت اإل التيالمحاسبية 
تلجيو اىتمام الباحثيج  فيالمارية بافة خااة. باإلاافة إلى ذلغ تتمثم أىمية البحث 

بافة خااة و ل لالمينييج نحل دراسة  متامنات التغيرات المذترحة عمى الممارسة المحاسبية
األعمام لظيلر مستجدات لمشاكم تطبيذية  ةئبي فيلالتغيير  ااقتااديةظم الظرلف  في

 . الماري ااقتااد في ااقتااديةلعممية تلاجييا اللحدات 
 حدود البحث -5

الجديد الاادر عج مجمس معايير المحاسبة  المفاىيمى طاريركز البحث عمي دراسة اإل     
مج خئم استذاا  أرا   الدللية لذلغ مج لجية نظر المحاسبيج لمعدي الذلائم لالتذارير المالية

لمذترحات المحاسبيج الممارسيج بشمج التغييرات المذترحة لمعايير ااعتراف لأسس الذياس 
رشاداتل  العرض لاافااح. لبذلغ يخرج عج نطام البحث أثر التغييرات ااساسية عمي  ا 

لتمكد في الذياس في ظم عدم ا لمراجعتيا لالتحذم منيا المراجعة لمدي قابمية التذديرات المحاسبية
لعئقتيا بمعايير ااعتراف باألالم لاالتزامات. كما يخرج عج نطام البحث استذاا  لجيات 

 مثم مستخدمي التذارير المالية. يجنظر أاحاب الماالم األخر 
 منيج البحث -6

 طاريعتمد البحث عمي المنيق ااستنباطي لااستذرائيو لذلغ مج خئم دراسة لتحميم اإل     
لالدراسات و 2099 الجديد الاادر عج مجمس معايير المحاسبة الدللية في مارس لمفاىيمىا

السابذة ذات الامةو ثم تم ايااة فرلض البحثو لاستذرا  أرا  الممارسيج المينييج لالمحاسبيج 
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 المفاىيمى طارللجية نظرىم في التغييرات الجلىرية في اإل المفاىيمى طارفي مبررات تعديم اإل
 عمي الممارسة المينية المحاسبية في مار. مردلدىا اايجابيديدو لمدي الج
 المفاىيمى طارللتحذيم ىدف البحث سلف يتنالم في أقسامو الباقيةو دلر لأىمية اإل     

 المفاىيمى طارو لالتغييرات المذترحة في اإلالمفاىيمى طارلمتذارير الماليةو مبررات تعديم اإل
الجديد لأثره عمى الممارسة المحاسبيةو الدراسة التطبيذيةو  المفاىيمى طارالجديدو خاائص اإل

 لأخيرًا خئاة البحث لالتلايات.
 لمتقررير المرلية المفرىيمى طرردور وأىمية اإل -7
يمكج التمييز بيج مادريج مج ماادر المعرفة المحاسبيةو المادر األلم ىل الممارسة       

لمعرفة النظرية. ليذاد بالممارسة المحاسبية كمادر مج ماادر ىل ا الثانيالعممية لالمادر 
ىيمت استخدام أساليب لقلاعد معينة. أما المعرفة النظرية  التيالمعرفة المحاسبية العلامم 

(. 2002المعرفة )أبل المكارمو يذاد بيا المنطم لأسملب التفكير الذى اعتمدت عميو ىذه ف
 يأل ذاتيةو في دة مج الممارسة العممية بمنيا معرفة خااةلتتميز المعرفة المحاسبية المستم

تعكس لجية نظر أل مامحة ااحب الحاجةو لم  ذلغ قد يكلج األسملب ملالعيا لمئئما 
تفكيره. لنتيجة لذلغ فإج المعرفة المحاسبية لفم ىذا المادر  فيإذا كاج الذائم بتاميمو عمميا 

 متفرقة اير متناسذة.  تتكلج مج عناار يا يجمعيا فكر لاحد في
األعمام أابحت المعرفة  ةلتعذد أعماليا لتعذد بيئ ااقتااديةلم  تزايد حجم اللحدات     

المحاسبية لفذا لمادر الممارسة المحاسبية اير متناسذة لا يجمعيا فكر لاحد إذ تتكلج مج 
 عناار متفرقة اير متسذة.

لمحاسبية المستمدة مج المعرفة النظرية مج لمج ثم ظيرت الحاجة إلى تطلر المعرفة ا     
تمذى الذبلم العام  لاادار المعايير المحاسبية  التيخئم ارسا  مجملعة مج المبادئ المحاسبية 

 لذلغ بيدف الذاا  عمى التبايج لعدم التناسم.
مات ظم تعاظم أىمية المعمل  فيلقد ظيرت الحاجة إلى تنظيم عممية اعداد التذارير المالية      

سلم المام لاتساع نطام السلم لظيلر  في ااقتااديةمجام اتخاذ الذرارات  فيالمحاسبية 
تلفير معملمات عالية الجلدة لممستخدميج الخارجييج لمذلائم  فيالعللمة لفشم آليات السلم الحرة 
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يجو جنبا إلى الذلائم المالية سلا  مستثمريج أل دائن لمستخدميالمالية. إذ يمكج لممتطمبات الفردية 
جنب م  دلاف  السلم المختمفة أج تؤثر عمى افااح الشركات عج المعملماتو لمج ثم ظيرت 

 فيارلرة لتطلير معايير محاسبية تحكم اعداد التذارير المالية حتى يكلج ىناغ اتسام 
لا يمكج أج تحذم معايير اعداد التذارير . (Obradovic et al., 2012)الممارسة المحاسبية 

 يعال مفاىيميل أ فكريأل  نظريأساس المالية ارايا بالكامم لدلرىا إا إذا كاج لدييا 
تحذم فيما  التيلممعرفة المحاسبية لملفا  بالمعملمات الئزمة  نظري إطارتستند إلى  يالجلدةو أ

ةو مرشدا لمممارسة المحاسبي المفاىيمى طارالذلائم المالية. كما يعد ىذا اإلي مشتركا لمستخدم
بيئة األعمامو  فيحم المشاكم الجديدة لاير الممللفة  فيكما يساعد معدى التذارير المالية 

لتذارير المالية أساسا متماسكا لارلريا لمتحسيج ا دإلعدا مفاىيمي إطارللذلغ يعد لجلد 
 المستمر لجلدة الذلائم المالية.

إلى ىيكم  Conceptual Framework"  مفاىيمي إطارماطمم " لبافة عامة يشير      
ينظم مج خئلو مجملعة مج األفراد أفكارىم حلم ما يحالللج الذيام بو لطريذة الذيام بو  يأساس

(Obradovic et al., 2012). 
 المفاىيمى طارمجام المحاسبة الماليةو يعرف مجمس معايير المحاسبة الدللية اإل فيل      

ابط لمتماسغ مج األىداف المترابطة لالمبادئ األساسية لمتذارير المالية بمنو " نظام متكامم لمتر 
تحدد طبيعة للظائف لحدلد المحاسبة المالية لالذلائم المالية لتؤدى إلى معايير متسذة  التي

(IASB, 2018). 
 أساس“لمتذارير المالية بمنو  المفاىيمى طاراإل Leisenring et al., (2012)يعرف ل      

 المالية"ة لتطلير الممارسات الجديدة إلعداد التذارير لتذييم الممارسات الذائم
لمتذارير  المفاىيمى طاريتكلج اإل Mechelli and Cimini( 2014)لمج لجية نظر     

تشكم أساًسا نظريا لتحديد األحداث  لالتيالمالية مج مجملعة متماسكة مج المبادئ لالمفاىيم 
 إلى تلجيو الممارسة المحاسبية. فةباإلاالالمعامئت لكيفية معالجتيا محاسبياو 

لمتذارير المالية يمعب دلًرا  المفاىيمى طارأج اإل GrantThornton( 2018) ليرى      
إلى  باإلاافةمزدلجاو إذ يعتبر ىل األساس لكم معيار لمتذارير المالية لتفسير ىذه المعاييرو 
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لم يتم تنالليا بشكم  التيم المحاسبية لحم المشاك الفكريانو يمد معدى التذارير المالية باألساس 
لمتذارير المالية ارشاد لتلجيو  المفاىيمى طار. لمج ثم يمثم اإلمحاسبيمعيار  أي فيمباشر 

 المعايير لمعدى الذلائم المالية. يلكم مج لااع
لمتذارير المالية ىيكم لعممية تطلير  المفاىيمى طارم  ذلغو اذ يلفر اإل Ey(2018)ليتفم      
األساسيةو لىذا يساعد عمى  عايير التذارير الماليةو لاماج أج تمغ المعايير تستند إلى المبادئم

لحالة معينةو لبدًا مج ذلغ تلفر المعايير المعرفة  ماممةمن  أج تكلج المعايير المحاسبية 
 تستم م  النظرية المحاسبية بشكم عام. التي
 في أساسيلمتذارير المالية ىل مكلج  ىيمىالمفا طارعمى أج اإل Tan(2015)ليؤكد      

فعالية المعايير مج خئم تحذيم  فيتطلير معايير محاسبية تعتمد عمى المبادئو مما يساعد 
 تلفير مجملعة عامة مج الشرلط  لالمتطمبات لتحميم الذاايا المحاسبية.

لمتذارير  يمىالمفاى طارالمفيلم اللاس  لإل Tomaszewski and Choi (2018)ليتبنى      
الماليةو اذ يمكج اعتباره نظرية منظمة لممحاسبةو لذلغ مج خئم تحديد األىداف لالمفاىيم 

لتطلير المعايير  سساأتعتبر  لالتي ولالمعرفة المحاسبية المحاسبيتكلج الفكر  التياألساسية 
ة لممستخدميجو كما مما يترتب عميو معملمات مفيد وم األساسيةيالمحاسبية استنادا إلى تمغ المفاى

تطلير  فيتطبيم المعايير المحاسبية لكذلغ  فيمعدى التذارير المالية  المفاىيمى طاريساعد اإل
إلى مساعدة  باإلاافةمعيارو  أيللا  سياسات محاسبية متسذة لممعامئت عندما ا ينطبم 

المعاييرو لكذلغ يساعد حلم ما إذا كانت الذلائم المالية تتلافم م  تمغ  أيتذديم ر  فيالمراجعيج 
 طارإلفيم لتفسير المعملمات الماليةو عئلة عمى ذلغو يسيم ا فيالذلائم المالية  مستخدمي
 اللطنيالمعايير المحاسبية عمى المستلييج  لااعيالجيد عمى التلاام بيج ىيئات  المفاىيمى
 .لالدللي

إلعداد التذارير المالية  يميمفاى إطارىمية لجلد أو يرى الباحث أج لبنا  عمي ما سبم     
فغالبا ما سيتم اادار معايير محاسبية  المفاىيمى طاراياب مثم ىذا اإل فيترج  إلى أنو 

رشاداتل  ةو لمج ثم فإج النتيجة الة معينحلا  المعيار عمى أساس  أيلغرض محدد بالذات  ا 
  .مارسة المحاسبيةام م  تداعيات سمبية محتممة عمى المسعدم اات ىيالحتمية ليذا اللا  
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أج  والتذارير المالية سيترتب عمي إلعداد مفاىيمي إطارعئلة عمى ذلغو فإج عدم لجلد    
المعاييرو  للااعيعممية لا  المعايير المحاسبية سلف تخا  لممفاىيم الفردية المتباينة 

رب لجيات لسيكلج التلام إلى اتفام بشمج الذاايا المحاسبية أكثر اعلبةو ألنو يتطمب تذا
تاجات مختمفة حلم قاايا مماثمة أل المعاييرو مما يترتب عميو استن للااعيالنظر الشخاية 

لبالنسبة لممستخدميجو يترتب  .(Boyle,2010)تلاريخ مختمفة  فيحتى متطابذة يتم تنالليا 
ارير تذ لبالتاليالفيمو  فيكثر اعلبة أتذارير مالية اير متسذة ل  مفاىيمي إطارعمى عدم لجلد 
 .(Burlaud, 2013)مالية أقم منفعة 

 
إلعداد  مفاىيمي إطارالتذارير الماليةو فإج عدم لجلد  لمعديبالنسبة  أخرىولمج ناحية       

لا  لتطبيم السياسات  في الشخاياستخدام الحكم  الي معدى التذارير ياطر التذارير المالية
أل ارشاد ينطبم عمى لجو التحديد عمى معاممة إذ ا يلجد معيار في مثم ىذه الحالةو  المحاسبية
 .(Nobes and Stadler,2014)ل حالةأأل حدث 

أنددو يادد  األسدداس  فدديلمتذددارير الماليددة  المفدداىيمى طددارىميددة اإلأخددرىو ترجدد  ألمددج ناحيددة     
ىدذا  فديو ل لالمبادئ التلجييية لاارشادية لتطلير المعايير المحاسدبية الفكريأل األساس  المنطذي

تذييدد التدمثيرات السياسدية عمدى المعدايير المحاسدبيةو  فيدلًرا ميًما  المفاىيمى طارلادد يمعب اإلا
لقابمدددة تطدددلير المعدددايير المحاسدددبية عاليدددة الجدددلدة لالمفيلمدددة  فددديإلدددى المسددداىمة  باإلادددافةىدددذا 

 .(Sutton et al., 2015)لمتطبيم 
 لمتذارير المالية فيما يمى: ىالمفاىيم طاريمكج ايجاز أىمية اإل لبنا  عمى ما سبمو

 تحديد األىداف المرالبة مج الذلائم لالتذارير المالية. -
 ىداف المرالبة.تتفم لاأل التيلا  المفاىيم لالمعايير المحاسبية  -
 طارمجام الممارسة العممية بالرجلع إلى اإل فيتظير  التيايجاد حملم سريعة لممشاكم  -

 لمتذارير المالية. المفاىيمى
 ةبيئدد فدديتظيددر  التدديمعددايير محاسددبية جديدددة اسددتجابة لممتغيددرات تطددلير  فدديعدة المسددا -

 األعمام.
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المعملمات المحاسبيةو لزيادة  فيالذلائم المالية  مستخدميثذة تدعيم  فيالمساىمة  -
 مذدرتيم عمى فيم لتفسير لتحميم تمغ المعملمات.

 المختمفة. ااقتااديةىا اللحدات تادر  التييعزز مج الذابمية لممذارنة بيج الذلائم المالية  -
لممعايير المحاسبيةو لمج  يتحذيم الشفافية مج خئم تلفير األساس المنطذ فييساىم  -

 السلم مج اتخاذ قرارات اقتاادية مستنيرة. فيثم يمكج المستثمريج لالمشاركيج 
دات رأس المام لاداره اللح يالمسا لة مج خئم تذميص فجلة المعملمات بيج مذدميعزز  -

 .ااقتاادية
تحديد الفرص  فيمج خئم مساعدة المستثمريج  ااقتااديةتحذيم الكفا ة  فييساىم  -

 تحسيج عممية تخايص رأس المام. التاليلالمخاطر لب
 
 لمجمس معريير المحرسبة الدولية المفرىيمى طررلمحة ترريخية عن اإل -8
بمجمس معايير المحاسبة الدللية مج قبم  لمتذارير المالية الخاص المفاىيمى طارتم اادار اإل   

يبنى  التيالمفاىيم  طارو ليحدد ىذا اإل9191عام  في (IASC)لجنة معايير المحاسبة الدللية 
عمييا اعداد لعرض الذلائم المالية ذات الغرض العام لممستخدميج الخارجييجو لكذلغ يعد ىذا 

. لتجدر ااشارة إلى IAS / IFRSلية لكم مج معايير المحاسبة الدل  نظرياألساس ال طاراإل
ليس لو نفس درجة اإللزام  التاليعداد التذارير المالية ليس معياًراو لبإل المفاىيمىطار ج اإلأ

بعض  فيو ليعتبر مجمس معايير المحاسبة الدللية أنو يدلل يمعيار محاسب ميالملجلدة ب
معيار فمنو يجب دائما تغميب  أيل  المفاىيمى طاريكلج فييا تناقض بيج اإل التيالحاات 

 .(IASB, 2015) المفاىيمى طارالمعيار عمى اإل
لمجمس معايير المحاسبة الدللية أىداف الذلائم المالية  المفاىيمى طارليتامج اإل    

لاافترااات األساسيةو لالخاائص النلعية لممعملمات المحاسبيةو لعناار الذلائم المالية 
 بيا. ةاس المرتبطلمعايير ااعتراف لالذي

عذد  2002سبتمبر  فيمطم  ىذا الذرج لتحديًدا في أعذاب اانييارات المالية  فيل       
لمجمس معايير المحاسبة الدللية  (FASB)اجتماع بيج مجمس معايير المحاسبة المالية 



 اإلطار المفاهيمي الجديد الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية              كر محمد الصاوي د. عفت ابو ب

999 
  0909 –العدد الثاني                                  مجلة المحاسبة و المراجعة التحاد الجامعات العربية 

 
 

(IASB) اتفاقية  سمإبو لتم عذد اتفاقية عرفتNorwalk agreement  لمتذارب بيج المجمسيج
 مشترغ. مفاىيمي إطارلملالم إلى معايير عالية الجلدةو لتم ااتفام عمى تطلير 

عمى ااافة مشرلع خاص  FASBو  IASBلافم كم مج المجمسيج   2002عام  فيل     
 طارمشترغ بغرض استخدام ىذا اإل مفاىيمي إطارعمى أجندة التذارب بينيما ييدف إلى تطلير 

 محاسبة الدللية.عند تطلير معايير ال المفاىيمى
تنالم أىداف التذارير  بينيما المشترغ المفاىيمى طارادر مشرلع اإل 2002عام  فيل     

تم اانتيا  مج المرحمة  2090عام  فيالمالية لالخاائص النلعية لممعملمات المحاسبية. ل 
 المشترغ.  المفاىيمى طاراألللى مج اإل

لمشالرة العامة لجدلم أعمام مجمس شج  أاحاب الماالم خئم ا 2099عام  فيل     
عمميات  (IASB)معايير المحاسبة الدللية عمى استكمام مجمس معايير المحاسبة الدللية 

ااجرا ات الذانلنية  فيبشكم مستذمو لكانت الخطلة األللى  المفاىيمى طارالتعديم لتنذيم اإل
 طارلاج " مراجعة اإلبعن 2092يلليل  في Discussion paper (DP)نشر لرقة مناقشة  ىي

و المفاىيمى طاراإل فيلمناقشة التغيرات المحتممة و (IASB, 2013)لمتذارير المالية "  المفاىيمى
جرا  أكثر مج  اجتماًعا لمتلاام مج أجم قياس  920لمج خئم تعميم أاحاب الماالم لا 

معايير المحاسبة  ااستجابة لمتغييرات المذترحةو لبعد اتخاذ ااجرا ات الذانلنية نشر مجمس
. لاستنادًا إلى لرقة 2092مايل  في Exposure Draft (ED)"  ااقتراح التمييديالدللية " 
ااعتبارو  فيلبعد أخذ التعميذات لردلد فعم أاحاب الماالم  لااقتراح التمييديالمناقشة 

متذارير ل المفاىيمى طاراإل لتنذيمتحديث  (IASB)مجمس معايير المحاسبة الدللية  يينأ
ادار اإلل الماليةو لتم نشر   2099مارس  21 فيلمتذارير المالية الجديد  المفاىيمى طارا 
(IASB, 2018). 

إلى تحذيم ااتى  المفاىيمى طارمجمس معايير المحاسبة الدللية مج تطلير اإللقد ىدف     
(IASB, 2018): 

األسلام  فيلتعكس التغيرات  سابمال المفاىيمى طاراإل فيتحديث لتنذيم المفاىيم الملجلدة  -9
 .ااقتاادية ةلممارسات األعمام لالبيئ
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 لالذياس. ااعترافمثم معايير  السابم المفاىيمى طارتحسيج بعض أجزا  اإل -2
 .السابم المفاىيمى طاراإل فيغرات ثسد ال -2
 
 لمجمس لمعريير المحرسبة الدولية المفرىيمى طررمبررات تعديل اإل -9
إلعداد لعرض التذارير المالية لالاادر عج مجمس معايير المحاسبة  المفاىيمى طارإلييتم ا   

 ااقتااديةالدللية بالذلائم المالية ذات الغرض العامو ليطبم عمى الذلائم المالية لكافة اللحدات 
ىذه الذلائم المالية احتياجات شريحة لاسعة مج تمبى  التجارية لالاناعية لمنشآت األعمامو ل

بعنلاج " السياسات المحاسبية " مج  (IAS 8) الدللي المحاسبيالمستخدميج. ليتطمب المعيار 
لمتذارير المالية لمعايير  المفاىيمى طارااعتبار تعريفات اإل فيمعدى الذلائم المالية األخذ 

ااعتراف لمفاىيم الذياس لألالم لاالتزامات لاايرادات لالمارلفات عند لا  لتطبيم 
تنطبم بشكم خاص عمى  التيالدللية  الماليحالة اياب معايير التذرير  فيسة محاسبية سيا

ه إطار تطبيم  فيل حدث. لم  ذلغ فذد لاجو مجمس معايير المحاسبة الدللية اعلبات أمعاممة 
 .(Brouwer et al., 2017)الدللية  الماليعند تطلير معايير التذرير  المفاىيمى

نتذددادات مجملعددة مددج ااالدلليددة إلددى لمجمددس معددايير المحاسددبة  اىيمىالمفدد طددارلتعددرض اإل    
 ;e.g., Zeff,2002; Booth, 2003;Walker, 2003)لالددعلة بادرلرة تحديثدو لتنذيحدو 

Benston et al.,2007; Ohlson et al., 2010). 
فذدد  ايدر متسدمو لمدج ثدم مفداىيمي إطداربمندو  المفداىيمى طاراإل Booth (2003)فذد انتذد     

 طدداربددمج اإل Newberry (2003)ذلددغ  فدديترتددب عميددو معددايير محاسددبية ايددر متسددذة. لأيددده 
 طددارايددر متسددم ممددا ترتددب عميددو انحددراف لادد  المعددايير المحاسددبية الدلليددة عددج اإل المفدداىيمى
السابم قد تعامم بشكم اير  المفاىيمى طارأج اإل Bradbury (2003). لكذلغ يرى المفاىيمى

ئدددم مددد  األدلات الماليدددة عمدددى سدددبيم المثدددام ممدددا أدى إلدددى انحدددراف المعدددايير عدددج لايدددر مئ يكددداف
( حددلم دلر اإلطددار المفدداىيمى كمسدداس منطذددي 2003) Walkerلتشددكغ   .المفدداىيمى طدداراإل

 لفكري متماسغ للا  المعايير المحاسبية في المستذبم.
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ايير محاسدددبية يدددتم أندددو ا ينبغدددي تلقددد  إطدددار مفددداىيمي لمعددد Newberry (2003)ليشدددير     
تطليرىا بشكم متسم مًعاو نظًرا لتغير بيئة التذدارير بادلرة مسدتمرة لكدذلغ التدمثير السياسدي عمدى 
عممية لا  المعداييرو إذ يسدتخدم مجمدس معدايير المحاسدبة الدلليدة اجدزا  مدج اإلطدار المفداىيمى 

ايير المحاسدبة الدلليدة اير المتسم لتبرير قرارات لا  المعايير الفرديدةو لمدج ثدم فدإج مجمدس معد
 ا يسعى بالارلرة إلى التماسغ لااتسام بيج إطاره المفاىيمى لمعايير التذرير المالي الدللية.            

مجمس معايير المحاسبة الدللية  McGregor and Street (2007)لمج ناحية أخرىو ينتذد    
 الحدداليقددديم ا يعكددس التفكيددر  ىيميمفددا إطددارسدديام  فدديبمنددو قددد تعامددم مدد  الذاددايا المحاسددبية 

 Deanللفذدا  بشدكم مسدتمر. المفداىيمىه إطدار إعدادة النظدر لمراجعدة  فديبسدبب الفشدم  لممجمس
and Clarke (2003)  فددإج الجيددلد السددابذة لمحددالات تطددلير اإلطددار المفدداىيمى مددج قبددم

اىيم التي تتلافم معيا لااعي المعايير قد ركزت عمى شرح الممارسة الحالية بدًا مج تطلير المف
إذ يدرى أج المرحمدة األللدى مدج تطدلير  O`Brien (2009)المعدايير الجديددة.  ليددعم ىدذا الدرأي 

اإلطددار المفدداىيمى مددج قبددم مجمددس معددايير المحاسددبة الدلليددة ركددزت عمددى أىددداف الذددلائم الماليددة 
م مثدددم اإلشدددراف لالخادددائص النلعيدددة لممعملمدددات المحاسدددبيةو لكاندددت تيددددف إلدددى اسدددتبعاد مفددداىي
مكانية ااعتمادو للم تدعم اتجاه المجمس نحل لا  المعايير.  لتذييم اادارة لا 

السدابم  المفداىيمى طارتذييم اإل Brouwer et al., (2017)سيام أخرو تناللت دراسة  فيل     
ية لا  المعايير المحاسبيةو اذ تؤكد الدراسة أج مجمس معايير المحاسبة الدلل فيال  دلره  في

 طدارتعريفدات لمعدايير ااعتدراف باألادلم لاالتزامدات الملجدلدة باإل لباتسداملم يطبم باسدتمرار 
ثابددت  فكددريل  منطذدديالسددابم عنددد لادد  المعدداييرو ممددا ترتددب عميددو عدددم لجددلد أسدداس  المفدداىيمى
 مىالمفاىي طارالدللية عج اإل الماليمعايير التذرير انحراف  التاليلا  المعاييرو لب فيلمتسم 

مددج تمددغ المعددايير تمندد  ااعتددراف بددالبنلد أل لمجمددس معددايير المحاسددبة الدلليددةو فيندداغ مجملعددة 
بتعريددددف األاددددم أل االتددددزام لمعددددايير ااعتددددراف الملجددددلدة  فدددديالعنااددددرو راددددم أج ىددددذه البنددددلد ت

 التديو لعمدى العكدس ىنداغ معدايير تتطمدب ااعتدراف باألادلم أل االتزامدات ل المفاىيمى طارباإل
 األالم عمي سبيم المثامو بالنسبة ف بتعريفات األالم أل االتزامات. فيج اير المحتمم أج تم

" يجدب ااعتدراف ااادلم الثابتدةبعندلاج " (IAS 16) الددللي المحاسدبيلفذدا لممعيدار ف، الممملسدة
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بتكمفدددة األادددم سدددلا  ممتمكدددات لمنشدددآت لمعددددات إذا كددداج مدددج المحتمدددم أج تكدددلج ىنددداغ منددداف  
قدام مجمدس  التداليو لبااقتاداديةية مستذبمية مرتبطدة بالعنادر لسدلف تتددفم إلدى اللحددة اقتااد

عنددد  المفدداىيمى طددارمعددايير المحاسددبة الدلليددة بتطبيددم تعريفددات لمعددايير ااعتددراف الخااددة باإل
يدتم الحاددلم عمييدا بملجددب عذدلد اايجددار ا  التدديمدد  ذلدغو فددإج األادلم ل  لاد  ىددذا المعيدار.

لدددم يدددتم  التددداليو لب(IAS 17) الددددلليالغالدددب بملجدددب معيدددار المحاسدددبة  فددديف بيدددا يدددتم ااعتدددرا
المحاسبة عج بعض األالم المؤجرة كمالمو للكج يتم تانيف االبية عذلد اايجار باعتبارىا 

حدديج أج معيددار المحاسددبة  فدديالميزانيددة العملميددةو  فدديلا يددتم ااعتددراف بيددا  يعذددلد ايجددار تشددغيم
" يسدددمم بدددااعتراف باألادددلم ااسدددتثمارية  العذددداري بعندددلاج " ااسدددتثماري (IAS 40) الددددللي

نجددد أج ىندداغ  التدداليبشددرط أج تذدداس بالذيمددة العادلددة. لب يالمددؤجرة بملجددب عذددد اايجددار التشددغيم
و عمدى الدرام مدج أج (IAS 40)ل  (IAS 17)كدم مدج  فدياختئف بيج عذدلد اايجدار المختمفدة 

 طدددداراإل فددددينااددددر تحديددددد األاددددلم لمعددددايير ااعتددددراف بيددددا عاألاددددلم المددددؤجرة تمبددددى جميدددد  
ااسدتخدام(و  فدياألادم )الحدم  فديو ليتحكم المسدتمجر يو اذ تكلج نتيجة لحدث مااالمفاىيمى

مسددتذبمية مدددج اسددتخدام األادددمو لبدددالرام مددج ذلدددغ فدددإج  اقتاددداديةلمددج المتلقددد  أج تحذددم منددداف  
م المسدتمجرة بملجدب عذدلد اايجدار التشدغيميةو مجمس معايير المحاسبة الدللية ا يعترف باألادل 

 .(Booth, 2003) المفاىيمى طارلمج ثم ا يتلافم المعيار م  اإل
بعنلاج  (IAS 38) الدلليلفذًا لمعيار المحاسبة و األالم اير الممملسةلفيما يتعمم ب     

مج المحتمم أج  األالم اير الممملسة" ا يتم ااعتراف باألالم اير الممملسة إا إذا كاج"
لمجمس معايير  المفاىيمى طارتحذم مناف  اقتاادية مستذبمية متلقعة لىذا يتلافم م  اإل

 المحاسبة الدللية.
بعنلاج "اندماج األعمام" يتم تاميج  (IFRS 3) الدلليلم  ذلغو فإج متطمبات المعيار    

بمعايير  تفيا  لالتيممملسة قد تؤدى إلى ااعتراف باألالم اير ال التيالعديد مج المتطمبات 
 تفي لالتيو لعمى العكس يتم استبعاد األالم اير الممملسة المفاىيمى طاراإل فيااعتراف 

 ببتعريف األامو إذ ا يسمم عملمًا بااعتراف باألالم اير الممملسة المتللدة داخميا بملج
مات التجارية لقلائم العمئ  مثم الشيرة المتللدة داخميًا لاألسما  لالعئ (IAS 38)المعيار 
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. لم  ذلغو فذد تم انتذاد عدم ااعتراف  (Penman, 2009)لالبنلد المماثمة المتللدة داخمًيا 
إذ   (e.g., Lev, 2003; Walker and Oliver, 2005)بالعديد مج األالم اير الممملسة 

لأج  والذرارات ااستثماريةتؤكد الدراسات السابذة أج قيم األالم اير الممملسة مئئمة اتخاذ 
عدم ااعتراف بمجملعة لاسعة مج األالم اير الممملسة يترتب عميو عدم تماثم المعملمات 

      المعيار  . لىكذا يمن(Eckstein, 2004)ليؤثر عمى المذدرة التذييمية لمذلائم المالية 
(IAS 38)  بتعريف  فيت التيل  يتم انشاؤىا داخمًيا التيااعتراف باألالم اير الممملسة
ااعتراف بنفس  (IFRS 3)الدللي  المالير التذرير االلقت نفسو تتطمب معي فياألالم. ل 

لمجمس  المفاىيمى طارمعايير ااعتراف باإل فيالنلع مج العناار عند اقتنا ىا حتى لل لم تستل 
 معايير المحاسبة الدللية.

 (IAS 39) الدلليلفذا لمعيار المحاسبة و ةاألالم الماليلمج ناحية أخريو لفيما يتعمم ب    
و يتم ااعتراف بجمي  األالم المالية (IAS 32)  و (IAS 28)بعنلاج " اادلات المالية "و ل 

بالذيمة العادلةو عمى الرام مج أج التدفذات المستذبمية مج األام قد تكلج اير محتممةو فذد ا 
 يتسمام مج ذلغ يتم ااعتراف بيا كمالمو لىذا ا تعلد مناف  اقتاادية مستذبمية لمكياج لبالر 

 .(Braddbury, 2003)لمجمس معايير المحاسبة الدللية  المفاىيمى طارم  اإل
ا يطبم مستلى  (IAS 39) الدللينحل مشابو لألالم الماليةو فإج معيار المحاسبة عمى ل    

مج اير المحتمم  التيشتذات المالية ل تعريف االتزامو إذ يتم ااعتراف بالتزامات الم فيااحتمام 
المستذبمو لىذا يتعارض  فيعند تسليتيا  ااقتااديةأج يترتب عمييا تدفذات خارجة مج المناف  

 Barker)لمجمس معايير المحاسبة الدللية  المفاىيمى طاراإل فيم  معايير ااعتراف باالتزام 

and McGeachin, 2013).   الدلليالمالي  التذريركذلغ يتطمب معيار (IFRS3)  ااعتراف
بالذيمة العادلة بارف النظر عج احتمام تدفذات  ااحتماليباالتزامات المترتبة عمى المذابم 

 المستذبمية. ااقتااديةخارجة مج المناف  
 لباتساممعايير المحاسبة الدللية لم يطبم باستمرار بنا  عمى ما سبمو يتام أج مجمس     

عند تطلير للا  المعايير المحاسبيةو إذ  المفاىيمىه طار ر ااعتراف لفذا إلتعريفات لمعايي
عتراف باألالم أل االتزامات حتى إذا كاج مج تتطمب العديد مج معايير المحاسبة الدللية اإل
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مثم األدلات  ااقتااديةاير المحتمم أج يكلج ىناغ تدفذات داخمة أل خارجة مج المناف  
 .(IFRS 2)و لاالتزامات المتعمذة بيا (IAS 39, IAS 32) المحاسبييار المالية بملجب المع

عئلة عمى ذلغو فذد تم التعامم م  بعض األالم لاالتزامات بطريذة مختمفة بنا  عمى كيفية 
( عندما IFRS 3) الدلليااعتراف بيا بملجب معيار التذرير  ظيلرىاو عمى سبيم المثامو يتم

حيج ا يتم ااعتراف بيا عند تطليرىا داخميًا مج قبم الشركة.  فيمو تنشم عج اندماج األعما
لمجمس معايير  المفاىيمى طارالدللية لاإل الماليلبنا  عمى ىذا التناقض بيج معايير التذرير 

. ىذا إلى جانب اانتذادات المفاىيمى طارتطلير لتعديم اإل فيالمحاسبة الدللية بدأ التفكير 
السابمو فذد أعطى مجمس معايير المحاسبة الدللية  المفاىيمى طارإلى اإللجيت  التياألخرى 

 جديد.  مفاىيمي إطارلاادار  المفاىيمى طاراإلاأللللية لتطلير 
الجديد إلعداد  المفاىيمى طارلقد أسفرت جيلد مجمس معايير المحاسبة الدللية عج اإل      

المحاسبة الدللية اليدف مج معايير س و لحدد مجم2099مارس  فيالتذارير المالية لأادر 
 (: IASB, 2018ااتى ) فيه المعدم لالجديد إطار 
  لمساعدة  رشاداتلاإللمتسم يتامج مجملعة شاممة مج المفاىيم تلفير أساس قلى

الدللية  الماليلا  لتطلير معايير التذرير  فيمجمس معايير المحاسبة الدللية 
(IFRS )الجديدة المجاات المحاسبية  فيت تطلير المعايير المستذبمو لتلجيو قرارا في

تطلير المعايير  في المفاىيمى طارالمعذدة لالمثيرة لمجدمو مما يعزز مج دلر اإل
المستذبمو لبما يترتب عميو تلفير معملمات مفيدة لممستثمريج لالمذرايج  فيالمحاسبية 

 التذارير المالية. مستخدميلالدائنيج لايرىم مج 
 تطلير سياسات محاسبية متسذة لممعامئت لاألحداث  فيعدى التذارير المالية مساعدة م

 ا ينطبم عمييا معيار. التياألخرى 
  لمتذارير المالية عند حم المشاكم لالمجاات  لمعديلااحة لأساس سميم  إرشاداتتلفير

 الممارسة المينية. ةبيئة األعمام لتلجيو قراراتيم لمتعامم م  مستجدات بيئ في
  لمراقبيمساعدة الذائميج عمى لا  المعايير المحاسبية عمى المستلى المحمىو 

 الحسابات لمساعدة جمي  ااطراف ذات الامة عمى فيم لتفسير المعايير المحاسبية.
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 لا  معايير  ةعممي فيالمتماسغ يكلج خط دفاع اد التسيس  المفاىيمى طاراإل
 الدللية. الماليالتذرير 

 طاراداقية لالشرعية عمى المعايير المحاسبية الحاليةو اذ يلفر اإلتحذيم لاافا  الم 
 للا  المعايير المحاسبية. منطذيل  فكريالجيد لالمتماسغ اساس  المفاىيمى

السابم قد  المفاىيمى طارج اإلألبنا  عمى ما سبمو يرى الباحث أنو عمى الرام مج      
و (IFRS)الدللية  الماليمعايير التذرير تطلير ساعد مجمس معايير المحاسبة الدللية عند 

عدم  فيتتمثم  المفاىيمى طارمبررات لمراجعة لتنذيم لتعديم اإلالإا أج ىناغ مجملعة مج 
 في رشاداتالسابمو لعدم لالح اإل المفاىيمى طاراإل فيتغطية بعض المجاات الميمة 

انبو. للذلغ قام مجمس بعض جل  ةالسابمو لعدم حداث المفاىيمى طاراإل فيبعض المجاات 
السابم بيدف تحسيج التذارير  المفاىيمى طارمعايير المحاسبة الدللية بتعديم لتنذيم اإل

المالية مج خئم تلفير مجملعة كاممة مج المفاىيم األكثر لالحًا لتحديثا لتغطية 
 المجاات اير المغطاة بتفاايم كافية.

 الجديد لمجمس معريير المحرسبة الدولية المفرىيمى طرراإل فيالتغيرات األسرسية  -11
الجديد لمجمس معايير المحاسبة الدللية مجملعة مج التغييرات  المفاىيمى طاريذدم اإل    

المجملعة األللى تشمم  ولالتحسينات األساسية. ليمكج تانيف ىذه التغييرات إلى ثئث فئات
عة الثانية تحديث لبعض المجااتو و بينما تتامج المجمل المفاىيمى طاراإل فيجديدة ااافات 

 .(IASB, 2018)تتامج تلايم لبعض المجاات  ةلأخيرًا المجملعة الثالث
السابم  المفاىيمى طاراألللى مجملعة مج التعديئت تمثم ااافة جديدة لإل ةتتامج الفئ

 التذارير الماليةو لتشمم ىذه التغييرات ثئث جلانب: إلعداد
 القيرس: -أ

ااعتبددار عنددد اختيددار أسدداس  فددييجددب أخددذىا  التددير مفدداىيم لمذيدداس تشددمم العلامددم تددم تطددلي    
 الذياس.

 العرض واالفصرح: -ب
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 التيذلغ تحديد معايير لتانيف العناار  فيتم تطلير مفاىيم لمعرض لاافااحو بما    
 تانف امج الدخم الشامم األخر.

 عدم االعتراف: -ج
 الذلائم المالية. فيعتراف باألالم لاالتزامات حلم عدم اا إرشاداتتم تلفير     
 طارلمج ناحية أخرىو تامنت الفئة الثانية تحديث لبعض المجاات الملجلدة باإل    

 السابمو لتامنت ىذه المجملعة جانبيج: المفاىيمى
 التعريفرت: -أ

 تم تطلير لتحديث لتعريفات األام لاالتزام.
 معريير االعتراف: -ب

 الذلائم المالية. فيايير ااعتراف باألالم لاالتزامات تم تحديث مع
 المفاىيمى طاراإل فيلأخيرًاو تامنت المجملعة الثالثة تلايم لبعض المجاات الملجلدة    

 :ااتيالسابمو لقد تامنت 
  الحيطة لالحذرPrudence. 
  اشراف اادارةStewardship. 
  عدم تمكد الذياسMeasurement uncertainty. 
 غميب الجلىر عمى الشكم تSubstance over Form. 

 
الجديد مج سب  فالمو األلم يتامج أىداف التذارير الماليةو  المفاىيمى طاريتكلج اإلل     

يتعمم بالخاائص النلعية لممعملمات المالية المفيدةو ليتعمم الفام الثالث بالذلائم  لالثاني
ب  عناار الذلائم الماليةو ليناقش الفام الخامس المالية للحدة التذريرو ليتنالم الفام الرا

معايير ااعتراف لعدم ااعترافو ليتامج الفام السادس أسس الذياس المختمفةو لأخيًرا 
 .رشاداتالفام الساب  يتامج مفاىيم حلم العرض لاافااح لمجملعة مج اإل

 :التاليحل مج التفايم عمى الن  بشيالجديد  المفاىيمى طارليمكج تنالم ىذا اإل
 الفصل األول: أىداف التقررير المرلية 90-9   
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 المفاىيمى طاريعتبر تحديد أىداف الذلائم لالتذارير المالية نذطة البداية المنطذية لبنا  اإل     
لخا  لعممية لاسعة النطام مج  2090عام  فيلمتذارير المالية. لقد ادر ىذا الفام 

الجديد لم يعيد مجمس معايير  المفاىيمى طارتعديم اإل ىذا اللقتو لذلغ عند فيالمناقشة 
و إا أنو أااف تلايم دلر المعملمات أساسيىذا الفام بشكم  فيالمحاسبة الدللية النظر 

( Stewardship) ااقتااديةلملحدة  ااقتااديةتذييم اشراف اإلدارة عمى الملارد  فيالمالية 
 كمحد أىداف التذارير المالية.

دد ىدددذا الفادددم ىددددف الذدددلائم لالتذدددارير الماليدددة ذات األادددراض العامدددةو لكدددذلغ تحديدددد يحدددل       
المعملمات الئزمة لتحذيم ىذا اليدفو لتحديد المستخدميج األساسدييج لمتذدارير الماليدة. فذدد حددد 

تددلفير المعملمددات الماليددة المفيدددة لممسددتخدميج اتخدداذ الذددرارات  فدديالفاددم ىدددف التذددارير الماليددة 
 فددديالتذدددارير الماليدددة  مسدددتخدمي. كمدددا يحددددد الفادددم ااقتاددداديةمتعمذدددة بتدددلفير المدددلارد لملحددددة ال

المستثمريج الحالييج لالمحتمميج لالمذرايج لالدائنيج األخريجو إذ يعتمد ىدؤا  المسدتخدميج عمدى 
خددداذ يحتاجلنيدددا ات التددديلمحادددلم عمدددى المعملمدددات الماليدددة  ااقتاددداديةالتذدددارير الماليدددة لملحددددة 

لتتاددمج ىددذه الذدرارات شددرا  أل بيد  أل ااحتفدداظ باألسدديم   .لممنشدمةالذدرارات بشددمج تدلفير المددلارد 
أل أدلات الديجو لقرارات تلفير أل تسلية الدديلج لايرىدا مدج أشدكام اائتمداجو لقدرارات التادليت 

ج بتذيدديم كدم مددج أل التدمثير عمدى قددرارات لتادرفات اادارة. لاتخدداذ ىدذه الذدرارات يذددلم المسدتخدمل 
لتلقيتيدا لعددم التمكدد فييداو لتذيديم مسدؤللية  ااقتاداديةالتدفذات النذدية المسدتذبمية لملحددة  فياا

شددددددراف اادارة عمددددددى المددددددلارد  ىددددددذا التذيدددددديم يحتدددددداج  لإلجددددددرا . ااقتادددددداديةلملحدددددددة  ااقتادددددداديةلا 
لالحذددلم عمييددا  اديةااقتاددلملحدددة  ااقتادداديةالمسددتخدملج إلددى معملمددات حددلم كددم مددج المددلارد 

 فديااادطئع بمسدؤللياتيا  فديتمدغ المدلارد لالحذدلمو لمددى كفدا ة لفعاليدة اادارة  فيلالتغيرات 
 .ااقتااديةلملحدة  ااقتااديةاستخدام الملارد 

لبندددددا  عمدددددى مدددددا سدددددبمو يمكدددددج الذدددددلم أج الفادددددم األلم تادددددمج تلاددددديم اشدددددراف اادارة       
stewardship تذيديم إشدراف  فديتسداعدىم  التديعملمدات مالتذارير الماليدة ال لمستخدمو إذ يحتاج
 فددي ااقتادداديةلااددطئع ادارة اللحدددة  ااقتادداديةعمددى مددلارد اللحدددة  ااقتادداديةادارة اللحدددة 
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تذيدديم  فدديإلددى الحاجددة إلددى المعملمددات الماليددة لمسدداعدة المسددتخدميج  باإلاددافةالذيددام بدددلرىاو ىددذا 
 .ااقتااديةالمستذبم لملحدة  فيعة التدفذات النذدية المتلق

لم  ذلغو فإج التذارير المالية لألاراض العامة ا تلفر لا يمكنيا تذديم جمي  المعملمات      
إذ يحتاج ىؤا   ويحتاجيا المستثمرلج الحاليلج لالمحتمملج لالمذرالج لالدائنلج األخرلج التي

مج ماادر أخرىو عمى سبيم المثامو المعملمات ذات الامة  فيالمستخدملج إلى النظر 
و لتلقعات الاناعة السياسيالعامةو لاألحداث السياسية لالمناخ  ااقتااديةالظرلف لالتلقعات 

ااعتبار أنو ا يتم إعداد التذارير المالية لألاراض العامة إلظيار  في. ليجب األخذ لالمنشمة
مريج الحالييج لالمحتمميج لالمذرايج و للكنيا تلفر معملمات لمساعدة المستثالمنشمةقيمة 

لكذلغ فإج تركيز مجمس معايير المحاسبة الدللية  المنشمةو لالدائنيج األخريج عمى تذدير قيمة 
مج تاميج  المنشمةأل  ااقتااديةعمى ااحتياجات العامة مج المعملمات ا يمن  اللحدة 
 يج.يمج المستخدميج األساس معملمات إاافية تكلج مفيدة لمغاية لمجملعة فرعية معينة

 
لذلغ  ااقتااديةلملحدة  الماليتلفر التذارير المالية لألاراض العامة معملمات عج المركز ل    

لالحذلم عميياو لتساعد  ااقتااديةلملحدة  ااقتااديةمج خئم تلفير المعملمات عج الملارد 
م ثو لمج ااقتااديةلمالية لملحدة تحديد جلانب الذلة لالاعف ا فيىذه المعملمات المستخدميج 

 فيلمدى نجاحيا  اإلاافيتذييم السيللة لالمئ ة المالية لاحتياجات اللحدة مج التمليم 
كما تلفر التذارير المالية أياا معملمات حلم تمثير المعامئت  و الحالم عمى ىذا التمليم

لالناتجة  ااقتااديةلملحدة  اديةااقتاتغير الملارد لالحذلم تؤدي الي  التيلاألحداث األخرى 
مؤشًرا عمى مدى  المالي. لتلفر المعملمات حلم اادا  ااقتااديةلملحدة  الماليعج األدا  

 .ااقتااديةااستخدام الكف  لالفعام لملارد اللحدة  في ياجلدة أدا  اادارة لمسؤلليات
 

 لمفيدةالخصرئص النوعية لممعمومرت المرلية ا – الثرنيالفصل  11-2
يتخذىا أاحاب  التيالمفيدة لمدى مئ متيا لمذرارات  ةيناقش ىذا الفام المعملمات المالي   

خاايتاج . لقد حدد مجمس معايير المحاسبة الدللية ااقتااديةالماالم الميتميج بممر اللحدة 
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 Faithfulلالتمثيم العادم  Relevanceىما المئ مة أساسيتاج لممعملمات المحاسبية 
representation إلى ىاتيج الخاايتيج األساسيتيج حدد مجمس معايير المحاسبة  لباإلاافةو

الذابمية لممذارنةو لالذابمية لمتحذمو لاللقتيةو لالذابمية  ىيالدللية أرب  خاائص معززة أل محسنة ل 
 لمفيم.
لجزىدا عمدى الجديد خادائص أساسدية لأخدرى معدززة ن المفاىيمى طارلبنا  عمى ذلغ حدد اإل    

 :التاليالنحل 
 الخصرئص النوعية األسرسية لممعمومرت: 11-2-1
ة ىما المئ مة لالتمثيم العادمو لنتنالم يج لممعملمات المحاسبيج أساسيتيفر خاايتايجب تل    

 :التاليكم منيما بإيجاز عمى النحل 
 Relevanceالمالءمة  -أ

يتخذىا  التيالذرارات  فيحداث تغيير مة إذا كانت قادرة عمى أئتكلج المعملمات مئ   
الذرارات إذا كانت لدييا قيمة  فيالمستخدملجو لتكلج المعملمات المالية قادرة عمى عمم تغيير 

أج المعملمات المالية  أيو Feedback valueو أل قيمة تمكيدية Predictive value تنبؤيو
المستذبم أل تساعد عمى  فيمتلقعة الذرارات عمى التنبؤ باألحداث ال متخذيالمئئمة تساعد 

لممعملماتو   Materialityاألىمية النسبيةليرتبط بالمئ مة  تمكيد أل تاحيم التنبؤات السابذة.
حيث تكلج المعملمات ميمة إذا كاج مج الممكج أج يؤثر حذفيا أل تحريفيا عمى الذرارات التي 

 ة بالمنشمة. يتخذىا المستخدملج عمى أساس المعملمات المالية الخاا
 Faithful representationالتمثيل العردل )الصردق(  -ب

تلفرىا الذلائم لالتذارير المالية تمثم بعدالة جلىر  التييجب أج تكلج المعملمات المحاسبية     
عرض المعملمات بممانة بحيث تعبر األرقام عج الملارد  أيتيدف إلى تمثيمياو  التيالمعاممة 

ى أقاى حد ممكج لتكلج كاممة لمحايدة لخالية مج األخطا . ليتمثر لاألحداث بادم إل
 الذياس. فيالتمثيم العادم لممعملمات بمستلى عدم التمكد 

 الخصرئص النوعية المحسنة أو المعززة لممعمومرت 11-2-2
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الجديد أربعة خاائص  المفاىيمى طارباإلاافة إلى الخاايتيج األساسيتيجو حدد اإل    
الذابمية لممذارنةو لالذابمية لمتحذمو لاللقتيةو لالذابمية لمفيم.  ىيعززة لممعملماتو ل محسنة أل م

 :التاليليمكج تلايم ىذه الخاائص بإيجاز عمى النحل 
  Comparabilityالقربمية لممقررنة  -أ

 شمةبالمنفإج المعملمات المتعمذة  لبالتاليتتامج قرارات المستخدميج ااختيار بيج البدائمو     
األخرى لم  المعملمات  المنشآتتكلج أكثر فائدة إذا أمكج مذارنتيا بالمعملمات المماثمة حلم 

التذارير المالية  مستخدميتمكج الذابمية لممذارنة ل  لفترة أخرى أل تاريخ أخر. انفسي المنشمةحلم 
 مج تحديد لتفسير ألجو التشابو لااختئف بيج العناار.

 Verifiabilityالقربمية لمتحقق  -ب
ج يكلج ليا استذئم بارف أبمية لمتحذم أج تكلج المعملمة ليا دالة محددةو ل التعنى الذ    

 .باستخدامياالنظر عمج يذلم بإعدادىا أل 
 Timelinessالوقتية  -ج

اللقت المناسب ليكلنلا قادريج  فيالذرار  لمتخذييذاد باللقت المناسب تلفير المعملمات     
دت مج أجموو ليستمزم ذلغ أج عقراراتيمو إذ ترتبط المعملمات بالغرض الذى أ في عمى التمثير

و للاماج ذلغ وتكلج لممعملمات الذدرة التمثيرية عمى اتخاذ الذرار لالعمم الذى أعدت مج أجم
ا فذدت منفعتيا بالنسبة  فيأج تكلج المعملمات متاحة  ينبغي  لمتخذياللقت المناسب لا 

 الذرارات.
  Understandabilityربمية لمفيم الق -د

لمستخدم  الفراة تيي  التيالخااية  ىيتمثم خااية نلعية معززة لممعملماتو ل     
المعملمات أج يتعرف عمى ماملنيا لمغزاىاو لمج ثم يجب تانيف المعملمات لتلايفيا 

 لعرايا بلالح لدقة مما يجعميا مفيلمة.
عية األربعة تعزز لتحسج منفعة المعملماتو للكج لتجدر ااشارة إلى أج الخاائص النل     

الذرار.  لمتخذيىذه الخاائص ا تستطي  أج تجعم المعملمات اير المفيدة نافعة أل مفيدة 
الجديد قيد عمى إنتاج المعملمات لىل قيد التكمفةو  المفاىيمى طارفاًئ عج ذلغو فذد لا  اإل
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ة لتبرير تكمفة تلفير المعملمات لاستخدامياو إذ ليتامج أج المنفعة مج تلفير المعملمات مطملب
تكاليف تجمي   فيو لتتمثم تكاليف المعملمات اقتااديةحد ذاتيا سمعة  فيتعتبر المعملمات 

 فيالبيانات لتشغيميا لمراجعتياو لكذلغ تكاليف نشرىا لتحميميا لتفسيرىاو بينما تتمثم منفعتيا 
لىذا يؤدى إلى زيادة كفا ة أدا  أسلام رأس المام  قدرتيا عمى تحسيج عممية اتخاذ الذرارات

أل المذرض أل  الفرديكما يحام المستثمر  وككم لئقتاادلانخفاض تكمفة رأس المام بالنسبة 
للذلغ فإنو يجب عند اتخاذ  و الدائج األخر أياًا عمى فلائد مج خئم اتخاذ قرارات أكثر استنارة

ااعتبار تكمفة ىذه المعملمات  فيلمعملمات أج يؤخذ قرار إنتاج أل الحالم عمى مزيد مج ا
 لالمنفعة المتلقعة منيا.

لخا  لعممية لاسعة النطام  2090عام  فيلبنا  عمى ما سبمو فإج ىذا الفام قد ادر      
الجديد لم يعيد مجمس معايير  المفاىيمى طارىذا اللقت. لذلغ عند مراجعة لتعديم اإل في

و لم  ذلغ فذد ألام مجمس معايير أساسيىذا الفام بشكم  فير المحاسبة الدللية النظ
 فيدلر كم مج الحيطةو لعدم التمكد  ىيىذا الفام  فيالمحاسبة الدللية ثئث مجاات 

الذياسو لتغميب الجلىر عمى الشكم عند تذييم ما إذا كانت المعملمات مفيدة. ليمكج تنالم ىذه 
 :تاليالمج التفايم عمى النحل   بشيالنذاط 

    Prudence( الحيطة 1)
ظدم ظدرلف  فديعندد ااددار ااحكدام لالتذدديرات  Cautionممارسة الحدذر تمثم الحيطة عج    

مثم ىذه الحاات يجب أج تعتمد تذديرات لأحكام المحاسب عمى المنطم السدميم  ففيعدم التمكدو 
األاددلم أل االتزامددات أل ا تددؤدى إلددى المبالغددة أل بخددس  التدديلأج يختددار األسدداليب المحاسددبية 

الحيطة لالحدذرو فدئ يجدب تعمدد تخفديض الددخم  فياايرادات أل المارلفات. لا يجب المغااة 
 مسددتخدميبطريذددة تددؤدى إلددى سددل  الفيددم أل التددمثير السددمبى عمددى  المدداليأل التددمثير عمددى المركددز 
 المعملمات المحاسبية.

سددددة العمميددددة قددددد يددددتم اسددددتخدام "الددددتحفظ" الممار  فدددديإلددددى أنددددو  Barker (2015)ليشددددير      
Conservatism  "ل"الحيطددددددةPrudence  طريذددددددة  أيكمرادفدددددداتو إا أج الددددددتحفظ يشددددددير إلددددددى

 فيديو أمدا الحيطدة ااقتاداديةمحاسبية تؤدى إلى أج تكلج الذيمة الدفترية لممنشمة أقم مج الذيمة 
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 فديفإج الدتحفظ  لبالتاليتمكد. حالة ظرلف عدم ال فينلع محدد مج التحفظ ينشم استجابة لمحذر 
الممارسددة العمميددة ىددل نتيجددة الذددرارات المتخددذة فيمددا يتعمددم باألسدداليب المحاسددبية المحددددةو كمددا أج 

دخدددم يترتدددب عميدددو تمجيدددم ااعتدددراف بالمكاسدددب نتيجدددة الدددتحفظ أج و إذ تراكمددديالدددتحفظ لدددو تدددمثير 
رات مسدتذبمية. لمد  ذلدغو يجدب أج فتد فديالفترة الحاليةو إا أندو سدلف يدتم احتسدابيا  فيمنخفض 

تحيط حتًما بالعديد مج األحداث لالظرلفو مثدم  التييتعامم معدى الذلائم المالية م  عدم التمكد 
و لالمبددانيالمحتمددم لممعدددات  اإلنتدداجيتحادديمياو لالعمددر  فدديامكانيددة تحادديم الددديلج المشددكلغ 

تددرتبط بعدددم  لالتدديم ىددذه الشددكلغ قددد تحدددثو إذ يددتم ااعتددراف بمثدد التدديلعدددد مطالبددات الاددماج 
ادراج  ىديالتمكدو لذلغ مج خئم ممارسة الحيطة عند اعداد الذلائم المالية. لمج ثم فإج الحيطدة 

ظدم ظدرلف عددم  فديعمدم التذدديرات المطملبدة  فديممارسة األحكدام الئزمدة  فيدرجة مج الحذر 
التذميددددم مددددج االتزامددددات أل  األاددددلم أل المكاسددددب لا يددددتم فدددديالتمكددددد بحيددددث ا يجددددب المبالغددددة 

الماددرلفات. لمدد  ذلددغ فددإج ممارسددة الحيطددة ا تسددمم بإنشددا  احتياطيددات خفيددة أل مخااددات 
االتزامدددات أل المادددرلفات ألج  فددديزائددددة أل التذميدددم المتعمدددد لألادددلم أل المكاسدددب أل المبالغدددة 

 ىذه الحالة لج تكلج محايدة. فيالذلائم المالية 
    Measurement Uncertaintyيرس الق في( عدم التأكد 2)
أحد العلامم التدي تدؤثر عمدى مئ مدة المعملمدات ىدل مسدتلى عددم التمكدد فدي الذيداسو لينشدم      

لبدددًا مددج ذلددغ  وعدددم التمكددد فددي الذيدداس عندددما يتعددذر االتددزام مباشددرة بمذيدداس األاددم أل االتددزام
عنددد اعددداد التذددارير الماليددةو لا يذمددم عدددم يجددب تذددديرهو اذ يعددد اسددتخدام التذددديرات جددزً ا أساسددًيا 

التمكدددد فدددي الذيددداس مدددج مئ مدددة المعملمدددات للكدددج يجدددب لادددف التذددددير لاافاددداح عندددو بشدددكم 
 عداليمدة حتدى إذا كداج التذددير يخاد  لمسدتلى ئإذ يمكج أج يلفر التذددير معملمدات مئ احيم.

الذيدداس مرتفعددة فددإج ىندداغ  فددي الذيدداسو لمدد  ذلددغ إذا كانددت درجددة عدددم التمكددد فدديمددج عدددم التمكددد 
تجعددددم  التدددديالذيدددداس لالعلامددددم األخددددرى  فدددديمفااددددمة بدددديج مسددددتلى عدددددم التمكددددد  إلجددددرا اددددرلرة 

مة تتامج درجة عاليدة  بعض الحااتو قد تكلج المعملمات األكثر مئ ففيمة. ئالمعملمات مئ
 الذياس. فيمج عدم التمكد 

 Substance over form( تغميب الجوىر عمى الشكل 3)
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فالتذدارير  و عند تذييم ما إذا كانت المعملمات مفيدة يجب أج يتم تغميب الجلىر عمدى الشدكم     
كممات لأرقامو للكى تكلج المعملمات المالية مفيدة يجب أج  في ااقتااديةالمالية تمثم الظلاىر 

ات حدددلم بددددًا مدددج مجدددرد تذدددديم معملمددد ااقتاددداديةلظددداىرة الجدددلىر  ااقتاددداديتدددلفر المادددملج 
يددتم تاددليرىاو بحيددث تعكددس الظددرلف  التدديبمددا ياددمج فيددم المسددتخدم لمظدداىرة  الذددانلنيشددكميا 

 تعبر عنيا. التيلاألحداث  ااقتاادية
 الفصل الثرلث: القوائم المرلية والجية المقدمة لمتقرير 11-2-3
يعدددد ىدددذا ل . ةالماليدد ريراياددف ىدددذا الفاددم ىددددف لنطدددام الذددلائم الماليدددة لالجيددة المذدمدددة لمتذددد   

 الجديد. المفاىيمى طاراإل فيالفام مج الفالم الجديدة 
 النذاط التالية: فيليمكج تنالم الفام الثالث 

 ( دور القوائم المرلية1)
لملحددددة أل الجيدددة  ااقتاددداديةتذددددم الذدددلائم الماليدددة لألادددراض العامدددة معملمدددات عدددج المدددلارد      

لالحذددلم. لاليدددف مددج  ااقتادداديةتمددغ المددلارد  فددييددرات المذدمددة لمتذريددر لالحذددلم عمييدداو لالتغي
الذدددلائم الماليدددة ىدددل تذدددديم معملمدددات حدددلم األادددلم لالخادددلم لالمادددرلفات لاايدددرادات الخاادددة 

تذيدددديم التدددددفذات النذديددددة الاددددافية  فدددديالذددددلائم الماليددددة  مسددددتخدميو بمددددا يفيددددد ااقتادددداديةباللحدددددة 
  .ااقتاددداديةاللحدددة عمددى  لددإلدارة اإلدارييدديم اإلشددراف و لكددذلغ تذااقتادداديةالمسددتذبمية لملحدددة 

لالمئحظددات عمددى الذددلائم  المدداليلقائمددة األدا   المدداليلتتكددلج الذددلائم الماليددة مددج قائمددة المركددز 
و بينمدا يدتم المداليقائمة المركدز  فيلاالتزامات لحذلم الممكية  باألالمالماليةو إذ يتم ااعتراف 

 عمددددي المفدددداىيمى طدددداراإل دالمددددالي. ليسددددتنقائمددددة األدا   فدددديالماددددرلفات ل  بدددداإليراداتااعتددددراف 
 ااستمرار عند اعداد الذلائم لالتذارير المالية. افتراض

 Reporting entity( الجية المقدمة لمتقرير 2)
يددتم اختيارىددا إلعدددداد  التدديالجيددة المذدمددة لمتذريددر اللحدددة المطمددلب منيددا أل  يمكددج أج تكددلج    

إذ تددلفر الذددلائم الماليددة معملمددات حددلم األاددلم لاالتزامددات  و لماليددة لألاددراض العامددةالتذددارير ا
تذ  داخم  التي ااقتااديةلحذلم الممكية لاايرادات لالمارلفات الناتجة عج مجملعة األنشطة 

 حدلد الجية المذدمة لمتذرير.
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ليس بالارلرة أج تكلج كيداج  الجديد إلى أج الجية المذدمة لمتذرير المفاىيمى طارليشير اإل    
و للكج يمكج أج تكدلج جدز  مدج كيداج أل كيداج يشدتمم عمدى أكثدر مدج كيداج. فعنددما يكدلج اقانلني

ألحد الكيانات )الشركة الذاباة( سيطرة عمى كياج أخر )شركة تابعة(و فعندئذ يمكج تحديد حدلد 
قدلائم ماليدة ايدر مجمعدة( أل  لحدة التذريدر إمدا عدج طريدم السديطرة المباشدرة فذدط )ممدا يدؤدى إلدى

 عج طريم السيطرة المباشرة لاير المباشرة )مما يؤدى إلى قلائم مالية مجمعة(.
الجديدددو أنددو عنددد تحديددد حدددلد  المفدداىيمى طدداراإل فدديليحدددد مجمددس معددايير المحاسددبة الدلليددة    

 التدددديالمئئمددددة لحددددة التذريددددر يجددددب مراعدددداة شددددرطيج األلمو أج تددددلفر الذددددلائم الماليددددة المعملمددددات 
يحتاجيددا المسددتثمرلج الحدداليلج لالمحتممددلج لالمذراددلج لالدددائنلج األخددرلج الددذيج يعتمدددلا عمددى 

فددإج لحدددة  لبالتدداليلمكيدداجو  ااقتادداديةالتمثيددم العددادم لألنشددطة  الثددانيلالشددرط   الذددلائم الماليددة.
زامدددات لحذدددلم الممكيدددة كيددداج يدددلفر الذدددلائم الماليدددة لالمعملمدددات حدددلم األادددلم لاالت ىددديالتذريدددر 

تذد  داخدم حددلد الجيدة  التدي ااقتاداديةلاايرادات لالمارلفات الناتجدة عدج مجملعدة األنشدطة 
لقدد يكدلج مدج الادعب تحديدد الحددلد المناسدبة للحددة التذريدر  التذدارير الماليدة.  بإعددادتذلم  التي

 لخااة إذا كاج الكياج ليس كياًنا قانلنيا.
 Controlة ( السيطرة أو الرقرب3)
. ليسددداعد تذيددديم السددديطرة أل المنشدددمةباللحددددة أل  ااقتاددداديتدددربط السددديطرة أل الرقابدددة المدددلرد     

المحاسددبة عنددو. فعمددى سددبيم  المنشدمةيجددب عمددى  ااقتادداديتحديددد مددا إذا كداج المددلرد  فدديالرقابدة 
ا ا تمتمدددغ أحدددد األادددلم الثابتدددة للكنيددد فددديتمتمدددغ حادددة  ااقتاددداديةالمثدددامو إذا كاندددت اللحددددة 

ىددل  ااقتادداديةمثددم ىددذه الحدداات يكددلج األاددم الددذى تعتددرف بددو اللحدددة  فدديفاألاددم بالكامددمو 
 ىذا األام الثابت لالذى تسيطر عميو لليس األام نفسو لالذى ا تسيطر عميو. فيحاتيا 

استخدام إذا كاج لدييا الذدرة الحالية عمى تلجيو  ااقتااديالملرد  في ااقتااديةلتتحكم اللحدة 
تتددفم مندو. ليكدلج لملحددة الذددرة عمدى تلجيدو  التي ااقتااديةىذا الملرد لالحالم عمى المناف  

 في ااقتااديتلظيف )استغئم( ىذا الملرد  فيإذا كاج لدييا الحم  ااقتاادياستخدام الملرد 
 .أنشطة الطرف األخر في ااقتااديتلظيف الملرد  فيأنشطتيا أل السماح لطرف أخر 
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تنشدم عدادة عدج الحذدلم الذانلنيدةو إا  ااقتاداديلعمى الرام مدج أج السديطرة عمدى المدلرد       
الذدرة عمدى مند  جميد  األطدراف األخدرى  ااقتااديةأنو يمكج أج تنشم أياًا إذا كاج لدى اللحدة 

 .ااقتااديلالحالم عمى المناف  مج ىذا الملرد  ااقتااديمج تلجيو استخدام الملرد 
لفيما يتعمم بسيطرة الشركة الذاباة عمى الشركة التابعةو تتطمب السيطرة تممغ الذاباة أكثدر    
% مددج األسدديم ذات حددم التاددليت بطريذددة مباشددرة أل ايددر مباشددرة لكددى تتحذددم عئقددة 20مددج 

التبعية. لقد تحذم الشركة الذابادة السديطرة عمدى الشدركة التابعدة رادم أنيدا ا تمتمدغ مباشدرة أكثدر 
% مدج 92% مج األسيم ذات حم التاليتو فعمى سبيم المثام قدد تمتمدغ الشدركة )س( 20ج م

% مدددج األسددديم العاديدددة لمشدددركة )ع(و بينمدددا تمتمدددغ الشدددركة 22األسددديم العاديدددة لمشدددركة )ص( ل 
لعميدددو فدددإج كدددم مدددج الشدددركة )ص(  و% مدددج األسددديم العاديدددة لمشدددركة )ع(22األخدددرى  ىدددي)ص( 

% 10الشددركة )س(و حيددث أج الشددركة )س( تسدديطر بالفعددم عمددى  لالشددركة )ع( خااددعة لسدديطرة
للذد حذذت الشركة ىذه السيطرة الفعمية عج طريم سديطرة  و الشركة )ع( فيمج حذلم التاليت 

 %.22%و لسيطرة اير مباشرة قدرىا 22مباشرة مذدارىا 
م الماليدة ايددر الذدلائ يدتم اعددادو direct control onlyحالدة السديطرة المباشدرة فذدط  فديل      

الشركة الذابادة فذدط عدج  تفامحيث   Unconsolidated financial statementsالمجمعة 
يدتم اافاداح  لبالتدالي وتسيطر عمييا مباشدرة لالحذدلم لاالتزامدات عمييدا التي ااقتااديةالملارد 

و فإنددو فددي المذابددم  فدديل  المنشددمة الخااددعة لمسدديطرة )الشددركة التابعددة( كماددم. فدديعددج ااسددتثمار 
 Consolidatedالذددلائم الماليددة المجمعددة  يددتم اعددداد حالددة السدديطرة المباشددرة لايددر المباشددرة و 

financial statements  تذلم لحدة التذرير و حيثreporting entity  باإلفااح عج المدلارد
كم اير التي تسيطر عمييا الشركة الذاباة بشكم مباشر لتمغ التي تسيطر عمييا بش ااقتاادية

مباشددر مددج خددئم سدديطرة الشددركات التابعددةو باإلاددافة إلددى الحذددلم لاالتزامددات المباشددرة لمشددركة 
الذاباة لاير المباشرة عمى الشركة الذاباة مج خئم الحذلم لاالتزامات عمى الشركات التابعة 

الذدلائم  خدميلمسدتلبشكم عام مج المرجم أج تلفر الذلائم المالية المجمعدة معملمدات مفيددة  ليا. 
 المالية مذارنة بالذلائم المالية اير المجمعة.
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 عنرصر القوائم المرلية: –الفصل الرابع  11-2-4
يحددددد ىدددذا الفادددم المفددداىيم األساسدددية لعناادددر الذدددلائم الماليدددة لتشدددتمم األادددلم لاالتزامدددات    

مددات حددلم اآلثددار الماليددة لحذددلم الممكيددة لاايددرادات لالماددرلفاتو اذ تددلفر الذددلائم الماليددة المعمل 
عناادر الذدلائم الماليدة.  ىديفئدات لاسدعة  فيلممعامئت لايرىا مج األحداث مج خئم تجميعيا 

مجمدددلعتيجو المجملعدددة األللدددى تدددرتبط بدددالمركز  فددديىدددذه العناادددر  المفددداىيمى طدددارليتادددمج اإل
م المجملعدة الثانيدة لتتعمدولتشمم األادلم لاالتزامدات لحذدلم الممكيدة  ااقتااديةلملحدة  المالي
 لتشمم اايرادات لالمارلفات. ااقتااديةلملحدة  المالي باألدا 

 :التاليىذا الفام تم تحديث تعريفات عناار الذلائم المالية عمى النحل  في
 ( األصل:1)

 نتيجة ألحداث مااية. ااقتااديةتسيطر عميو اللحدة  حالي اقتااديىل عبارة عج ملرد    
لىددل عبددارة عددج حددم لديددو الذدددرة عمددى تحذيددم المندداف   اقتاددادياألاددم مددلرد ليتاددمج تعريددف 

 .ااقتاادية
التعريدف مذارندة بدالتعريف السدابم  فديليتام مج تعريف األام أج ىناغ تغييدرات أساسدية      

نتيجة إلحداث ماايةو لمج المتلق   ااقتااديةتسيطر عميو اللحدة  اقتااديلألام بمنو ملرد 
الجديدد  المفداىيمى طدار. فذد تامج اإلااقتااديةو مناف  اقتاادية مستذبمية لملحدة أج تتدفم من

و كمددددا تددددم حددددذف "التدددددفذات المتلقعددددة" اذ أاددددبم لدددديس مددددج ااقتادددداديتعريددددف منفاددددم لممددددلرد 
 مج األام. ااقتااديةأج يكلج ىناغ يذيج أل حتى مج المحتمم أج تحدث المناف   الارلري

 :االلتزام( 2)
نتيجدة إلحدداث مااديةو للديس لددى  اقتااديبتحليم ملرد  ااقتااديةلملحدة  حاليعيد ىل ت   

 الذدرة العممية عمى تجنبيا. ااقتااديةاللحدة 
لملحدددددة  حدددداليمذارنددددة بددددالتعريف السددددابم لئلتددددزام بمنددددو تعيددددد  االتددددزامليتاددددم مددددج تعريددددف     

سليتو إلى تدفذات خارجة مج ملارد ناشئ عج أحداث سابذةو لمج المتلق  أج يؤدى ت ااقتاادية
تمثددم مندداف  اقتاددادية. يتاددم أج التعريددف الجديددد لئلتددزام ىددل تعيددد بتحليددم مددلرد  لالتددياللحدددة 

و كمددا تددم حددذف " التدددفذات المتلقعددة"و ااقتادداديةللدديس مجددرد تدددفم خددارج مددج المندداف   اقتاددادي
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اافة "عدم الذدرة العممية عمى التجنب". لقد تنالم اإل الجديد عدم الذدرة العممية  المفاىيمى ارطلا 
لممنشمة عمى تجنب االتزامو فالعديد مج االتزامات تكلج قابمدة لمتنفيدذ مدج الناحيدة الذانلنيدة نتيجدة 
لعذددو لمد  ذلددغ يمكدج أج تنشدم االتزامددات مدج الممارسدات العرفيددة لممنشدمة أل السياسدات المنشددلرة 

ذا اقتااديتتطمب نذم ملرد  التي لم يكج لدى المنشمة الذدرة العممية عمى التارف بطريذة ا و لا 
تتفم م  تمغ الممارسدات أل السياسدات فدإج المنشدمة ممزمدةو لاالبدًا مدا يلادف االتدزام الدذى ينشدم 

 . Constructive Obligationمثم ىذه الحاات عمى أنو التزام تم انشاؤه  في
 ( حقوق الممكية:3)

بعدددد خادددم االتزامدددات المسدددتحذة عمييدددا.  ااقتاددداديةم اللحددددة أادددل  فدددي المتبذددديالحدددم  ىدددي   
 بتعريف االتزام. تفيا  لالتي ااقتااديةمطالبات اد اللحدة  ىيلبمعنى أخرو 

 ( االيراد:4)
تددؤدى إلددى  لالتدديالتزاماتيدداو  فدديأل الددنذص  ااقتادداديةأاددلم اللحدددة  فدديعبددارة عددج الزيددادة    

 المتعمذة بمساىمات المئغ.زيادة حذلم الممكية بخئف تمغ 
 ( المصروفرت:5)

تددؤدى إلدددى  التدددياالتزامددات  فددديأل الزيددادة  ااقتاددداديةأادددلم اللحدددة  فدديعبددارة عددج الدددنذص    
 حذلم الممكية بخئف تمغ المتعمذة بالتلزيعات عمى المئغ. فينذص 

 
 االعترافوعدم  االعتراف –الفصل الخرمس  11-2-5
الذدددلائم الماليدددة )ااعتدددراف(  فدددير تادددميج أل ادراج عنادددر معددديج ينددداقش ىدددذا الفادددم معدددايي   
رشدداداتل  (. ليمكددج تنددالم نذدداط الفاددم عمددى النحددل ااعتددرافحددلم ازالتيددا لعدددم ادراجيددا )عدددم  ا 

 :التالي
 Recognition( االعتراف 1)

و لمدالياأل قائمدة اادا   المداليقائمة المركدز  فيىل عممية تاميج أل إدراج العنار )البند(     
 الممكية أل اايراد أل المارلفات.حذلم أل  االتزامبتعريف األام أل  يفيلالذى 
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مدة حدلم العنادرو ليدتم التمثيدم العدادم ئليكلج ااعتراف مناسًبا إذا كاج يندتق عندو معملمدات مئ
ليدددذا العنادددرو ألج اليددددف مدددج ااعتدددراف ىدددل تدددلفير معملمدددات مفيددددة لممسدددتثمريج لالمذراددديج 

إلددى قيددد التكمفددة بمعنددى أج مندداف   باإلاددافةالذددلائم الماليددة. ىددذا  لمسددتخدميمددج الدددائنيج لايددرىم 
المئ مدة  ىديفدإج معدايير ااعتدراف  لبالتدالي وتلفير المعملمات يجب أج تزيدد عدج تكمفدة تلفيرىدا

 .التكمفةلالتمثيم العادم لقيد 
 Derecognition( عدم االعتراف  2)
الجديددو ليشدير عددم ااعتدراف إلدى حدذف كدم أل جدز   المفداىيمى طاراإل فيىذا اارشاد جديد   

 .ااقتااديةلملحدة  الماليمج أام أل التزام معترف بو مج قائمة المركز 
كدددم أل جدددز  مددددج  ااقتاددداديةليحددددث عددددم ااعتدددراف بالنسدددبة لألادددم عنددددما تفذدددد اللحددددة     

لددييا  ااقتااديةدث عندما لم تعد اللحدة لبالنسبة لئلتزام يح والسيطرة عمى األام المعترف بو
 لكم أل جز  مج االتزام المعترف بو. حالياالتزام 

اددلم لاالتزامددات المحددتفظ بيددا بعددد ااكددم مددج للييدددف عدددم ااعتددراف إلددى التمثيددم العددادم     
أادددلم  فددديالمعاممدددة أل الحددددث الدددذى أدى إلدددى عددددم ااعتدددرافو لكدددذلغ التمثيدددم العدددادم لمتغيدددر 

 نتيجة لتمغ المعاممة أل الحدث. ااقتااديةلتزامات اللحدة لا
 القيرس –الفصل السردس  11-2-6
ااعتبدار عندد اختيدار  فديياف ىدذا الفادم أسدس الذيداس المختمفدة لالعلامدم اللاجدب أخدذىا     

الرة نذدية لممعملمات المتعمذة بمادلم  في كميالذياس ىل عممية تحديد  أساس الذياس المئئم.
منشمة أل االتزامات أل حذلم الممكية أل عنار اايراد أل المارلف عمى أساس قياس محددد. ال

الجديد أسس الذياس إلى أساس قيداس التكمفدة التاريخيدة لأسداس قيداس  المفاىيمى طارليانف اإل
 :التاليالذيمة الحالية ليمكج تنالليا عمى النحل 

 Historical Cost measurement bases( أسرس قيرس التكمفة الترريخية 1)
تدددلفر المذددداييس المسدددتندة إلدددى التكمفدددة التاريخيدددة معملمدددات نذديدددة حدددلم األادددلم لاالتزامدددات     

المعملمدات المسدتمدة مدج المعاممدة أل الحددث الدذى أنشدمىا. لا  باسدتخداملاايرادات لالمارلفات 
 فيددياألسددعارو لمدد  ذلددغ  فدديت تعكددس مذدداييس التكمفددة التاريخيددة لألاددلم أل االتزامددات التغيددرا
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تعكدددس التغييدددرات مثدددم اسدددتيئغ أل انخفددداض قددديم األادددلم لاللفدددا  باالتزامدددات. لتتمثدددم التكمفدددة 
 فديجميد  التكداليف المتكبددة  فدي تشدييدهلقدت حيدازة األادم أل  فدي المداليالتاريخية لألام اير 

قيمددو اقتنددا  األاددم  فيددي اليالمددحيددازة األاددم أل انشدداؤه. بينمددا التكمفددة التاريخيددة لألاددم سددبيم 
 بااستحلاذ. المتعمذةباإلاافة إلى تكاليف المعاممة 

 Current Value measurement bases( أسرس قيرس القيمة الحرلية 2)
تددددلفر المذدددداييس المسددددتندة إلددددى الذيمددددة الحاليددددة معملمددددات نذديددددة حددددلم األاددددلم لاالتزامددددات     

تدددداريخ  فددددييددددتم تحددددديثيا لددددتعكس الظددددرلف  التدددديلمددددات المعم باسددددتخداملاايددددرادات لالماددددرلفات 
قيمددة البنددد منددذ  فدديتغييددرات ايجابيددة أل سددمبية  أيفددإج الذيمددة الحاليددة تتاددمج  لبالتدداليالذيدداسو 

الجديد يتادمج  المفاىيمى طارتذديرات التدفذات النذدية. للفذا لإل فيتاريخ الذياس السابم لتؤثر 
 أساس الذيمة الحالية كم مج:

 Fair Valueيمة العردلة الق -أ
معاممدددة  فددديلتسدددلية االتدددزام لذلدددغ  ةالسدددعر الدددذى يدددتم اسدددتئمو مدددج بيددد  األادددم أل دفعددد ىدددي    

فددإج الذيمددة العادلددة تعكددس لجيددات نظددر  لبالتددالي تدداريخ الذيدداس. فدديمنظمددة بدديج أطددراف السددلم 
 تذبمية.السلم حلم مذدار لتلقيت لعدم التمكد لمتدفذات النذدية المس فيالمشاركيج 

 االستخدام )برلنسبة لألصل( وقيمة الوفرء )برلنسبة لاللتزام(  فيالقيمة  -ب
 Value in use (for assets), fulfillment value for liabilities    

تعكددس التلقعددات الحاليددة الخااددة بالمنشددمة حددلم مذدددار لتلقيددت لعدددم التمكددد لمتدددفذات النذديددة    
 المستذبمية. 

 Current Costالحرلية التكمفة  -ج
الذى سلف يدف  لمحالم عمى أام مماثمو أل المبمغ  الحاليتعكس التكمفة الحالية المذدار     

 المستمم لتحمم التزام مماثم.
 االعتبرر عند اختيرر أسرس القيرس فييجب أخذىر  التيالعوامل ( 3)

 فدددييجددب أخددذىا  التدديلامدددم الجديددد الع المفدداىيمى طددارألسددس الذيدداسو يحددددد اإل لباإلاددافة    
أساس الذياسو لتعتمد ىذه العلامم عمى الخاائص النلعيدة لممعملمداتو إذ  اختيارااعتبار عند 
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أج اليدف ىل تدلفير معملمدات مفيددة لممسدتثمريج لالمذراديج لالددائنيج لايدرىم مدج المسدتخدميج. 
 :اآلتيلتتامج تمغ العلامم 

 ( المالءمة:1) 
 يلفرىا أساس الذياس بما يمى: التيلمات تتمثر مئ مة المعم   
خاائص األام أل االتزام مج حيث تذمب التدفذات النذديةو لحساسية الذيمدة لعلامدم السدلم  -أ

 أل المخاطر األخرى.
التددفذات النذديدة المسدتذبميةو لمدا إذا كاندت التددفذات النذديدة يدتم إنتاجيدا بشدكم  فيالمساىمة  -ب

 األخرى. ااقتااديةزيق مج الملارد مباشر أل اير مباشر م  م
 .ااقتااديةطبيعة أنشطة أعمام اللحدة  -ج
 ( التمثيل العردل:2)

يذدلم بذياسديا ليتدمثر ذلدغ  التدييجب أج يلفر أساس الذياس المسدتخدم التمثيدم العدادم لمظداىرة    
 الذياس. فيعدم التمكد ل  عدم اتسام الذياسبكم مج 

كددم مددج قائمددة  فدديأسدداس الذيدداس يجددب مراعدداة طبيعددة المعملمددات  لبنددا  عميددوو فإنددو عنددد اختيددار
. كمددا تعتمددد األىميددة النسددبية لكددم عامددم يجددب مراعاتددو عمددى المدداليلقائمددة اادا   المدداليالمركددز 

ااعتبدددار العلامدددم  فددديالحذدددائم لالظدددرلف لكدددم حالدددة فرديدددةو للكدددج مدددج المدددرجم أج يدددؤدى األخدددذ 
أسدداس الذيدداس مختمددف لكددم مددج اااددلم المختمفددة لاالتزامددات السددابذة لقيددلد التكمفددة إلددى اختيددار 

 لاايرادات لالمارلفات.
 العرض واإلفصرح –الفصل السربع  11-2-7
رشددددداداتيتادددددمج ىدددددذا الفادددددم مفددددداىيم حدددددلم العدددددرض لاإلفاددددداح ل     حدددددلم ادراج اايدددددرادات  ا 

 الدخم الشامم األخر. لأقائمة الربم )الخسارة(  فيلالمارلفات 
الجديدددددد العدددددرض لاافاددددداح كدددددمدلات لئتادددددامو إذ يدددددتم تلاددددديم  المفددددداىيمى طددددداريحددددددد اإل   

و لذلغ حلم األالم لاالتزامات لحذلم الماليلقائمة اادا   الماليقائمة المركز  فيالمعملمات 
الممكية لاايرادات لالمارلفات المعترف بيا. كما يتم اافااح عج معملمات اادافية حدلم تمدغ 

بيا لايرىا مج المعملمات ذات الامة بالمستخدميج. ليحسدج التلاادم الفعدام العناار المعترف 
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و كمدا يعدزز ااقتاداديةالتمثيدم العدادم لمظدلاىر  فديلتمغ المعملمات مج قددرتيا التذييميدة ليسداىم 
 الذلائم المالية. ليتحذم التلاام الفعام مج خئم: فيمج فيم المعملمات لقابميتيا لممذارنة 

عددج العنااددر المتشددابية مًعدداو لالعنااددر  باإلفادداحعملمددات بطريذددة منظمددة تذددلم تاددنيف الم -أ
 المختمفة بشكم منفام.

 تجمي  المعملمات بحيث ا يتم حجبيا بالتفاايم اير الارلرية. -ب
 استخدام أىداف لمبادئ العرض لاافااح بدًا مج الذلاعد. -ج

ألخددرىو فددإج التكمفددة تذيددد الذددرارات المتعمذددة جميدد  مجدداات التذددارير الماليددة ا فدديلكمددا ىددل الحددام 
يجددب أج تكددلج مندداف  المعملمددات المذدمددة مددج العددرض لاإلفادداح  لبالتدداليبددالعرض لاإلفادداحو 

 كافية لتبرير تكمفة تلفير تمغ المعملمات.
و فمج أجم تلايم المعملمات الماليلمج ناحية أخرىو تنالم الفام المعملمات حلم األدا      

قائمدددة  فدديبشدددكم أكثددر كفدددا ة لفعاليددةو يددتم تادددنيف اايددرادات لالمادددرلفات  المددالي  حددلم اادا
قددائمتيجو قائمددة الددربم أل الخسددارة لالدددخم الشددامم األخددر. ليمكددج تلادديم ذلددغ  فددي المددالياادا  

 :التاليعمى النحل 
 ( قرئمة الربح أو الخسررة:1)

د الددذى حذذتددو المنشددمة عمددى ملاردىددا الغددرض مددج قائمددة الددربم أل الخسددارة ىددل تاددلير العائدد    
تذيدديم احتمدداات التدددفذات النذديددة المسددتذبمية  فدديخددئم الفتددرةو لتذددديم معملمددات مفيدددة  ااقتاددادية

 فدديفددإج اايددرادات لالماددرلفات المدرجددة  لبالتدداليتذيدديم إشددراف اادارة عمددى مددلارد المنشددمة.  فدديل 
فتدرة. عدج اللممنشدمة  المداليعملمدات حدلم األدا  لمم الرئيسديالماددر  ىديقائمة الدربم أل الخسدارة 

قائمددددة الددددربم أل  فدددديلمددددج حيددددث المبدددددأو يددددتم تاددددنيف جميدددد  اايددددرادات لالماددددرلفات لادراجيددددا 
 الخسارة.

 ( الدخل الشرمل األخر2)
ظددرلف اسدتثنائيةو قددد يذددرر مجمدس معددايير المحاسدبة الدلليددة اسددتبعاد مدج قائمددة الددربم أل  فدي    

الذيمدددة الحاليدددة لألادددم أل االتدددزامو  فددديتنشدددم مدددج التغيدددر  التددديات لالمادددرلفات الخسدددارة اايدددراد
الدددخم الشددامم األخددر. ليجددلز لمجمددس معددايير المحاسددبة  فدديلادراج تمددغ الماددرلفات لاايددرادات 
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الدللية اتخاذ ىذا الذرار عندما يؤدى ذلغ إلى قائمة الربم أل الخسارة سدلف تدلفر معملمدات أكثدر 
 .ااقتااديةتمثيًئ عادًا لمظلاىر مة لأكثر ئمئ
و فمدج حيدث المبددأو يمكدج اعدادة Recyclingلمج ناحية أخرىو تنالم الفادم اعدادة التددلير    

فتدرة لاحددة إلدى قائمدة الدربم  فديالددخم الشدامم األخدر  فديتدلير اإليرادات لالمادرلفات المدرجدة 
قائمدة الدربم أل الخسدارة معملمدات أكثدر  فترة مذبمةو عنددما يندتق عدج ذلدغ أج تدلفر فيأل الخسارة 

مئ مددة لأكثددر تمثدديًئ عددادًا. أمددا عندددما ا يددؤدى اعددادة التدددلير إلددى قائمددة الددربم أل الخسددارة إلددى 
تلفير معملمات أكثر مئ مة لأكثر تمثيًئ عادًاو فذد يذرر مجمس معايير المحاسدبة الدلليدة عددم 

لجددير بالدذكر أج ىدذا الفادم  الددخم الشدامم األخدر. فديتددلير اايدرادات لالمادرلفات المدرجدة 
 الجديد. المفاىيمى طاراإل فيىل فام جديد 

 
الجديدد تتادمج  المفداىيمى طداراإل فديلبندا  عمدى مدا سدبم يمكدج الذدلم أج التغيدرات المذترحدة    

تلايم لبعض النذاط منيا عمى سبيم المثام تلايم أج المعملمات المطملبة لتحذيم اليدف مج 
تذيديم مسدتلى إشدراف اادارة  فدييمكج استخداميا لممساعدة  التيالتذارير المالية تشمم المعملمات 

عمدددى مدددلارد المنشدددمةو باإلادددافة إلدددى تلاددديم أىميدددة دلر الحيطدددة لتغميدددب مبددددأ المادددملج عمدددى 
س الذيدا فديالشكم عند اعداد التذارير الماليةو لكذلغ تلايم أج المستلى المرتف  مج عدم التمكد 

 المفدداىيمى طددارمددة. لباإلاددافة لددذلغ يذدددم اإل مددج الممكددج أج يجعددم المعملمددات الماليددة أقددم مئ
رشدداداتالجديددد تعريفددات لااددحة لألاددلم لاالتزامددات ل  أكثددر اتسدداًعا لدددعم تمددغ التعريفددات. كمددا  ا 

أادددبحت  لالتددديالسدددابم  المفددداىيمى طدددارمدددج اإل ألجدددزا الجديدددد تحدددديث  المفددداىيمى طددداريدددلفر اإل
 يمة التطبيم.قد
 

 الجديد المفرىيمى طررخصرئص اإل -11
الجديدد الادادر عدج مجمدس معدايير المحاسدبة الدلليدة أىدداف الذدلائم  المفداىيمى طداريحدد اإل    

تذدلم عمييدا اعددداد لعدرض الذدلائم الماليددة لألادراض العامدةو ليعددد  التدديلالتذدارير الماليدة لالمفداىيم 
لتطدددلير المعدددايير المحاسدددبية الدلليدددة لارشددداد  إلعدددداد لالفكدددري ذددديالمنطالركيدددزة األساسدددية لالبندددا  



 اإلطار المفاهيمي الجديد الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية              كر محمد الصاوي د. عفت ابو ب

909 
  0909 –العدد الثاني                                  مجلة المحاسبة و المراجعة التحاد الجامعات العربية 

 
 

يجداد حمدلم سدريعة لممشداكم  فيالممارسة المحاسبية   التديملاجية الذاايا المحاسدبية المختمفدةو لا 
 األعمام.  بيئة فيمجام الممارسة العممية لئستجابة لممتغيرات  فيتظير 

مجام الفكدر  فيالخاائص تعزز مج الذيام بدلره  الجديد بمجملعة مج المفاىيمى طارليتميز اإل
 و لتشمم تمغ الخاائص ما يمى:المحاسبي

 الممررسة بيئة فيعمى التكيف مع التغييرات  المفرىيمى طرر( قدرة اإل1)
بيئددة  فدديبسددرعة لظيددرت مسددتجدات  العددالمي ااقتاددادخددئم الثئثدديج عاًمددا الماادديةو تطددلر     

عمى سبيم المثام األدلات الماليدة  و منياة المحاسبية بافة خااةاألعمام بافة عامة لالممارس
ظيدددرت األنشدددطة ايدددر التذميديدددةو لتزايددددت  ااقتاددداديةأل المشدددتذات الماليدددةو لمددد  تزايدددد التنميدددة 

 باإلاددافةو ىددذا العددالميأنشددطة ااندددماج لااسددتحلاذ لاعددادة الييكمددة لالتدددفم السددري  لددرأس المددام 
م المعملمددات لالتكنلللجيددا. لظيددرت الحاجددة إلددى اددرلرة اعددادة تنذدديم إلددى تطددلر الشددبكات لعمددل 

و لملاكبددة (Shang, 2015)التذددارير الماليددة لملاكبددة ىددذه التغييددرات  إلعددداد المفدداىيمى طدداراإل
لممعدامئت لاألحدداث  المحاسدبيسلم رأس المام لملاجية مشاكم ااعتدراف لالذيداس  فيالتطلر 

مدددج  والجديدددد لمدددا تتادددمن المفددداىيمى طددداراإل فددديلمتغيدددرات الجديددددة الجديددددة. للفذدددا  ااقتادددادية
لتحدديث تعريفدات األادلم لاالتزامداتو للاد  معدايير  المفاىيمى طارتحديث لبعض جلانب اإل

و للا  طرم متعددة لمذياسو األمر الدذى يترتدب عميدو تحسديج لتعزيدز ااعترافلئعتراف لعدم 
مجملعة كاممة مج المفاىيم األكثر لالًحا لتحدديثًا لتغطيدة  جلدة الذلائم المالية مج خئم تلفير

الجديددد مدد  التغييددرات  المفدداىيمى طددارالمجدداات ايددر المغطدداة بتفاادديم كافيددةو لمددج ثددم تكيددف اإل
 .(Gordon et al., 2015) في بيئة الممارسة المحاسبية الديناميكية

 ( تبسيط قواعد المحرسبة المعقدة2)
لبيئة األعمامو لخااة فيما يتعمدم بنطدام  ااقتااديةطبيعة المعامئت  في م  تزايد التعذيد    

ظددم العللمددة لعمميددات تتعدددى الحدددلد الدلليددةو كددم ذلددغ  فدديو ل ااقتادداديةلمجددام عمددم اللحدددات 
محاسدبية تسدمم بييكمدة المعدامئت  إرشاداتالتذارير الماليةو باإلاافة لجلد  إعدادأثر عمى نظم 

 مفاىيمي إطارةو أل اعلبة فيم المعايير المحاسبية لتطبيذيا اعتمادىا عمى لتحذيم نتائق معين
الجديدد  المفداىيمى طدار. للدذلغ ىددف اإل(Valentin et al., 2015)ايدر مكتمدم لايدر متسدم 
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اعداد التذدارير الماليدة مدج خدئم تبندى فمسدفة قائمدة عمدى المبدادئ بددًا مدج عممية إلى تذميم تعذيد 
الجديددددد تبسدددديط الذلاعددددد المعذدددددة للادددد  المبددددادئ  المفدددداىيمى طدددداريحددددالم اإل الذلاعددددد. لمددددج ثددددم

 إلعدددداد المفددداىيمى طددداراإلو اذ ا يعدددد (Shang, 2015)اإلرشدددادية لتلجيدددو الممارسدددة العمميدددة 
 فددديجميددد  أندددلاع الظدددرلف الخاادددة  فددديالتذدددارير الماليدددة معيددداًرا محاسدددبًياو لا يحتددداج إلدددى النظدددر 

يسددتند عمددى المبددادئ لقابددم لمتكيددف مدد  اللاقدد  لأسدداس  فكددري إطددارتددلفير اللاقدد و بددم يعتمددد عمددى 
 لتطلير المعايير المحاسبية.

 المفرىيمى طرر( المعرفة والخبرة التراكمية لإل3)
الجديددد الادادر عددج مجمدس معددايير المحاسدبة الدلليددة بالعديدد مددج  المفداىيمى طدداريحدتفظ اإل     

. إذ تم تعديم لتنذيم (Shang, 2015)السابم  المفاىيمى ارطاإل مجااجزا  الفعالة بدلج تغيير 
ا تتكيددف مدد  التغييددرات البيئيددة لتحتدداج إلددى تطددلير  التدديالسددابم  المفدداىيمى طدداراجددزا  مددج اإل

لااحتفددداظ بالعديدددد مدددج ااجدددزا  األخدددرى الفعالدددة لذلدددغ لادددماج ااتسدددامو ىدددذا باإلادددافة إلدددى أج 
معرفة تراكمية لتراكم الخبرة العممية لفترات طليمةو للذلغ  عبارة عج ىيالسابم  طارمحتليات اإل

ا يمكنيددا تلجيددو  التدديعمددى تحديددد األللليددات لتحسدديج ااجددزا   المفدداىيمى طدداراعتمددد تعددديم اإل
الممارسة العممية م  ااحتفاظ بالمحتليات األخرى دلج تعارض م  اللا  الجديد لذلغ لاماج 

 طددارالدلليددة قبددم لبعددد تعددديم اإل المدداليمدد  معددايير التذريددر  ىالمفدداىيم طددارالتماسددغ لاتسددام اإل
 لتطلير للا  تمغ المعايير. لالفكري المنطذيالذى يشكم األساس  المفاىيمى

 
الجديدد الادادر عدج مجمدس معدايير  المفداىيمى طدارلبنا  عمى ما سدبمو يمكدج الذدلم أج اإل     

مدد  التغييددرات البيئيددةو ليسددتند عمددى المبددادئو  المحاسددبة الدلليددة يتميددز بذدرتددو عمددى تعزيددز التكيددف
ليسدددتند عمدددى تدددراكم الخبدددرة العمميدددةو ممدددا يكدددلج لدددو متادددمنات عمدددى الممارسدددة المحاسدددبية لالفكدددر 

التذدددارير الماليدددة مدددج خدددئم تدددلفير مجملعدددة كاممدددة مدددج جدددلدة تحسددديج  فددديو إذ يسددداىم المحاسدددبي
ر المغطدداة بتفاادديم كافيددة. كمددا يسدداىم المفدداىيم األكثددر لاددلًحا لتحددديثًا لتغطيددة المجدداات ايدد

لممعددايير ممددا  المنطذدديتحذيددم الشددفافية مددج خددئم تددلفير األسدداس  فدديالجديددد  المفدداىيمى طدداراإل
يعدددزز مدددج الذابميدددة لممذارندددة الدلليدددة لجدددلدة المعملمدددات الماليدددةو لتمكددديج المسدددتثمريج لالمشددداركيج 
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السدلم مددج اتخداذ قدرارات اقتاددادية مسدتنيرة. ىدذا باإلاددافة إلدى تعزيدز المسددا لةو إذ  فدياألخدريج 
تحذيددددم الكفددددا ة  فدددديالمعملمددددات الئزمددددة لمسددددا لة اادارة. كمددددا يسدددداىم  المفدددداىيمى طدددداريددددلفر اإل

جميد  أنحدا  العدالم  فديمج خئم مساعدة المستثمريج عمدى تحديدد الفدرص لالمخداطر  ااقتاادية
تخادديص رأس المددام. لبالنسددبة لمشددركاتو فددإج اسددتخدام لغددة محاسددبية قددرارات يج تحسدد لبالتددالي

 سيؤدى إلى تخفيض تكمفو رأس المام. المفاىيمى طارلاحدة ملثلم بيا تعتمد عمى اإل
 الجديد عمى الممررسة المحرسبية المفرىيمى طررمتضمنرت اإل -12
إلعددداد التذددارير الماليددة سددلف  اىيمىالمفدد طدداراإل فدديتغييددرات جلىريددة  أيممددا اشددغ فيددو أج     

لمتذدارير الماليدة المفداىيم  المفداىيمى طدارالمستذبم. إذ يلفر اإل فيتؤثر عمى الممارسة المحاسبية 
المستذبمو كما  فيسلف ترشد لتلجو عممية تطلير المعايير المحاسبية  التيلالتعريفات األساسية 

تذددلم  التدديالجديددد المفدداىيم  المفدداىيمى طددارحدددد اإلترشددد لتلجددو الممارسددة المحاسددبية مسددتذبًئ. لي
عمييا اعداد لعرض الذلائم لالتذارير الماليةو ليلفر مجملعة متماسكة مج المفاىيم لالمبادئو بمدا 

 يحذم ااتسام بيج المعايير المحاسبية لالممارسة المحاسبية. 
الجديددد عمددى الممارسددة  ىالمفدداىيم طدداراإل فدديليمكددج تمخدديص متاددمنات التغييددرات المذترحددة    

 :التاليالمحاسبية عمى النحل 
 االعتراف( برلنسبة لالعتراف وعدم 1)

 ااقتادداديةأنددو يجددب عمددى اللحدددة  فدديتتمثددم لجيددة نظددر مجمددس معددايير المحاسددبة الدلليددة      
 ينبغديا  ااقتاداديةأج اللحددة  محاسدبيااعتراف بجمي  أالليا لالتزاماتياو ما لم يذرر معيدار 

أج تعترف باألام أل االتزام ألنو سيكلج اير مئئم أل ألج الذياس لج يؤدى إلى تمثيم عدادم. 
الذدلائم الماليددة  فديلبدالرام مدج ذلدغ فذدد تتطمددب المعدايير المحاسدبية عددم ااعتدراف بددبعض البندلد 

 يفددعنيددا  باإلفادداحفذددط  فدديبتعريفددات األاددلم لاالتزامدداتو للكددج يكت تفدديراددم أج تمددغ البنددلد 
باألاددلم  ااعتددراف. فعمددى سددبيم المثددامو لددم يددتم (Gordon et al., 2015)الذددلائم الماليددة 

)األدلات  (IAS 39) الددددللي المحاسدددبيلاالتزامدددات الخاادددة بالمشدددتذات الماليدددة مثدددم المعيدددار 
ف لم يدتم ااعتدرا لالتي التشغيميالمالية(. لبالمثم األالم لاالتزامات الناشئة عج عذلد اايجار 
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و للكددددج يددددتم المحاسدددبة عنيددددا كددددإيرادات أل  (IAS 17) الدددددلليبيدددا بملجددددب معيدددار المحاسددددبة 
 مارلفات عمى أساس الذسط الثابت.

و ااعتددرافلعدددم  ااعتددرافلمددج ناحيددة أخددرىو تناللددت الدراسددات السددابذة ذات الاددمة قاددية     
الذددلائم الماليددة مذابددم  فدديا يددتم ااعتددراف بيدد التدديلمددا إذا كدداج ىندداغ فددرلم بدديج تددمثير المعملمددات 

 ;e.g., Barth et al., 2003)سددلم رأس المددام  فددياافادداح عنيددا فذددط عمددى المشدداركيج 

Choudhary, 2011). 
إلددى  ااختئفدداتو لترجدد  ااختئفدداتلبشددكم عددام تشددير نتددائق الدراسددات إلددى لجددلد بعددض      

حات المتممدددددةو لجدددددلدة اايادددددا فددددديذلدددددغ تكددددداليف معالجدددددة اإلفاددددداح  فددددديأسدددددباب متعدددددددة بمدددددا 
المعملماتو لالتحيزات السملكية. لم  ذلغ ىناغ أدلة مباشرة عمى مئ مة العناار المعتدرف بيدا 

يددتم اافادداح عنيددا. لقددد اعتمدددت البحددلث المحاسددبية عمددى نمددلذج التذيدديم الددذى  التدديمذابددم تمددغ 
الدفتريدة مدج ناحيدة أخدرى العئقة بيج الذيمة السلقية لألسيم مج ناحية لمذاييس الذيمة  فييبحث 

 سيام ااعتراف مذابم اافااح عج البنلد أل العناار. في
السابم لالمعايير المحاسبية الحاليةو لكداج  المفاىيمى طارلبنا  عميو ظير التناقض بيج اإل     

و لبالفعم تم تحديث تعريفات عناار الذلائم المفاىيمى طارذلغ  أحد األسباب لتطلير لتنذيم اإل
أكثدر لادلًحا  إرشداداتالجديددو لتدم تدلفير  المفاىيمى طاراإل فيمالية لتنذيم معايير ااعتراف ال

بشمج ااعتراف باألالم لاالتزامدات مثدم االتزامدات ايدر الماليدة لاالتزامدات الناتجدة عدج عذدلد 
ة تسدديطر عميددو المنشددمة نتيجدد حددالي اقتاددادياايجددار. فذددد تددم تعددديم تعريددف األاددم بمنددو مددلرد 

 اقتادداديلممنشددمة بنذددم مددلرد  حدداليلألحددداث المااددية. كمددا تددم تعددديم تعريددف االتددزام بمنددو تعيددد 
بدددًا مددج  اقتاددادينتيجددة لألحددداث المااددية. ليتاددم مددج التعريددف الجديددد أج األاددم ىددل مددلرد 

 و لبالمثدددم االتدددزام تدددمااقتاددداديقدددد يللددددىا المدددلرد  التدددي ااقتاددداديةتددددفذات داخمدددة مدددج المنددداف  
 .ااقتااديةتعريفو بمنو تعيد بدًا مج تدفذات خارجة مج المناف  

المذترحدة  ااعتدرافإلدى معدايير  باإلادافةلتلفر ىذه التعريفدات الجديددة لألادم أل االتدزام       
جديددًدا لتطددلير معددايير محاسددبية متسددذةو لممددا ترتددب عميددو ازالددة التناقاددات بدديج  مفدداىيميأساًسددا 
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يحذددم ذلددغ الماددداقية لاكسدداب  لبالتدداليالجديددد.  المفدداىيمى طددارة الحاليددة لاإلالمعددايير المحاسددبي
 .(Walker, 2003; O`Brien, 2009)الشرعية عمى الممارسة الحالية لالمعايير الحالية 

 ( برلنسبة لمقيرس2)
د مددالتكمفددة التاريخيددة لالذيمددة الحاليددة. ليعت فدديالجديددد أسددس الذيدداس  المفدداىيمى طدداريحدددد اإل     

التدددفذات  فددياختيددار أسدداس قيدداس األاددلم أل االتزامددات عمددى مدددى مسدداىمة األاددم أل االتددزام 
العمميدددات التشدددغيمية لممنشدددمة لتلليدددد  فددديالمسدددتخدمة  الثابتدددةالنذديدددة المسدددتذبمية لممنشدددمةو فاألادددلم 

لسددلم فددإج سددعر ا لبالتدداليالتدددفذات النذديددة لممنشددمة.  فدديتسدديم بشددكم ايددر مباشددر  أياايددرادات 
سدديللدىا أحدددد األادددلم  التددديا يدددلفر بالادددرلرة أفاددم معملمدددات حدددلم التدددفذات النذديدددة  الحددالي
فإج الذيداس عمدى أسداس التكمفدة التاريخيدة ىدل األكثدر مئ مدة لمثدم ىدذه األادلم مذارندة  لبالتالي

ثدم م ففدي. أمدا بالنسدبة لألادلم المحدتفظ بيدا ألادراض البيد و (Barth, 2007)بالذيمدة العادلدة  
ىددذه الحالددة يددتم تمثيددم التدددفذات النذديددة المسددتذبمية عمددى نحددل أفاددم بسددعر السددلمو لعندئددذ تكددلج 

 المفدداىيمى طدداريددربط اإل لبالتددالياألسدداس األنسددب ليددذا النددلع مددج العنااددر.  ىدديالذيمددة العادلددة 
ات لممعملمد الجديد بيج أساس الذياس المئئدم لالخادائص النلعيدة األساسدية لالخادائص المعدززة

 .المالية المفيدة
 ( برلنسبة لمعرض واإلفصرح3)
 طددارحددلم العددرض لاافادداحو لمددج ثددم قدددم اإل إرشدداداتالسددابم  المفدداىيمى طددارا يذدددم اإل     

. كمددا (Gordon et al., 2015)شددامم لمتسددم لمعددرض لاافادداح  إطددارالجديددد  المفدداىيمى
قائمددة  فددياج اايددرادات لالماددرلفات حددلم ادر  إرشدداداتالجديددد تذددديم  المفدداىيمى طدداريتاددمج اإل

الجديد مفاىيم  المفاىيمى طاريتامج اإلباإلاافة لذلغ الربم أل الخسارة لالدخم الشامم األخر. 
 فيالذلائم المالية بما يحذم التلايم الفعام لممعملمات  فيتاف كيفية تذديم لعرض المعملمات 

التمثيدم العدادم ألادلم المنشدمة  فيمة لتساىم  الذلائم المالية بما يجعم تمغ المعملمات أكثر مئ
 لالتزاماتيا لحذلم الممكية لاايرادات لالمارلفات الخااة بيا.

 ( برلنسبة لوضع وتطبيق السيرسرت المحرسبية4)
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 لفكددري منطذدديتددلفير أسدداس  فدديالجديددد  المفدداىيمى طددارمددج اإل األساسددييتمثددم الغددرض       
 IAS) الددلليو لمد  ذلدغ يتطمدب معيدار المحاسدبة ةالدلليد ليالمدامتماسغ للا  معايير التذرير 

ىذه الحالة يتطمب مدج معددى  ففيحالة عدم لجلد معايير محددة لمعاممة أل عنارو  فيأنو  (8
 طدددداراإل فدددديالتذددددارير الماليددددة تطبيددددم التعريفددددات لمعددددايير ااعتددددراف لمفدددداىيم الذيدددداس الملجددددلدة 

الجديد أساس متماسغ لمتسم  المفاىيمى طارمج ثم يلفر اإلإلعداد التذارير الماليةو ل  المفاىيمى
التذدددارير الماليدددة إلاددددار األحكدددام لتطدددلير لتطبيدددم سياسدددة محاسدددبية ليدددذه المعاممددددة أل  لمعددددي

جددرا  تذيدديم حددلم مددا إذا كدداج ااعتددراف باألاددم أل االتددزام سدديؤدى إلددى إالعناددر. ليتطمددب ىددذا 
سدددديا عمددددى أسدددداس يددددؤدى إلددددى تمثيددددم عددددادم لمظدددداىرة مددددةو لمددددا إذا كدددداج يمكددددج قيائمعملمددددات مئ
. إا أج ىددذا قددد يددلفر مجدداًا لتبريددر الذددرارات الفرديددة (Brouwer et al., 2017) ااقتاددادية

الجديددد يمددنم  المفدداىيمى طدداراج اإل Newberry (2003)و إذ يددرى ااقتادداديةاللحدددات  إلدارة
بة الدلليدددة حدددلم ااعتدددراف باألادددلم مسددداحة أكبدددر لملادددلم إلدددى ااسدددتنتاجات لمعدددايير المحاسددد

ا ينطبددم فييدددا  التدديالحدداات  فدددي ااقتادداديةلاالتزامدداتو لكددذلغ مددنم ىدددذه المسدداحة لملحدددات 
لمعالجدددة تمدددغ  ااقتاددداديةلالذابميدددة لممذارندددة بددديج اللحددددات  ااتسددداميذمدددم مدددج  قددددمعيدددار محدددددو 

 لمئ مة لالتمثيم العادم.المعامئت لالبنلد ألنو يعتمد عمى تذييم اادارة لجلانب ا
الجديدددد إلعدددداد التذدددارير  المفددداىيمى طددداراإل فددديلأخيدددًرا يمكدددج الذدددلم أج التغييدددرات األساسدددية      

 ااعتدددرافالماليدددة سدددلف تدددؤثر عمدددى الممارسدددة المحاسدددبية مدددج خدددئم عددددة أبعددداد أىميدددا معدددايير 
 و لالعرض لاافااح لتطبيم السياسات المحاسبية.المحاسبيلالذياس 

 
 فروض البحث -13
التذارير المالية لالاادر عج مجمس معايير المحاسبة الدللية  إلعداد المفاىيمى طارييتم اإل     

بددالذلائم الماليددة ذات الغددرض العدددامو اذ يعتبددر نظددام متكامددم مدددج أىددداف التذددارير الماليددةو ليدددلفر 
لممعملمدددات المحاسدددبية  المفددداىيم لتعريفدددات عناادددر الذدددلائم الماليدددةو ليحددددد الخادددائص النلعيدددة

رشددداداتلمعدددايير ااعتدددرافو ل  العدددرض لاافاددداح. لعمدددي الدددرام مدددج كلندددو الركيدددزة ااساسدددية أل  ا 
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البنددا  النظددري للادد  لتطددلير معددايير التذريددر المددالي الدلليددةو اا أنددو تعددرض لئنتذددادات لالدددعلة 
 .(Walker,2003; McGergor and Street,2007)بارلرة تعديمو لتنذيحو 

المجاات اليامة  السابم لبعض المفاىيمى طارلكانت مج أىم تمغ اانتذادات عدم تغطية اإل    
في بعض المجاات التي يغطيياو لعددم حداثدة  رشاداتفي الممارسة المحاسبيةو لعدم لالح اإل

 طددارالددي لجددلد تندداقض لعدددم اتسددام فددي بعددض المجدداات بدديج اإل باإلاددافةبعددض جلانبددوو ىددذا 
 لمعايير التذرير المالي الدللية. المفاىيمى

بحث في شكم الفرض البديم عمدي النحدل لم فرض األلماللبنا  عمي ما سبم يمكج اشتذام       
 التالي:

أوجدددو القصدددور فدددي االطدددرر  فدددي مصدددر يددددرك برلبيدددة معددددي القدددوائم المرليدددة" الفدددرض األلم: 
 .السربق إلعداد القوائم المرلية" المفرىيمى

 
 المفدداىيمى طددارقددام مجمددس معددايير المحاسددبة الدلليددة بتعددديم لتنذدديم اإليددة أخددريو لمددج ناح     

و لذلدغ بيددف تحسديج التذدارير الماليدة  2099الجديد في مدارس  المفاىيمىه إطار السابم لأادر 
مددج خددئم تددلفير مجملعددة كاممددة مددج المفدداىيم ااكثددر لاددلحاو لتحددديث لتغطيددة المجدداات ايددر 

 .(IASB,2018)ية المغطاة بتفاايم كاف
الجديدد مجملعدة مددج التغييدرات ااساسدية التددي مدج المحتمدم أج تددؤثر  المفدداىيمى طدارليذددم اإل   

عمدددي الممارسددددة المحاسددددبية فددددي المسددددتذبم لالفكددددر المحاسددددبي. لتشددددمم التغييددددرات أسددددس الذيدددداسو 
عدددددرض لتحدددددديث تعريفدددددات األادددددم لاالتدددددزامو لمعدددددايير ااعتدددددراف لعددددددم ااعتدددددرافو لمفددددداىيم ال

ليمكددج تاددنيف ىددذه التغييددرات إلددى ثددئث فئدداتو المجملعددة األللددى تشددمم ااددافات  لاافادداح.
و بينمددا تتاددمج المجملعددة الثانيددة تحددديث لددبعض المجددااتو لأخيددرًا المفدداىيمى طدداراإل فدديجديدددة 

 .(IASB, 2018)المجملعة الثالثة تتامج تلايم لبعض المجاات 
بحدث فدي شدكم الفدرض البدديم عمدي النحدل الثداني لمفدرض الم لبنا  عمي ما سبم يمكج اشتذا    

 التالي:



 اإلطار المفاهيمي الجديد الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية              كر محمد الصاوي د. عفت ابو ب

990 
  0909 –العدد الثاني                                  مجلة المحاسبة و المراجعة التحاد الجامعات العربية 

 
 

 طدرراإلسرسدية فدي التغييدرات األ فدي مصدر يقبدل برلبيدة معددي القدوائم المرليدة: " الفرض الثداني
 ."الجديد الصردر عن مجمس معريير المحرسبة الدولية المفرىيمى

    
إلعدداد التذدارير  المفداىيمى طدارفدي اإل جلىريدةالتغييدرات السلف تدؤثر  لمج ناحية اخريو       

لمتذددددارير الماليددددة  المفدددداىيمى طددددارالماليددددة عمددددى الممارسددددة المحاسددددبية فددددي المسددددتذبم. إذ يددددلفر اإل
المفددداىيم لالتعريفدددات األساسدددية التدددي سدددلف ترشدددد لتلجدددو عمميدددة تطدددلير المعدددايير المحاسدددبية فدددي 

الجديددددد  المفدددداىيمى طدددار. ليحدددددد اإلالمسدددتذبمو كمددددا ترشدددد لتلجددددو الممارسدددة المحاسددددبية مسدددتذبًئ 
المفدداىيم التددي تذددلم عمييددا اعددداد لعددرض الذددلائم لالتذددارير الماليددةو ليددلفر مجملعددة متماسددكة مددج 

و ليساعد ىذا ما يحذم ااتسام بيج المعايير المحاسبية لالممارسة المحاسبيةمالمفاىيم لالمبادئو 
 ,.e.g., Barth et al)فية لالذابميدة لممذارندة. عمدي تحسديج جدلدة التذدارير الماليدة لتحذيدم الشدفا

2003; Choudhary, 2011).   
بحث في شكم الفرض البديم عمي النحل الثالث لمفرض اللبنا  عمي ما سبم يمكج اشتذام       

 التالي:
 طدررإلعمدي التدأثير اإليجدربي  ل فدي مصدر يتفدق برلبيدة معددي القدوائم المرليدة: " الفرض الثالث

 . الجديد عمي الممررسة المحرسبية" ىالمفرىيم
  

 الميدانيةدراسة ال -14
و لذلدددغ  Survey methodologyتمدددت الدراسدددة الحاليدددة عمدددي منيجيدددة ااستذادددا  اع    

لمحالم عمي لجيات نظر المحاسدبيج لمعددي التذدارير الماليدة مدج خدئم ااستذادا و اذ تسدمم 
   المحاسدبيج فدي مادر بشدمج التغييدرات المذترحدةأدلة مسدبذة حدلم أرا رمنيجية ااستذاا  بتلفي

الجديدد الادادر عدج مجمدس معدايير المحاسدبة الدلليدة. لذلدغ اسدتنادا عمدي  المفداىيمى طداراإل فدي
عدددد مددج الدراسددات السددابذة التددي تناللددت التغيددرات المذترحددة فددي المعددايير المحاسددبية لمدددي ادراغ 

 e.g., McEnroe and Sullivan,2006;2011,Walker and)   لقبلم أاحاب الماالم
Jones ,2012; Deloitte,2015)   . 
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  ex-anteلتناسددب منيجيددة ااستذاددا  أل المسددم تذيدديم التغييددرات المذترحددة قبددم التنفيددذ       
و لبالتددالي تددلفر أدلددة تنبؤيددو لددردلد الفعددم  exploratory evidenceلتددلفر أدلددة استكشددافية 

     مثير عمي الممارسة المحاسبية.المحتممة لالتي قد يكلج ليا ت
 مجتمع وعينة الدراسة 1 -14
تمشيا م  أىداف الدراسة المسحية يتكلج مجتم  الدراسة مج معدي الذلائم الماليدة لالمينيديج      

الممارسيج في مار. لذلغ لما يتلافر ليم مج الخبدرة المينيدة لاالمدام بذادايا لمشداكم الممارسدة 
الجديدة في بيئة األعمام المارية. لقد تم اختيار عينة انتذائية)تحكمية( مج المحاسبية لالملاقف 

الممارسددديج لمعددددي الذدددلائم الماليدددة الدددذيج تدددلافرت لندددا عنددداليج اايميدددم االكترلندددي أل الدددلاتس آب 
الخاص بيم. لقد بمغ عدد قلائم ااستذاا  المستممة لالسميمة لالتي تم الحادلم عمييدا الكترلنيدا 

 مفردة. 222مةو لمج ثم تتكلج عينة الدراسة مج قائ 222
 

 اجراءات وأدوات الدراسة التطبيقية 14-2
التطبيذيدددة عمدددي مدددنيق ااستذادددا   لذلدددغ مدددج خدددئم اددديااة لتطدددلير قائمدددة تعتمدددد الدراسدددة     

 إلعدداد المفاىيمى طاراستذاا  لجم  أرا  لاتجاىات مفردات العينة عمي مدي ارلرة تعديم اإل
الجديددددد  المفدددداىيمى طددددارأل رفادددديم لمتغيددددرات الرئيسددددية فددددي اإل تمييدددددىمالماليددددةو لمدددددي  التذددددارير

الاادر عج مجمدس معدايير المحاسدبة الدلليدةو للجيدة نظدرىم لادراكيدم لتدمثير تمدغ التغيدرات عمدي 
لذلددغ اسددتنادا عمددي عدددد مددج الدراسددات السددابذة التددي تناللددت  الممارسددة المحاسددبية فددي المسددتذبم.

 ,.e.g)   المذترحددة فددي المعددايير المحاسددبية لمدددي ادراغ لقبددلم أاددحاب الماددالمالتغيددرات 
McEnroe and Sullivan,2006;2011,Walker and Jones ,2012;; 

Deloitte,2015)   . 
حيدث تدم تلزيعيدا الكترلنيدا   Google Formلقد تم اعداد قائمة استذاا  فدي شدكم نمدلذج     

ذلغ مددددددددددج خددددددددددئم ارسددددددددددام رابددددددددددط النمددددددددددلذج التددددددددددالي عددددددددددج طريددددددددددم البريددددددددددد االكترلنددددددددددي لكدددددددددد
https://forms.gle/5eTKnSZ1XXMN6EQA7 لبمجددددددددرد لاددددددددلم الددددددددرابط لممفددددددددردات و

يسددتطيعلا مدددم  الذائمددة لاعدددادة ارسدداليا لمباحدددث. لقددد تدددم ارسددام الدددرابط الددي المينيددديج الممارسددديج 
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عي االكترلنيددة مثددم لمينددة المحاسددبة لمعدددي الذددلائم الماليددة مددج خددئم لسددائم التلااددم ااجتمددا
الددلاتس آب لملاددلم الددي أكبددر عدددد ممكددج مددج المشدداركيج عمددي مسددتلي الجميلريددةو لطمددب مددج 
مفدددردات الدراسدددة ارسدددام الدددرابط الدددي ايدددره مدددج الممارسددديج ااخدددريج مدددج أجدددم زيدددادة عددددد مفدددردات 

  العينة.
لج مددج خمددس لقددد طمددب مددج المشدداركيج ابدددا  لجيددة نظددرىم باسددتخدام "مذيدداس ليكددرت" المكدد    

لكددذلغ تحديددد و لملافذددة بشدددةالىددل  حتددي خمسددة  لملافذددة بشدددةعدددم الىددل  لاحددد تتدددرج مددج نذدداطو
الذيمة العادلةو كما تم اعطا  خيارات محددة لبعض ااسئمة مثم اختيار بديم التكمفة التاريخية أل 

يم و لتظيدددر المشدداركيج الفراددة إلعطدددا  تعميذددات اادددافية اذا لددزم اامدددر لتلادديم لشدددرح خيددارات
(. للاددماج الجديددة عنددد ااجابددة عمددي ااسددئمة للمتمكددد مددج 9قائمددة ااستذاددا  فددي الممحددم رقددم)

 آلفددددا -كرلنبدددداخ ماددددداقية لثبددددات اجابددددات المفددددردات عمددددي قائمددددة ااستذاددددا  تددددم اجددددرا  اختبددددار
Cronbach's alpha  بيانددات قائمددة و لالددذي يعددد مددج ااختبددارات ااحاددائية الميمددة لتحميددم

ماددداقية اجابددات مفددردات العينددة عمددي ااسددئمة المذدمددة اختبددار مدددي استذاددا و ليلاددم ىددذا اا
الييمو لتمخذ قيمة معامم ىذا ااختبار قيمة تترالح بيج )افرو لاحدد(و حيدث اذا كاندت ااجابدات 

أمدا اذا كداج ىدذا المعامدم مسداليا لمادفر بيا ثبات فاج ىذا المعامدم يكدلج مسداليا لاحدد ادحيمو 
(. لتعتبدر الزيدادة فدي قيمدة معامدم 2002ااجابدات ) مينكدا لكلزريجداو ج ىذا يعني عددم ثبدات إف

ااختبار السابم معبرة عج الزيادة في ماداقية ااجابات لمج ثم امكانية تعميم نتائق العينة عمي 
( ممدددا يعندددي ارتفددداع 08991آلفدددا ) -خمعامدددم اختبدددار كرلنبدددا بمغدددت قيمدددةمجتمددد  الدراسدددة. لقدددد 

 داقية اجابات مفردات العينة .ما
لقددد تددم تذسدديم قائمددة ااستذاددا  الددي أربعددة أقسددامو يتنددالم الذسددم األلم ممخددص عددام يددتم مددج     

التذدارير الماليدة  إلعداد المفاىيمى طارخئلو تعريف المشاركيج بيدف الدراسة لتذديم نبذة عج اإل
ر عدج مجمدس معدايير المحاسدبة الدلليدةو الجديدد الاداد المفداىيمى طدارلالتغيرات األساسية في اإل

لتعددديم أل تحددديث بينمددا يتاددمج الذسددم الثدداني مجملعددة مددج ااسددئمة حددلم ادراكيددم لمدددي الحاجددة 
ليتاددمج الذسدم الثالددث مجملعددة مدج ااسددئمة حدلم قبددلليم أل رفادديم السدابم.  المفدداىيمى طداراإل

فدات عناادر الذدلائم الماليدة لالذادايا الجديد لتشدمم تعري المفاىيمى طارلمتغيرات المذترحة في اإل
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المتعمذة بااعتراف لالذياس لايرىا مج التغييرات المذترحدة. لأخيدرا يتادمج الذسدم الرابد  مجملعدة 
الجديددد عمددي بيئددة الممارسددة المحاسددبية فددي  المفدداىيمى طددارمددج ااسددئمة حددلم ادراكيددم لتددمثير اإل

 المستذبم.
 

 األسرليب االحصرئية المستخدمة 14-3
خاعت بيانات الدراسة لخطة تحميدم احادائي تسدتيدف التحذدم مدج اددم فرلادياو لقدد       

(. لقدد تدم 91اااددار رقدم) Minitabتم تحميم البياندات احادائيا باسدتخدام البرندامق ااحادائي 
استخدام ااختبارات الئمعممية  نظرا لطبيعة البيانات التي تدم الحادلم عمييدا لالتدي فدي االبيتيدا 

اختبددار فددرلض البحددث. ليعتمددد   Sign-testة ترتيبيددةو للددذلغ تددم ااعتمدداد عمددي اختبددار أسددئم
و لقددد تددم (P-value )رفددض أل عدددم رفددض فددرض العدددم عمددي قيمددة مسددتلي المعنليددة المشدداىد 

( بمعندي أج الحدد األقادى لذبدلم احتمدام اللقدلع 0802تحميم البيانات باسدتخدام مسدتلي معنليدة )
% )مينكددددا 2أللم ) أي احتمددددام رفددددض فددددرض العدددددم لىددددل اددددحيم( ىددددل فددددي خطددددم مددددج النددددلع ا

   (.2002لكلزيجاو
 )التحميل األسرسي( اختبرر فروض البحثنترئج   14-4
تددم تلزيدد  قائمددة ااستذاددا  عمددي نطددام لاسدد  مددج المشدداركيج فددي مختمددف الفئددات العمريددة      

التلزيدد  الددديمغرافي لمفددردات  (9لالخبددرة المينيددة ليعممددلج فددي قطاعددات مختمفددة. ليلاددم جدددلم )
 العينة.

 
 

 (1جدول)
 التوزيع الديمغرافي لمفردات العينة

العدد)النسبة%(            الفئة        العدد )النسبة%(        الفئة         
 سنوات الخبرة 

%(2182)22       سنلات  2اقم مج   
 النوع                             

%(       2982)922              ذكر   
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%(9281)21           سنلات 2-90  
%(  2281)90       سنة     92 -99  
%(9281)20         سنة    92-20   

%(9082)22        سنة  20اكثر مج   
 

%(2982)19             أنثي    
 القطرع    

%(20)19خدمات مينية         
%(20)12     قطاع الشركات    

              %(20)19               أخري
سددددنلات الخبددددرة المينيددددة النلع ل بددددليتاددددم مددددج التلزيدددد  الددددديمغرافي لمفددددردات العينددددة الخدددداص     

لالذطاعات التي يعمملج بيدا تدلافر المعرفدة لالخبدرة بالذادايا المحاسدبية لمتطمبدات بيئدة األعمدامو 
اد التذدارير الماليدة لمددي مما سيكلج لو مردلد عمي لجيات نظرىم حدلم ااطدار المفداىيمى إلعدد

 تمثيره عمي الممارسة المحاسبية.
 يمكج تمخيص نتائق التحميم ااحاائي لفرلض الدراسة عمي النحل التالي:ل     
 نترئج اختبرر الفرض األول 14-4-1

لمحاجدددة الدددي اسدددتيدف الفدددرض األلم اختبدددار مددددي ادراغ الممارسددديج لمعددددي الذدددلائم الماليدددة      
  تدددم الفدددرض  ىدددذا لاختبدددار السدددابم إلعدددداد الذدددلائم الماليدددة. المفددداىيمى طدددارث اإلتعدددديم أل تحددددي

األلم الي السؤام الساب  بذائمة ااستذاا  لذلدغ لكدم مفدردة السؤام استخدام اجابات ااسئمة مج 
. لقدددد أظيدددرت نتدددائق اختبدددار ىدددذا الفدددرض Sign-testمدددج مفدددردات العيندددة. لتدددم اجدددرا  اختبدددار 

لجمي  أسئمة الفرض األلم أقم مج  (P-value)ائي أج مستلي المعنلية المشاىد التحميم ااحا
 ( نتائق التحميم ااحاائي لمفرض األلم عمي النحل التالي: 2(. ليظير جدلم)0.02)

 (2جدول )
 نترئج التحميل االحصرئي لمفرض األول

 نسبة الملافذيج السؤام
Agree% 

 نسبة اير الملافذيج
Disagree% 

P-value 

Q1 
Q2 
Q3 

86% 
82 
88 

5% 
7 

 افر

0.000 
0.000 
0.000 
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Q4 
Q5 
Q6 
Q7 

48 
71 
70 
73 

11 
18 
19 
17 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

 
يتادددم مدددج نتدددائق التحميدددم ااحادددائي لمفدددرض األلم اتفدددام ارا  المشددداركيج حدددلم مبدددررات      

أقددددم مددددج  (P-value)السددددابمو حيددددث أج مسددددتلي المعنليددددة المشدددداىد  المفدددداىيمى طددددارتعدددديم اإل
مدر يعندي رفدض فدرض العدددم ومدن ثدم قبدول الفدرض البددديل و لىدل  Sign-test اختبدار%( 2)

 المفدرىيمىألوجدو القصدور فدي االطدرر  فدي مصدر معدي القدوائم المرليدةبرلبية ممر يعني ادراك 
 السربق إلعداد القوائم المرلية.

    تلادمت اليدو الدراسددات السدابذةلتتفدم ىدذه النتيجدة مد  نتدائق الدراسددة النظريدة لكدذلغ مد    
(Hellman,2008; Gore and Zimmerman,2007; Pike and Chui,2012)  

 إلعدددداد المفددداىيمى طددداركمدددا يتادددم اتفدددام المشددداركيج عمدددي ادددرلرة تعدددديم بعدددض اجدددزا  مدددج اإل
كيج التذارير المالية لالتي أابحت ا تتماشي م  التغيرات في بيئة األعمامو لكذلغ اتفام المشار 

مد  معدايير التذريدر المدالي  يتماشدىلاالتزامدات بمدا  لألادلمديم تعريفدات لاادحة عمي ارلرة تذ
 إلعدداد  المفداىيمى طدارأكثدر تفاديئ فدي اإل إرشداداتالدي الحاجدة الدي تدلفير  باإلادافةالدللية. 

 .الذلائم المالية
 الثرنينترئج اختبرر الفرض  14-4-2

الممارسددديج لمعددددي الذدددلائم الماليدددة  تمييدددد أل رفدددضار مددددي اختبددد الثدددانياسدددتيدف الفدددرض       
. الجديدد الادادر عدج مجمدس معدايير المحاسدبة الدلليدة المفداىيمى طداراإللمتغييرات الجلىرية فدي 

 ثئثدة لثئثدلجالدي السدؤام  السدؤام الثدامجلاختبار ىذا  الفرض تم  استخدام اجابات ااسدئمة مدج 
لقددد انذسددمت ىددذه ااسددئمة الددي نددلعيجو دة مددج مفددردات العينددة. بذائمددة ااستذاددا  لذلددغ لكددم مفددر 

( الدي 29مدج )و لكذلغ ااسدئمة 22 و22(و لالسؤاليج 29( الي )9النلع مج ااسئمة مج السؤام )
( ىدي أسدئمة ألبدددا  لجيدة النظدر لمدددي الملافذدة أل الددرفض عمدي مذيداس ليكددرت المكدلج مددج 22)
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سددئمة فيددي أسددئمة تحديددد بددديم معدديجو لتشددمم ااسددئمة مددج خمددس نذدداط. بينمددا النددلع الثدداني مددج اا
-Signاختبدار (. لاختبار ىدذا الفدرض تدم اجدرا  20( الي )21(و لااسئمة مج )22( الي )22)

test( لقددد أظيددرت نتددائق التحميددم ااحاددائي أج مسددتلي المعنليددة المشدداىد .P-value  لجميدد )
 الثاني( نتائق التحميم ااحاائي لمفرض 2)(. ليظير جدلم0.02أقم مج ) الثانيأسئمة الفرض 

 عمي النحل التالي: 
 (3جدول )

 الثرنينترئج التحميل االحصرئي لمفرض 
 نسبة الملافذيج السؤام

Agree% 
 نسبة اير الملافذيج

Disagree% 
P-value 

Q8 
Q9 
Q10 
Q11 
Q12 
Q13 
Q14 
Q15 
Q16 
Q17 
Q18 
Q19 
Q20 
Q21 
Q25 

85% 
77.5 
64 
75 
72 
69 
72 
59 
64 
73 
45 
76 
58 
53 
46 

3% 
4 

9.3 
7 

7.6 
11 
9 
22 
21 
11 
15 
10 
19 
20 
19 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
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Q26 
Q31 
Q32 
Q33 

66 
78 
78 
61 

6 
4 
7 
12 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

التغييددرات ممشدداركيج حددلم ل الثدداني لجددلد تمييدددرض يتاددم مددج نتددائق التحميددم ااحاددائي لمفددل     
( أقدم مدج P-valueو حيث أج مستلي المعنلية المشاىد )الجديد المفاىيمى طاراإلالجلىرية في 

يعني رفض فرض العدم ومن ثم قبول الفرض البديل ممر و لىل ما  Sign-test اختبار%( 2)
 المفدرىيمى طدرراإلمتغييدرات الجوىريدة فدي ل فدي مصدر معددي القدوائم المرليدةبرلبيدة  تأييديعني 

لتتفددم ىددذه النتيجددة مدد  نتددائق الدراسددة  .الجديددد الصددردر عددن مجمددس معددريير المحرسددبة الدوليددة
 ;e.g., Barth and Shibano,2003)النظريدة لكدذلغ مد  تلادمت اليدو الدراسدات السدابذة 

Rees and Shane,2012;   ICAS,2015; Mourik and Katsuo,2015)  
 المفدداىيمى طدداراتاددم مددج التحميددم ااحاددائي أج مددج أىددم التغييددرات الجلىريددة فددي اإلكمددا     

الجديد لالتدي أخدذت أعمدي نسدبة لمملافذدة بديج المشداركيج كاندت عمدي التدلاليو اعطدا  أىميدة أكبدر 
ي الجديد لتدلفير المعملمدات الئزمدة لتذيديم اشدراف لمسدئللية ادارة المنشدمة فد المفاىيمى طارفي اإل

اسدددتخدام لادارة مدددلارد المنشدددمة كمحدددد أىدددداف التذدددارير الماليدددةو لكدددذلغ تحديدددد العلامدددم التدددي يجدددب 
مراعاتيددا عنددد اختيددار أسدداس الذيدداسو لعددرض بنددلد الدددخم  الشددامم ااخددر باددلرة منفاددمة عددج 

الجديد نحل الحيطة لالتي تعني تلخي  المفاىيمى طاراافي الدخمو لتذديم اشارة اريحة في اإل
ذر عند اادار ااحكام لالتذديرات في ظم ظرلف عدم التمكدو لأخيرا تحديد معايير ااعتراف الح

  الجديد. المفاىيمى طارفي اإل
أسددس الذيدداس اسددتنادا الددي نمددلذج األعمددام بمددا يدددعم الجديددد  المفدداىيمى طددارلقددد حدددد اإل      

نمدلذج األعمدام الطريذدة التدي تددير بيدا المذدرة التذييمية )الدلر التذليمي( لمذلائم الماليةو ليذادد ب
المنشمة أعماليا لأنشطتياو ليدؤثر نمدلذج األعمدام عمدي اعدداد التذدارير الماليدةو لالذيداس لالعدرض 
لاافادداحو بمددا فددي ذلددغ كيفيددة تاددنيف األاددلم لاالتزامددات لاايددرادات لالماددرلفات. لمددا اذا 

م الشامم ااخر بدا مج ادافي الددخم كاج يتم تانيف بنلد اايرادات لالمارلفات امج الدخ
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(IASB,2018)  ليظيدددر التحميدددم ااحادددائي اتفدددام المشددداركيج فدددي ااستذادددا  عمدددي ادددرلرة .
اسدددتخدام نمدددلذج أعمدددام المنشدددمة كمسددداس لتحديدددد مدددا اذا كددداج يجدددب قيددداس األادددلم لاالتزامدددات 

لتغيدرات فدي الذيمدة العادلدة اافاداح عدج ابالتكمفة التاريخيدة أم الذيمدة العادلدةو لمدا اذا كداج يجدب 
ج أج الذيمدة العادلدة كمسداس لمذيدداس ل فدي ادافي الددخم أم الدددخم الشدامم األخدر. ليعتذدد المشددارك

تعتبر أكثر مئ مة مج التكمفة التاريخية بالنسبة لألالم لاالتزامات المحتفظ بيا ألاراض البيد  
ريخيدددة ىدددي أسددداس لمذيددداس أكثدددر %( و بينمدددا التكمفدددة التا90.2%(و )99.2لألادددراض ااسدددتثمار)

%( . لكددذلغ 91مئ مددة لألاددلم لاالتزامددات المحددتفظ بيددا ألاددراض ااسددتخدام داخددم الشددركة )
يتفددم المشدداركلج أج التغيددرات فددي الذيمددة العادلددة ينبغددي ااعتددراف بيددا فددي اددافي الدددخم الشددامم 

ا تلامت اليو %(. لتتفم ىذه النتيجة م  م12.2%(و )19.2%( و )12.2)%(و 21.2األخر)
 e.g., Dhaliwal et al.,1999; Biddle and Choi,2006; Jones)الدراسدات السدابذة 

and Smith,2011) . 
 نترئج اختبرر الفرض الثرلث 3 -92-4 

 طدداراإل لتددمثيراسددتيدف الفددرض الثالددث اختبددار مدددي ادراغ الممارسدديج لمعدددي الذددلائم الماليددة     
اسددتخدام   تددم الفددرض  ىددذا لاختبددار .المحاسددبية فددي المسددتذبم عمددي الممارسددة الجديددد المفدداىيمى

بذائمدددة ااستذادددا  لذلدددغ لكدددم مفدددردة مدددج  (29)الدددي السدددؤام  (22السدددؤام )اجابدددات ااسدددئمة مدددج 
. لقدد أظيدرت نتدائق التحميدم اختبدار ىدذا الفدرض Sign-testمفردات العيندة. لتدم اجدرا  اختبدار 

أقددددم مددددج  الثالددددثلجميدددد  أسددددئمة الفددددرض  (P-value) ااحاددددائي أج مسددددتلي المعنليددددة المشدددداىد
 عمي النحل التالي:  الثالث( نتائق التحميم ااحاائي لمفرض 2(. ليظير جدلم)0.02)

 (4جدول )
 الثرلثنترئج التحميل االحصرئي لمفرض 

 نسبة الملافذيج السؤام
Agree% 

 نسبة اير الملافذيج
Disagree% 

P-value 

Q34 
Q35 

77% 
81 

2% 
 افر

0.000 
0.000 
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Q36 
Q37 
Q38 
Q39 
Q40 
Q41 
Q42 
Q43 
Q44 
Q45 
Q46 
Q47 
Q48 

86 
83 
72 
78 
68 
64 
81 
78 
73 
76 
71 
73 
70 

 افر
 افر
2 

1.7 
7 

 افر
2 
4 
5 

 افر
3 
2 

 افر
 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

لمفرض الثالث ادراغ الممارسيج لمعددي الذدلائم الماليدة يتام مج نتائق التحميم ااحاائي ل      
الذددلائم الماليددة عمددي الممارسددة المحاسددبية فددي المسددتذبم.   إلعدددادالجديددد  المفدداىيمى طددارلتددمثير  اإل

مدر لىدل و  Sign-test اختبدار%( 2أقم مدج ) (P-value)حيث أج مستلي المعنلية المشاىد 
معدددي القددوائم برلبيددة رض البددديل ممددر يعنددي ادراك يعنددي رفددض فددرض العدددم ومددن ثددم قبددول الفدد

الجديد عمي الممررسة المحرسدبية فدي  المفرىيمى طررإلمردود إيجربي للوجود  في مصر المرلية
             المستقبل.

 لتتفدددم ىدددذه النتيجدددة مددد  نتدددائق الدراسدددة النظريدددة لكدددذلغ مددد  تلادددمت اليدددو الدراسدددات السدددابذة    
((e.g.,Allee et al.,2015; Tan,2015; Barker,2015; Hoffman,2016; Barker 

and Penman, 2017)  . 
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 المفددداىيمى طددداريجابيدددة لإلاإلثدددار ق التحميدددم ااحادددائي أج مدددج أىدددم االقدددد ألادددحت نتدددائ     
الجديدددد فدددي  المفددداىيمى طدددارالجديددد مدددج لجيدددة نظدددر المشددداركيج فدددي ااستذادددا  ىدددل مسددداىمة اإل

ابمية لممذارنة الدللية لجلدة المعملمات لذلدغ مدج خدئم دلره فدي تدلفير تحذيم الشفافية لتعزيز الذ
الي دلره فدي تمكديج المسدتثمريج لالمشداركيج  باإلاافةاألساس المنطذي لممعايير المحاسبيةو ىذا 

 طدارفي سلم رأس المام مج اتخاذ قرارات اقتاادية مسدتنيرة. كمدا يتفدم المشداركيج عمدي دلر اإل
في تذديم مجملعة مج المفاىيم المطدلرة لااكثدر شدمللية لأكثدر لادلحا لمعددي الجديد  المفاىيمى

التذارير الماليةو لأخيرا دلره في ايااة لتطلير معايير المحاسدبة بمدا يتناسدب مد  التغيدرات التدي 
 .تظير في بيئة األعمام المتطلرة 

 تحميل الحسرسية 14-5
تدددم التلادددم الييدددا فدددي التحميدددم األساسددديو تدددم  لاتسدددام النتدددائق التدددي لمتاندددة لتذيددديم مددددي قدددلة    

  (Subsamples)ااعتمددداد عمدددي اجدددرا  تحميدددم الحساسدددية مدددج خدددئم اسدددتخدام العيندددات الفرعيدددة 
لمتعرف عمي األثر الكامج لرا  اختئف الخاائص المميزة ليذه العينات الفرعية عمي مدي تمييدد 

الجديدد لتدمثيره عمدي الممارسدة المحاسدبية  المفداىيمىأل رفض مفردات العينة لمتغيرات فدي ااطدار 
لذلددغ اتسدداقا مدد  العينددة الفرعيددة.  مفددرداتو لاعددادة التحميددم األساسددي عمددي فددي المسددتذبمالمينيددة 
تذسديم مفدردات حيدث تدم  .(Valentin et al.,2015; Sohn,2016) الدراسدات السدابذةبعدض 

المفددردات التددي تزيددد سددنلات الخبددرة و تاددمنت العينددة الفرعيددة األللددي عينتدديج فددرعيتيج العينددة الددي
مفددردة(و بينمددا تاددمنت العينددة الفرعيددة الثانيددة  المفددردات  919المينيددة لدددييم عددج خمددس سددنلات )

(. لقدددد تدددم اعدددادة التحميدددم مفدددردة 22التدددي لددددييا سدددنلات الخبدددرة المينيدددة خمدددس سدددنلات أل أقدددم )
اختبددار  Mann-Whitney Testااساسدي لكدم مددج العينتديج الفدرعتيجو لكددذلغ تدم اجدرا  اختبددار 

)مينكددددددددا  معنليددددددددة الفددددددددرلم بدددددددديج متلسددددددددط اسددددددددتجابات مفددددددددردات كددددددددم مددددددددج العينتدددددددديج الفددددددددرعيتيج
 .(2002لكلزرجاو

 :لمفرض األلم لمدراسة ( نتائق تحميم الحساسية2ليلام جدلم)
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 (5جدول)
 نترئج تحميل الحسرسية لمفرض األول لمدراسة

ية نترئج االختبرر االحصرئي لمعينة الفرع 
 األولي

نترئج االختبرر االحصرئي لمعينة 
 الفرعية الثرنية

Sign Test P-value 
0.000 

Disagree 
8% 

Agree 
92% 

P-value 
0.000 

Disagree 
9.2% 

Agree 
90.8% 

Mann-Whitney 
Test 

P-value= 0.6749 

لعينتدديج يتاددم مددج نتددائق التحميددم ااحاددائي لمفددرض األلم اتفددام ارا  المشدداركيج فددي كددئ ا    
السدددابمو حيدددث أج مسدددتلي المعنليدددة المشددداىد  المفددداىيمىالفدددرعيتيج حدددلم مبدددررات تعدددديم اإلطدددار 

(P-value) ( اختبددار 5أقددم مددج )%Sign-test  و لىددل مددا يؤكددد مددا تلاددم اليددو الباحددث فددي
 Mann-Whitneyاختبدار  (P-value)التحميم األساسدي. كمدا أج مسدتلي المعنليدة المشداىد 

Test  فدرلم معنليدة ذات دالدة احادائية %( ممدا يعندي  عددم لجدلد 5أكبدر مدج ) 0.6749بمغ
لتشير نتائق  تحميم الحساسية الي اتفاقيدا مد  بيج متلسط استجابات مفردات العينتيج الفرعيتيجو 

لىدذا  يؤكدد رفدض فدرض  robustنتائق التحميم ااساسيو مما يعني قلة نتائق التحميدم ااساسدي 
أللجدو فدي مادر م الفرض البديم مما يعندي ادراغ االبيدة معددي الذدلائم الماليدة العدم لمج ثم قبل 

 السابم إلعداد الذلائم المالية.  المفاىيمىالذالر في ااطار 
ساسددي لكددم مددج العينتدديج الفددرعتيجو لكددذلغ تددم اجددرا  ألباددلرة مشددابية تددم اعددادة التحميددم ال      

لفدرلم بديج متلسدط اسدتجابات مفدردات كدم مدج اختبدار معنليدة ا Mann-Whitney Testاختبار 
( نتدددائق تحميدددم الحساسدددية 2يلادددم جددددلم)العينتددديج الفدددرعيتيج لذلدددغ بالنسدددبة لمفدددرض الثددداني و ل 

 لمفرض الثاني لمدراسة:
 (6جدول)

 لمدراسة الثرنينترئج تحميل الحسرسية لمفرض 
نترئج االختبرر االحصرئي لمعينة الفرعية  

 األولي
حصرئي لمعينة نترئج االختبرر اال

 الفرعية الثرنية
Sign Test P-value Disagree Agree P-value Disagree Agree 



 اإلطار المفاهيمي الجديد الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية              كر محمد الصاوي د. عفت ابو ب

999 
  0909 –العدد الثاني                                  مجلة المحاسبة و المراجعة التحاد الجامعات العربية 

 
 

0.000 4% 96% 0.000 6.2% 93.8% 
Mann-Whitney 

Test 
P-value= 0.3974 

يتاددم مددج نتددائق التحميددم ااحاددائي لمفددرض الثدداني اتفددام ارا  المشدداركيج فددي كددئ العينتدديج      
الجديددد و حيددث  المفداىيمىاإلطددار التغييددرات الجلىريدة فددي ممشداركيج حددلم ل ييدددالفدرعيتيج لجددلد تم

و لىدل مدا يؤكدد  Sign-test%( اختبدار 5أقدم مدج ) (P-value)أج مستلي المعنليدة المشداىد 
 (P-value)مددا تلادددم اليددو الباحدددث فددي التحميدددم األساسددي. كمدددا أج مسددتلي المعنليدددة المشددداىد 

%( ممدا يعندي عددم لجدلد فدرلم 5أكبدر مدج ) 0.3974بمدغ  Mann-Whitney Testاختبدار 
لتشدددير نتدددائق  معنليدددة ذات دالدددة احادددائية بددديج متلسدددط اسدددتجابات مفدددردات العينتددديج الفدددرعيتيجو 

ساسددي ساسديو ممدا يعنددي قدلة نتدائق التحميدم األاألتحميدم الحساسدية الدي اتفاقيدا مدد  نتدائق التحميدم 
robust معدي االبية  م قبلم الفرض البديم مما يعني تمييدلىذا  يؤكد رفض فرض العدم لمج ث

الجديدددد الادددادر عدددج مجمدددس معدددايير  المفددداىيمىاإلطدددار لمتغييدددرات الجلىريدددة فدددي الذدددلائم الماليدددة 
 المحاسبة الدللية.

 ( نتائق تحميم الحساسية لمفرض الثالث لمدراسة:1يلام جدلم)، لاخيرا
 (7جدول)

 مدراسةل الثرلثنترئج تحميل الحسرسية لمفرض 
نترئج االختبرر االحصرئي لمعينة الفرعية  

 األولي
نترئج االختبرر االحصرئي لمعينة 

 الفرعية الثرنية
Sign Test P-value 

0.000 
Disagree 

7.6% 
Agree 
92.4% 

P-value 
0.000 

Disagree 
18.5% 

Agree 
81.5% 

Mann-Whitney 
Test 

P-value= 0.1533 

احادددائي لمفدددرض الثددداني ادراغ  المشددداركيج فدددي كدددئ العينتدددديج يتادددم مدددج نتدددائق التحميدددم ا    
الجديددد إلعددداد الذددلائم الماليددة عمددي الممارسددة المحاسددبية فددي  المفدداىيمىالفددرعيتيج لتددمثير  اإلطددار 

  Sign-test%( اختبار 5أقم مج ) (P-value)المستذبم و حيث أج مستلي المعنلية المشاىد 
-P)حث في التحميم األساسي. كما أج مستلي المعنلية المشاىد لىل ما يؤكد ما تلام اليو البا
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value)  اختبددارMann-Whitney Test  ( ممددا يعنددي  عدددم 5أكبددر مددج ) 0.1533بمددغ%
لجدددلد فدددرلم معنليدددة ذات دالدددة احادددائية بددديج متلسدددط اسدددتجابات مفدددردات العينتددديج الفدددرعيتيجو 

التحميدددم ااساسددديو ممدددا يعندددي قدددلة نتدددائق  لتشدددير نتدددائق  تحميدددم الحساسدددية الدددي اتفاقيدددا مددد  نتدددائق
لىذا  يؤكد رفض فرض العدم لمدج ثدم قبدلم الفدرض البدديم ممدا يعندي  robustالتحميم ااساسي 

الجديدد عمدي  المفداىيمىللجلد مردلد إيجابي لإلطار  في مار ادراغ االبية معدي الذلائم المالية
 الممارسة المحاسبية في المستذبم.            

 ترئج البحث وتوصيرتو ومجرالت البحث المقترحةن -15
 نترئج البحث 15-1
 يمكج بملرة أىم نتائق البحث بشذيو النظري لالتطبيذي عمي النحل التالي:   
 لمتذارير المالية بمنو " نظام متكامم  المفاىيمى طاريعرف مجمس معايير المحاسبة الدللية اإل

المبدادئ األساسدية التدي تحددد طبيعدة للظدائف لحددلد لمترابط لمتماسغ مدج األىدداف المترابطدة ل 
  ."المحاسبة المالية لالذلائم المالية لتؤدى إلى معايير متسذة

  لمتذدددارير الماليدددة دلًرا مزدلجددداو إذ يعتبدددر ىدددل األسددداس لكدددم معيدددار  المفددداىيمى طددداريمعدددب اإل
ذددارير الماليددة باألسددداس لمتذددارير الماليددة لتفسددير ىددذه المعدداييرو باإلاددافة إلدددى انددو يمددد معدددى الت

الفكري لحم المشاكم المحاسبية التي لم يتم تنالليا بشكم مباشر في أي معيار محاسبي. لمج ثم 
المعدايير لمعددى الذدلائم  يللاادعلمتذارير المالية ارشداد لتلجيدو لكدم مدج  المفاىيمى طاريمثم اإل
 المالية.

  ر الماليدةو يمكدج اعتبداره نظريدة منظمدة لمتذداري المفداىيمى طدارإلااللاسد  لمفيدلم مج المنظدلر
 المحاسدددبيتكدددلج الفكدددر  التددديلممحاسدددبةو لذلدددغ مدددج خدددئم تحديدددد األىدددداف لالمفددداىيم األساسدددية 

تعتبددر أسدداس لتطددلير المعددايير المحاسددبية اسددتنادا إلددى تمددغ المفدداىيم  لالتدديلالمعرفددة المحاسددبيةو 
معدددى  المفدداىيمى طدداركمددا يسدداعد اإلاألساسدديةو ممددا يترتددب عميددو معملمددات مفيدددة لممسددتخدميجو 

تطلير للا  سياسات محاسبية متسذة  فيتطبيم المعايير المحاسبية لكذلغ  فيالتذارير المالية 
حدلم مدا  أيتذدديم ر  فديإلدى مسداعدة المدراجعيج  باإلاافةمعيارو  أيلممعامئت عندما ا ينطبم 

فيدم  فديالذدلائم الماليدة  مسدتخدميغ يسداعد إذا كانت الذلائم المالية تتلافم م  تمغ المعاييرو لكذل
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الجيدد عمدى التلاادم بديج  المفداىيمى طدارلتفسير المعملمات الماليدةو عدئلة عمدى ذلدغو يسديم اإل
 المعايير المحاسبية عمى المستلييج اللطني لالدللي. لااعيىيئات 

   طدارم ىدذا اإلايداب مثد فديإلعداد التذارير المالية إلى أنو  مفاىيمي إطارأىمية لجلد ترج 
رشددداداتفغالبدددا مدددا سددديتم ااددددار معدددايير محاسدددبية ل  المفددداىيمى لاددد   أيلغدددرض محددددد بالدددذات  ا 

عددم ااتسدام مد   ىديالمعيار عمى أساس حالة معينةو لمج ثم فإج النتيجة الحتمية ليدذا اللاد  
 تداعيات سمبية محتممة عمى الممارسة المحاسبية.

 الماليدة الخداص بمجمدس معدايير المحاسدبة الدلليدة مدج  لمتذدارير المفاىيمى طارتم اادار اإل
 التدديالمفدداىيم  طددارو ليحدددد ىددذا اإل9191عددام  فددي( IASCقبددم لجنددة معددايير المحاسددبة الدلليددة )

يبنددى عمييددا اعددداد لعددرض الذددلائم الماليددة ذات الغددرض العددام لممسددتخدميج الخددارجييجو لكددذلغ يعددد 
. لتجدر ااشارة إلى IAS / IFRSالمحاسبة الدللية  لكم مج معايير النظرياألساس  طارىذا اإل
لددديس لددو نفددس درجددة اإللدددزام  لبالتدداليالتذددارير الماليدددة لدديس معيدداًراو  إلعددداد المفدداىيمى طدداراج اإل

بعدددض  فددديو ليعتبدددر مجمدددس معدددايير المحاسدددبة الدلليدددة أندددو دللدددي محاسدددبيمعيدددار  بدددميالملجدددلدة 
معيار فمنو يجب دائما تغميب المعيار  لأي المفاىيمى طاريكلج فييا تناقض بيج اإل التيالحاات 
 .المفاىيمى طارعمى اإل

  اسدددتنادًا إلدددى لرقدددة المناقشدددة لااقتدددراح التمييددددي لبعدددد أخدددذ التعميذدددات لردلد فعدددم أادددحاب
 طددار( تحددديث لتنذدديم اإلIASBمجمددس معددايير المحاسددبة الدلليددة ) يدديااعتبددارو أن فدديالماددالم 
ادددار اإللمتذددارير ال المفدداىيمى  21 فدديلمتذددارير الماليددة الجديددد  المفدداىيمى طددارماليددةو لتددم نشددر لا 

 .2099مارس 
  عدم تغطية  فيتتمثم  المفاىيمى طارىناغ مجملعة مج مبررات لمراجعة لتنذيم لتعديم اإل

بعدددض  فدددي رشددداداتالسدددابمو لعددددم لادددلح اإل المفددداىيمى طددداراإل فددديبعدددض المجددداات الميمدددة 
بعددض جلانبددو. للددذلغ قددام مجمددس معددايير  ةالسددابمو لعدددم حداثدد لمفدداىيمىا طدداراإل فدديالمجدداات 

السددابم بيددددف تحسدديج التذدددارير الماليددة مدددج  المفددداىيمى طددارالمحاسددبة الدلليدددة بتعددديم لتنذددديم اإل
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خئم تلفير مجملعة كاممة مج المفاىيم األكثر لالحًا لتحديثا لتغطية المجاات ايدر المغطداة 
 بتفاايم كافية.

 الجديددد مددج سددب  فاددلمو األلم يتاددمج أىددداف التذددارير الماليددةو  المفدداىيمى طددارإليتكددلج ا
يتعمدددم بالخادددائص النلعيدددة لممعملمدددات الماليدددة المفيددددةو ليتعمدددم الفادددم الثالدددث بدددالذلائم  لالثددداني

الماليددة للحدددة التذريددرو ليتنددالم الفاددم الرابدد  عنااددر الذددلائم الماليددةو ليندداقش الفاددم الخددامس 
عتدددراف لعددددم ااعتدددرافو ليتادددمج الفادددم السدددادس أسدددس الذيددداس المختمفدددةو لأخيدددًرا معدددايير اا

 .رشاداتالفام الساب  يتامج مفاىيم حلم العرض لاافااح لمجملعة مج اإل
 الجديدد الادادر عدج مجمدس معدايير المحاسدبة الدلليدة بذدرتدو عمدى  المفداىيمى طداريتميز اإل

ند عمى المبادئو ليستند عمدى تدراكم الخبدرة العمميدةو ممدا تعزيز التكيف م  التغييرات البيئيةو ليست
يكددلج لددو متاددمنات عمددى الممارسددة المحاسددبية لالفكددر المحاسددبيو إذ يسدداىم فددي تحسدديج التذددارير 
الماليدة مددج خددئم تدلفير مجملعددة كاممددة مدج المفدداىيم األكثددر لادلًحا لتحددديثًا لتغطيددة المجدداات 

ىم فدي تحذيدم الشدفافية مدج خدئم تدلفير األسداس المنطذدي اير المغطاة بتفاايم كافية. كما يسدا
لممعددايير ممددا يعددزز مددج الذابميددة لممذارنددة الدلليددة لجددلدة المعملمددات الماليددةو لتمكدديج المسددتثمريج 
لالمشدداركيج األخددريج فددي السددلم مددج اتخدداذ قددرارات اقتاددادية مسددتنيرة. ىددذا باإلاددافة إلددى تعزيددز 

 ااقتاداديةزمة لمسدا لة اادارة. كمدا يسداىم فدي تحذيدم الكفدا ة المسا لةو إذ يلفر المعملمات الئ
مددج خددئم مسدداعدة المسددتثمريج عمددى تحديددد الفددرص لالمخدداطر فددي جميدد  أنحددا  العددالم لبالتددالي 
تحسديج تخاديص رأس المدام. لبالنسدبة لمشدركاتو فددإج اسدتخدام لغدة محاسدبية لاحددة ملثدلم بيددا 

 لى تخفيض تكمفو رأس المام.سيؤدى إ المفاىيمى طارتعتمد عمى اإل
  الجديددد إلعددداد التذددارير الماليددة عمددى  المفدداىيمى طددارالتغييددرات األساسددية فددي اإلسددلف تددؤثر

الممارسددة المحاسددبية مددج خددئم عدددة أبعدداد أىميددا معددايير ااعتددراف لالذيدداس المحاسددبيو لالعددرض 
 لاافااح لتطبيم السياسات المحاسبية.
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  دراسدددة استذادددائية  مدددج خدددئم تادددميم قائمدددة استذادددا   اختبدددار فدددرلض البحدددث تدددم اجدددرا
الجديدد إلعدداد الذدلائم  المفداىيمى طدارلمحالم عمي أرا  المشاركيج فدي ااستذادا  حدلم اإل

أيدت نتائق التحميم ااحاائي الدراسة النظرية لقبدلم  Sign-testاختبارالماليةو لباستخدام 
 فرلض الدراسة.

 التي تم التلام الييا في التحميم األساسيو تدم ااعتمداد عمدي  لتذييم مدي قلة لاتسام النتائق
اجرا  تحميم الحساسيةو حيث تم تذسديم مفدردات العيندة الدي عينتديج فدرعيتيجو تادمنت العيندة 
الفرعيددة األللددي المفددردات التددي تزيددد سددنلات الخبددرة المينيددة لدددييم عددج خمددس سددنلاتو بينمددا 

دات التدي لددييا سدنلات الخبدرة المينيدة خمدس سدنلات أل تادمنت العيندة الفرعيدة الثانيدة  المفدر 
أقمو لجا ت نتائق  تحميم الحساسية متفذة م  نتائق التحميم ااساسي ممدا يؤكدد قدلة لاتسدام 

 نتائق التحميم األساسي. 
 في  المفاىيمى طارفيما يتعمم باللا  في بيئة الممارسة المحاسبية في مارو تم اادار اإل

لتدم ااددار النسدخة المعدلدة فدي  2002يير المارية الادادرة فدي عدام م  المعا 2002عام 
فددي المعددايير الماددرية  المفدداىيمى طددار. لبالتددالي يتاددم لجددلد اخددتئف بدديج اإل2092عددام 

و ممدا يعندي لجدلد عددم 2099لنظيره الاادر مج مجمدس معدايير المحاسدبة الدلليدة فدي عدام 
 المحاسبة المارية.الماري لمعايير  المفاىيمى طاراتسام بيج اإل

 
 توصيرت البحث 15-2
 استنادا الي ما تلامت اليو الدراسة النظرية لالتطبيذية يلاي الباحث بااتي:    
 الجديدد الادادر  المفداىيمى طدارالماري ليتلافم مد  اإل المفاىيمى طارارلرة تعديم اإل

لجيدات المينيدة عج مجمس معايير المحاسبة الدلليةو لذلغ مج خئم اجرا  التعالج مد  ا
مثدم معددي الذدلائم الماليدة لالمحممديج لأاحاب الماالم مثم مكاتب المحاسبة لالمراجعة 

لتحميددم المشدداكم لالذاددايا المحاسددبية المسددتحدثة لمددا تطمبددو المددالييج لمراقبددي الحسددابات 
 لممعرفة المحاسبية. المفاىيمى طارمج تعديم لإل
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  لاددذم بالتنميددة المينيددة لمراقبددي الحسدداباتو اددرلرة اىتمددام منشددآت المحاسددبة لالمراجعددة
عمدي  أثرىدامدج ثدم الجديدد ل  المفداىيمى طارمياراتيم لمعرفتيم بالتغييرات الجلىرية في اإل

 مينة المراجعة.
  بالنسددبة لممؤسسددات ااكاديميددة مثددم الجامعددات الماددريةو ىندداغ اددرلرة لتحددديث لتطددلير

التذددارير  إلعدددادالجديددد  المفدداىيمى رطددامذددررات المحاسددبة الماليددة بمددا ياددمج تدددريس اإل
المالية لالاادر عج مجمس معايير المحاسبة الدللية لمتامنات التغييرات الجلىرية فدي 

لبحيددث يرتكددز تدددريس  طمبددات الذيدداس لااعتددراف لاافادداح.عمددي مت المفدداىيمى طدداراإل
مدد   المفداىيمى ارطدالمبدادئ المحاسدبية لالمعدايير الدلليدة إلعدداد التذددارير الماليدة عمدي اإل

الجديددد بالمعددايير التددي يددتم  المفدداىيمى طددارتحديددد اددريم لكيفيددة ارتبدداط المفدداىيم فددي اإل
 لاددذمىددذا الددي جانددب دلر تمددغ المؤسسددات فددي اعددداد بددرامق تدريبيددة محاسددبية  تدريسددياو

 .الجديد إلعداد التذارير المالية المفاىيمى طارمعرفة المينييج بالتغييرات الجلىرية في اإل
  لتطلير معرفة مثم جمعية المحاسبيج لالمراجعيج المارية ىناغ دلر لممؤسسات المينية

 المفدداىيمى طددارلثذافددة أعاددائيا مددج المحاسددبيج لالممارسدديج بددالتغيرات الجلىريددة فددي اإل
الجديدددد لتمثيرىدددا عمدددي الممارسدددة المحاسدددبيةو لذلدددغ مدددج خدددئم إقامدددة دلرات متخاادددة 

 مجام.لمتدريب لالتلعية في ىذا ال
 مجرالت البحث المقترحة 15-3 

 لحددلد للفذدا نتدائقو مدج لالتطبيذيدة النظريدة راسدةالد فدي الباحدث إليدو صمدخ عمدى مدا بندا ً      
 :التالي النحل عمى والمستذبمية البحث مجاات مج اً عدديذترح الباحث  البحثو
 ذارير المالية.جلدة الت عميالجديد إلعداد التذارير المالية  المفاىيمى طارأثر اإل 
 الجديدددد إلعدددداد التذدددارير الماليدددة بمعدددايير التذريدددر  المفددداىيمى طددداردراسدددة مددددي ارتبددداط اإل

 الجديد. المفاىيمى طارالمالي الدلليةو لمدي تحذم ااتسام بيج ىذه المعايير لاإل
  دراسدددة أثدددر المحاسدددبة المسدددتندة عمدددي نمدددلذج ااعمدددام عمدددي لظيفتدددي الذيددداس لاافاددداح

 المحاسبي.
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 الجديدددد إلعدددداد التذدددارير الماليدددة مدددج منظدددلر مسدددتخدمي الذدددلائم  المفددداىيمى طددداراإل تذيددديم
 المالية.

 مراجعدددة  تخطددديط اجدددرا اتالجديدددد إلعدددداد التذدددارير الماليدددة عمدددي  المفددداىيمى طدددارأثدددر اإل
 دراسة تجريبية. -التذديرات المحاسبية في  ظم عدم التمكد الذياس
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 مالحق البحث
 (1ممحق رقم )

 قرئمة االستقصرء
 قرئمة استقصرء
 ااستاذ الفاام/ 

 مة اهلل لبركاتوالسئم عميكم لرح             
 تحية طيبة لبعدوووو                                    

الجديدد الصدردر عدن مجمدس معدريير  المفدرىيمى طدرردراسة اإلبحث بعنلاج"  بإعداديذلم الباحث 
 المحرسبة الدولية وأثره عمي بيئة الممررسة المينية المحرسبية في مصر"

التذددارير  دعدددااالجديددد  المفدداىيمى طددارالرئيسددية فددي اإل لييدددف ىددذا البحددث الددي دراسددة التغييددرات
المالية لالاادر عج مجمس معايير المحاسبة الدلليةو لذلدغ مدج أجدم تذيديم مبكدر لمسدبم لمتدمثير 

لمجداات ااعمدام لالذادايا ذات  ااقتاداديةالمحتمم لمتادمنات ىدذه التغييدرات عمدي اللحددات 
لمعدددي التذددارير الماليددةو لمدددي اسددتعدادىم لذبددلم تمددغ الاددمةو لذلددغ مددج لجيددة نظددر المحاسددبيج 

 التغييرات.
عمدددي ااسدددئمة الدددلاردة بالذائمدددة المرفذدددةو ليؤكدددد لكدددم اج  باإلجابدددةلالباحدددث اذ يذددددر لكدددم تعدددالنكم 

اجاباتكم سلف تعامم بسرية تامةو لسلف تستخدم ألاراض البحث العممي فذط.  لأخيدرا نشدكركم 
 عمي حسج تعالنكم.

 لتفاملا بذبلم التحية لااحتراموووو                                        
 الباحثة                                                                   

 د. عفت أبلبكر الاالي                                                           
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 استاذ المحاسبة المساعد                                                                 
 جامعة ااسكندرية –كمية التجارة                                                          

 
 ممخص عرم:

لمتذارير المالية "بمنو نظام متكامم يتامج  المفاىيمى طار( اإلIASBيعرف مجمس معايير المحاسبة الدللية )
يد أىداف الذلائم لالتذارير الماليةو ليلفر المفاىيم لتعريفات عناار الذلائم الماليةو ليحدد الخاائص النلعية تحد

لمتذارير المالية ىل  المفاىيمى طار(. ليعد اإلIASB, 2018تحذم تمغ األىداف" ) التيلممعملمات المحاسبية 
و كما تستخدمو  IFRSالدللية  المالييم المعايير التذرير إلعداد لتطلير لتعد نظريالركيزة األساسية أل البنا  ال

الجيات األخرى مج معدى الذلائم المالية لالمستخدميج لفيم لتطبيم ىذه المعاييرو مما يساعد عمى ملاجية 
بيدف  المفاىيمى طارالذاايا لالمشاكم المحاسبية المختمفة. لقد قام مجمس معايير المحاسبة الدللية بتعديم اإل

سيج اعداد التذارير الماليةو مج خئم تلفير مجملعة كاممة مج المفاىيم ااكثر لالًحا لتحديثا لتغطية تح
 طارأادر مجمس معايير المحاسبة الدللية اإل 2099مارس  فيالمجاات اير المغطاة بتفاايم كافية. ل 

 المعدم )المنذم( إلعداد التذارير المالية. المفاىيمى
 :(IASB, 2018)إلى تحذيم ااتى  المفاىيمى طارر المحاسبة الدللية مج تطلير اإللقد ىدف مجمس معايي

األسلام لممارسات األعمام  فيرات الذائم لتعكس التغي المفاىيمى طاراإل فيتحديث لتنذيم المفاىيم الملجلدة 
لالذياسو ل سد الثغرات  الذائم مثم معايير اإلعتراف المفاىيمى طارو لتحسيج بعض أجزا  اإلااقتااديةلالبيئة 

 الذائم. المفاىيمى طاراإل في
يتعمم  الثانيالجديد مج سب  فالمو األلم يتامج أىداف التذارير الماليةو ل  المفاىيمى طاريتكلج اإل

بالخاائص النلعية لممعملمات المالية المفيدةو ليتعمم الفام الثالث بالذلائم المالية للحدة التذريرو ليتنالم 
راب  عناار الذلائم الماليةو ليناقش الفام الخامس معايير ااعتراف لعدم ااعترافو ليتامج الفام الفام ال

السادس أسس الذياس المختمفةو لأخيًرا الفام الساب  يتامج مفاىيم حلم العرض لاافااح لمجملعة مج 
 .رشاداتاإل

 أوال: بيرنرت شخصية:

 .....................ااسم:.............. -9
 ...............اللظيفة:.................  -2
 .....جية العمم :......................  -2
 سنلات الخبرة:.........................  -2
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 ثرنير: أسئمة قرئمة االستقصرء
 المجموعة االولي من االسئمة: 

اسبة الدللية اير كافي السابم اعداد التذارير المالية لالاادر عج مجمس معايير المح المفاىيمى طاراإل
 لمنظام ااقتاادي الحاليو لىناغ ارلرة لتعديمو أل تنذيحو.

 لام درجة ملافذتغ عمي العبارات ااتية:
اير 

ملافم 
 بشدة

ملافم  ملافم محايد اير ملافم
 بشدة

 العبارة

 المفاىيمى طارىناغ ارلرة لتعديم بعض اجزا  مج اإل -9     
أابحت قديمة التطبيم لا تعكس اعداد التذارير المالية لالتي 

 التفكير الحالي.
ىناغ ارلرة لتذديم تعريفات  لااحة لئالم لاالتزامات -2

 م  معايير التذرير المالي الدللية.  يتماشىبما 
 طارأكثر اتساعا في اإل إرشاداتىناغ ارلرة لتلفير -2

 .المفاىيمى
 طارىناغ عدم اتسام لتناقض في بعض الحاات بيج اإل-2

 اعداد التذارير المالية لمعايير التذرير المالي الدللية. المفاىيمى
اعداد التذارير المالية في  المفاىيمى طارعدم كفاية اإل-2

 تغطية بعض المجاات اليامة في بيئة الممارسة المينية.
 طارفي بعض المجاات في اإل رشاداتعدم لالح اإل-2

 الحالي. المفاىيمى
اعداد التذارير  المفاىيمى طارلانب اإلعدم حداثة بعض ج-1

 المالية
 

الجديد العداد التقررير المرلية  المفرىيمى طررالمجموعة الثرنية من االسئمة: التغييرات االسرسية في اإل
 2118والصردر عن مجمس معريير المحرسبة الدولية في مريو 

اير 
ملافم 
 بشدة

اير 
 ملافم

ملافم  ملافم محايد
 بشدة

 العبارة



 اإلطار المفاهيمي الجديد الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية              كر محمد الصاوي د. عفت ابو ب

999 
  0909 –العدد الثاني                                  مجلة المحاسبة و المراجعة التحاد الجامعات العربية 

 
 

ىم ىناغ ارلرة الي اعطا  أىمية أكبر -9     
الجديد الي تلفير  المفاىيمى طارفي اإل

لية ئل المعملمات الئزمة لتذييم اشراف لمس
ادارة المنشمة عمي ملارد المنشمة كمحد أىداف 

 التذارير المالية؟
مج لجية نظرغ ىم ىناغ ارلرة الي -1

 المفاىيمى طارتذديم اشارة اريحة في اإل
عند  يد نحل الحيطة و تعني تلخي الحذرالجد

 اادار ااحكام في ظم ظرلف عدم التمكد ؟
ىم ىناغ ارلرة الي النص اراحة  -90

الجديد الي أج التمثيم  المفاىيمى طارفي اإل
يعتمد عمي تغميب  ااقتااديةالعادم لمظاىرة 
بدا مج مجرد  ااقتااديةجلىر الظاىرة 

 تمثيم شكميا الذانلني؟
 طارتؤيد أج ىناغ حاجة لتعديم اإلىم -99

في  التمكدالجديد لتلايم عدم  المفاىيمى
الذياس باعتباره أحد العلامم التي تجعم 

 المعملمات أقم مئ مة؟
ىم تؤيد ااستمرار في تحديد كم مج -92

المئ مة لالتمثيم العادم باعتبارىما 
الخاائص النلعية ااساسية لممعملمات 

 المالية المفيدة؟
الجديد تعريف  المفاىيمى طاريا  اإل-92

لحدة التذرير) المنشمة المعدة لمتذرير( بمنيا 
الذلائم المالية  بإعدادكياج يختار أل مطالب 

العامة بما يلفر معملمات مئئمة  لألاراض
لمكياج.  ااقتااديةلتمثيم عادم لألنشطة 

ىم تلافم عمي التعريف المذترح للحدة 
 التذرير؟
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الجديد حدلد  المفاىيمى ارطيحدد اإل-92
 لحدة التذرير) المنشمة المعدة لمتذرير(

اذا كاج الكياج ا يمثم كيانا قانلنياو مج 
خئم األخذ في ااعتبار المعملمات التي 
يحتاجيا مستخدمي الذلائم المالية لمكياج 
لبافة أساسية مج خئم الخاائص 

النلعية ااساسية لممعملمات لىي اج تكلج 
ات مئئمة لتمثم بادم ما تيدف المعملم

ىم تلافم عمي التعريف المذترح  الي تمثيمو.
 لحدلد لحدة التذرير؟

 التعريف السابم لألام: -92
مناف  اقتاادية مستذبمية متلق  تدفذيا مج 

التي حامت عمييا  ااقتااديةالملارد 
أل تخا  لسيطرتيا  ااقتااديةاللحدة 

 نتيجة عمميات أل أحداث مااية.
 لتعريف المذترح لألام:ا

األام ىل ملرد اقتاادي حالي تسيطر 
 عميو المنشمة نتيجة أحداث مااية.

ىم تلافم عمي أج التعريف المذترح لألام 
 ىل تحسيج لمتعريف الحالي؟

 التعريف الحالي لئلتزام:-92
ىل تعيد حالي أل تاحيات بمناف  اقتاادية 

يحتمم حدلثيا في المستذبم نتجت عج 
ات حالية تعيدت بمذتااىا المنشمة أج التزام

تحلم أالم أل تؤدي خدمات الي لحدات 
أخري في المستذبم نتيجة لعمميات أل أحداث 

 مااية.
 التعريف المذترح لئلتزام:

ىل التزام بتحليم ملرد اقتاادي نتيجة 
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 ألحداث مااية.
ىم تلافم عمي أج التعريف المذترح لئلتزام 

 ؟ىل تحسيج لمتعريف الحالي
تشمم التعريفات المذترحة لألالم -91

 لاالتزامات ماطمم ملرد اقتاادي.
 لالتعريف المذترح لمملرد ااقتاادي:

ىل حم  أل مادر لمذيمة لديو الذدرة عمي 
 تحذيم مناف  اقتاادية.

ىم تلافم عمي التعريف المذترح لمملرد 
 ااقتاادي؟

يذترح مجمس معايير المحاسبة الدللية -99
 طاراميج تعريف السيطرة في اإلأج يتم ت

 الجديد. المفاىيمى
 ليتامج التعريف المذترح لمسيطرة:

عمي الملرد  ااقتااديةتسيطر اللحدة 
ااقتااديو اذا كاج لدييا الذدرة الحالية عمي 
تلجيو استخدام الملرد ااقتااديو لمج ثم 

عمي المناف   ااقتااديةتحام اللحدة 
 و.التي تتدفم من ااقتاادية

ىم تلافم عمي أج التعريف المذترح لمسيطرة 
يجب أج  ااقتااديةينطلي عمي أج المناف  

تتدفم دائما مج ملارد اقتاادية تخا  
في جمي  الحاات  ااقتااديةلسيطرة اللحدة 
 أل الظرلف؟

الجديد لا   المفاىيمى طاريتامج اإل-91
معايير لئعترافو تتامج انو يجب 

البند في الذلائم المالية  أل ااعتراف بالعنار
اذا كاج ىذا ااعتراف يمد مستخدمي الذلائم 

بمعملمات مئ مة حلم ااام أل  المالية
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التزام أل اايراد أل المارلف أل التغير في ا
حذلم الممكيةو لالتمثيم  العادم لألام أل 

االتزام أل اايراد أل المارلف أل التغير في 
لمعملمات تحذم حذلم الممكيةو لبشرط أج ا
 مناف  تفلم تكمفة تلفيرىا.

 طارىم تلافم عمي معايير ااعتراف في اإل
 الجديد؟ المفاىيمى

الجديد لا   المفاىيمى طاريتامج اإل-20
معايير لعدم ااعترافو تتامج انو يجب 
ازالة كم أل جز  مج ااام أل االتزام 

المعترف بو سابذا في قائمة المركز المالي 
يحدث ىذا عادة  لألامبالنسبة  لممنشمة .

عندما تفذد المنشمة السيطرة عمي كم أل جز  
مج األام المعترف بو سابذا. اما بالنسبة 
لئلتزامو يحدث ىذا عادة عندما ا يكلج 

 االتزاملممنشمة التزام حالي لكم أل جز  مج 
 المعترف بو سابذا.

ىم تلافم عمي معايير عدم ااعتراف في 
 الجديد؟ ىيمىالمفا طاراإل
الجديد عمي  المفاىيمى طاراعتمد اإل -29

تطبيم مفيلم المحاسبة المستندة عمي نملذج 
األعمام كمساس لتحديد ما اذا كاج يجب 

قياس األالم لاالتزامات بالذيمة العادلة أم 
بالتكمفة التاريخيةو لما اذا كاج يجب 

اافااح عج التغيرات في الذيمة العادلة في 
م أم الدخم الشامم ااخر. ىم اافي الدخ

تلافم عمي استخدام نملذج أعمام المنشمة 
كمساس لتحديد ما اذا كاج يتم استخدام 

أساس الذيمة العادلة أم التكمفة التاريخية عند 
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 قياس ااالم لاالتزامات؟
الذيمة العادلة أم برأيغ ىم سيتم اطئع مستخدمي الذلائم المالية بشكم أفام اذا تم تسجيم البنلد التالية ب

 التكمفة التاريخية؟
 البند التكمفة التاريخية الذيمة العادلة

 ااالم المحتفظ بيا لئستخدام-22  
 ااالم المحتفظ بيا ألاراض ااستثمار-22
 ااالم المحتفظ بيا ألاراض ااتجار-22
 
 
 
 

بير موافق 
 بشدة

 العبررة موافق بشدة موافق محريد بير موافق
أسس الذياس في التكمفة  المفاىيمى طاراإليحدد -22

التاريخية ل الذيمة الحاليةو لبالتالي ا يلجد اساس قياس 
 لاحد لجمي  ااالم لاالتزامات.

 طارىم تلافم عمي أسس الذياس التي حددىا اإل
 الجديد؟ المفاىيمى

ىم تلافم عمي انو يجب استخدام نملذج أعمام -22
نت تغيرات الذيمة العادلة يجب المنشمة عند تحديد ما اذا كا

 اافااح عنيا في اافي الدخم لم الدخم الشامم األخر؟
 

 حاليا يتم عرض البنلد التالية بشكم منفام لمستذم في قائمة الدخم باعتبارىا بنلد لمدخم الشامم ااخر. 
منفامة أم يتم ىم تعتذد انو يجب ااستمرار في اافااح عج تمغ البنلد كبنلد دخم شامم أخر بالرة 

 تسجيميا في اافي الدخم بدا مج ذلغ.
 )قد تتجاىم المعايير المحاسبية الحالية في ايااة رأيغ(

اافااح في الدخم 
 الشامم ااخر

اافااح في 
اافي 
 الدخم

 البند
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مكاسب )خسائر( فرلم ترجمة العمئت ااجنبية عمي اافي -21  
 ااستثمار.

 يم ااالم الثابتة.مكاسب )خسائر( اعادة تذي -29 
 مكاسب )خسائر( اعادة قياس ااالم المالية المتاحة لمبي .-21
 مكاسب )خسائر( التحلط اد التذمبات في التدفذات النذدية.-20
 

 
اير 

ملافم 
 بشدة

 العبارة ملافم بشدة ملافم محايد اير ملافم
 
الجديد  العلامم التي  المفاىيمى طاريحدد اإل-29 

د اختيار أساس الذياس لتشمم انو يجب مراعاتيا عن
لكي تكلج المعملمات المذدمة بلاسطة أساس قياس 

معيج مفيدة لمستخدمي الذلائم الماليةو يجب أج 
تكلج مئ مة لتمثم بممانة ما تيدف الي تمثيموو 
باإلاافة الي ذلغو يجب أج تكلج المعملمات 
المذدمة قابمة لممذارنة لقابمة لمتحذمو للقتيةو 

ىم تلافم أل تؤيد العلامم  ة قدر اامكاج.لمفيلم
 التي يجب مراعاتيا عند اختيار أساس الذياس؟

ىم انو مج الارلري أج يتم عرض بنلد -22
الدخم الشامم ااخر بالرة منفامة عج اافي 

 الربم؟
ىم تلافم عمي ارلرة أج يستمر مجمس -22

معايير المحاسبة الدللية في التركيز عمي تذديم 
لمعرض لاافااح بدا مج تعريف  داتإرشاللا  

 الدخم الشامم ااخر؟
 

 
 الجديد عمي الممررسة المحرسبية: المفرىيمى طررالمجموعة الثرلثة من االسئمة: أثر التغييرات الجوىرية في اإل
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 التذارير المالية مج خئم أثر التغييرات إلعدادالجديد  المفاىيمى طارمج لجية نظرغ حدد مدي مساىمة اإل
 عمي الممارسة المحاسبية لبيئة التذارير المالية لمستخدمي التذارير المالية: طارالجلىرية لإل

اير 
ملافم 
 بشدة

اير 
 ملافم

ملافم  ملافم محايد
 بشدة

 العبارة

الجديد في تحسيج  المفاىيمى طاريساىم اإل-22     
 جلدة التذارير المالية.

يم الجديد في تذد المفاىيمى طاريساىم اإل-22
مجملعة مج المفاىيم المطلرة لااكثر شمللية لأكثر 

 لالحا.
الجديد في تحذيم  المفاىيمى طاريساىم اإل-22

الشفافية مج خئم تلفير ااساس المنطذي لممعاييرو 
مما يعزز مج الذابمية لممذارنة الدللية لجلدة 

 المعملمات.
الجديد في تمكيج  المفاىيمى طاريساىم اإل-21

لالمشاركيج في السلم مج اتخاذ قرارات المستثمريج 
 اقتاادية مستنيرة.

الجديد في تحذيم  المفاىيمى طاريساىم اإل-29
لتحسيج قرارات تخايص رأس  ااقتااديةالكفا ة 
 المام.
الجديد في تلفير  المفاىيمى طاريساىم اإل-21

 كافية حلم الذياس لالعرض لاافااح. إرشادات
الجديد في ملاجية  المفاىيمى طاريساىم اإل-20

 الذاايا المحاسبية المختمفة.
الجديد في ايجاد حملم  المفاىيمى طاريساىم اإل-29

سريعة لممشاكم التي تظير في مجام الممارسة 
 العممية.

الجديد في ايااة  المفاىيمى طاريساىم اإل-22
لتطلير معايير المحاسبة استجابة لممتغيرات التي 
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 لرة.تظير في بيئة ااعمام المتط
الجديد في تدعيم ثذة  المفاىيمى طاريساىم اإل-22

مستخدمي الذلائم المالية في المعملمات المحاسبيةو 
 ليساعد في زيادة مذدرتيم عمي تفسيرىا لتحميميا.

الجديد في تدعيم  المفاىيمى طاريساىم اإل-22
 ااقتااديةالذابمية لممذارنة لمذلائم المالية لملحدات 

 المختمفة.
الجديد في المساعدة  المفاىيمى طارىم اإليسا-22

في تطلير المعايير المحاسبية لاماج ااتسام 
 لالكفا ة المينية.

الجديد في ترشيد  المفاىيمى طاريساىم اإل-22
 الممارسة المحاسبية.

الجديد في من   المفاىيمى طاريساىم اإل-21
 طارالتعارض المحتمم بيج المعايير الحالية لاإل

 التذارير المالية. إلعداد  المفاىيمى
الجديد في اماج  المفاىيمى طاريساىم اإل-29

تلافم التذارير المالية م  ديناميكية النظام 
 ااقتاادي.
 الجديد؟ المفاىيمى طارىم لديغ أي تعميذات أخري عمي أي جانب أخر مج اإل -21
 

 شكرا عمي حسج تعالنكم 
  الباحثة     

 


