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عىوان الىحاب
موقف النظام المحاسبي المالي من المشاكل المحاسبيت المعاصرة مقارنت مع المعايير المحاسبيت الدوليت
 IASومعايير االبالغ المالي الدوليت IFRS

الهٌئة المشرفة على الكتاب:
رئٌس المشروع :د .مولود فتحً
رئٌس اللجنة العلمٌة :د .زاوي عٌسى
المنسق العام :د  .جخٌوة الطاهر

يعـ ــش عـ ــالم املـ ــاٌ ومعمـ ــاٌ اليـ ــور جوسـ ـرات وث ـ ــوسات هبسـ ــرة وسـ ــش عة
ثفشض ـ ــملا العومل ـ ــة الاكحص ـ ــادية والحف ـ ــح الاكحص ـ ــاد وامل ـ ــالي الىبس ـ ــر
واصـ ــب ثـ ــأرسراملةسسـ ــة الاكحصـ ــادية وا ـ ـ ا ع ـ ـ حمي ـ ـ املسـ ــحو ات
الاححماعيــة والبي يــة وال لافيــة ولــفق الاكحصــادية فل ـ

وكــذ فــش

هزا الحوسر محاوالت عذيذة لبس كواعـذ محاسـبية ثحماىـمع مـ هـز
الح ـ ــوسات لي ـ ــا فل ـ ــم يع ـ ــذ وافي ـ ــا م ـ ــا واه ـ ــد ثلذمـ ـ ـ ا اس ـ ــبة م ـ ــً
معلومـ ـ ــات محاسـ ـ ــبية وكـ ـ ــواهم ماليـ ـ ــة ـ ـ ـ لصـ ـ ــب اسثلا ـ ـ ــا وضـ ـ ــمان
اس ــحمشاس م ا مشهوه ــا م ــذا مس ــايشة مح لب ــات الح ــوسات ال ــي فشض ــم ا
العوملة في مجاٌ معماٌ.

وباليس ــبة لئجضاه ــش فل ــذ ل ــذت مس ــاعي ا ف ــي مواهب ــة املع ــايسرا اس ــبية
الذوليــة مــً يــيٌ ثببــي الىالــار ا اســدي املــالي موحـ اللــاهون سكــم -11
 07املةسخ في  25هوفمبر 2007وكذ ذل العم

فعليا ا حذاء مـً 2010

وك ــذ ح ــاء ه ــزا الىال ــار ف ــي ار ــاسثح ــذيث لي ــات املص ــاابة ل ص ــياات

الاكحصادية املىحهجـة فـي الجضاهـش وجعو ـا لىلـاهط ا

ـ ا اسـدي

الــوربي امل بــم ســا لا ايــث لن مبــادي الىالــار ا اســدي املــالي م ــحلة
ومس ــحوااة م ــً املع ــايسرا اس ــبية الذولي ــة  IASومع ــايسرالا ــي امل ــالي
الذولية .IFRS

إلاريالية:

وفــي ارــاسالفىــشا اســدي فلــذ رــملذ العلــذ ميســرمــً اللــشن املا ــمي
مجملــودات هبســرة لح ــو شاملعــايسرا اســبية الذوليــة ــشصت هحاهجملــا فــي

م ــً لح ـ دساس ــة ثحليلي ــة وهلذي ــة ملعشف ــة م ــذا ك ــذسة الىال ــار ا اس ــدي

م ل ـ ملفي ــة ال ال ــة ع ـ معال ــم دوٌ الع ــالم والصال ــد ه ــز الجمل ــود

امل ــالي ع ـ ـ مس ــايشة الح ــوسات ال اص ــلة ف ــي مج ــاٌ املةسس ــات ومعم ــاٌ

محواص ــلة ا ــع الي ــور اع ــذاد ب ــع محاس ــبية جس ــحجي لبف ــة معم ــاٌ

وال ــي كــذ لفــشصت العذيــذ مــً الل ــايا وامل ــاو ا اســبية اسثأيىــا رــش

اللاهمة في ا وبالشغم مً رلً ال يضاٌ عذد هبسرمً الباا سن يـشون لن

إلاريالية الحالية:

هى ــان هل ــاهع عذي ــذة ع ـ مس ــحوا ا اس ــبة مل ــشت المل ــوسم ــاو
محاس ـ ــبية هحج ـ ــد ع ـ ــً ث ـ ــوس ف ـ ــة معم ـ ــاٌ وامح ـ ــذاد ثأرسره ـ ــا غل ـ ـ
مجـ ــاالت ال يـ ــاة فأصـ ــب مـ ــً ال ـ ــشوس الحفصـ ــي له ـ ــرفـ ــي وضـ ــعية

املةسس ـ ـ ــة م ـ ـ ــً الىااي ـ ـ ــة الاححماعي ـ ـ ــة والاكحص ـ ـ ــادية ول ـ ـ ــفق املالي ـ ـ ــة
وا اس ــبية فل ـ

م ــا اس ــحلضر وح ــوب عملي ــة ث ــو شالفى ــشا اس ــدي

والىالش ة ا اسبية ايجاد ال لوٌ املىاسبة لملز امل او .

هيف يحعام الىالار ا اسدي املالي م امل او ا اسبية
املعاصشة؟ وما الفشق فى وبسن املعايسرا اسبية الذولية IAS
و  IFRSفي معالجة هز امل او ؟

محاوسالىحاب:

استمارة املشاركة

 .1مواهب ــة الىالـ ــار ا اسـ ــدي املـ ــالي للمعـ ــايسرا اسـ ــبية الذوليـ ــة
 IASومعايسرإلا ي املالي الذولية .IFRS
 .2امل ـ ــاو ا اسـ ــبية الىاحمـ ــة عـ ــً جوس ـ ـرات مسـ ــعاس محاسـ ــبة

 مسحار امل اسن…………………......................……….. :

الحض م)
 .3ث بيم الليمة العادلة في

 املةه العلمي........................ ……………………………. :

مصمات املالية.

 .4امل او ا اسبية الىاحمة عً جوسرات لسعاسالصش .

 الو يفة………………………..................... ………………. :

 .6محاسبة الحياليف البي ية محاسبة الحلوذ).

 مةسسة الاهحماء………….......................................... :

 .5محاسبة املسةولية الاححماعية.
 .7محاسبة املواسد الب ش ة.

 البريذ إلالىترووي …………...…….....................………..:

لهذا الىحاب
 معشفة مذا الحو افم سن الىالار ا اسدي املالي وبسن ث وسات
املعايسرا اسبية الذولية  IASو .IFRS

 سكم الملاثف ………..………...................... ………………. :

 امللاسهة سن الىالار ا اسدي املالي وبسن  IASو  IFRSفي معالجة

 عىوان الوسكة البح ية................................. ………. :

 ثحذيذ الىلاهط ال ي يعاوي من ا الىالار ا اسدي املالي في معالجة

..........................................................................................

الل ايا وامل او ا اسبية ال ذي ة
امل او ا اسبية ال ذي ة

 عىوان ا وس………….............................................. :

 ايجاد وث و شآليات محاسبية جعم ع معالجة الل ايا
ا اسبية املعاصشة

.

رشوط الي ش
يشج مً السادة الباا سن الزيً يشغبون في و ش ملاالت م وبحوث م في الىحاب الجماعي اع اء العىاية الياملة للىلاط الحالية:
 لن يخسم البحث الجذية العلمية ومصالة في ال ش العلمي املحعاس علي مح مىا الىحاهج املحوص الي ا والحوصيات امللذمة..
 عذد الصفحات)مً  15ال  (20هحذ لكصمع ما في ا كاهمة امليام واملشاح  .وال يل عً  12صفحة هحذ لدوى.
 ثشس الاوساق البح ية في كال  word 2010هوع ال ) (Traditional Arabicحجم  14لألعماٌ اللوة العشبية.لما امللاالت اللوة محىبية )فشوسية لو
اهجلسزية( يىون خ  )Times New Romanحجم .12
 لن يحم الم مفش وفلا سلوب  Chicagoفي آيشو صفحة م وض كاهمة املشاح في ج اية الوسكة البح ية.
 اسفاق م حاذ املىجضة اللوة العشبية مئ ط اللوة الاهجلسزية و الفشوسية ومئ ط اللوة العشبية اليسبة لأل حاذ املىجضة اللوة محىبية.
 لن ال يحجاوص عذد امل اسهسن في الوسكة البح ية ريذ  )03اا سن.
 ال ثلب امللاالت ال ي ثم امل اسهة ب ا مً كب لو ثم و شها.
 جع ى مولو ة لألوساق البح ية :املحمسزة ش حذيذ املح مىة همارج مً الو اك لو /ودساسة االة.

مواعيذ هامة:
 آيشثاس خ السحير معماٌ  10ديسمبر .2021


ثاس خ الشد ع املساهمات  20ديسمبر .2021

 ثاس خ و شالىحاب 27ديسمبر .2021
معماٌ ثشس عبرإلايمي الالىترووي scfprocom2021@gmail.com :ليسحفساسيشج الاثصاٌ ع 06.63.40.48.98 / 06.65.77.86.32 :

اللجنة العلمٌة للكتاب:

د  .عبٌرات مقدم ...جامعة عمار ثلٌجً األغواط

أ  .قطوفً ٌاسٌن...المركز الجامعً آفلو

د  .مخلوفً طاهر ...جامعة عمار ثلٌجً األغواط

د  .هٌالمً نبٌلة....المركز الجامعً آفلو

د .شنوف شعٌب ...جامعة دمحم بوقرة بومرداس

د  .بودرة فاطمة ...المركز الجامعً آفلو

د  .عجٌلة دمحم...جامعة غرداٌة

أ  .عطٌة خدٌجة  ...المركز الجامعً آفلو

د  .نورالدٌن نجٌب...جامعة دمحم بوقرة بومرداس

د  .بوفاتح بلقاسم ...المركز الجامعً آفلو

د  .سعٌدانً دمحم ...جامعة عمار ثلٌجً األغواط

د  .طلحة أحمد ...المركز الجامعً آفلو

د  .بن ثابت عالل ...جامعة عمار ثلٌجً األغواط

د  .طلحة دمحم ...المركز الجامعً آفلو

د  .رمضانً العال ...جامعة عمار ثلٌجً األغواط

د  .شنافً موالي ...المركز الجامعً آفلو

د  .بوجالل أحمد ...جامعة عمار ثلٌجً األغواط

أ  .بوجلخة ابراهٌم ...المركز الجامعً آفلو

د  .طٌبً حمزة ...جامعة عمار ثلٌجً األغواط

د  .دٌن مختارٌة ...المركز الجامعً آفلو

د  .بورنان ابراهٌم ...جامعة عمار ثلٌجً األغواط

د  .قطاف عبد القادر ...المركز الجامعً آفلو

د  .بساس أحمد ...جامعة عمار ثلٌجً األغواط

أ  .بن عوالً خالدٌة ...المركز الجامعً آفلو

د  .نقاز أحمد ...جامعة عمار ثلٌجً األغواط

د  .ماحً دمحم ...المركز الجامعً آفلو

د  .حٌرش عبد القادر...جامعة ابن خلدون تٌارت

أ  .لشلح صفٌة ...المركز الجامعً آفلو

د  .قصري دمحم عادل  ...جامعة زٌان عاشور الجلفة
د  .الهلة دمحم ...جامعة قاصدي مرباح ورقلة

