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 بعىوان الىحا

من المشاكل المحاسبيت المعاصرة مقارنت مع المعايير المحاسبيت الدوليت موقف النظام المحاسبي المالي 

IAS  ومعايير االبالغ المالي الدوليتIFRS 

 الهٌئة المشرفة على الكتاب:

 مولود فتحًرئٌس المشروع: د. 

 رئٌس اللجنة العلمٌة: د. زاوي عٌسى

 المنسق العام: د . جخٌوة الطاهر



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عـــــالم املـــــاٌ ومعمـــــاٌ اليـــــور جوســـــرات وث ـــــوسات هبســـــرة وســـــش عة يعـــــش  

ثفشضـــــــملا العوملـــــــة الاكحصـــــــادية والحفـــــــح  الاكحصـــــــاد  واملـــــــالي الىبســـــــر   

املســــــحو ات واصــــــب  ثــــــأرسر املةسســــــة الاكحصــــــادية وا ــــــ ا ع ــــــ  حميــــــ  

الاححماعيـــة والبي يـــة وال لافيـــة ولـــفق الاكحصـــادية فلـــ   وكـــذ فـــش  

هزا الحوسر  محاوالت عذيذة لبس  كواعـذ محاسـبية ثحماىـمع مـ  هـز  

الح ـــــــوسات لي ـــــــا  فلـــــــم يعـــــــذ وافيـــــــا مـــــــا واهـــــــد ثلذمـــــــ  ا  اســـــــبة مـــــــً 

معلومــــــــات محاســــــــبية وكــــــــواهم ماليــــــــة   ــــــــ  لصــــــــب  اسثلا  ــــــــا وضــــــــمان 

مــــذا مســــايشة مح لبــــات الح ــــوسات ال ــــي فشضــــم ا اســــحمشاس م ا مشهوهــــا  

 العوملة في مجاٌ معماٌ.

وفــي ارـــاس الفىــش ا  اســـدي  فلـــذ رــملذ العلـــذ ميســـر مــً اللـــشن املا ـــمي 

مجملــودات هبســرة لح ـــو ش املعــايسر ا  اســبية الذوليـــة   ــشصت هحاهجملــا فـــي 

م لــــ  ملفيــــة ال ال ــــة ع ــــ  معالــــم دٌو العــــالم  والصالــــد هــــز  الجملــــود 

اصــــلة ا ــــع اليــــور اعــــذاد  بــــع محاســــبية جســــحجي  لبف ــــة معمــــاٌ محو 

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

هىــــان هلــــاهع عذيــــذة ع ــــ  مســــحوا ا  اســــبة  ملــــشت  الملــــوس م ــــاو  

محاســـــــبية هحجـــــــد عـــــــً ث ـــــــوس  ف ـــــــة معمـــــــاٌ وامحـــــــذاد ثأرسرهـــــــا  غلـــــــ  

 ــــــشوس  الحفصــــــي  له ــــــر فــــــي وضــــــعية مجــــــاالت ال يــــــاة  فأصــــــب  مــــــً ال

املةسســـــــــــة مـــــــــــً الىاايـــــــــــة الاححماعيـــــــــــة والاكحصـــــــــــادية ولـــــــــــفق املاليـــــــــــة 

وا  اســـبية فلــــ   مــــا اســــحلضر وحـــوب عمليــــة ث ــــو ش الفىــــش ا  اســــدي 

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

ا  اســــبية وباليســــبة لئجضاهــــش  فلــــذ ل ــــذت مســــاعي ا فــــي مواهبــــة املعــــايسر 

-11الذوليــة مــً يــيٌ ثببــي الىالــار ا  اســدي املــالي  موحــ  اللــاهون سكــم 

  2010  وكذ  ذل العم     فعليا ا حذاء مـً 2007هوفمبر  25املةسخ في  07

وكـــــذ حـــــاء هـــــزا الىالـــــار فـــــي ارـــــاس ثحـــــذيث  ليـــــات املصـــــاابة ل صـــــياات 

ا  اسـدي  الاكحصادية املىحهجـة فـي الجضاهـش  وجعو  ـا لىلـاهط ا   ـ 

الـــوربي امل بـــم ســـا لا  ايـــث لن مبـــادي الىالـــار ا  اســـدي املـــالي م ـــحلة 

ومعـــــايسر الا ـــــي  املـــــالي  IASومســـــحوااة مـــــً املعـــــايسر ا  اســـــبية الذوليـــــة 

 .IFRSالذولية 

 إلاريالية:

مــــذا كــــذسة الىالــــار ا  اســــدي مــــً لحــــ  دساســــة ثحليليــــة وهلذيــــة ملعشفــــة  

ع ــــ  مســــايشة الح ــــوسات ال اصــــلة فــــي مجــــاٌ املةسســــات ومعمــــاٌ  املــــالي

وال ــي كـــذ لفـــشصت العذيـــذ مـــً الل ــايا وامل ـــاو  ا  اســـبية  اسثأيىـــا رـــش  

 إلاريالية الحالية:

هيف يحعام  الىالار ا  اسدي املالي م  امل او  ا  اسبية 

 IASاملعاصشة؟ وما الفشق  فى  وبسن املعايسر ا  اسبية الذولية 

 في معالجة هز  امل او ؟ IFRSو 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاوس الىحاب:

مواهبـــــة الىالـــــار ا  اســـــدي املـــــالي للمعـــــايسر ا  اســـــبية الذوليـــــة .1

IAS  ومعايسر إلا ي  املالي الذوليةIFRS . 

امل ـــــاو  ا  اســــــبية الىاحمــــــة عـــــً جوســــــرات مســــــعاس  محاســــــبة .2

 الحض م(

 ث بيم الليمة العادلة في    مصمات املالية..3

 امل او  ا  اسبية الىاحمة عً جوسرات لسعاس الصش ..4

 محاسبة املسةولية الاححماعية..5

 لوذ(.محاسبة الحياليف البي ية  محاسبة الح.6

 محاسبة املواسد الب ش ة..7

 لهذا  الىحاب

 افم  سن الىالار ا  اسدي املالي وبسن ث وسات معشفة مذا الحو

 .IFRSو  IASاملعايسر ا  اسبية الذولية 

 امللاسهة  سن الىالار ا  اسدي املالي وبسنIAS  وIFRS  في معالجة

 ا  اسبية ال ذي ة وامل او  الل ايا

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

 امل او  ا  اسبية ال ذي ة

 ايجاد وث و ش آليات محاسبية جعم  ع   معالجة الل ايا

 املعاصشة  ةا  اسبي

 

 املشاركة استمارة

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

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

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

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

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

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

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

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

:عىوان ا  وس ..............................................………… 
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 الي ش رشوط
 :الحالية للىلاط الياملة العىاية اع اء الجماعي الىحابفي  وبحوث م ملاالت م و ش في يشغبون  الزيً الباا سن السادة مً يشج 

.لن يخسم البحث  الجذية العلمية ومصالة في ال ش  العلمي املحعاس  علي   مح مىا الىحاهج املحوص  الي ا والحوصيات امللذمة. 

صفحة هحذ لدوى. 12وال يل  عً  . ما في ا كاهمة امليام واملشاح  لكصمع هحذ   20)ال  15 مً(الصفحات عذد 

 ثشس  الاوساق البح ية في كال word 2010  ال   هوع (Traditional Arabic) لو فشوسية(محىبية   اللوة امللاالت لما. اللوة العشبية لألعماٌ 14  حجم 

 . 12حجم (Times New Roman  يىون  خ ) اهجلسزية

سلوب  وفلا  مفشالم يحم لن Chicago .في آيش و  صفحة   م  وض  كاهمة املشاح  في ج اية الوسكة البح ية 

 محىبية.اسفاق م حاذ املىجضة  اللوة العشبية  مئ ط  اللوة الاهجلسزية و الفشوسية  ومئ ط  اللوة العشبية  اليسبة لأل حاذ املىجضة  اللوة 

ا سن.(  ا03في الوسكة البح ية ريذ   امل اسهسن عذد يحجاوص  ال لن 

و شها ثم لو كب  مً ب ا امل اسهة ثم ال ي امللاالت ثلب  ال. 

اك  مً املح مىة همارج حذيذ    ش  املحمسزة :البح ية لألوساق مولو ة جع ى  .االة ودساسة /لو الو

 مواعيذ هامة:

 2021 ديسمبر 10 عماٌسحير م ال آيش ثاس خ. 

2021 ديسمبر 20 ثاس خ الشد ع   املساهمات.  

2021 ديسمبر27 ثاس خ و ش الىحاب.  

 06.63.40.48.98/  06.65.77.86.32 :ليسحفساس يشج  الاثصاٌ ع     scfprocom2021@gmail.com:     عبر إلايمي  الالىتروويمعماٌ ثشس



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة العلمٌة للكتاب:

 أ . قطوفً ٌاسٌن...المركز الجامعً آفلو

 د . هٌالمً نبٌلة....المركز الجامعً آفلو

 د . بودرة فاطمة... المركز الجامعً آفلو

... المركز الجامعً آفلو أ . عطٌة خدٌجة  

 د . بوفاتح بلقاسم... المركز الجامعً آفلو

 د . طلحة أحمد... المركز الجامعً آفلو

 د . طلحة دمحم... المركز الجامعً آفلو

 د . شنافً موالي... المركز الجامعً آفلو

 أ . بوجلخة ابراهٌم... المركز الجامعً آفلو

آفلود . دٌن مختارٌة... المركز الجامعً   

 د . قطاف عبد القادر... المركز الجامعً آفلو

 أ . بن عوالً خالدٌة... المركز الجامعً آفلو

 د . ماحً دمحم... المركز الجامعً آفلو

 أ . لشلح صفٌة... المركز الجامعً آفلو

 

 د . عبٌرات مقدم ...جامعة عمار ثلٌجً األغواط

األغواط د . مخلوفً طاهر... جامعة عمار ثلٌجً  

 د. شنوف شعٌب... جامعة دمحم بوقرة بومرداس

 عجٌلة دمحم...جامعة غرداٌةد . 

 د . نورالدٌن نجٌب...جامعة دمحم بوقرة بومرداس

 جامعة عمار ثلٌجً األغواط د . سعٌدانً دمحم...

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

 واطد . رمضانً العال... جامعة عمار ثلٌجً األغ

 د . بوجالل أحمد... جامعة عمار ثلٌجً األغواط

 د . طٌبً حمزة... جامعة عمار ثلٌجً األغواط

 د . بورنان ابراهٌم... جامعة عمار ثلٌجً األغواط

 د . بساس أحمد... جامعة عمار ثلٌجً األغواط

 د . نقاز أحمد... جامعة عمار ثلٌجً األغواط

 ون تٌارتد . حٌرش عبد القادر...جامعة ابن خلد

 د . قصري دمحم عادل ... جامعة زٌان عاشور الجلفة

 د . الهلة دمحم ...جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 


