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 للتقارٌر المالٌة المفاهٌمٌةاألطر 

 الفصل الثانً 



 

 عروض االستاذة وفاء آل الشٌخ-جورج فٌشر  -kin loكٌن لو(1)المحاسبة المتوسطة 

هو  (IFRS)للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً  المفاهٌمًٌعتبر اإلطار 

 .مجرد خطة واحدة ممكنة
لها إطار  (ASPE)كما وأن المعاٌٌر المحاسبٌة للمشروعات الخاصة 

 .كان مشابها وإن,“آخرمفاهٌمً 

وقد وضع مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة بالوالٌات المتحدة إطاراً 

 .آخر

األطر تتغٌر مع الزمن هذه فإن , ومثلها فً ذلك مثل خطط األعمال

  .نتٌجة تغٌر الظروف



 

 عروض االستاذة وفاء آل الشٌخ-جورج فٌشر  -kin loكٌن لو(1)المحاسبة المتوسطة 

تصور لخطة اعمال  -1للسٌاراتتصور لخطة اعمال مصنع  -1

 مصنع للسٌارات

 تصور لخطة اعمال مصنع للسيارات -



 

 عروض االستاذة وفاء آل الشٌخ-جورج فٌشر  -kin loكٌن لو(1)المحاسبة المتوسطة 

 الطلب                                   العرض  

 



 

 عروض االستاذة وفاء آل الشٌخ-جورج فٌشر  -kin loكٌن لو(1)المحاسبة المتوسطة 

ٌمٌن الشكل تظهر اعتبارات الطلب مع تحدٌد السوق المستهدف واحتٌاجات على -1

 .المستهلك ومواصفات المنتج

 .ٌسار الشكل نقاط العرض متجهة للٌمٌن لمقابلة طلب المستهلكٌنعلى -2

 .ُمصنع السٌارات مكونات المنتج التً تلبً احتٌاجات المستهلكٌنٌحدد -3

 .تؤخذ بعض المكونات فقط فً التصمٌمولذلك , االحتٌاجاتتلبٌة جمٌع ال ٌمكن -4

 .المختلفةالمستهلكٌن ظل تصمٌم المنتج ٌمكن تعدٌل المنتج لٌناسب أذواق وفً -5

ً تحد -6  .القٌود الفنٌة واإلنتاجٌة من المواصفات لٌكون إنتاج المنتج ممكنا

افتراضات خالل مرحلتً التصمٌم والتعدٌل وهً تؤثر فً كٌف ٌلبً المنتج توضع -7

االفتراضات أسفل الشكل ألنها تمثل األساس هذه وضعت وقد . المستهلكٌناحتٌاجات 

وسوف تؤدي االفتراضات الردٌئة عادة إلى منتج غٌر ناجح ال ٌلبً احتٌاجات -للتحلٌل

 المستهلكٌن

 المالحظات
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 عروض االستاذة وفاء آل الشٌخ-جورج فٌشر  -kin loكٌن لو(1)المحاسبة المتوسطة 

 (المنفعةمقابل )التكلفة القٌود                      

 القٌاس

التكلفه •

 التارٌخٌه

التكلفه •

 الجارٌه

القٌمه •

القابله 

 للتحقق

القٌمه •

 الحالٌه

 االعتراف

التدفقات •

المستقبلٌه 

المحتمله 

والقابله 

للقٌاس 

 للموارد 

االعتراف •

 باالٌرادات

عناصر القوائم 

 المالٌة
 االصول•

 االلتزامات•

حقوق •

 الملكٌه

 الدخل •

 االٌرادات•

 المكاسب•

 :المصروفات•

المصروفات •

 العادٌه

 الخسائر•

 

المحافظة على /االستمرارٌة):االفتراضات

 (رأس المال النقدي

لمستثمرون والمقرضون ا:المستخدمون

 .والدائنون االخرون

توفٌر معلومات مفٌده :الهدف

الغراض قرارات االستثمار ومنح 

 .االئتمان

الخصائص النوعٌه 

 االساسٌه

 المالءمه    •

 التعبٌر الصادق•

الخصائص النوعٌه 

 (المعززه)المكمله

 القابلٌة للفهم•

 القابلٌه للمقارنة•

 القابلٌه للتحقق•

 الوقتٌه•

 

ا  الطلب: اوالا   العرض: ثانٌا
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 (الطلب: )المستخدمون واحتٌاجاتهم-(1-1)      
تركز المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً على المستثمرٌن والمقرضون والدائنون -1

وتلك التً قد ,االخرون والمحتملون و وفرت الموارد المالٌة للمشروع فً الماضً 

 .تقرر ذلك فً المستقبل

للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً الى أن الكثٌر من المستثمرٌن  المفاهٌمًٌشٌر االطار -2

والمقرضٌن لٌسوا فً وضع ٌمكنهم من أن ٌطلبوا من منشأه معٌنه أن تمدهم بمعلومات 

التشرٌعات والجهات  تتطلبهابخالف تلك الواردة بالقوائم المالٌة ذات الغرض العام التً 

 .  المنظمة 

ن القوائم المالٌة ذات الغرض العام هً االداء االساسٌة لتخفٌض عدم تماثل أ-3

 .المعلومات لهؤالء المستخدمٌن

بناءاً على ذلك فأن المستثمرٌن والمقرضٌن ٌمثلون المستخدمٌن االساسٌٌن للتقارٌر -4

 .المالٌة المعدة وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً 
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 -:النقدٌةوعدم التأكد بشأن التدفقات , وتوقٌت, مبلغ

 

 
 تعتمد قرارات االستثمار واإلقراض بدرجة كبٌرة على التدفقات النقدٌة 

 التً ٌتوقع المستثمر أو المقرض الحصول علٌها بالمقارنة بالتدفقات النقدٌة 

 .التً ٌقدمها المشروع

 التدفقات النقدٌة « مبلغ»حٌث تتوقف قٌمة هذه التدفقات النقدٌة من حٌث 

 .  «عدم التأكد»حدوثها ودرجة المخاطرة التً تحٌط بها « توقٌت»و 

 :واحتٌاجاتهمتابع المستخدمون -(1-1)
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 -:وأدائها, معلومات عن موارد الوحدة االقتصادٌة والحقوق المترتبة علٌها

للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً  المفاهٌمًٌبٌن اإلطار 
 :عنالمالً ٌحتاجون لمعلومات التقرٌر أن مستخدمً 

موارد الوحدة 

 االقتصادٌة

الحقوق المترتبة 

على موارد الوحدة 

 االقتصادٌة

معلومات عبر أداء 

 الوحدة بالماضً

تساعد فً تقدٌر 

التدفقات النقدٌة 

المستقبلٌة 

 الداخلة

تساعد فً تقدٌر 

التدفقات النقدٌة 

المستقبلٌة 

 الخارجة
 

ٌساعد على التنبؤ 

,  بأدائها فً المستقبل

كما أن هناك مقاٌٌس 

أخرى لقٌاس أداء 

 الوحدة

 :واحتٌاجاتهمتابع المستخدمون -(1-1)
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 (الطلب: )التقارٌر المالٌةاهداف -(1-2)
هدف التقارٌر المالٌة هو أن الدولٌة للتقرٌر المالً تشٌرالمعاٌٌر -1

 .المساعدة فً اتخاذ قرارات االستثمار واالقراض

 

المعاٌٌر الدولٌة الى أن التقارٌر المالٌة ٌجب أن تساعد تشٌر -2

المستثمرٌن والمقرضٌن فً اتخاذ قرارات بشأن ما اذا كانوا ٌستثمرون 

فً, أو ٌقرضون, الوحدة االقتصادٌة محل التقرٌر وٌمكن للمشروع أن 

ٌصدر تقارٌر مالٌه اخرى ال تعتبر تقارٌر مالٌه ذات غرض عام, وال 

للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر  المفاهٌمًٌلزم أن تتبع تلك التقارٌر االطار 

على سبٌل المثال ٌمكن لإلدارة أن تعد تقارٌر ألغراض اتخاذ . المالً

 .قرارات ادارٌه محددة
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 (الطلب)«الخصائص النوعٌة»-(1-3)

 خصائص ثانوٌة-ب خصائص أساسٌة-أ

هً الخصائص التً تؤثر فً :
درجة نفعٌة التقارٌر المالٌة وتعتبر 
خصائص مرغوب فٌها ولٌست 

 .ضرورٌة
 

 
 القابلٌة للفهم-

 القابلٌة للمقارنة -

 القابلٌة للتحقق-

 الوقتٌة-
 

 

 المالئمة-

 التعبٌر الصادق-

هً تلك الخصائص التً ٌجب أن 

تتوافر فً المعلومات كً تكون مفٌدة 

 ألغراض اتخاذ القرارات 
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 «األساسٌةالخصائص »-(أ-1-3)

 التعبٌر الصادق المالئمة

على التأثٌر فً القرارات القدرة -

وتعتبر . االقتصادٌة للمستخدمٌن

المعلومات مالئمة إذا كانت لها قٌمة 

أو توفر تغذٌة عكسٌة عن , توكٌدٌة

تنبؤٌه أولها قٌمة , األحداث السابقة

 .بالنتائج المستقبلٌة
 
وٌجب التركٌز على مفهوم األهمٌة -

بمعنى أن النسبٌة للمعلومات المحاسبٌة 

المعلومات المحاسبٌة تختلف أهمٌتها 

 .حسب مستخدمً التقارٌر المالٌة

إلى أي مدى تعكس المعلومات المالٌة معامالت -

وموارد المشروع والحقوق المترتبة على تلك 

وهناك ثالث خصائص تساهم فً تحقٌق , الموارد

 ذلك 

 الخلو من الخطأ الحٌادٌة االكتمال 

ٌجب تتضمن 

القوائم المالٌة 

لفترة معٌنة جمٌع 

المعامالت الهامة 

 نسبٌا

ٌجب أن تعكس 

القوائم المالٌة 

عناصرها 

بطرٌقة محاٌدة 

وغٌر مبالغ 

 فٌها 

ٌجب أن تكون 

التقارٌر المالٌة 

خالٌة من 

الخطأ لزٌادة 

 نفعٌة التقارٌر
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 «الثانوٌةالخصائص »-(ب-1-3)

 الوقتٌة القابلٌة للتحقق القابلٌة للفهم القابلٌة للمقارنة

إن القوائم المالٌة -

ٌجب أن تكون 

مفهومة 

لمستخدمٌها حتى 

تكون مفٌدة فً 

تخاذ القرارات ا

االقتصادٌة خاصة 

االستثمارٌة 

 والتموٌلٌة

تشٌر إلى المقدرة على -

مقارنة مجموعة من 

.  القوائم المالٌة بغٌرها

وٌمكن أن تكون 

المقارنة بقوائم مالٌة 

لنفس المشروع فً 

أو مع , سنوات مختلفة

قوائم مالٌة لمشروعات 

 .أخرى

الدرجة التً ٌمكن فً -

ظلها أن ٌتفق أفراد 

مختلفون على تعبٌر 

معٌن فً التقارٌر 

فالتأكٌد الوارد . المالٌة

فً التقارٌر المالٌة 

والذي ٌمكن التحقق 

ٌكون , منه بموضوعٌة

أكثر قابلٌة للتحقق من 

الذي ال ٌمكن التعبٌر 

 .  عنه بموضوعٌة

السرعة التً -

تصبح بها 

المعلومات متاحة 

,  لمتخذي القرارات

وكلما كانت 

المعلومات قدٌمة 

تقل منفعتها 

لمستخدمً القوائم 

 المالٌة
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 (العرض: )المالٌةالقوائم عناصر -(2-1)

عناصر تتعلق بقٌاس 
 المركز المالً

 عناصر تتعلق بقٌاس األداء

هو مورد تسٌطر : األصل

علٌه الوحدة االقتصادٌة 

نتٌجة أحداث وقعت فً 

الماضً وٌتوقع تدفق منافع 
 .مستقبلٌة منه للوحدة

هو زٌادة فً المنافع االقتصادٌة خالل الفترة : الدخل

المحاسبٌة فً شكل تدفق داخل أو زٌادة فً األصول أو نقص 

فً االلتزامات ٌنتج عنه زٌادة فً حقوق الملكٌة, بخالف تلك 

وٌتضمن الدخل . الناتجة عن االستثمارات اإلضافٌة للمالك
 .كال من اإلٌرادات والمكاسب

 .ٌنتج من األنشطة العادٌة للوحدة االقتصادٌة: اإلٌراد

تعبر عن أي بنود أخرى تقابل تعرٌف الدخل وقد : المكاسب

 .تنتج أو ال تنتج من األنشطة العادٌة



هو التزام : االلتزام

على الوحدة نتٌجة 

أحداث وقعت فً 

الماضً وٌتوقع 

أن ٌترتب على 

الوفاء بها تدفق 

خارج من الموارد 

االقتصادٌة التً 

تتضمن منافع 
 .اقتصادٌة

هً نقص فً المنافع : المصروفات

االقتصادٌة خالل الفترة المحاسبٌة فً 

شكل تدفق خارج أو نقص فً األصول أو 

تحمل التزامات بما ٌؤدي إلى نقص فً 

حقوق الملكٌة, بخالف النقص الناتج عن 
 .التوزٌعات للمالك

وٌتضمن تعرٌف المصروفات الخسائر 

وكذلك المصروفات التً تتحقق خالل 

األنشطة العادٌة للوحدة االقتصادٌة 
 (.المصروفات العادٌة)

: حقوق الملكٌة

هً القٌمة 

المتبقٌة من أصول 

الوحدة بعد طرح 
 .جمٌع التزاماتها
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هو التزام على : االلتزام

الوحدة نتٌجة أحداث وقعت فً 

الماضً وٌتوقع أن ٌترتب 

على الوفاء بها تدفق خارج 

من الموارد االقتصادٌة التً 
 .منافع اقتصادٌةتتضمن 

هً نقص فً المنافع االقتصادٌة خالل الفترة : المصروفات

المحاسبٌة فً شكل تدفق خارج أو نقص فً األصول أو تحمل 

التزامات بما ٌؤدي إلى نقص فً حقوق الملكٌة, بخالف النقص الناتج 
 .عن التوزٌعات للمالك

وٌتضمن تعرٌف المصروفات الخسائر وكذلك المصروفات التً 

 االقتصادٌةتتحقق خالل األنشطة العادٌة للوحدة 
 (.المصروفات العادٌة) 

هً القٌمة : حقوق الملكٌة

المتبقٌة من أصول الوحدة بعد 
 .طرح جمٌع التزاماتها

  

 (العرض: )المالٌةالقوائم تابع عناصر -(2-1)
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 :  مالحظة

المعاٌٌر الدولٌة على األصول وااللتزامات, حٌث أن حقوق تركز 1)

 .وااللتزاماتالملكٌة والدخل والمصروفات ٌتم تعرٌفها بداللة األصول 

 

أن األصول وااللتزامات هما صورة عكسٌة ألحدهما اآلخر, حٌث كما 2)

أن األصل ٌتضمن تدفقًا داخاًل لمنافع اقتصادٌة فً المستقبل, بٌنما 

ٌتضمن االلتزام تدفقًا خارًجا فً المستقبل, وٌجب أن تنشأ هذه التدفقات 
 .المستقبلٌة من أحداث وقعت فً الماضً ولٌست من عملٌات متوقعة
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القوائم المالٌة كال من البنود التً ٌتم االعتراف بها تتضمن -

فً صلب قائمة المركز المالً, أو قائمة الدخل, أو ( إثباتها)

قائمة الدخل الشامل, أو قائمة التدفقات النقدٌة, أو قائمة رأس 

المال وكذلك العناصر التً ٌكتفً باإلفصاح عنها فً اإلٌضاحات 
 .المتممة 

المحاسبٌة ٌتم االعتراف بها فً القوائم المالٌة إذا كانت العناصر -

من للموارد محتمل حدوثها و التدفقات الداخلة أو الخارجة 
 .الممكن قٌاس مبلغها بطرٌقة معقولة

 (العرض): اإلعتراف-(2-2)
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 (العرض): القٌاس-(2-3)
 .القٌاس إلى تحدٌد قٌمة المبالغ التً تظهر بالقوائم المالٌةٌشٌر 

 

 أساس القٌاس 

 :التكلفة التارٌخٌة
هً أساس القٌاس 

المعتاد, وتعبر عن 

المبلغ النقدي أو ما 

ٌعادله الذي تم دفعه أو 

استالمه فً عملٌة 
 .معٌنة

   :التكلفة الجارٌة
مبلغ النقد أو ما هً 

ٌعادله والذي ٌتم 

-دفعه لشراء أصل 

أو الذي ٌتم دفعه 

فً  -لتسوٌة التزام

 .الحاضر

  :القٌمة القابلة للتحقق
هً قٌمة النقد أو ما ٌعادله 

والتً ٌمكن الحصول علٌها 

من بٌع أحد األصول, 

وٌقابل ذلك بالنسبة 

لاللتزامات ما ٌطلق علٌه 

قٌمة التسوٌة وهً المبلغ 

الذي نحتاجه لتسوٌة التزام 

 .معٌن

 :القٌمة الحالٌة
هً القٌمة 

المخصومة للتدفقات 

النقدٌة الداخلة أو 

الخارجة المتوقعة 

فً المستقبل فً 

سٌاق العملٌات 

العادٌة للوحدة 
 .االقتصادٌة
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العملٌات الحسابٌة ٌجب أن ٌخضع العتبارات التكلفة عرض 

والمنفعة, أي أن تكلفة التقرٌر عن معلومات مالٌة ٌجب أال تتجاوز 
 .المنفعة المتوقعة من استخدام تلك المعلومات

  

 (العرض): القٌود-(2-4)
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 (العرض: ) اإلفتراضات-(2-5)
  
 

 

االفتراضات هً تعمٌمات مبسطة عن الواقع العملً والتً 
 .تكون مناسبة فً معظم الحاالت

 

 المحافظة على رأس المال النقدي   االستمرارٌة 

إعداد القوائم المالٌة بافتراض أن الوحدة ٌتم 

التً ٌتم التقرٌر عنها مستمرة فً عملٌاتها فً 

ا مع . المستقبل المنظور وهذا ٌتفق تماما

 .مقٌاس االستحقاق لقٌاس الدخل

وهو افتراض بأن الوحدة تحتاج أن ٌكون لدٌها 

موارد قٌمتها فً نهاٌة الفترة كما كانت فً  بداٌتها 

وتمثل أي مبالغ تزٌد . للحفاظ على طاقتها التشغٌلٌة 

ا   عن ما ٌلزم للحفاظ على رأس المال النقدي أرباحا
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 :وضع المعاٌٌر

 ً  -:وضع المعاٌٌر دولٌا
تعتبر المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً معاٌٌر صدرت عن مجلس 

مستقله مقرها جهة وهً ( IASB)الدولٌة للمحاسبة المعاٌٌر 

 .وٌتضمن ممثلٌن لعدد كبٌر من الدولبإنجلترا مدٌنة لندن 

 .عضواً  14وٌبلغ عدد اعضاء مجلس المعاٌٌر الدولٌة 
 


