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 تمارٌن الفصل الثانً
 

والمعاٌٌر المحاسبٌة لكل من المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً ٌكون { 1السؤال }

 لماذا  اشرح، إطار مفاهٌمً مرٌكٌة المحاسبة األللمشروعات الخاصة ومعاٌٌر 
 ةاذكر ثالثعالٌة الجودة . لمجموعة من المعاٌٌر  ضرورٌاً  المفاهٌمًٌكون اإلطار 

ومعدي القوابم وواضعً المعاٌٌر فً االعتبار مفاهٌم اإلطار المفاهٌمً أخذاً أسباب 
 .المالٌة 

 
 ج/

 البٌانات واضعو وجدها التً العدٌدة المفاهٌم تنظٌم على اإلطارالمفاهٌمً ٌساعد -1

 . مهمة والمستخدمون المالٌة
 أوالمعاٌٌر  ٌتداولون عندماالمعنٌة  للجهات عامة توجٌهات إلطارار ٌوف  -2

 .  القابمة المعاٌٌر  علىالجدٌدة  التغٌٌرات

 هالمحاسبٌ البدابل بٌن االختٌار على المالٌة البٌانات واضعً ٌساعد اإلطار فإن -3

 .البدابل هذه وجود عند
 

{ دور اإلطار المفاهٌمً للتقرٌر المالً ومكوناته : بالنسبة لكل من 2السؤال }

المكونات الثمانٌة التالٌة لإلطار المفاهٌمً بٌن ما اذا كان المكون ٌتعلق )أ( بالطلب 
على المعلومات من المستخدمٌن المحتملٌن أو )ب( المدخل الذي تتبعه مهنة 

 ذلك الطلب .  المحاسبة لتقدٌم أو عرض المعلومات التً تلبً

 العرض  الطلب  المفهوم                    

 احتٌاجات المستخدم 
 

  

 معاٌٌر القٌاس 
 

  

 االفتراضات إلعداد القوابم المالٌة  
 

  

  أهداف التقارٌر المالٌة 
 

 

 تعرٌف عناصر القوابم المالٌة 
 

  

 معاٌٌر اإلعتراف 
 

  

   القٌود 
   الخصابص النوعٌة المرغوبة 
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مكونات اإلطار المفاهٌمً للتقارٌر المالٌة : حدد النسبة لكل مفهوم من  3 }السؤال }

( افتراضاً  ٢( خاصٌة نوعٌة ، أو )١المفاهٌم بالجدول التالً ، ما اذا كان المفهوم )
 ( قٌداً فً إطار المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً . ٣، أو )

 

 المفهوم            
 

 قٌد       افتراض    خاصٌة نوعٌة 

    القابلٌة للفهم 

 اإلستمرارٌة 
 

   

 المالءمة 
 

   

 التكلفة والمنفعة 
 

   

 القابلٌة للتحقق 
 

   

 التعبٌر الصادق 
 

   

  القابلٌة للمقارنة 
 

  

المحافظة على رأس المال 
 النقدي 
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 السؤال السادس 
مكونات إطار التقارٌر المالٌة : حدد الخصابص األساسٌة الثالث لتعرٌف اإللتزام 

 كأحد العناصر األساسٌة للقوابم المالٌة . 

 
 :هً االلتزامات

  للمنشأة حالً التزام - 
  سابقة أحداث عن ناشا-
 الموارد كٌان من خارجً تدفق إلى تسوٌتها تؤدي أن ٌتوقع-

 .اقتصادٌة منافع تجسد التً االقتصادٌة
 
 

 السابعالسؤال 
مكونات إطار التقارٌر المالٌة : حدد إطار المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً خمسة 

عناصر للقوابم المالٌة : األصول ، وااللتزامات ، وحقوق الملكٌة والدخل ، 
كٌف ترتبط العناصر الثالثة األخٌرة باألصول  والمصروفات ، ناقش بإختصار

 وااللتزامات .

 
 

. االصول بعد سداد كل االلتزامات أنها على الملكٌة حقوق تعرٌف ٌتم-
 الدفاتر ومسك العمومٌة المٌزانٌة ألن مستقل بشكل تعرٌفها ٌتم ولم

 .الملكٌة حقوق+  الخصوم=  األصول ٌتطلبان المزدوجبالقٌد 
 المعامالت بخالف) ةٌالملک حقوق فً ادةٌز الدخل تضمنٌو-

 حٌث من محددة الملكٌة حقوق أن بماو(. نٌالمالک مع ةٌالرأسمال
 زٌادة على المطاف نهاٌة فً ٌتضمن الدخل فإن ،وااللتزامات االصول

 .الخصوم فً انخفاض أو األصول فً
 العملٌات )بخالف الملكٌة حقوق فً االنخفاض المصروفات تضمنوت-

 حٌث من محددة الملكٌة حقوق أن بما(. المالكٌن مع الرأسمالٌة
 المطاف نهاٌة فً تتضمن المصروفات فإن ،وااللتزامات االصول
 االلتزامات. فً زٌادة أواألصول  فً انخفاضا
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: رجبٚصد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ االْ اسز١عبة اٌشخض  اٌسؤاي اٌعبشش : ِىٛٔبد اإلطبس اٌّفب١ّٟ٘

اٌّزٛسظ ٕٚ٘بن اٌىض١ش ِٓ اٌّظطٍحبد ٚاٌطشق اٌّحبسج١خ اٌّسزخذِخ االْ ِعمذٖ جذا ثح١ش 

أطجح ِٓ اٌظعت فّٙٙب ثّجشد لشاءح اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٠ٚجت رٛف١ش رفس١شاد اضبف١ٗ ِع أٚ فٟ 

ائُ اٌّب١ٌخ . اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌّسبعذح اٌّسزضّش٠ٓ عٍٝ فُٙ اٌمٛ  

 اٌّطٍٛة : ٔبلش اٌشأٞ أعالٖ . 

 احزسبة طش٠مخ ِضً اٌّحبسج١ٗ، أسب١ٌت ثسجت ِعمذح اٌّب١ٌخ اٌج١بٔبد الْ اعالٖ ِبروش فٟ ٔزفك
 اٌزعم١ذاد ٘زٖ رجٕت ٠ّىٓ ال رٌه ِٚع,  رٌه إٌٝ ِٚب اٌّب١ٌخ ٚاألدٚاد اٌّؤجٍخ اٌذخً ضشائت
وبًِ ثشىً  .  

 
 اٌج١بٔبد أْ ٚثّب.  اٌزعم١ذاد ٘زِٖٓ  ٛرخٍ ال رارٙب ثحذ اٌزجبس٠خ ٚاٌّعبِالد األعّبي ث١ئخ الْ

  فئرا   ٚ٘ىزا،. رعم١ذا أوضش سزىْٛ اٌّب١ٌخ اٌج١بٔبد فئْ األحذاس، ٘زٖ رعىس أْ رحبٚي اٌّب١ٌخ
 . اٌفُٙ طعجٗ اٌج١بٔبد رجعً  ِٓ ٚحذ٘ب اٌّحبسج١خ سب١ٌتاأل ١ٌسذ

 
 ِٓ أزمبدُ٘ ٠ّىٓ ال ٚثبٌزبٌٟ ، اٌّزٛسظ اٌشخض إٌٝ غبٌجب اٌّب١ٌخ اٌج١بٔبد رٛج١ٗ ٠زُ ال أٗ وّب
 .اٌّزٛسظ اٌشخض" فُٙ ثطشحُٙ ٠زجبٚصْٚ أُٔٙ ح١ش

 
 

السؤال العشرون : التحفظ في اإلطار المفاهيمي وظهىر المعايير 
 .  ٨٩المحاسبية : لإلطالع على السؤال صـ

 

  اٌّفب١ّٟ٘ االطبس فٟ اٌزحفظٌّجذأ  اٌحجج
 . اٌّعٍِٛبد ح١بد٠خ ِٓ ٠ٚمًٍ اٌّزشبئُ اٌزح١ض عٍٝ اٌزحفظ ٠ٕطٛٞ

  فبئذح ألً فٟٙ ٚثبٌزبٌٟ ِٛصٛل١خ ألً فٟٙ ح١بد٠ٗ األلً اٌّعٍِٛبد 
 اٌّب١ٌخ اٌزمبس٠ش ِٛصٛل١خ ِٓ أخشٜ ِشح ٠مًٍ ِّب رّض١ال، ِؤِٕخ ١ٌسذ اٌّحبفظخ ِعٍِٛبد .

 راد اٌّعٍِٛبد ٟٚ٘ ،(اٌزخف١ضبد ٚوزٌه) اٌّىزٛةثىزبثخ  س١سّح االسزّشاس٠خ ثبسزضٕبء
 ٠جعً ِّب اٌزحفظ، ِجذا ِٓ ِخزٍفب لذسا ِخزٍفْٛ ِحبسجْٛ/  ِذ٠شْٚ ٚس١طجك. ثبٌزم١١ُ اٌظٍخ
 عٍٝ ألذسح اٌّسزخذ١ِٓ.  ثٗ لبِٛا اٌزٞ اٌزحفظ ِذٜ ٠عشفٛا أْ اٌّسزخذ١ِٓ عٍٝ اٌظعت ِٓ

 اٌّخبطش ٌزحٍُّٙ ٔظشا اٌزحفظ ِٓ ثُٙ اٌخبص ِع١بس رطج١ك
 

 فئْ. ِٛصٛلخ ِعٍِٛبد عٍٝ اٌحظٛي فٟ ٠سُٙ اٌزحفظ ِجذا: اٌح١طخ عٍٝ اٌزحفظ ٌّجذا اٌحجج
 اٌج١بٔبد رعذ اٌزٟ ٚاإلداسح، اٌّذ٠ش٠ٓ أداء ٌزم١١ُ فبئذح أوضش ٟ٘ ِٛصٛل١خ األوضش اٌّعٍِٛبد
 مبدا أْ وّب. اٌزفبؤي ٘زا رٛف١ش عٍٝ ٠سبعذ مبدا التحفظ ٚرطج١ك اٌزفبؤي، إٌٝ ١ًِ ٌذ٠ٙب اٌّب١ٌخ،

 عٓ إٌبرجخ اٌّىبست ِٓ اٌزحمك ِٓ أعٍٝ ثذسجخ اٌّطبٌجخ خالي ِٓ اٌّٛصٛل١خ ِٓ ٠ض٠ذ التحفظ
 اٌّزعّذ، ثبالسزخفبف ٠سّح ال مبدا التحفظ إْ. اٌز١مٓ عذَ ِٓ حبٌخ ٕ٘بن رىْٛ عٕذِب( اٌخسبئش

 اٌّب١ٌخ اٌج١بٔبد أسلبَ فٟ ٌٗ ِجشس ال ِزشبئُ رح١ض أٞ ٠ٛجذ ال ٌزٌه
 
 

 الخطب عليه يغلب االحمز ببللىن كخب مب: مالحظه
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السؤال السبدس والعشزون : عىلمت المعبييز المحبسبيت : ألكثز مه قزن أحبعج 

المحبسبت المبليت مسبراث عذيذة حىل العبلم حيث وضعج كل دولت هيئت خبصه 

للىحذاث الخي حعمل في  (GAAP)بهب لىضع مببدئ المحبسبت المخعبرف عليهب 

 وضع هذه المببدئ وفقب لخصبئص الذولت مثل  هذه الذولت وقذ حم

 البيئت القضبئيت ، القىاويه الضزيبيت ، الخقبضي 
لمطلوب : قٌم األسس الموضوعٌة مع وجود مجموعة موحدة من معاٌٌر ا

  المحاسبة المالٌة على مستوى العالم: 
 

 زٌادة قابلٌة التقارٌر المالٌة للشركات فً مختلف البلدان. 

  فهم ال ٌعلمون العدٌد من المبادئ المحاسبٌة: التكالٌف إلى المستخدمٌنتخفٌض . 

  ٌجب أن ٌكون المستثمرون أقل تطورا لفهم البٌانات المالٌة للشركات من مختلف

البلدان، وبالتالً تقلٌل التباٌن فً المعلومات، وزٌادة حجم مجموعة من المستثمرٌن 

 المحتملٌن.

 ثمارات ٌقلل من المخاطر وٌقلل من تكلفة رأس المالفإن التنوٌع الجغرافً لالست. 

  ٌمكن أن تركز الموارد على تطوٌر وصقل مجموعة واحدة من المعاٌٌر، مما ٌؤدي إلى

 .مجموعة متفوقة من المعاٌٌر
 
 

قٌم األسس الموضوعٌة ضد وجود مجموعة موحدة من معاٌٌر المحاسبة 
 المالٌة على مستوى العالم:  

 

  الموحدة ال تعنً تطبٌقا موحدا، فإن الظروف المختلفة فً كل بلد تؤدي فإن المعاٌٌر

 إلى تفسٌرات مختلفة للمعاٌٌر ومختلف نتابج اإلبالغ

 تؤدي المعاٌٌر المحاسبٌة العالمٌة إلى التعارض مع القوانٌن واللوابح المحلٌة 

 والتوحٌد ال ٌحترم تنوع الثقافات والتارٌخ والهٌاكل القانونٌة 

 ٌعٌق االبتكار عن طرٌق القضاء على المنافسة والتوحٌد 

 فإن العٌوب فً المعاٌٌر لها آثار كارثٌة محتملة فً جمٌع أنحاء العالم 

 ٌزٌد من المخاطر النظامٌة ألن معظم العالم تغطٌه نفس مجموعة المعاٌٌر 

 السؤال السابع والعشرٌن : دور األطر المفاهٌمٌة ووضع المعاٌٌر : 
 ثالث اآلتٌة : ادرس العبارات ال

توفر إرشادات فإن تطبٌق هذه  CAB Canadaبالرغم من أن المعاٌٌر الواردة فً دلٌل  – ١

 المعاٌٌر ٌتوقف على الظروف المعٌنة .
قد ٌواجه المحاسبون فً مجال الممارسة حاالت التوجد معاٌٌر تحكمها أو معاٌٌر ٌمكن  – ٢

 تطبٌقها . 
نظراً لعدم وجود بدٌل عن استخدام الحكم الشخصً فً تحدٌد ماٌمكن ان ٌكون تعبٌرا عادال  -٣

وماهً الممارسة الجٌدة فإنه ٌقترح أن الجهد الذي ٌبذل فً تطوٌر المعاٌٌر هو جهد أكبر من 
 .  الالزم
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. ٌوفر كتٌب سٌكا التوجٌه فً الظروف العامة للخدمات أكبر عدد من الحاالت والمستخدمٌن
على الرغم من أن هذه المعاٌٌر توفر توجٌهات نهابٌة فً ظل ظروف معٌنة، فإنه من المستحٌل 

من أجل عدم وبالتالً، فإن المعاٌٌر عامة . التعامل على وجه التحدٌد مع جمٌع الحاالت الممكنة
 تقٌٌد ممارسة الحكم المهنً

هنً والحكم لعرض الواقع حٌث ال توجد توجٌهات موثوقة، والمحاسبٌن ٌعتمد تدرٌبهم الم
فً مثل هذه الحاالت، ٌمكن أن تنظر فً المفاهٌم والمبادئ . االقتصادي للوضع إلى حد ما

فإنها ٌمكن أٌضا النظر . األساسٌة من األطر المفاهٌمٌة وكذلك روح ونواٌا المعاٌٌر ذات الصلة
 .فً الممارسة السابدة الحالٌة فً هذه المهنة

للحكم، ومع ذلك، فً وجود ضغط العمٌل، قد ٌؤدي إلى القبول العام  مع ترك التطبٌق مفتوحا
فإن النتٌجة النهابٌة قد تكون عدم وجود قابلٌة . من الحد األدنى من كمٌة ونوعٌة التقارٌر

 مع عدم وجود معاٌٌر على اإلطالق، فإن هذه المشاكل ستكون. للمقارنة بٌن اإلحصاءات المالٌة

 أكثر حدة.

 
 
 
 

 
 الرابع : السؤال  

( التعبٌر الصادق او ١حدد بالنسبة لكل مفهوم من المفاهٌم التالٌة، اذا ماكان المفهوم ٌتعلق ب)
 ( القٌاس.٣( االعتراف،او)٢)
 
 

 القٌاس االعتراف التعبٌر الصادق المفهوم

    التكلفة الجارٌة-١

    اإلكتمال-٢

    التكلفة التارٌخٌة-٣
 

 

   اإلعتراف باإلٌراد-٤
 

 

 

تدفقات مستقبلٌة محتملة وقابلة -٥
 للقٌاس بالنسبة للموارد

   

  الحٌدة-٦
 

  

    القٌمة الحالٌة-٧

    القٌمة القابلة للتحقق-٨
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 السؤال الخامس : 
 حدد الخصابص األساسٌة الثالث لتعرٌف األصل ، كأحد العناصر األساسٌة للقوابم المالٌة.

 
 هو مورد تسٌطر علٌه الوحدة االقتصادٌه  -
 نتٌجة ألحداث وقعت فً الماضً  -
 ٌتوقع ان ٌنتج عنه تدفق / منافع اقتصادٌة للوحدة فً المستقبل  -

 


