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املحاسبيت في املؤسست املعالجت 

 الاقتصاديت

 2019/ 2018السنة الجامعية : 



 الشــــكـــر
 

 أتوجه بالشكر إىل اهلل على ما منحين من إرادة وعلم إلجناز هذا العمل فله الشكر أوال وأخريا.
إعرتافا بالفضل وتقديرا اجلميل ال يسعين وأنا أنتهي من إعداد هذا البحث إال أن أتوجه جبزيل شكري 

 وامتناين.
على هذا العمل ونصائحه وتوجيهاته" لقبوله اإلشراف بن شين يوسفإىل األستاذ الفاضل "  

 وعلى ما تكرم عليا ومن سعة صدر ونصح وإرشاد.
كما ال يفوتين أن أتقدم بالشكر ألعضاء اللجنة املناقشة على ما سوف يقدمونه من التوجيهات 

 والتصويبات.
 كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل األساتذة على مساعدهتم يل يف هذا العمل.

ت مؤسسة على تعاوهنم وحسن استقباهلم.كل عمال وإطارا  
 إىل كل من علمين حرفا فصرت على ما أنا عليه وكل معلمي يف مسريت الدراسية.

ونشكر كل من بث يف تفسي حافزا للصرب واملثابرة من قريب أو بعيد بدعاء أو بكلمة طيبة راجني 
 من املوىل أن جيازيهم أفضل جزاء.

  لنا""عسى اهلل أن يوفقنا ملا فيه خري
 



 اإلىــــــــــــــــداء
 

 أىدي ىذا العمل املتواضع 
 ... إىل

 من أمحل امسو بكل فخر وإعتزاز
 إىل سندي وقويت ومالذي بعد اهلل، أيب العزيز أسأل اهلل أن حيفظو لنا

 ... إىل
 ينبوع الصرب والتفاؤل واألمل

 العزيزة أسأل اهلل أن حيفظها لناأمي اليت  جعلت  اجلنة  حتت  أقدامها  رحيانة  حيايت  وهبجتها إىل 
 ... إىل

 من كانوا مالذي وملجئي 
 ... إىل من علموين علم احلياة إىل إخويت وأخوايت إىل

 كل األقارب واألىل
 ... إىل

 وحزهنم فرحتهم فرحيت من إىل املذكرة، ىذه إمتام يف الكبري الفضل هلم كان من إىل
  .األخوة معىن معهم عرفت من إىل دمعيت،

 ...  إىل
كل من ذكرىم قليب ونسيهم قلمي، من دون أن أنسى زمالء الدفعة سنة الثانية ماسرت تدقيق ومراقبة 

 التسيري.

 إليكم مجيعاً أىدي مثرة جهدي.
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 تمهيد 

 واقع ادلخطط احملاسيب الوطين أصبح يعاين من نقائص عديدة سبس كل جوانبو

ابتدأ من ادلبادئ العامة اليت تقوم عليها إىل غاية القوائم ادلالية اليت يقدمها مرورا باإلطار الشكلي 
وادلصطلحات وقواعد التقييم كما أن اإلصالح الذي حضرتو احلكومة كان منتظر مند مدة طويلة 

االقتصادي ادلوجو بالنظر إىل األدوات احملاسبية والتسيري اليت ربكمها نصوص مت إعدادىا يف سياق 
إداريا كما اتضح من خالل التجربة أن ىذه النصوص ال ؽلكنها ،ومن جهة النظر احملاسبية التكفل 
باألدوات ادلالية واالقتصادية اجلديدة وال بعرض قوائم مالية مطابقة للمقاييس العادلية تسمح دلختلف 

 لومة مالية شفافية تشتغل مباشرة ادلستعلمني السيما ادلستثمرين وادلسريين ،من احلصول على مع

وبغرض القضاء على ىذه النقائص وتطوير ىذه النصوص احملاسبية ،شرعت وزارة ادلالية يف إصالح 
 ادلخطط الوطين احملاسيب الذي انبثق عنو القانون ادلتضمن النظام احملاسيب ادلايل  
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 النظام المحاسبي المالي  تقديمالفصل األول :

 النظام المحاسبي المالي ماهيةاألول:المبحث 

 المطلب األول:نشأة النظام المحاسبي الجديد 

 1أوال :أسباب تغيير نظام المحاسبي المالي

 IAS/IFRSيهدف النظام احملاسيب ادلايل اجلديد الدي   مت تبنيو وفق ادلعايري احملاسبية الدولية 
لوضع أداة تتكيف مع البيئة اجلديدة اليت تولدت من خالل اإلصالحات اجلزائرية و اليت بدأت مع 

االرتباطات اجلديدة للجزائر وبشكل خاص التزاماهتا األخرية وادلتمثلة يف الشراكة األوروبية واالنضمام 
 إضافة األعضاءللدولة اليت تفضل على ىده ادلعايري بالنسبة  OMCادلنظمة  التجارة العادلية   إىل
صعوبات  كبرية لتقييم أصوذلا  األخريةعملية خصخصة ادلؤسسات وجدت ىذه  إطارذلك يف  إىل

حسب قيمتها احلقيقية يف السوق النعدام شفافية وضع احلسابات من جهة ومن جهة أخرى فقدان 
كما يهدف ىذا النظام الصرامة و االنضباط احملاسيب وىذا ما أثبتو الفضائح ادلالية لعدة مؤسسات  

 الذيلتلبية حاجات ادلستخدمني للمعلومات ادلالية واحملاسبية وخاصة ادلستثمرين الوطنيني والدوليني 
ضغطا اقتصاديا  اآلخرينيقف اختالف الطرق احملاسبية كحجر عثرة أمامو كذلك فقد مارسا ىذين 

يف ظل الذي  75_35وطين نسخة ال احملاسيبادلخطط  إصالحعلى السلطة العمومية لتعجيل عملية 
سنة دون تعديل بالرغم من النقائص اليت كان يعانيها واليت سبس كل  30اقتصاد سلطط وبقي 

القوائم ادلالية ادلقدمة مرور بالقواعد عدا التقييم  إىلاجلوانب ابتداء من ادلبادئ العامة اليت يقوم عليها 
 والتصنيف احلسابات 

ت اجلزائر على التخلي عن ادلخطط احملاسيب الوطين الذي  م يعد قادرا وغريىا أجب  األسبابكل ىذه 
 العودلة وتعويضو بنظام زلاسيب جديد ذو مرجعية دولية  على مواكبة التطورات االقتصادية وأثار

                                                           
31،ص8006مكتبة االشركة الجزائرية بودواو الجزائر _شعيب شنوف ،محاسبة المؤسسة طبق المعايير الدولية ، جزء األول ،   3 
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 1:مراحل انجاز النظام المحاسبي المالي الجديد  ثانيا

واليت  الوطينبدأت عملية لإلصالحات حول ادلخطط احملاسيب  2001الثاين لسنة  الثالثيبداية من 
العديد من اخلباء احملاسبيني الفرنسيني  إىل أوكلتمولت من طرف البنك الدويل ، ىذه العملية 

وبالتعاون مع رللس الوطين للمحاسبة وربث إشراف وزارة ادلالية ،حبيث وضعت على عاتقهم 
نظام زلاسيب جديد يتوافق مع ادلعطيات  إىلدلخطط احملاسيب الوطين وربويلو مسؤولية تطوير ا

 االقتصادية اجلديدة وادلتعاملني االقتصاديني وقد مرت ىذه العملية بأربعة مراحل 

 وىي:

 PCNتشخيص حالة تطبيق سلطط احملاسيب الوطين المرحلة األولى : 

 يد ادلرحلة الثانية :إعداد مشروع نظام احملاسيب جد

 ادلرحلة الثالثة :التكوين للمخطط احملاسيب اجلديد وادلعايري احملاسبية  الدولية 

 ادلرحلة الرابعة :ادلساعدة على ربسني تنظيم وعمل اجمللس الوطين للمحاسبة 

 ويف النهاية ادلرحلة األويل وضعت ثالثة خيارات شلكنة وىي :

ين بشكلو احلايل ،وحصر عملية اإلصالح يف بعض اخليار األول :اإلبقاء على ادلخطط احملاسيب الوط
 التعديالت التقنية ادلسايرة للتغيريات اليت عرفها احمليط االقتصادي والقانوين يف اجلزائر 

اخليار الثاين :اإلبقاء على ادلخطط احملاسيب الوطين ببنيتو وىيكلو والعمل على ضمان توافقو مع 
 احملاسبية الدولية  احللول التقنية اليت أدخلتها ادلعايري

اخليار الثالث :يتمثل يف اصلاز نسخة جديدة بشكل حديث للتطبيقات ادلفاىيم ،القواعد واحللول اليت 
 IASC1أرسلتها ىيئة ادلعايري احملاسبية الدولية 

                                                           
 _مداني بن بلغيت ، أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية ، أطروحة الدكتورة كلية العلوم االقتصادية ،3

351_358،ص ص8002الجزائر   
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بعد تقدمي اخليارات الثالثة ادلقًتحة من طرف اجمللس الوطين للمحاسبة الجزائر لإلصالح : االختيار
الثالث ادلتعلق دبعايري احملاسبة الدولية والذي  باختيارالفرنسي قام اجمللس الوطين للمحاسبة اجلزائر 

 يشكل ربوال كامال بالنسبة للنظام القدمي 

دويل يفضلون تطبيق معايري احملاسبة الدولية وكما سبق أن ذكرنا فإن البنك العادلي والصندوق النقد ال
من طرف البلدان اليت تعتمد على مواردىا ،حيث قام البنك العادلي بتمويل عملية اإلصالح احملاسيب 

 يف اجلزائر والذي كان لو أثر على اخليار اجلزائر للتغيري اجلدري الذباه اإلصالح 

 2006جويلية 12بداية من بعني االعتبار  وأخذهسبت دراسة ادلشروع اجلديد 

يف رللس احلكومة وىذا ادلشروع يأخذ رلمل ادلعايري ادلوجودة ضمن معايري التقارير ادلالية الدولية 
IFRS   التاليةوالذي يأخذ األوجو : 

  القوائم  وأىدافاإلطار ادلفاعلي )تعريف ورلال التطبيق ، مستعملو القوائم ادلالية ،طبيعة
 ادئ األساسية للمحاسبة (ادلالية ، قواعد وادلب

 اصة بالتقييم والتسجيل احملاسيبالقواعد العامة واخل 
 ( جدول حساب النتيجة ،جدول التدفقات اخلزينة ، جدول  ادليزانيةعرض القوائم ادلالية ،

 تغريات رؤوس األموال وادلالحق (
  مدونة وسري احلسابات 
  إثباتبالسجالت احملاسبية ، الدفاتر احملاسبية ،تنظيم احملاسبة )التنظيم وادلراقبة ،عدم ادلساس 

 وحفظ ادلستندات احملاسبية (

 

 

                                                                                                                                                                                     
3-Samir merouani ,le projet du nouveau system comptable financier algerien ,mémoire de 
magistare,ESC ,anne2006 /2007, p70 
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 المطلب الثاني :بنية وطبيعة النظام المحاسبي المالي الجديد 

 مفهوم النظام المحاسبي المالي  1

ىو نظام يقوم بتنظيم ادلعلومة ادلالية حبيث يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية يتم تصنيفها 
تقييمها وتسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة على الوضعية ادلالية وشلتلكات الكيان و 

)شخص طبيعي أو معنوي ( صلاعتو  ووضعية خزينتو يف هناية السنة ادلالية ،حيث يتضمن النظام 
 :احملاسيب ادلايل معطيات جديدة ربتوي على مجلة من ادلبادئ احملاسبية والقوائم ادلالية كما يتضمن 

  تصنيف الكتل احملاسبية واجملموعات 
  ربديد احلسابات 
  وضع القوائم ادلالية 
 سبية اليت ربكم الدورة احملاسبيةربديد ادلبادئ احملا 

 1مجال التطبيق  2

معنوي ملزم دبوجب نص قانوين أو تنظيمي  أويطبق النظام احملاسيب ادلايل على كل شخص طبيعي 
 دبسك زلاسبة مالية ،مع مراعاة األحكام اخلاصة هبا ،

 يستثين من رلال التطبيق ىذا النظام األشخاص ادلعنويون اخلاضعون إىل القواعد احملاسبية العمومية 

 ومنو يلتزم دبسك احملاسبة ادلالية كل من :

 جاري الشركات اخلاضعة ألحكام القانون الت 
  التعاونيات 
  األشخاص الطبيعيون وادلعنويون ادلنتجون للسلع واخلدمات التجارية وغري التجارية ،إذا كانوا

 مبنية على عملية متكررة  اقتصاديةؽلارسون نشاطات 
  كل األشخاص الطبيعيون أو ادلعنويون اخلاضعون لذلك دبوجب نص قانوين أو تنظيمي 
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  يتعدي رقم أعماذلا وعدد مستخدميها ونشاطها احلد ادلعني  الؽلكن للكيانات الصغرية اليت
 ،أن سبسك زلاسبة مالية مبسطة 

 طبيعة النظام المحاسبي المالي  3

 سبحور عملية اإلصالحات للمخطط احملاسيب الوطين حول العناصر التالية :

  بناء إطار تصوري للنظام احملاسيب ادلايل اجلديد 
  إعطاء مفاىيم جديد لألصول ،اخلصوم ،رأس ادلال ، األعباء ،النواتج 
  ربديد طرائق التقييم احملاسيب 
  تنظيم مهنة احملاسبة 
  إعداد ظلاذج للقوائم ادلالية اخلتامية ووضع جداول وإيضاحات خاصة للمفاىيم واجلداول

 ادللحقة 
  ربديد احلسابات واجملموعات 
 سري احلساباتميكانيزمات  ربديد قواعد و 

ؽلكن القول أنو حسب طبيعة النظام احملاسيب ادلايل اجلديد للمؤسسات من خالل عملية اإلصالحات 
 وبناء اإلطار التصوري ،ؽلكن أن يساىم يف تنظيم مهنة احملاسبة بشكل أكثر شلا كانت عليو سابقا 

 1بنية النظام المحاسبي المالي الجديد  4

 اجلديد على سبعة رلموعات أساسية وىي :ػلتوي اإلطار احملاسيب 

 الصنف األول :حسابات رأس األموال 

 الصنف الثاين : حسابات التثبيتات 

                                                           
1
 86_84_شعيب شنوف ، مرجع سابق ،ص ص  
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 وادلنتجات قيد التنفيذ  ناتو ادلخز الصنف الثالث :حسابات 

 الصنف الرابع :حسابات للغري 

 الصنف اخلامس : حسابات ادلالية 

 الصنف السادس :حسابات األعباء 

 بع :حسابات ادلنتجات الصنف السا

غري ادلستعملة يف مستوى اإلطار احملاسيب ؽلكن للكيانات استعماذلا حبرية وذلك  8،9أما األصناف 
 إلتزماهتا ادلالية خارج ادليزانية  دلتابعة زلاسبتها التسيريية و

 1النظام المحاسبي المالي  و أهداف المطلب الثالث :مبادئ وخصائص

للنظام احملاسيب ادلايل على ادلبادئ زلاسبية أساسية وخصائص ؽلكن أن ػلتوى اإلطار التصوري 
 نستعرضها فبما يلي :

  أوال :المبادئ المحاسبية األساسية

 تتمثل ادلبادئ األساسية فيما يلي :

  مبدأ السنوية 
  مبدأ استقالل الدوارات 
  االستمراريةمبدأ  
  مبدأ التكلفة التارؼلية 
  مبدأ عدم ادلقاصة 
  مبدأ احليطة واحلذر 

                                                           
1
 13_10_شعيب شنوف ، مرجع سابق ،   ص ص  
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  مبدأ الوحدة احملاسبية 
  مبدأ إثبات وحدة النقد 
  عدم ادلساس بادليزانية االفتتاحية 
  مبدأ الصورة العادلة 
  مبدأ ادلداولة يعتمد ىذا ادلبدأ على احلفاظ على طرائق احملاسبية 
  مبدأ تغليب الواقع االقتصادي على الشكل القانوين :يعتب ىذا ادلبدأ جديد يف اجلزائر يقر

ىذا ادلبدأ التعامل مع األحداث االقتصادية حسب الواقع ادلايل وليس حسب الظاىر القانوين 
 ،فمن خالل ىذا ادلبدأ ؽلكن تسجيل قرض اإلغلار ضمن عناصر ادليزانية 

 1للمعلومات المالية  ثانيا :الخصائص النوعية

اخلصائص ىي الصفات اليت ذبعل ادلعلومة ادلقدمة يف الكشوف ادلالية مفيدة للمستعملني ويتمثل يف 
 يلي : ما

القرارات  ازباذ: تكون أي معلومة ذات داللة عندما تستجيب الحتياجات ادلستعملني يف الداللة
وتعطي دلستعملي القوائم ادلالية نظرة حول الوضعية ادلالية للمؤسسة وتساعدىم يف تقييم األحداث 

 ادلاضية احلالية وادلستقبلية 

:تكون أي معلومة ذات مصداقية عندما زبلوا من األخطاء واالضلرافات ،ويستطيع  المصداقية
 : اآلتيةا استنادا إىل ادلقاييس ادلستعملني أن يضعوا تقثهم فيها وإذا مث إعدادى

  البحث عن الصورة الصادقة 
  أولوية الواقع االقتصادي على ادلظهر القانوين 
  احليادية 
 احليطة 

                                                           
1
 13_10_شعيب شنوف ، مرجع سابق ،  
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  الشمولية 

:تكون ادلعلومة قابلة للمقارنة إذا مت إعدادىا وتقدؽلها بصفة متناسقة تسمح  قابلية المقارنة
 دلستعملها القيام دبقارنات مهمة يف الزمن وبني ادلؤسسات 

: ادلعلومات ادلعطاة يف القوائم ادلالية غلب أن يكون مفهومة من طرف ادلستعملني  قابلية للفهم
ة قاعدية يف األعمال ،النشاطات االقتصادية واحملاسبية باقًتاض أن ىؤالء ادلستعملني ؽللكون معرف

 ،أي أن ىذه ادلعلومات غلب أن تكون غري معقدة 

 1أهداف النظام المحاسبي المالي 

 يلي : من أىم أىداف نظام احملاسيب ادلايل نذكر ما

  ترقية النظام احملاسيب اجلزائري ليتوافق واألنظمة احملاسبية الدولية 
  االستفادة من ذبربة الدولة ادلتطورة يف تطبيق ىذا النظام 
  االستفادة من مزايا ىذا النظام خاصة من ناحية تسيري ادلعامالت ادلالية احملاسبية وادلعاجلة

 ادلختلفة 
  اجلزائر من خالل ذبنبو ادلشاكل  إىلأمال يف جلبو  األجنيبتسهيل العمل احملاسيب للمستثمر

 اسبية االختالف الطرق احمل
  الشفافية يف عرض ادلعلومات  إىلالعمل على ربقيق العقالنية من خالل الوصول 
  زلاولة جعل القوائم احملاسبية ادلالية وثائق دولية تتناسب مع سلتلف الكيانات األجنبية ،وتعزيز

 لدى ادلنظمات ادلالية والتجارية العادلية  مكانو وثقة اجلزائر
 عية ادلالية واألداء وتغيريات الوضعية ادلالية عن ادلؤسسة إعطاء صورة صادقة عن الوض 

                                                           
1
، الجزائر ، ص 4مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد  (IAS/IFRS)_عاشور كنوش ، متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد في الجزائر ،  

78. 
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  التمكن من القابلية للمقارنة للمؤسسة نفسها عب الزمن وبني ادلؤسسات على ادلستويني
 الوطين والدويل 

  ادلساعدة على ظلو ومرد ودية ادلؤسسات من خالل سبكينها من معرفة أحسن اآلليات
 ًتط نوعية وكفاءة التسيرياالقتصادية واحملاسبية اليت تش

 احلسابات بكل ضمان للمسريين وادلساعلني وادلستعملني، اآلخرين   تسمح دبراقبة
 كادلستخدمني والدائنني حول مصداقيتها وشرعيتها وشفافيتها 

  نشر معلومات كافية وصحيحة موثوق هبا وشفافة تشجع ادلستثمرين وتسمح ذلم دبتابعة
 أمواذلم 

  ادلساعدة يف إعداد اإلحصائيات واحلسابات االقتصادية للقطاع على ادلستوى الوطين من
  ادلرضيةخالل معلومات تتسم بادلوضوعية ادلصداقية والسرعة 

  توفري ترقية للتعليم احملاسيب والتسيري ترتكز على قواعد مشًتكة 
  يسمح بتسجيل بطريقة موثوق هبا  وشاملة رلموع تعامالت ادلؤسسة دبا يسمح بإعداد

 التصاريح اجلبائية دبوضوعية ومصداقية 
  تستفيد الشركات ادلتعدد اجلنسيات بًتابط أحسن مع التقرير الداخلي بفضل عودلة اإلجراءات

 احملاسبية للعدد من الدول 
 ادلوجودة اليت تسمح بأقل التكاليف من  ادلعلوماتيةئل يتوافق النظام اجلديد كلية مع الوسا

 طية وعرض وثائق التسيري حسب النشاتسجيل البيانات احملاسبية وإعداد القوائم ادلال
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 المبحث الثاني : مراحل العمل المحاسبي  

ؼلضع العمل احملاسيب لعدة إجراءات ومراحل ،بداء بتحليل ادلدخالت أي البيانات تسجيلها إىل غاية 
احلصول على سلرجات ادلثمتلة يف القوائم ادلالية لبيان ادلركز ادلايل للمؤسسة ،وبيان نتائج األعمال لذا 

وكذا الدفاتر الضرورية  سنحاول من خالل ىذا ادلبحث توضيح سلتلف اإلجراءات وادلراحل احملاسبية
 لسري العمل مع إبراز أعلية القيد ادلزدوج يف كل ىذه ادلراحل 

 1المحاسبي العمل المطلب األول :تنظيم 

من خالل النظام احملاسيب ادلايل اجلديد غلب على ادلؤسسات واخلاضعني ذلطا النظام مراعاة واحًتام 
 ادلبادئ والقواعد  التالية :

 ػلًتم فيها ادلبادئ احليطة واحلذر ، الدقة ادلصداقية الشفافية واإلفصاح  احملاسبة ينبغي أن 
  ينبغي أن يكون داخل كل كيان دليل عمل ادلراقبة وادلراجعة الداخلية واخلارجية 
  سبسك احملاسب ادلالية بالعملة الوطنية ادلتمثلة يف الدينار اجلزائري 
  ربويل العمليات ادلدونة بالعملة األجنبية إىل العملة الوطنية حسب الشروط والكيفيات احملددة

 يف ادلعايري احملاسبية 
  تكون األصول واخلصوم الكيان زلل جرد من حيث الكم والقيمة مرة يف السنة على األقل

 الثبوتية ،على أساس فحص مادي وإحصاء للوثائق 
  كل تسجيل زلاسيب ينبغي أن ؼلضع دلبدأ "القيد ادلزدوج " وبدون مقاصة 
  ػلدد كل تسجيل زلاسيب مصدر كل معلومة ومضموهنا ،ىكذا مرجع الوثيقة التبوثية  يستند

 إليها 
  يستند كل كتابة زلاسبية على وثيقة ثبوثية مؤرخة ومثبتة على ورقة أو أي دعامة تضمن

 أعادة زلتواىا على األوراق  ادلصداقية احلفظ وإمكانية

                                                           
1
 82_ 30، المادة SCFالمتضمن  8005نوفمبر 83المؤرخ في  33_  5_ القانون رقم  
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  غلب القيام بإجراء قفل موجو إىل ذبميد التسلسل الزمين وضمان عدم ادلساس بالتسجيالت 
  سبسك الكيانات اخلاضعة ذلذا القانون دفاتر زلاسبية تشمل دفاتر اليومية ودفًتا كبريا )األستاذ

ًت الكبري بالقدر الذي يتوافق مع (ودفًت اجلرد وؽلكن إعداد دفاتر مساعدة لدفًت اليومية والدف
 حجم كل كيان ،مع مراعاة الكيانات الصغرية 

  تسجيل يف الدفًت الكبري رلاميع وأرصدة حركة احلسابات خالل فًتة زلاسبية معينة 
  تنقل يف دفًت اجلرد ادليزانية وحسابات النتائج 
 ق التبوثية غلب أن ربفظ دلدة كل الدفاتر احملاسبية أو الدعامات اليت تقوم مقامها وكذا الوثائ

 سنوات على األقل  10
  يرقم رئيس احملكمة مقر ادلؤسسة ويؤشر على دفًت اليومية ودفًت اجلرد، وغلب أن تكون الدفاتر

 احملاسبية ادلرقمة وادلؤشرة عليها بدون ترك بياض أو تغيري من أي نوع كان أو نقل إىل اذلامش 
 الية مبسطة لضبط يومي اإليرادات والنفقات ،وتلتزم سبسك الكيانات اخلاضعة حملاسبية م

 سنوات اآليل 10حبفظ الوثائق دلدة 

 التسجيل المحاسبي مراحل المطلب الثاني :

 :تسجيل في دفتر اليومية :المرحلة األولى 

تعريف : ىو دفًت القيد األصلي للبيانات احملاسبية وىو دفًت القانوين الذي يلزم ادلؤسسة بإمساكو 
يقيد بو رلمل العمليات ادلالية اليت ربدث يف ادلؤسسة بوضوح ،و مرتبة ترتيبا تارؼليا يوما بيوم حيث 

 1طبقا لألصول والقواعد احملاسيب

 

 
 

                                                           
1
 .34ص  8001_عاشور كنوش ، محاسبة العامة ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر  
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 (       دفًت اليومية 1-1جدول رقم )                

رقم احلساب 
 ادلدين 

رقم 
احلساب 

 الدائن 

 مبلغ الدائن  مبلغ ادلدين  البيان

 
Xx 

 
 
Xx 

 التاريخ 
 من ح/اسم احلساب ادلدين 

 إىل اسم احلساب الدائن            
 شرح العمليات وادلستندات ادلثبتة ذلا 

 
xx 

 
 
xx 

 :عاشور كتوش،زلاسبة عامة ،مرجع سابق ص   ادلصدر 

 البيانات التي تتضمنها دفتر اليومية :

 1تتضمن اليومية بيانات التالية :

  أرقام احلسابات 
  رقم حساب ادلدين ورقم حساب الدائن 
  اسم احلساب 
  تاريخ تسجيل العملية 
  ادلبالغ ادلدينة وادلبالغ الدائنة 
  شرح رلز للعملية يسمى البيان 
  يف النهاية كل صفحة يومية  ضلسب  ادلبالغ الدائنة وادلدينة ونثبت يف األسفل وينقل للصفحة

 ادلوالية مع كتابة عبارة مرحل يف البيان 

 

                                                           
1
 .323، ص 3777المطبوعات الجامعية ، الجزائر بويعقوب عبد الكريم أصول المحاسبة العامة ديوان - 
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  كل تسجيل أو قيد ال بد أن ؼلضع دلبدأ القيد ادلزدوج كما سبق و أن ذكرنا سوار كان 
 القيد بسيط : وجود حسابني فقط أحدعلا مدين و األخر دائن  .1
 القيد ادلزدوج :وجود أكثر من حسابني  .2

 ثانيا : الترحيل إلى دفتر األستاذ العام والترصيد 

ىو رلموعة احلسابات ادلفتوحة يف دفًت خاص لدي ادلؤسسة ويعتب ىذا الدفًت "الدفًت تعريف : 1
 ادلرجع " يف النظام احملاسيب ،ويستخدم كأداة لتبويب ويلخص العمليات ادلالية يف إعداد القوائم ادلالية 

دفًت اليومية اىل  حيث يتم فيو عملية نقل ادلبالغ ادلدينة والدائنة يف كل عملية مالية عقب تسجيلها يف
 1حساباهتا ادلتعلقة هبا يف دفًت األستاذ تسمى بلغة احملاسبة الًتحيل 

 2:يتم الًتحيل كما يلي : كيفية الترحيل  2

  يرحل ادلبلغ ادلدين يف دفًت اليومية العامة إىل احلساب ادلرافق يف دفًت األستاذ و يسجل يف
 جانب ادلدين لو 

 ني رلموع اجلانب ادلدين  ورلموع اجلانب الدائن لكل عملية مع التأكد من ربقيق التوازن ب
 ترحيل وهبذا تضمن تطبيق مبدأ القيد ادلزدوج 

 3:يتم آلية الًتصيد على النحو التايل :الترصيد  3

  يتم مجع ادلبالغ الظاىرة يف كل حساب يف اجلانب ادلدين وكذلك ادلبالغ الظاىرة يف جانب
 الدائن 

 

                                                           
1
 43عاشور كنوش ،محاسبة العامة ،مرجع سابق ،ص- 

 
2
 .76ص 8000جزء األول ،الدار هومة ، الجزائر ،  IAS/IFRSحنيفة ربيع ، الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية - 

3
 .301ص  8002لمالية طبعة الثالثة ، جزء األول ، دار الميسرة لنشر ، األردن حسام الدين مصطفى الخدش و آخرون ، أصول المحاسبة ا- 
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  يسجل اجملموع األكب يف كال احلالتني 
  يسجل الفارق يف اجلانب األول ويعتب الفارق  زلاسبيا ىو الرصيد وسنجد أن ىناك ثالثة

 احتماالت

 رصيد مدين عندما يكون رلموع ادلبالغ ادلدينة أكب من رلموع ادلبالغ الدائنة  

 موع ادلبالغ ادلدينة رصيد دائن عندما يكون رلموع ادلبالغ الدائنة  أكب من رل .1
 حسابا مرصدا عندما يكون رلموع ادلبلغني متساويا .2

 1:إعداد ميزان المراجعة  المرحل الثانية 

 أوال: تعريف ميزان المراجعة 

ىو كشف بأرصدة احلسابات أو اجملاميعها الدائنة وادلدينة ويهدف إىل اكتشاف األخطاء ويسهل 
 إعداد احلسابات اخلتامية وادليزانية ،كما يعرفو البعض بأنو أداة لقياس التوازن احلسايب 

 2ؽلكن تقسمها إىل نوعني :ثانيا : أنواع الموازين المراجعة : 

 ؽلكن أن يتخذ ميزان ادلراجعة عدة أشكال من حيث الشكل حسب الشكل :  1

ميزان ادلراجعة باجملاميع :ىو جدول ػلتوى على قائمة كل حسابات دفًت األستاذ  (1
جبانبيها ادلدين و الدائن لفًتة معينة الذي ينتقل فيهما رلاميع احلسابات قبل استخراج 

 األرصدة 
أحدعلا لألرصدة ميزان ادلراجعة باألرصدة :ىو جدول مكون من عمودين ؼلصص  (2

 ادلدينة واألخرى الدائنة لكل احلسابات الواردة يف دفًت األستاذ ولفًتة معينة 

 

                                                           
863حسام الدين مصطفى ، مرجع سابق ص -

1
  

304-302ص ص  8000، جزء األول ، الدار الهومة ، الجزائر،، الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية حنفة بن ربيع -  
2
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ميزان ادلراجعة باجملاميع واألرصدة :زيادة يف احلرص على ادلراجعة والتحقق يعد يف  (3
 احلياة العلمية جدول للميزانني السابقني معا ويكون شكلو كالتايل :

 األرصدة  اجملاميع  اسم احلساب  رقم احلساب 
 دائنة مدينة  دائنة  مدينة   

Xxx  xx xx xx xx 
 لتحقيق مبدأ القيد ادلزدوج يشًتط ربقيق ادلساواة التالية :

 اجملاميع ادلدينة = اجملاميع الدائنة           2= رلموع  1رلموع 

 األرصدة ادلدينة =األرصدة الدائنة             4=رلموع 3رلموع 

 =رلموع اليومية العامة  2=رلموع 1رلموعى

 ؽلكن أن ظليز ثالثة أنواع  حسب مرحلة اإلعداد : 2

ميزان ادلراجعة قبل اجلرد :يتم إعداده دوريا ،كما سبق شرحو فهو دبثابة وقفة دوريا  (1
 دلراجعة احملاسبية للعمليات ادلالية اليت حدثت خالل الدورة 

تحقق من صحة ادلعاجلة خالل الدورة ،تقوم ادلؤسسة ميزان ادلراجعة بعد اجلرد :بعد ال (2
ة قيود تسوية زبضع لنفس ادلراحل كأعمال الدورة تسجيل دبعملية اجلرد اليت تتبعها ع

،ترحيل و ترصيد لذا يعتب ىذا ادليزان دبثابة مراقبة صحة تطبيق مبدأ القيد ادلزدوج 
 أتناء القيام بأعمال هناية الدورة 

لخص : تتبع قيود التسوية بقيود اإلقفال اليت تكون كأخر ميزان ادلراجعة ادل (3
التسجيالت يف اليومية ويلها الًتحيل والًتصيد ،فيكون ميزان ادلراجعة ىذا ملخص 

 لكل احلسابات اليت سيظهر فيها بعد يف القوائم ادلالية 
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 1إن اذلدف من إعداد ميزان ادلراجعة يتمثل فيما يلي  ثالثا:أهداف إعداد ميزان المراجعة :

  يعتب ميزان ادلراجعة وسيلة تأكيد مبدئي من توازن احلسابات يف دفًت األستاذ 
  خطوة سبهيدية إلعداد احلسابات اخلتامية وادليزانية العامة يساعد على اكتشاف األخطاء اليت

 د احلسابات اخلتامية عدا‘تؤثر على توازنو شلا يؤدي إىل تصحيحها قبل 

مالحظة ىامة  :ميزان ادلراجعة بعد اجلرد قد ال يساعد يف حاالت خاصة على اكتشاف األخطاء 
 بالرغم من توازن يف ميزان ادلراجعة 

 :تصحيح األخطاء  المرحلة الرابعة 

 قد ػلدث عدم التوازن يفأوال :اكتشاف األخطاء التي تؤدي إلى عدم توازن ميزان المراجعة :
ميزان ادلراجعة نتيجة خطأ واحد أو عدة أخطاء والكتشاف ىذه األخطاء فال بد من إتباع 

 اإلجراءات كما يلي :

التحقق من صحة مجع خانيت ميزان ادلراجعة ،وؽلكن ذلك بإعادة مجعها بطريقة سلتلفة مثل  (1
 اجلمع من األسفل إىل األعلى 

دلراجعة ،غلب الفرق يف ادليزان الذي غالبا ما إذا  م ؽلكن اخلطأ ناذبا من مجع خانيت ادليزان ا (2
( فعندئذ قد يكون سبب 9يرشدنا إىل مصدر اخلطأ فإذا كان الفرق يقبل القسمة على رقم )

 اخلطأ كتابة ادلبلغ معني بطريقة عكسية 
يف اخلانة  إدراجومقارنة ادلبالغ ادلثبتة يف ادليزان ادلراجعة مع تلك ادلوجودة يف دفًت األستاذ مث  (3

 الصحيحة دبيزان ادلراجعة 
 تتبع كل عمليات الًتحيل من دفًت اليومية إىل حسابات بدفًت األستاذ  (4
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 ثانيا :أنواع األخطاء وتصحيحها 

 1ىناك عدة تصنيفات لألخطاء احملاسبية ألننا ؽلكن أن نعتمد على تطبيق التايل :

 أخطاء السهو : 1

م القيام بتسجيل عملية ما أو عدم ترحلها ،أو ترحيل جلانب ىي أخطاء اليت تتمثل يف نسيان وعد
 واحد دون اجلانب ادلقابل لو :

:ىذا لن يؤثر على توازن ميزان ادلراجعة ،ولكن ؽلكن  إذا كان السهو في مرحلة التسجيل .1
اكتشاف ىذا النوع من األخطاء عند اجلرد ادلادي أو عند فحص ادلستندات ادلثبتة للعملية 

 ح ىذا اخلطأ بتسجيل العملية يف دفًت اليومية، مث ترحيلها لدفًت األستاذ،ويتم تصحي
ترحيل كل العملية ىذا لن يؤثر على التوازن  أعللناإذا -: إذا كان السهو في مرحلة الترحيل .2

 ادلراجعة لكن اكتشاف ىذا اخلطأ فقط بًتحيل ادلبلغ  للحسابات ادلعنية يف الدفًت 
عدم التوازن  إىلطرف آخر ادلدين و الدائن ىذا لن يؤدى إذا قمنا بًتحيل طرف دون -

رلاميع ادليزان ، وكذلك األرصدة ومنو ؽلكن اكتشاف ىذا النوع من األخطاء من طرف 
 ادليزان ،تصحيح ىذا بنقل ادلبلغ إىل جانب الناقص يف دفًت األستاذ 

األول عند التصحيح على  أن دفًت األستاذ ؽلكن الشطب فيو والكتابة يكون مغاير للونمالحظة : 
 خالف اليومية العامة 

تعتب أخطاء فنية على األخطاء اليت ربدث بسبب عدم الدقة يف عمليات األخطاء الفنية : - 2
 التسجيل ،الًتحيل أو الًتصيد أو بسبب عدم اإلدلام بادلبادئ احملاسبية 
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 األخطاء في كتابة المبلغ : 

يؤثر على التوازن ميزان ادلراجعة ،وؽلكن  اجلانبني ادلدين والدائن ، ىذا الإذا كان اخلطأ يشمل مبلغ -
اكتشاف اخلطأ بادلراجعة دلستنداتو،أما إذا كان اخلطأ يف جانب واحد ؼلتل التوازن ويكون ذلك 

 خاصة يف القيود ادلركبة يف احلالتني  

عليو غلب تصحيح اخلطأ إذا كان اخلطأ على مستوى التسجيل فال ؽلكن الشطب يف اليومية و -
 زلاسبيا كما يلي :

 :نقوم بإلغاء القيد اخلطأ وذلك بتسجيل القيد العكسي أو بطريقة ادلتمم الصفري أوال

 ثانيا :نقوم بتسجيل القيد الصحيح 

أما إذا كان اخلطأ على مستوى عملية الًتحيل ، ؽلكن أن صلد التوازن يف ميزان ادلراجعة دون أن -
لغو رلموع اليومية ، فيجب التصحيح بشطب ادلبلغ اخلاطئ يف احلساب وتسجيل يساوى رلموع مبا

 ادلبلغ الصحيح بلون مغاير لسابق 

إذا كان ادلبلغ خاطئا يف مرحلة الًتصيد،أي  اخلطأ كان يف استخراج قيمة الرصيد فيكمن تصحيح -
 اخلطأ بنفس الكيفية أعاله 

 الخطأ في جانب العملية -3

ؼللط بني اجلانب ادلدين والدائن سواء يف مرحلة التسجيل إذا جعل احلساب مدين يعين أن احملاسب 
عوض أن يكون دائنا والعكس صحيح ،ىذا ال يؤثر على التوازن ولكن ؽلكن أن ؼلل بطبيعة أرصدة 

 بعض احلسابات ،عند اكتشاف اخلطأ يلغى القيد أوال مث يصحح كما رأينا أعاله 
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تنقل ادلبلغ إىل عكس جانب احلساب الذي يظهر يف اليومية فيحدث يف مرحلة الًتحيل ؽلكن أن -
عدم التوازن يف ادليزان ادلراجعة ،عندىا غلب تصحيح بشطب ادلبلغ من اجلانب اخلاطئ وضعو يف 

 اجلانب الصحيح 

يتم الوقوع يف ىذا اخلطأ عند جهل احملاسب للحساب الصحيح  الخطأ في رقم الحساب :-4
خلط يف أرقام احلسابات عند التسجيل أو عند الًتحيل وىذا يؤثر على التوازن  ادلعين بالعملية أو

 ادليزان أوال

 المطلب الثالث :القوائم المالية 

تعد القوائم ادلالية وتقدم للمستخدمني اخلارجيني من قبل العديد من ادلؤسسات حوا العا م ، ورغم أن 
ردبا ظروف  فيهماأن ىناك فرقا بينهم تتسبب  ،إالالقوائم ادلالية قد تبدو متشاهبة بني بلد وأخر 

اجتماعية وقانونية سلتلفة وبسبب ما تتصوره بلدان سلتلفة من حاجات للمستخدمني ادلختلفني 
 للقوائم ادلالية عندما زبضع للمتطلبات الوطنية 

م احملاسيب بشكل ىي وسائط ربمل ادلعلومات ادلالية اليت ينتجها النظاأوال :تعريف القوائم المالية  : 
مقارن بني الدورة اجلارية والدورة السابقة ذلا إىل سلتلف مستخدمي ادلعلومات احملاسبية الدخلني 

 1واخلارجني وذلك الزباذ القرارات ادلالئمة 

 ومنو النظام احملاسيب ادلايل مخسة قوائم مالية وىي  IAS1وقد حدد ادلعيار 

  ادليزانية 
  جدول حسابات النتائج 
 تدفقات اخلزينة  جدول 
  جدول تغريات األموال اخلاصة 
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  ادلالحق 

إن األىداف اليت تسعى القوائم ادلالية إىل ربقيقها تنشأ أساسا من ثانيا :أهداف القوائم المالية : 
تلك القوائم، و انطالق من ربديد قطاعات  باستخداماحتياجات اجلهات اخلارجية اليت تقوم 

وحاجاهتم ادلشًتكة فإنو ؽلكن ربديد أىم األىداف القوائم ادلالية ادلتمثلة يف توفري  ادلستفيدين
ادلعلومات عن الوضع ادلايل واألداء والتغريات يف حالة ادلالية للمؤسسة اليت تعتب مفيدة لطائفة واسعة 

 1من ادلستخدمني الزباذ قراراهتم االقتصادية وذلك لتحقيق األىداف التالية :

 ادلعلومات النافعة لتقدير احتمال ربقيق تدفقات اخلزينة وكذلك أعلية ىذا التدفق  توفري
 وفًتات حدوتو ادلمكنة 

  وآثار  االلتزاماتالتعرف على الوضعية ادلالية للمؤسسة وخصوصا ادلوارد االقتصادية كذلك
 القابلة لتغري ادلوارد اليت تعكس أدائها  واألحداثالعمليات 

 أنشطة االستغالل وسبويل االستثمارات  باذباهيف ربقيق وإنفاق السيولة  تبني طرق ادلؤسسة
 واذباه عوامل اليت تؤثر على السيولة والقدرة على الوفاء 

  تقدمي معلومات عن درجة وطرق ربقيق األىداف احملددة من طرف ادلسريين 

ادلعلومات حول األداء فتوفر  ومنو فإن ادلعلومات حول وضعية ادلالية توفر أساسا من طرف ادليزانية أما
ادلالية فهي توفر من قبل  الواضعةمن طرف قائمة حساب النتيجة ، وفيما ؼلص ادلعلومات حول تغيري 

القرارات االقتصادية  ازباذادلعلومات  أخرى تكون مفيدة يف  إىلقائمة التدفقات اخلزينة ، إضافة 
 ،وىذا ما ؽلكن تلخيصو من خالل اجلدول التايل :
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 (أىداف القوائم ادلالية 3-1اجلدول رقم )                   

 تقدمي ادلعلومات حول :              

 تغريات الوضعية ادلالية  األداء  الوضعية ادلالية  
قياس قدرة ادلؤسسة على - 

 جين دخل للخزينة 
تقييم حاجة ادلؤسسة إىل -

قروض مستقبلية وتوزيع 
 تدفقات اخلزينة 

قياس قدرة ادلؤسسة على -
جين تدفقات للخزينة 

 اعتماد على ادلوارد ادلتاحة 
إعداد أحكام حول مدى -

الفعالية الالزمة اليت ينبغي 
توفرىا حىت تستطيع 
ادلؤسسة توظيف موارد 

 إضافية 

أخذ نظر حول -
النشاطات االستثمار 
التمويل ونشاطات 

 العمليات خالل الدورة 
أخذ نظرة حول قدرة -
ؤسسة على ربقيق ادل

مداخيل خزينة ومداخيل 
شبو اخلزينة مع ربديد 
حاجة ادلؤسسة إىل 
 استعمال ىذه التدفقات 

الوثائق 
 ادلرجع 

 جدول تدفقات اخلزينة  حساب النتيجة أساسا ادليزانية أساسا 

مصدر :محمد بوتين ،المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية ،الصفحات الزرقاء       
 51،ص  2212،الجزائر ،

 ثالثا :مستخدمو القوائم المالية وحاجاتهم إلى المعلومة 

ويشري إطار العمل إىل أن الشركات تعد قوائم ادلالية عامة موجهة ضلو احتياجات فئات سلتلفة من 
 ادلستخدمني من بينهم 

 فئة ىي :ومن أىم ادلعلومات اليت ربتاجها  ىذه ال المستثمرين الحاليين والمحتملين :
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  ادلعلومة اليت تساعد ادلستثمر يف ربديد مستوى توزيعات األرباح ادلاضية واحلالية وادلستقبلية
 وأي تغيري يف أسعار أسهم الشركة 

  ادلعلومات اليت تساعد ادلستثمر يف تقييم كفاءة إدارة الشركة 
 قارنة مع أسهم ادلعلومات اليت تساعد يف تقييم السيولة الشركة وتقييم أسهم الشركة بادل

 1شركات أخرى 

أرباب األعمال  ورحبيةيهتم ادلوظفون ،اجملموعات ادلمثلة ذلم بادلعلومات ادلتعلقة باستقرار الموظفين : 
،كما أهنم يهتمون بادلعلومات اليت سبنكهم من التقييم قدرة ادلنشأة على دفع أجورىم ، مكافأهتم و 

 تعويضاهتم ومزايا التقاعد وتوفري العمل 

بادلعلومات اليت تساعدىم على ربديد قيما إذا كانت قروضهم والفوائد  : يهتم ادلقرضونالمقرضون 
 ادلتعلقة هبا سوف تدفع ذلم عند معاد االستحقاق 

: يهتمون بادلعلومات اليت سبكنهم من ربديد ما إذا كانت  الموارد ون والدائنون التجاريون اآلخرون
ند االستحقاق ،وعلى الغالب يهتمون بادلنشأة على ادلدى القصري إذا  ادلبالغ ادلستحقة ستدفع ذلم ع

 كانوا معتمدين على استمرار ادلنشأة كعميل رئيسي ذلم 

يهتم العمالء بادلعلومات ادلتعلقة باستمرارية ادلنشأة خصوصا عندما يكون ذلم ارتباط طويل العمالء : 
 ادلدى معها و االعتماد عليها 

هتتم احلكومة ووكاالهتا بعملية توزيع ادلوارد وبالتايل أنشطة ادلؤسسة كما يطلبون الدولة وهيئاتها : 
بادلعلومات من أجل تنظيم ىذه األنشطة وربديد السياسات الضريبية وكأساس إلحصائيات الدخل 

 القومي وإحصائيات مشاهبة 

                                                           
محمد ابو ناصر ،جمعة حميدات،معايير المحاسبة و االبالغ المالي الدولية )جوانب نظرية وعلمية (، دار وائل للنشر ، عمان االردن -3

21،22،ص ص8006،   
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،ادلساعلة يف االقتصاد : لو اىتمام سلتلفة منها ما يتعلق بتوفري مناصب الشغل ادلعروضة  الجمهور
 1احمللى ،جودة ادلخرجاهتا من سلع وخدمات 

 رابعا:خصائص نوعية للقوائم المالية : 

ىي شليزات اليت غلب أن تتميز هبا ادلعلومات ادلعروضة يف القوائم ادلالية حىت تكون أساسا سليما 
 ئص وىي :الزباذ القرارات من قبل مستخدمني القوائم ادلالية وقد حددت بأربع خصا

فهم ادلعلومة بشكل مباشر من قبل قراء القوائم ادلالية مع  إمكانيةويقصد بذلك القابلية للفهم :  
افًتاض أن لديهم مستوي معقول من ادلعرفة والثقافة يف رلال األعمال والنشاطات االقتصادية 

 واحملاسبية أن لديهم الرغبة يف دراسة  ادلعلومة بقدر معقول من العناية 

تكون ادلعلومات مالئمة وذات فائدة عندما تفيد يف ازباذ القرارات لدى قراء القوائم ادلالية لمالئمة : ا
ومساعدهتم يف تقييم األحداث ادلتعلقة بادلنشأة سواء كان منها األحداث ادلاضية أو احلاضرة أو 

ألعلية النسبية فحسب ىذا ادلستقبلية وتوفري إمكانية التنبؤ ،وىذا ادلصطلح لو عالقة مباشرة دببدأ ا
ادلبدأ تكون ادلعلومة ذات أعلية إذا كان غياهبا أو عدم صحتها ؽلكن أن يؤثر على القرارات 

 االقتصادية دلستعملي القوائم ادلالية 

 االعتماديقصد بذلك خلوىا من األخطاء اذلامة والتحيز وتوفري إمكانية الموثوقية )المصداقية (: 
قة ،وتقدؽلها طبقا جلوىرىا و حقيقتها االقتصادية وأن تكون زلايدة وخالية من عليها دلعلومات الصاد

التحيز ،وتتخذ اإلجراءات الضرورية يف حاالت عدم التأكد من خالل شلارسة سياسة احليطة واحلذر 
،وعرض ادلعلومات بشكل كامل من فرض حدود األعلية النسبية والتكلفة وعدم حذف أي معلومات 

 رارات االقتصادية لقرائها تؤثر على الق

 

                                                           
1
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ويقصد بذلك جعل قراء القوائم ادلالية قادرين على إجراء ادلقارنات ادلختلفة   القابلية للمقاربة :
باعتماد على القوائم ادلالية وذلك من خالل االعتماد على أسس ثابتة يف عملية قياس وعرض األثر 
ادلايل لألحداث االقتصادية ،وكذا اإلفصاح عن السياسات احملاسبية ادلستخدمة يف القياس وإعداد 

م ادلالية واإلفصاح عن آثر التغيري يف تلك السياسات وإظهار القوائم ادلالية ادلقارنة للفًتات القوائ
 السابقة 

 1خامسا :عناصر القوائم المالية 

نص إطار العمل على أن القوائم ادلالية تعكس آثار ادلالية للعمليات واألحداث األخرى عن طريق 
القتصادية ،وىذا اخلصائص ىي عناصر القوائم ادلالية وضعها يف اجملموعات عامة وقف خلصائصها ا

وقد أشار إىل أن العناصر اليت ترتبط مباشر يقاس ادلركز ادلايل يف ادليزانية ىي األصول االلتزامات 
وحقوق ادللكية أما العناصر ادلرتبطة مباشرة بقياس األداء يف قائمة الدخل ،ىي الدخل وادلصروفات 

 صر بالتايل :وقد مت تعريف ىذه العنا

ىي موارد يتحكم فيها الكيان نتيجة ألحدث ماضية ويتوقع أن تتدفق منها منافع األصول : 
 اقتصادية مستقبلية إىل الكيان 

ىي التزامات حالية للكيان ناشئة من أحداث ماضية ويتوقع أن يؤدي تسويتها إىل االلتزامات : 
 تدفق ادلنافع االقتصادية خارج الكيان 

 ىي األصول سلصوم منها االلتزامات )وتعرف عادة باسم أموال محلة لألسهم (كية : حقوق المل

ىو زيادات يف ادلنافع االقتصادية وصورة تدفقات إىل الدخل أو ربسينات يف األصول أو الدخل : 
تناقصات  يف االلتزامات ،ينتج عنها زيادة يف حقوق ادللكية  )خبالف الزيادات الناذبة عن مساعلات 

 وادلكاسب  اإليرادالك (ويتضمن الدخل ادل
                                                           

 8004هني قان جريوننج ، ترجمة طارق حماد ، معايير التقرير المالية الدولية دليل تطبيق ، دار الدولية لالستثمارات الثقافية س م م ، مصر -3

6-5ص ص   
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ويعين التناقص يف ادلنافع االقتصادية يف صورة تدفقات إىل اخلارج أو نقص يف األصول المصروفات : 
أو تكبدت االلتزامات ينتج عنها تناقصات يف احلقوق ادللكية )خبالف التناقصات بسبب التوزيعات 

 للمالك (

،احلقوق ادللكية ،الدخل ،ادلصروفات ( يف القوائم  األصولدلالية )وينبغي االعًتاف لعنصر القائمة ا
 ادلالية 

 كان زلتمال أن أي منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند سوف تتدفق إىل الكيان أو منو 

فيما يتعلق باالعًتاف عرف إطار العمل  أخري كان للبند تكلفة أو قيمة ؽلكن قياسها دبوثوقية ،و
لبند يف القوائم ادلالية وإشارة   إظهارىا والقياسي بأنو عملية ربديد ادلبالغ النقدية اليت يتم االعًتاف هبا 

التالية بدرجات سلتلفة وبًتكيبات متباينة لقياس عناصر القوائم  األسسكذلك رلموعات ستخدم 
 ادلالية :

 التكلفة التارؼلية 

 تكلفة اجلارية ال

 تكلفة القابلة للتحقق 

 التكلفة احلالية 

 سادسا:عرض القوائم المالية 

تعتب القوائم ادلالية العناصر األساسية اليت تقوم من خالذلا نشاط ادلؤسسة يف شكل وثائق شاملة 
تقدم يف هناية كل دورة زلاسبية وسوف ضلاول من خالل ىذا ادلطلب عرض كل قائمة مالية على 

 دى ومعرفة أىم العناصر وادلعلومات اليت غلب أن تتوفر عليها ح
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: تتضمن العناصر ادلرتبطة بتقدمي الوضعية ادلالية للمؤسسة ،وتقدمي ادليزانية موجودات  الميزانية -1
والتزامات ادلؤسسة يف شكل واحد أو يف شكالن منفصالن عن بعضها البعض ،تضم معطيات السنة 

 1اخلاصة السنة ادلالية ادلاضية  رصدةاأل وادلالية اجلارية 

 2التالية : العناصرينبغي أن ربتوى ادليزانية على عناصر الميزانية : 1-1

، كات ،األصول ادلالية ، ادلخزوناتالتثبيتات العينية ، التثبيتات ادلعنوية ،اإلىتال من جانب األصول  :
واألصول ادلماثلة األخرى  اآلخرونأصول الضربية )مع التميز للضرائب ادلؤجلة ( ،الزبائن ،ادلدينون 

 ،خزينة األموال اإلغلابية ، معدالت اخلزينة اإلغلابية 

: رؤوس األموال اخلاصة قبل عمليات التوزيع ادلقررة أو ادلقًتحة عقب تاريخ من جانب الخصوم نجد
بني رأس ادلال الصادر واالحتياطات والنتيجة الصافية للسنة ادلالية والعناصر أخرى اإلقفال مع التمييز 

)مع التمييز  الضريبية،خصوم  اآلخرونالفائدة ،ادلوردين والدائنون  تتضمن،خصوم غري جارية اليت 
نة غري (، األرصدة التابعة لألعباء وللخصوم ادلماثلة )منتجات ادلثبتة مسبقا ( اخلزي اآلجلةللضرائب 

)مع التمييز لضرائب ادلؤجلة  الضريبية خصوم، اآلخرونجارية اليت تتضمن الفائدة ،ادلوردون والدائنون 
 (،األرصدة التابعة لألعباء واخلصوم ادلماثلة )منتجات مثبتة مسبقا (،اخلزينة األموال السلبية ومعدالت 

 اخلزينة السلبية 

عباء وادلنتجات ادلنجزة من الكيان خالل السنة ىو بيان ملخص لأل :3جدول حساب النتائج  -2
ادلالية وال يأخذ يف احلساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب ويبز بالتميز النتيجة الصافية للسنة 

 ادلالية الربح أو اخلسارة 

 

                                                           
65،ص  8006زائرية بودواو الجزائر ،، مكتبة الشاركة الج 3شعيب شنوف ،محاسبة مؤسسات طبق للمعايير الدولية ، ج

1
  

81، ص  8007نوفمبر  83، الصادرة في تاريخ  37جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد -
2
  

83-82، ص 37الجريدة الرسمية ، العدد  -
3
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 المعلومات الدنيا المقدمة في حساب النتائج :

  ربليل األعباء حسب طبيعتها ، الذي يسمح بتحديد رلاميع التسيري الرئيسية )اذلامش
 ( االستغاللاإلمجايل ،القيمة ادلضافة ،الفائض عن 

  ادلنتجات ادلالية واألعباء ادلالية 
  أعباء العاملني 
  الضرائب والرسوم والتسديدات ادلماثلة 
  التثبيتات غري ادلادية ادلخصصات لالىتالكات وخسائر القيمة اليت زبص 
 نتيجة األنشطة العادية 
 اإليرادات وتكاليف االستثنائية 
  النتيجة الصافية للفًتة قبل التوزيع 
  بالنسبة للشركات ادلساعلة  األسهمالنتيجة الصافية لكل سهم من 
  بالنسبة حلساب النتائج للمجمعات فيبني حصة ادلؤسسات ادلشاركة ادلدرلة حسب الطريقة

 لة يف النتيجة الصافية حصة الفوائد دوي األقلية يف النتيجة الصافية ادلعاد

غلدر بالذكر أنو للكيانات إمكانية تقدمي جدول حساب النتائج حسب الوظيفة يف ادللحق ،فتستعمل 
زيادة على مدونة حساب األعباء واإليرادات طبيعية ،مدونة حسابات حسب الوظيفة مكيفة مع 

  خصوصيتها واحتياجاهتا

يظهر تعريف جدول تدفقات اخلزينة من خالل ىدفو ،واذلدف منو جدول تدفقات الخزينة :  -3
ىو إعطاء مستعملي الكشوف ادلالية أساسا لتقييم مدى قدرة الكيان على توليد األموال ونظائر 

 1األموال وكذلك ادلعلومات بشأن استخدام ىذه السيولة ادلالية 

                                                           
87، ص 37الجريدة الرسمية ، العدد  -

1
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يقدم جدول تدفقات األموال مداخيل وسلارج دفقات الخزينة : المعلومات التي يقدمها جدول ت
 ادلوجودات ادلالية احلاصلة أتناء السنة ادلالية حسب مصدرىا 

  غري ادلرتبطة ال  األنشطةالتدفقات اليت تولدىا األنشطة اليت تتولد عنها منتجات وغريىا من
 وال بالتمويل  باالستثمارات

  التدفقات اليت تولدىا أنشطة االستثمار ،عمليات سحب أموال عن اقتناء وربصيل األموال
 عن بيع أصول طويلة األمد 

  التدفقات الناشئة عن أنشطة سبويل الناذبة عن تغيري حجم وبنية األموال اخلاصة أو القروض 
  رة دائمة وترتب بصو  حديتدفقات أموال متأتية من أسهم ،فوائد وحصص تقدم كال على

 من سنة مالية إىل سنة مالية أخرى يف األنشطة العملياتية لالستثمارات أو التمويل 

 وىذه التدفقات تقدم إما بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 

 ادلوردينوخروجها )الزبائن ، اإلمجاليةالطريقة ادلباشرة تقدمي العناوين الرئيسية لدخول األموال 
 ،الضرائب ........................(قصد إبراز التدفق ادلايل الصايف 

مقابل ىذا التدفق ادلايل الصايف بالنتيجة قبل الضريبة الفًتة ادلقصودة أما الطريقة غري مباشرة 
 تتمثل يف تصحيح النتيجة الصافية للسنة ادلالية مع األخذ باحلسبان :

 ري يف اخلزينة آثار ادلعامالت التجارية دون التأث 
  التغريات أو التسويات 
  التدفقات ادلالية ادلرتبطة بأنشطة االستثمار أو التمويل قيمة البيع الزائدة أو الناقصة 
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يشكل بيان تغيري رؤوس األموال اخلاصة ربليالت : 1بيان تغييرات رؤوس األموال الخاصة -4
منها رؤوس األموال اخلاصة للكيان خالل للحركة اليت أثرت يف كل عنوان من العناوين اليت تتألف 

 السنة ادلالية 

ات زبص احلركات ادلتصلة دبا ىذه ادلعلومالمعلومات الدنيا المطلوب تقدمها في هذا البيان : 
 : يأيت

  النتيجة الصافية للسنة ادلالية 
  تغيريات الطريقة احملاسبية وتصحيحات األخطاء ادلسجل تأثريىا مباشر لرؤوس األموال 
  ادلنتجات واألعباء األخرى ادلسجلة مباشرة يف رؤوس األموال اخلاصة ضمن إطار تصحيح

 األخطاء ىامة 
 ) عمليات الرمسلة )االرتفاع ،االطلفاض ،التسديد 
  توزيع النتيجة والتخصصات ادلقررة خالل السنة ادلالية 

 ملحق الكشوف المالية :-5

الية ،وىو يقدم ادلعلومات الالزمة لفهم احلصيلة ادللحق وثيقة تلخيص ،يعد جزاء من الكشوف ادل
 لقارئيوحساب النتيجة فهما أفضل ،ويتم كلما اقتضت احلاجة إىل ذلك ادلعلومات ادلفيدة 

مىت كانت ادلعلومات ذات طابع ىام   اآلتيةاحلسابات يشمل ادللحق على معلومات تتضمن النقاط 
 دلالية :كانت مفيد لفهم ادلعلومات الواردة يف الكشوف ا

  القواعد والطرق احملاسبية ادلعتمدة دلسك احلسابات وإعداد الكشوف ادلالية 
  مكمالت اإلعالم الضرورية حلسن فهم ادليزانية وحساب النتيجة وجدول التدفقات األموال

 وبيان تغيري رؤوس األموال اخلاصة 

                                                           
85-84، ًص ص  37الجريدة الرسمية العدد  -

1
  



 الفصل األول :                                               تقديم النظام المحاسبي المالي الجديد 
 

31 
 

  ع أو الشركة األم وكذلك ادلعلومات اليت زبص الكيانات ادلشاركة وادلؤسسات ادلشًتكة ،والفرو
ادلعامالت التجارية اليت تتم عند االقتضاء مع تلك الكيانات ومسريىا )طبيعة العالقات ،ظلط 

 ادلعاملة ،حجم ومبلغ ادلعامالت ، سياسة ربديد األسعار اليت زبص تلك ادلعامالت (
  ادلعلومات ذات الطابع العام أو اليت تعين بعض العمليات اخلاصة الضرورية للحصول على

 صورة وفية 
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 خالصة الفصل 

بعد قيام اجلزائر بأعمال اإلصالح تبنت فكرة معايري احملاسبة الدولية من خالل مشروع النظام احملاسيب 
ادلايل اجلديد والذي يستجيب دلتطلبات سلتلف ادلتعاملني من مستثمرين ومقرضني وغريىم حيث 

رية ضلو معايري يشكل ىذا النظام تغريا حقيقيا لثقافة احملاسبية ادلطبقة من طرف ادلؤسسات اجلزائ
 IAS/IFRSاحملاسبة واإلبالغ ادلايل الدويل 

حيث أن ىذا النظام اجلديد يتناول ادلبادئ والقواعد احملاسبية اليت أتت هبا ادلعايري احملاسبة الدولية 
خاصة تلك ادلتعلقة بالقوائم ادلالية وادلبادئ احملاسبية،أن النظام احملاسيب اجلديد أملتو عدة متغريات 

ما تعلق بالتحوالت ادلالية واالقتصادية اليت عرفتها اجلزائر مع مطلع التسعينات ،وأخرى متعلقة  منها
باحمليط الدويل والعودلة االقتصادية شلا يسمح بإعطاء دفع جديد للمؤسسات الوطنية لتقدم وضعيتها 

ادلؤسسات األخرى  ادلالية بكل شفافية والتكليف مع ادلعطيات اجلديدة و تقييم وضعها بادلقارنة مع
 ،وإظهار بوضوح قدرهتا التنافسية 
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 جمهيذ :

حػخبر الاؾدثماعاث ؾابها ، والخثبُخاث في الىظام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض اؾخػماُ إلاىاعص مالُت للخصُى غلى 

ضزل طمً جٍالُل  لت ؤيثر مً ؾىت في وشاغ اإلااؾؿت يإصل مً ؤصىلها ٍو مخاع ٌؿخػمل اإلاضة ػٍى

 اإلااؾؿت شِئا قشِئا ًلما جم اؾتهاليه 

لهاجسخلل ػغم الخصُى غلى الخثبُخاث في اإلااؾؿت مً شغاء ، بهخاج ، اهجاػ يما جسخلل ػغم  مً  جمٍى

ل الاًجاعي لِـ هظا قهؽ قالػمل ؤلاغاهاث الؿضاص ههضا بلى الانخىاء غلى الخؿاب ، الهغوض  وختى الخمٍى

ث زاصت في الخُاة اإلاداؾبي ال ًخىنل غىض حسجُل الضزُى بل جخؼلب الخثبُخاث مخابػت غضة جهىُا

اإلاداؾبُت للخثبُخاث التي ًمًٌ جصيُكها بلى زالر مغاخل هامت ،الضزُى في خىػة اإلااؾؿاث ؤغماُ الجغص 

 والخىاُػ 

خكصُل للظلَ ؾىف هداُو مً زالُ هظا الكصل بلهاء هظغة غلى ًل مغخلت مً هظه اإلاغاخل بش يء مً ا

ت  هم اإلاػالجاث اإلاداؾبُت الخاصت بها وهظا وقو  الىظام مؼ جبُان ؤباليؿبت للخثبُخاث الػُيُت واإلاػىٍى

 اإلاداؾبي اإلاالي 
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 ماهيت الخثبيخاث اإلابحث ألاٌو : 

 مطلب ألاٌو :مفهىم الخثبيخاث و أهىاعها 

 أوال :مفهىم الخثبيخاث 

حؿاهم الخثبُخاث اإلااصًت ٌشٍل حىهغي في مؿاغضة اإلايشإة في الهُام بإوشؼتها الغئِؿُت وحؿُحر ؤغمالها 

ًاهذ ػبُػت غملها مً وحىص ؤخض بىىص هظه ألاصُى   ،وجٍاص ال جسلى محزاهُت ؤي ميشإة مهما 

اؾبي الىػني ونض غغقذ خؿب الىظام اإلاداؾبي اإلاالي غضة ازخالقاث مهاعهت مؼ مػالجت اإلاسؼؽ اإلاد

كها ،وهظا  الخهُُمؾىاء في ػغف  لالؾدثماعاثالؿابهت  في يُكُت الدسجُل ػغف الاهخاليها وخيى في حػٍغ

"غهىص  IAS17  "اإلامخلٍاث واإلاػضاث والخجهحزاث "IAS 16 مىاقهت إلاا حاءث به غضة مػاًحر طاث غالنت وهي  

"  الاهسكاض" IAS36ؤلاًجاع"  ت " ،بال ؤهىا ؾىداُو مً زالُ هظا   IAS40في نُمت ألاصُى "الاؾدثماعاث الػهاٍع

  IAS 16اإلابدث صعاؾت الخثبُخاث اإلاالُت خؿب اإلاػُاع 

ال ًمًٌ الهىُ ؤن مىحىصاث اإلااؾؿت جخمثل قهؽ في اإلاىحىصاث اإلالمىؾت ،والتي جخمحز بىحىص ماصي ؾىاء 

ًان  ًاآلالث واإلاباوي ،ؤو  ل قُما ًمًٌ ؤن حػُىه وزُهت مً ممخلٍاث ًخمث عمؼي ًان هظا الىحىص الخهُهي 

اإلااؾؿت ؤن جخمثل في ؤصُى ؾحر ملمىؾت التي ال ًمًٌ بهٍاع وحىصها بدٌم ؤهمُتها وما ًمًٌ ؤن ًضقؼ 

 مهابلها مً ههىص 

 الخثبيخاث  ثاهيا :أهىاع 

 الخثبيخاث العيييت -1

حػغف الخثبُخاث الػُيُت غلى ؤنها ألاصُى ؤو الخصىم ؤو اإلاىحىصاث اإلااصًت اإلالمىؾت التي خعريف :ال1-1

ت،جهضًم الخضماث والاؾخػماُ ألؾغاض  ؤلاهخاجًجىػها الٌُان مً ؤحل  ،و الظي ًكترض ؤن حؿخؿغم  بصاٍع

 1ؤيثر مً ؾىت مالُت  بلىمضة اؾخػمالها 

 2لخالُت :وغمىما جخمحز الخثبُخاث اإلااصًت بالخصائص ا

  ولِـ بؿغض بُػها   ؤلاهخاحُتجهخني بؿغض اؾخسضامها في غملُت 

  اإلاباوي ،اإلاػضاث والؿُاعاث ................ ألاعاض يجخصل بالىحىص اإلااصي اإلالمىؽ مثل، 

                                                           
م ، محاضرة ألقٌت بمركز الجامعً الوادي ، السنة ناصر رحال عوادي و مصطفى عوادي ، معالجة المحاسبة لألصول الثابتة حسن ن  م -

8ص  9009الجامعٌة 
1
  

-999،ص ص 9008أمٌن السٌد لطفً ، إعداد وعرض الظواهر المالٌة فً ضوء المعاٌٌر المحاسبة الدولٌة ، الدار الجامعٌة ، األسكندرٌة ،  -

930
2
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  ض غً الؿىت وبالخالي قةن  ؤلاهخاجيجدؿم بؼُى غمغها بمػني ؤن ألاصل ؾُهضم زضماث للمشغوع جٍؼ

ؿدثني مً طلَ  جهؿمغليها الخصُى    ألاعاض يغلى غمغ ألاصل َو

: الهاغضة ؤن جخم الاغتراف بهظا الخثبُخاث ؤي حسجلها في صقاجغ اإلااؾؿت بطا الاعتراف بالخثبيخاث العيييت 1-2

 1جىقغ الشغػان الخالُحن 

ُ ؤن ًٍىن مً اإلادخمل ؤن ًدهو اؾخسضام هظه الشرط ألاٌو :  ميشإة ؤو مىاقؼ انخصاصًت مؿخهبلُت لل ألاصى

 الٌُان 

 ًمًٌ للميشإة نُاؽ جٍلكت انخىاء هظه ألاصُى بضعحت غالُت مً الضنتالشرط الثاوي : 

خؿب الىظام اإلاداؾبي اإلاالي قةن اغخباع الػىاصغ يخثبُذ ماصي ًضي الؾخػماُ الحضاباث اإلاضخعملت : -1-3

ًاهذ غلُه في اإلاسؼؽ ا الخؿاباث  إلاداؾبي الىػني الخالُت والتي ههضمها بمهاعهت مؼ ما 

 ( خؿاباث الخثبُخاث اإلااصًت 4-2حضُو عنم )

 PCNاإلاسؼؽ اإلاداؾبي الىػني  SCFالىظام اإلاداؾبي اإلاالي 

)مػضاث ؤلاهخاج  24(، ح  ألاعاض ي) 22خؿاباث : ح  21خؿاب الخثبُخاث الػُيُت  ح

 ) ججهحزاث احخماغُت ( 25(، ح

 ألاعض ي 211خؿاب 

  ألاعاض يغملُاث جغجِب وتهُئت  212خؿاب 

  ألاعاض ي 22خؿاب 

 اإلاباوي الاحخماغُت  25اإلاباوي ، 240خؿاب  اإلاباوي  213خؿاب 

 الخثبُخاث الػُيُت الازغي  218خؿاب 

مػضاث الىهل ،ججهحزاث احخماغُت ،مػضاث مٌخب 

الالى ، الؿالقاث اإلاخضاولت وؾحرها  ؤلاغالممنها ؤحهؼة 

 اث غحر الىاعصة اغاله مً الخثبُخ

ججهحزاث مٌخب  245مػضاث ههل ، 240خؿاباث 

ؾالقاث  246، 250غض  ما 25،ًل الكغوع خؿاب 

 مخضاولت 

 ؾحر مىحىص  جثبُخاث في شٍل امخُاػ  22خؿاب 

 اؾدثماعاث نُض الاهجاػ  28خؿاب  الخثبُخاث الػُيُت الجاعي اهجاػها  232خؿاب 

اث اإلاضقىغت غلى الدؿبهاث والخؿاب  238خؿاب 

 ػلباث الخثبُخاث 

 حسجل ؾابها في صىل الخهىم )صىل الغابؼ(

ًاث الخثبُخاث الػُيُت  281خؿاب   اهخالى الاؾدثماعاث  29خؿاب  اهخال

 اهخالى الاؾدثماعاث  29خؿاب  زؿائغ الهُمت غً الخثبُخاث الػُيُت  291خؿاب 

 246اإلاصذر حىفيت بً الربيع ،مرحع صابم رهره ، ص 

                                                           
992، ص 9009، دار الجامعٌة ، مصر،   9الدولٌة ، جعبد الوهاب ناصر على ، مبادئ المحاسبة المالٌة وفق المحاسبة -

1
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 الخثبيخاث اإلاعىىيت  -2

ٌػغف الخثبُذ اإلاػىىي غلى ؤهه ؤصل  IAS38خؿب الىظام اإلاداؾبي اإلاالي وإلاغحؼ للمػُاع الخعريف : - 2-1

ت ، ؾحر ههضي لِـ له وحىص ماصي ًغانبه الٌُان و ٌؿخػمله في بػاع ؤوشؼخه الػاصًت   1مدضص الهٍى

 2جٍىن ؤمام جثبُذ ؾحر ملمىؽ  ختىومً زالُ هظه الخػٍغل وؿخيخج الشغوغ الخالُت التي ًيبغي جىقغها 

له ، أ(عىصر كابل للدشخيص )محذد(: مػغوف ًمًٌ غؼله بمكغصه غً بهُت ألاصُى ،بُػه اهخهاله وجدٍى

ًان بشٍل مىكصل ؤو يجؼء مً مجمىغت يما ًمًٌ ؤن ًٍىن مدل  جيؿإ غنهاغهىص  جإححره ومباصلخه ؾىاء 

 خهىم والتزاماث 

وخؿب هظا الشغغ حؿدثني شهغة اإلادل )الشهغة صازلُا ألنها ؾحر مدضصة باليؿبت للماؾؿت وجضزل طمً 

 الخػٍغل شهغ اإلادل الخاعحُت للماؾؿت ألازغي اإلاىضمجت(

مًٌ ؤن جمىؼ اؾخكاصة الؿ  حر منها ب(مىعص جدذ الغنابت : جدهو اإلااؾؿت مً زالُ مؼاًا انخصاصًت ٍو

 ج(وحىص مؼاًا انخصاصًت مؿخهبلُت مىخظغة 

ت ًمًٌ ؤن ههؿمها بلى هىغحن هما :  3وإلغؼاء ؤمثلت غً ألاصُى اإلاػىٍى

  جثبُخاث ؾحر ملمىؾت التي ًٍىن وحىصها مدضصا ؤو إلاضة مدضصة بىاؾؼت الهاهىن ؤو الػهىص ؤو

الاجكانُاث ؤو لؿبب ػبُػتها التي جكغض طلَ مثل خهىم الازتراع وخهىم اإلاالل ، شهغة اإلادل التي 

 ًٍىن هىاى صالئل حشحر بلى وحىصها مدضص بمضة مػُىت 

 ها مدضصا ؤو بمضة مػُىت والتي ال ًٍىن هىاى ؤي بشاعة ؤن جثبُخاث ؾحر ملمىؾت التي ًٍىن وحىص

خُاتها ؾخٍىن مدضصة غىض جملٌها مثاُ طلَ شهغة اإلادل بصكت غامت والاؾم الخجاعي وجٍالُل 

 الخىظُم 

 4لدسجُله ٌشترغ جىقغ شغػحن هما :الاعتراف بالخثبيخاث اإلاعىىيت : 2-2

 الشغغ ألاُو :اخخماُ خصُى اإلااؾؿت غلى اإلاؼاًا الانخصاصًت باألصل اإلاػني 

 الشغغ الثاوي :بمٍاهُت جهُُم جٍلكت الخثبُذ بمىزىنُت 

                                                           
ص 9009ناصر رحال و مصطفى عوادي ، معالجة لألصول الثابتة ، حسب ،ن م م محاضر ألقٌت بالمركز الجامعً ، الوادي سنة الجامعٌة ، -

3
1
 

223ص 9020، محمد بوتٌن ، محاسبة المالٌة و معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ، الصفحات الزرقاء ، الجزائر -
2
  

070أحمد نور ، مرجع سابق ، ص -
3
  

239، مرجع سابق ، ص  9شعٌب شنوف ، ج-
4
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 اإلاحاصبت الخثبيخاث الدسجيل اإلاطلب الثاوي : 

 أوال : الخثبيخاث العيييت 

زابذ اإلااصي ويظا صعاؾت  صلألا  وبوشاءؾىف هداُو مً زالُ هظه اإلاغخت جىاُو مٍىهاث جٍلكت انخىاء 

ل ومػالجتها اإلاداؾبُت وطلَ وقو الىظام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض   مسخلل ػغم الانخىاء والخمٍى

 العىاصر التي جذرج طمً جيلفت اكخىاء الخثبيذ -1

ًاقت ما جخدمله اإلايشإة مً هكهاث للخصُى غلُه ،وتهُئت  ألاصلمداؾبُا ًهصض بخٍلكت الانخىاء  الثابذ 

للػمل ،وحػله صالخا بصىعة حُضة لالؾخسضام  و ًخم حسجُل الخثبُذ بهُمت هظه الخٍلكت التي جدخىي 

 1ًلي : غلى ما  IAS 16خؿب هظام اإلاداؾبي اإلاالي وقو للمػُاع 

ت واإلاالُت بما في طلَ زصم حعجُل الضقؼ  ؤ(الخٍلكت الشغاء )ؾػغ الشغاء الصافي مً ًل الخسكُظاث الخجاٍع

ل الغؾىم ؾحر نابلت   (  لئلعحاع+خهىم الجماعى ؤن وحضث  ًو

 ب(الخٍالُل اإلاباشغة التي ًخؼلب صقػها لخصبذ حاهؼة لالؾخػماُ زاصت :

 ُـ )الدؿل  م (مصاٍعل بًصالها ،الشخً والخكَغ

  مصاٍعل بنامتها وجغيُبها 

  قترة الاؾخػماُ اهتهاءغىض  ألاصلياإلاصاٍعل اإلاخىنػت لخكٌَُ ألاصل ،ؤو بغاصة اإلاىنؼ لىطػه 

  ألاصلمصاٍعل اإلاؿخسضمحن اإلاترجبت بشٍل مباشغ للخصُى غلى  

  ل اإلاىزو ، الخبراء واإلاسخصحن بن وحضث  اإلاخػلهت ؤلاحػاببػع  بالخُاػة يمصاٍع

  مصاٍعل ازخباعاث الدشؿُل 

ؿدثني الػىاصغ الخالُت مً الخٍلكت اإلاسجلت   َو

 ) ُالػما ً ل الؿابهت الاؾخؿالُ )يخٍٍى  مصاٍعل الاهؼالم واإلاصاٍع

  يػضم بلىؽ الؼانت اإلاؼلىبت لئلهخاج مثال ألاوليزؿائغ الدشؿُل( 

  جٍلُل الترخُل وبغاصة جىظُم اليشاػاث ؤو حؼء مً هظه اليشاػاث 

 تل مصاٍع ًالخٍالُل الثابخت إلاصلخت الشغاء ( وألاغباء بصاٍع  الػامت )

  جٍالُل الهغض اإلامُى النخىاء الخثبُخاث اإلالمىؾت )باؾخثىاء بطا جبنى الخُاع اإلاغزص به في الىظام

 "جٍلكت الهغض " IAS23اإلاداؾبي اإلاالي ،خؿب ما هص غلُه اإلاػُاع 

                                                           
99-98محمد بوتٌن ، مرجع سابق ، ص ص  -
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 ؤالنغىض جدضًض جٍلكت الانخىاء يظلَ ؾىف وػغض بال ؤن هىاى بػع اإلاشاًل ًمًٌ ؤن ًخػغض لها 

 واإلاػضاث  آلاالثواإلاباوي و  ألاعاض يوبخبؿُؽ مػهُى لبػع اإلاشاًل الاغتراف باالنخىاء ًل مً 

هصض بها  ألاراض يعىاصر جيلفت  1-1 اإلاهخىاة بؿغض الاؾخسضام في غملُاث اإلايشإة ولِـ بؿغض  ألعاض ي: ٍو

وبغضاصها لالؾخسضام ًل ؤو بػع  ألاعاض يالاؾدثماع ؤو اإلاخاحغة ،وغمىما ًمًٌ ؤن حشمل جٍلكت الانخىاء 

 1غىاصغ الخٍالُل الاجُت:

  ألاصليزمً الشغاء  

 ل ا لهظائُت ، ؤحػاب اإلاداماة ًل جٍالُل الخػانضًت والدسجُل وههل اإلالٌُت )غمىلت الشغاء ،مصاٍع

ت وؾحرها (  ،الغؾىم الػهاٍع

  صالخا لالؾخسضام اإلاغؾىب  ألاصلوالخدؿحن الالػمت لُصبذ  و ؤلاصالححمُؼ جٍالُل الخمهُض 

  طاث الػمغ الاقتراض ي ؾحر اإلادضص مثل جغيُب شبٍاث الصغف ؤو جىصل الٌهغباء  الخدؿِىاثجٍالُل 

ًان هىاى جدؿِىاث لؤلعاض ي طاث ،وبهما ًخم  ألاعاض يغمغ اقتراض ي مدضص قةنها ال جظاف بلى الخٍلكت  وبطا 

 بوشاءؤو  ألاعضحسجُلها في خؿاب مؿخهل وتهخلَ غلى مضاع غمغها الاقتراض ي ومثاُ طلَ بنامت ؾىع خُى 

 2ؾاخت اهخظاع الؿُاعاث وؾحرها 

ًان هىاى مبني نضً م ًجب بػالخه ،قةن جٍلكت ؤما بطا نامذ اإلايشإة بشغاء ؤعض لؿغض بوشاء مبني حضًض و

ت  ألاههاضبػالت اإلابني والخسلص مً  خيى بضء خكغ ؤؾاؾُاث اإلابني الجضًض حػخبر الػمت إلغضاص  ألاعضوحؿٍى

قةهه زصم  ألاههاضو بطا ؤجم بُؼ هظه  ألاعضلالؾخسضام وبالخالي ًخم بطاقت هظه الخٍلكت بلى جٍلكت  ألاعض

 زمً بُػها مً جلَ الخٍلكت 

في جدضًض جٍالُل اإلاباوي يُكُت الخكغنت بحن هظه  ألاؾاؾُت:حػخبر مً اإلاشاًل عىاصر جيلفت اإلاباوي  1-2

، قػلى ؾبُل اإلاثاُ غىضما ههىم بشغاء ؤعض مهام  ألاعض يوالخٍالُل التي جضزل طمً غىاصغ جٍلكت  ألازحرة

ض بػالت هظا  ًاهذ قهى حضًضمً ؤحل بىاء ؤزغ  ألازحر غليها مبني نضًم وهٍغ ا ًخم ػغح غضة حؿاوالث خُى ما بطا 

ت ًخم  جٍالُل بػالت هظا اإلابني حؼء مً جٍلكت اإلابني الجضًض ؤو حؼء مً جٍلكت ألاعض ؤم حػخبر يمصاٍعل حاٍع

 جدمُلها ًلُت زالُ هظه الضوعة 

                                                           
1
 967،ص9009أحمد نور ، محاسبة المالٌة شركة الجالل ، مصر ، - 

اسماعٌل ابرهٌم جمعة و آخرون ، المحاسبة المتوسطة فً األصول طاوٌلة األجل ، االلتزامات بعض المشاكل قٌاس الدخل ، دار الجامعٌة  -

 8، ص 2996لطباعة والنشر والتوزٌع ، مصر ،
2
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ػخبر اإلاػُاع ألاؾاس ي للكصل في هظه الدؿائالث هى الػالنت الؿببُت بحن  صُى ووػني واخض غىاصغ ألا  الىكهتَو

به البدث غً مضي اعجباغ الىكهت باألصل الظي جملٌه اإلايشإة خُث ٌؿمذ لىا اإلاػُاع هظا الكص بحن غضة 

 1خاالث 

 والجضُو اإلاىالي ٌشمل بػع ألامثلت غً طلَ 

 ( جدضًض غىاصغ جٍلكت اإلاباوي 5-2حضُو عنم )

 يُكُت مػالجتها وؤؾباب طلَ  الخٍلكت 

(جٍلكت اإلاباوي اإلاانخت اإلاهامت لئلشغاف غلى بىاء 1

ً الػخاص   اإلاىنؼ الجضًض ولخسٍؼ

(جٍالُل بػالت مبني نضًم ؾحر صالح لالؾخسضام غلى 2

 ؤعض ملَ للميشإة وطلَ لبىاء ؤزغ حضًض

 

 

 

(الخإمحن غلى ألازؼاع التي نض ًخػغض لها الؿحر ؤجىاء 3

 غملُت البىاء  

بني الجضًض وطلَ ألنها حػخبر (حػخبر حؼء مً جٍلكت اإلا1

ت للبىاء وبنامت اإلابني  حؼء مً الخٍالُل الظغوٍع

 الجضًض 

(حػخبر هظه الخٍالُل حؼء مً الخؿائغ اإلاخػلهت 2

باالؾخؿىاء غً زضماث ألاصل الهضًم قهظه 

الخٍالُل مغجبؼت بسضماث ألاصل الهضًم ولِـ 

بالخضماث التي ؾخدصل غليها اإلايشإة مً اإلابني 

 ض الجضً

(حػالج يجؼء مً جٍلكت اإلابني الجضًض بػخباعها 3

ت لىطؼ ألاصل الجضًض  جٍالُل مداًضة وطغوٍع

 مىطؼ الخىكُظ 

 

 480اإلاصضع :ؤخمض ؤهىع ،مغحؼ ؾابو ، ص 

 (عىاصر جيلفت آلاالث واإلاعذاث 1-3

طغائب الشغاء ؾحر   الاؾخحراصًخم جدضًض جٍلكت هظه الخثبُخاث غمىما غلى ؤؾاؽ ؾػغ ألاصل ،عؾىم 

التي حؿخلؼمها غملُت جغيُب وججهحز هظه الخثبُخاث وهظا بػض  ألازغي نابلت لالؾترحاع ، الخٍالُل اإلاباشغة 

ػغح ؤي زصم ؤو جسكُع جم الاؾخكاصة مىه ،ؾحر ؤن الجضًغ غضم جظمحن جٍلكت هظه ألاصُى ألًت غىاصغ 

الح آلاالث هدُجت ؾهىػها غلى ألاعض ؤجىاء وغضم الٌكاءة مثل ؾغاماث بص ؤلاهماُجٍىن هاججت غً 

 2غملُت التريُب ......وما شبها طلَ مً ؤغباء

                                                           
979أحمد نور ، مرجع سابق ، ص -
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 1(جيلفت الخثبيخاث العيييت اإلايشأة راجيا :2

بةهخاج ؤو حشُض ؤخض ألاصُى صازلُا باؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت لها يما هى الخاُ غىض  اإلااؾؿتنض جهىم 

لؿغض بُػها في هظه الخالت جخظمً الخٍلكت الخثبُذ ًل  الؾخسضامها و لِـبهخاج آالث ؤو بوشاء مباوي 

مً جٍلكت اإلاىاص والػمالت وؤي جٍلكت صىاغُت ؤزغي ،وال ًمثل نُاؽ جٍلكت اإلاىاص والػمالت مشٍلت يبحرة 

ً وجدمُلها مباشغة غلى جٍلكت ألاصل ،ؤما مشٍلت الهُاؽ  للمداؾب بطا ًمًٌ خصغ هظًً الػىصٍغ

قخخمثل في يُكُت جدمُل الخٍلكت الصىاغُت ؾحر اإلاباشغة غلى ألاصُى اإلاىخجت صازلُا وجخظمً  الغئِؿُت

واإلاهماث اإلاؿخسضمحن في غملُت بهخاج بجاهب جٍلكت  والىنىصهظه الخٍلكت ؾحر مباشغة مثل جٍلكت الٌهغباء 

مًٌ ؤن حػالج هظه الخٍلكت ؾحر اإلاباشغة بإي مً مضازل زالزت ؤلاشغاف    واهخالى الخثبُخاث اإلااصًت ،ٍو

 وهي :

  غضم جدمُل ؤي جٍلكت ؾحر مباشغة غلى جٍلكت ألاصل الظي ًخم بهخاحه ؤو بوشائه )مضزل الخٍلكت

 اإلاباشغة (

 مضزل الخٍلكت الٍلُت ( جدمُل الخٍلكت اإلاباشغة غلى جٍلكت ألاصل الظي ًخم بهخاحه ؤو بوشائه( 

  ًاهذ اإلااؾؿت حػمل غىض ػانتها الٍامىت قةن جٍلكت ألاصل الؼي ًخم بهخاحه ؤو بوشائه بطا 

ًان ًمًٌ جدهُهها مً زالُ الػملُاث الػاصًت وقهضث  صازلُا ًجب ؤن ًخظمً ألاعباح التي 

 صت البضًلت (هدُجت الؾخؿالُ حؼء مً الؼانت في بهخاج ؤو حشُض ألاصل )مضزل جٍلكت الكغ 

هت التي  خكو مؼ الؼٍغ ومً بحن اإلاضازل الثالزت ٌػخبر مضزل الخٍلكت الٍلُت هى ؤيثر شُىغا في الىانؼ الػملي ٍو

سُت غلى اإلاسؼون   جدبؼ في جؼبُو مبضؤ الخٍلكت الخاٍع

 (طرق الحصٌى على الخثبيخاث العيييت وحسجيالتها اإلاحاصبيت 3

ًاهذ بهُمت حسجل خؿاباث الخثبُخاث الػُيُت في  الجاهب اإلاضًً خحن صزىلها جدذ عنابت الٌُان ؾىاء 

 ؤلاؾهام ،بخٍلكت الشغاء ؤو بخٍلكت ؤلاهخاج 

 ؤما الجاهب الثاوي اإلاػالجت والظي ههصض به الجاهب الضائً قِؿخسضم خؿب الخالت 

و نُمت ؤلاؾهام قةن الخؿاب الضائً ًٍى  الحالت ألاولى ًاهذ الخثبُخاث صزلذ غً ػٍغ عؤؽ  101/ن بما ح:بطا 

ًاء  456/اإلااُ الصاصع )عؤؽ اإلااُ الشغيت ؤو ؤمىاُ اإلاسصصت ؤو ألاصُى اإلاسصصت (ؤو  ح خؿاب الشغ

ًالخالي ح  /ح /غملُاث خُى عؤؽ اإلااُ وجٍىن الهُىص في هظه الخالت 

                                                           
، دار  9علً أحمد أبو الحسن ، محمد سمٌر الصبان ، محاسبة المتوسطة أسس القٌاس واإلفصاح المحاسبً ومشاكل التقٌٌم والتحلٌل ، جزء -
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 اإلابلـ البُان  عنم الخؿاب 

ش                   صائً مضًً   الخاٍع

 الخثبُخاث الػُيُت /مً ح

 عؤؽ اإلااُ الصاصع /بلى ح        

 خُاػة بىاؾؼت بؾهام زاص 

 صائً مضًً 

    21x  

101 

 

 

xx  

xx 

 

 ؤو

 اإلابلـ البُان  عنم الخؿاب 

ش                   صائً مضًً   الخاٍع

 الخثبُخاث الػُيُت /مً ح

ًاء /بلى ح         ػملُاث غلى عؤؽ اإلااُ الالشغ

ًاء   خُاػة بىاؾؼت بؾهام الشغ

 صائً مضًً 

21 

 

 

456 

xx  

Xx 

و الشغاء قةن الخؿاب ًٍىن ح لحالت الثاهيتا ًاهذ الخثبُخاث الػُيُت صزلذ غً ػٍغ اإلاىعصون ؤو  40/:بطا 

ٍىن الهُض يما ًلي :  خؿاباث ؤزغي مػُىت ،ٍو

 اإلابلـ البُان  عنم الخؿاب 

ش                   صائً مضًً   الخاٍع

 الخثبُخاث الػُيُت /مً ح

 اإلاىعصون /بلى ح     

و الشغاء   خُاػة غً ػٍغ

 صائً مضًً 

21  

404 

xx  

Xx 

ًاهذ الخثبُخاث ؤو ألاصُى الػُيُت صزلذ بخٍلكت ؤلاهخاج قةن الخؿاب الضائً ؾٍُىن  الحالت الثالثت :و بطا 

ٍىن الهُض يما 73/ح  ًلي : ؤلاهخاج اإلاثبذ ٍو

 اإلابلـ البُان  عنم الخؿاب 

ش                   صائً مضًً   الخاٍع

 الخثبُخاث الػُيُت /مً ح

 ؤلاهخاج اإلاثبذ ألاصُى الػُيُت /بلى ح         

 صائً مضًً 

21  

732 

xx  

Xx 
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 طرق الخمىيل للحصٌى على الخثبيخاث العيييت -4

ًمًٌ للماؾؿت ؤن حشتري ؤخض غىاصغ الخثبُخاث مؼ الدؿضًض حالت شراء هلذا )الدضذًذ اإلاباشر (  4-1

 1اإلاباشغ صون الاهخظاع مغوع مهلت لظلَ ،وفي هظه الخالت ًٌمً ؤن حؿخكُض اإلااؾؿت مً زصم حعجُل الضقؼ

 اإلابلـ البُان  عنم الخؿاب 

ش                   صائً مضًً   الخاٍع

 الخثبُخاث الػُيُت  /مً ح

 مىعص والخثبُخاث /بلى ح          

 اؾخالم الكاجىعة 

 صائً مضًً 

21  

404 

xx  

Xx 

 

404 

 

 

53 

512 

ش              الخاٍع

 مىعصون الخثبُخاث /مً ح

 الصىضوم /بلى ح         

ت  ح/          بىىى خؿاباث حاٍع

و شَُ   الدؿضًض ههض ؤو غً ػٍغ

 

xx 

 

 

xx 

xx 

 

:هىاى الٌثحر مً الخاالث التي جهىم قيها اإلااؾؿاث بشغاء الخثبُخاث مهابل  حالت شراء على الحضاب 4-2

الخػهض بؿضاص الثمً في اإلاؿخهبل ،ونض ًٍىن هظا صقػه واخض ؤو غلى ؤنؿاغ ،يما نض ًٍىن هظا ًٍىن هظا 

ض غا صة غً الخػهض بةصضاع ؾىضاث ؤو ؤوعام صقؼ وفي هظه الخالت قةن ما ًخم جدمله مً اإلاضقىغاث ههضًت ًٍؼ

الؿػغ الىهض لهظا ألاصل وطلَ إلاا ًخظمىه الؿػغ اإلااحل مً قىائض ًخدملها اإلاشتري ،وجدضص الهُمت التي 

ٌسجل بها ألاصل في الضقاجغ بالهُمت الخالُت للخضقهاث الىهضًت اإلاؿخهبلُت التي ًخظمنها الخػهض بالؿضاص 

ش انخىاء ألاصل )هبػض ؤزغ الؼمً غً الهُمت (وا ل مالُت جدمل لكتراث الهغض وطلَ في جاٍع  لكغم ٌػخبر يمصاٍع

:غىض طيغ الػىاصغ الىاحب بصعاحها في جٍلكت الانخىاء في الحصٌى على الخثبيخاث عً طريم اللروض  4-3

باؾخػماُ  3-326الؿابو اؾخثىِىا جٍالُل الهغوض واغخبرنها جٍالُل مالُت ، بال بن ن م م ًغزص في البىض 

هت  جٍالُل الهغوض خُث ًغزص  (IAS23)إلاداؾبُت للهغوض وهظا جؼبُها للمػُاع للمػالجت ا زاهُتػٍغ

 2ألاصل وطلَ باخترام الشغوغ الخالُت : اصزاع بةصعاج جٍالُل الهغوض في الهُمت انخىاء ؤو 

  ًلت )خؿب ن م م ؤيثر م شهغ ولم جدضص اإلاضة في  12بطا جؼلب ألاصل بالظغوعة نترة ػمىُت ػٍى

 ؾخسضام في ألاؾغاض اإلادضصة له ؤو لبُػه اإلاػُاع ( لخجهحزه لال 
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  اإلااؾؿت ؤمىاُ زصُصا بؿغض الخصُى غلى ؤصل بػُىه ماهل لخدمل جٍلكت  انتراضفي خالت

الانتراض ،قةهىا ًجب ؤن هظُل لخٍلكت ألاصل جٍلكت الانتراض الكػلُت التي جدضصها اإلااؾؿت 

 انذ لؤلمىاُ اإلاهترطت مً زالُ الكترة مؼغوخا منها ؤي بًغاص جدهو مً الخىظُل اإلا

  في خالت الانتراض بصكت غامت وحؿخسضم ألامىاُ اإلاهترطت في الانخىاء ؤصل ماهل لخدمل جٍلكت

والظي ًمثل الىؾؽ الخؿابي  ألاصلالخاص بهظا  ؤلاهكامألاصل بدؿاب مػضُ لغؾملت غلى 

اؾدبػاص الهغوض اإلاغجح إلاػضالث الكائضة اإلاؼبهت غلى الهغوض الهائمت زالُ اإلاضة وطلَ بػض 

ُ جدضًضا بؿغض انخىاء ؤص ببغامهاالتي جم  ض جٍلكت الهغض اإلادمل لخٍلكت  ى جب ؤال جٍؼ بظاجه ٍو

 ألاصل زالُ صوعة ما غً مجمىع الخٍالُل الهغوض التي جدملتها الضوعة هكؿها 

 حسجُل )بصعاج (جٍالُل الهغض في جٍلكت ألاصل غىضما  هبضؤ في 

 غلى ألاصل  ؤلاهكامًخم -1

 غىض جٌبض اإلايشإة جٍلكت الانتراض )اؾخدهام جٍلكت الهغض ( -2

غىضما جٍىن ألاوشؼت الالػمت إلغضاص ألاصل لالؾخسضام في ألاؾغاض مدضصة له ؤو لبُػه مدل -3

جىكُظ في الىنذ الخالي ؤي نُض ؤلاهجاػ بىنل ؤلاصعاج جٍالُل الهغض طمً جٍلكت ألاصل بمجغص 

 اهتهاء هظه الخدظحراث 

حػالج ؤلاغاهاث  IAS20:خؿب مػُاع   ٌ على الخثبيخاث عً طريم ؤلاعاهاث )مىح حىىميت ( الحصى 4-4

هخحن هما :  1الػمىمُت بؼٍغ

هت مىخظمت غلى ؤؾاؽ مػهُى زالُ الػمغ  ؤ(ؤن ًخم بصعاج اإلاىدت مً نُمت يةًغاص ماحل و ٌػترف به بؼٍغ

هت التي اغخمض غليها الىظام اإلاداؾ  بي اإلاالي ؤلاهخاجي للخثبُذ وهي ػٍغ

ب(ؤن ًخم ػغح نُمت اإلاىدت مً نُمت ألاصل للىصُى بلى اإلابلـ اإلاسجل لؤلصل في اإلاحزاهُت ،وهظا ما ًسكع 

 جٍالُل الخها 

هخحن لهما هكـ ألازغ غلى الىدُجت وطلَ بالغقؼ مً ؤلاًغاصاث في ألاولى وجسكُع الخٍالُل في  وبالخالي الؼٍغ

 الثاهُت   

ع )حؿؼُت ( في الكغع الغابؼ مً مشغو  ل اإلاىاعص غمىمُت لخػٍى ع ن م م حػغف ؤلاغاهاث الػمىمُت يخدٍى

الخٍالُل جدملها ،ؤو ؾىف ًخدملها اإلاؿخكُض مً ؤلاغاهاث وهظا بػض زظىغه ؤو الخظىع الخها لبػع 

 الشغوغ اإلاخػلهت بإوشؼخه 
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ؤو غضة صوعاث مالُت بىكـ  حسجل ؤلاغاهاث )ؾىاء بغاهاث الاؾخؿالُ ؤو بغاهاث الاؾدثماع ( يةًغاص لضوعة-1

 وجحرة الخٍالُل التي ًيخظغ حؿؼُتها ولهظا 

  جظهغ ؤلاغاهاث اإلاغجبؼت باألصُى )الخثبُخاث اإلااصًت ( في اإلاحزاهُت يةًغاص ماحلت 

  ًاهذ ؤلاغاهت مىحهت للخصُى غلى جثبُخاث نابلت لالهخالى قةنها حسجل في بًغاصاث جىاؾبُا مه بطا 

 الاهخالى

 ًاهذ ؤلاغاهت مىحهت للخصُى غل جثبُخاث ؾحر نابلت لالهخالى ،ؤي لِـ لها غمغ بهخاجي مدضص  ؤما بطا 

ل جىاقو مضة غضم نابلُت الخصغف في الخثبُخاث مىطىع ؤلاغاهت ،ؤما بطا ؾاب البىض  ،قةن مضة الخدٍى

هت زؼُت  10اإلادضص لهظه اإلاضة ،قةن ؤلاغاهت جدُى لئلًغاص إلاضة   ؾىىاث بؼٍغ

ًاهذ بغاهت غُيُت ؤو ههضًت وهىا جهُم  ؤلاغاهتض لدسجُل الػامل اإلاىل-2 في ألاصُى ،ؤو في ؤلاًغاصاث ؾىاء 

 بالهُمت الػاصلت هى جىقغ طمان مػهُى 

  بإن ًسظؼ الٌُان لشغوغ ؤلاغاهت 

  وؤن جدصل ؤو جهبع ؤلاغاهت 

ع لخؿُحر الخهضًغاث -3 في خالت اؾخثىائُت ًٌمً ؤن ًجبر الٌُان غلى بعحاع ؤلاغاهت ،ٌسجل هظا الخػٍى

 اإلاداؾبُت للخثبُخاث 

  ع ًهخؼؼ ؤوال مً ؤلاًغاصاث اإلااحلت )اإلاسجلت مؿبها ( وؾحر اإلاهلٌت  الخػٍى

  الكائع ٌسجل يإغباء 

ًالخالي   وجٍىن اإلاػالجت خؿب نغاءة مشغوع ن  م م 

 عىذ الحصٌى على إعاهت عيييت 

 اإلابلـ البُان  عنم الخؿاب 

ش                   صائً مضًً   الخاٍع

 الخثبُخاث الػُيُت /مً ح

 بًغاصاث مسجلت ؾلكا /بلى ح           

 صائً مضًً 

X21  

487 

xx  

Xx 
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 غىض الخصُى غلى بغاهت ههضًت 

 اإلابلـ البُان  عنم الخؿاب 

ش                   صائً مضًً   الخاٍع

ت /مً ح  بىىى الخؿاباث الجاٍع

 الضولت والجماغاث اإلادلُت /مً ح

 بلى بًغاصاث اإلاسجلت ؾلكا        

 صائً مضًً 

512 

441 

 

 

487 

xx 

xx 

 

 

 

Xx 

 

21 

 

 

512 

ش             الخاٍع

 الخثبُخاث الػُيُت /مً ح

ت /بلى ح        بىىى الخؿاباث الجاٍع

 

xx 

 

 

Xx 

 

في الخُاة الػملُت ًمًٌ ؤن جهخني اإلااؾؿت الخثبُخاث مً للحصٌى على جثبيخاث عً طريم اإلابادلت :  4-5

 1زالُ الاؾدبضاُ الٌلي ؤو الجؼء بإصل ؤو ؤصُى ؤزغي ممازلت ؤو ؾحر ممازلت ،و الظي ؾىػغطه قُما ًلي :

زابذ مً زالُ اؾدبضاله بإصل ؤزغ ًمًٌ الانخىاء ؤصل أ(اصدبذاٌ ألاصل الثابذ بأصل أو أصٌى مماثلت : 

   ممازل له ؤي لهما هكـ الاؾخسضام في ػبُػت اليشاغ ونُمت غاصلت ممازلت باإلطاقت بلى جىقغ الشغوغ

 الخالُت :

  ًكترض غضم جىاقغ هُت البُؼ لضي اإلااؾؿت اإلاهخيُت 

  ًان جدهو الغبدُت غىض اإلااؾؿت اإلاهخيُت  ال جخىقغ غىضئظ ؤع

  ؤعباح ؤو زؿائغ غً غملُت الاؾدبضاُ غضم الاغتراف بإًت 

  ت لؤلصل اإلاؿدبضُ به  حػض جٍلكت ألاصل الظي جهخيُه اإلااؾؿت هي الهُمت الضقتًر

ًان ألاصل اإلاهخني ؾحر ممازل لؤلصل الثابذ ب(اصدبذاٌ أصل ثابذ بأصل أو أصٌى غير مماثلت :  بطا 

 ًلي : اإلاؿدبضُ ،قةن طلَ ًخؼلب ما

 بهُمت الػاصلت  نُاؽ جٍلكت ألاصل اإلاهخني 

                                                           
939-938عبد الوهاب ناصر علً ، مرجع سابق ، ص ص -
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   تها بمبالـ ت للهُمت الػاصلت لؤلصل اإلاؿدبضُ به بػض حؿٍى الهُمت الػاصلت لؤلصل اإلاخبهي جٍىن مدؿاٍو

 ههضًت مخباصلت 

  ؤن الخباصُ ًمًٌ ؤن ًدهو ؤعباح ؤو زؿائغ عؤؾمالُت ،ًجب ؤن جظهغ في حضُو خؿاب الىخائج 

 ثاهيا : كياش جيلفت الخثبيخاث اإلاعىىيت 

ت زاعحُا )مً زالُ الشغاء ًهُم  مًٌ الخصُى غلى الهُم اإلاػىٍى ألاصل الثابذ ؾحر اإلااصي مبضئُا بخٍلكخه ٍو

 ،الخباصُ ،اهضماج ألاغماُ اإلاؿاهمت ( ؤو صازلُا )غملُت ؤلاوشاء (

 الحصٌى على الخثبيخاث اإلاعىىيت خارحيا :-1

هتها في جدضًض الخٍلكت   وجمحز بحن ؤعبؼ خاالث ولٍل خالت ػٍغ

بطا جم اهخالى ألاصل بشٍل مىكصل قةن جٍلكت اإلاىحىص ؾحر اإلالمىؽ الحصٌى على ألاصل مىفردا :-1-1

ٍىن ألامغ يظلَ غىضما ًٍىن مهابل الشغاء في شٍل ههضي ؤو ؤصىُ  ًمًٌ غاصة نُاؾها بشٍل مىزىم ٍو

 ههضًت ؤزغي     خُث 

 1 جٍلكت الشغاء = ؾػغ الشغاء +جٍالُل اإلاباشغة اإلالخهت بالػملت

 ؤ(ؾػغ الشغاء :والظي ًٍىن صاف مً ًل الخسكُظاث بما في طلَ زصم حعجُل الضقؼ 

ب(جٍالُل اإلاباشغة :جٍالُل اإلاؿخسضمحن الهائمحن غلى بضاًت حشؿُل الخثبُذ اإلاػني باإلطاقت بلى ألاحػاب ؾحر 

 مباشغة ويظا ازخباعاث ؾحر الخثبُذ 

ًان الضقؼ ألحل  ج(جدضص الخٍلكت بطا 

 وحؿدثني وال جضزل في الخٍلكت ًل مً  

  بما في طلَ ؤلاشهاع  الاهؼالمجٍالُل 

  ل وشاغ ما  جٍالُل جدٍى

  ل الػامت ت واإلاصاٍع  اإلاصاٍعل ؤلاصاٍع

  زؿائغ الػملُاث غىض البضاًت 

                                                           
236محمد بوتٌن ،مرجع سابق ،ص-
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جهاؽ جٍلكت ألاصل ؾحر اإلالمىؽ الظي جم الخصُى غلُه ألاعماٌ : إدماجالحصٌى على الخثبيذ هديجت -1-2

ًاهذ اإلاضة الىكػُت مػغوقت قهظا صلُل غلى  ش الخصُى غلُه وبطا  في بػاع اهضماج ألاغماُ بالهُمت الػاصلت بخاٍع

 1نضعة اإلااؾؿت غلى جدضًض هظه الهُمت بمصضانُت 

بهُمخه  غىضئظؤصل ؤزغ ًهُم ألاصل اإلاهخني بطا جم الانخىاء ؤصل ما مهابل جبادٌ الخثبيذ غير ملمىش : -1-3

الػاصلت بشٍل مىزىم وفي هظه الخالت ًيبغي نُاؽ ألاصل اإلاهخني باإلابلـ اإلاغخل الخىاُػ غىه والظي ٌؿاوي بلى 

 2الخٍلكت هانص الاهخالى وجضوي الهُمت 

ل مػىىي في بػع الخاالث مً اإلامًٌ امخالى ؤصالحصٌى على جثبيذ مً خالٌ مىحت حىىميت : -1-4

ل ؤو  بضون جٍلكت ؤو مهابل مبلـ عمؼي مً زالُ مىدت خٍىمُت ، ونض ًدضر هظا غىضما جهىم خٍىمت بخدٍى

ىن ؤو  جسصُص ؤصل مػىىي إلااؾؿت مثل خهىم الجزوُ في مؼاع ؤو الترزُص لدشؿُل مدؼاث عاصًى ؤو جلكٍؼ

اإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي جغازُص ؤو خصص اؾتراص ؤو خهىم الىصُى بلى مصاصع ؤزغي مكُضة ،وبمىحب 

IAS20  اإلاداؾبُت غً اإلاىذ الخٍىمُت ، قهض جسخاع اإلااؾؿت الاغتراف بٍل مً الخثبُذ ؾحر اإلااصي واإلاىدت

بمهضاع الهُمت الػاصلت مبضئُا ،و بطا ازخاعث اإلااؾؿت غضم الاغتراف بهظه الهُمت قةن اإلااؾؿت حػترف بها 

ت ألازغي التي ٌؿمذ بها اإلاػُاع ، باإلطاقت بلى ؤي اجكام ًاصي مباشغة مبضئُا بمهضاع مبلـ عمؼي بمىحب اإلاػامل

 3إلغضاص الخثبُذ الؾخػماله اإلاهصىص 

 الحصٌى على أصل داخليا :-2

ًان الخثبُذ ؾحر ملمىؽ صازلُا ماهل الاغتراف به يإصل وطلَ ألهه  ًصػب في بػع ألاخُان جدضًض ما بطا 

 مً الصػب ؾالبا 

ًان  ًىحض ؤصل مدضص ؾىف ًيخج مىاقؼ انخصاصًت مدخملت و جىنُذ طلَ  ؤ(جدضًض ما بطا 

 ب( جدضًض جٍلكخه بشٍل مىزىم 

ًان ألاصل اإلاػىىي اإلاخىلض صازلُا ًخكو مؼ اإلاخؼلباث الاغتراف جصىل اإلايشإة مغاخل  ولٍي ًخم جدضًض ما بطا 

ً ألاصل بلى :  جٍٍى

  مغخلى البدث 

  غ  مغخلت الخؼٍى

                                                           
237مرجع سابق ،ص -
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ٌػغف البدث غلى ؤهه اؾخهصاء ؤصلي ؤو مغؾىم ًخم الهُام به بهضف الخصُى غلى مرحلت البحث : 2-1

 1مػغقت وبصعاى غلمي ؤو قني ؾحر ؤن مصؼلح مغخلت البدث لها مػني ؤوؾؼ مً طلَ 

ًجب غضم الاغتراف بإي جثبُذ ؾحر ماصي هاجج غً البدث ؤو غً مغخلت البدث إلاشغوع صازلي وبهما ًجب 

 ي ًخم في هظه الخالت غلى ؤهه مصغوف مً اإلاصاٍعل الكترة الاغتراف باإلهكام الظ

دبني هظا اإلاػُاع وحهت هظغ بإهه في مغخلت البدث إلاشغوع ال حؿخؼُؼ اإلااؾؿت  ألاصل ؾحر اإلااصي  بظهاع وحىصٍو

الظي ؾُىلض مىاقؼ انخصاصًت مدخملت ولظلَ ًخم الاغتراف بهظا الاجكام صائما غلى ؤهه مصاٍعل غىضها جُم 

 2ا جدمله

 وقُما ًلي ؤمثلت غلى ؤوشؼت البدث 

  ألاوشؼت التي تهضف للخصىُ غلى مػغقت حضًضة 

  البدث غً بضائل للمىاص وألاصواث ؤو اإلاىخجاث ؤو الػملُاث ؤو ألاهظمت ؤو الخضماث 

  وطؼ وجصمُم وجهُُم وبحغاء ازخباع نهائي للبضائل اإلامٌىت للمىاعص وألاصواث ؤو اإلاىخجاث ؤو الػملُاث

 هظمت ؤو الخضماث الجضًضة ؤو اإلادؿىت ؤو ألا 

غ غلى ؤهه جؼبُو لىخائج البدث التي ًخم الخىصل بليها ؤو اإلاػغقت ألازغي مرحلت الخطىير : -2-2 ل الخؼٍى حػٍغ

لخظت ؤو همىطج إلهخاج مىاص ؤو ؤصواث ؤو مىخجاث ؤو غملُاث ؤو ؤهظمت ؤو زضماث حضًضة ؤو مدؿىت بشٍل 

 3ملمىؽ نبل البضء باإلهخاج ؤو الاؾخسضام الخجاعي 

ىاص صازلُا غض الشهغة غىضما ًٍىن نابل للخمُحز ؤو الخجضًض غً ألاصُى ًخم الاغتراف باألصل ؾحر اإلالمىؽ إلا

غ يخثبُذ  غ جهىُت بهخاج حضًض وبشٍل غام ًجب الاغتراف بخٍالُل غملُت الخؼٍى ألازغي مثل الاغتراف بخؼٍى

 4جىقغ حمُؼ البىىص الخالُت  بزباثمػىىي قهؽ بطا جمٌىذ اإلايشإة مً 

  ؾحر اإلالمىؽ بدُث ًصبذ مخىقغ الاؾخسضام ؤو البُؼ الجض والكىُت الؾخٌماُ الخثبُذ 

  هُت اؾخٌماُ الخثبُذ واؾخسضامه ؤو بُػه 

  نضعة اإلايشإة غلى اؾخسضام ؤو بُؼ الخثبُذ 

  يُل ؾُىلض الخثبُذ اإلاػىىي مىاقؼ انخصاصًت مؿخهبلُت مدخملت 

  بُان وحىص ؾىم ؤلاهخاج ألصل ؾحر اإلالمىؽ 

                                                           
272حمدان ، مرجع سابق ، ص حسن القاضً و المؤون -
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  غ واؾخسضام ؤو بُؼ ألاصل ؾحر جىقغ اإلاىاعص الكىُت واإلاالُت و اإلاىاؾبت وؾحرها مً اإلاىاعص إليماُ الخؼٍى

 ملمىؽ 

  غه بشٍل مىزىم  الهضعة غلى نُاؽ الىكهاث اإلاخػلهت باألصل ؾحر ملمىؽ زالُ جؼٍى

زالُ اإلاغخلت التي حؿبو جىقغ البىىص اإلادضصة ؤغاله ًخىحب الاغتراف بخٍالُل اإلاخكهت لؿاًاث مالحظت : 

غ إلاص ش جدهو اإلايشإة مً الخؼٍى غ اغخباع مً جاٍع غوف وغضم عؾملتها في خحن جبضؤ غملُت عؾملت جٍالُل الخؼٍى

 جىقغ هظه البىىص 

 شهرة اإلاحل :-3

ت وخاالث ظهىعه   IAS38لهض جىاُو اإلاػُاع اإلاداؾبي  كه لؤلصُى اإلاػىٍى بىض شهغة اإلادل مً خُث حػٍغ

غ اإلاالُت بالشهغة الىاشئت غً الخملَ وؾىهىم في  IFRS3واهخاليه ، يما ؤهخم اإلاػُاع مً مػاًحر الخهاٍع

 الخؼىاث الخالُت بػغض وحهت الىظغ التي جبىتها مػاًحر اإلاداؾبُت الضولُت قُما ًخػلو ببىض شهغة اإلادل 

بػع الخاالث ًخم  فيال ٌػترف بالشهغة اإلاىخجت صازلُا طمً ألاصُى ، خُث الشهرة اإلاىخجت داخليا : 3-1

جٌبض الىكهاث إلهخاج مىاقؼ انخصاصًت مؿخهبلُت ،ؾحر ؤنها ال جاصي بلى زلو ؤصل مػىىي ًخكو مؼ مخؼلباث 

الاغتراف التي جم بنغاعها، وجىصل ؾالبا هظه الىكهاث بإنها حؿاهم في الشهغة اإلاىخجت صازلُا ، وال ًخم 

مىعصا مدضصا جخدٌم قُه اإلايشإة وال ًمًٌ  الاغتراف بالشهغة اإلاخىلضة صازلُا طمً ألاصُى وطلَ ألنها ال حػخبر 

هت مىزىم بها     1نُاؾه بؼٍغ

جخمثل شهغة الىاشئت غً الخملَ صقػت مً نبل الشغيت اإلامخلٌت لهاء الشهرة الىاشئت عً الخملً :  3-2

غضم بزكاء الشهغة بل صعي بلى وحىب  IFRS3مىاقؼ انخصاصًت مؿخهبلُت مخىنػت ،يما هص اإلاػُاع الثالث 

ختى جٍىن  IAS36حػتها والخإيض مً اهسكاض نُمتها غلى ألانل مغة واخضة في الؿىت بما ًخالءم واإلاػُاع مغا

اصة  IFRS3ؤنغب للىانؼ ،يما هص اإلاػُاع هت شغاء في اهضماج ألاغماُ غلى ؤن ًخم مػاملت ؤًت ٍػ غلى جؼبُو ػٍغ

خم الاغتراف بها يإصل   في الخٍلكت الخملَ يشهغة ٍو

ش الاهضماج بالشغاء  IFRS3اع ولهض هص اإلاػُ ت ؤن جهىم بما ًلي في جاٍع  2غلى ؤهه غلى اإلااؾؿت اإلاشتًر

  ًاث يإصل  الاغتراف بالشهغة اإلاشتراة في غملُت اهضماج الشغ

  الهُاؽ اإلابضئي لخلَ الشهغة بؿػغ جٍلكتها مؼغوخا مىه زؿائغ اهسكاض نُمت مترايمت 

 1اإلاعالجت اإلاحاصبيت لألصٌى اإلاعىىيت-4
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ت وهي :   لهض محز اإلاسؼؽ اإلاداؾبي الجضًض بحن هىغحن مً ألاصُى اإلاػىٍى

خم مػالجتها وقو مغخلخحن أ(ألاصٌى اإلاعىىيت اإلاىلذة شيل الذاخلي :  ٍو

حسجل الخٍالُل بدؿب ػبُػتها )في اإلاجمىغت الؿاصؾت ( خُث ًخم حسجُل اإلاصاٍعل اإلارحلت ألاولى : 

ت التي ؤصعحذ ؤصال في الخؿاباث يإغباء مً نبل الٌُان في يشىقها اإلاخػلهت بػىصغ مً الػىاصغ اإلاػىٍى

ش الخو  ت في جاٍع ل ال ًمًٌ صمجها في جٍلكت بي غىصغ مً ألاصُى اإلاػىٍى ت ،وهظه اإلاصاٍع  اإلاالُت الؿىٍى

ت بجػل حاإلارحلت الثاهيت :  ل اإلاصغوف الػاصي بلى ألاصىُ اإلاػىٍى مصاٍعل الخىمُت الهابلت  203/جدٍى

ٍىن الهُض يما ًلي  73/للخثبُذ مضًىا بلى ح  ؤلاهخاج اإلاثبذ صائىا ٍو

 اإلابلـ البُان  عنم الخؿاب 

ش                   صائً مضًً   الخاٍع

 مصاٍعل الخىمُت الهابلت للخثبُذ  /مً ح

ت  /بلى ح        ؤلاهخاج اإلاثبذ لؤلصُى اإلاػىٍى

 صائً مضًً 

203  

 

73 

xx  

Xx 

 

ت التي ؤصعحذ ؤصال في ب(ألاصٌى اإلاعىىيت ألاخري :  ل اإلاخػلهت بػىصغ مً الػىاصغ اإلاػىٍى ؤن حسجُل اإلاصاٍع

ل ال ًمًٌ صمجها في  الخؿاباث يإغباء مً نبل الٌُان في يشىقها اإلاالُت الؿىىاث الؿابهت ،وهظه اإلاصاٍع

ش الخو  ت في جاٍع  جٍلكت ؤي غىصغ مً ألاصُى اإلاػىٍى

 زص اإلاخػلهت باؾخسضام البرمجُاث حػالج مداؾبُا يما ًلي ًلكت شغاء الغ 

 اإلابلـ البُان  عنم الخؿاب 

ش                   صائً مضًً   الخاٍع

 بغمجُاث اإلاػلىماجُت وما شابهها  /مً ح

خؿاباث ؤػغاف ؤزغي ؤو خؿاباث  /بلى ح      

 اإلاالُت 

 صائً مضًً 

204  

 

4/5 

xx  

Xx 

 

ت حػالج باإلاغاخل الخالُت   بن جٍلكت بهخاج البرمجُاث اإلايشإة في مهابل خؿاب بهخاج مثبذ ألصُى مػىٍى

 : حسخل الخٍالُل خؿب ػبُػتها ) في اإلاجمىغت الؿاصؾت ( يما طيغها ؾابها  اإلارحلت ألاولى

                                                                                                                                                                                     
6-0ومصطفى عوادي ،مرجع سابق ، ص ص  ناصر رحال -

1
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ٍىن الهُض يما ًلي  اإلارحلت الثاهيت ت ألازغي ، ٍو ل اإلاصغوف الػاصي بلى ألاصُى اإلاػىٍى  :جدٍى

 اإلابلـ البُان  عنم الخؿاب 

ش                   صائً مضًً   الخاٍع

 بغمجُاث اإلاػلىماجُت وما شابهها  /مً ح

ت  /بلى ح        ؤلاهخاج اإلاثبذ لؤلصُى اإلاػىٍى

 صائً مضًً 

281  

21 

Xx  

Xx 

 

مً  20حسجل مباشغة في ألانؿام الكغغُت للخؿاب ج(باقي عىاصر ألاصٌى ألاخري غير الجاريت اإلاعىىيت : 

الامخُاػاث والخهىم اإلامازلت والبراءة والغزص  205مهابل خؿاباث ؤػغاف ؤزغي ؤو خؿاباث مالُت ح/

ػىاُ مضة الػهض مثل  والػالماث ٌسجل في هظا الخؿاب الامخُاػاث ؤو الغزص اإلاهخىاة بهضف اهخالى خو

ت ،عزصت اؾخؿالُ ؤؾالُب غمل مثال ؤما بغمجُاث اإلاػلىماجُت وما شابهها قهض  اؾخسضام غالماث ججاٍع

 الظي طيغهاه ؾابها وطلَ جماشُا مؼ الخؼىعاث الخٌىىلىحُا  20زصص لها خؿاب 

ت ألازغي في ح/208ح/ خم حسجُل ألاصُى اإلاػىٍى ت ألازغي ٍو لم ًسصص لها اإلاسؼؽ  التي208ألاصُى اإلاػىٍى

ٍىن الهُض يما ًلي    اإلاداؾبي واإلاالي الجضًض خؿابا زاصا لها ٍو

 اإلابلـ البُان  عنم الخؿاب 

ش                   صائً مضًً   الخاٍع

 الامخُاػاث والخهىم اإلامازلت والبراءاث  /مً ح

ت ألازغي   مً ح/الخثبُخاث اإلاػىٍى

خؿاباث ألاػغاف ألازغي ؤو  /بلى ح      

 الخؿاباث اإلاالُت 

 صائً مضًً 

205 

20 

 

 

208 

xx 

xx 

 

 

 

Xx 

 

 العمر ؤلاهخاجي لألصل غير ملمىش اإلاحذد وغير اإلاحذد:-4-1

ًان مدضصا جدضص مضة  ًان الػمغ ؤلاهخاجي لؤلصل ؾحر ملمىؽ مدضص ؤو ؾحر مدضصا قةن  جدضص اإلايشإة ما بطا 

ألاصل ؤو غضص وخضاث ؤلاهخاحُت ؤو الىخضاث اإلاشابهت وحػخبر اإلايشإة ؤن ألاصل لِـ له الػمغ ؤلاهخاجي لهظا 

غمغ بهخاجي مدضص غىضما ال ًىحض خضا مىظىعا للمضة التي ًخىنؼ قيها ألاصل ؤن ًدهو جضقهاث لضازل اإلايشإة 

  . وطلَ بىاء غلى جدلُل لجمُؼ الػىامل طاث الصلت
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خم اهخالى ألاصل ؾحر اإلالمىؽ الظي له غمغ حػخمض اإلاداؾبت غً ألاصل ؾحر اإلا لمىؽ غلى غمغه ؤلاهخاجي ٍو

ًان الػمغ ؤلاهخاجي لؤلصل قال يهخلَ ،وهىاى الػضًض مً الػىامل التي جازظ بػحن  بهخاجي مدضص ،ؤما بطا 

 الاغخباع غىض جدضًض الػمغ ؤلاهخاجي لؤلصل ؾحر اإلالمىؽ منها 

  ة ألاصل بٌكاءة الاؾخسضام اإلاخىنؼ لؤلصل وهل ؾِخم بصاع 

  صوع الػمغ ؤلاهخاجي للمىخج واإلاػلىماث الػامت بشإن جهضًغاث الػمغ ؤلاهخاجي لؤلصُى اإلاشابهت التي

هت   حؿخسضم بىكـ الؼٍغ

  الخهاصم الكني والخٌىىلىجي وؤي جهاصم ؤزغ 

  اؾخهغاع الصىاغت التي حؿخسضم قيها ألاصل والخؿحر في الؼلب غلى اإلاىخجاث ؤو الخضماث التي ًيخجها

 ألاصل 

  مؿخىي هكهاث الصُاهت اإلاؼلىبت للخصُى غلى اإلاىاقؼ الانخصاصًت اإلاؿخهبلُت اإلاخىنػت مً ألاصل

 ،ويظلَ نضعة اإلايشإة واؾخػضاصها للىصُى بلى طلَ اإلاؿخىي 

 ألاصل ويظلَ اإلادضصاث الهاهىهُت ؤو ما في خٌمها اإلاخػلهت باؾخسضام ألاصل مثل  قترة الخدٌم في

ش اهتهاء غهىص ؤلاًجاع اإلاسخصت باألصل   جىاٍع

  ًان الػمغ ؤلاهخاجي لؤلصل ٌػخمض غلى الػمغ ؤلاهخاجي ألصُى ؤزغي في اإلايشإة  ما بطا 

 ضصة جغاحؼ مضة اإلاىكػت بحن قترة وؤزغي قهض جصبذ ًىما مدمالحظت : 

غاما ، وفي خالت خصُى اهخالى غلى مضة ؤػُى  20ًكترض في مضة اإلاىكػت ؤي الخثبُذ ؾحر ماصي غضم ججاوػ 

 ؤو غضم الخصُى بخاجا قةن اإلاػلىماث الخاصت بظلَ جهضم في اإلالخو الٌشىف اإلاالُت 

 وخضائر الليمت للخثبيخاث:الاهخالن  اإلاطلب الثالث 

 أوال: ؤلاهخالن 

هى بال مجمىغت مً الخضماث الٍامىت قةن الاهخالى  بصا اغخبرها ؤن ألاصل الثابذ مامفهىم الاهخالن : -1

جي في هظه الخضماث هدُجت اؾخسضام ألاصل مغوع الؼمً والخهضم الخهني  غباعة غً مهضاع الىهص الخضٍع

إلاضي اؾخكاصة هظه الكترة مً  ،ومداؾبُا ًمًٌ حػٍغل الاهخالى غلى ؤهه هصِب الكترة في جٍلكت ألاصل وقها
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زضماث ألاصل ،وبمػني ؤزغ الاهخالى غملُت جىػَؼ لخٍلكت ألاصل الثابذ غلى الكتراث الؼمىُت التي اؾخكاصث 

 1مً زضماجه 

 أهىع الاهخالن :-2

 2همحز هىغحن مً الاهخالى:

ػني اهخالى الخثبُخاث بؿبب الاؾخسضام في اليشاغ ؤو ٌؿبالاهخالن اإلاادي : 2-1 ب جإزحر غىامل اإلاىار ، َو

وغاصة ما جاصي هظه الػىامل اإلااصًت بلى ههص مسؼون اإلاىاقؼ الانخصاصي في الخثبُذ مما ًىحب اهخالى ، 

 وجسصُص جٍلكت غلى الكتراث اإلاداؾبُت 

بؿبب جهاصمه قىُا وجٌىىلىحُا عؾم غضم اؾخكاصة مسؼون اإلاىاقؼ  ألاصلٌػني اهخالى  الاهخالن الخلني :2-2

غ ؤن اإلاىاقؼ الٍامىت قُه لم الانخ صاصًت الٍامىت قُه ،وفي مثل هظه الخاالث ًمًٌ اهخالى الخثبُذ جدذ جبًر

 خاحاث اإلااؾؿت مً ألاصل  إلشباعحػض مالئمت 

 دور الاهخالن -3

 غىض حسجُل الاهخالى ًدهو لىا زالزت ؤصواع 

ًثبذ لىا الىهص في نُمت ألاصل ، قبدسجُل ؤنؿاغ الاهخالى حػضُ الخٍلكت ألاصلُت  الاهخالن هخذوي : 3-1

 للخثبُخاث ، قخظهغ في اإلاحزاهُت بالهُمت اإلاداؾبُت الصاقُت 

خؿب اإلاضزل الانخصاصي غىض الانخىاء الخثبُذ قهض جدملذ اإلااؾؿت جٍلكت وعؾم الاهخالن هخىزيع: 3-2

صُى اإلاحزاهُت ،هظه الخٍلكت ًجب اغخباعها حؼء مً جٍالُل ؤلاهخاج ؤو طلَ لم حسجل يإغباء بل سجلذ في ألا 

هت ومضة اؾخػمالها وهظا الخىػَؼ غلى غضث صوعاث مالُت  الاؾخؿالُ ،وهظا بةصعاحها طمً ألاغباء خؿب ػٍغ

ل لئلًغاصاث  و اإلاسصصاث الاهخالى ػبها إلابضؤ مهابلت اإلاصاٍع   مؿخكُضة مىه جٍىن غً ػٍغ

                                                           
989كمال الدٌن مصطفى الدهراوى ،مرجع سابق ، ص -

1
  

999عبد الوهاب ناصر على ،ملرجع سابق ، ص -
2
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خؿب اإلاضزل اإلاالي بما ؤن غبء الاهخالى ٌػخبر مً ألاغباء ؾحر اإلاخىىغت بإي جضنو الاهخالن هخجذًذ :  3-3

ههضي قهى غبء مدؿىب ولًٌ ؾحر مضقىع ًاصي بلى جسكُع الىدُجت وهظا ما ًهلل مً نُمت الظغائب غلى 

ًان ًمًٌ ؤن ًاصي بلى  ألاعباح ،ويظا الخىػَػاث ألازغي للىدُجت )ؾىاء غلى اإلاؿاهمحن ؤو ؾحرهم ( والتي 

ل  الىقغةجضقهاث زاعحت مً اإلااؾؿت ،وهظا  اإلااؾؿت الظي  الظاحيفي اإلاىاعص ٌشٍل حؼء مً نضعة الخمٍى

 ٌؿمذ الخها بخجضًض الخثبُخاث ؤو الىمى غامت 

 عىاصر الاهخالن : -4

 لخؿاب وحسجُل الاهخالى البض مً جىاقغ الػىاصغ الخالُت :

ش الخصُى غلُه ولهض ؾبو ؤلاشاعة  : جيلفت ألاصل  4-1 سُت لؤلصل ؤو جٍلكخه في جاٍع هصض بها جٍلكت الخاٍع ٍو

خؿابها ،وهىا ججضع ؤلاشاعة بلى بهماُ ؤًت حؿُحراث في نُمت ألاصل ؾىاء التي جغحؼ بلى الخؿُحر في  يُكُت غلى

 1اإلاؿخىي الػام ؤو اليؿبي لؤلؾػاع ؤو في الهُمت الؿىنُت لؤلصل 

ًمثل الهُمت اإلاخبهُت للخثبُخاث الهُمت اإلاخىنؼ الخصُى غليها في نهاًت غمغها اإلاخبليت )الخردة (  الليمت 4-2

خم مغاحػتها في  خم جهضًغها مبضئُا غىض الانخىاء ٍو ؤلاهخاجي بػض زصم جٍالُل الخسلص منها ؤو اؾدبػاصها ،ٍو

ن الاغخباع بطا ازخلكذ الخىنػاث الجضًضة نهاًت ًل ؾىت مالُت، خُث جازظ الخػضًالث غلى الهُمت اإلاخبهُت بػح

ػامل ؤي حؿُحر بإزغ مؿخهبلي بمىحب مػُاع  ،والخغصة ؾحر نابلت لالهخالى  IAS 16غً الخهضًغاث الؿابهت ، َو

 2ألن اإلااؾؿت جدصل غلى ؤلاًغاصاث وبالخالي ًجب صائما ػغخها في نُمت ألاصل الخجضًض الهُمت اإلاهخلٌت 

هصض به الكترة التي جخىنؼ اإلااؾؿت ؤن جيخكؼ زاللها باألصل العمر ؤلاهخاجي للخثبيخاث )مذة الىفعيت (  4-3 ٍو

ؤو غضة وخضاث ؤلاهخاج ؤو غضص ؤي وخضاث مىاؾبت جخىنؼ اإلااؾؿت الخصُى غليها مً طلَ ألاصل ،وهظا 

ت في الخػامل مؼ مثل هظا الىىع الػمغ ًسظؼ في جدضًض للػضًض مً الػىامل مثل الخبراث الؿابهت للماؾؿ

                                                           
983-989كمال الدٌن مصطفى الدهراوى ، مرجع سابق ، ص ص -
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369خالد جعارات ، مرجع سابق ، ص -
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مً ألاصُى ،ػبُػت اليشاغ في اإلااؾؿت ،مضي الخهضم الخهني في هظا الىىع مً ألاصىُ وؤخُاها ًخم الاؾىػاهت 

 1ببػع الخبراث اإلاسخصحن لخهضًغ هظا الػمغ 

ؿاغ وهي الهُمت التي جؼبو غليها مػضالث الاهخالى وطلَ لخؿاب ؤنالليمت اللابلت لالهخالن :  4-4

 الاهخالى ،ًخم نُاؾها بخٍلكت ألاصل هانص الاهخالى اإلاترايم ويظا الخضوي و الهُمت اإلاخبهُت 

 كىاعذ الاهخالن  -5

 2ًجب مغاغاة الهىاغض الخالُت اإلاخػلهت باالهخالى غلى الىدى الخالي :

 ىنُت ًخم جدضًض في خالت ازخالف الػمغ ؤلاهخاجي ألحؼاء ألاصل وبمٍاهُت جدضًض نُمت هظه ألاحؼاء بمىز

مبلـ الاهخالى لٍل حؼء بشٍل مؿخهل غً ألاحؼاء ألازغي مثل اهخالى الؼائغاث والؿكً والهؼاعاث 

للهُمت اإلاػخبرة لهظه ألاحؼاء  ألاصوى،وهىا ًؼغح بشٍاُ في هظام اإلاداؾبي اإلاالي في غضم جدضًض الخض 

 وغضصها 

  هت الاهخالى اإلاؿخسضمت الىمؽ الظي ًخىنؼ ؤن حؿخؿل ؤو حؿخسضم اإلااؾؿت ًخىحب ؤن حػٌـ ػٍغ

 نبت اإلاىاقؼ الانخصاصًت لؤلصل 

  هت الاهخالى بشٍل صوعي وفي خالت ايدشاف ًخىحب مغاحػت الػمغ ؤلاهخاجي والهُمت اإلاخبهُت وػٍغ

وحىص حؿُحر ًجب مػالجت طلَ بخػضًل مصغوف الاهخالى للكترة الخالُت والكتراث الالخهت صون 

 اث الؿابهت اإلاؿاؽ باالهخالى الكتر 

  ؿخمغ طلَ لخحن الخىنل ًبضؤ اخدؿاب نؿؽ الاهخالى غىضما ًٍىن الخثبُذ حاهؼ لالؾخسضام َو

ًان هظا   صالح لالؾخسضام  ألازحر غً الاغتراف بالخثبُذ ختى ولى 

  جدضص الخُاة ؤلاهخاحُت للخثبُذ بمىحب اإلاىكػت اإلاخىنػت مىه للماؾؿت ،وفي خالت ًىن بصاعة

الخسلص مىه ونذ مدضص ؤو بػض الاؾتهالى حؼء مػحن مً اإلاىاقؼ الانخصاصًت اإلاشغوع جهىم غلى 

                                                           
369، ص كامل الدٌن مصطفى الدهراوى ،مرجع سابق -
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ًاهذ الكترة اإلاهضعة الؾخسضام الخثبُذ جهل غً الػمغ ؤلاهخاجي قُخىحب اؾتهالى  اإلاخجؿضة قُه ،و

 الخثبُذ غلى غمغ ؤنل 

 ل (بطا جم اغخباعه لجؼء مً ا ال لخٍلكت ًخم جدمُل الاهخالى لخؿاب الىدُجت )ال ٌسجل يمصاٍع

 ؤصل ؤزغ 'بطا اغخبر حؼء مً ؾػغ جٍلكت مسؼون ما ؤو بىاء جثبُخاث صازلُت (

  ًاهذ مضة هكػُخه نابلت للخجضًض ؤي ؤن اؾخػماله ًٍىن مدضص ػمىُا ًٍىن الخثبُذ نابل لالهخالى بطا 

ها زاصت ألؾباب ماصًت ، جهىُت ؤو ناهىهُت وغلى هظا قاألعاض ي حػخبر ؾحر نابلت لالهخالى ألن غمغ 

 ؤلاهخاجي ؾحر مدضص 

  ًًاهذ الهُمت اإلاجضصة للخغصة ؤيبر م بطا جم بغاصة جهضًغ نُمت الخغصة في ونذ الخو لالنخىاء ألاولى و

ش ًخم غىضها الخىنل غً اخدؿاب الاهخالى للكتراث اإلاخبهُت ختى جهل  ت  بظلَ الخاٍع الهُمت الضقتًر

ت   نُمت الخغصة غً الهُمت الضقتًر

 ن ثاهيا:طرق الاهخال

وؤًظا خؿب ؤنؿاغ اهخالى الخثبُخاث وطلَ خؿب  IAS16هىاى غضة ػغم ًمًٌ اغخماصها خؿب اإلاػُاع 

ازخالف ػبُػت وشاغ اإلااؾؿت ،ػبُػت الخثبُخاث وهىغها قُمًٌ ؤن جدؿب مصاٍعل الاهخالى للمػضاث 

هت ؾحر التي ًدؿب بها الاهخالى اإلاباوي مثال ويظا صعحت الضنت التي ًخىزاها م ؿخػملى اإلاػلىماث خُث بؼٍغ

 جسخلل الؼغم بُنها مً خُث الضنت 

 طريلت الاهخالن الخطي )الثابذ(-1

هت غلى اقتراض ؤن الاهخالى صالت لػامل الىنذ بمػني جسصُص الخٍلكت مبذأ الطريلت :1-1 جهىم هظه الؼٍغ

هت زابخت غلى الؿىىاث اإلاهضعة لخُاة بهخاحُت للخثبُذ بصغف الىظغ غً  الاهخاليُت )ؤنؿاغ الاهخالى (بؼٍغ

 1اؾخسضام ألاصل زاللها مً غضمه 

                                                           
926ص2990أمد رجب عبد العال ، مبادئ المحاسبة المالٌة ، مطبعة األنتصار ، مصر ،  -
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هت ؤنها ألاقظل ألنه ت مً جٍلكت ولهظا ًغي اإلاضاقػىن غً هظه الؼٍغ ا جدمل حمُؼ الؿىىاث بدصص مدؿاٍو

هت مً ؤقظل  الخثبُذ مما ًمًٌ مً مهاعهت الىخائج مؼ بػظها وجهُُم ألاصاء بشٍل صخُذ ، وحػخبر هظه الؼٍغ

جخؿحر مً قترة بلى ؤزغي  الؼغم غىضما جٍىن صعحت اؾخسضام ألاصل وجٍالُل ؤلاصالح والصُاهت مؿخهغة وال

 ؾػاع )ؾُاب الخضخم (بطاقت لالؾخهغاع في ألا 

الػمغ  /نؿؽ الاهخالى الؿىىي = الهُمت الهابلت لالهخالى طريلت احدضاب مخصصاث الاهخالن :1-2

 ؤلاهخاجي للخثبُذ 

 الهُمت اإلاخبهُت )نُمت الخغصة ( –بدُث :الهُمت الهابلت لالهخالى = جٍلكت ألاصل 

مًٌ جدضًض مػضُ الاهخالى يما ًلي مػضُ الاهخالى = الػمغ ؤلاهخاجي   100/ٍو

 مػضُ الاهخالى  xومىه نؿؽ الاهخالى = الهُمت اإلاخبهُت لالهخالى 

لدسجُل ًل جضوي ؤو قهضان في 681ٌؿخػمل الخؿاب  خؿب الىظام اإلاداؾبي اإلااليالدسجيل اإلاحاصبي :-1-3

ا بهؿؽ الاهخالى مهابل حػل الهُمت في نُمت الخثبُخاث بجػله   صائىا  281مضًىا ؾىٍى

 اإلابلـ البُان  عنم الخؿاب 

ش                   صائً مضًً   الخاٍع

مسصصاث الاهخالى واإلااوهاث وزؿائغ /مً ح

ُ الهُم  ت  ألاصى  ؾحر حاٍع

 اهخالى الخثبُخاث الػُيُت /بلى ح         

 صائً مضًً 

681  

 

281x 

×××××  

 

××××× 
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 حضُو الاهخالى 

ؾىىاث 

 الاهخالى 

مسصصت  مػضُ الاهخالى   ألاصلُتالهُمت 

 الاهخالى 

الاهخالى 

 اإلاجمؼ 

 الهُمت البانُت 

Xx Xxx xxx Xxx Xxx Xxx 

 

 غىض نهاًت الػمغ ؤلاهخاجي للهُمت اإلاخبهُت = الخغصة 

ًان لؤلصل نُمت زغصة مػضومت قةن الهُمت البانُت في هظه  الخالت بػض اإلاسصصت الازحرة ًجب ؤن ؤما بطا 

 جٍىن مػضومت

 طريلت الاهخالن اإلاخىاكص -2

هت ًخم  مجمىع ؾىىاث الاؾخسضام اإلاهضعة لؤلصل والتي جسضم يمهام لٌؿغ بؿؼه ؾىت  بًجاصوقها لهظه الؼٍغ

الخظ ؤن هظا البؿؽ ًمثل الؿىت  وطلَ بصضص اخدؿاب اهخالى الؿىت ألاولى وهٌظا  ألازحرةالاؾخسضام ،ٍو

 ًخم بًجاص الاهخالى الؿىىي بظغب الٌؿغ الىاجج في الخٍلكت الاهخاليُت لؤلصل الثابذ 

جُا ًلما ػاص غمغ ألاصل بدُث  مبذأ الطريلت : 2-1 ًخم جدمُل ؾىىاث غمغ الخثبُذ باالهخالى ًدىانص جضٍع

هت جكترض ؤن يكاءة الخثبُخاث جدىانص بمغوع  جخدمل الؿىىاث ألاولى الجؼء ألايبر مً الاهخالى قهضه الؼٍغ

و الخىنكاث وغلُه ًدىانص مهضاع مصاٍعل الاهخالى الؿىىي قترة بػض قترة  ؤلاصالخاثالؼمً بطا جٌثر 

صبذ الهؿؽ مخىانص وؤما : ل الصُاهت ٍو اصة في اإلاصاٍع ع الٍؼ  لخػٍى

 ؤن هثبذ الهُمت اإلاهخلٌت و ؤن هسكع في اإلاػض ُ 

  ؤو ؤن هثبذ اإلاػضُ الاهخالى وهجػل الهُمت اإلاهخلٌت مخىانصت 

هخحن الخالُخحن لخؿاب ؤنؿاغ الاهخالى   ولهظا ًمًٌ اجباع بخضي الؼٍغ
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في  آلاجُتوفي هظا الصضص ًمًٌ اؾخسضام اإلاػاصلت (:softyالاهخالن اإلاخىاكص بمعذٌ مخىاكص )طريلت  2-2

ض هظه اإلاػاصلت في خالت يبر حجم غضص ؾىىاث الخُاة ؤلاهخاحُت بًجاص مجمىع ؾىىاث الاؾخسضام بدُث جكُ

 1لؤلصل :

 2 /(1ى=ن)ن+      

 بدُث    ى: ًمثل مجمىع الؿىىاث الاؾخسضام 

 ن: جمثل غضص الؿىىاث الخُاة ؤلاهخاحُت لؤلصل           

هت مجمىع ؾىىاث الاؾخسضاطريلت اللضط اإلاخىاكص بمعذٌ مظاعف : 2-3 م بإن غبء جخمحز هظه الؼٍغ

 الاهخالى ًتزاًض في الؿىىاث ألاولى جم ًإزظ في الخىانص ،وهدبؼ اإلاغاخل الخالُت لخدضًض ألانؿاغ 

  تهمل نُمت الخغصة )ال جؼغح ( مً نُمت اإلاهخلٌت 

  ًٍىن مػضُ الاهخالى طػل مػضُ الاهخالى الخؼي 

  ًظغب اإلاػضُ اإلاظاغل في الهُمت اإلاخىانصت بمغوع الؿىىاث 

  دؿب الهؿؽ ألازحر باؾخسضام اإلاػاصلت  في الؿىت ألازحرة الؾخسضام مػضُ الاهخالى اإلاخىانص ٍو

 الخغصة  –نؿؽ الؿىت ألازحرة =الهُمت البانُت 

  ت للخغصة  هخىنل غً خؿاب ألانؿاغ في الؿىت ألازحرة غىضما غىضما جصبذ الهُمت البانُت مدؿاٍو

 2خىي اليشاط (طريلت عذد الىحذاث اإلاىخجت )طريلت مض -3

هت مً الؼغم اإلاػخمضة في ن م م طلَ خؿب مػُاع  مبذأ الطريلت : 3-1 صائما ،وجهىم  IAS16حػخبر هظه الؼٍغ

هت غلى اقتراض عئِس ي مكاصه ؤن غامل الاؾخسضام مهاؾا بالؼانت اإلاؿخسضمت ؤو اإلاىخجت قػال هى  هظه الؼٍغ

هت تهمل  اإلادضص الىخُض إلاضي اؾخكاصة الكترة اإلاداؾبُت مً الخضماث الٍامىت في ألاصل وبظلَ قةن هظه الؼٍغ

 ًض هصِب الكترة اإلاداؾبُت مً الخٍلكت ألاصل والخهني في جدض الؼمنيجماما ؤهمُت غاملي الخهاصم 

                                                           
993-999أحمد رجب عبد العال ، مرجع سابق ،ص ص -

1
  

303حنٌفة ربٌع ، مرجع سابق ،ص  -
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ولهظا غاصة ما ٌػبر غً الػمغ ؤلاهخاجي لهظه الخثبُخاث بىخضاث اليشاغ التي ًمًٌ ؤن جٍىن مثال غضص 

 الٌُلىمتراث اإلاهؼىغت باليؿبت إلاػضاث الىهل ؤو غضص صوعاث ؤو ؾاغاث الػمل باليؿبت لآلالث 

هت غلى ًخم اخدؿحضاب مخصصاث الاهخالن:  3-2 اب مصغوف اهخالى الكترة اإلاداؾبُت وقها لهظه الؼٍغ

  الخؼىجحن يما ًلي :

 خؿاب مػضُ الاهخالى لىخضة اليشاغ ؤو ؤلاهخاج الخطىة ألاولى : 

 غضص وخضاث اليشاغ ؤلاحمالُت  /مػضُ الاهخالى = الهُمت الهابلت لالهخالى 

 رة وقيها ًخم خؿاب مصغوف الاهخالى للكتالخطىة الثاهيت : 

 مػضُ الاهخالى  xمسصصاث الاهخالى = غضص وخضاث الؼانت ؤو اليشاغ التي جم الاؾخكاصة منها قػال 

 فترة وطريلت الاهخالن لألصٌى غير ملمىصت :-4

اإلابلـ الهابل لالهخالى هى جٍلكت ألاصل ؤي مبلـ مػىض مؼغوخا مىه الهُمت اإلاخبهُت خبث ًدمل اإلابلـ 

هت اإلاىخظمت غلى مضاع الاؾخكاصة اإلاخىنػت مىه وقها ألقظل جهضًغ  الهابل لالؾتهالى لؤلصل ؾحر اإلالمىؽ الؼٍغ

بضؤ الاؾتهالى غىضما ًٍىن ألاصل مخاخا لالؾخسضام ؤي غىضما  ًٍىن في مٍان وخالت حؿمذ لؼ بالدشؿُل له ٍو

ش  ب ألاصل يإصل مخدكظ به بؿغض البُؼ ؤو جاٍع ش جبٍى خىنل الاؾتهالى في جاٍع هت التي جغاها ؤلاصاعة ٍو بالؼٍغ

هت ؤلاؾتهالى اإلاؿخسضمت الىمؽ الظي حؿتهلَ به  جب ؤن حػٌـ ػٍغ غضم الاغتراف بهظا ألاصل ؤيهما ؤنغب ٍو

هت اإلايشإة للمىاقؼ الانخصاصً ت لؤلصل قةطا لم ًخم جدضًض طلَ الىمؽ بصىعة مىزىم بها حؿخسضم ػٍغ

 الهؿؽ الثابذ 

 مالحظاث :

 ؤن الهُمت اإلاخبهُت لؤلصل اإلاػىىي حؿاوي الصكغ بال في خالت  ًكترض أ(الليمت اإلاخبليت :

  حػهض ػغف زالث بشغاء ألاصل في نهاًت غمغ ؤلاهخاجي 

 ه الهُمت جىاحض ؾىم وشؽ لؤلصل ٌؿمذ بخدضًض هظ 

 ب( جغاحؼ الهُمت اإلاخبهُت مغة غلى ألانل في الؿىم وفي خالت حؿُحرها قهظا حؿُحر في الخهضًغ 
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 الخثبيخاث  خضائر كيمت 

نبل الشغوع في شغح غملُت الخىاُػ ويُكُت اإلاداؾبُت غنها هخؼغم ؤوال ؤلى يُكُت جدضًض نُمت الخثبُخاث 

 اإلااصًت بػض الهُاؽ ألاولى ؤو ٌػغف بالخهُُم البػضي للخثبُخاث 

 أوال:خضائر كيمت الخثبيخاث العيييت 

 : جحذًذ كيمت الخثبيخاث العيييت بعذ اللياش ألاولى  1

البضاًت بدؿب الخٍلكت ونض جم الخػغض لظلَ بال ؤهه ًجب بغاصة جهُُم ألاصل بػض  ُخاث اإلااصًت جهُُم الخثب 

هخحن :  1الانخىاء وللماؾؿت ؤن جسخاع مابحن ؤؾلىبحن ؤو ػٍغ

 :costأصلىب الخيلفت -أ(

ت ؤو اإلاداؾبُت لؤلصل بػض  هت ًخم جدضًض الهُمت الضقتًر حؿمي ؤًظا باإلاػالجت الهُاؾُت وقو هظه الؼٍغ

سُت )جٍلكت الخُاػة ؤو  ًاث  ؤلاوشاءالخهُُم اإلابضئي غلى ؤؾاؽ الخٍلكت الخاٍع ( مؼغوخا منها مجمىع الاهخال

في الهُمت ) ؾىف ًخم الخؼغم بلى هظا الاهسكاض مً  الاهسكاضباإلطاقت بلى الخؿاعة اإلاجمػت الىاججت غً 

 زالُ اإلابدث الغابؼ (

 أصلىب إعادة الخلييم :-ب(

هت جدضص الهُمت اإلاداؾبُت ألصل بهُمت بغاصة  حؿمي ؤًظا باإلاػالجت البضًلت اإلاؿمىح بها ووقو هظه الؼٍغ

ش ؤغاصة الخهُُم مؼغوخا منها الاهخالى اإلاترايم زالُ الكتراث الخالُت  الخهُُم والتي جمثل الهُمت الػاصلت بخاٍع

 إلغاصة الخهُُم ويظا الخؿاعة في اهسكاض الهُمت الالخهت ؤًظا 

ش بغاصة الخهُُم  ًاث اإلاؿخهبلُت  –الهُمت اإلاداؾبُت = الهُمت الػاصلت بخاٍع  زؿائغ الهُم اإلاؿخهبلُت –الاهخال

                                                           
 970سابق،   كمال الدٌن مصطفى الدهراوى ،مرجع -
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 هت ؤن جٍىن باإلمٍان نُاؽ اله شترغ الؾخسضام هظه الؼٍغ ُمت الػاصلت لؤلصل بشٍل مىزىم َو

،وحػغف هظه ألازحرة خؿب اإلاػاًحر الضولُت غلى ؤنها الهُمت التي ًمًٌ مباصلت ألاصل بها بحن ؤػغاف 

عاؾبت وطوي مػغقت بمىحب غملُت جباصُ خهُهُت ،وجدضص بالهُمت البُػُت لؤلصل هانص جٍالُل 

 الخسلص مىه ؤو بُػه 

 ن يؿُاؾت لها قُجب غىضها جؼبُو جلَ الؿُاؾت غلى حمُؼ غىض ازخُاع اإلااؾؿت ؤخض الىمىطحح

 1ألاصُى الثابخت اإلااصًت التي جيخمي بلى هكـ اإلاجمىغت 

  ًاف لظمان غضم ازخالف اإلابلـ اإلاسجل ًجب ؤن ًخم بغاصة الخهُُم غلى ؤؾاؽ مىخظم بشٍل 

ت الصاقُت (بصىعة ماصًت غً الهُمت الػاصلت   )الهُمت الضقتًر

 ُا في خالت وحىص ازخالف حىهغي بحن الهُمت الػاصلت لؤلصل اإلاػاص جهُُمه ًخم بغاصة الخه ُم ؾىٍى

ا ،قُخم  الهُمتوبحن  ت اإلاسجلت لؤلصل ،ؤما بطا لم ًًٌ هظا الازخالف بحن الهُمخحن حىهٍغ الضقتًر

ًاقُا  ػخبر طلَ   بغاصة الخهُُم ًل زالزت ؾىىاث بلى زمـ ؾىىاث َو

 ها بىكـ ؤؾلىب اهخالى اإلاؿخسضم في خالت همىطج الخٍلكت ًخم اهخالى ألاصُى اإلاػاصة جهُُم 

  ًان قغم بغاصة الخهُُم مىحب بي الهُمت اإلاداؾبُت ؤنل مً نُمت بغاصة الخهُُم في خالت ما بطا 

 ًهُم بدسجُل الهُض الخالي :

 اإلابلـ البُان  عنم الخؿاب 

ش                   صائً مضًً   الخاٍع

 جثبُخاث الػُيُت /مً ح

 قغم بغاصة الخهُُم /بلى ح      

 صائً مضًً 

21  

105 

xx  

Xx 

 

ًان قغم بغاصة الخهُُم ؾالب بي الهُمت اإلاداؾبُت ؤيبر مً الهُمت بغاصة الخهُُم ًخم  في خالت ما بطا 

  :الدسجُل الهُض الخالي
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 اإلابلـ البُان  عنم الخؿاب 

ش                   صائً مضًً   الخاٍع

 قغم بغاصة الخهُُم /مً ح

 الخثبُخاث الػُيُت /بلى ح      

 صائً مضًً 

105  

21 

xx  

xx 

 

681 

 

 

291 

ش             الخاٍع

 مسصصاث الاهخالى /مً  ح

 زؿائغ الهُمت غً الخثبُخاث الػُيُت /بلى ح      

 

xx 

 

 

Xx 

 

 الخىاٌز عً الخثبيخاث العيييت  -2

مًٌ ؤن جٍىن هىا الخىاُػ في  ا مً حاهب بصاعة اإلااؾؿت ٍو ًمثل الخىاُػ ؤلاصاعي غً الخثبُخاث اإلااصًت نغاع بصاٍع

ض ؤو بُػه ؤو اؾدبضاله   صىعة شؼب ألاصل مً الخضمت الخجٍغ

 1مخطلباث اإلاحاصبيت عىذ الخىاٌز عً الخثبيخاث العيييت 2-1

 للمداؾبت بصىعة ؾلُمت للخىاُػ غً الخثبُخاث اإلااصًت ًجب مغاغاة ما ًلي 

  ًخم اؾدبػاص الخثبُذ اإلااصي مً الضقاجغ بجػله صائىا بالخٍلكت 

  ش ش اؾخسضام الخثبُذ وختى جاٍع ًخم اؾدبػاص مجمؼ اهخالى الخثبُذ اإلاخصغف قُه غً الكترة مً جاٍع

 الاهخالى مضًىا  الخصغف ؤو الخىاُػ غىه ،بجػل خؿاب مجمؼ

  َش الخىاُػ ،وطل ت الاهخالى الخثبُذ غً اإلاضة مً بضاًت ؾىت الخىاُػ ختى جاٍع ًخم خؿاب وحؿٍى

 بجػل خؿاب مسصصاث الاهخالى مضًىا وخؿاب مجمؼ الاهخالى صائىا 

  ًخم نُاؽ هاجج ُ سجل  الخىاػ  ؤلاًغاصاثؤو الخؿائغ في حضُو الىخائج وطلَ طمً  ؤلاعباح،َو

 ؾحر الػاصًت ،لٍي ال ًازغ في الضزل ؤو زؿاعة الػملُاث  واإلاصغوقاث

 شطب ألاصل مً الخذمت )ججريذ ألاصل (2-2

غىضما جهغع بصاعة اإلااؾؿت شؼب الخثبُذ مً الخضمت ،ؤي الخسلص مىه نهائُا وبضون مهابل ،إلنهاء ال جيخظغ 

ًاجه مً اؾخػماله ؤو بُػه بي مىاقؼ انخصاصًت مؿخهبلُت ًجب بنكاُ خؿاب الخث بُذ وخؿاب مجمؼ اهخال

 يظلَ وهىا همحز خالخحن 

                                                           
988عبد الوهاب ناصر على ، مرجع سابق ، ص -

1
  



 الفصل الثاني :                          معالجة محاسبية للتثبيتات وفق النظام المحاسبي المالي 
 

65 
 

ًان ألاصل مهخلَ بالٍامل وال جىحض له نُمت مخبهُت ،قلً ًىحض لهظا الخىاُػ ؤي  الخثبيذ اإلاهخلً وليا :أ( بطا 

ت للصكغ  ت مدؿاٍو  مٍاؾب ؤو زؿائغ ألي نُمت الضقتًر

 اإلابلـ البُان  عنم الخؿاب 

ش                   صائً مضًً   الخاٍع

 اهخالى الخثبُخاث الػُيُت /مً ح

 الخثبُخاث الػُيُت /بلى ح      

 صائً مضًً 

281  

21 

xx  

Xx 

 

في خالت الخسلص مً الخثبُذ ؾحر مهخلَ ًلُا ؤي له نُمت الخثبيذ اإلاهخلً حسئيا )كيذ الاهخالن (:  ب(

ت اإلاخبهُت لؤلصل بمثابت زؿائغ   مداؾبُت بانُت مىحبت بضون مهابل غُني ؤو ههضي ،ؾخػخبر الهُمت الضقتًر

 اإلابلـ البُان  عنم الخؿاب 

ش                   صائً مضًً   الخاٍع

 زؿائغ الهُم غً زغوج الخثبُخاث  /مً ح

 اهخالى الخثبُخاث الػُيُت /مً ح

 الخثبُخاث الػُيُت  /بلى ح      

 شؼب الخثبُذ مً الخضمت 

 صائً مضًً 

281 

681 

 

 

21 

xx 

xx 

 

 

xx 

 

ًاث –)زؿائغ الخىاُػ =جٍلكت ألاصل   جضوي الهُمت ( –مجمىع الاهخال

 الخىاُػ بالبُؼ :-3

بطا جم بُؼ الخثبُخاث في نهاًت الػمغ ؤلاهخاجي ؤو نبل نهاًخه نض ًترجب غلى غملُت البُؼ هظه ؤعباح ؤو الخؿائغ 

 1،وهظا ما ؾيخػغض له قُما ًلي 

 بيع جثبيذ بعذ نهاًت عمر ؤلاهخاجي  3-1

ت لخٍلكت الخثبُذ وفي هظه أ(إرا واهذ الخردة معذومت :  ش البُؼ مدؿاٍو ًاث لؿاًت جاٍع ؤي جٍىن مجمىع الاهخال

 لؿػغ البُؼ الصافي  مدؿاوي الخالت هدُجت الاؾخؿىاء ؤو الخىاُػ هي صائما عبذ 

ًاهذ للخثبُذ نُمت زغصة :  ب(بطا 

 الهُمت اإلاداؾبُت =نُمت الخغصة 

 هدُجت الخىاُػ = ؾػغ البُؼ الصافي 
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 ًترجب غلى غملُت البُؼ هظا ألاصل ؤخض اإلاىانل الخالُت : في هظه الخالت

ًان ؾػغ البُؼ الصافي 1  نُمت البُؼ اإلاخىنػت )الخغصة (      الىدُجت عبذ  >بطا 

ًان ؾػغ البُؼ الصافي  2  نُمت البُؼ اإلاخىنػت )الخغصة(       الىدُجت زؿاعة  <بطا 

ًان ؾػغ البُؼ الصافي = نُمت البُؼ اإلا 3  خىنػت )الخغصة (        الىدُجت مػضومت بطا 

في هظه الخالت ال اغخباع لهُمت الخغصة ولًٌ اإلاػخبر هي الهُمت بيع الخثبيذ خالٌ عمرها ؤلاهخاجي :  3-2

ًاقت مخؼلباث اإلاداؾبُت غً الخىاُػ التي ؾبو واشغها له  اإلاداؾبُت البانُت ،وفي هظه الخالت ًجب اؾدُكاء 

 ا خاالث ؤًظ3وهىا همحز 

 نُمت اإلاداؾبُت البانُت        عبذ >ؾػغ البُؼ الصافي 

 نُمت اإلاداؾبُت البانُت       زؿاعة  <ؾػغ البُؼ الصافي 

 نُمت اإلاداؾبُت البانُت        هدُجت مػضومت =ؾػغ البُؼ الصافي 

4-  ٌ  باإلابادلت  الخىاز

و اؾدبضاُ ؤصل نضًم بهظا ألاصل الجضًض ،ؤما   آلانؾبو وؤن غغطىا إلمٍاهُت انخىاء ؤصل زابذ غً ػٍغ

و مباصلخه بإصل ؤزغ وفي هظا الصضص جكغم مػاًحر  قةهىا وػغض للخسلص مً ؤصل نضًم ولًٌ غً ػٍغ

 بحن خالخحن وبالخالي    scfاإلاداؾبُت الضولُت 

و مباصلخه مؼ ؤزغ اثل له : مبادلت الخثبيذ اللذًم بأخر مم 4-1 بطا جم الاؾخؿىاء غً ؤصل نضًم غً ػٍغ

ممازل له ،له هكـ الاؾخسضام وفي هكـ اليشاغ )ؾُاعة بؿُاعة ؤزغ مثال (ًدب غضم الاغتراف بإًت ؤعباح ؤو 

ًان هىاى جباصُ للىهضًت في غملُت اإلاباصلت قمػني طلَ ؤن ألاصى  ُ زؿائغ ػاإلاا ال ًىحض ًباصُ للىهضًت ،ؤما 

مًٌ   الاغتراف بسؿائغ الاؾدبضاُ ؤو ؤعباح الاؾدبضاُ  غىضئظاإلاخباصلت لِـ لها هكـ الهُمت ٍو

في خالت الاؾخؿىاء غً الخثبُذ اإلااصي الهابل لالهخالى بمباصلت بإصل مبادلت الخثبيذ بأخر غير مماثل :  4-2

 غملُت اإلاباصلت زابذ ؤزغ ؾحر ممازل قةهه ًجب الاغتراف بإًت ؤعباح ؤو زؿائغ هاججت غً 

خه ،زم ًخم  وألؾغاض جؼبُو ؤؾاؽ الاؾخدهام ومبضؤ اإلاهابلت قُجب خؿاب غبء الاهخالى الكترة و حؿٍى

ؤو الخؿائغ الىاججت غً مباصلت الخثبُذ اإلااصي الهائم  ؤلاعباح بنكاُبنكاُ في الخؿاب الخخامي ،يما ؾِخم 

 باألصل ألازغ في خؿاب ألاعباح ؤو الخؿائغ ؤًظا 
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 جحذًذ كيمت الخثبيخاث اإلاعىىيت بعذ اللياش ألاولى ::ا ثاهي

هخحن  ت غىض جهُُمها ألاُو بؼٍغ  1جهُُم ألاصُى اإلاػىٍى

 أصلىب الخيلفت :-1

ت = الليمت الخاريخيت   خضارة الليمت اإلاجمعت  –الاهخالن اإلاتراهم  –الليمت الذفتًر

 أصلىب إعادة الخلييم :-2

خضائر الليم –الاهخالواث اإلاضخلبليت –لت بخاريخ إعادة الخلييم الليمت اإلاحاصبيت = الليمت العاد

 اإلاضخلبليت 

هت وقو اإلاخؼلباث الخالُت : خم جؼبُو هظه الؼٍغ  ٍو

  بطا جم جؼبُو همىطج بغاصة الخهُُم غلى قئت مً الكئاث ألاصُى ؾحر اإلالمىؾت قُجب بغاصة الخهُُم

 ص جهُمه ًامل الكئت التي ًيخمي لها ألاصل ؾحر ملمىؽ اإلاػا

  ًان مً ؾحر اإلامًٌ بغاصة جهُُم ألاصل ؾحر اإلالمىؽ في قئت ألاصُى الؿحر بمبلـ الخٍلكت مؼغوخا بطا 

 مىه ؤي بػكاء مترايم وزؿائغ اهسكاض الهُمت 

  ًان قغم بغاصة الخهُُم مىحب بي الهُمت اإلاداؾبُت ؤنل مً الهُمت بغاصة الخهُُم في خالت ما بطا 

 ًلي :بهُم حسجُل الهُض يما 

 

 اإلابلـ البُان  عنم الخؿاب 

ش                   صائً مضًً   الخاٍع

ت  /مً ح  الخثبُخاث اإلاػىٍى

 قغم بغاصة الخهُُم  /بلى ح      

 صائً مضًً 

20  

105 

xx  

Xx 

 

ًان الكغم بغاصة الخهُُم ؾالب ؤي الهُمت اإلاداؾبُت ؤيبر مً نُمت بغاصة الخهُُم ًخم حسجُل  في خالت ما بطا 

 يما ًلي : لُهُض
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 اإلابلـ البُان  عنم الخؿاب 

ش                   صائً مضًً   الخاٍع

 قغم بغاصة الخهُُم  /مً ح

ت  /بلى ح        الخثبُخاث مػىٍى

 صائً مضًً 

105  

20 

xx  

xx 

 

681 

 

 

290 

ش                الخاٍع

 مً ح/مسصصاث الاهخالى 

ت          بلى ح/زؿائغ الهُمت غً الخثبُخاث اإلاػىٍى

 

xx 

 

 

xx 

 جىكف اصخغالٌ أصٌى غير اإلالمىصت والخصرف بها :

ؿدبػض مً اإلاحزاهُت غىض ت َو   1ًخىنل الاغتراف باألصُى اإلاػىٍى

 الخصغف قُه -1

غضم جىنؼ جدهو مىاقؼ انخصاصًت مؿخهبلُت مً اؾخسضمه ؤو مً الخصغف قُه مؿخهبال جخدضص ألاعباح ؤو -2

الخؿائغ الىاججت مً جىنل اؾخؿالُ ألاصل اإلاػىىي ؤو الخصغف قُه غلى ؤؾاؽ الكغم بحن صافي غائض 

ت لؤلصل وجضعج جلَ ألاعباح ؤو الخؿائغ في نائمت الضزل  وطلَ غىضما ًخم الخىنل الخصغف والهُمت الضقتًر

ب ألاعباح يةًغاص   غً الاغتراف باألصل وال ًخم جبٍى

 ًجىػ الخصغف في ألاصل ؾحر اإلالمىؽ بػضة ػغم )منها البُؼ والهبت.........( 

ش الخصغف في هظا ألاصل جؼبو اإلايشإة الشغغ الخاص باإلًغاص وطلَ لالغتراف باإلًغاص  وغىض جدضًض جاٍع

 الىاجج غً بُؼ البظائؼ 

ت لؤلصل بخٍلكت اؾدبضاُ حؼء مً  ػبها إلابضؤ الاغتراف بطا نامذ اإلايشإة باالغتراف طمً الهُمت الضقتًر

ًت للجؼء اإلاؿدبضُ وبطا حػظع غلى اإلايشإة جدضًض الهُمت ألاصل غىضئظ جخىنل غً الاغتراف بالهُمت الضقتر 

ت للجؼء  اإلاؿدبضُ ًمًٌ ؤن حؿخسضم جٍلكت الاؾدبضاُ إلااشغ إلاػغقت نُمت الجؼء اإلاؿدبضُ ونذ  الضقتًر

الانخىاء ؤو غىضما جىلض صازلُا ًخم الاغتراف باإلاهابل الظي ًخم الخصُى غلُه غىض الخصغف في ألاصل ؾحر 

ا بهُمخه الػاصلت ،وفي خالت جإحُل ؾضاص الهُمت ألاصل ؾحر اإلالمىؽ ًخم الاغتراف باإلاهابل اإلالمىؽ مبضئُ

خم الاغتراف بالكغم بحن الهُمت الاؾمُت للمهابل  الظي ًخم الخصىُ غلُه مبضئُا باإلاػضُ الؿػغ الىهضي ،ٍو

صُى غلُه وال ًخىنل واإلاػاصُ للؿػغ الىهضي يةًغاص قىائض الظي ٌػٌـ الىاجج الكػلي غلى ما ًخم الخ

اؾتهالى ألاصل ؾحر ملمىؽ الظي له مضة مدضصة غىضما ًخىنل اؾتهالى ألاصل ؾحر ملمىؽ غً اؾخسضام ما 

 لم ًًٌ نض جم اؾتهالى هظا ألاصل بالٍامل ؤو مبىب يإصل مدخكظ بؿغض البُؼ 
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إلهخالن آلت صىاعيت  مثاٌ جطبيلياإلابحث الثاوي:   

ش نامت ماؾؿت قغخاحي بالخُاػة  ل  1900000بمبلـ  01/01/2008غلى آلت صىاغُت بخاٍع صج ونضعث مصاٍع

هت ؤلاهخالى الخؼي غلى الخخبُثاث الػُيُت بمػضُ  100000الىهل ب  %.20صج، غلما ان اإلااؾؿت جؼبو ػٍغ  

و البىَ.  الدؿضًض غً ػٍغ

ش    صج.  700000بلؿذ نُمت آلالت في الؿىم بمبلـ  01/01/2011وبخاٍع

ش   نامذ اإلااؾؿت بدىاُػ غً هظه آلالت الصىاغُت .01/07/2011وبخاٍع

 صج،الػملُت جمذ غلى الخؿاب .720000الخالت ألاولى :مبلـ الخىاُػ 

 صج، الػملُت جمذ بشَُ بىٍي.500000الخالت الثاهُت :مبلـ الخىاُػ 

 اإلاطلب ألاٌو :جيلفت الشراء 

 الشراءخؿاب جٍلكت  

  لآللت  جيلفت شراءحضابV0 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                  

V0  ثمن التثبٌت + مصارٌف النقل = 
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 حسجل ولفت الشراء 

 اإلابلغ البيان ركم الحضاب

ش                   دائً مذًً  الخاٍع

 شأث الخهىُتيا اإلا /مً ح

ت /بلى ح     بىىى خؿاباث حاٍع

 انخىاء ميشأث جهىُت

 دائً مذًً

215 

 

 

512 

 

 

2000000 

 

 

 

2000000 

 

 اإلاطلب الثاوي: حذٌو ؤلاهخالن و خضارة الليمت

 :حضاب صىىاث ؤلاهخالن 

                               

 

  

 :حضاب كضط ؤلاهخالن الضىىي 
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 حضاب خضارة الليمت: 

 الهُمت الؿىنُت لآللت – vnc الصاقُت اإلاداؾبُت= الهُمت                         

700000-800000=100000 

 اإلابلـ البُان عنم الخؿاب 

ش                   صائً مضًً   2011/01/01الخاٍع

 مً ح / مسصصاث الاهخالى 

 بلى ح / زؿاعة الهُمت غً الخخبُثاث

 صائً مضًً 

681  

291 

 

 

100000  

100000 

 

  :(6-2ركم)حذٌو ؤلاهخالن 

 

 

 

N V0 A ∑A زؿاعة الهُمت VNC 

01/01/2008  2000000 400000 400000  1600000 

01/01/2009  2000000 400000 800000  1200000 

01/01/2010  2000000 400000 1200000  800000 

01/01/2011  2000000 400000 1600000 100000 300000 

01/01/2012  300000 300000 300000  0 
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 : حسجيل اللضط ؤلاهخالن الضىىي للخثبيذ

 

681 

 

 

2815 

01/01/2008 

 مسصصاث اهخالى ألصُى ؽ. ج.                 

 شأث الخهىُتياهخالى اإلا                

 2008نؿؽ بهخالى لؿىت             

 

400.000 

 

 

400.000 

 

 

681 

 

 

2815 

01/01/2009 

 مسصصاث اهخالى ألصُى ؽ. ج.                 

 شأث الخهىُتياهخالى اإلا                

 2009نؿؽ بهخالى لؿىت             

 

400.000 

 

 

400.000 

 

 

681 

 

 

2815 

01/01/2010 

 مً ح/ مسصصاث الاهخالى ألصُى ؽ ج 

 بلى ح/اهخالى اإلايشأة الخهىُت           

 2010نؿؽ بهخالى لؿىت  

 

400000 

 

 

400000 

 

681 

 

 

 

 

2815 
9920 

01/01/2011 

 مً ح /مسصصاث الاهخالى ألصُى ؽ ج 

 بلى ح / اهخالى اإلايشأة الخهىُت        

 بلى ح / زؿاعة الهُمت غً الخثبُذ      

 2011نؿؽ بهخالى لؿىت 

 

500000 

 

 

 

 

400000 

100000 

 

 

681 

 

 

2815 

 

01/01/2012 

ُ ح /مً   ج ؽ  مسصصاث الاهخالى ألصى

 بلى ح /بهخالى اإلايشأة الخهىُت       

 2012نؿؽ اهخالى لؿىت 

 

300000 

 

 

300000 
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 :ثاثاإلاطلب الثالث: الخىاٌز عً الخخبي

 :إرا وان الفارق إًجابيا 

ش   صج720000نامت اإلااؾؿت بالخىاُػ غً آلالت بمبلـ  01/07/2011بخاٍع

 اإلاترايم + نُمت الخىاُػ ( ؤيبر مً جٍلكت خُاػة الخثبُخاث.ؤي ؤن ) الاهخالى 

 0 < ) الاهخالى اإلاترايم + نُمت الخىاُػ ( -= جٍلكت خُاػة الخثبُخاث  752ح/

1400000+720000-2000000=120000 

 

 

462 

2815 

 

 

 

 

 

 

215 

752 

------------ /01/01/2011 /---------- 

 خهىم الخىاُػ غً ألاصُى الثابخت

 اهخالى ميشئاث جهىُت

 ح/ اإلايشإث الخهىُت

قائع الهُمت غً زغوج ؤصُى مثبخت ؾحر             

 مالُت

، و 462: الخىاُػ غً ميشإث جهىُت بىاؾؼت ح/  البيان

 28جغصُض ح/

 

 

7200000 

1400000 

 

 

 

 

2000000 

1200000 

 

 

 

        .  جحصيل حلىق الخىاٌز

 

125 

 

 

462 

 

----------- /01/01/2011  /---------- 

ت  ح/ بىىى الخؿاباث الجاٍع

الخؿاباث الضائىت غً غملُاث                        

 .الخىتزاُ

ُ  البيان و ح/ : جدصُل خهىم الخىاػ  125غً ػٍغ

 

7200000 

 

 

 

 

 

7200000 
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 :إرا وان الفارق صليبا 

ش   صج500000بمبلنامت اإلااؾؿت بالخىاُػ غً آلالت  01/07/2011بخاٍع

 ؤي ؤن ) الاهخالى اإلاترايم + نُمت الخىاُػ ( ؤنل مً جٍلكت خُاػة الخثبُخاث.

 0 > ) الاهخالى اإلاترايم + نُمت الخىاُػ ( -= جٍلكت خُاػة الخثبُخاث  652ح/

1400000+500000-2000000=100000- 

 

462 

2815 

 

652 

 

 

 

215 

 

------------ /01/01/2011 /---------- 

 الخؿاباث الضائىت غً غملُاث الخىتزاُ

 اهخالى ميشئاث جهىُت

 ح/ اإلايشإث الخهىُت

 هىانص الهُمت غً زغوج ؤصُى مثبخت ؾحر مالُت

، و 462: الخىاُػ غً ميشإث جهىُت بىاؾؼت ح/  البيان

 28جغصُض ح/

 

500000 

1400000 

 

 

 

2000000 

100000 

 

 

 

     

   .  جحصيل حلىق الخىاٌز

 

125 

 

 

462 

 

----------- /31/12/2016  /-- 

ت  ح/ بىىى الخؿاباث الجاٍع

 خهىم الخىاُػ غً ألاصُى الثابخت.

ُ  البيان و ح/ : جدصُل خهىم الخىاػ  125غً ػٍغ

 

 

500000 

 

 

 

 

 

500000 
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 خالصت الفصل :

مسخلل اإلاػالجاث اإلاداؾبُت للخثبُخاث ًجب ؤن جإزظ بػحن الاغخباع جخمثل مً زالُ هظا الكصل جؼغنىا بلى 

في جىنُذ الاغتراف بالخثبذ الظي ال ًخم بال بطا جىقغث مهاًِـ مػُىت جدضًض ؤوحه الخضوي ألازغي التي جدضر 

 .في نُمتها اإلاضعحت و يظا الخضوي ومسخلل الاقصاخاث اإلاخػلهت بها 

 

 



 الخاتمة العامة

لقد فرضت المتغٌرات الدولٌة التً حدتث فً الساحة العالمٌة خاصة فً العشرٌة 

األخٌرة من نهاٌة القرن العشرٌن إلى غاٌة ٌومنا هذا ،عدة ضغوط جعلت الجزائر 

تقدم على مجموعة من اإلصالحات ،من بٌنها تطبٌق النظام المحاسبة المالٌة 

هذا النظام الذي ٌوحد المعاٌٌر المالٌة و المحاسبٌة على  IAS /IFRSالموحد 

مستوى العالم مما ٌفتح المجال  الستقطاب االستثمار األجنبً من خالل دراستنا 

تمكنا من معرفة أن هذا النظام ٌعطً امتٌازات جدٌدة لتسجٌل والتقٌٌم حسابات 

  الصنف الثانً وذلك بهدف إعطاء الصورة صادقة و الحقٌقٌة لها

 دارسناه ٌمكن أن نعرض النتائج التالٌة :انطالق مما 

  النظام المحاسبً المالً الجدٌد ٌستجٌب للتطورات االقتصادٌة وٌتماشى

مع المعاٌٌر الدولٌة إال بعض االختالفات على مستوى المؤسسات 

الصغٌرة والمتوسطة حٌث أن المعاٌٌر الدولٌة ال تأخذ بعٌن االعتبار 

والمتوسطة ،أما النظام المحاسبً المالً فقد وضع المؤسسات الصغٌرة 

 نظام محاسبة مالٌة مبسط لها 

  تهدف القوائم المالٌة التً ٌتم إعدادها فً ظل النظام المحاسبً الجدٌد إلى

تثمرٌن بكل صدق و شفافٌة من إٌصال المعلومات إلى المسٌرٌن والمس

 تخاذ القرارات المالئمة أجل ا

 حاسبً المالً الجدٌد بتقٌٌم الوضعٌة الحقٌقٌة ٌسمح تطبٌق النظام الم

، فهذا النظام ٌعتبر أكثر إفصاحا للمؤسسة وخاصة فٌما ٌتعلق بالتثبٌتات 

وشفافٌة من ذي قبل بعدما بعث مجموعة من المفاهٌم و المصطلحات 

  الجدٌدة و التً تساعد على تحقٌق ذلك 



 قائمة المراجع 

مصر المطبعة االنتصار، (أحمد رجب عبد العال ، مبادئ المحاسبة المالٌة ،1

،1999  

 2004( أحمد نور ، المحاسبة المالٌة ، شركة الجالل ، مصر ،2

فً األصول طوٌلة (إسماعٌل ابرهٌم جمعة وآخرون ، المحاسبة المتوسطة 3

الدار الجامعٌة للطباعة والنشر األجل االلتزامات بعض مشاكل قٌاس الدخل ، 

 1996والتوزٌع ، مصر ، 

(أمٌن السٌد و أحمد لطفً ، إعداد و عرض الظواهر المالٌة فً ضوء المعاٌٌر 3

 2008المحاسبة الدولٌة ، الدار الجامعٌة ، االسكندرٌة ، 

بوٌعقوب عبد الكرٌم ، أصول المحاسبة العامة ، الدٌون المطبوعات الجامعٌة ، (4

 1999ئر ،الجزا

(حسام الدٌن مصطفى الخدش وآخرون ،أصول المحاسبة المالٌة ،طبعة الثالثة ، 5

 2004الجزء األول ، دار المٌسرة للنشر ، األردن ، 

 (IAS /IFRS)(حنٌفة ربٌع ،الواضح فً المحاسبة المالٌة وفق للمعاٌٌر الدولٌة 6

 2000دار الهومة ، الجزائر ، 

ٌٌر التقرٌر المالٌة الدولٌة ، الطبعة األولى ، مطبعة (خالد جمال الجعارات ، معا7

 2008األثراء للنشر والتوزٌع 

(سفٌر محمد ، االفصاح فً المؤسسات فً ظل المعاٌٌر المحاسبة  الدولٌة 8

 (2009-2008مذكرة ماستر معهد العلوم االقتصادٌة ، جامعة المدٌة ،

لٌة ، الجزء األول ، (شعٌب شنوف ،محاسبة للمؤسسات طبقا للمعاٌٌر الدو9

 2008مكتبة الشركة الجزائرٌة بودواو :الجزائر 

(طارق عبد العالً حمادة ، دلٌل تطبٌق المعاٌٌر المحاسبة الدولٌة ، الجزء 10

 دار الجامعٌة االسكندرٌة ،األول ،



(  عبد الوهاب ناصر على ،مبادئ المحاسبة المالٌة ،وفقا للمعاٌٌر المحاسبة 11

   2004الثانً،الدار الجامعٌة ،مصرالدولٌة ،الجزء

(عاشور كنوش ، محاسبة العامة ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ، 12

2003 

(عاشور كنوش ، متطلبات تطبٌق النظام المحاسبً الموحد فً الجزائر 13

(IAS/IFRS)  الجزائر 6مجلة اقتصادٌات شمال افرٌقٌا ، العدد ، 

مبادئ المحاسبة المالٌة ، المكتب الجامعً (كمال مصطفً الدهراوي ، 14

 2000الحدٌث ، مصر ،

(محمد أبو نصار و جمعة حمدات ، معاٌٌر المحاسبة واالبداع المالً الدولٌة 15

 2008جوانب نظرٌة وعلمٌة ،دار وائل للمنشر عمان االردن ،

(مدانً بن بلغٌت أهمٌة النظام المحاسبً للمؤسسات فً ظل أعمال التوحٌد 16

 2004دولٌة ،أطروحة دكتورة كلٌة العلوم االقتصادٌة ،الجزائر ،ال

حسب س م (ناصر رحال مصطفى عوادي،المعالجة المحاسبة لألصول الثابتة 17

 2009م محاضرة القٌت بالمركز الجامعً الوادي،السنة الجامعٌة 

 ر المالٌة الدولٌة ،دلٌل تطبٌقٌالتقار نً قان جرٌوننج،ترجمة طارق حماد ،(ه18

 2006الدار الدولٌة لألسثتمارات التقافٌة س م م ،مصر 

 

 7رقم  7المتضمن المادة 2007نوفمبر  26المؤرخ فً 11\07(القانون رقم 19

 24-10المتضمن المادة  2007نوفمبر  26المؤرخ فً  11\07(القانون رقم20

 25، الصادرة بتارٌخ 19( الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الدٌمقراطٌة ،العدد21

 2009نوفمبر



22) Samir merouani,le projet du nouveau system comptable 

financien Algerien ,mémoire demegstere ,ESC ,anne2006-

2007 .  
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