
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إهداء:
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 "وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا" صدق هللا العظيم

إلى من زرعني في أرض طيبة، وسقاني بمكارم الخالف، إلى الذي تعب 

ألرتاح انا إلة من علمني النجاح قائال بعد كل نهاية وبعد كل عمل راحة، 

 وكل من كسل خاب... أتعب نفسك ترتاح.وكل من تعب نال 

شكرا ورعاك هللا وأمي أجمل كلمة تتناغم الشفاه  أبي الحبيب أقول

 عندما تنطقها...

إليك يا من كان جسدك جسدي ودمك دمي إليك يا من يهتز لتضرعها 

ووضعت تحت قدميها الجنان يا أوف صديقة يا توأم  نعرش الرحما

 الوجدان أمي الحبيبة.

 رحمكما هللا

 إلى من أتقاسم معهم حنان الوالدين 

 إلى من ساندوني ولو بكلمة طيبة

 إلى من تقاسمت معهم ثمرة أعوام الدراسة

 إلى من بنيت معهم مدرسة الصداقة

إلى من توجنا معا صداقتنا باألخوة وإلى من وإلى من وسعتهم ذاكرتي 

 .ولم تسعهم مذكرتي

 

 

 

 



 

 شكر وعرفان:

على توفيقه لي في إتمام هذا العمل المتواضع  الشكر هلل أوال وأخيرا

وعغلى كل النعم التي أنعمها علينا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان ألستاذي 

الفاضل تيفالي بن يونس بنبل اخالقه ورحابة صدره وحسن إرشاده 

 والشكر المسبق آلعضاء لجنة المناقشة

دير إلى جميع وال يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بكامل الشكر والتق 

اآلساتذة بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة 

 مستغانم 

 وفي األخير أشكر كل من ساعدني في هذا العمل من قريب أو من بعيد
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 المقدمة العامة



مر  ىواالجتماعية عللقد عرفت الممارسة المحاسبية تعايشا كبيرا مع التطورات االقتصادية 
 العصور

في المحيط الذي كانت تستعمل فيه، ففي ظل الواقع االقتصادي الجديد الذي انجرعنه 
العالم والتي ظهرت مالمحه من خالل تطور التجارة واتساع رقعتها، تحوالت كبيرة في 

الدول باإلضافة إلى انتشار نوع جديد من  وكذا تعدد وتنوع المعامالت التجارية بين
شط المتعددة الجنسيات والتي تن الشركات العمالقة ذات البعد الدولي، والمتمثلة في الشركات

عها ألنظمة محاسبية تحكمها ثقافات محاسبية محلية في حدود جغرافية متباينة وتخضع فرو
مختلفة في المحتوى وحتى في األولويات من دولة ألخرى، فشكلت هذه المفارقة عائقا أمام 

 ريبتقضمان القراءة الموحدة للقوائم المالية لهذه الشركات مما أدى بها للمطالبة بتوحيد و 
رقابة و االتصال عبر مختلف فروعها في الممارسات المحاسبية من أجل تسهيل عمليتي ال

العالم من هذا المنطلق بدأت بعض الجهود في أوائل السبعينات من القرن الماضي لوضع 
أسس دولية لمهنة المحاسبة على مستوى العالم تمثلت في معايير المحاسبة الدولية، بحيث 

كما  لمحاسبية الدولية،تهدف هذه المعايير لتحقيق التوافق والتجانس بين مختلف األنظمة ا
لكشوفات ا تسمح بإقصاء الحواجز التجارية البينية و بهذا في تجبر المؤسسات على تعديل

مصداقية، وقابلية مقارنة المعلومات  شفافية،المالية بما يتالءم ومتطلبات المحيط الدولي 
 يم استعمالومكانيا ولعل من العوامل التي لعبت دورا حاسما وساهمت في رواج وتعم زمنيا

 هذه المعايير خطوة

االتحاد األوروبي في تبينها وكذا قبول هيئة سوق المال األمريكية بهذه المعايير أساسا 
 للقياس واالتصال

المحاسبي، ويظهر ذلك من خالل عمليات اإلصالح المحاسبي التي باشرتها الكثير من 
ية ا جعل من المعايير المحاسبالتبني الكلي والتكيف الجزئي، مم الدول والتي تراوحت بين

الدولية بمثابة هيكل الممارسة المحاسبية وتماشيا مع االنفتاح االقتصادي العالمي الذي 
باشرته الجزائر ومواكبتها للعولمة والذي ظهر جليا من خالل االنتقال من االقتصاد الموجه 

ضمام المرتقب إلى إلى اقتصاد السوق، وكذا اتفاق الشراكة مع اإلتحاد األوروبي واالن
المنظمة العالمية للتجارة إضافة إلى االتجاه نحو تحويل مؤسسات القطاع العام إلى القطاع 

الخاص في إطار ما يعرف بالخوصصة، مما سيساهم في زيادة فاعلية السوق المالي 
 واإلقليمي إلى المجال الدولي ، ولهذا بات المعامالت في المجالين المحلي واتساعه، وتخطى

من الضروري إدماج البيئة المحاسبية الجزائرية بالبيئة المحاسبيةالدولية، لذلك عمد 
 المشروع الجزائري على إعادة هيكلة المخطط المحاسبي الوطني والمعمول به منذ سنة

م وهذا ليستجيب للمتطلبات الراهنة بعد ما أصبح يعاني من نقائص عديدة تمس كل 5791
 جوانبه ابتداء

ئ العامة التي يقوم عليها إلى القوائم المالية المقدمة، مرورا بقواعد التقييم من المباد
.المالي المتوافق مع معايير  AS / IFRSوتصنيف الحسابات فكان النظام المحاسبي 

المحاسبة والتقارير المالية الدولية ولقد أدى إعالن تبني الجزائر المشروع محاسبي مالي 
جديد إلى خلق تساؤالت و استفسارات لدى ممتهني المحاسبة ومستعملي مخرجاتها، حول 

قا محاسبية وفكيفية المعالجات المحاسبية بصفة عامة وطريقة إعداد التقارير المالية وال



للمخطط الجديد، وكذا كيفية تقييم األصول التي تعتبر ذات أهمية كبيرة للمؤسسة، وهذا ما 
دفعنا إلى تناول جزء من هذه األصول لتسليط الضوء عليها ودراستها من حيث طريقة 

 تقيمها وكيفية معالجتها وفق النظام

 بقا تم طرح اإلشكالية التالية:المحاسبي المالي الجديد، واستنادا إلى ما سلف ذكره سا

 اإلشكالية:

كيف تتم معالجة التثبيتات العينية والمعنوية محاسبيا وذلك في ظل النظام المحاسبي المالي 
 الجديد؟.

 األسئلة الفرعية:

 ولإللمام بمختلف جوانب الموضوع قمنا بطرح التساؤالت الفرعية التالية:

 المالي الجديد، وما هي أهم خصوصياته؟فيما يكمن جوهر النظام المحاسبي • 

 .على أي أساس يتم إعداد المخرجات المالية لهذا النظام، وكيف تتم سير مدونة

 الحسابات من خالله؟

 ماذا نقصد بالتثبيتات العينية والمعنوية وكيف تتم معالجتها المحاسبية في ظل هذا النظام؟• 

 الفرضيات:

قصد تسهيل اإلجابة على األسئلة الفرعية فإننا نعتمد انطالقا من اإلشكالية المطروحة و 
 مبدئيا الفرضيات

 التالية والتي تكون منطلقا لدراستنا:

إن اعتماد الجزائر لنظام محاسبي مالي جديد وفقا للمعايير الدولية يزيد فرص المؤسسة • 
 في تعظيم

 مکاسب االندماج العالمي وكذا تحسين جودة المعلومات المحاسبية.

اءت مخرجات هذا النظام المساعدة متخذي القرارات على معرفة الوضعية المالية ج •

 الحقيقية

 للمؤسسة.

عرفت قواعد وطرق التقييم التي تحكم سير حسابات النظام الجديد اختالفات مقارنة بما • 
 كانت

 عليه في المخطط المحاسبي الوطني.

 خصة فاعلية اإلفصاح المحاسبي فيما يتطبيق المحاسبة الدولية يساهم بشكل فعال في زياد• 

التثبيتات العينية والمعنوية في المؤسسات الوطنية. مبررات اختيار الموضوع: هناك عدة 
 أسباب دفعتنا الختيار الموضوع ذاتية منها و موضوعية نوجزها فيما يلي:

ذه األخيرة ي هالجزائر، التي تأتي وتبنالرغبة في مسايرة المرحلة االنتقالية التي تعرفها • 
 المشروع نظام

 محاسبي مالي جديد.



مالئمة الموضوع بالتخصص، حيث يسمح لنا هذا البحث بتطوير المعارف الذاتية في هذا • 
 المجال

 لتكون سندا لنا في الحياة المهنية.

 البحث على نوع جديد من الدراسات المحاسبية وتفادي المواضيع المكررة.• 

 الموضوع بغية فتح مجال البحث أمام المهتمين به مستقبال.تم التطرق إلى هذا • 

 أهمية الموضوع:

تأتي أهمية هذا الموضوع من خالل انفتاح االقتصاد الجزائري على المستوى الدولي 
 والسعي نحو تحقيق

التنمية االقتصادية التي تتطلب مجموعة من الوسائل واألدوات حيث تعتبر المحاسبة 
 بأشكالها المختلفة

 احدة من بين هذه الوسائل التي يجب إصالحها وتكيفها مع المعايير المحاسبية الدولية.و

كما تكمن أهميته في تزامن معالجته مع بداية تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد في 
 معظم المؤسسات التي

 فرض عليها المشروع تطبيقه.

عالجة لظاهرة البحث، اعتمدنا في المنهج المتبع ووسائل الدراسة: من أجل التواصل إلى م
 الجانب النظري على المنهج الوصفي، واعتمدنا في

دراستنا على مجموعة من الكتب المحلية والعربية والجرائد الرسمية، واالستفادة من بعض 
 المحاضرات

 والمذكرات الخاصة بالموضوع وكذا خدمات االنترنت.

 صعوبات البحث:

 :واجهتنا عدة صعوبات نذكر منها

 صعوبة اإللمام بجميع جوانب الموضوع.• 

 قلة المراجع الخاصة بالموضوع.• 

 صعوبة الحصول على التربص. •

 خطة وهيكلة البحث:

لإلجابة على اإلشكالية المطروحة و اختبار الفرضيات الموضوعة ارتأينا إلى تقسيم هذا 
 البحث إلى ثالث

ول سنتعرض فيه لدراسة مدخل فصول، يمكن تلخيص محتواها كما يلي: في الفصل األ
معايير المحاسبة الدولية و النظام المحاسبي المالي الجديد وذلك من خالل ثالثة مباحث 

رئيسية: أولها يعتبر مدخال لهذا النظام نتناول فيه النشأة و المفهوم، الخصائص و األهمية 
بيق ثم نتطرق إلى تطأما فيما يخص المبحث الثاني سنرى النظام المحاسبي المالي الجديد ، 

النظام المحاسبي المالي الجديد في المؤسسات الجزائرية وهذا من خالل المبحث الثالث. أما 



الفصل الثاني فتضمن دراسة للمعالجة المحاسبية لكل من التثبيتات العينية و المعنوية حسب 
 النظام

عالجة المحاسبية المحاسبي المالي، وينشطر بدوره إلى ثالثة مباحث استهل األول بالم
 للتثبيتات العينية أما الثاني

فقد كان للتثبيتات المعنوية ثم تطرقنا في المبحث الثالث إلى تناول المعالجة المحاسبية لكل 
 من عقود اإليجار و

 االستثمارات العقارية.

و في الفصل الثالث و األخير، كان إسقاطا للدراسة النظرية على مؤسسة ميناء مستغانم و 
 ي يتضمنالذ

 لمحة تاريخية للمؤسسة والمهام األساسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 مدخل إلى معايير المحاسبة الدولية و النظام المحاسبي المالي



 مدخل الى معايير المحاسبة الدولية والنظام المحاسبي المالي تمهيد: :الفصل األول

 بوتيرة متسارعة نتيجة العولمة و الثورةإن التطورات الحاصلة على المستوى العالمي تسير 
التكنولوجية التي تغلغلت في جميع الميادين الشيء الذي ساهم في جعل العالم قرية صغيرة 

تالشت بينها الحدود و الحواجز، وبغية تيسير المعامالت الدولية وفتح أبواب االستثمار على 
ل ال الحصر اختالف األنظمة مصرعها وتجنب العوامل التي تعيق ذلك و على سبيل المثا

المحاسبية و بلغة المعمول جاء التوجه العالمي بإرساء منظومة محاسبية عالمية توحد الفكر 
المحاسبي متغاضية عن االختالفات التي تميز الدول عن بعضها البعض سواء كانت تلك 

 االختالفات ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية.

الدول تسعى إلى توحيد ممارساتها المحاسبية، إال أن هناك  و بالرغم أنه كانت العديد من
دول أخذت الصدارة في تولي هذه المهمة فبادرت إلى إرساء قاعدة لذلك فجاء ما يصطلح 
عليه بمعايير المحاسبة الدولية بغرض توحيد األعمال المحاسبية بين دول العالم، العتبار 

لك سارعت الدولة الجزائرية إلى إصالح المحاسبة لغة األعمال في العصر الحالي. لذ
محاسبي أصبحت دون جدوى خاصة بعد التحوالت التي أشهدتها البيئة الجزائرية، وكان 
أهمها االنتقال من االقتصاد االشتراكي إلى اقتصاد السوق، وكان عليها أن ال تكون في 

لدولي لتكون مرة منأى و معزل عن ما يجري بالعالم وإن تسعى إلى االنضمام إلى الركب ا
 تجسيدا لمسعى الجزائر على ارض الواقع. 0252

لذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى مفهوم المحاسبة الدولية و معاييرها من جهة والنظام 
 المحاسبي المالي من جهة أخرى، وذلك من خالل تقسيم الفصل إلى ثالث مباحث:

المبحث األول: معايير المحاسبية الدولية المبحث الثاني: اإلطار النظري للنظام المحاسبي 
 في المؤسسات الجزائرية SCFالمالي المبحث الثالث: تطبيق النظام المحاسبي المالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث األول: نظرة معايير المحاسبة الدولية

تختلف عن بعضها البعض نتيجة عوامل عديدة قد إن األنظمة المحاسبية في أغلب الدول 
تكون ثقافية أو اقتصادية أو سياسية و غيرها حيث تختبئ وراءها تحديات فلسفية حقيقية، 
فالمحاسبة هي لغة وطنية أو محلية و التي هي انعكاس فذا المجتمع، فقد نشأت عن طريق 

ل ان ثقافيا أو اقتصاديا خاص لكعوامل تاريخية أو نتيجة التأثر بالمحيط االجتماعي سواء ك
دولة، و إذا كانت التحديات الصغيرة يمكن معالجتها بسهولة مثل مشكل المصطلحات أو 

عرض الحسابات فهو ليس كذلك بالنسبة للمسائل الحقيقية التي تمتاز بالعمق مثل ما أشار 
عوبة ترجمة ( "فإذا كان من السهل ترجمة الكلمات فهو في غاية الص 0220إليه )أ.برلود

المبادئ واألفكار " وفي خضم هذه اإلشكاالت . بدأ االهتمام المتزايد في وضع قواعد 
محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي بغية إعطاء 

 المحاسبة بعدا دولي موحد.

 المطلب األول: مفهوم المحاسبة الدولية

بأنها تقنية تهتم بمعالجة المعلومات ، و المقصود بالمعالجة هنا تعرف المحاسبة بصفة عامة 
 5791هو تسجيل وتحليل المعلومات اما مفهوم المحاسبة الدولية و كما قال عنها

SAMUEL (. هي مصطلح عائمTERM LOSE وهذا ليس باألمر الغريب إذا علم أن )
م ا ، فعلى سبيل المثال يستخدللمحاسبة الدولية مجاالت عديدة متنوعة وغير متجانسة أحيان

مفهوم المحاسبة الدولية للتعبير عن التطور التاريخي للمحاسبة ،وفي أحيانا أخرى تعرف 
المحاسبة الدولية بأنها المحاسبة التي تهتم بالمشاكل العملية والفنية لألقسام والفروع األجنبية 

 فرع من فروع المحاسبةفي حين أن هناك من اعتبر إن المحاسبة الدولية بأنها مجرد 

 التقليدية.

أبعاد المحاسبة الدولية في ثالثة مفاهيم عامة للمحاسبة الدولية هي:  QURESHIاختزل 
المحاسبة العالمية، ومحاسبة الفروع األجنبية، و المحاسبة المقارنة. كما يقصد بالمحاسبة 

الدولية اإلطارات العامة العالمية لتكوين معايير محاسبية دولية تتفق عليها وتنفذها مجموعة 
توى العالم وتكون مادة علمية متقدمة تدرس في الكليات المتخصصة من المحاسبين على مس

 على أن يكون سندها ولحمها من مجموعة من المعايير الدولية المحاسبية.

 المطلب الثاني:هيئات معايير المحاسبة الدولية 

لقد عقدت عدة مؤتمرات تهدف وضع معايير محاسبية دولية من شأنها تقريب الممارسات 
فقد كانت محاوالت وضع معايير على المستوى الدولي مع بدايات القرن الحالي  المحاسبية

م في سانت لويس" في والية ميسوري في  5721حيث عقد المؤتمر المحاسبي األول عام 
 الواليات المتحدة األمريكية .ولم يكن هذا المؤتمر

'Pascal BARNETO,NORMES IFRS (application aux états financiers), 2e Édition 
,Dunod ,Paris, https://www.amazon.fr 2006,p3. ? Abdallah BOUCHABA, 
COMPTABLITE Général Office Publication universitaire, Alger, http://www.dz opu-
P01 

باعة والنشر ، ، ايتراك للط 0221محمد المبروك ابوزيد ، المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية ، طبعة 
 0221مصر ،



http : / / www . etracpublishing . comk 

أبو الفتوح علي فضالة ، المحاسبة الدولية، دار الكتب العلمية للنشر و  31ص  40/  40/ 0259تاريخ االطالع 
 ، 3991التوزيع، القاهرة، مصر، 

http : / / www . philadelphia . edu 

ان ، المحاسبة الدولية ومعاييرها ، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان حسين القاضي ومأمون حمد 50ص
 ، 0229، األردن، 

http : / / www . neelwafurat . com 
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المؤتمر الثاني الذي عقد األخير الذي عقد بل تلته عدة مؤتمرات وكانت" أمستردام" مقر 
حيث  5707ثم المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث عقد في نيويورك في عام  5701عام 

عولجت به ثالث أبحاث رئيسة وهي: االستهالك و المستثمر؛ االستهالك وإعادة التقويم 
ه م وقد شاركت في 5711والسنة التجارية والطبيعية. وانعقد المؤتمر الرابع في لندن عام 

زائرا من الخارج وقد بلغ عدد الدول التي  97منظمة محاسبية، باإلضافة إلى حضور  17
 دولة منها استراليا ونيوزيلندا وبعض الدول اإلفريقية. 00حضرت المؤتمر 

وهكذا تلته عدة مؤتمرات أخرى ، وقد احتضنت مدينة اسطنبول في تركيا المؤتمر السابع 
يهدف إلى تحقيق النمو واالستقرار االقتصادي وكان  0221( في نوفمبر  59عشر 

العالمي، ومساهمة المحاسبة في تطوير استقرار أسواق رأس المال في أنحاء العالم. ودور 
المحاسبين في عملية التقييم. وأسفرت هذه المؤتمرات التي كانت نتيجة الضغوط المتزايدة 

ين ونقابات واتحادات تجارية لمستخدمي األسواق المالية من مساهمين ومستثمرين ودائن
ومنظمات وجمعيات حكومية وأجهزة حكومية عن تشكيل عدة منظمات استهدفت وضع 

معايير دولية وايئة المناخ الالزم لتطبيق هذه المعايير" . ومن أهم هذه المنظمات نجد: أوال: 
 (IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية )

لتنظيم مهنة المحاسبة وقد كونتها الجهات ،  5791هي منظمة خاصة تم انشاؤها عام 
المحاسبية المهنية في كل من الدول اآلتية: استراليا ، كندا، فرنسا ، ألمانيا، اليابان، 

( بإصدار معايير المحاسبة الدولية IASCالمكسيك، بريطانيا، ايرلندا و الوم أ. وتهتم لجنة )
د كبير ما يصدره مجلس معايير المتعلقة بمشاكل معينة، هذه اإلصدارات تشبه إلى ح

( 51ثالثة عشر ) IASC)سنتعرض له الحقا( وحتى االن أصدرت لجنة FASBالمحاسبة 
( مسودات مقترحة. وتعطي القوائم  21قائمة لمعايير المحاسبة الدولية كما أصدرت ست ) 

ليف مجاالت معينة مثل المخزون و القوائم المالية الموحدة ومحاسبة االستهالك، والتكا
والبحث و التطوير وضرائب الدخل. أما المسودات المقترحة فتشمل المحاسبة عن ترجمة 

العملة األجنبية و التقاعد، وتغيرات األسعار، والملكيات، واآلالت والمعدات ، وعقود 
اإليجار طويلة األجل. وقد تشكلت اللجنة نتيجة التفاق هيئات محاسبية مهنية من استراليا ، 

سا وألمانيا، واليابان ،والمكسيك، وهولندا والمملكة المتحدة ، وايرلندا و الواليات وكندا وفرن
بلدا يمثلون مليوني محاسب وقد أشاع  521عضو من  511المتحدة األمريكية. تضم اللجنة 

استخدام المعايير الدولية حتى من تلك المنظمات التي لم تنظم إلى عضوية اللجنة بعد. قد 
 :نة أهدافها كما يلي حدد دستور اللج

 

 .341حسين القاضي ومأمون حمدان ، مرجع سبق ذكره ، ص 

Pascal DUMONTIER, Denise DURRE, PILOTAGE BANCAIRE(les normes ias et la 
réglementation Bale 2), Revue Banque édition „Paris, 2005, http://www.revue-
banque.fr P21. 

 ، 0442بة الدولية ، الدار الجامعية ، مصر ، أثناء القباني ، المحاس

http : / / srv4 . eulc . edu . eg 
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صياغة معايير المحاسبة ذات النفع العام الواجب التقيد بها لدى عرض القوائم المالية -5
العمل بشكل عام على تحسين وتناغم  -0العالم؛ وتعزيز قبولها و التقيد بها في جميع أنحاء 

 المالية المعايير واإلجراءات المحاسبية واألنظمة المتعلقة بعرض القوائم

مناقشة القضايا المحاسبية الوطنية فيما بين الدول -1كما أن لها أهدافا أخرى تتمثل في : 
و إصدارها كمعايير طرح أفكار محاسبية يمكن تبنيها -1المشاركة على النطاق الدولي؛ 

تحقيق قدر من التوافق بين الممارسات المحاسبية في ما بين -1دولية تخدم مصلحة العامة؛ 
الدول المشاركة يسمح بالقابلية للمقارنة. وقد لقيت اللجنة من الجمعيات المهنية في دول 

 ويضم في 5790في عام  IFACأخرى قبوال واسعا.كما اصدر اتحاد المحاسبين الدولي 
دولة من مختلف أرجاء العالم قرار ينص على اعترافه بأن  521هيئة من  511عضويته 

الجنة معايير المحاسبية الدولية هي صاحبة الحق في إصدار هذه المعايير "وقد أصدرت 
( وهكذا ألحقت مهنة المحاسبة بغيرها من 15إحدى وأربعون معيار ) 0225اللجنة عام 

اعد سلوكها المتعارف عليها يمكن الرجوع إلها واالحتكام إلى المهن فأصبح لها معايير وقو
 BOARDنصوصها وضرورة التقيد بها. ثانيا: مجلس معايير المحاسبة الدولية ) 

( 

IASB 1- ( النشأة انشاء مجلس معايير المحاسبة الدوليةBOARD 

( 

ASB  عضو 50عضو: الرئيس ونائب الرئيس و  51،ويتكون من  0225فيفري  21في 
 RUSTEESدائم يتم تسميتهم من قبل 

 ( )LES  ( أعضاء على  21على أساس خبراتهم المحاسبة ، بشرط أن يكون لخمسة )
األقل خبرة اإلصدار، وثالثة أعضاء من مستخدمي القوائم المالية ، وواحد من االكادميين. 

ت الوطنية ( مكلفين بالربط و االتصال بالمنظما 50سبعة أعضاء من بين أالثني عشر ) 
. رئيس مجلس معايير IASBللتقييس، وذلك من اجل تسهيل تقارب التنظيمات مع معايير 

من بين األعضاء  LES RUSTEES( يختار من طرف IASBالمحاسبة الدولية )
أالثني عشر الدائمين. ونفس اإلجراءات بالنسبة لنائب الرئيس أما أعضاء المجلس 

(IASB يعينون لمدة )كأقصى حد يمكن تجديدها مرة واحدة . ويقوم هذا سنوات  21
المجلس بأعمال لجنة معايير المحاسبة الدولية ويختلف عن لجنة معايير المحاسبة الدولية 

وهي الهيئة السابقة له في عدة مجاالت رئيسة منها : خالفا للجنة معايير المحاسبة الدولية ، 
ن قبل مجموعة من األعضاء دون خلفيات اليربط مجلس معايير المحاسبة الدولية عالقة م

 جغرافية ووظيفية متنوعة ، مستقلين عن مهنة المحاسبة؛
2 

حواس صالح، التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدولية ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر ، 
 http -الجزائر،

 / / :webtv . 

univ bejaia . S  عبد الكريم ، تكييف القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية وفق شناي  - 22-20و  1ص
 0449معايير المحاسبة الدولية ، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة باتنة، الجزائر، 



 /0229 
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 19-19حواس صالح، مرجع سبق ذكره، ص  7ص 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

وخالفا لألعضاء فان إدارة لجنة المحاسبة الدولية فان أعضاء مجلس إدارة مجلس معايير 
المحاسبة هم أفراد يتم تعيينهم على أساس المهارة الفنية و الخبرة أكثر من كونهم ممثلين 

معايير لهيئات محاسبة محلية محددة أو منظمات أخرى؛ ينعقد عادة مجلس إدارة مجلس 
المحاسبة الدولية مرة كل شهر خالفا لمجلس إدارة لجنة معايير الدولية الذي يجتمع قرابة 

 (IASBأهداف مجلس معايير المحاسبة الدولية ) -0أربع مرات فقط خالل السنة. 

المجلس معايير المحاسبة الدولية عدة أهداف وانجازات يمكن أن نلخصها فيما يلي : لديه 
ي المسائل التقنية فيما يخص إعداد ونشر المعايير المحاسبية الدولية وكذا كل المسؤولية ف

مشاريع المعايير بحيث يأخذ باألراء المختلفة و الموافقة النهائية للترجمة المقدمة من الهيئة 
 (IFRIC). |النقدية الدائمة للترجمة

يث ات نوعية عالية من حتطوير المعايير حتى تكون المعلومات المحتواة في القوائم المالية ذ
قابلية الفهم وذات مصداقية وداللة وقابليتها للمقارنة ، بحيث تسمح للمستثمرين سواء كانوا 

العمل على تقارب المعايير المحاسبة  -محليين أم أجانب من اتخاذ قراراتهم االقتصادية؛ 
ازات مجلس ( انجIASB) -1الوطنية مع التي يصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية. 

 معايير المحاسبة الدولية

مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنة معاير المحاسبة الدولية قاما  0221في نهاية جوان 
معايير تم استبدالها ، وأخرى ألغيت باإلضافة  7( معيارا منها  11بإصدار ستة وأربعون ) 

 00(. حيث IFRICللترجمة )ترجمة من طرف اللجنة التقنية الدائمة  11إلى ذلك نشر 
منها أدمجت في معايير جديدة . *وأصبح يطلق على المعايير التي يصدرها مجلس معايير 

 المحاسبة الدولية بمعايير التقارير المالية لإلبالغ المالي. ثالثا : منظمات محاسبية أخرى

 ي إضافةيوجد منظمات أخرى اهتمت بتقريب الممارسات المحاسبية على المستوى العالم
-5إلى كل من الجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الدولية. ونجد منها: 

 5799( وهو منظمة عالمية لمهنة المحاسبة تأسس عام IFACاالتحاد الدولي للمحاسبين )
 0دولة ويمثلون أكثر من ) 599عضو و منظمة في  511، ويضم في عضويته 

االتحاد إلى تعزيز مهنة المحاسبة في العالم و المساهمة في  ( مليون محاسب. يهدف1. 
تطوير اقتصاد دولي قوي من خالل إنشاء معايير مهنية عالية المستوى و التشجيع على 

اعتمادها لتحقيق مهامه ، فان االتحاد لديه عالقة عمل وطيدة مع هيئات زميلة و منظمات 
 االتحاد بوضع المعايير التالية: محاسبة في مختلف دول العالم. وقد قامت لجان

 552حسين القاضي ومأمون حمدان ، مرجع سبق ذكره، ص  55-52شناي عبد الكريم ، مرجع سبق ذكره، ص 

 

 

 

 

 

 * المعايير الدولية للمراجعة و خدمات التأكيد؛



معايير دولية لرقابة الجودة؛ *قواعد دولية األخالقيات المهنة؛ *معايير المحاسبة الدولية 
 (IFRICاللجنة التقنية الدائمة للترجمة ) -0في القطاع العام. 

سنوات قابلة  21( عضو يتم تعيينهم من قبل اإلداريين لمدة  50تشكل هذه اللجنة من ) 
للتجديد ،وتهتم هذه اللجنة بتغيير بعض النقاط الخاصة على ضوء المعايير المحاسبة الدولية 

ير أودعت لإلثراء بين الجمهور المهتمين إلتمام الموجودة و إعداد ونشر مشاريع تفاس
عملية التفسير ، كما ينسق مع هيئات التوحيد الوطنية لضمان الحلول ذات الجودة العالية". 

 TASCهي هيئة تفسيرية لمؤسسة )  -وللجنة التقنية للترجمة عدة مسؤوليات تتمثل في : 
 واسعة ( مكلفة بمراجعة وفي الوقت المناسب، قضايا محاسبية

(  IFRICاالنتشار التي ظهرت ضممن سياق التقارير المالية الدولية الحالية، وعمل) 
يرمي إلى التوصل إلى توافق في اآلراء بشان المعالجة المحاسبة المناسبة و توفير التوجيه 

 بشان تلك القضايا، وعند تطوير

التفسيرات تشمل كال من: ( تعمل عن كثب مع لجان وطنية مماثلة. و IFRICالتفسيرات )
قضايا التقارير المالية المحددة حديثا التي تعالج على وجه التحديد في معايير التقارير  9

قضايا حيثما ظهرت تفسيرات غير مرضية أو متعارضة أو تبدو محتملة  9المالية الدولية. 
 للتطوير في غياب التوجيه

المجلس  -3 .( IASBى طلب )( بمهام أخرى بناء علIFRICالموثوق . كما تقوم)
 ( SACاالستشاري للمعايير) 

( عضوا على األقل ، يمثلون أصوال و  12االستشاري للمعايير يتشكل من ثالثين ) 
سنوات قابلة للتجديد يرأس )  1كفاءات مختلفة و متنوعة يتم تعينهم من قبل اإلداريين لمدة 

SAC( رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية )IASB )( ويوجه أعمالIASB المتعلقة )
( وهيئات التوحيد  TASBبالقرارات واألعمال ذات األولوية كما يشكل فضاء للربط بين ) 

 الوطنية واإلطراف األخرى المهتمة بالمعلومات المالية الدولية

يق على حالة "مداني بن بلغيث ، أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية بالتطب
 0432، تاريخ االطالع  0440الجزائر)، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر ، الجزائر، 
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، المخزونات الكفيلة بتطبيق فعال لمتطلبات  40بريش عبد القادر ، متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  - 313ص 
الملتقى الوطني حول معايير المحاسبة الدولية والمؤسسة االقتصادية الجزائرية،  scfس المخزونات المتضمنة في قيا

 http -0434ماي  02المركز الجامعي ، سوق أهراس، الجزائر ، 
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المطلب الثالث:كيفية إصدار معايير المحاسبة الدولية أوال : تعريف المعيار المحاسبي 
( على ISO : International standards organisationيعرف المعيار حسب )

انه "وثيقة أعدت بإجماع، و مصادق عليها من قبل هيئة معترف بها تعطي االستعماالت 
عريضة أو مواصفات لألنشطة أو نتائجها لضمان مشتركة و متكرر قواعد أو خطوط 

( على انه" كل قاعدة NORMEمستوى تنظيم امثل في سياق معين" كما يعرف المعيار )
تم إرساؤها من طرف سلطة مؤهلة أو عن طريق اإلجماع." أما في المحاسبة فيقصد به 

مركز المالي المرشد األساسي لقياس العمليات و األحداث و الظروف التي تؤثر على ال
للمؤسسة و نتائج أعمالها و إيصال المعلومات إلى المستفيدين , و كذا توجيه و ترشيد 

الممارسات العلمية في المحاسبة التدقيق أو مرجعة الحسابات والمعيار المحاسبي هو بيان 
كتابي تصدره هيئة تنظيمية رسمية محاسبية أو مهنية، يتعلق هذا البيان بعناصر القوائم 

مالية أو نوع من العمليات أو األحداث الخاصة بالمركز المالي ونتائج األعمال، وتحدد ال
أسلوب القياس أو العرض أو التصرف أو التوصيل المناسب. ثانيا : كيفية إصدار معيار 

 محاسبي دولي

حسب إجراءات العمل المتفق عليها فانه توجد المجموعة االستشارية داخل لجنة المحاسبة 
ة ، واليتم أي عمل حتى يتم األخذ بوجهة نظرها في كل مرحلة من اجل صنع القرار الدولي

، و بناءا على ذلك يتم إعداده مسودة عرض بموضوع أو مشكلة معينة تم إقرارها من 
( أعضاء المجلس ، يتم إرسالها إلى الهيئات والمنظمات المهتمة ، للتعليق 0/1طرف ثلثي )

خص إجراءات إصدار معيار عن لجنة معايير المحاسبة على كل عرض أو مسودة. وتتل
الدولية في قرار األجندة، حدود المسألة، مسودة قائمة المبادئ، قائمة المبادئ النهائية، 

 (.5-5المعيار المحاسبي النهائي ويمكن تفصيل هذه العناصر في الجدول رقم )
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: 5وهناك من يلخص عملية إصدار معايير محاسبة دولية في المراحل التالية: المرحلة 
( الخبراء التقنين من أجل أخذ رأيهم عند دراسة المشروع المقترح؛ IASBيشعر المجلس )

: انطالقا من االقتراحات المقدمة من قبل الهيئات التقنية يقوم المجلس بإصدار 0المرحلة 
 وثيقة مناقشة

 للتعليق عليها؛

: بعد استالم اآلراء والحجج والتعليقات يقترح المجلس وثيقة سبر اآلراء على 1المرحلة 
أعضاء على األقل من المجلس قبل  9المشروع المقدم والذي يجب أن يحصى بموافقة 

: بعد األخذ بعين االعتبار لمختلف اآلراء والتعليقات 1إصداره وطرحه للمناقشة؛ المرحلة 
 9( بشرط أن يحضى بموافقة IFRS( والمسمى من األن )IASالمجلس المعيار ) يصدر

أعضاء على األقل من المجلس : وال يجب أن نغيب أنه تطلب التعليقات من كافة األطراف 
المهتمة خالل فترة المسودة البالغة ثالثة أشهر عادة . أما في حالة تعديالت المعيار محاسبي 

لب المجلس من اللجنة التوجيهية إعداد مسودة المعيار دون نشر دولي موجود فيمكن أن يط
 مسودة مبادئ أوال.

المطلب الرابع:خصائص وأهداف معايير المحاسبة الدولية أوال: خصائص معايير 
 المحاسبة الدولية

تتميز معايير المحاسبة بمجموعة من الخصائص أهمها: : قدرتها على تحقيق اإلجماع 
 األخيرة التي تمر بها هيئة معايير المحاسبة الدولية نتج خاصة بعد اإلصالحات

عنها توسيع مجال االستشارة دون إهمال وجهة نظر الهيئات الدولية؛ ' قوتها التي اكتسبتها 
 من خالل التوفيق بين التباين )الذي يميز الممارسة المحاسبية الوطنية حيال

ا نوعية عالية من الجودة؛ : مرونتها المواضيع التي تكون مجاال للمعايير وهو ما أكسبه
نتيجة لما تقدمه من حلول ترضي مختلف مستعملها إذ أن أهم ما يميز المعايير ليس ما 

 تسمح به

بل ما تمنعه؛ : غير إجبارية ألنها ليست لها صفة القانونية أو التنظيم . ثانيا: أهداف إصدار 
 معايير المحاسبة الدولية

المعايير فيما يأتي : : إعداد ونشر المعايير المحاسبية التي يتم ويمكن أن نوجز أهداف 
 االسترشاد بها عند إعداد القوائم أو البيانات المالية بما يحقق

المصلحة العامة مع العمل على القبول الدولي لهذه المعايير وتطبيقها عالميا | : العمل على 
 ءات المحاسبية المرتبطة بإعداد وعرضالتحسين و التنسيق بين األنشطة و القواعد واإلجرا

 القوائم المالية.

طارق عبد العال حماد ، موسوعة معايير المحاسبة الدولية شرح معايير  - 33شناي عبد الكريم ، مرجع سبق ذكره ، ص 
 ، 0441ة ، مصر ، المحاسبة الدولية و المقارنة مع المعايير األمريكية والبريطانية والعربية، الجزء األول ، الدار الجامعي

http : / / www . kantakji . com 
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: ويتم تحقيق الهدفين الرئيسيين السابقين من خالل أعضاء اللجنة و الذين يعملون على 
 إصدار ونشر

المحاسبة الدولية بالدول التي ينتمون إليها وان يبذلوا عنايتهم الخاصة ليحققوا ما معايير 
يلي: : التأكد من أن القوائم المالية المنشورة قد أعدت وعرضت بما يتفق مع معايير 

 المحاسبة الدولية و

 اإلفصاح عن ذلك؛ : إقناع الحكومات و الشركات و الجهات المهنية بوضع معايير المحاسبة
بالتزام بمعايير المحاسبة الدولية؛ : إقناع الهيئات الرسمية المشرفة على أسواق المال و 

 المنظمات التجارية و الصناعية بضرورة إلزام

الوحدات الخاضعة إلشرافها أو التابعة لها بتطبيق معايير المحاسبة الدولية مع اإلفصاح عن 
 مدى

بات الخارجيين بالتحقق من مدى قيام الشركات تنفيذ هذا االلتزام؛ : إقناع مراجعي الحسا
 بإتباع معايير المحاسبة الدولية

عند إعداد وتحضير القوائم والبيانات المالية؛ : العمل على اكتساب الدعم الدولي لقبول 
 وتطبيق معايير المحاسبة الدولية.

 المبحث الثاني :اإلطار النظري للنظام المحاسبي المالي

سبي المالي خطوة هامة لتطبيق معايير المحاسبية الدولية في الجزائر في يشكل النظام المحا
ظل متطلبات اقتصاد السوق وعولمة االقتصاديات باعتبار أن هذه المعايير تستجيب 

لمتطلبات العولمة االقتصادية على عكس المخطط الوطني الذي ال يستجيب لمتطلبات إدارية 
 وجبائية لالقتصاد المخطط.

ول :ماهية النظام المحاسبي المالي أوال : تعريف النظام المحاسبي: عرفته المادة المطلب األ
 0229المتضمن النظام المحاسبي المالي الصادر بتاريخ  55-29من القانون رقم  1

 /55 / 

بأنه: "نظام لتنظيم المعلومة المالية بحيث يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، يتم  01
وتسجيلها، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية تصنيفها، تقييمها، 

وممتلكات الكيان )الشخص المعنوي أو الطبيعي( ونجاعته ووضعية خزينته في نهاية السنة 
المالية" ." تضمن النظام المحاسبي المالي معطيات جديدة تتمثل فيما يلي: تصنيف الكتل 

تحديد المبادئ  -ضع القوائم المالية. | المحاسبية إلى مجموعات. تحديد الحسابات. و
المحاسبية التي تحكم الدورة المحاسبية. من خالل المالحظات نجد أن الجزائر اعتمدت 

النموذج الذي تكون الدولة هي المشرفة على إعداد المعايير المحاسبة، بمعنى النموذج الذي 
 يركز على االقتصاد الكلي.

، ص 91، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 0229نوفمبر  01م المحاسبي المالي، الصادر في المتضمن النظا 55-29القانون رقم 
1. 
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بناء اإلطار التصوري  -كما تمحورت عملية اإلصالحات المحاسبية حول العناصر التالية: 
إعطاء مفاهيم جديدة لألصول، الخصوم، رأس المال، األعباء  -للنظام المحاسبي الجديد. 

 والنواتج.

إعداد نماذج للقوائم المالية  -تنظيم مهنة المحاسبة.  -تحديد طرق التقييم المحاسبي. 
تحديد الحسابات  -الختامية، ووضع جداول وإيضاحات خاصة بالمفاهيم والجداول الملحقة. 

 تحديد قواعد وميكانيزمات سير الحسابات. -والمجموعات. 

لمحاسبي المالي الجديد من خالل عملية اإلصالحات يمكن القول أنه حسب طبيعة النظام ا
حول المخطط المحاسبي الوطني وبناء اإلطار التصوري، يمكن أن يساهم في تنظيم مهنة 

 المحاسبة بشكل أكثر مما كانت عليه سابقا .

 ثانيا : أهمية النظام المحاسبي المالي:

 تكمن أهمية النظام المحاسبي المالي فيما يلي : 

وفير معلومة مالية مفصلة ودقيقة تعكس الصورة الصادقة للوضعية المالية يسمح بت-
 للمؤسسة 

توضيح المبادئ المحاسبية الواجب مراعاتها عند التسجيل المحاسبي والتقييم وكذا إعداد  -
 القوائم المالية .

 .يستجيب الحتياجات المستثمرين الحالية المستقبلية، كما أنه يسمح بإجراء المقارنة - 

يساهم في تحسين تسيير المؤسسة من خالل فهم أفضل للمعلومات التي تشكل أساس - 
 التخاذ القرار وتحسين اتصالها مع مختلف األطراف المهتمة بالمعلومة المالية.

 يسهل عملية مراقبة الحسابات التي ترتكز على مبادئ محددة بوضوح.- 

ته الحتياجات المستثمرين األجانب، ال يشجع االستثمار األجنبي المباشر نظرا الستجاب- 
 سيما في مجاالت المحاسبة المالية.

يضمن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية المتعامل بها دوليا، مما يدعم شفافية الحسابات - 
 وتكريس الثقة في الوضعية المالية للمؤسسة.

 المحاسبية العالمية. انسجام النظام المحاسبي المالي المطبق في الجزائر مع األنظمة - 

يسمح بمقارنة القوائم المالية للمؤسسة مع مؤسسة أخرى تنتمي لنفس القطاع، سواء داخل 
 الوطن أو خارجه أي مع الدول التي تطبق المعايير المحاسبية الدولية.

م العلوم بورزوق أمينة، إشكالية تطبيق النظام المحاسبي المالي فيالمؤسسات الجزائرية، مذكرة ماجستير، قس
، الموقع 0430االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ، 

 االلكتروني
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يعتمد على القيمة العادلة في تقييم أصول المؤسسة باإلضافة إلى التكلفة التاريخية المعتمدة 
 الواقع الحقيقي في المخطط المحاسبي الوطني، مما يسمح بتوفير معلومات مالية تعكس

تقديم صورة وافية عن الوضعية المالية للمؤسسة من خالل استحداث قوائم مالية -للمؤسسة. 
جديدة، تتمثل في قائمتي سيولة الخزينة وتغيير األموال الخاصة، باإلضافة إلى جدول 

 حسابات النتائج حسب الوظيفة

 حاسبي الماليالمطلب الثاني : المبادئ المحاسبية األساسية للنظام الم

 تبني مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد مختلف المبادئ المحاسبية المعروفة وهي :

استمرارية النشاط :يجري إعداد القوائم المالية باالفتراض أن المنشأة مستمرة وستبقى  -5 
ية فعاملة في المستقبل المنظور، وعليه يفترض أنه ليس لدى المنشأة النية أو الحاجة للتص

أو لتقليص حجم عملياتها بشكل هام، ولكن إن وجدت هذه النية أو الحاجة فان القوائم المالية 
يجب أن تتعدد إلى أساس مختلف في مثل هذه الحالة المؤسسة معبرة باإلفصاح عن ذلك. 

 25الدورة المحاسبية :عادة ما تكون الدورة المحاسبية سنة حيث تبدأ في  -0

 50وتنتهي  25/ 

/ 

 50كما يمكن للمنشأة أن تضع تاريخ إلدخال دورتها المحاسبية مخالف تاريخ  15

إذا كان نشاطها مقيد بدورة استغالل مختلفة للسنة المدنية، وفي الحاالت االستثنائية  15/ 
 شهرا. 50يمكن أن تكون الدورة المحاسبية أقل أو أكثر من 

حاسبية تكون مستقلة عن الدورة السابقة استقاللية الدورات : إن تحديد نتيجة كل دورة م-1 
والالحقة لها، حيث يساعد هذا المبدأ على تحميل األحداث والعمليات الخاصة هذه الدورة 

 فقط .

قاعدة كيان الوحدة االقتصادية :تعتبر المؤسسة كوحدة اقتصادية مستقلة ومنفصلة عن -1 
 مالکها، أي لها شخصية معنوية مستقلة عن مالكي المشروع.

قاعدة الوحدة النقدية :أي تسجيل العمليات المعبر عنها بالنقود كما تسجل العمليات التي -1 
ال يمكن التعبير عنها بالنقود في القوائم المالية وخاصة في الملحق، إذا ما كان لديها تأثير 

 مالي على الصورة العامة.

مية إذا أثر غيابها عن القوائم مبدأ األهمية النسبية :تكون المعلومة ذات معنى أي ذات أه-1 
مبدأ استمرارية الطرق -9المالية في القرارات المتخذة من طرف المستخدمين لهذه القوائم 

:أي أن نفس الطرق المطبقة في دورة سابقة تطبيق في الدورة المالية و كل تغيير البد أن 



جة من الحذر في إعداد مبدأ الحيطة والحذر :ويقصد بذلك االلتزام بدر-9يبرر في الملحقة. 
التقديرات في ظل عدم التأكد بحيث ال تؤدي هذه التقديرات إلى تضخيم وإفراط في قيمة 

 األصول واإليرادات أو التقليل من قيمة الخصوم والتكاليف .
58 

 ،0221طارق عبد العال حماد، دليل المحاسب إلى تطبيق 
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 التقارير المالية الدولية الحديثة، الدار الجامعية، مصر،معايير 

? Le system comptable financier, ministers des finances, conceal national de la 
comptabilkité, ENAG, editions, Alger, 2009, http://www.mf.gov.dz p 06. 

 .0229يحي، بالمدية، الجزائر، 

 لمحاسبة، سلسلة محاضرات الطلبة الماجستير، المركز الجامعي فارسمحمد بوتين، ندوة في ا
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 /21  /20 

* Robert obert, pratique des IAS/IFRS, dunod, 2002 https://www.Igdj.fr p 53. 
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بالميزانية االفتتاحية :يجب أن تكون الميزانية االفتتاحية لدورة معينة مبدأ المماس -7
 هي الميزانية الختامية للدورة السابقة لها.

تغليب الوضعية االقتصادية على الشكل القانوني : من الضروري حساب -52
العمليات المالية واألحداث األخرى حسب حقيقتها االقتصادية وليس استنادا فقط على 

ا القانوني ألنه توجد في بعض الحاالت تناقض بين الشكل القانوني والحقيقة شكله
االقتصادية، فمثال عملية القرض االيجاري تعتبر عملية اإليجار عدم انتقال الملكية من 

 النظرة القانونية، وتعتبر عملية بيع أو شراء من الناحية االقتصادية.

األصول والخصوم في الميزانية أو بين  مبدأ عدم المقاصة : المقاصة بين عناصر-55
عناصر اإليرادات والتكاليف في حساب نتيجة غير مسموح بها إال إذا كانت هذه 

 المقاصة مسموح في نص قانوني محدد.

مبدأ التكلفة التاريخية :تسجل عناصر األصول والخصوم في القوائم المالية بقيمة -50
تعويض التكلفة التاريخية بما يسمى القيمة الحصول عليها لكن هناك حاالت يمكن فيها 

 العادلة.

الصورة الصادقة :يجب أن تعطي القوائم المالية صورة صادقة حول الوضعية  -51
المالية للمنشأة، و حتی تتوفر هذه الصورة البد من احترام قواعد ومبادئ المحاسبة، 

حذفه واإلشارة إلى وإذا كانت هناك قاعدة أو مبدأ يؤثر سلبا على هذه الصورة يجب 
 ذلك في الملحق.

أوال :أهداف  SCFالمطلب الثالث : أهداف النظام المحاسبي المالي و مميزاته  
 النظام المحاسبي المالي:

إن النظام المحاسبي المالي ينشئ القواعد العامة لمسك، تجميع، تحديد وتقديم القوائم 
 من أجل تحقيق األهداف التالية:المالية للمؤسسات الهيئات الخاضعة لمسك المحاسبة 

السماح بالتحكم فيا لحسابات تمنح كل الضمانات للمسيرين والمساهمين و الشركاء،  -
إلى الدولة والمستعملين األخرين المعنيين باألمر، كالمستخدمين و الدائنين، فيما يخص 

 صدقهم وشفافيتهم.



الوضعية المالية، للمنشأة، إعطاء صورة صادقة للوضعية المالية، وأداء و تغيرات  -
بمراعاة االلتزامات القانونية التي يجب على الوحدات احترامها، دون استثناء تنظيمها، 

 حجم وطبيعة نشاطها. 

المساهمة في نمو ومردودية الوحدات عن طريق أفضل معرفة للميكانيزمات  -
 االقتصادية والمحاسبية التي تشترط نوعية و فعالية تسييرها. 

معلومة أكيدة، كاملة، عادلة، موثوق منها، ذات شفافية لكي تساهم في تشجيع  نشر-
 المستثمرين والضمان لهم متابعة مرضية ألموالهم

تخدم ترقية وتعليم المحاسبة و التسيير يرتكز على أسس مشتركة و كذلك لتكوين المهنيين 
 -ائف المحاسبية. المختصين األحرار األجراء تحت ضمان كبير لحركية الشغل في الوظ

المساهمة في إعداد اإلحصائيات و الحسابات االقتصادية للقطاع المؤسسات )على المستوى 
 الوطني انطالقا من معلومات مراقبة ومجمعة ضمن شروط الموثوقية و السرعة المرضية.

Project de system comptable financier http://www.mf.gov.dz, 9 07. 

Samir merouani, le project du nouveau system comptable financier Algerian « anticiper et 
preparer le passages du PCN 1975 aux norms IFRS, memoir de magistére, ESC, année 
2008, 2007 http://www.memoireonline.com p94. 
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للتقارير الداخلية بفضل توحيد تستفيد الشركات متعددة الجنسيات من أحسن تناسق -
السماح بتسجيل بطريقة شاملة وموثوق منها لكل  -اإلجراءات المحاسبية لمختلف الدول. 

المعامالت و العقود االقتصادية للمؤسسة، حتى تسمح بإعداد تصريحات جبائية موثوق 
ه أن هذ منها، مضمونة، منتظمة )الرسم على القيمة المضافة، الضرائب على األرباح( حيث

 النتيجة ستكون مقربة من القوائم المالية التي تم إعدادها حسب معايير التقرير المالية الدولية

.IFRS 

ثانيا :مميزات النظام المحاسبي المالي: يمتاز مميزات النظام المحاسبي المالي بثالث 
 عالمية لضماناختيار البعد الدولي لمطابقة الممارسة المحاسبية مع الممارسة ال -مميزات : 

التكيف مع االقتصاد المعاصر وإنتاج المعلومات المفصلة التي تعكس الوضعية المالية 
 IFRSللمؤسسة، ومن ضمن ثالث مرجعيات محاسبية أوروبية، أمريكية 

 /IAS  .-  احتوائه على نصوص صريحة وواضحة لمبادئ و قواعد التسجيل، وطرق
يوفر -من التأويالت الخاطئة اإلرادية و الالإرادية. التقييم و إعداد القوائم، هذا ما يحد 

المعلومات المالية الواضحة والمتوافقة وقابلة للمقارنة و اخذ القرار، وهذا لتلبية حاجات 
المساهمين الحاليين منهم أو المستقبليين، و لهذا فان النظام المحاسبي المالي يحتوي على 

الذي يقدم مفاهيم  IFRSاإلطار التصوري ل اإلطار التصوري أو المفاهيمي، وهو نفسه
المبادئ  -الخواص النوعية للمعلومة المالية.  -االتفاقيات المحاسبية.  -متمثلة في : 

 المحاسبية األساسية.

لهذا فان النظام يسهل و يساعد على شرح قواعد المعالجة لبعض األحداث الغير مدرجة في 
في القوائم المالية :الميزانية، جدول حسابات المخطط المحاسبي الوطني. إعطاء نماذج 



النتائج، جدول تدفقات الخزينة، جدول تغيرات رؤوس األموال الخاصة و المالحق. تقديم 
 قائمة الحسابات. قواعد سير الحسابات.

 المبحث الثالث : تطبيق النظام المحاسبي المالي

حاسبية فهو الذي يحدد البدائل الم ترتبط المحاسبة في أي دولة بالجانب القانوني بشكل كبير،
المقبولة في مجال التطبيق وذلك بما يتوافق واستراتيجيات كل دولة وتوجهاتها االقتصادية 

والسياسية، أما في الجزائر ومن أجل وضع النظام المحاسبي المالي حيز التنفيذ فقد تم 
 كاآلتي:إصدار مجموعة من التشريعات يمكن أن نوردها حسب تسلسلها الزمني 

 3ASبن ربيع حنيفة، الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية 

 /FRS 01-00، ص 0252، دار هومة، الجزائر، 5، ج 
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 42/  33القانون رقم -SCF 1المطلب األول :اإلطار القانوني للنظام المحاسبي المالي 
 0442بتاريخ 

الي : يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المتضمن النظام المحاسبي الم 01/  55/ 
المحاسبي المالي الذي يدعى في صلب النص بالمحاسبة المالية وكذا شروط وكيفيات 

تطبيقه. تطبق أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص 
ة يسمح المالي قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية على اعتبار أنها نظام لتنظيم المعلومة

بتبويب، ترتيب، تقييم وتسجيل معطيات أو بيانات عددية وعرض قوائم أو كشوف تعكس 
صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان وأداءه ووضعية خزينته في نهاية 

السنة المالية. ويجب أن تستوفي المحاسبة التزامات االنتظام والمصداقية والشفافية المرتبطة 
سك المحاسبي والمراقبة واإلفصاح عن المعلومات، ويدخل النظام المحاسبي المالي بالم

 المحدد بموجب هذا القانون حيز التطبيق من

 91وتلغي بداء من هذا التاريخ األحكام المخالفة السيما األمر رقم  25/  25/  0252

 5791بتاريخ  11/ 

 /21 / 

 والمتضمن المخطط المحاسبي الوطني. 07

اشتمل القانون على سبعة فصول احتوت الكثير من المفاهيم والتعاريف الجديدة تناولت ألول 
( كما تضمن هذا القانون تعريفا LA consolidationمرة موضوع التوطيد المحاسبي )

للمحاسبة يوضح ويعكس المقاربة المالية واعتبر هذا النظام في صلب النصوص بالمحاسبة 



على أنه" نظام لتنظيم المعلومة المالية"، يسمح بتخزين معطيات قاعدية المالية التي اعتبرت 
عددية عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان ونجاعته ووضعية خزينته في نهاية السنة 

 المالية.

تضمن القانون كذلك ألول مرة مصطلح اإلطار التصوري للمحاسبة باعتباره دليال إلعداد 
لها وأحال تحديد هذا اإلطار التصوري للتنظيم .كما أدخل هذا المعايير المحاسبية وتأوي

النظام مبدأ المحاسبة المبسطة للكيانات التي ال يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها 
ونشاطها الحدود التي نص عليها التنظيم . أما بالنسبة للقوائم أو الكشوف المالية ألزم القانون 

ميزانية وجدول حسابات النتائج، جدوال لتدفقات الخزينة الكيانات بضرورة إعداد إضافة لل
وأخرا لمتابعة التغير في األموال الخاصة ونص على ضرورة أن تتضمن كل هذه القوائم 
إمكانية إجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة .تضمن هذا القانون كذلك عشر إحاالت 

مادة رقم : ال-تعلق بالنقاط التالية: على نصوص تنظيمية تكون محل نشر في أوقات الحقة ت
التي تناولت اإلطار التصوري.  29المادة رقم: -التي تعالج المحاسبة المالية المبسطة.  21

مدونة الحسابات ومضمونها  27المادة رقم : -حول المعايير المحاسبية.  29المادة رقم : -
 ت واإليرادات.مسك الضبط اليومي للنفقا 00المادة رقم: -وقواعد سيرها . 

، ورقة بحثية مقدمة ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية NSCF"مداني بن بلغيث، تسيير االنتقال نحو 
في ظل المعايير  NSCFالعلوم االقتصادية العلوم التجارية و علوم التسيير، بجامعة الوادي، الجزائر، حول موضوع 

 .0252جانفي  59و 59مي، الدولية تجارب، تطبيقات و آفاق، يو

http : / / dspace . univ - bouira , dz 

 0229المؤرخ في  29/  55من قانون  01. في المادة 0ص 

 .SCFوالمتضمن  01/  55/ 
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محتوی  01المادة رقم: -مسك المحاسبة عن طريق اإلعالم اآللي.  01المادة رقم : -
الحاالت االستثنائية التي تختلف  12المادة رقم : -القوائم )الكشوف المالية(. وطرق إعداد 

شروط وكيفيات وطرق وإجراءات إعداد ونشر  11المادة رقم : -شهر.  50فيها السنة عن 
كيفيات أخذ تغيير التقدير والطرق المحاسبية بعين  12المادة رقم: -الحسابات المدمجة. 

كشوف المالية( تأجل بدأ تطبيق النظام المحاسبي المالي إلى غاية االعتبار ضمن القوائم )ال
. وهذا حسب ما ورد في 0227بعد أن كان مقررا تطبيقه مع بداية سنة  0252جانفي  25

والمهم لدينا أنه لم يصاحب هذا  10في مادته رقم  0229قانون المالية التكميلي لسنة 
التي كانت وراء عملية التأجيل وهذا من  القرار أي تبرير أو عرض لألسباب والحيثيات

مرسوم تنفيذي  -0أجل اإلدراك الفعلي لما إذا كانت هذه األسباب قد زالت أم مازالت قائمة. 
 55المتضمن تطبيق أحكام القانون  0229ماي  01بتاريخ  29/  511

/ 

 المتضمن النظام المحاسبي المالي: 42

ى أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد كيفيات مادة، نصت األولى عل 11جاء المرسوم في 
 تطبيق المواد )

12 - 11 - 12 - 01 - 00 - 7 - 9 - 9 - 1 

هذه المواد التي كانت موضوع إحاالت إلى نصوص تنظيمية ما  29/  55( من القانون 
( المتعلقة بمسك محاسبة بواسطة اإلعالم اآللي التي كانت محل موضوع 01عدا المادة )

مرسوم تنفيذي. تناول هذا المرسوم كذلك الكثير من المواضيع المتعلقة بالمحاسبة المالية 



طار التصوري الذي تم عرضه من خالل أهدافه، أهمها اعتباره مرجعا للكيانات، بداية باإل
لوضع معايير جديدة، وكذلك تناول هذا المرسوم القوائم )الكشوف المالية( وتم التركيز على 

-خصائص المعلومة الواردة في هذه القوائم .وتناول بعض المبادئ المحاسبية المتبناة مثل: 
تصادي مبدأ تغليب الواقع االق -مبدأ التكلفة التاريخية. -الحيطة.  مبدأ -مبدأ األهمية النسبية. 

مبدأ الصورة الصادقة. تضمن هذا المرسوم أيضا تحديدا المحتوى -على المظهر القانوني. 
ومضمون األصول المحاسبية للكيانات وخصومها وكذلك تحديدا للمنتوجات واألعباء ورقم 

 ل.األصو -ر العام للمعايير المحاسبية المتعلقة ب". األعمال والنتيجة، وفي األخير اإلطا

 الخصوم. -

 قواعد التقييم والمحاسبة. -

 معايير ذات صبغة خاصة.-

 55، و المتضمن تطبيق أحكام القانون 0229ماي  01المؤرخ في  29/  511من المرسوم التنفيذس رقم  12" المادة 

/ 

 | 51، ص 0229، 09جزائرية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية ال SCFالمتضمن  29
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اشترك هذا المرسوم التنفيذي مع القانون المتضمن النظام المحاسبي المالي في تضمنه لستة 
حول  21المادة رقم: -عشر إحالة على قرارات تصدر عن الوزير المكلف بالمالية وهي: 

ول تقييم األصول وتسجيلها. ح 51المادة رقم : -بعض القضايا المتعلقة بالتنظيم المحاسبي. 
 01المادة رقم: -حول تغليب الواقع االقتصادي على المظهر القانوني.  59المادة رقم : -

حول المعايير المحاسبية  12المادة رقم: -حول األعباء  01المادة رقم : -حول اإليرادات. 
المادة رقم : -حول مدونة الحسابات.  15المادة رقم : - 29المنصوص عليها في القانون 

حول محتوى ونموذج  11المادة رقم : -حول محتوى ونموذج وعرض الميزانية. |  11
حول تدقيق فصول ونموذج وعرض جدول سيولة  11المادة رقم: -وعرض حساب النتائج. 

حول تدقيق فصول ونموذج وعرض جدول تغير األموال  11المادة رقم: -الخزينة. 
حول  19المادة رقم : -ملحق القوائم الكشوف المالية.) حول  19المادة رقم: -الخاصة. 

 50إقفال السنة المالية في تاريخ غير 

 10المادة رقم : -حول الحسابات المدمجة والحسابات المركبة.  15المادة رقم: -.  15/ 
 11المادة رقم : -حول أخذ القوائم المالية باالعتبار تغيرات التقدير والطرق المحاسبية. 

لكشوف المالية للكيانات الخاضعة للمحاسبة المبسطة. المالحظ على الكثير من حول ا
 55اإلحاالت التي تمت اإلشارة إليها في القانون رقم 

/ 



لم يتم معالجتها بشكل وافي، بل في معظم األحيان يتم اإلشارة إليها ثم إحالتها على  29
لقواعد التقييم والمحاسبة والكشوف المحدد  0229جويلية  01التنظيم. القرار المؤرخ في 

 المالية وعرضها وكذلك مدونة الحسابات وقواعد سيرها:

يعتبر هذا القرار مرجعي من حيث أنه يعتبر أكثر الوثائق شمولية وتفصيال لموضوع 
الباب األول : قواعد تقييم  -المحاسبة المالية وجاء هذا القرار في أربعة أبواب تناولت" : 

الباب الثاني : عرض  -وم، األعباء واإليرادات وإدراجها في الحسابات. األصول، الخص
الباب الرابع : المحاسبة  -الباب الثالث : مدونة الحسابات وسيرها.|  -الكشوف المالية. 

المبسطة المطبقة على الكيانات الصغيرة. كما تضمن هذا القرار في خاتمته معجما لتسع 
 لمحاسبية مستوفيةوتسعون مصطلحا من المصطلحات ا

 للشرح.

المحدد لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى  0229جويلية  01المؤرخ في  95من القرار رقم  25: المادة 
،  57، 0227القوائم المالية وعرضها و كذا مدونة و قواعد سير الحسابات، الجريدة الرسمية، الجزائر، العدد 

 .02ص 
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المحدد ألسقف رقم األعمال وعدد المستخدمين  0442جويلية  01القرار المؤرخ في -1

واألنشطة المطبقة على الكيانات الصغيرة بغرض مسك محاسبة مالية مبسطة: وتضمن 
 هذا القرار تفصيل هذه األسقف كما يلي" :

عدد  -ماليين دينار جزائري.  52رقم األعمال  -بالنسبة للنشاط التجاري:  -1 - 5
 ل بوقت کامل.عما 7المستخدمين 

 -ماليين دينار جزائري.  41رقم األعمال  -بالنسبة للنشاط اإلنتاجي والحرفي: -2 - 0
 عمال بوقت کامل. 9عدد المستخدمين 

ماليين دينار  21رقم األعمال  -بالنسبة لنشاط الخدمات والنشاطات األخرى: -1 - 1
الصادرة بتاريخ  20رقم التعليمة  -1عمال بوقت کامل.  7عدد المستخدمين  -جزائري. 

0227 

 07بتاريخ  20حول اول تطبيق للنظام المحاسبي المالي بصدور التعليمة رقم  07/  52/ 
المتضمنة الطرق واإلجراءات  CNCعن المجلس الوطني للمحاسبة ) 0227أكتوبر 

 الواجب اتخاذها ألجل االنتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي
( على بدء تطبيق النظام CNCيكون قد تأكد وزارة المالية المجلس الوطني للمحاسبة )



بعد أن تأجل في السابق عنا لتاريخ المقرر و  0252جانفي  25المحاسبي ابتداء من تاريخ 
 0227هو 

 /25 / 

 0229نوفمبر  01الصادر بتاريخ  29/  55. كما نص على ذلك القانون رقم  25
ام المحاسبي المالي المسمى في طلب النص بالمحاسبة المالية. سيشكل هذا والمتضمن النظ

 IASالنظام المحاسبي المالي المتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية ) 

 /IFRS  تحوال عميقا بما أدخله من تغيرات مهمة  20( حسب ما ورد في التعليمة رقم
 جدا على مستوى التعاريف، المفاهيم، قواعد

 يمالتقي

والتسجيل المحاسبي وكذلك طبيعة محتوى القوائم المالية التي يقع واجب إعدادها على عاتق 
 المؤسسات الملزمة بمسك محاسبة مالية . ولقد تجسدت هذه التغيرات أساسا في:

تبني الحلول الدولية التي تقرب الممارسة المحاسبية في الجزائر إلى الممارسة المحاسبية 
تكفل ال -يسمح بإيجاد محاسبة تعمل بشكل متوافق مع االقتصاد الحديث.  العالمية، وهو ما

باحتياجات المستثمرين الحاليين أو المستقبليين من خالل تمكينهم بمعلومات مالية حول 
مكين ت-المؤسسة تكون موحدة تسمح وتتيح إمكانية المقارنة وتساعد على اتخاذ القرارات. 

 اسبة مبسطة.المؤسسات الصغيرة من اعتماد مح

، المحدد السقف رقم األعمال و عدد المستخدمين و النشاط، 0229جويلية  01المؤرخ في  90من القرار رقم  20المادة 
، ص 57، 0227المطبقة على الكيانات الصغيرة بغرض مسك محاسبة مالية مبسطة، الجريدة الرسمية، الجزائر، العدد 

75. 
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عن دور المحاسبة الذي يجب أن يرتبط بالواقع االقتصادي يعتقد أن هذه التغييرات نتجت 
ألنشطة المؤسسات أكثر من ارتباطه بالطبيعة القانونية لهذه األنشطة .أي العمل بمبدأ معتمد 

في الثقافة المحاسبية االنجلوسكسونية، وهو مبدأ تغليب الواقع االقتصادي على الشكل 
بادئ عامة حول االنتقال بحيث يجب أن يتم القانوني، ولقد تضمنت التعليمة بالخصوص م

وكأن الكيانات أوقفت حساباتها استنادا للنظام  0252إعداد وعرض القوائم المالية لسنة 
 المحاسبي المالي وبالنتيجة فإن هذا النظام يطبق بأثر رجعي بحيث يجب على المؤسسات

ن المؤسسة أوقفت يجب أن يتم وكأ 0252إعداد وعرض القوائم المالية لسنة  -1 - 5
حسابا ا استنادا للنظام المحاسبي المالي وبالنتيجة فإن هذا النظام سيطبق بأثر رجعي بحيث 

متطابقة مع  0252جانفي  25إعداد ميزانية افتتاحية بتاريخ  -يجب على المؤسسات: 
 التنظيم الجديد.

المالي لضمان  وفق قواعد النظام المحاسبي 0227إعادة معالجة بيانات المقارنة لسنة 
والتي  0252مع المعلومات المالية لسنة  0227عملية المقارنة بين المعلومات المالية لسنة 

 .0252يجب أن تتضمنها مجتمعة القوائم المالية السنة 



 scfالتسجيل المحاسبي لبعض العناصر التي تعتبر حسب النظام المحاسبي المالي  -1 - 0
 ها ممكنا مع المخطط المحاسبي الوطني.أصوال أو خصوما، ولم يكن تسجيل

استبعاد بعض العناصر التي ال تعتبر حسب النظام المحاسبي المالي أصوال أو  -1 - 1
 (.PCNخصوما، وكان تسجيلها ممكنا مع المخطط المحاسبي الوطني )

 إعادة ترتيب عناصر األصول والخصوم حسب القواعد المحاسبية الجديدة. -1 - 1

 (.SCFوفق قواعد النظام المحاسبي المالي ) 0227المعالجة البيانات لسنة إعادة  -1 - 1

 .0252التسجيل المحاسبي لفروق إعادة المعالجة في الميزانية االفتتاحية لسنة  -1 - 1

واقع -3المطلب الثاني :واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائرية 
 البيئة المؤسساتية الجزائرية:

قد قامت الجزائر منذ انتهاجها نظام اقتصاد السوق بالعديد من اإلصالحات االقتصادية ل
والتي أخذت المؤسسات االقتصادية الجزائرية الحصة األكبر منها أمال في تطوير وترقية 

ذاتها .كل هذه اإلصالحات كانت مركزة على جانب واحد فقط يهدف إلى إنقاذ الجهاز 
ة المنشودة، ولم يتم التركيز على جانب أنظمة التسيير في المؤسسات اإلنتاجي لتحقيق التنمي

االقتصادية والتي لها الدور الكبير في تحقيق قفزة نوعية لهذه المؤسسات، ولكن منذ بداية 
القرن الواحد والعشرين ومع ضغط المتغيرات الدولية على االقتصاد الجزائري وضعف 

ائر باتخاذ العديد من اإلصالحات من أجل النهوض أنظمة التسيير في المؤسسة قامت الجز
بمؤسساتها والوصول إلى المستوى المطلوب الذي يضمن لها القدرة على المنافسة سواء 

 على مستوى األسواق الوطنية أو األسواق العالمية.
'Instruction N° 02 du 29 Octobre 2009 portant première application du system comptable fanancier, 
2010, http://www.dlgnet.com p3. 
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و على العموم فان معظم المؤسسات الجزائرية تعاني العديد من المشاكل والتي نوجزها في 
 ما يلي :

 ضعف تكنولوجيا المعلومات واالتصال المستعملة في المؤسسات االقتصادية.

 أهدافها.  غياب الرؤية االستراتيجية والتخطيط السليم في تحديد - 

 غياب الرابط بين المحاسبة والجباية في أنظمتها المالية.  - 

 أنظمة التسيير في المؤسسات االقتصادية الجزائرية ضعيفة جدا وغير متنوعة. - 

 باإلضافة إلى :  

ضعف استعداد الكثير من المؤسسات الجزائرية لتطبيق هذا النظام :فال زالت أنظمة -
والموارد البشرية غير مهيأة وغير مؤهلة لتطبيق هذا النظام المستمد المعلومات غير فعالة 

 أساسا من معايير المحاسبة الدولية.



غياب سوق مالي في الجزائر يتميز بالكفاءة : التطوير المحاسبي الدولي كان نتيجة لعولمة 
رورة يؤكد ض األسواق المالية، التي تتميز بالكفاءة وهذا ما ال يوجد في الجزائر .األمر الذي

 ربط اعتماد النظام المحاسبي بإجراء إصالح جاد وعميق على النظام المالي الجزائري.

صعوبة تحديد القيمة العادلة لألصول الثابتة المادية : إن تحديد هذه القيمة يتم في ظل 
المنافسة العادية وحيازة البائع والمشتري على المعلومات الكافية، وهذا ما ال يتطابق مع 
حال بعض أسواق األصول الثابتة المادية في الجزائر مثل سوق العقارات الذي يعمل في 

 تكارية يتحكم البائعون للعقارات في قيمتها السوقية. ظل منافسة اح

غياب نظام معلومات لالقتصاد الوطني يتميز بالمصداقية والشمولية :فالتقييم وفق القيمة  -
العادلة يحتاج إلى توفر معلومات كافية عن األسعار الحالية لألصول الثابتة والمتداولة، في 

ومات المنشورة حول االقتصاد الجزائري من قبل الوقت الذي نسجل فيه تضاربا في المعل
 الهيئات الرسمية، فضال عن قلتها.

 متطلبات تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائرية:|-0

من أجل االنتقال إلى النظام المحاسبي يجب على الدولة والمؤسسات بشكل خاص القيام 
أنها تأهيل المؤسسات واالقتصاد بمجموعة من اإلجراءات واإلصالحات التي من ش

 الجزائري لتبني هذا النظام والتي تتمثل في ما يلي :

ضرورة وضع هذا النظام تحت االختبار من خالل مرحلة انتقالية يتم فيها االستعداد لتبني 
التوضيح الجيد لمعالم هذا النظام من خالل  -هذا النظام والتعرف على مختلف معالمه. 

 ديات والملتقيات.العديد من المنت

، 41منوش عاشور، متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد 
 ،0449جامعة الشلف، 

http : / / www . univ - chlef . dz 

بة يق معايير المحاسنور الدين مزياني، النظام المحاسبي الجزائري الجديد بين االستجابة لمتطلبات تطب -. 121ص 
 الدولية و تحديات البيئة الجزائرية، جامعة سكيكدة، من الموقع االلكترون :

eco . asu . edu . jo / ecofaculty / wp - contentuploads / 2011 / 04 / 09 . doc  د قورين الحاج
ية في ضل تكنولوجيا المعلومات، مجلة ( على تكلفة و جودة المعلومات المحاسبscfقويدر، أثر تطبيق النظام المحاسبي )

 ،0250، 52الباحث، العدد 

http : / / reweb . luedld . net 

 .091ص 

 

تحديد مختلف التشريعات واإلجراءات التي تتعلق بهذا القانون وإصالح تنظيمات مختلف 
 الهيئات المتعاملة معه السيما مصلحة الجباية.

ضرورة دراسة واقع المؤسسات الجزائرية وتأهيل مختلف األنظمة التسيرية المرتبطة بهذا 
 النظام. 

 تكوين ورسكلة اإلطارات والمختصين واألكاديميين وتأهيلهم لهذا النظام المحاسبي الجديد. -



تجديد البرامج البيداغوجية الخاصة بالمحاسبة العامة وتشجيع الكتابات في هذا الشأن -
مساعدة في تكوين اإلطارات الكوادر قصد التحكم في زمام األمر مستقبال. تخصيص لل

 الظروف المالية المناسبة لتغطية تكاليف إعداد النظام. 

االعتماد على تطوير نظام فعال النتقال المعلومات يسمح بانتقالها بسرعة وتخزينها  -
 ات المناسبة والتمكن من تجديدهابالكيفية التي تمكن طالبيها من الحصول عليها في األوق

 بالطرق التي تتالءم مع هذا النظام. 

مد جسر التعاون بين المؤسسة والجامعة ألنه من شأن الجامعيين والمتربصين أن يساهموا  -
بشكل كبير في إثراء البحث العلمي والمساهمة في بناء المؤسسات وعدم استخدام سياسة 

 الخارجي.االنطواء واالنعزال على المحيط 

ضرورة تبني المؤسسات الجزائرية فكر وثقافة أنظمة المعلومات ومحاولة بناء نظام 
معلومات محاسبي متكامل يساعد المؤسسات على التحكم في مختلف نشاطاتها ويعمل على 

أن تكون تنافسية على المستوى الدولي خاصة في ظل االنضمام إلى المنظمة العالمية 
 للتجارة.

ولة دعم عمليات البحث والتطوير وتحفيز المؤسسات على تبني مثل هذه يجب على الد
المشاريع ألن معظم المؤسسات الجزائرية تركز في عمليات بحثها على جانب المنتج و 

تكوين االنطالق في عملية ال -تهمل البحوث المتعلقة بأنظمة التسيير وتكنولوجيا المعلومات. 
المعايير الجديدة وحث السلطات العمومية على تنظيم والتأطير للطلبة والمتربصين حول 

 دوري المتحانات مهنية، وتنظيم أيام دراسية وتظاهرات ومؤتمرات.

المطلب الثالث : عوائق و تحديات تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات 
 الجزائرية اوال : عوائق تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائرية

 األثار المتوقعة لنظام المحاسبة المالية على جودة المعلومات المحاسبية للمؤسسات-3

إن تحديد أهداف نظام المحاسبة المالية وبنائه على أساس معايير دولية وعناصر 
التكنولوجيا، هو نقطة البداية في تطبيق منهج فائدة المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات 

الرئيسين .ويقصد بمفاهيم جودة المعلومات تلك الخصائص التي يجب المستفيدين الخارجيين 
أن تتسم المعلومات المحاسبية وهذه الخصائص تكون ذات فائدة كبيرة للمسئولين عند إعداد 

التقارير المالية في تقييم نوعية المعلومات التي تنتج عن تطبيق نظم معلومات محاسبية 
 حديثة.
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معايير المحاسبة المتخصصة وعلى رأسها مجلس معايير المحاسبة ولقد توجهت مجالس 
المالية األمريكي نحو إصدار العديد من المعايير المحاسبية التي تبنى عليها نظم المعلومات 

 المحاسبية الحديثة لتوفر الخصائص التالية للمعلومات المحاسبية الدولية :



أن توفرها األنظمة المحاسبية المبنية  المالئمة :تعتبر من أهم الخصائص الواجب-5 - 5
على المعايير المحاسبية الدولية في المعلومات التي يمكن تقديمها لمتخذي القرارات 

االستثمارية واإلدارية على المستوى الداخلي والخارجي . وتمتلك المعلومات خاصية 
حداث في تقييم األالمالئمة عندما تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم 

 الماضية والحاضرة والمستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماتهم الماضية .

كما تعني مدى كفاءة هذه التقارير ونجاحها في خدمة مستخدمها بقدرتها على توفير 
المعلومات الكافية والمالئمة التخاذ القرارات االستثمارية المناسبة بحيث تتميز هذه 

ها مناسبة التخاذ القرارات و أنها تعرض بالشكل الصحيح وتتوفر بالوقت المعلومات بأن
المناسب. وألجل تحقيق صفة المالءمة يجب على نظام المحاسبة المالية أن يوفر الصفات 

التوقيت المناسب :أي توصيل المعلومات المتخذي القرار في  -النوعية الفرعية التالية: أ
 القدرة على التنبؤ: -بر فائدة وجودة من هذه المعلومات. بالوقت الذي يمكنهم من تحقيق أك

عند التكلم عن التنبؤ فإن الذهن والتفكير يذهب للمستقبل وحاالت عدم التأكد أي احتمال ال 
ولكن تعني  522والقدرة على التنبؤ ال تعني وضع احتمال بنسبة %  522يصل إلى % 

طبيعية . وكلما كانت هذه المؤشرات إعطاء مؤشرات قوية عن المستقبل في الظروف ال
قوية وقريبة للواقع فإنها تكون أكثر مالئمة ألنها تتيح لمستخدمها المراقبة على األداء 

كسية التغذية الع -المستقبلي ومعرفة االنحرافات ومواضعها وأسبابها والقيام بمعالجتها. ج
كسية من مكونات أي نظام )القدرة على إعادة التقييم(: تعتبر التغذية الراجعة أو الع

معلوماتي، فهي من مكونات النظام المحاسبي وذلك لما تمثله من أهمية على استمرار 
وتطور المؤسسة . وقد رأت المعايير المحاسبية الدولية أنه يجب على مستخدمي المعلومات 

 أن يكونوا قادرين على مقارنة المعلومات المالية للمؤسسة عبر الزمن من أجل تحديد
 االتجاهات في المركز المالي وفي األداء والتغيرات في المركز المالي.

الموثوقية والشفافية :تتعلق خاصية الموثوقية والشفافية بأمانة المعلومات وإمكانية -5 - 0
االعتماد عليها . ولكي تتصف المعلومات المحاسبية بالموثوقية والشفافية ينبغي إرساء أسس 

تعلق بالمبادئ واألعراف المحاسبية التي تحكم العمل المحاسبي، وكذلك محاسبية ثابتة فيما ي
من القانون رقم  52تطوير أسس قياس موحدة ومقبولة وعملية. وهذا ما تنصت عليه المادة 

، المتضمن للنظام المحاسبي المالي الصادر في  0229نوفمبر  01المؤرخ في  29/  55
لى: "أن تستوفي المحاسبة التزامات االنتظام والتي تنص ع 19الجريد الرسمية العدد 

والمصداقية والشفافية المرتبطة بعملية مسك المعلومات التي تعالجها ورقابتها وعرضها 
وتبليغها." وممكن أن نقوم بتعريفها بأنها القدرة على اعتماد المعلومات المحاسبية والمالية 

 ك بتوافر العناصر التالية:من قبل مستخدميها بأقل درجة خوف ممكنة، ويتحقق ذل

 .099قورين الحاج قويدر، مرجع سبق ذكره، ص 
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صدق التمثيل :ويعني وجود درجة عالية من التطابق بين المعلومات والظواهر المراد  -أ
إمكانية التحقق والتثبت من المعلومات :وتعني توفر شرط الموضوعية  -التقرير عنها. ب

في القياس العلمي أي أن النتائج التي يتوصل إليها شخص معين يستطيع التوصل إليها 



قديم الحيادية :وتعني ت -نفس األساليب في القياس واإلفصاح جشخص آخر بشرط استخدام 
حقائق صادقة دون حذف، أو انتقاء للمعلومات المصلحة فئة أو قرار معين، وحيادية 
المعلومات يقصد بها تجنب النوع المقصود من التحيز الذي قد يمارسه القائم بإعداد 

مسبقة، أو بهدف التأثير على سلوك وعرض المعلومات المحاسبية بهدف التوصل إلى نتائج 
مستخدم هذه المعلومات في اتجاه معين، إذن المعلومات المتحيزة، ال يمكن اعتبارها 

معلومات أمينة، وال يمكن الوثوق بها أو االعتماد عليها كأساس لعملية اتخاذ القرارات. ثانيا 
ي ام المحاسبي الصادر ف: تحديات تطبيق النظام المحاسبي المالي: إن تبني الجزائر للنظ

 29القانون 

يعتبر خطوة مهمة كبيرة التوفيق الممارسات المحاسبية  0229نوفمبر  01بتاريخ  55/ 
في الجزائر مع توجيهات معايير المحاسبة الدولية، غير أن هذه الخطوة غير كافية وقد ال 

توى التشريعات على مس-5تكون لها آثار إيجابية كبيرة، وذلك لعدة أسباب نذكر منها: 
 الخاصة بهذا النظام هناك بعض التشريعات والقوانين ال تتماشى مع هذا النظام، حيث نجد:"

القانون والنصوص المنظمة للعمل المحاسبي :ينبغي أن ينص القانون المحدد  -5 - 5
لإلطار النظري للمحاسبة في أي بلد يريد تطبيق معايير المحاسبة الدولية على أن هذا 

ر النظري يتوافق مع ما هو مقرر حسب هذه المعايير، ومن ثم يصبح تطبيق معايير اإلطا
المحاسبة الدولية ممكنا من الناحية العملية لوجود مرجعية نظرية عامة، لكن بالنسبة 

 29للجزائر، فإن القانون رقم 

ولية دالمتضمن النظام المحاسبي المالي ال ينص صراحة على تبني معايير المحاسبة ال 55/ 
 وإنما تم اعتماد هذه المعايير ضمنيا فقط.

القانون التجاري :ينبغي أن ينسجم القانون التجاري مع معايير المحاسبة الدولية وال -5 - 0
يتعارض معها، لذا يجب أن يتوافق القانون التجاري الجزائري مع النظام المحاسبي المالي 

القانون التجاري الجزائري مازال يعتبر أن أي المستمد أساسا من المعايير الدولية، لكن نجد 
 1مؤسسة فقدت ثالثة أرباع )

( من رأس مالها أنها في حالة افالس ويجب تصفيتها، في حين معايير المحاسبة الدولية 1/ 
تعتبر أن رأس المال مجرد قيمة هامشية ناتج عن الفرق بين قيمة األصول والخصوم وهذا 

األهم أن ال تقع المؤسسة في خطر العجز عن التسديد و الفرق يتغير من وقت آلخر، ف
 بإمكانها مزاولة نشاطها بشكل عادي ولو استهلكت رأس مالها االجتماعي.

التشريعات الضريبية : إلى حد اآلن، عدم توافق التشريعات الضريبية في الجزائر  -1 - 5
يمة ئب لتقييم األصول بالقمع النظام المحاسبي المالي، نظرا لتحفظ المديرية العامة للضرا

العادلة لكونها )حسب رأيهم( تهدد بتقليص اإليرادات الضريبية بشكل كبير، وعليه فإن 
مصالح الضرائب ال تعترف بطريقة حساب اإلهتالك بغير الطريقة المقررة لديها )حساب 

 | اإلهتالك انطالقا من القيمة األصلية التاريخية وبمعدالت مقننة(.

زياني، المعايير المحاسبية الدولية و البيئة الجزائرية: مقومت و متطلبات التطبيق، الملتقى الدولي األول حول النظام نور الدين م
 ،0434جانفي  32-32المحاسبي المالي الجديد، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر، 
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القانون المنظم لسوق األوراق المالية :ينبغي أن ينص القانون المنظم لسوق  -1 - 5
األوراق المالية على وجوب التزام الشركات الخاضعة لهيئة مراقبة سوق األوراق المالية 

بمعايير المحاسبة الدولية في إعداد قوائمها المالية المنشورة، وهذا ما حصل في أوروبا 



ية العربية( سوريا، األردن، الكويت )...، لكن في الجزائر تخضع كل والعديد من الدول
المؤسسات للقانون المحاسبي والنصوص المنظمة للعمل المحاسبي، ومن ثم فال ينص 

القانون المنظم لسوق األوراق المالية الحالي على تطبيق معايير المحاسبة الدولية، في ظل 
 على مستوى المؤسسات االقتصادية: -0ضعف نشاط بورصة الجزائر منذ نشأتها . 

سيتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المؤسسات، وبالتالي يجب تعديل أنظمتها الداخلية 
ونظامها المالي والمحاسبي بما يتوافق مع متطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، 

بية، باستخدام البرامج الحاسو والكثير من المؤسسات الجزائرية تتم المعالجة المحاسبية فيها
لذلك يصبح إلزاما عليها تطوير البرامج المحاسبية الحاسوبية المعتمدة فيها، واعتماد خطة 

لتدريب وتكوين المحاسبين لديها لتستجيب لمتطلبات التطبيق السليم والكفء لمعايير 
 تيار السياساتالمحاسبة الدولية الذي يعتمد بالدرجة األولى على كفاءة المحاسب في اخ

المحاسبية المالئمة والتوقيت المناسب وتقدير بعض القيم المحاسبية. وما نلمسه حاليا هو 
ضعف درجة اهتمام أكثر المؤسسات الجزائرية بمعايير المحاسبة الدولية، وهذا ال يفسر إال 

بأن  فبغياب الوعي المحاسبي لدى المسيرين وسيادة النظرة الضيقة للمحاسبة التي ال تعتر
هذه األخيرة "نشاط خدمي له دور في خلق قيمة مضافة لمستعمل المعلومات المحاسبية 

بواسطة تحليل وتفسير المعلومات وإسداء النصح حول طرق العمل المناسبة ." كما يالحظ 
ضعف أو نقص نظام المحاسبة التحليلية والتقديرية ومختلف نظم المعلومات األخرى لدى 

ت الجزائرية، وال يخفى علينا أهمية ذلك في التطبيق الفعال لمعايير الكثير من المؤسسا
المحاسبة الدولية. باإلضافة إلى ما سبق، نجد كذلك صعوبة تحديد القيمة العادلة لألصول 

الثابتة المادية، وهذا نتيجة غياب أسواق المنافسة التامة لألصول الثابتة في الجزائر، حيث 
مل في ظل منافسة احتكارية يتحكم البائعون للعقارات في قيمتها نجد سوق العقارات الذي يع

 على مستوى التأهيل العلمي والعملي:-1السوقية. | 

المحاسب هو المعني بالدرجة األولى بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، لذلك ال بد من تأهيله 
ولكن  كلها الصحيح،علميا وعمليا ليكون قادرا على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بش

نجد الكثير من المحاسبين في الجزائر ال يتوفرون على هذه المعايير، مما يتطلب وقت 
طويل لتكوينهم وتأهيلهم الكفاءات والمهارات المطلوبة وليس لديهم الدراية الكافية وذلك من 

خالل عقد دورات تدريبية و ورشات عمل للمحاسبين ومدققي الحسابات التي يكون 
وعها معايير المحاسبة الدولية والتي يشارك فيها مختصين ومهنيين في المحاسبة موض

 والتدقيق.

 .50نور الدين مزياني، المرجع السابق، ص 

 

 

 

تعديل محتويات برامج المقاييس المحاسبية التالية : المحاسبة العامة :تجد مشكلة -1 - 3
لسنوات األولى. المحاسبة المعمقة تطبيق بعض المفاهيم مثل القيمة العادلة على مستوى ا

:يجب تكييفها مع معايير النظام المحاسبي المالي. المحاسبة الخاصة :يجب تكييفها مع 



المعايير المحاسبية الدولية. التحليل المالي :وذلك بإدراج تحليل القوائم المالية الجديدة. 
 بة المخزونات.المحاسبة التحليلية :إحداث بعض التغيرات خاصة على مستوى محاس

إنشاء مخابر بحث على مستوى الجامعات :يجب العمل على إنشاء مخابر بحث عل  -1 - 0
مستوى الجامعات تم بالتطورات وتحديث المعايير المحاسبية ومعايير اإلبالغ المالي الدولية 

 على مستوى اإلعالم: -1

ات، ونشر التحقيقات والدراسلإلعالم الدور الهام في توضيح حقيقة معايير المحاسبة الدولية 
المعايير المحاسبية الدولية والمقصود منها وعدم الخلط مع أية معايير أو  يساء فهم لكي ال

مفاهيم أخرى، فالمستثمر الحالي أو المحتمل ليس بالضرورة أن يكون على دراية علمية 
ا في وآثار تطبيقه بالمعايير، ولكن على األقل يجب أن يكون على علم بمفهومها والغاية منها

الشركة التي يوظف أمواله فيها. وال شك أن هذا الدور شبه غائب في الجزائر، فليس هناك 
اهتمام إعالمي بهذا الموضوع من كل وسائل اإلعالم، باستثناء تناول الموضوع في شكل 
خبر )تقرير عن ملتقى أو يوم دراسي(، من دون فسح المجال للمختصين لتوضيح أهمية 

 ير المحاسبة الدولية من خالل تقديم التحاليل والنقاش حول النظام المحاسبي الماليمعاي

 ثالثا :صعوبات تطبيق النظام المحاسبي المالي: 

إن المؤسسات الوطنية الجزائرية بوجه خاص و االقتصاد الوطني بوجه عام يعيش واقعا 
التي ستواجه تطبيق هذا  ربما يكون عائقا أمام النظام المحاسبي المالي ومن الصعوبات

 النظام نجد على العموم :

إن النظام القديم تأصل وتجدر في المؤسسات االقتصادية ولدى المحاسبين والخبراء 
 واألكاديميين ألكثر من ثالث عقود من الزمن، وبالتالي من الصعب التخلي عنه.

 دة وأتقنوه، وهناكتدرب المحاسبون والخبراء على المخطط المحاسبي القديم لسنوات عدي-
فمن الصعب جدا التحول إلى نظام جديد،  5791من عمل به لمدة أكثر من جيل كامل مند 

كما أن األهداف المحاسبية للمخطط القديم راسخة في ذهنيات وعادات المحاسبين مما يحتاج 
 إلى وقت كبير ألجل تغييرها.

حاسبية الدولية اإلشكاليات و التحديات الملتقى الدولي األول حول شعيب شنوف، الممكن و غير الممكن في تطبيق المعايير الم
 ،0434جانفي  32-32النظام المحاسبي المالي الجديد، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر، 
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 30شعيب شنوف ، نفس المرجع السابق، ص  -. 33ص  40

. * أيت محمد مراد، أبحري سفيان، النظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر 31نور الدين مزياني، المرجع السابق، ص 
"تحديات و أهداف"، ملتقى دولي حول اإلطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي الجديد و اليات تطبيقه في ظل المعايير 

 IASالمحاسبية الدولية 

 /IFRS 0227أكتوبر  51-51ئر، ، الجزا ،- 
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العديد من الخبراء والمحاسبين والطالب واألكاديميين ال يعرفون عن هذا النظام  -
إن أنظمة التسيير في المؤسسات االقتصادية  -الجديد الشيء الضروري للتكيف معه. 

الجزائرية ضعيفة جدا وغير متنوعة، والعمود الفقري للتسيير في هذه المؤسسات هو 
المحاسبي الجديد هو نظام بهدف كما سبق اإلشارة إليه  النظام -نظام المحاسبة العامة. 



إلى تحقيق المصداقية والشفافية في مختلف الكشوف والقوائم المالية وهو تطبيق من 
تطبيقات ما يصطلح عليه بحكومة الشركات، وهذا صعب تطبيقه في البيئة االقتصادية 

فقات التحول واالنتقال عدم تحمل المؤسسات الجزائرية ن -والمؤسساتية الجزائرية. 
غياب الرابط بين المحاسبة والجباية، فهذا االتصال  -إلى النظام المحاسبي الجديد. 

يبرر بالرغبة في مراقبة المؤسسة وتفادي التهرب الجبائي وأهمية الجباية كمصدر 
 للتمويل، كما أن القوانين التكميلية الداعمة لتطبيق هذا النظام مثل القوانين الجبائية

 غائبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني : المعالجة المحاسبية للتثبيتات العينية والمعنوية : 
 تمہيد :۔



واقع المخطط المحاسبي الوطني أصبح يعاني من نقائص عديدة تمس كل جوانبه ابتداء من 
لي و باإلطار الشكالمبادئ العامة التي يقوم عليها إلى غاية القوائم المالية التي يقدمها مرورا 

المصطلحات وقواعد التقييم وتصنيف الحسابات. كما أن اإلصالح الذي حضرته الحكومة 
كان منتظر منذ مدة طويلة بالنظر إلى لزوم إعادة النظر في األدوات المحاسبية و التسيير 
التي تحكمها نصوص تم اعددها في سياق االقتصاد الموجه إداريا .كما اتضح من خالل 

ربة أن هذه النصوص ال يمكنها، ومن جهة النظر المحاسبية، التكفل باألدوات المالية و التج
االقتصادية الجديدة، وال بعرض قوائم مالية مطابقة للمقاييس العالمية تسمح لمختلف 

المستعملين ال سيما المستثمرين والمسيرين، من الحصول على معلومة مالية شفافة تشتغل 
 مباشرة.

اء على هذه النقائص و تطوير هذه النصوص المحاسبية، شرعت وزارة وبغرض القض
المالية في إصالح المخطط الوطني المحاسبي الذي انبثق عنه القانون المتضمن النظام 

 المحاسبي المالي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول : معالجة التثبيتات العينية وفق النظام المحاسبي المالي.

المادية بشكل جوهري في مساعدة المنشأة في القيام بأنشطتها الرئيسية و  تساهم التثبيتات
تسيير أعمالها، و تكاد ال تخلو ميزانية أي منشأة مهما كانت طبيعة عملها من وجود أحد 

 بنود هذه األصول.



وقد عرفت حسب النظام المحاسبي المالي عدة اختالفات مقارنة مع معالجة المخطط 
لسابقة لالستثمارات سواءا في طرق التقييم في كيفية التسجيل، طرق المحاسبي الوطني ا

اهتالكها و حتى في تعريفها، وهذا موافقة لما جاءت به عدة معايير ذات عالقة و هي 
IAS16  " 59الممتلكات والمعدات و التجهيزات 

IAS عقود اإليجار"IAS  " " "11 12االنخفاض في قيمة األصول 

IAS االستثمارات العقارية"، إال أننا سنحاول من خالل هذا المبحث دراسة التثبيتات "
 IASالمادية حسب المعيار 

 المطلب األول : مفهوم التثبيتات العينية : 51

. التعريف : تعرف التثبيتات العينية على أنها األصول أو الموجودات المادية الملموسة 5
تاج ، تقديم الخدمات واالستعمال ألغراض إدارية ، والذي التي يحوزها الكيان من أجل اإلن

يفترض أن تستغرق مدة استعمالها إلى أكثر من سنة مالية. وعموما تتميز التثبيتات المادية 
 بالخصائص التالية .

تقتني بغرض استخدامها في العملية اإلنتاجية و ليس بغرض بيعها . . تتصف بالوجود 
ضي، المباني، المعدات و السيارات... إلخ. . تتسم بطول عمرها المادي الملموس مثل األرا

اإلنتاجي بمعنى أن األصل سيقدم خدمات للمشروع تزيد عن السنة و بالتالي فإن تكلفة 
 الحصول عليها تقسم على عمر األصل و يستثني من ذلك األراضي.

يلها في لتثبيتات أي تسج. اإلعتراف بالتثبيتات العينية : القاعدة أن يتم االعتراف بهذه ا0
دفاتر المؤسسة إذا توافر الشرطان التاليين: الشرط األول : أن يكون من المحتمل أن يحقق 

استخدام هذه األصول منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة أو الكيان. الشرط الثاني : يمكن 
 للمنشأة قياس تكلفة اقتناء هذه األصول بدرجة عالية من الدقة.

ات المستعملة : حسب النظام المحاسبي المالي فإن اعتبار العنصر کتثبيت مادي . الحساب1
يؤدي الستعمال الحسابات التالية و التي نقدمها بمقارنة مع ما كانت عليه في المخطط 

 المحاسبي الوطني .

محاضرة ألقيت بالمركز  ناصر رحال و مصطفى عوادي ، المعالجة المحاسبية لألصول الثابتة حسب النظام المحاسبي المالي،
 ، 0449الجامعي الوادي، السنة الجامعية 
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 ، 0440، الدار الجامعية، مصر، المحاسبة الدولية، الجزء الثاني
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 المطلب الثاني : المحاسبة عن مرحلة اقتناء التثبيتات العينية.

الثابت سوف نحاول من خالل هذه المرحلة تناول مكونات تكلفة اقتناء و إنشاء األصل 
 المادي و كذا دراسة مختلف طرق االقتناء و التمويل و معالجاتها المحاسبية و ذلك وفق

 النظام المحاسبي المالي الجديد.

1 

 العناصر التي تدرج ضمن تكلفة اقتناء التثبيت: -3

محاسبيا يقصد بتكلفة اقتناء األصل الثابت كافة ما تتحمله المنشأة من نفقات للحصول عليه، 
وتهيئة للعمل، وجعله صالحا بصورة جيدة لالستخدام، و يتم تسجيل التثبيت بقيمة هذه 

 على ما يلي IAS16التكلفة التي تحتوى حسب النظام المحاسبي المالي وفقا للمعيار

تكلفة الشراء سعر الشراء الصافي من كل التخفيضات التجارية و المالية بما في ذلك خصم 
ارك إن وجدت و كل الرسوم غير القابلة لإلرجاعالتكاليف تعجيل الدفع+ حقوق الجم

المباشرة التي يتطلب دفعها ليصبح جاهز لالستعمال خاصة :مصاريف إيصالها، الشحن 
والتفريغ التسليم مصاريف إقامتها و تركيبها . المصاريف المتوقعة لتفكيك األصل، أو إعادة 

 الموقع لوضعه األصلي عند فترة االستعمال.
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مصاريف المستخدمين المرتبطة بشكل مباشر للحصول على األصل بعض األتعاب المتعلقة 
بالحيازة كمصاريف الموثق، الخبراء و المختصين إن وجدت. مصاريف اختبارات التشغيل 

لسابقة ا و تستثنى العناصر التالية من التكلفة المسجلة: مصاريف االنطالق و المصاريف
 لالستغالل كتكوين العمالخسائر التشغيل األولى كعدم بلوغ الطاقة المطلوبة لإلنتاج مثال:

مصاريف إدارية و • تكاليف ترحيل و إعادة تنظيم النشاطات أو جزء من هذه النشاطات • 
تات يتكاليف القرض الممول القتناء التثب• األعباء العامة كالتكاليف الثابتة المصلحة الشراء 

 الملموسة( باستثناء إذ تبنى الخيار

" كما سيدرس IAS23تكلفة القرض "المرخص به في ن م م، حسب ما نص عليه المعيار• 
الحقا اال أنه هناك بعض المشاكل يمكن أن يتعرض لها عند تحديد تكلفة االقتناء لذلك سوف 

ي، راضي، المباننعرض اآلن و بتبسيط معقول لبعض مشاكل االعتراف باقتناء كل من األ
اآلالت و المعدات. عناصر تكلفة األراضي :و يقصد بها األراضي المقتناة بغرض 

االستخدام في عمليات المنشأة و ليس بغرض االستثمار أو المتاجرة، و عموما يمكن أن 
 تشمل تكلفة اقتناء األراضي و إعدادها لالستخدام كل أو بعض عناصر التكاليف األتية :

 شراء األصلي.. ثمن ال5 

.كل تكاليف التعاقد و التسجيل و نقل الملكية عمولة الشراء ، مصاريف القضائية ، أتعاب 0 
 المحاماة، الرسوم العقارية و غيرها

. جميع تكاليف التمهيد و اإلصالح و التحسين الالزمة ليصبح األصل صالحا لالستخدام 1 
 المرغوب.

راضي غير المحدد مثل تركيب شبكات الصرف أو تكاليف التحسينات ذات العمر االفت -1 
 توصيل الكهرباء.

. إذا كان هناك تحسينات لألراضي ذات عمر افتراضي محدد فإنها ال تضاف إلى تكلفة 1 
األراضي، و إنما يتم تسجيلها في حساب مستقل و تمتلك على مدار عمرها االفتراضي و 

 نتظار السيارات و غيرهامثال ذلك إقامة سور حول األرض أو إنشاء ساحة ا

. أما إذا قامت المنشأة بشراء أرض لغرض إنشاء مبنى جديد، و كان هناك مبنى قديم 1 
يجب إزالته، فإن تكلفة إزالة المبنى و التخلص من األنقاض و تسوية األرض حتى بدء حفر 

ة هذه فأساسيات المبنى الجديد تعتبر الزمة إلعداد األرض لالستخدام و بالتالي يتم إضا
التكلفة إلى تكلفة األراضي، و إذا تم بيع هذه األنقاض فإنه يجب خصم ثمن بيعها من تلك 

التكلفة. عناصر تكلفة المباني : تعتبر من المشاكل األساسية في تحديد تكاليف المباني كيفية 
التفرقة بين هذه األخيرة و التكاليف التي تدخل ضمن عناصر تكلفة األراضي، فعلى سبيل 

المثال عندما نقوم بشراء أرض مقام عليها مبنی قديم و نريد إزالة هذا األخير من أجل بناء 
 أخر جديد، فهنا يتم طرح عدة تساؤالت حول ما إذا كانت تكاليف إزالة
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إسماعيل إبراهيم جمعة و أخرون، المحاسبة المتوسطة في األصول طويلة األجل، االلتزامات بعض مشاكل  012ص 40/  41/ 
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ف كمصاريهذا المبنى جزء من تكلفة المبنى الجديد أو جزء من تكلفة األراضي أم تعتبر 
 جارية يتم تحميلها كلية خالل هذه الدورة.

و يعتبر المعيار األساسي للفصل في هذه التساؤالت هو العالقة السببية بين النفقة و احد 
عناصر األصول، و نعني به البحث عن مدى ارتباط النفقة باألصل الذي تملكه المنشأة 

 .حيث يسمح لنا هذا المعيار في الفصل بين عدة حاالت"

 و الجدول الموالي يشمل بعض األمثلة عن ذلك:

 

 

 

 . عناصر تكلفة اآلالت والمعدات :3

يتم تحديد تكلفة هذه التثبيتات عموما على أساس سعر شراء األصل، رسوم االستيراد، 
ضرائب الشراء غير قابلة لالسترجاع، التكاليف المباشرة األخرى التي تلزمها عملية 

ثبيتات و هذا بعد طرح أي خصم أو تخفيض تم االستفادة منه، غير تركيب و تجهيز هذه الت
أن الجدير عدم تضمين تكلفة هذه األصول ألية عناصر تكون ناتجة عن اإلهمال و عدم 

الكفاءة مثل غرامات إصالح اآلالت نتيجة سقوطها على األرض أثناء عملية 
 بيتات العينية المنشأة ذاتيا :. تكلفة التث0التركيب........، و ما شابه ذلك من أعباء. 

قد تقوم المؤسسة بإنتاج أو تشيد احد األصول داخليا باستخدام الموارد المتاحة لها كما هو 
الحال عند إنتاج االت أو إنشاء مباني الستخدامها و ليس لغرض بيعها، في هذه الحالة 



 يمثل اعية أخرى، والتتضمن تكلفة التثبيت كل من تكلفة المواد و العمالة و أي تكلفة صن
 قياس تكلفة المواد و العمالة مشكلة كبيرة للمحاسب إذ

كمال الدين مصطفى الدهراوي ، مبادئ المحاسبة المالية، المكتب الجامعي الحديث، مصر،  029أحمد نور، مرجع سابق ، ص 
0441 ، 
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ن حصر هذين العنصرين و تحميلها مباشرة على تكلفة األصل .أما مشكلة القياس يمك
الرئيسية فتتمثل في كيفية تحميل التكلفة الصناعية غير المباشرة على األصول المنتجة 

داخليا و تتضمن هذه التكلفة غير مباشرة عناصر مثل تكلفة الكهرباء و الوقود و المهمات 
تاج بجانب تكلفة اإلشراف و اهتالك التثبيتات المادية، و يمكن أن المستخدمة في عملية اإلن

. عدم تحميل أي تكلفة غير 5تعالج هذه التكلفة غير المباشرة بأي من مداخل ثالثة و هي : 
. تحميل 0مباشرة على تكلفة األصل الذي يتم إنتاجه أو إنشاؤه مدخل التكلفة المباشرة 

. إذا 1ل الذي يتم إنتاجه أو إنشاؤه مدخل التكلفة الكلية. التكلفة المباشرة على تكلفة األص
كانت المؤسسة تعمل عند طاقتها الكامنة فإن تكلفة األصل الذي يتم إنتاجه أو إنشاؤه داخليا 
يجب أن يتضمن األرباح التي كان يمكن تحقيقها من خالل العمليات العادية و فقدت نتيجة 

و تشيد األصل مدخل تكلفة الفرصة البديلة. و من بين الستغالل جزء من الطاقة في إنتاج أ
المداخل الثالثة يعتبر مدخل التكلفة الكلية هو أكثر شيوعا في الواقع العملي و يتفق مع 

 الطريقة التي تتبع في تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية على المخزون..

 . طرق الحصول على التثبيتات العينية و تسجيالتها المحاسبية:1

تسجل حسابات التثبيتات العينية في الجانب المدين حين دخولها تحت رقابة الكيان سواء 
كانت بقيمة اإلسهام، بتكلفة الشراء أو بتكلفة اإلنتاج. أما الجانب الثاني للمعالجة و الذي 

نقصد به الجانب الدائن فيستخدم حسب الحالة : الحالة األولى : إذا كانت التثبيتات دخلت 
رأس المال الصادر( رأس  525ق قيمة اإلسهام فان الحساب الدائن يكون إما )ح/ عن طري

حساب الشركاء(  111مال الشركة أو األموال المخصصة أو األصول المخصصة أو )ح/ 
 عمليات حول رأس المال و تكون القيود في هذه الحالة كالتالي :

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 التثبيتات العينية :. طرق التمويل للحصول على 0

حالة الشراء نقدا التسديد المباشر: يمكن للمؤسسة أن تشتري احد 
عناصر التثبيتات مع التسديد المباشر دون انتظار مرور مهلة لذلك ، 

 و في هذه الحالة يمكن أن تستفيد المؤسسة من خصم تعجيل الدفع.

 



 

 

 

 الفاتورة :

 111122الصافي التجاري =  1922 :%5: تخفيض تجاري  192222السعر إجمالي 
 دج 115122=  02222+ 11222+  111122تكلفة االقتناء  111122صافي الدفع 

حالة الشراء على الحساب :هناك الكثير من الحاالت التي تقوم فيها المؤسسات بشراء 
اط ، سالتثبيتات مقابل التعهد بسداد الثمن في المستقبل، و قد يكون هذا دفعة واحدة أو على أق

كما قد يكون هذا التعهد بإصدار سندات أو أوراق دفع و في هذه الحالة فإن ما يتم تحمله من 
مدفوعات نقدية يزيد عادة عن السعر النقدي لهدا األصل وذلك لما يتضمنه السعر المؤجل 
 من فوائد يتحملها المشتري، وتحدد القيمة التي يسجل بها األصل في الدفاتر بالقيمة الحالية

للتدفقات النقدية المستقبلية التي يتضمنها التعهد بالسداد و ذلك في تاريخ اقتناء األصل نبعد 
أثر الزمن عن القيمة والفرق يعتبر كمصاريف مالية تحمل لفترات القرض. الحصول على 

 التثبيتات عن طريق القروض :

قروض و ثنينا تكاليف العند ذكر العناصر الواجب إدراجها في تكلفة االقتناء في السابق است
 . 1اعتبرناها تكاليف مالية، إال أن ن م م يرخص في البند 

باستعمال طريقة ثانية للمعالجة المحاسبية للقروض و هذا تطبيقا للمعيار المحاسبي  101
01 IAS  تكاليف القروض " حيث يرخص بإدراج تكاليف القروض في قيمة اقتناء إنتاج"

إذا تطلب األصل بالضرورة فترة زمنية • حترام الشروط التالية: أو ادخار األصل و ذلك با
شهر ولم تحدد المدة في المعيار( لتجهيزه لالستخدام في  50طويلة )حسب ن م م أكثر من 
 األغراض المحددة له أو لبيعه.

وفي حالة اقتراض المؤسسة أموال خصيصا بغرض الحصول على أصل بعينه مؤهل 
فإننا يجب أن نضيف لتكلفة األصل تكلفة االقتراض الفعلية التي  لتحمل تكلفة االقتراض،



تحددها المؤسسة خالل الفترة مطروحا منها أي إيراد تحقق من التوظيف المؤقت لألموال 
 المقترضة.

وفي حالة االقتراض بصفة عامة و تستخدم األموال المقترضة في اقتناء أصل مؤهل لتحمل 
تكلفة االقتراض الواجب إدراجها ضمن تكلفة األصل بحساب تكلفة االقتراض، تحدد قيمة 

معدل لرسملة على اإلنفاق الخاص بهذا األصل و الذي يمثل الوسط الحسابي المرجح 
لمعدات الفائدة المطبقة عن القروض القائمة خالل المدة و ذلك بعد استبعاد القروض التي تم 

ال تزيد تكلفة القرض المحمل لتكلفة إبرامها تحديدا بغرض اقتناء أصل بذاته، و يجب أ
األصل خالل دورة ما عن مجموع تكاليف القروض التي تحملتها الدورة نفسها. نبدأ في 

 تسجيل إدراج تكاليف القرض في تكلفة األصل عندما:

 يتم اإلنفاق على األصل.عند تكبد المنشأة تكلفة االقتراضاستحقاق تكاليف القرض• 
 022، ص  .' احمد نور، مرجع سابق
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. عندما تكون األنشطة الالزمة إلعداد األصل لالستخدام في األغراض محددة له 
 أو لبيعه للغير محل

تنفيذ في الوقت الحالي أي قيد اإلنجاز. يوقف إدراج تكاليف القرض 
ضمن تكلفة األصل بمجرد انتهاء هذه التحضيرات. الحصول على 

منح الحكومية : تعالج اإلعانات التثبيتات عن طريق اإلعانات ال
 العمومية بطريقتين هما :

أ. أن يتم إدراج المنحة من قيمة كإيراد مؤجل و يعترف به بطريقة منتظمة على أساس معقول خالل العمر اإلنتاجي للتثبيت، وهي الطريقة  IAS20حسب المعيار
تكاليف  ما يخفضوهذا  التي اعتمد عليها النظام المحاسبي المالي. ب. أن يتم طرح قيمة المنحة من قيمة األصل للوصول إلى المبلغ المسجل لألصل في الميزانية،

من مشروع ن م  1 . في الفرعاالهتالك الحقا. و بالتالي الطريقتين لهما نفس األثر على النتيجة و ذلك بالرفع من اإليرادات في األولى و تخفيض األعباء في الثانية
لمستفيد من اإلعانة، وهذا بعد خضوعه أو الخضوع الحقا م تعرف اإلعانة العمومية كتحويل الموارد عمومية لتعويض تغطية تكاليف تحملها .أو سوف يتحملها ا

تسجل اإلعانات سواء إعانات االستغالل أو إعانات االستثمار كإيراد لدورة أو  -لبعض الشروط المتعلقة بأنشطته. وتخضع المعالجة المحاسبية لإلجراءات التالية : 
 عدة دورات مالية بنفس وتيرة

لهذا:| / تظهر اإلعانات المرتبطة باألصول  التكاليف التي ينتظر تغطيتها و
التثبيتات المادية في الميزانية كإيرادات مؤجلة. ، إذا كانت اإلعانة موجهة 
 للحصول على تثبيتات قابلة لالهتالك فإنها تسجل في اإليرادات تناسبيا مع

ك، أي ليس لها عمر إنتاجي محدد، فإن مدة التحويل توافق مدة عدم قابلية االهتالك. ، أما إذا كانت اإلعانة موجهة للحصول على تثبيتات غير قابلة لالهتال
 durée dالتصرف في أما إذا غاب البند المحدد 

 'inalienabilité  52التثبيتات موضوع اإلعانة لهذه المدة، فإن اإلعانة تحول لإليراد لمدة 
ل، أو في اإليرادات سواء كانت العامل المولد لتسجيل اإلعانة في األصو -سنوات بطريقة خطية. 

 إعانة عينية أو نقدية وهنا تقيم

 بأن يخضع الكيان لشروط اإلعانة . 9بالقيمة العادلة هو توفر ضمان معقول : 



في حاالت استثنائية، يمكن أن يجبر الكيان  -/ وأن تحصل أو تقبض اإلعانة . 
 على إرجاع اإلعانة، يسجل هذا التعويض كتغيير التقديرات

لمحاسبية للتثبيتات. / التعويض يقتطع أوال من اإليرادات المؤجلة المسجلة مسبقا و ا
 غير المملكة . / الفائض يسجل كأعباء .

 023. حنيفة بن ربيع ، مرجع سابق ، ص 
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 الحصول على التثبيتات عن طريق المبادلة :

زئي خالل االستبدال الكلي أو الجفي الحياة العملية يمكن أن تقتني المؤسسة التثبيتات من 
بأصل أو أصول أخرى مماثلة أو غير مماثلة له، و الذي سنعرضه فيما يلي : استبدال 

 األصل الثابت بأصل أو أصول مماثلة:

يمكن اقتناء أصل ثابت من خالل استبداله بأصل أخر مماثل له، أي لهما نفس االستخدام في 
م توافر يفترض عد• اإلضافة إلى توفر الشروط التالية: طبيعة النشاط وقيمة عادلة مماثلة ب

ال تتوفر عندئذ أركان تحقق الربحية عند المؤسسة • نية البيع لدى المؤسسة المقتنية. 
ل تعد تكلفة األص• عدم االعتراف بأية أرباح أو خسائر عن عملية االستبدال. • المقتنية. 

ل صل المستبدل به. استبدال األصل الثابت بأصالذي تقتنيه المؤسسة هي القيمة الدفترية لأل
 أو أصول غير مماثلة :

إذا كان األصل المقتني غير مماثل األصل الثابت المستبدل، فإن ذلك يتطلب مراعاة ما يلي: 
القيمة العادلة لألصل المقتنى تكون مساوية • قياس تكلفة األصل المقتني بقيمة العادلة. • 

دل يمكن أن إن التبا• ستبدل به بعد تسويتها بمبالغ نقدية متبادلة. للقيمة العادلة لألصل الم
 يحقق أرباح أو خسائر رأسمالية، يجب أن تظهر في جدول حساب النتائج.

 المطلب الثالث : المحاسبة عن مرحلة استخدام التثبيتات العينية.

 ة بعد اكتسابسوف ينصب اهتمامنا في هذه المرحلة لمعالجة النفقات الالحقة أو اإلضافي
التثبيتات و كذا كل ما يخص اهتالكاتها و كيفية المحاسبة عنها. الفرع األول : التكاليف 

 الالحقة بعد اكتساب التثبيتات العينية

ويقصد بها ما يتم إنفاقه على التثبيت العيني بعد أن يتم اقتنائه و استخدامه في عمليات 
ت صيانة وإصالح عادية و بين تكاليف المؤسسة، و تتراوح هذه النفقات بين مصروفا



إضافات جوهرية لألصل. و بصفة عامة كل نفقات تحقق منافع إضافية مستقبلية لتثبيت 
تعتبر إنفاق رأسمالي يجب رسملته أي إضافته إلى تكلفة األصل في الميزانية، و يمكن أن 

 تتمثل المنافع اإلضافية المستقبلية في أحد أو كل الخصائص التالية:

زيادة الطاقة اإلنتاجية لألصل زيادة في  -زيادة العمر اإلنتاجي االفتراضي لألصل .  -
تحسين جوهري لنوعية المخرجات التي يقدمها التثبيت  -مخرجات التثبيت في كل فترة 
تقليص ملحوظ في مصاريف االستغالل المرتبطة باستعمال  -الوحدات المنتجة أو الخدمات 

 ياألصل من ناحية أخرى أ
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نفقات ال تحقق منافع مستقبلية للتثبيت و إنما الغرض منها هو المحافظة على مستوى 
التشغيل العادي أي إصالح مستوى نجاعة األصل تعتبر إنفاق إيرادي يجب إضافته إلى 

 مصروفات الفترة في جدول حساب النتائج.

ربعة أنواع رئيسية من اإلنفاق على األصل بعد استخدامه في المؤسسة وهي: وتوجد أ
اإلضافات، التحسينات و اإلحالل، و إعادة الترتيب و التركيب و اإلصالح، و فيما يلي 

 شرح موجز للمعالجة المحاسبية لكل نوع من أنواع هذه النفقات. اإلضافات :

إمكانيات أصل موجود و مستخدم حاليا مثل إضافة هي التي ينتج عنها زيادة أو توسع في 
طابق إلى المبنى أو إضافة جناح في مستشفى و غيرها، كل هذه اإلضافات تزيد من 

الخدمات و المنافع المستقبلية و لذلك يجب رسملتها أي إضافتها إلى تكلفة األصل بجعل 
 إلحالل :حساب التثبيت مدين و حساب النقديات دائن. نفقات التحسينات و ا

يشير التحسين إلى استبدال أصل أفضل محل أصل، بينما يتمثل اإلحالل في االستبدال 
بأصل أخر مماثل له، و تتمثل المشكلة في التفرقة بين تلك األنواع من النفقات و نفقات 

اإلصالحات العادية، و التساؤل هو هل تلك النفقات تؤدي لزيادة الخدمات المحتملة لألصل 
قبل أم أنها تحافظ على مستوى الخدمة الحالية فقط، و عادة ما ال يمكن تقديم إجابة في المست

قاطعة حيث يلزم ممارسة الحكم الشخصي لمني لتصنيف تلك النفقات، وعموما إذا اتضح 
 أن النفقات تؤدي لزيادة الخدمات المحتملة األصل فإنه يتعين رسملتها و العكس صحيح.

 د الطرق الثالثة التالية:وتتم المعالجة في ضوء أح



. مدخل اإلحالل يستخدم عندما يتم إحالل أجزاء من األصل محل أجزاء أخرى و كان 5 
من الممكن تحديد التكلفة و االهتالك المتجمع للجزء القديم فيمكن في هذه الحالة استبعاد 

 حساب الجزء القديم األصل و مجموع االهتالك و تسجل تكلفة الجزء الجديد.

. مدخل رسملة التكلفة الجديدة: في ظل هذا المدخل تتم إضافة تكلفة األصل الجديد ألحد 0 
حسابات األصول بجعل هذا الحساب مدين، و يتمثل االختالف الوحيد بين هذا المدخل و 

سابقة في انه ال يتم استبعاد القيمة الدفترية لألصل القديم من الدفاتر و ذلك على افتراض أن 
لدفترية لالصا القديم قد تم تخفيضها بدرجة جوهرية عن طريق االهتالك، و يستخدم القيمة ا

 هذا المدخل عادة عندما يصعب تحديد القيمة الدفترية لألجزاء القديمة بصورة محددة.

. مدخل تخفيض مجمع االهتالك : قد تؤدي نفقات اإلحالل و التحسين إلى زيادة العمر 1 
نوعيته، ففي هذه الحالة يتم خصم هذه نفقات من مجمع  اإلنتاجي لألصل دون تحسين

االهتالك الخاص باألصل بجعله مدين و جعل حساب النقديات دائن بقيمة هذه النفقات على 
 أساس أن هذه العملية أدت إلى زيادة عمر األصل و من ثم

رات و االلتزامات و مشاكل قياس .الدخل، أحمد حسين على حسين و أخرون، المحاسبة المتوسطة في األصول الثابتة و االستثما
 19إسماعيل إبراهيم جمعة، مرجع سابق ، ص  11-، ص0221الدار الجامعية للنشر و التوزيع، مصر، 

 

 

 

 

 

 

فقد تم استرداد بعض أو كل االهتالك السابق له، و تكون القيمة الدفترية لألصل واحدة 
 األصل أو حساب مجمع االهتالك.سواء أضيفت تلك التكلفة للجانب المدين من حساب 

 . نفقات إعادة الترتيب وإعادة التركيب:

قد تتطلب عمليات الوحدة االقتصادية إعادة ترتيب وضع االتها داخل المصنع بما يحقق 
 كفاءة إنتاجية

أفضل، في هذه الحالة يترتب عن هذه العملية منافع مستقبلية و بالتالي يجب رسملة التكلفة 
 ا طالما كانت جوهرية و تستهلك هذه التكلفة خالل السنوات المستفيدة منها.المترتبة عليه

أما إذا كانت هذه التكلفة غير جوهرية أو كان من الصعب فصلها عن المصروفات 
التشغيلية العادية أو إذا كانت المنافع المستقبلية المتوقعة مشكوك فيها يجب أن تحمل 

 و اإلصالح : على الفترة كمصروف" . نفقات الصيانة

هناك الكثير من النفقات التي تتحملها الوحدة االقتصادية في سبيل الحفاظ على الحالة 
التشغيلية العادية لتثبيتاتها مثل نفقات تشحيم اآلالت، استبدال أجزاء غير جوهرية من 

ا ماألصل وإعادة الطالء و غيرها، وال تضيف هذه النفقات للمنافع التي يقدمها التثبيت و إن
يساعد األصل فقط على تقديم هذه المنافع المتوقعة منه لذلك يجب اعتبارها مصروفات 

تحمل على الفترة التي تستفيد منها . إال أن هناك نفقات للصيانة و اإلصالح قد تستفيد منها 



أكثر من دورة مالية واحدة كما هو الحال في العمارات الجسيمة أو إحالل تبعا لنوع النفقة. 
 الثاني : اإلهتالك : أوال : مدخل لالهتالك: الفرع

. مفهومه : إذا اعتبرنا أن األصل الثابت ما هو إال مجموعة من الخدمات الكامنة فإن 5 
االهتالك عبارة عن مقدار النقص التدريجي في هذه الخدمات نتيجة استخدام األصل و 

ي الك على انه نصيب الفترة فمرور الزمن و التقدم و التقني، و محاسبيا يمكن تعريف االهت
تكلفة األصل وقفا لمدى استفادة هذه الفترة من خدمات األصل، و بمعنى أخر االهتالك 

 عملية توزيع لتكلفة األصل الثابت على الفترات الزمنية التي استفادت من خدماته.

 . أنواع االهتالك نميز بين نوعين و هما:0 

ثبيتات بسبب االستخدام في النشاط أو بسبب تأثير االهتالك المادي :و يعني اهتالك الت
عوامل المناخ، و عادة ما تؤدي هذه العوامل المادية إلى نقص مخزون المنافع االقتصادية 

 في التثبيت مما يوجب اهتالكه، و تخصيص تكلفتها على الفترات المحاسبية.

كمال الدين مصطفى الدهراوي، مرجع  10صنفس المرجع أعاله،  12إسماعيل إبراهيم جمعة، مرجع سابق ، ص . 
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االهتالك التقني :يعني اهتالك األصل بسبب تقادمه فنيا و تكنولوجيا، رغم عدم استنفاذ 
حت التثبيتتمخزون المنافع االقتصادية الكامنة فيه، و في مثل هذه الحاالت يمكن اهتالك 

 تبرير أن المنافع الكامنة فيه لم تعد مالئمة إلشباع حاجات المؤسسة من األصل.

 دور االهتالك: عند تسجيل االهتالك يحقق لنا ثالثة ادوار:-3

االهتالك كتدني : يثبت لنا النقص في قيمة األصل، فبتسجيل أقساط االهتالك، تعدل التكلفة 
 ميزانية بالقيمة المحاسبية الصافية.األصلية للتثبيتات، فتظهر في ال

االهتالك كتوزيع : حسب المدخل االقتصادي عند اقتناء التثبيت فقد تحملت المؤسسة تكلفة 
و رغم ذلك لم تسجل كأعباء بل سجلت في أصول الميزانية، هذه التكلفة يجب اعتبارها 

حسب طريقة و مدة جزء من تكاليف اإلنتاج أو االستغالل، وهذا بإدراجها ضمن األعباء 
استعمالها وهذا التوزيع على عدة دورات مالية المستفيدة منه تكون عن طريق مخصصات 

 االهتالك طبقا لمبدأ مقابلة المصاريف لإليرادات.

االهتالك كتجديد : حسب المدخل المالي بما أن عبء االهتالك يعتبر من األعباء غير 
لكن غير مدفوع، يؤدي إلى تخفيض  المتبوعة بأي تدفق نقدي، فهو عبء محسوب و

النتيجة و هذا ما يقلل من قيمة الضرائب على األرباح، و كذا التوزيعات األخرى للنتيجة 



سواءا على المساهمين أو غيرهمو التي كان يمكن أن تؤدي إلى تدفقات خارجة من 
مح الذي يسالمؤسسة، وهذا الوفر في الموارد يشكل جزء من قدرة التمويل الذاتي للمؤسسة 

 الحقا بتجديد التثبيتات أو النمو عامة

 عناصر االهتالك :لحساب و تسجيل االهتالك ال بد من توافر العناصر التالية:-1 

تكلفة األصل :و يقصد بها التكلفة التاريخية لألصل أو تكلفته في تاريخ الحصول عليه،  -
إلى إهمال أية تغييرات في قيمة ولقد سبق اإلشارة إلى كيفية حسابها، وهنا تجدر اإلشارة 

األصل سواء التي ترجع إلى التغير في المستوى العام أو النسبي لألسعار أو في القيمة 
 السوقية لألصل..

القيمة المتبقية الخردة :تمثل القيمة المتبقية للتثبيتات القيمة المتوقع الحصول عليها في  -
منها أو استبعادها .و يتم تقديرها مبدئيا  نهاية عمرها اإلنتاجي بعد خصم تكاليف التخلص

عند االقتناء و يتم مراجعتها في نهاية كل سنة مالية، حيث تؤخذ التعديالت على القيمة 
المتبقية بعين االعتبار إذا اختلفت التوقعات الجديدة عن التقديرات السابقة، و الخردة غير 

 9ي بموجب معيار قابلة االهتالك ألن ، ( يعامل أي تغير بأثر مستقبل

IAS المؤسسة تحصل على إيرادها و بالتالي يجب دائما طرحها من قيمة األصل لتحديد )
 القيمة المملكة.

العمر اإلنتاجي للتثبيتات مدة النفعية :و يقصد به الفترة التي تتوقع المؤسسة أن تنتفع  -
ع المؤسسة الحصول خاللها باألصل أو عدة وحدات اإلنتاج أو عدد أي وحدات مناسبة تتوق

عليها من ذلك األصل . وهذا العمر يخضع في تحديده للعديد من العوامل مثل الخبرات 
 السابقة للمؤسسة في التعامل مع مثل هذا النوع من

 020، 021. كمال الدين مصطفى الدهراوي، مرجع سابق ، ص 

 111خالد الجعارات، مرجع سابق ، ص 

 

طريقة  -5بها اهتالك المباني مثال، وكذا درجة الدقة التي يتوخاها مستعملو المعلومات حيث تختلف الطرق بينها من حيث الدقة. للمعدات بطريقة غير التي يحسب 
 االهتالك الخطي الثابت:

مبدأ الطريقة :تقوم هذه الطريقة على افتراض أن االهتالك دالة لعامل الوقت  -5.  5
درة الهتالك بطريقة ثابتة على السنوات المقبمعنی تخصيص التكلفة االهتالكية اقساط ا

كحياة إنتاجية للتثبيت بصرف النظر عن استخدام األصل خاللها من عدمه . و لهذا 
يرى المدافعون عن هذه الطريقة أنها األفضل، ألنها تحمل جميع السنوات بحصص 

داء بشكل ألمتساوية من تكلفة التثبيت مما يمكن من مقارنة النتائج مع بعضها و تقييم ا
صحيح، و تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق عندما تكون درجة استخدام األصل و 
تكاليف اإلصالح و الصيانة مستقرة و ال تتغير من فترة إلى أخر إضافة لالستقرار في 

 األسعار غياب التضخم.

 طريقة حساب مخصصات االهتالك: 0.  3

 هتالك /العمر اإلنتاجي للتثبيت.قسط االهتالك السنوي = القيمة القابلة لال

معدل  522القيمة المتبقية( قيمة الخردة .)و يمكن تحديد معدل االهتالك كما يلي :معدل االهتالك = العمر اإلنتاجي  -بحيث :القيمة القابلة لالهتالك =تكلفة األصل 
 .و منه :قسط االهتالك = القيمة القابلة لالهتالك× االهتالك 



 المحاسبي:التسجيل  1 - 3

لتسجيل كل تدني أو فقدان في القيمة في قيمة  195حسب ن م م يستعمل الحساب 
 دائنا. 095التثبيتات بجعله مدينا سنويا بقسط االهتالك مقابل جعل حساب 
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طريقة االهتالك المتناقص :وفقا لهذه الطريقة يتم إيجاد مجموع سنوات االستخدام المقدرة -0
لألصل و التي تخدم كمقام لكسر بسطه سنة االستخدام، و يالحظ أن هذا البسط يمثل السنة 

األخيرة و ذلك بصدد احتساب اهتالك السنة األولى و هكذا يتم إيجاد االهتالك السنوي 
 بضرب الكسر الناتج في التكلفة االهتالكية لألصل

 الثابت.

مبدأ الطريقة :يتم تحميل سنوات عمر التثبيت باهتالك يتناقص تدريجيا كلما زاد -0 - 5
عمر األصل بحيث تتحمل السنوات األولى الجزء األكبر من االهتالك فهذه الطريقة تفترض 

 كثر اإلصالحات و التوقفات، و عليه يتناقصأن كفاءة التثبيتات تتناقص بمرور الزمن إذ ت
مقدار مصاريف االهتالك السنوي فترة بعد فترة لتعويض الزيادة في مصاريف الصيانة و 
يصبح القسط متناقص و إما أن نثبت القيمة الممتلكة و أن نخفض في المعدل . أو أن نثبت 

ن إتباع إحدى الطريقتين معدل االهتالك و نجعل القيمة الممتلكة متناقصة . و لهذا يمك
 التاليتين الحساب أقساط االهتالك.



و في هذا الصدد يمكن استخدام  Softy: اهتالك متناقص بمعدل متناقص طريقة  0 - 0
المعادلة اآلتية في إيجاد مجموع سنوات االستخدام بحيث تفيد هذه المعادلة في حالة كبر 

بحيث: ك :يمثل مجموع  0(/5)ن+ حجم عدد سنوات الحياة اإلنتاجية لألصل: ك = ن
 سنوات االستخدام. ن :تمثل عدد سنوات الحياة اإلنتاجية لألصل

 

 

طريقة القسط المتناقص بمعدل مضاعف:| تتميز هذه الطريقة كما في طريقة مجموع -0.  1
سنوات االستخدام بأن عبء االهتالك يتزايد في السنوات األولى ثم يأخذ في التناقص، و 

 راحل التالية لتحديد األقساط :نتبع الم

يكون معدل االهتالك ضعف معدل • تهمل قيمة الخردة( ال تطرح )من القيمة الممتلكة . • 
 االهتالك الخطي .

 121.حنيفة بن ربيع، مرجع سابق، ص 

 

 

 

 

 

ة في السن• يضرب المعدل المضاعف في القيمة الباقية المتناقصة بمرور السنوات . • 
يستخدم معدل االهتالك المتناقص و يحسب القسط األخير المعادلة : قسط السنة األخيرة ال 

نتوقف عن حساب األقساط في السنة األخيرة عندما • الخردة.  -األخيرة = القيمة الباقية 
 تصبح القيمة الباقية مساوية للخردة .

 :طريقة عدد الوحدات المنتجة )طريقة مستوى النشاط( 1

ة: "و تعتبر هذه الطريقة من الطرق المعتمدة في ن م م و ذلك حسب مبدأ الطريق-1.  5
 51معيار. 

IAS  دائما. تقوم هذه الطريقة على افتراض رئيسي مفاده أن عامل االستخدام مقاسا بالطاقة
المستخدمة أو المنتجة فعال هو المحدد الوحيد المدى استفادة الفترة المحاسبية من الخدمات 

و بذلك فإن هذه الطريقة تهمل تماما أهمية عاملى التقادم الزمني و  الكامنة في األصل،



التقني في تحديد نصيب الفترة المحاسبية من تكلفة األصل. و لهذا عادة ما يعبر عن العمر 
اإلنتاجي لهذه التثبيتات بوحدات النشاط التي يمكن أن تكون مثال عدد الكيلومترات 

 و عدد دورات أو ساعات العمل بالنسبة لألالت".المقطوعة بالنسبة لمعدات النقل، أ

 حساب مخصصات االهتالك:-1.  0

يتم احتساب مصروف اهتالك الفترة المحاسبية وفقا لهذه الطريقة على خطوتين كما يلي: 
 الخطوة األولى :حساب معدل االهتالك لوحدة النشاط أو اإلنتاج

 

 

 ق النظام المحاسبي المالي.المبحث الثاني : معالجة التثبيتات المعنوية وف

ال يمكن القول بأن موجودات المؤسسة تتمثل فقط في الموجودات الملموسة، و التي تتميز 
بوجود مادي سواء كان هذا الوجود حقيقي كاآلالت والمباني، أو كان رمزي يتمثل فيما 

ا، و و غيره يمكن أن تعنيه وثيقة معينة من ممتلكات مثل األصول المالية كالنقود و األسهم
إنما يمكن لبعض ممتلكات المؤسسة أن تتمثل في أصول غير ملموسة التي ال يمكن إنكار 

 وجودها بحكم أهميتها و ما يمكن أن يدفع مقابلها من نقود.

المطلب األول : مفهوم التثبيتات المعنوية. التعريف : حسب النظام المحاسبي المالي و 
 19كمرجع للمعيار

5 IASتثبيت المعنوي على انه أصل محدد الهوية، غير نقدي ليس له وجود (( يعرف ال
مادي، يراقبه الكيان و يستعمله في إطار أنشطته العادية . ومن خالل التعريف نستنتج 

 الشروط التالية التي ينبغي توفرها حتى تكون أمام تثبيت غير ملموس :
 | 331ن، مرجع سابق ، ص .محمد بوتي 1ناصر رحال و مصطفى عوادي ، مرجع سابق ، ص 

 

 

عنصر قابل للتشخيص ) محدد ( : معروف يمكن عزله بمفرده عن بقية األصول، بيعه، 
انتقاله و تحويله، تأجيره و مبادلته سواء كان بشكل منفصل أو كجزء من مجموعة .كما 

يمكن أن يكون محل عقود تنشأ عنها حقوق والتزامات. و حسب هذا الشرط نستثني شهرة 
أنها غير محددة بالنسبة للمؤسسة،  good willinterneؤسسة الشهرة الداخلية " الم

 وتدخل ضمن التعريف شہرة المحل الخارجية للمؤسسات األخرى المندمجة.

مورد تحت رقابة :تحقق المؤسسة من خالله مزايا اقتصادية و يمكن أن تمنع استفادة  -
 تظرة.الغير منها وجود مزايا اقتصادية مستقبلية من

وإلعطاء أمثلة عن األصول المعنوية يمكن أن نقسمها إلى نوعين هما: تثبيتات غير ملموسة 
التي يكون وجودها محددا، لمدة محددة بواسطة القانون، أو العقود أو االتفاقيات أو السبب 
طبيعتها التي تفرض ذلك مثل حقوق اإلختراع و حقوق التأليف، وشهرة المحل التي يكون 

 الئلهناك د



التثبيتات غير الملموسة التي ال يكون وجودها محددا  -تشير إلى وجودها محدد بمدة معينة. 
 بمدة معينة و التي ال يكون هناك أي إشارة أن حياتها

ستكون محددة عند تملكها مثال ذلك شهرة المحل بصفة عامة و اإلسم التجاري و تكاليف 
:لتسجيله يشترط توفر شرطين هما : الشرط األول  االعتراف بالتثبيتات المعنوية -0التنظيم 

: احتمال حصول المؤسسة على المزايا االقتصادية المرتبطة باألصل المعني. الشرط الثاني 
: إمكانية تقييم تكلفة التثبيت بموثوقية. المطلب الثاني : المحاسبة عن مرحلة اقتناء التثبيتات 

 المعنوية.

مكن المعنوية :يقيم األصل الثابت غير المادي مبدئيا بتكلفته، و يأوال : قياس تكلفة التثبيتات 
الحصول على القيم المعنوية خارجيا من خالل الشراء، التبادل، اندماج األعمال، المساهمة 

 )أو داخليا( عملية اإلنشاء.

1 

 : الحصول على التثبيتات المعنوية خارجيا :و نميز بين أربع حاالت و لكل حالة طريقتها5-
: الحصول على األصل منفردا : إذا تم امتالك األصل بشكل 5.  5-في تحديد التكلفة. 

منفصل فان تكلفة الموجود غير الملموس يمكن عادة قياسها بشكل موثوق و يكون األمر 
كذلك عندما يكون مقابل الشراء في شكل نقدي أو أصول نقدية أخرى. حيث تكلفة الشراء 

مباشرة الملحقة بالعملية سعر الشراء :و الذي يكون صاف من كل سعر الشراء +التكاليف ال
 التخفيضات بما في ذلك خصم تعجيل الدفع.

التكاليف المباشرة :تكاليف المستخدمين القائمين على بداية تشغيل التثبيت المعني باإلضافة 
ع ألجل. و فإلى األتعاب غير مباشرة و كذا اختبارات سير التثبيت تحدث التكلفة إذا كان الد

 تستثني وال تدخل في التكلفة كل من:

المصاريف اإلدارية و • تكاليف تحويل نشاط ما. • تكاليف االنطالق بما في ذلك اإلشهار 
 المصاريف العامة.

 | 511محمد بوتين، مرجع سابق ، ص  517شعيب شنوف، الجزء الثاني، مرجع سابق ، ص 

 

صول على التثبيت نتيجة اندماج األعمال :تقاس الح 0 - 5خسائر العمليات عند البداية. 
تكلفة األصل غير الملموس الذي تم الحصول عليه في إطار اندماج األعمال بالقيمة العادلة 
بتاريخ الحصول عليه، و إذا كانت مدة منفعته معروفة فهذا دليل على قدرة المؤسسة على 

 تحديد هذه القيمة بمصداقية".

ر الملموس : إذا تم اقتناء أصل ما مقابل أصل أخر، يقيم األصل تبادل التثبيت غي-1.  5
المقتني عندئذ بقيمته العادلة ما لم ينعدم المضمون التجاري في التبادل أو كان من المتعذر 

قياس القيمة العادلة بشكل موثوق، و في هذه الحالة ينبغي قياس األصل المقتني بالمبلغ 
 وي إلى التكلفة ناقص االهتالك و تدني القيمةالمرحل المتنازل عنه و الذي يسا

الحصول على التثبيت من خالل منحه حكومية : في بعض الحاالت من الممكن  -1.  5
امتالك أصل معنوي بدون تكلفة أو مقابل مبلغ رمزي من خالل منحة حكومية، وقد يحدث 

النزول في هذا عندما تقوم حكومة بتحويل أو تخصيص أصل معنوي لمؤسسة مثل حقوق 



مطار أو التراخيص لتشغيل محطات راديو أو تلفزيون أو تراخيص أو حصص استيراد أو 
 02حقوق الوصول إلى مصادر أخرى مقيدة، و بموجب المعيار المحاسبي الدولي 

IAS  المحاسبة عن المنح الحكومية"، فقد تختار المؤسسة االعتراف بكل من التثبيت غير
لقيمة العادلة مبدئيا، و إذا اختارت المؤسسة عدم االعتراف بهذه المادي والمنحة بمقدار ا

القيمة فإن المؤسسة تعترف به مبدئيا بمقدار مبلغ رمزي بموجب المعاملة األخرى التي 
يسمح بها المعيار، باإلضافة إلى أي إنفاق يؤدي مباشرة إلعداد التثبيت االستعماله المقصود 

 الحصول على األصل داخليا: -0. 

يصعب في بعض األحيان تحديد ما إذا كان التثبيت غير الملموس داخليا مؤهل االعتراف 
به كأصل و ذلك ألنه من الصعب غالبا تحديد ما إذا كان يوجد أصل محدد سوف ينتج منافع 
اقتصادية محتملة وتحديد تكلفته بشكل موثوق و لكي يتم تحديد ما إذا كان األصل االمعنوي 

 -5يتفق مع متطلبات االعتراف تصنف المنشاة مراحل تكوين األصل إلى: المتولد داخليا 
 مرحلة التطوير.-0مرحلة البحث. 

 مرحلة البحث:• 

يعرف البحث على انه استقصاء أصلي أو مرسوم يتم القيام به بهدف الحصول على معرفة 
ب عدم و إدراك علمي أو فني، غير أن مصطلح مرحلة البحث لها معنى أوسع من ذلك. يج

االعتراف بأي تثبيت غير مادي ناتج عن البحث أو من مرحلة البحث لمشروع داخلي و 
إنما يجب االعتراف باإلنفاق الذي يتم في هذه الحالة على أنه مصروف من مصاريف 

 الفترة.
| حسين  512ء الثاني ، مرجع سابق، صشعيب شنوف، الجز 011طارق عبد العال حماد، الجزء الثاني ، مرجع سابق ، ص  519نفس المرجع أعاله، ص 
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ويتبنى هذا المعيار وجهة نظر بأنه في مرحلة البحث لمشروع ال تستطيع المؤسسة إظهار 
وجود األصل غير المادي الذي سيولد منافع اقتصادية مستقبلية محتملة، ولذلك يتم 

ما على انه مصاريف عندما يتم تحملها . وفيما يلي أمثلة على االعتراف بهذا اإلنفاق دائ
 أنشطة البحث:

البحث عن بدائل للمواد أو األدوات  -األنشطة التي تهدف للحصول على معرفة جديدة .  -
وضع و تصميم و تقييم و إجراء اختبار  -أو المنتجات أو العمليات أو األنظمة أو الخدمات. 

 للمواد واألدوات أو المنتجات أو العملياتنهائي للبدائل الممكنة 

 أو األنظمة أو الخدمات الجديدة أو المحسنة. مرحلة التطوير

يعرف التطوير على أنه تطبيق لنتائج البحث التي تم التوصل إليها أو المعرفة األخرى 
لخطة أو نموذج اإلنتاج مواد أو أدوات أو منتجات أو عمليات أو أنظمة أو خدمات جديدة أو 



محسنة بشكل ملموس قبل البدء باإلنتاج أو االستخدام التجاري. يتم االعتراف باألصل غير 
لد داخليا عدا الشهرة عندما يكون قابل للتمييز أو التحديد عن األصول األخرى الملموس المو

مثل االعتراف بتطوير تقنية إنتاج جديد، و بشكل عام يجب االعتراف بتكاليف عملية 
 التطوير کتثبيت معنوي فقط إذا تمكنت المنشأة من إثبات توفر جميع البنود التالية

يت غير الملموس بحيث يصبح متوفرا االستخدام أو البيع. / الجدوى الفنية الستكمال التثب 9
نية الستكمال التثبيت و استخدامه أو بيعه . / قدرة المشاة على استخدام أو بيع التثبيت. / 

كيف سيولد التثبيت المعنوي منافع اقتصادية مستقبلية محتملة . / بيان وجود سوق اإلنتاج 
د الفنية و المالية المناسبة و غيرها من الموارد األصل غير الملموس . / توفر الموار

 إلكمال تطوير و استخدام أو بيع األصل غير

 الملموس.

 / القدرة على قياس النفقات المتعلقة باألصل غير الملموس خالل تطويره بشكل موثوق.

 مالحظة : خالل المرحلة التي تسبق توفر البنود المحددة أعاله يتوجب االعتراف بالتكاليف
المنفقة لغايات التطوير كمصروف و عدم رسملتها في حين تبدأ عملية رسملة تكاليف 

 شهرة المحل:1التطوير اعتبارا من تاريخ تحقق المنشأة من توفر هذه البنود. .

محمد  595حسين قاضي و مأمون حمدان، مرجع سابق ، ص  511شعيب شنوف، الجزء الثاني ، مرجع سابق ، ص 
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من  19لقد تناول المعيار المحاسبي  IASبند شهرة المحل من حيث تعريفه لألصول 
المعنوية و حاالت ظهوره و اهتالكه، كما اهتم المعيار المالية  IFRSمعايير التقارير 

بالشهرة الناشئة عن التملك و سنقوم في الخطوات التالية بعرض وجهة النظر التي تبنتها 
 يير المحاسبة الدولية فيما يتعلق ببند شهرة المحل:معا

الشهرة المنتجة داخليا :ال يعترف بالشهرة المنتجة داخليا ضمن األصول، حيث في  -1.  5
بعض الحاالت يتم تكبد النفقات اإلنتاج منافع اقتصادية مستقبلية، غير أنها ال تؤدي إلى خلق 

تم إقرارها .و توصف غالبا هذه النفقات  أصل معنوي يتفق مع متطلبات االعتراف التي
 بأنها تساهم في الشهرة المنتجة داخليا، وال يتم االعتراف بالشهرة المتولدة داخليا

الشهرة الناشئة عن التملك :تتمثل الشهرة الناشئة عن التملك دفعة من قبل الشركة  -1.  0
 1المعيار الثالث  على الممتلكة لقاء منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة، كما نص



IFRS  عدم إخفاء الشهرة بل دعي إلى وجوب مراجعتها و التأكد من انخفاض قيمتها على
 11األقل حتى تكون أقرب للواقع، كما ينص مرة واحدة في السنة بما يتالءم و المعيار 

IAS  1على تطبيق طريقة الشراء في اندماج األعمال على أن تتم معاملة أية المعيار 

IFRS  زيادة في تكلفة التملك كشهرة و يتم االعتراف بها كأصلعلى انه على المؤسسة
في تاريخ االندماج  IFRS 1المشترية أن تقوم بمايلي و لقد نص المعيار المذكور 

القياس • االعتراف بالشهرة المشتراة في عملية اندماج الشركات كأصل. • بالشراء". 
مطروحا منه خسائر انخفاض قيمة متراكمة ثانيا : المبدئي لتلك الشهرة بسعر تكلفتها، 

 المعالجة المحاسبية لألصول المعنوية:

لقد ميز المخطط المحاسبي الجديد بين نوعين من األصول المعنوية وهي: أ. األصول 
المعنوية المولدة شكل داخلي :ويتم معالجتها وفق مرحلتين المرحلة األولى : تسجل التكاليف 

المجموعة السادسة حيث يتم تسجيل المصاريف المتعلقة بعنصر من  بحسب طبيعتها في
العناصر المعنوية التي أدرجت أصال في الحسابات كأعباء من قبل الكيان في كشوفها 

المالية السنوية السابقة، وهذه المصاريف ال يمكن دمجها في تكلفة أي عنصر من األصول 
تحويل المصروف العادي إلى األصول المعنوية المعنوية في تاريخ الحق. المرحلة الثانية :

اإلنتاج المثبت ب. األصول 91مصاريف التنمية القابلة للتثبيت مدينا إلى ح / 021بجعل ح/
المعنوية األخرى : إن تسجيل المصاريف المتعلقة بعنصر من العناصر المعنوية التي 

هذه الية السنوية السابقة، وأدرجت أصال في الحسابات كأعباء من قبل الكيان في كشوفها الم
 المصاريف ال يمكن دمجها في تكلفة أي عنصر من األصول المعنوية في تاريخ الحق.

إن تكلفة إنتاج البرمجيات المنشأة في مقابل حساب إنتاج مثبت ألصول معنوية تعالج 
سة دبالمراحل التالية: المرحلة األولى: تسجيل التكاليف بحسب طبيعتها في المجموعة السا

كما ذكرنا سابقا المرحلة الثانية: تحويل المصروف العادي إلى األصول المعنوية األخرى، 
و يكون القيد كما يلي: ج . باقي عناصر األصول األخرى غير الجارية المعنوية:تسجل 

في مقابل حسابات أطراف أخرى أو الحسابات  02مباشرة في األقسام الفرعية للحساب 
 المالية.

 1ناصر رحال و مصطفى عوادي ، مرجع سابق، ص 517، 519و مأمون حمدان، مرجع سابق،  حسين قاضي

 

االمتيازات و الحقوق المماثلة و البراءات و الرخص و العالمات : يسجل في هذا  021ح /
الحساب االمتيازات أو الرخص المقتناة بهدف امتالك حق طوال مدة العقد مثل استخدام 

ستغالل أساليب عمل مثال، أما برمجيات المعلوماتية و ما شابهها عالمات تجارية، رخصة ا
 الذي ذكرناه سابقا و ذلك تماشيا مع التطورات التكنولوجية. 021فقد خصص لها حساب 

العمر اإلنتاجي  3المطلب الثالث : المحاسبة عن مرحلة استخدام التثبيتات المعنوية. .
 لألصل غير الملموس المحدد و غير المحدد:

تحدد المنشأة ما إذا كان العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس محددا أو غير محددا فإذا كان 
محددا تحدد مدة العمر اإلنتاجي لهذا األصل أو عدد وحداته اإلنتاجية أو الوحدات المشابهة، 
و تعتبر المنشأة أن األصل ليس له عمر إنتاجي محدد عندما ال يوجد حدا منظورا للمدة التي 



توقع فيها األصل أن يحقق تدفقات لداخل المنشأة و ذلك بناء على تحليل لجميع العوامل ي
 ذات الصلة.

تعتمد المحاسبة عن األصل غير الملموس على عمره اإلنتاجي و يتم اهتالك األصل غير 
الملموس الذي له عمر إنتاجي محدد، أما إذا كان العمر اإلنتاجي لألصل غير محدد فال 

هنالك العديد من العوامل التي تؤخذ بعين اإلعتبار عند تحديد العمر اإلنتاجي  يمتلك . و
 لألصل غير الملموس منها

 االستخدام المتوقع لألصل وهل سيتم إدارة األصل بكفاءة. -5 

دورة العمر اإلنتاجي للمنتج و المعلومات العامة بشأن تقديرات العمر اإلنتاجي لألصول -0 
 خدم بنفس الطريقة.المتشابهة التي تست

 التقادم الفني و التكنولوجي و أي تقادم أخر. -1 

استقرار الصناعة التي تستخدم فيها األصل و التغير في الطلب على المنتجات أو  -1 
 الخدمات التي ينتجها األصل.

مستوى نفقات الصيانة المطلوبة للحصول على المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة  -1 
 من األصل، كذلك قدرة المنشأة و استعدادها للوصول إلى ذلك المستوى.

فترة التحكم في األصل و كذلك المحددات القانونية أو ما في حكمها المتعلقة باستخدام -1 
 ود اإليجار المختصة باألصل.األصل مثل تواريخ انتهاء عق

ما إذا كان العمر اإلنتاجي لألصل يعتمد على العمر اإلنتاجي ألصول أخرى في -9 
 المنشأة.

 يفترض في مدة-تراجع مدة المنفعة بين فترة وأخرى فقد تصبح يوما محددة.  -مالحظة: 
مدة  عاما، و في حالة حصول اهتالك على 02نفعية أي تثبيت غير مادي عدم تجاوز 

أطول أو عدم حصول اهتالك بتاتا فإن المعلومات الخاصة بذلك تقدم في الملحق بالكشوف 
 المالية.
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فترة و طريقة االهتالك لألصول غير الملموسة:هو تكلفة األصل أي مبلغ معوض  -0
القيمة المتبقية حيث يحمل المبلغ القابل لالستهالك لألصل غير الملموس مطروح منه 

بطريقة منتظمة على مدار االستفادة المتوقعة منه وفقا األفضل تقدير له، و يبدأ االستهالك 



عندما يكون األصل متاحا لالستخدام أي عندما يكون في مكان و حالة تسمح له بالتشغيل 
رة .و يتوقف االستهالك في تاريخ تبويب األصل كأصل متحفظ به بالطريقة التي تراها اإلدا

بغرض البيع أو تاريخ عدم االعتراف بهذا األصل أيهما اقرب و يجب أن تعكس طريقة 
االستهالك المستخدمة النمط الذي تستهلك به المنشأة للمنافع االقتصادية لألصل، فإذا لم يتم 

القيمة  -5دم طريقة القسط الثابت مالحظات: تحديد ذلك النمط بصورة موثوق بها، تستخ
 المتبقية :يفترض أن القيمة المتبقية لألصل المعنوي تساوي الصفر إال في حالة:

 تعهد طرف ثالث بشراء األصل في نهاية عمره اإلنتاجي . -

تراجع القيمة المتبقية مرة على -0تواجد سوق نشط لألصل يسمح بتحديد هذه القيمة .  -
 السوق و في حالة تغييرها فهذا تغيي رفي التقدير.األقل في 

 .SCFالمبحث الثالث : المعالجة المحاسبية لعقود اإليجار واالستثمارات العقارية وفق 

سوف نحاول من خالل هذا المبحث التطرق إلى تبيان عملية التقييم و المعالجة المحاسبية 
 وفق النظام المحاسبي المالي. لكل من عقود اإليجار و االستثمارات العقارية و ذلك

 المطلب األول : مفهوم عقود اإليجار و تصنيفاته.

تعرضنا في المبحث األول لمختلف طرق اقتناء التثبيتات من شراء، مبادلة، إنتاج، لكن 
يمكن للمؤسسة أن تلجأ إلى طرق أخرى لتلبية حاجاتها المتعلقة بالمباني، المعدات الصناعية 

 هذه الطرق في االستئجار بأشكاله المختلفة، أو غيرها، و تتمثل

و الذي تعتبر كيفية اإلفصاح عن التزامات و حقوق طرفيه لمؤجر و المستأجر من أهم 
القضايا المحاسبية المعاصرة و من أهم التغييرات التي حدثت في ن م م مقارنة ب م.و.م و 

 هذا تطبيقا للمعيار المحاسبي .

IAS 17 

اإليجار :يعرف عقد إيجار على أنه اتفاق يتنازل بموجبه المؤجر للمستأجر تعريف عقود -5
لمدة محددة عن حق استعمال أصل مقابل دفع واحد أو دفعات عديدة.و نميز من الناحية 

المحاسبية بين نوعين من عقود اإليجار" عقد إيجار التمويل االستثمار الرأسمالي :هو عقد 
شبه كلي للمخاطر والمنافع ذات صلة بملكية أصل إلى  إيجار تترتب عليه عملية تحويل

مستأجر، مقرون بتحويل الملكية عند انتهاء مدة العقد أو عدم تحويلها. عقد إيجار التشغيلي 
البسيط هو ذلك العقد الذي يمنح بموجبه المؤجر إلى المستأجر الحق في استخدام أصل معين 

لكية األصل و ما ينطوي على ذلك من مخاطر و لفترة زمنية محددة، مع احتفاظ المؤجر بم
 .عادية، مقابل دفعات اإليجار

عبد الرزاق يخلف، رابح يخلف، مداخلة بعنوان المعالجة المحاسبية لعقود التأجير وفقا لنظام المحاسبي المالي، كلية 
0252/ ،. 
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IAS  أساسية المتعلقة بعقد اإليجار أهمها ما يلي: المؤجر:يمثل الطرف المالك و يمنح
ايجارية . المستأجر:يمثل المستأجر حق استخدام األصل خالل فترة اإليجار مقابل قيمة 



الطرف المستخدم لألصول المؤجرة. بدء عقد اإليجار :هو تاريخ كتابة اتفاقية التأجير أو إذا 
كان قبل ذلك هو تاريخ التزام الستئجار األصل مع أي فترات أخرى يكون فيها للمستأجر 

 د التأكد بشكلحق الخيار في امتداد التأجير لألصل مقابل دفعة أخرى أو بدونها، مع وجو
معقول عند بدأ العقد أن المستأجر سوف يمارس حقه بموجب ذلك الخيار. الحد األدنى 

لدفعات عقد اإليجار :هي دفعات اإليجار التي يجب أن يدفعها المستأجر خالل مدة العقد 
باستثناء مبلغ اإليجار المحتمل و تکاليف خدمات الصيانة و غيرها و الضرائب التي سيقوم 

جر بدفعها و استردادها، و بالنسبة للمستأجر يشمل أيضا أية مبالغ للقيمة المتبقية المؤ
المضمونة التي يضمنها المستأجر للمؤجر عند نهاية العقد سواء كانت القيمة المضمونة من 

قبل نفس المستأجر أو من قبل طرف مرتبط به. و بالنسبة للمؤجر أي مبلغ للقيمة المتبقية 
المستأجر أو طرف مرتبط بالمستأجر أو طرف ثالث أخر عنده القدرة على  التي يضمنها له

العمر االقتصادي :هو إما: أ. الفترة التي يتوقع  -الوفاء بهذا الضمان مثل شركة التأمين. | 
 خاللها أن يكون األصل جاهزا لالستعمال اقتصاديا من قبل طرف واحد أو أكثر.

لمشابهة التي يتوقع أن ينتجها األصل من قبل طرف ب. عدد وحدات اإلنتاج أو الوحدات ا
العمر )ا لنافع( اإلنتاجي:هو الفترة المتبقية لألصول و المقدرة من بدء مدة  -واحد أو أكثر . 

 عقد اإليجار والتي يتوقع خاللها أن يتم اهتالك المنافع االقتصادية لألصول.

ن ذلك الجزء من القيمة المتبقية المضموالقيمة المتبقية المضمونة :هي أ. بالنسبة للمستأجر 
من قبل المستأجر أو من قبل طرف له عالقة بالمستأجر قيمة الضمان هي الحد األعلى من 
المبلغ الذي يمكن في أي حال أن يصبح مستحق الدفع. ب. بالنسبة للمؤجر هو ذلك الجزء 

ليس له عالقة  من القيمة المتبقية المضمون من قبل المستأجر أو من قبل طرف ثالث
بالمؤجر و الذي هو قادر ماديا على الوفاء بااللتزامات بموجب الضمان القيمة المتبقية غير 
المضمونة :هو جزء من القيمة المتبقية من األصل المؤجر و الذي ال يضمن المؤجر تحقيقه 

د الحفقط من قبل طرف له عالقة بالمؤجر. إجمالي االستثمار في عقد اإليجار :هو إجمالي 
األدنى من دفعات اإليجار بموجب عقد إيجار تمويلي من وجهة نظر المؤجر و أي قيمة 

 متبقية غير مضمونة تستحق للمؤجر.

 المالية الدولية الحديثة، الدار

 0221الجامعية، مصر

 طارق عبد العال حماد، دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير
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دخل التمويل غير المكتسب : هو الفرق بين: أ. صافي الحد األدنى من دفعات اإليجار 
بموجب عقد إيجار تمويلي من وجهة نظر المؤجر و أي قيمة متبقية غير مضمونة تستحق 

للمؤجر. ب. القيمة الحالية البند أ أعاله حسب سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار. صافي 



دخل التمويل غير  -يجار :هو إجمالي االستثمار في عقد اإليجار االستثمار في عقد اإل
المكتسب. سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار :هو سعر الخصم عند بدء اإليجار الذي 

يجعل القيمة اإلجمالية لما يلي مساويا للقيمة العادلة لألصل المؤجر. أ. الحد األدنى لدفعات 
ة الغير مضمونة. اإليجار المحتمل :هو ذلك الجزء من عقد اإليجار. ب. القيمة المتبقي

دفعات اإليجار غير محدد المبلغ و لكنه مبني على مؤشرات معينة مثال ذلك النسب المئوية 
تصنيف عقود  -1للمبيعات، مقدار االستعمال، مؤشرات السعر، أسعار الفائدة في السوق. 

س مدى تحمل المؤجر أو المستأجر اإليجار :يعتبر تصنيف عقود اإليجار مبني على أسا
للمخاطر و المنافع المتعلقة بملكية األصل المستأجر، كما يعتبر أساس التحول الجذري في 

المعالجة المحاسبية للتثبيتات المستأجرة في ن م م ذلك وفق ما جاء به حيث أدخلت التثبيتات 
لمخاطر و مكافآت ( اIAS 59المستأجرة ضمن أصول المؤسسة بناءا على نقل المعيار 

األصل المستأجر، رغم عدم تحويل الملكية و هذا ما يدخل ضمن تغليب الحقيقة االقتصادية 
على الشكل القانوني لالتفاقية. وتشمل المخاطر احتماالت الخسائر من الطاقة العاطلة أو 

ن أن كالتقنية القديمة و من التغيرات في العائد بسبب الظروف االقتصادية المتغيرة، و يم
تتمثل المكافآت بتوقع األرباح من العمليات على مدى العمر االقتصادي لألصل و الحصول 

على كسب من زيادة قيمة األصل و تحقيق قيمة متبقية و يصنف عقد االيجار على انه 
تمويلي إذا كان يحول بشكل جوهري جميع المخاطر و المكافآت المتعلقة بالملكية، و يصنف 

ى أنه تشغيلي إذا كان ال يحول بشكل جوهري جميع المخاطر والمكافآت عقد اإليجار عل
 المتعلقة بالملكية، و يتم تصنيف عقد اإليجار عند بدء مدته
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و حتى يصنف عقد إيجار كعقد إيجار تمويلي يجب أن تتوفر فيه خاصية واحدة على األقل 
 من الخصائص

 التالية:



تحويل ملكية األصل من المؤجر إلى المستأجر في نهاية مدة اإليجار، أي اإليجار الذي • 
 يتم دفعه مقابل

يكون للمستأجر خيار شراء األصل بأقل • استخدام األصل يعتبر قسطا مدفوعا المتالكه. 
 من قيمته العادلة )سعر تحفيزي( في تاريخ ممارسته، و هناك

إن مدة اإليجار تغطي غالبية العمر • معقول بأن المستأجر سوف يمارس هذا الحق. تأكيد 
 منه على األقل حتى لو لم يتم ممارسة 91االقتصادي لألصل ) % 

تكون القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار في بداية فترة اإليجار • خيار التملك. 
 مساوية تقريبا للقيمة العادلة

األصول المؤجرة لها طبيعة متخصصة و • منها.  72ر أو على األقل %لألصل المؤج
 مناسبة فقط للمستأجر، بحيث يمكن استعمالها دون إجراء

تعديالت كبيرة عليها. إضافة إلى هذه الحاالت اقر النظام المحاسبي المالي بعض الحاالت 
ر المحاسبي الدولي أو المؤشرات أن تؤدي األخرى و التي تماثل تلك الموضوعة في المعيا

59 IAS  فرديا أو جماعيا إلى تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد تمويلي و هي: إذا
استطاع المستأجر إلغاء عقد اإليجار وتحمل المستأجر خسائر المؤجر المتعلقة باإللغاء. 
ة ييستفيد المستأجر من المكاسب أو يتحمل الخسائر الناتجة عن تقلبات العادلة للقيمة المتبق
لألصل. إذا كان للمستأجر القدرة على االستمرار في االستئجار لفترة ثانوية بإيجار أقل 

بكثير من اإليجار السائد في السوق. حالة خاصة لعقود إيجار األراضي والمباني :يتم 
تصنيف عقود إيجار األراضي إذا لم يتوقع نقل الملكية إلى المستأجر كعقود إيجار تشغيلية، 

قل المخاطر و مكافئات الملكية بشكل جوهري .و يجب أن تعالج العقود اإليجارية فال يتم ن
لألراضي و المباني بشكل منفصل، حيث أن العقد اإليجاري لألراضي غالبا ما يكون كعقد 

 إيجار تشغيلي، أما عقد إيجار المباني فهو عقد إيجار تمويلي.

 المطلب الثاني : معالجة المحاسبية عقود اإليجار.

يعتبر تصنيف عقد اإليجار کعقد إيجار تشغيلي أو عقد إيجار تمويلي أمر هام للغاية، حيث 
يؤدي ذلك الوجود معالجة محاسبية مختلفة بشكل كبير لكل نوع منهما. إذ يعتبر اإليجار 

تشغيلي كتقديم خدمات من المؤجر إلى المستأجر بينما يعتبر اإليجار التمويلي كتنازل عن 
المعالجة المحاسبية لعقد اإليجار  -5سطة قرض من المؤجر إلى المستأجر. تثبيتات بوا

 التمويلي: أوال : المعالجة المحاسبية في دفاتر المستأجر

مدينا و  05دخول الملك تحت مراقبة المستأجر:بمجرد دخول الملك تحت مراقبته يجعل ح./
 يقابله
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دائنا، و يدرج الملك المستأجر بأضعاف مبلغ بين القيمة الحقيقية العادلة، و القيمة 519ح /
المحينة للمدفوعات الدنيا المنصوص عليها في العقد تحدد القيمة المحينة بمعدل يكون محدد 

بوضوح في العقد، و إال يحدد معدل فائدة ضمني، و إذا استحال ذلك فبمعدل االستدانة 



للمستأجر وهو معدل الفائدة الواجب على المستأجر دفعه للحصول على قرض الهامشية 
لتمويل أصل مماثل لنفس المدة. ب. تسديد الدفعات : عندما يتم تسديد الدفعات حسب العقد 

بمبلغ الفوائد و في جانب الدائن يكون  115مدينا بمبلغ السداد و كذلك ح / 519يجعل ح /
يل االهتالكات :بما أن األصل المستأجر تم نقله إلى دفاتر حساب أموال الخزينة. ج . تسج

المستأجر كأصل مملوك له، يقوم المستأجر باهتالك األصل سنويا في دفاتره و ذلك بنفس 
السياسة المستخدمة من االهتالك األصول المشابهة، و إثبات خسارة في القيمة عند 

ك األصل في نهاية مدة عقد التأجير يتم االقتضاء، و في حالة عدم تأكد لدى المستأجر بامتال
اهتالك األصل على مدار العمر اإلنتاجي المتبقي لألصل أو مدة العقد أيهما أقصر. .رفع أو 

 عدم رفع خيار الشراء عند انقضاء العقد :

إذا قرر المستأجر رفع خيار الشراء :عنه انقضاء العقد إذا قرر المستأجر االحتفاظ باألصل 
ع لذلك استحقاقا أخيرا و يكون مبلغ االستحقاق موافق لرصيد حساب الديون عن عليه أن يدف

العقد. إذا لم يرفع المستأجر خيار الشراء :عندما ال يكون هناك يقين معقول بأن يصبح 
المستأجر مالك لألصل عند نهاية عقد اإليجار فإن األصل يجب أن يمتلك كلية على أقصر 

عية، و في هذه الحالة يعود الملك إلى المؤجر ويتم إخراجه من مدة لهذا العقد و مدته النف
أصول المستأجر وهو خروج عديم القيمة ينبغي أن ال ينجر عنه فائض أو نقص قيمة 

مع .  519للمستأجر، ألن مدة اهتالكه هي نفسها مدة اإليجار، و في هذه الحالة يرصد ح /
 99ح /

مؤجر :إن التسجيل في دفاتر المؤجر يختلف و نوع ثانيا : المعالجة المحاسبية في دفاتر ال
هذا المؤجر و يفرق بين نوعين، المؤجر الصانع أو الموزع و المؤجر باعتباره مؤسسة 

مقرضة التسجيل في دفاتر المؤجر غير الصانع أو غير الموزع :يظهر مبلغ األمالك 
لى ت مالية بالنسبة إالموضوعة موضع إيجار تمويل لدى المؤجر حساب ديون دائنة )تثبيتا

القروض و الحسابات الدائنة المترتبة على  091الجزء الذي تفوق مدته عاما واحد في ح / 
عقد إيجار تمويل و ليس في حساب تثبيتات مادية حتى و لو احتفظ المؤجر بملكيته للملك 

 على صعيد قانوني

ن جار ، هذا المبلغ مرافق ميساوي مبلغ الديون الدائنة مبلغ االستثمار المبين في عقد اإلي
الناحية العملية للقيمة الحقيقية للملك الممنوح كإيجار تمويل .و تضاف إليه التكاليف 

المباشرة المرتبطة بالتعاون، و إنشاء العقد . يثبت العائد المالي لجزء اإليجار المكاني 
 إتاوة تستلم تكون الستثمار المؤجر، كإيراد كلما قام المستأجر بدفع األتاوی، و هكذا كل

محل إدراج في الحسابات لدى المؤجر في الجانب الدائن لحساب المنتجات المالية ح 
عائدات الحسابات الدائنة .)" في الجانب الدائن لحساب القرض المعني بالنسبة إلى 911/

 عن طريق الحسم من حساب الخزينة. 091الجزء من تسديد رأس المال الرئيسي( ح/ 

عبد الرزاق يخلف،  075محمد أبو نصار، مرجع سابق، ص  52يخلف ، رابح يخلف، مرجع سابق ، ص  "عبد الرزاق
 52رابح يخلف، مرجع سابق، ص

 

 التسجيل في دفاتر المؤجر الصانع أو الموزع للملك المستأجر:



يدرج الدين ضمن الحسابات بالمبلغ الذي يساوي القيمة الحقيقية للملك طبقا للمبادئ التي 
دها الكيان بالنسبة المبيعاته النافذة اإلثبات المتزامن للدين و البيع و عليه فإن األرباح أو يعتم

 الخسائر الناتجة عن المبيعات تدرج في حسابات نتيجة السنة المالية.

تثبت المصاريف األصلية المباشرة التي التزم بها المؤجر من اجل التفاوض على العقد 
في تاريخ إبرام العقد دون إمكانية تمديد على مدى مدة اإليجار  وضعه موضع التنفيذ كأعباء

. و بالتالي تعتبر هذه التكاليف مرتبطة بتحقيق الصانع أو الموزع ربحا على المبيعات. من 
خالل هذه يتضح أن عقود إيجار التمويل التي يمنحها مؤجر صانع أو موزع توفر للمؤجر 

 نوعين من العوائد:

 رة الناجمان عن بيع بسيط .الربح أو الخسا -

منتوج مالي عن مدة حياة اإليجار . فالبيع يدرج في الحسابات حسب القواعد المألوفة  -
 للكيان بالنسبة إلى عملية بيع ما كالتالي:

إذا احتفظ المستأجر بالملك و دفع مبلغ  -رفع أو عدم رفع خيار الشراء عند انتهاء العقد : 
لرفع خيار الشراء، فإن هذا الدفع يجب أن يناسب لدى المؤجر  االستحقاق األخير الموافق

تأجر إذا أعاد المس -رصيد حساب الدين الدائن المعني، و يأتي بالتالي لتصفية هذا الحساب. 
الملك للمؤجر، فإن المؤجر يسجل الملك المستعاد بمبلغ خيار الشراء غير المرفوع، وهو 

ن الذي يبقى مستحقا من المستأجر، و يمكن لهذا المبلغ الذي يجب أن يوافق رصيد الدي
الملك المسترجع أن يذكر في مخزونات المؤجر إذا قصد بيعه في وقت الحق، أو في 

تثبيتاته( إذا كان المؤجر يعتزم استخدام الملك بنفسه أو ينوي عرضه على أطراف أخرى 
 المعالجة المحاسبية لعقد اإليجار تشغيلي: -0لإليجار البسيط. 

و يوافق المعالجة السابقة في مخطط الوطني المحاسبي لكل عقود اإليجار، بما فيها العقد ه
ذو طابع التمويلي نظرا إلعطاء األولوية لشكل المعاملة القانونية دون اعتبار لجوهرها 

االقتصادي أوال : التسجيل في دفاتر المستأجر يتم االعتراف بدفعات اإليجار بموجب عقد 
في جدول حسابات النتائج على أساس القسط الثابت على مدى مدة  إيجار كمصروف

اإليجار، إال إذا كان هناك أساس منتظم أخر يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم ثانيا : 
التسجيل في دفاتر المؤجر :تخضع الموجودات الخاضعة لعقود اإليجار التشغيلي في 

االعتراف و تسجيل دخل اإليجار على ميزانيات المؤجرين حسب طبيعة األصل، و يجب 
مدى فترة اإليجار على أساس القسط الثابت، إال إذا كان هناك أساس منتظم يكون أكثر 

تمثيال للنموذج الزمني الذي على أساسه تنخفض االستفادة من المنافع المستخدمة من األصل 
المؤجر العادية المستأجر. يتم اهتالك الموجودات المؤجرة على أساس يتفق مع سياسة 

 الخاصة بإهتالك الموجودات المماثلة :

 179خالد جمال الجعارات، مرجع سابق، ص 

 

 

 

 حالة عمليات البيع و إعادة اإليجار :



تشمل عمليات البيع و إعادة اإليجار قيام البائع ببيع أصل و إعادة تأجير نفس األصل للبائع، 
مرتبطين مع بعضهما حيث يتم التفاوض بشأنها و يكون عادة بدل اإليجار و سعر البيع 

كصفقة، و بهذا فإنه يدرج في حسابات عند التنازل المقترن بعقد إيجار تمويل كما لو كان 
األمر ال يعني إال معاملة تجارية واحدة . و كل فائض كمنتوجات التنازل بالمقارنة إلى 

ى ريخ إبرام العقدين بل يوزع علالقيمة المحاسبية لدى المستأجر ال يسجل كمنتوجات في تا
مدى مدة عقد اإليجار . وتعتمد عملية البيع و إعادة اإليجار على نوع عقد اإليجار، ونجد 
حالتين: الحالة األولى : إذا نتج عن عملية البيع و إعادة اإليجار عقد إيجار تمويلي، يجب 

على أنها دخل في القوائم عدم االعتراف بأية زيادات في عائدات البيع عن المبلغ المسجل 
المالية للبائع المستأجر، وبدال من ذلك يجب تأجيلها و إطفائها على مدى مدة عقد اإليجار. 
الحالة الثانية :إذا نتج عن عملية البيع و إعادة اإليجار عقد إيجار تشغيلي كان من الواضح 

ربح أو خسارة في  أن العملية تمت على أساس القيمة العادلة، فإنه يجب االعتراف بأي
الحال، و إذا كان سعر أقل من القيمة العادلة فإنه يجب االعتراف بأي ربح أو خسارة في 
الحال . فيما عدا أنه إذا تم تعويض الخسارة بدفعات إيجار مستقبلية بأقل من سعر السوق 

ستخدام ا فيجب تأجيلها و إطفائها بما يتناسب مع دفعات اإليجار على مدة الفترة التي يتوقع
األصل خاللها .و إذا كان سعر البيع أعلى من القيمة العادلة فإنه يجب تأجيل و إطفاء 

 الزيادة عن القيمة العادلة على مدى الفترة التي يتوقع استخدام األصل خاللها.

 المطلب الثالث : مفهوم االستثمارات العقارية.

حيازة المالك أو مستأجر بموجب هو ملك أرض أو مبنى، أو جزء من مبنى أو كالهما في 
عقد إيجار تمويلي الكسب مبالغ إيجاريه أو رفع قيمة رأس المال أو كالهما و ليس من أجل 
: أ. االستخدام في إنتاج أو توريد سلع أو خدمات أو في أغراض إدارية. ب. البيع في إطار 

 فيالسير الطبيعي للعمل. و يمكن أن تكون عقارات االستثمارية متمثلة 

أرض محتفظ بها من أجل الرفع الطويل المدى لقيمة رأس المال و ليس من أجل البيع  9
 القصير المدى في

أرض محتفظ بها من أجل استخدام مستقبلي لم يتحدد بعد  9إطار السير الطبيعي لألعمال. 
 في الوقت الحاضر . مبني ملك للمؤسسة أو

لغير في إطار عقد إيجار تشغيلي واحد أو حصلت عليه من خالل عقد إيجار تمويلي أجرته ل
أكثر. / مبنی شاغر و لكن محتفظ بع لغرض تأجيره بموجب عقد إيجار تشغيلي واحد أو 

 أكثر وعليه فإن

العقارات التالية ال تعتبر عقارات استثمارية / أصل عقار تحصلت عليه المؤسسة من أجل 
 ار جرى إنشائه أو تطويره بالنيابة عنبيعه بعد ترميمه مثال) في المستقبل القريب(. / عق

 أطراف ثالثة .

_ 5121طارق عبد العال حماد، دليل المحاسب إلى تطبيق معايير تقارير المالية الدولية الحديثة، مرجع سابق ، ص 
5121. 

 

 



/ العقار المشغول بواسطة المالك و يشمل ذلك عقار محتفظ به من أجل االستخدام 
 المستقبلي، عقار

به من أجل التطوير المستقبلي و االستخدام الالحق كعقار مشغول بواسطة المالك، محتفظ 
 عقار

مشغول بواسطة الموظفين، وعقار مشغول بواسطة المالك في انتظار التصرف فيه. / عقار 
 يجرى إنشائه أو تطويره من أجل االستخدام المستقبلي كاستثمار عقاري.

تسجيل و تقييم العقارات  5مارات العقارية. .المطلب الرابع : المحاسبة عن االستث
االستثمارية عند االكتساب: يسجل عقار التوظيف في الدفاتر كأصل إذا توفرت فيه شروط 

تسجيل األصل السابقة الذكر ، و يقيم االستثمار العقاري مبدئيا بتكلفته حسب شكل االكتساب 
ؤسسة : في هذه الحالة تتألف كمايلي: وفي حالة شراء االستثمار العقاري من طرف الم

تكلفته من سعر شرائه باإلضافة إلى مختلف المصاريف المباشرة المتعلقة بعملية الشراء 
مثل األتعاب المهنية لقاء الخدمات القانونية، ضرائب نقل الملكية وتكاليف المعامالت 

 األخرى.

الستثمار أوالتطوير و حالة إنشاء االستثمار العقاري من طرف المؤسسة :هي تكلفة إنهاء ا
 IAS16قبل تاريخ إتمام اإلنجاز يقيم مثله مثل بقية األصول الثابتة المادية حسب المعيار

 12حتى يصبح االستثمار عقاري و من ثم يسري المعيار

IAS | .2:النفقات الالحقة 

مة ييجب إضافة اإلنفاق الالحق المتعلق باالستثمار العقاري الذي تم االعتراف به إلى الق
الدفترية للعقار االستثمار عندما يكون من المحتمل أن يولد منافع اقتصادية مستقبلية ستتدفق 

للمؤسسة بما يزيد عن المستوى األداء األصلي المقدر للعقار االستثماري . ويجب 
 -1االعتراف بجميع النفقات الالحقة األخرى كمصاريف في الفترة التي حدثت فيها النفقات 

على ضرورة  IAS 12ستثمارات العقارية خالل فترة االستغالل:| ينص المعيار تقييم اال
قيام المؤسسة بتقييم استثماراتها خالل دورة االستغالل و هناك نموذجان يحق لها االختيار 

بينهما وهما نموذج التكلفة و نموذج القيمة العادلة ويطبق النموذج المختار على جميع 
وذج القيمة العادلة :يعتبر سعر السوق المحتمل الحصول عليه في االستثمارات العقارية نم

تاريخ الميزانية المبلغ الحقيقي و العادل الذي يعبر عن القيمة العادلة االستثمار العقاري 
المعني، و يشترط في القيمة العادلة لالستثمار العقاري أن تعكس الحالة و الظروف السوقية 

 المحاسبية و ليس في تاريخ سابق أو مستقبلي بسببالفعلية في تاريخ الميزانية 

"محمد حواس ، تقييم األصول الثابتة حسب قواعد المخطط المحاسبي الوطني و المعايير المحاسبية الدولية، مذكرة . ليسانس، 
 ، 0442قسم علوم التجارية، الجزائر، دفعة 

http : / / thesis . univ - biskra . dz 

صبيحة بشار ، تقييم األصول الثابتة وفق النظام المحاسبي المالي،  322الجزء الثاني ، مرجع سابق، صشعيب شنوف،  1ص
 . ، 0434مذكرة ليسانس، قسم علوم التسيير، الجزائر، دفعة 

http : / / www . acc4arab . com 
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هالت ي يتمتع بمؤحالة الالاستقرار التي تميز السوق، و يقوم بتحديد هذه القيمة شخص من
مهنية معترف بها ومناسبة. في حالة عدم قدرة المؤسسة على تحديد القيمة العادلة بمصداقية 

 االستثمار عقاري يطبق نموذج التكلفة

 إجباريا

في حالة تقييم االستثمارات العقارية وفق نموذج القيمة العادلة تصبح غير قابلة لالهتالك و 
ذ بعين االعتبار تغيرات القيمة المضافة و تسجل في نتيجة ال تحسب اهتالكاتها، كما تؤخ

الدورة التي حدثت فيها و ليس مع األموال الخاصة. إن تطبيق طريقة القيمة العادلة في 
التقييم يفرض قيام المؤسسة بمراجعتها سنويا. نموذج التكلفة :بعد التقييم المبدئي يتوجب 

ن تقيس جميع ممتلكاتها العقارية بنفس الطريقة على المؤسسة التي تختار نموذج التكلفة أ
حيث أن إثبات االستثمارات العقارية سواءا كانت  IAS 51المنصوص عليها في المعيار

هذه األخيرة تم اقتناءها أو إنشاؤها من طرف المؤسسة بتكلفة شرائها أو إنتاجها، و يتم 
ر العقاري من تكلفته. تمتلك طرح أي اهتالك متراكم أو خسائر تنجر عن استخدام االستثما

عقارات التوظيف المقيمة حسب نموذج التكلفة خالل مدة منفعتها و في حالة استعمال هذا 
: التنازل عن العقارات  1النموذج يجب ذكر القيمة العادلة لألصل المعني في الملحق. 

 االستثمارية

الميزانية عند االستبعاد أو عند يجب التوقف عن االعتراف بالعقار االستثماري و حذفه من 
سحب العقار االستثماري بشكل دائم من االستخدام لعدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية 

متوقعة من استبعاده. التنازل عن العقار االستثماري قد يحدث بالبيع أو بالدخول في عقد 
عاد العقار إيجار تمويلي يجب تحديد المكاسب والخسائر الناشئة من تعاقد أو استب

االستثماري كفرق بين صافي عائدات االستبعاد و القيمة الدفترية لألصل و يجب االعتراف 
 بها كدخل أو مصاريف في حساب النتائج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خالصة الفصل: من خالل هذا الفصل تطرقنا إلى مختلف المعالجات المحاسبية 
بين لنا أن والمالي الجديد، حيث ت للتثبيتات العينية والمعنوية وفقا للنظام المحاسبي

هناك مجموعة من المسائل الرئيسية في محاسبة التثبيتات يجب أن تأخذ بعين 
االعتبار، تتمثل في توقيت االعتراف بالتثبيت الذي ال يتم إال إذا توفرت مقاييس 
معينة، تحديد قيمتها المدرجة وأعباء االمتالك والتي يتم االعتراف بها، ثم تحديد 

وجه التدني األخرى التي تحدث في قيمتها المدرجة، وكذا المعالجة المحاسبية أ
 لهذا التدني ومختلف االفصاحات المتعلقة بها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الفصل الثالث: دراسة حالة مؤسسة ميناء مستغانم المبحث األول: تقديم مؤسسة ميناء 
 مستغانم

البنية التحتية الخاصة بالنقل، فهوضروري للعديد من يعد ميناء مستغانم جزء أساسي من 
الصناعات الكبرى التي تشارك في التجارة الدولية من خالل تقديم العديد من الخدمات 

الخدمات التجارية وخدمات الصيد البحري ، لذا سوف يتم التطرق من خالل هذا البحث إلى 
يكل التنظيمي لهذه المؤسسة. لمحة تاريخية حول ميناء مستغانم، أهداف وخصائصه، وه

 المطلب األول: لمحة تاريخية حول ميناء مستغانم

يتم تطوير ميناء مستغانم بما يتماشى مع متطلبات المنطقة حيث أصبح يشكل اليوم جزءا 
أساسيا من البنية التحتية الخاصة بالنقل في المنطقة، إذ أنه يشجع استحداث مجموعة من 

 لمين النهائيين عبر أورقة النقل متعددة األنماط.الخدمات المقربة من المست

 نشأة الميناء-3

كان الميناء خليجا صخريا حادا يمتد بين رأس البحري لصالمندر و رأس البحري لخروبة، 
ب "مرسى  5911استخدمته القراصنة القتسام األغنام، وسمي ميناء مستغانم فيما قبل 

 .الغنائم " ومن هنا سميت مدينة "مستغانم "

متر  101متر ليصل امتداد إلى  92أنشئ أول رصيف للميناء بطول  5919في سنة 
 .5995بحلول سنة 

وبعد ثالثة سنوات من ذلك أعلن عنه  5990انطلق أول مشروع لتهيئة الميناء في سنة 
انتهت بميالد أول  5721و 5972مشروعا ذا منفعة عامة. تلت أعمال تهيئة ضخمة بين 

 حوض للميناء.

ثم إنشاء حوض الثاني  5715بناء كاسرة األمواج الجنوبية الغربية للميناء سنة بعد 
 .5717وبداية  5711متر فيما بين نهاية  112برصيف طوله 

 الشكل القانوني للمؤسسة ميناء مستغانم -0

يقدم الميناء نوعين من الخدمات الخدمات التجارية وخدمات الصيد البحري، وتشرف على 
 EPEميناء مستغانم وهي مؤسسة عمومية اقتصادية/ شركة ذات أسهم تسييره مؤسسة 

 /EMP / SPA  أنشأت في إطار إصالح النظام المينائي الجزائري بمقتضى 

 

 

 

 

 

 

 

 



 راسة حالة مؤسسة ميناء مستغانمد

دج. . قسط االهتالك لسنة  012222=  1/ 5122222. قسط االهتالك السنوي = 
 القيمة المحاسبية الصافية بعد تدني يحسب على أساس 0251و  0251

 1، وبما أن عدد السنوات المتبقية من العمر اإلنتاجي لهذه السيارة هو 0251القيمة لسنة 

=  1/ 172222=  0251و  0251سنوات فقط فإن:| قسط االهتالك السنوي لسنة 
 دج. 012222

 : السنوات م. ق. ق.0431مخطط االهتالك حتى سنة  -33

 التسجيل المحاسبي للعمليات )المبالغ بالدينار الجزائري( - 21

 

 

 

 



سجلت المؤسسة خسارة قيمة،  0251ديسمبر  15تسجيل تدهور القيمة بما أنه في تاريخ  -
دج فإنه يجب عليها تقييد ذلك محاسبيا، حيث يتم ذلك وفق  72.222والتي قدرت ب 

 مايلي:

 

 0432تسجيل قسط االهتالك لسنة  -

يحسب على أساس مبلغ القيمة المحاسبية الصافية بعد تدهور  0251االهتالك لسنة قسط 
القيمة، ومع أسلوب االهتالك المتبع أال وهو األسلوب الخطي، فإننا نجد بأن قسط االهتالك 

 012قد تراجع بعد تسجيل تدهور القيمة حيث كان يقدر ب 

 . 012دج ليصبح  222. 

 حاسبي تكون بالشكل التالي:دج، و عملية التسجيل الم 222

 

 



 

 

 

 



 الفرق بين النظام المحاسبي المالي والمخطط المحاسبي الوطني فيما يخص االهتالكات -1

، 0251، 0251من خالل القيام بالمعالجة المحاسبي اإلهتالك السيارة للسنوات 
المحاسبي ، وهذا في النظامين الجديد و القديم، فإننا نجد بأن النظام 0251، 0251

والذي أثر على القيمة  0251المالي أخذ بعين االعتبار تدهور قيمة السيارة في سنة 
المحاسبية الصافية و كذا أقساط السنوات التي الالحقة، و هذا على عكس المخطط 

المحاسبي الوطني الذي لم يأخذ بعين االعتبار قيمة ذلك التدهور وبقي قسط االهتالك 
ة األصلية للسيارة، وعليه فإنه ال يعكس لنا الواقع وال يعبر يحسب على أساس القيم

 عن الوضعية المالية الحقيقية للمؤسسة.

كما أنه في النظام المحاسبي المالي فإن السيارة تسجل في الميزانية بالمبالغ التالية: . 
 5122: 0251في سنة 

 دج . 5212.222=  222.  012 – 222. 

 دج . 172.222( = 222.  72+  222. 102)  – 222. 5122: 0251في سنة  

 دج  112.222( = 222.  72+  222. 912)  – 222. 5122: 0251في سنة  

 دج  222. 012( = 222.  72+  222. 792)  – 222. 5122: 0251. في سنة 

 مبالغ التالية: .أما وفق المخطط المحاسبي الوطني فإن السيارة تسجل في الميزانية بال

 دج . 5212.222=012.222 – 222. 5122: 0251في سنة  

 دج . 992.222=  222.  102 – 222. 5122: 0251في سنة  

 دج 102.222=  222.  992 – 222. 5122: 0251في سنة  

 دج  222. 012=  222.  5212 – 222. 5122: 0251في سنة  - 

تدهور قيمتها، المسجلة في الميزانية وفق وعليه نالحظ بأن قيمة السيارة، قبل 
النظام المحاسبي المالي هي نفسها القيمة المسجلة وفق المخطط المحاسبي 

، إذ 0251الوطني، إال أن الفرق يظهر عند حدوث تدهور في القيمة، و هذا سنة 
نالحظ أنه بدءا من هذه السنة فإن قيمة السيارة المسجلة في الميزانية وفق النظام 

محاسبي المالي أقل من قيمتها أثناء تسجيلها وفق المخطط المحاسبي الوطني، ال
وهذا ما ينعكس على قيمة األصول، إذ أنه عند التسجيل وفق النظام المحاسبي 
المالي فإن قيمة األصول تكون أقل مما هي عليه أثناء التسجيل وفق المخطط 

 المحاسبي الوطني.

 

 

 

 

 

 



 خالصة:

الفصل و الذي يمثل الدراسة الميدانية أي الجانب العملي أو التطبيقي قمنا من خالل هذا 
بإسقاط ما تقدم في الفصل الثاني المعنون ب" محاسبة التثبيتات العينية"، حيث أجرينا 

المعالجة المحاسبية العمليات االقتناء واالهتالك و التنازل تخص التثبيتات العينية للمؤسسات 
ة "أ" كانت المعالجة المحاسبية تخص عملية اقتناء آلة تتكون من "أ" و"ب" بالنسبة للمؤسس

عنصرين، اآللة والمحرك، باآللة أما المؤسسة "ب" فقد اقتنت آالت إنتاجية سجل لها تدهور 
 قيمة في السنة الثالثة من اقتنائها أين أثر ذلك على قسط اهتالكها.

ي الوطني فيما يخص حساب الفرق بين النظام المحاسبي المالي و المخطط المحاسب
االهتالك وأثره على األصول، حيث وجدنا بأن قيمة األصول تنقص مما يؤثر على النتيجة 

سلبا وهذا عند احتساب تدهور القيمة في النظام المحاسبي المالي مقارنة مع المخطط 
 الوطني المحاسبي أين ال يتم احتساب تدهور القيمة في حساب االهتالك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خاتمة العامة

لقد فرضت المتغيرات الدولية التي حدثت في الساحة العالمية خاصة في العشرية األخيرة 
من نهاية القرن العشرين إلى غاية يومنا هذا، عدة ضغوط جعلت الجزائر تقدم على هذا 

IAS 

 /IFRS  مجموعة من اإلصالحات، من بينها تطبيق نظام المحاسبة المالية الموحد النظام
الذي يوحد المعايير المالية و المحاسبية على مستوى العالم، مما يفتح المجال الستقطاب 
االستثمار األجنبي. ومن خالل دراستنا تمكنا من معرفة أن هذا النظام يعطي امتيازات 

ابات الصنف الثاني وذلك بهدف إعطاء الصورة الصادقة و جديدة لتسجيل وتقييم حس
 الحقيقية لها.

وبعد اإللمام بحيثيات الموضوع وانطالقا مما درسناه يمكن أن نعرض النتائج المتوصل 
النظام المحاسبي المالي الجديد يستجيب للتطورات االقتصادية ويتماشى مع المعايير • إليها: 

على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث أن الدولية إال بعض االختالفات 
المعايير الدولية ال تأخذ بعين االعتبار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، اما النظام 

 المحاسبي و المالي فقد وضع نظام محاسبة مالية مبسط لها.

 لىتهدف القوائم المالية التي يتم إعدادها في ظل النظام الجديد إلى إيصال المعلومات إ
ح يسم• المسيرين و المستثمرين بكل صدق وشفافية من اجل اتخاذ القرارات المالئمة. 

تطبيق النظام المحاسبي و المالي الجديد بتقييم الوضعية الحقيقية للمؤسسة و خاصة فيما 
يتعلق بالتثبيتات، فهذا النظام يعتبر أكثر إفصاحا وشفافية من ذي قبل بعدما بعث بمجموعة 

 م و المصطلحات الجديدة و التي تساعد على تحقيق ذلك.من المفاهي

وكختام لهذه الدراسة ارتأينا اقتراح بعض التدابير التي وجدناها مالئمة ومناسبة لتأهيل 
ضيح التو• المؤسسات واالقتصاد الجزائري من اجل التطبيق الجيد له و نوجزها فيما يلي: 

 المنتديات و الملتقيات.الجيد لمعالم هذا النظام من خالل العديد من 

تكوين ورسكلة اإلطارات و المختصين واالكادميين وتأهيلهم لهذا النظام المحاسبي الجديد. 
االعتماد على نظام فعال النتقال المعلومات يسمح بانتقالها بسرعة وتخزينها بالكيفية التي 

 ها بالطرق التيتمكن طالبيها من الحصول عليها في األوقات المناسبة والتمكن من تحديد
مد جسر التعاون بين المؤسسة والجامعة ألنه من شان الجامعيين و • تتالءم مع هذا النظام. 

المتربصين أن يساهموا بشكل كبير في إثراء البحث العلمي والمساهمة في بناء المؤسسات، 
ى لوعدم استخدام سياسة االنطواء واالنعزال على المحيط الخارجي واعتبار المتربصين ع

 أنهم دخالء على المؤسسة.

ضرورة تبني المؤسسات الجزائرية فكرة وثقافة أنظمة المعلومات ومحاولة بناء نظام 
معلومات محاسبي متكامل يساعد المؤسسات على التحكم في مختلف نشاطها ويعمل على 

أن تكون تنافسية على المستوى الدولي خاصة في ظل االنضمام إلى المنظمة العالمية 
 جارة.للت



االنطالق في عملية التكوين والتاطير للطلبة المتربصين حول المعايير الجديدة وحث 
السلطات العمومية على تنظيم دوري المتحانات مهنية وتنظيم أيام دراسية وتظاهرات 

ومؤتمرات حول المواضيع التي تهم الساحة االقتصادية. لالتحاد الدولي للمحاسبين، 
( WEBTRUSTاالنخراط في برنامج للمواقع )«  IFAC• » وتشجيع ظهور تعاون بين

المهنيين الجزائريين والدوليين، والتسجيل في العالمة لإلثبات التجارية، حيث أن العولمة 
 وتحرير أسواق رأس

المال لهما دالالت ضمنية للمحاسبين والمدققين ، وال يجب فقط أن يكونوا مجهزين للعمل 
أيضا ضمان عملهم بكفاءة، كما تتطلب العولمة أن يكون  في األسواق ولكن يجب عليهم

االستعالم ومحاولة • مؤهل محاسبي واحد أو أكثر قابل للنقل عبر الحدود الوطنية. 
 االستفادة من تجارب الدول الغربية في هذا المجال وذلك من اجل ربح الوقت والجهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :الكتب قائمة

 اتاالستثمار و الثابتة األصول في المتوسطة المحاسبة آخرون، و حسين على حسين أحمد• 
 االلتزامات و

 .قياس ومشاكل

 IAS الدولية المعايير وفق المالية المحاسبة في الواضح حنيفة، ربيع بن• 

 /FRS ، الجزائر، هومة، دار ،1ج 

.2010 

 الجزء الدولية، المحاسبة لمعايير وفقا المالية المحاسبة مبادئ على ناصر الوهاب عبد •
 الدار الثاني،

 

 .مصر الجامعية،

 لقاهرة،ا التوزيع، و للنشر العلمية الكتب دار الدولية، المحاسبة ، فضالة علي الفتوح أبو• 
 1991 مصر،

.http://www.philadelphia.edu. 

 ، 1991 مصر، االنتصار، مطبعة المالية، المحاسبة مبادئ العال، عبد رجب أحمد• 

http://accountinggate.com 

 ، 4002 مصر، الجالل، شركة المالية، المحاسبة نور، أحمد• 

http : / / www . philadelphia . edu 

. 

 األجل، طويلة األصول في المتوسطة المحاسبة آخرون، و جمعة إبراهيم إسماعيل• 
 بعض االلتزامات

 قياس مشاكل

 ، 4001 ، مصر ، الجامعية الدار ، الدولية المحاسبة ، القباني ثناء• 

http : / / srv4 . eulc . edu . eg 

. 

• 

 الثقافة دار األولى، الطبعة ، ومعاييرها الدولية المحاسبة ، حمدان ومأمون القاضي حسين
 و للنشر

 ، 4002 األردن، ، عمان ، التوزيع



http : / / www . neelwafurat . com 

| 

 تبةمك ،، األول الجزء ، الدولية المحاسبة للمعايير طبقا المؤسسة محاسبة ، شنوف شعيب• 
 الشركة

 ، 4002 الجزائر، الجزائرية،

https : / / bu . univ - ouargla . dz 

. 

 

• 

طارق عبد العال حماد ، موسوعة معايير المحاسبة الدولية شرح معايير المحاسبة الدولية و 
 المقارنة مع

 والعربية، الجزء األول ، الدار الجامعية المعايير األمريكية والبريطانية

 3002.، مصر ، 

.http://www.kantakji.com، 

• 

طارق عبد العال حماد، دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة، 
 الدار

 ،0221الجامعية، مصر، 

http : / / www . kantakji . com 

. 

• 

المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة، طارق عبد العال حماد، دليل 
 الدار

 0221الجامعية، مصر

http : / / www . neelwafurat . com 

. 

( على تكلفة و جودة المعلومات scfقورين الحاج قويدر، أثر تطبيق النظام المحاسبي )• 
 المحاسبية في ضل

 ،0250، 52تكنولوجيا المعلومات، مجلة الباحث، العدد 

http : / / rcweb . luedld . net 



. 

كمال الدين مصطفى الدهراوي، مبادئ المحاسبة المالية، المكتب الجامعي الحديث، • 
 ، 0221مصر، 

.http://main.eulc.edu.eg 

 0221محمد المبروك ابوزيد ، المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية ، طبعة • 
 0221و النشر ، مصر، ، ايتراك للطباعة

http : / / www . etracpublishing . com 

. 

نور الدين مزياني، النظام المحاسبي الجزائري الجديد بين االستجابة لمتطلبات تطبيق • 
 معايير المحاسبة

الدولية و تحديات البيئة الجزائرية، جامعة 

 سكيكدة، من الموقع االلكترون

eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-contentuploads/2011/04/09.doc: 

 رسائل الجامعية:

صبيحة بشار ، تقييم األصول الثابتة وفق النظام المحاسبي المالي، مذكرة ليسانس، قسم • 
 علوم التسيير،

 . 0252الجزائر، دفعة 

• 

بورزوق أمينة، إشكالية تطبيق النظام المحاسبي المالي فيالمؤسسات الجزائرية، مذكرة 
قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، ماجستير، 

 ، الموقع االلكتروني0250جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ، 

http : / / virtuelcampus . univ - msila . dz 

. 

حواس صالح، التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدولية • 
 منشورة، جامعة الجزائر ، الجزائر، ،أطروحة دكتوراه غير

http : / / webtv . univ - bejaia . S 

. 

شناي عبد الكريم ، تكييف القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية وفق معايير • 
 المحاسبة الدولية ، مذكرة

 0227ماجستير غير منشورة، جامعة باتنة، الجزائر، 

 /0229 

https : / / bu . univ - ouargla . dz 

. 



محمد بوتين، ندوة في المحاسبة، سلسلة محاضرات لطلبة الماجستير، المركز • 
 الجامعي فارس

 يحي،

 .0229بالمدية، الجزائر، 

http : / / dspace . univ - bouira . dz 

محمد حواس ، تقييم األصول الثابتة حسب قواعد المخطط المحاسبي الوطني و المعايير • 
 المحاسبية

 ، 0229لدولية، مذكرة .ليسانس، قسم علوم التجارية، الجزائر، دفعة ا

http : / / thesis . univ - biskra . dz 

• 

مداني بن بلغيث ، أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال 
التوحيد الدولية بالتطبيق على حالة الجزائر ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، 

 https -، 0221الجزائر،  جامعة الجزائر ،

 / / :bu . univ 

.ouargla.dz 

ناصر رحال و مصطفی عوادي ، المعالجة المحاسبية لألصول الثابتة حسب • 
 النظام المحاسبي المالي،

http : / / www . kantakji . com 

. 

 والمجالت:، األوراق البحثية  0227محاضرة ألقيت بالمركز الجامعي الوادي، السنة الجامعية 

 ، مجلة0220بن لغيث مداني، إشكالية التوحيد المحاسبي )تجربة الجزائر(، مجلة الباحث، العدد األول: • 

 تصدر عن الحقوق و العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة،.

• 

منوش عاشور، متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد في الجزائر، مجلة 
 اقتصاديات شمال افريقيا،

 ،0227، جامعة الشلف، 21العدد 

http : / / www . univ - chlef . dz 

. 
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 المحاسبي المالي.



آيت محمد مراد، أبحري سفيان، النظام المحاسبي المالي الجديد في • 
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من  01: المادة  29/  55المؤرخ في  SCF. 2007 / 11 / 25و المتضمن 
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