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 .رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته أبي العزيز                                                          
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 التسيير.

 إلى من أحببتهم وأحبوني ..........إلى صديقاتي اللواتي جمعني بهم املشوار الجامعي.

 إلى كل طلبة التدقيق املحاسبي وعلوم التسيير.          
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ده        ش الذي املستمر التطور أدىقتصادإن خصوصا عمال وقطاع جديدةإعموما مواضيع ور ظ

خاص عة، واملتا املناقشة املحاسستلزم بالفكر ا م يتعلق ما التقنياتحيثة م أ من املحاسبة عت

القرارات اتخاذ و سي ال ستخدم ال ميدان. الكمية ا مي أل موضوعقتصادونظرا ا م جعل

ي مر د املع عن صدر فقد ، الدائم للتطور سنةمعرض ن املحاسب اء التا1975ل ف التعر

الو ت"للمحاسبة عن كمية معلومات معلوماتقتصاديةحداتوف أساسا ال املعلومات ذه وأن ،

ذات ا أ املفروض من القراراتمالية اتخاذ مجال مع" قتصاديةفائدة قتصادي نفتاحوتماشيا

خالل ،من للعوملة ا ومواكب زائر ا باشرتھ والذي السوققتصادمننتقالللعالم اقتصاد إ املوجھ

خوصصة ملف دعم جانب إ ارجية ا التعامالت الاملؤسساتوكذلك سباب من ا ألزمتوغ

امل لة ي إعادة زائر املحاسا سنةخطط منذ بھ املعتمد لتعديالت1975الوط سمحوإخضاعھ

التطور  ، قتصادية اتبمواكبة نة ةالرا خ تج النظاملت ن و الذي جديد نظام التعديالت ذه

التقا و املحاسبة معاي مع يتوافق والذي املا الدوليةر املحاس املالية ع.ر طرأ الذي التغي ذا صدد و

ز  ا املحاس موضوعالنظام أخذ أردنا يتات ائر التث تقييم حالة املؤسسات النظام ذا تطبيق مدى

خ تقديمال،من ،ل وفقھ،لو ھ يل وال التقييم قواعد يان إت عد فيما عامةإعطاءنتطرق حولفكرة

ديد ا النظام ذا حسب ا تقييم وكيفية يتات   .التث

البحث-1 الية   :إش

التا الرئ السؤال الدراسة الية إش ،تتحدد سابقا استعرض ما ضوء   :ع

املحاس النظام تطبيق مدى يتات؟ما التث تقييم حالة املؤسسات   املا

الفرعية-2   :سئلة

الر  الية ش تحت التاليةتندرج الفرعية ساؤالت ال سية   :ئ

قوا- وما ؟ املا املحاس النظام وم مف وفقھ؟عما يل وال التقييم   د

ا؟- أنواع ومختلف يتات التث   ما

املؤسسة؟- يتات تث عن صادقة صورة عكس املا املحاس النظام وفق يتات التث تقييم   ل

ا- ل مشا حل ع املؤسسة ساعد يتات التث تقييم يخص فيما املا املحاس النظام بھ جاء ما   ؟ل

البحث-3   :فرضيات

التالية الفرضيات صياغة ،تم الية ش ع جابة أجل   :من

ى- للمؤسسةأ املالية الوضعية عن صادقة صورة لتعكس املالية املعلومات لتنظيم املا املحاس النظام

ووضعية ا ونجاع املؤسسة ات املاليةوممتل السنة اية ا ن   .خز

ع- ا حياز مدة ،تفوق لة طو ة لف املؤسسة حوزة تبقى أن ض يف ال صول تلك ع يتات التث

الواحدةال السنة   .عموم

ية- املحاس للعمليات الشفافية عكس املا املحاس النظام حسب يتات التث تقييم   .قواعد
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اختياراملوضوع-4   :أسباب

املالية- القوائم بنود من بند يتات(دراسة   ).التث

واملاتمام - املحاس انب   .با

والتعمق- طالع صية ال   .املوضوعالرغبة

البحث-5 مية   :                                                                                          أ

م أ املايتكمن املحاس النظام اصل ا التغ مع امن ي ونھ املوضوع املعاية لفكرة نيھ بت ذا و

توف مية أ ومدى ، الدولية ية املؤسسات املحاس داخل لقتصاديةمتطلباتھ ش لتطبيقھ ة زائر ا

  .يح

داخل- اصلة ا باملستجدات قرب عن التعرف مية يجة املؤسساتأ املان املحاس للنظام ا   .تطبيق

املؤسسات- داخل يتات التث تقييم موضوع مية أ إ خاصةقتصاديةباإلضافة ا تقييم طرق واختالف ،

التقييمبما بإعادة   .يتعلق

البحث-6 داف   :أ

ماي ا إل الوصول املتوقع داف من الدراسة ذه يخص   :فيما

طرق- امعرفة املؤسسة داخل يتات التث اتقييم عل التنازل   .غاية

يتات- التث بتقييم يتعلق فيما املا املحاس النظام وفق جاءت ال املتطلبات مية أ   .إبراز

ية - املحاس واملعاي املا املحاس النظام ن ب التوافق   .إبراز

النظام- وفق التقييم قواعد تطبيق املؤسسات تواجھ ال والعراقيل ات الصعو املامعرفة   .املحاس

الدراسة-7   : حدود

الدراسة حدود   :تتمثل

انية- امل دود سونطراكا:ا مؤسسة ع البحث موضوع الطبينحصر الغاز تمييع   .مركب

الزمانية- دود املوسم: ا خالل البحث ذا   2021-2020: أجري

البحث-8   :من

إتبععتمادتم فقد ، والتحلي الوصفي املن ع املوضوع ذا ولدراسة ن الفصل الوصفي املن

يتات التث وم مف إ التطرق فتم ي الثا الفصل وكذا املا املحاس النظام ية ما عرض تم ،حيث ي والثا

مر حالة دراسة ع يحتوي الذي التطبيقي انب ا و و الثالث الفصل ا،أما تقييم وكيفية واملادية ة املعنو

ا املن إتباع أوجب أالذي ع يتات التث يل و تقييم كيفية يان لت الواقعلتحلي   .رض

البحث-9   :خطة

فصول  ثالث إ البحث قسم املوضوع الية إش ة معا أجل   :من

ناول ي حيث مباحث ثالث خالل من املا املحاس للنظام اصة ا وانب ا م أ ول الفصل ناول ي

املحاس النظام ية ،ما ول ،املبحث املااملا املحاس النظام تطبيق واقع فتضمن ي الثا املبحث أما

خصص فقد خ ،واملبحث املؤسسات املالقواعدع املحاس النظام وفق يل وال   .التقييم
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ة املعنو يتات التث وتقييم وم مف ول املبحث ناول ي حيث مباحث ثالث إ قسم فقد ي الثا الفصل

فيتواملادي ي الثا البحث أما ،أماة، سارة،التنازل ،ا تالك حيث من واملادية ة املعنو يتات التث ضمن

املاليةاملبح يتات التث فتضمن خ   .ث

النظام حسب يتات التث وتقييم يل كيفية ار إلظ التطبيقي انب ل خصص فقد خ الفصل وأما

،حيث الواقع أرض ع املا مباحثإقسماملحاس أما.ثالث سوناطراك لشركة عام تقديم ول املبحث

يتات للتث التطبيقية الدراسة فتضمن خ واملبحث الطبي الغاز تمييع ملركب عام تقديم ي الثا املبحث

املا املحاس النظام   .وفق
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يد       :تم

و           قتصادية التطورات صاحبت تطورات، دت ش املحاسبة أن ع الدراسات من الكث أشارت

، العال املستوى ع ية املحاس يم املفا توحيد غية وذلك ، واملنظمات لألفراد والسياسية جتماعية

ومعاي قواعد عن البحث مر ذا ذلواستوجب ألجل و ، يم املفا اتھ مع منتتوافق مجموعة رت ظ ك

ال الدول تلك ن ب ومن ، العالم دول مختلف من قبو املعاي ذه تلقت حيث ، الدولية ية املحاس املعاي

ي ورو تحاد مع الشراكة عد خاصة ة زائر ا الدولة الدولية ية املحاس معاي تب إ   .س

ب تمام زائر ا بدأت ا وغ سباب ذه منذول بھ املعمول الوط املخطط النظام1975تغي إ

جاء قد و الدولية ية املحاس معاي من بط مست أنھ حيث ، التطورات ذه مع يتما الذي املا املحاس

الوط املخطط تكن لم جديدة ومبادئ إ.   بقواعد بالتطرق نا دراس سنقوم الصدد ذا  :و

ول  املا : املبحث املحاس النظام ية   . ما

ي الثا املؤسسات :املبحث ع املا املحاس النظام تطبيق   .واقع

الثالث املا:  املبحث املحاس النظام وفق يل وال التقييم   .قواعد
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ول  املا: املبحث املحاس النظام ية   .ما

قانون خ07-11بصدور العمل2007نوفم25بتار بإلغاء القا و املا املحاس بالنظام املتعلق

جانفي من الفاتح التطبيق ح املا املحاس النظام دخول و الوط املحاس أجل2009باملخطط ،

جانفي من الفتح غاية إ ا نوعية2010عد قفزة حققت زائر ا ون ت الثقافة، حقيقيا ا غ باعتباره

فرضياتھ و املا املحاس النظام وم مف من ل توضيح املبحث ذا خالل من تم س لذلك و ، ية املحاس

املرجوة داف كذا و   .تطبيقھمنlومبادئھ

ول  املا: املطلب املحاس النظام ف   .عر

وقانونية          اقتصادية ن ناحيت من املا املحاس النظام عرف   :لقد

قتصادية الناحية القانون  :من خ07-11عرفھ بتار التا2007نوفم25الصادر الثانية :" مادتھ

سم املالية املعلومة لتنظيم نظام املالية و املحاسبة وعددية قاعدية معطيات ن بتخز اح يف اتص وتقديم

ا ن خز وضعية و املؤسسة ات ممتل و املالية الوضعية عن صادقة صورة عكس كشوف عرض و ا يل و

املالية السنة   .                               1"اية

حسابات"   مدونة و محاسبة معاي و املالية للمحاسبة مرجعيا إطارا ديد ا املا املحاس النظام يتضمن

سم املاليةت ومتطلبات تتوافق و عامة ا عل املتعرف ية املحاس املبادئ أساس ع مالية كشوف شاء بإ

ية   .2"واملحاس

القانونية الناحية التا: من القانونية الناحية من املا املحاس النظام   :عرف

املالية"   املحاسبة التنظينظام النصوص و جراءات من مجموعة و ديد املاليةا عمال تنظم ال مية

الدولية ية املحاس و املالية للمعاي وفقا القانون ألحاكم وفقا تطبيقھ ع ة املج للمؤسسات ية واملحاس

ع ااملتفق   .3"ل

والرقابة"  ية املحاس إجراءات و الت ال و والدفاتر ندات املس من مجموعة و املا املحاس النظام ذا

الدورةالداخلية لتنفيذ آالت و زة أج و ن موظف من املؤسسات تحتاجھ ما و ، املزدوج القيد ونظام ،

ا وظائف و املحاسبة داف أ تحقيق دف ذلك و ا مراحل افة ب ية  4."ملحاس

ي الثا املافرضيا: املطلب املحاس النظام ومبادئ   .ت

السياسية        و جتماعية و قتصادية ات للتغي وفقا ذلك و باستمرار ية املحاس واملبادئ الفرضيات تتغ

املا املحاس النظام وفرضيات ملبادئ عرض ي وفيما ، قتصادية املنظمات عمل عدم ال  .و

ول  ية: الفرع املحاس   .5الفرضيات

العلمية    املبادئ إ الوصول يل س ابتداء كنقطة تص بالعمومية تتم علمية مقدمات  .و

  

                                                             
رقم1 القانون3املادة ر 07-11من ا ، املا املحاس النظام ،املتضمن الرسمية القعدة74،15العدددة ل1428ذي   2007نوفم25املوافق
العدد2 ، زائر ا الشلف ،جامعة قيا إفر ،شمال اقتصادية مجلة ، زائر ا املوحد املحاس النظام تطبيق متطلبات ، كنتوش  .191ص6عاشور
ص-3 ، املرجع  .292نفس
العنا4 ،رضوان ردني ، ع التوز ة شر لل دارالعقاد ، ول زء ا ، ا وتطبيقا ية املحاس    .50،ص2000املبادئ
املا5 املحاس النظام وفق املالية املحاسبة ، رميدي اب الو ،عبد زائر ا ، ومة ال دار ديد  .24-23ص2011ا
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شاط - 1 ال ة   : )املشروع(استمرار

لتنفيذ   افية ة لف موجودا سيظل املشروع أن ع وإنما دائمة بصفة املشروع بقاء ستمرار ع وال

ارتباطاتھ مقابلة و الية ا ةأعمالھ ستمرار فرض بالتا و التصفية عدم قاعدة علة يقوم من القادمة

ن التاليت ن الصيغت إحدى   :بأخذ

املنظور  - املستقبل املشروع تصفية يتوقع   .ال

زمنيا - محددة غ ملدة العادي شاطھ ممارسة ستمر س املشروع   .أن

امات -2 ل  : محاسبة

املالية   القوائم تحقق املتعلقةأح ام ح مراعاة فمع ستحقاق ملبادئ طبقا عد ا فإ ا داف

العمليات فإن ، ة الصغ العملياتباملؤسسات ذه ة سو ة ف عن النظر غض ا حدو عند   .ل

املستقلة -3 ية املحاس ة( الوحدات املعنو صية    : )ال

عن   ا أموال و ا عمليا فصل يتم ية محاس وحدة عت ا فإ للمؤسسة التنظي الشطر عن النظر غض

املالية القوائم أن كما يوزع أن إ ة املعنو صية ال ذه ل ا مل عد مثال ح فالر ، ا ا أ وأموال عمليات

ا مال مركز و ة املعنو صية ال ذه أعمال يجة ن عن   .ع

يةالدور - 4 املحاس   :ة

ا   خالل من يتم ية املحاس ات الف س عة متا و ة ساو م زمنية ات ف إ املشروع حياة تقسيم ض يف

بھ تنص و ره تطو دف املشروع إدارة كفاءة مدى قياس و بة، الضر تحديد و النتائج بيان و ر التقار إعداد

السلبية جوانبھ ة معا و يجابية نقاطھ ز عز  .و

القياس -5  : وحدة

حداث  ملختلف القيمة لقياس كأساس الوط النقد وحدة ع املحاسبة تصنفعتمد أن ض يف و

القياس بتغي) النقد(وحدة أو الزمن بمرور يتغ ال أن و للمقارنة القابلة املعلومات ن و لت وذلك بالثبات

قتصادية  .وضاع

يالفرع ية: الثا املحاس   املبادئ

املبادئ   ذه تتمثل و العل التطبيق بھ ام ل يجب عام قانون أو قاعدة عن عبارة و املحاس املبدأ

ي   1:فيما

خية التار لفة الت املخزون:مبدأ يتات لتث املحاس يل لل السليم ساس خية التار لفة الت ..... عت

ا لف ت اأي إنتاج أو ا عل يازة ا خ تار   .عند

املوضوعية ند:مبدأ مس أو وثيقة أو دليل إ نادا اس ل أن يجب عملية ل أن املبدأ ذا مفاد

ية املحاس البيانات من عيد و املالية العمليات وتدقيق مراجعة من يمكن مما العملية ذه د يؤ موضو

ذا أن إ التحي و ذاتية عدمعوامل احتمال ، االت ا عض ال كم ا و التقدير وجود الينفي

متالك قة طر اختيار قوق ا   ا....تحصيل

                                                             
رميدي1 اب الو ذكره, عبد سبق  .29- 26 ص،مرجع
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استقاللية املاليةمبدأ ا،: الدورات ل السابقة الدورات يجة ن عن مستقلة ية محاس دورة ل يجة ن ون ت

ا غ دون ا ل اصة ا حداث وإيرادات ف بمصار دورة ل   .فل

ذر وا يطة ا و:مبدأ السليم املنطق ع ن املحاسب تقديرات عتمد أن ب ي التأكد عدم ظروف ظل

تبالغ ال ال ية املحاس ساليب ذلكاختيار و ية املحاس ة الف ح ر   :قيمة

ف - املصار عناصر و صوم ا لعناصر الناقص التقييم   .عدم

يرادات - عناصر و صوم ا لعناصر الزائد   .التقييم

أما ، ا وقوع املحتمل الفعلية اليف الت ل ب الدورة عمل ذا تحققتل إذا ل ف مايرادات أما ، فعال

تحقيقھ يتحققيحتمل ح ل  .فال

ية س ال مية مستخدمي : مبدأ طرف من معرفتھ انت إذا مية أ ذو ما عنصر ون تؤثري املالية القوائم

مع عنصر مية أ و املتخذة م ونقرارا ي فما ية س مسألة معينةن ية محاس لوحدة سبة بال ما م

بطبيعتھ أيضا ون ي و مقداره أو قيمتھ يقدر ال ما عنصر مية فأ أخرى لوحدة سبة بال كذلك ون ي ال   .قد

ف باملصار يرادات مقابلة أ : مبدأ من تصرف نفقة ل يراداتأن من ن مع قدر تحقيق فإنجل لذلك

عالق ترتبط املحققة يرادات النظرل غض ا عل صول ا لفة ت مع ية س النفقاتة من فعال دفع عما

ية املحاس الدورة ستقع بأعباء تتعلق أو سابقة ة ف وقعت ألعباء سديدا ون ي فعال دفع ما ألن ،

فئات. املقبلة ثالث إ الدورة ف مصار تقسيم   :يمكن

بإيراد - مباشرة ترتبط ف لفة: مصار ت املباعةمثل  .البضاعة

مثل - تحقيقھ الستكمال ة ضرور ا ولك ، باإليرادات مباشرة عالقة ترتبط ف جور : مصار ف  .مصار

يجب - ع أو خسارة امل بال ا قيم فتغ ، إيراد أي ا حدو ع تب ي إذ ، باإليرادات ا ل عالقة ال ف مصار

،أ النتائج بحساب تخفيض إقفالھ إ يؤدي اصةو ا  .موال

الطرق مبدأ عل: إثبات ية املحاس الوحدة أن يةع املحاس الطرق نفس استخدام وتقديما لقياس

وتوف الزمنية املقارنة ية املحاس املعلومات ملستخدمي سمح ألخرى ة ف من الطرق غي عدم و املعلومات

النتائج و املا املركز ات التغ أسباب   .  ل

قوعند امل ا ع فصاح ب ي ما قانون بموجب الطرق غي حالة أو طرق   1.استحداث

الثالث ديد: املطلب ا املا املحاس النظام تطبيق من املوجودة   .داف

النظام إ الوط املحاس املخطط من نتقال خالل من ا تحقيق املرجوة داف من العديد ناك

التاليةاملحاس النقاط ا يص ت يكمن و ديد 2: ا
 

الدولية-1 ية املحاس نظمة من يتوافق و ليواكب زائري ا املحاس النظام   .ترقية

الوطنية -2 قتصادية املؤسسات ن ب ية املحاس و املالية املعامالت مختلف ل تحقيق.س ع العمل

الشفافية إ الوصول خالل من املعلوماتالعقالنية   .عرض

ية -3 جن الكيانات مختلف مع ناسب ت دولية وثائق املالية و ية املحاس القوائم  .جعل

املؤسسة -4 عن املالية الوضعية ات والتغ داء و املالية الوضعية عن صادقة صورة   .إعطاء

                                                             
ومة1 ال دار ، ة الدو املعاي وفق املالية املحاسبة ،الوا يع ر بن  .32-31،ص2010حنيفة
رضوانحنان2 ،عمانخلوة حامد دارومكتب املالية، املحاسبة أسس ،  32،ص2004وآخرون
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الوطقابلية-5 ن املستو ع املؤسسات ن ب و الزمن ع ا لنفس املؤسسات   .والدومقارنة

و -6 قتصادية ليات أحسن معرفة من ا تمكي خالل من املؤسسات ودية مرد نمو ع املساعدة

سي ال و الكفاءة نوعية ط ش ال ية   .املحاس

ين -7 للمس ضمان ل ب سابات ا بمراقبة حو سمح ن خر ن م اواملسا شفافي و ا وشرعي ا مصداقي  .ل

املخاطر -8 سي و القرارات التخاذ أحسن م ف السوق ساعد ن الفاعل ل   .ل

يحة -9 معلومات سمحإعطاء و ن ثمر املس ع ، وشفافة ا موثوق افية، عةو بمتا م مل   .اموال

مجموع -10 شاملة و ا موثوق قة بطر يل ب بإعدادسمح سمح بما املؤسسة حعامالت التصار

مصداقية و بموضوعية بائية  .ا

ي الثا املؤسسات:  املبحث ع املا املحاس النظام تطبيق  .واقع

املمارسةعت          من ة زائر ا ية املحاس املمارسات ب لتقر مة م خطوة املا املحاس النظام تطبيق

ن مضام تطبيق متطلبات يعاب اس إ عد ترتقي لم خصوصيات ة زائر ا ئة للب أن إال الدولية، ية املحاس

املا املحاس   .النظام

ال تطبيق متطلبات تقديم تم س املبحث ذا خالل يزالمن ال الذي تطبيقھ واقع و املا اس ا نظام

قتصادية املؤسسات املا املحاس للنظام الفعال التطبيق دون تحول ات الصعو من العديد ھ شو

زائر با عمل  .ال

ول املؤسسات متطلبات: املطلب ع املا املحاس النظام   تطبيق

قتصا        املؤسسات زائرعت ا عمل ال ول دية املااملع املحاس النظام مبتطبيق أ من لذا

مضامينھ يعاب اس ع ا قدر و ة زائر ا املؤسسة احتياجات مع توافقھ تطبيقھ نجاح   1.متطلبات

ما ن ت س رئ ن نقطت ع ك ال املا املحاس النظام بتطبيق امللزمة املؤسسات ع   2:يجب

املعلومات -1 و: أنظمة مبادئ مع تكييفھ و ا معلوما لنظام جذري بتغي تقوم أن املؤسسات ع يجب

يجب عليھ و املا املحاس النظام  :قواعد

القوائم - عناصر املا املحاس النظام مبادئ بإدراج املالية للمعلومات نتا املسار عديالت إجراء

  .املالية

النظر  - يةإعادة املحاس   الوظائف

ية - املحاس امج ال   تحديث

املالية-2 ية : تصاالت املحاس املعلومات إيصال عملية النظر بإعادة مطالبة ة زائر ا املؤسسات إن

ق طر عن   :وذلك

املالية - القوائم   .نموذج

املالحق - ا ع فصاح الواجب املعلومات وطبيعة   .نوعية

                                                             
تطبيق1 تطبيق ،متطلبات دشاش ا ورقلةأم اح مر ثاصدي ،جامعة ماجس ة،مذكرة زائر ا ئة الب طل املا املحاس زائرالنظام ا ،

ص2010، ،99. 
ا2 ،جامعة ماجس ،مذكرة ة زائر ا املؤسسات الدولية واملالية ية املحاس املعاي تطبيق نحو ديد ا التوجھ ، القادرروتال ،عبد 20016زائر

 .114ص
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املاليةتح - القوائم إعداد زمن ن   .س

املا - املحاس النظام متطلبات و تتأقلم سي أنظمة   .تصميم

الذيكما القواعد باعتبار املا السوق ر بتطو ذلك و ة زائر ا املؤسسة فيھ عمل الذي املحيط يل تأ يجب

الذي البارز بالدور تتم بلدان تطبق الدولية املحاسبة معاي من مستمدة املا املحاس النظام ا جاء

املالية ا أسواق  .تلعبھ

ي الثا تطبيقصعو : املطلب املاالنظات املحاس   .ام

مرور من قانون07بالرغم بنص الصادر املا املحاس النظام زائر ا تب ع 25املؤرخ11-07سنوات

يجب2007نوفم ال و ، املا املحاس النظام ن ملضام الفع التطبيق دون تحول معيقات ناك تزال ال

املتمثلة و ا عل الضوء   :سليط

التحض:  أوال نقص عن ناتجة ات   .صعو

خاصةإ و املا املحاس النظام شأن الصادرة القانونية النصوص صدور ة وت ع نظرة ألقينا ذا

ة الرؤ غياب و التحض دية ا عدم لنا ن ب ي مرة ألول املا املحاس النظام املتعلقة التعليمات

س ال ة كب إ أدى مما املا املحاس النظام للدخول السليم التخطيط و اتيجية نذكر،1يس

ا   :2م

خ   بتار الصادرة ية املن للنظامحول19/10/2010التعليمة تطبق بأول املتعلقة التعليمة تطبيق طرق

املا   .املحاس

ل   تحو وحساب ستغالل خارج عباء و باإليرادات املتعلقة الصادرةالتعليمة و   05/05/2010عباء

الصادرة   املالية صوم ا و باألصول املتعلقة   .07/06/2011التعليمة

ا إصدار الكب عالتأخر عتماد إ ن املحاسب دفع مما ، التطبيق ة وت ع سلبا أثر القانونية لنصوص

مما ا معا للمحاسبة الوط املجلس و املالية وزارة تأخرت ال وانب ا ة ملعا اصة ا م ادا اج

املعلومات شفافية غياب ثم ومن املا املحاس للنظام خاطئ تطبيق بداية عنھ صورةنتج إعطاء عدم و

للمؤسسات قيقية ا الوضعية عن 3صادقة
.  

قتصادية: ثانيا ئة الب عن ناتجة ات   .صعو

أمام - عائقا تقف ة زائر ا ئة خالب ذا ند س حيث ، املا املحاس النظام تطبيق من املزايا تحقيق

ب خدمة إ دف ال الدولية ية املحاس املرجعية أنع ن ح املالية سواق ا ف تطورت اقتصادية

وضعف محدودية ع و ستدانة ل التمو ع تقوم كالسيكية مالية يات بب يتم زائري ا قتصاد

ل مع ، الضيق مة املسا امش ذات العائلية و ة الصغ شآت امل ع عتماد يفضل الذي اص ا القطاع

ما سوق من ذلك بعھ متطور يت غ و فاعل   .4غ

                                                             
صاأم1 ذكره سبق مرجع ،  .113-112دشاش
تد-2 و محاسبة تخصص ، ماجس مذكرة ، املا املحاس النظام إ القديم النظام من و النظام تقييم ، زغمار زائرأمينة ا جامعة ، ،3قيق

 .101ص2010-2011
ص،3 املرجع،  .101.نفس
بلقاسم4 بن العلومسفيان دكتوراه ،أطروحة املالية سواق وتطور العوملة سياق القرار اتخاذ عملية ترشيد و الدو املحاس ،النظام

زائر ا جامعة ، ص2010قتصادية ،258. 



 املا املحاس النظام                                                                                                                                    ول  الفصل
 

 
11 

تمثل - حيث زائري، ا قتصادي سيج ال غالبية ل ش املتوسطة و ة الصغ املؤسسات فإن ذلك عن فضال

يطرح95%حوا املؤسسات ذه ع املا املحاس النظام تطبيق فإن ثم من ، ة زائر ا املؤسسات من

التالية االت   :ش

ا - داف أ تتطابق ال معاي فرض ل مش يطرح املؤسسات ذه ع املا املحاس النظام دافتطبيق أ مع

املؤسسة من. ذه ن ثمر املس احتياجات املالية القوائم تل أن ب ي الدولية ية املحاس املعاي منظور فمن

املحتملة خطار و املؤسسة قسمة بقياس يتعلق فيما ومعلومات ة الصغ للمؤسسات سبة بال أنھ ن ح

املعلومات من م احتياجا تتمثل الذين الذين املقرضون م املالية للقوائم ن ساسي ن املستعمل املتوسطة

القروض لعقود يد ا التنفيذ   .مراقبة

املؤسسات - ع يفرض املتوسطة و ة الصغ املؤسسات املا املحاس النظام نتطبيق و بت القيام

ذه أن باعتبار لفا م مشروعا جراء ذا ل ش و ا، معلوما أنظمة تكييف و باملشروع لفة امل الفرق

محدودة موارد تملك   .1املؤسسات

من - املؤسسات ذه أمام عائق ديثة ا التقييم و يل ال طرق عن الناتج ديدة ا املرجعية عقد ل ش

من ة كب ودات مج يتطلب معقدة تقييم و يل طرق استعمال الواقع و ، ة شر و مادية نظر ة وج

املالية و ن و بالت يتعلق فيما املؤسسات اء(طرف ل وء ال يجة  2.)ن

للمؤسسةال - املالية الوضعية ع وشفافة صادقة صورة إعطاء إ دف نظام و املا املحاس نظام

ثقافة ا عل يطفئ ئة ب ظل التطبيق صعب ذا و ، ات الشر حوكمة عاد أ تجسيد مع يتما سياق

  .3التحفظ

النظام - كذا و التجاري القانون مع املا املحاس النظام توافق ذلكعدم ع مثاال أخذت فإذا ، ي با ا

إ باإلضافة كأصل يجار عقود يل ب سمح املا املحاس النظام فقواعد التحو يجار عقود

بملكية إال ف ع ال ة خ ذه ف ، بة الضر القواعد بھ معمول غ ذا و ، بھ اصة ا ات متال يل

ا لھ ون ي سوف ،مما التجاريصل القانون أن ،كما بالنقصان بة للضر اضع ا الوعاء ع وا ثر

فقدت إذا املؤسسة تصفية ع ينص ا املا¾ ا املحاس النظام أن غ ، جتما ا مال رأس من

آخ إ وقت من يتغ الفرق ذا و صوم وا صول قيمة ن ب الفرق عن ناتجة متبقية قيمة مجرد ه رعت

لكت اس لو و عادي ل ش ا شاط مزاولة ا ا بإم و سديد ال عن ز ال خطر املؤسسة تقع ال أن م ،فاأل

جتما ا مال   .4رأس

                                                             
ص1 ذكره، سبق مرجع ، زغمار  .102أمينة
ص2 ذكره، سبق مرجع دشاس، ا  .12ام
ذ2 سبق مرجع دشاس، ا صام  .12كره،
سبق3 مرجع ، القادرروتال  .144ذكره،صعبد
4، ع بن العلومعمار لية ، قتصادية للتنمية ة زائر ا املجلة ، ة زائر ا مة املسا ات شر املا املحاس النظام تطبيق معوقات

العدد ، زائر ا ، سكرة جامعة ، سي ال علوم و ة والتجار ،.90- 89ص،01قتصادية سكرة جامعة ، سي ال علوم و ة والتجار اقتصادية

، زائر  .90- 89ص،01العددا
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حيث - ، املا املحاس النظام مزايا من ستفيد ال ال البورصة املسعرة غ ة زائر ا ات الشر وضعية

النظام تطبق ة لصعو يجة ن أعباء تتحمل قد املؤسسات ذه   .1أن

بذاتھ - قائما علما ست ول تقنية ا أ ع املحاسبة إ الضيقة النظرة شيوع و املحاس الو 2غياب
. 

الثالثامل املا: طلب املحاس النظام تطبيق   .مزايا

يح املؤسساتي املا املحاس النظام مايمزايتطبيق ا م أ   :عديدة

و - يم مفا ع ند س ا أل املؤسسة حسابات مراقبة ل دس يز و بوضوح محددة الشفافيةمنقواعد

خصوصا و ا مع املتعاملة طراف من يحة قرارات اتخاذ م سا مما ، املؤسسات وضعية حول

ثمرون   .املس

باملعلومات - املعنية طراف مع ا اتصاال جودة و الداخ ا نظام ن تحس أجل من للمؤسسات فرصة يمثل

  .املالية

املا - و ية املحاس للمعلومات الشفافية ويجلب ا مصداقي د ز و ، املالية القوائم و سابات ا شورة امل لية

م ثق جاع اس كضمان ون ست الشفافية ذه ، الدو و الوط ن املستو ع ا مستعمل أمام الوثوق

ملبا وفقا ا إعداد تم قد شورة امل املالية القوائم أن اعتبارات ع ا ز عز مة املسا و دئباملؤسسة

دوليا ا ف مع ية محاس   .ومعاي

الوقت- نفس و ، املؤسسة لنفس الزمن ع داء و املالية الوضعية حول أفضل مقارنة إجراء من يمكن

زائر ا داخل من املعلومة ملستعم ة املوج املالية القوائم م وف قراءة ولة س ،و ودوليا وطنيا املؤسسات ن ب

ا خارج   .و

املخطط - بموجب ة املعا غ للعمليات املحاس يل لل تقنية حلوال املحاس املا النظام ح يق

الوط قيقةاملحاس ل بتغليبھ وذلك ، املالية املحاسبة إ الذمة محاسبة من باالنتقال سمح و ن

املؤ  كما تقوم ال املعاملة يل ،عند ي القانو ر املظ ع   .سسةقتصادية

اتيجية - إس ملا ال املؤسسات وخاصة جديدة مالية موارد عن تبحث ال ة زائر ا املؤسسات ساعد

ال ية املحاس املعاي إ ا امتثال و ة املطلو املالية للمعلومات ا بتقديم وذلك ، زائر ا خارج ثمار لالس

الدولية املالية سواق ا ط  .ش

 

 

 

 
  

                                                             
دو1 ملتقى ، سابات ا محافظ من عينة نظر ة وج من التطبيق ات وصعو املمارسة قابلية ن ب املا املحاس النظام ، وآخرون ق رز حولكمال

ا دحلب سعد جامعة ، للمراجعة الدولية املعاي و للمحاسبة الدولية املعاي ة مواج املا املحاس يوميالنظام ، زائر ،ا سم14-13لبليدة د

 .11،ص2011
حول 2 ول الدو العل امللتقى ضمن مقدمة مداخلة ، املا املحاس النظام مع بائية ا القواعد تكييف ،متطلبات آخرون عزوزو النظامع

قتصا العلوم لية ، الدولية املحاسبة معاي ظل ديد ا املا وعلوماملحاس ، ة التجار العلوم ، زائدية ا الوادي جامعة ، سي  ال
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الثالث املا :املبحث املحاس النظام وفق يل وال التقييم   .قواعد

  ، للتقييم عامة وقواعد مبادئ من املا املحاس النظام املحاس يل ال و التقييم قواعد تتضمن

القوائم ا تحتو ال العناصر ع ا تطبيق يتم ، سابات ا إلدراج و للتقييم خاصة قواعد إ إضافة

 .املالية

ول  القواع: املطلب و املحااملبادئ يل وال للتقييم العامة   .سد

ول عندما:الفرع سابات ا واملنتجات عباء و صوم وا صول   :إدراج

مستقبلية - اقتصادية بمنفعة العناصر ذه عود أن املحتمل من ون   .ي

صادقة - بصورة ا تقييم يمكن قيمة أو لفة ت للعنصر ون   .ي

التالية - الشروط توفر عند سابات ا السلع بيع عن الناتجة العادية شطة إيرادات   :1تدرج

الالزمة - امة ال واملنافع املخاطر ي للمش حول قد الكيان ون ي السلعأن   .مللكية

ا- ع املتنازل للسلع الفعلية املراقبة وال سي ال ال الكيان يتدخل   .ال

صادقة - بصورة العادية شطة منتجات مبلغ تقييم املمكن من ون ي   .أن

الكيان - إ باملعاملة مرتبطة اقتصادية منافع شاء إ املحتمل من ون ي   .أن

صادق - ل ش باملعاملة املتعلقة املؤسسة ا ستعمل أو ا تحمل ال اليف الت تقييم املمكن من ون ي   .أن

إ - حتياطات ل اتحو و ت إ دعت ال سباب تزول عندما   .نتائج

مستقبلية، - اقتصادية منفعة أي إنتاج عن توقف بمجرد النتائج حساب عبء أي ذهيدرج انت إذا أو

ذه موافقة عن توقفت أو ، كأصل انية امل ا إدراج شروط ع تتوفر ال املستقبلية قتصادية املنافع

  .الشروط

يالفرع للتقييم:   الثا العامة   .القواعد

تقيد   ال النقدية املبالغ لتحديد ادف ال املسار ذلك بالتقييم املالية) ل(يقصد القوائم عناصر ا

ية املحاس   .الدفاتر

أنھ   غ خية التار لفة الت ملبدأ العامة القواعد ع املحاسبة لة امل العناصر التقييم قة طر وترتكز

ذه ل مراجعة إجراء العناصر لبعض و ديد ا املشروع ا عل منصوص الشروط عض مع إجراء يمكن

التالية القواعد ع از باالرت قة   :2الطر

القيمة - أو العادلة يحةالقيمة لفةأوال اليةالت   .ا

والشراء - البيع قيمة أو التحقيق   .قيمة

املنفعة - قيمة أو املعنية   .القيمة

خصم عقب سابات ا ا إدراج عند انية امل أصول املقيدة ات واملمتل للسلع خية التار لفة الت تتألف

يال  الت و ة التجار ضات التعو و جاع لالس القابلة يالرسوم حسب املماثلة العناصر من ذلك غ و   3:ت

الشراء - لفة ت من باملقابل سبة املك للسلع سبة   .بال

                                                             
رقم111املادة1 القانون ا11-07من ،، املا املحاس النظام ل1928العددملتضمن املوافق ول يع  .6ص2009مارس25ر
ص2 ، ذكره سبق مرجع ، كنتوش  .302عاشور
عالوي 3 املاليةضر املحاسبة نظام ا"، تطبيقا و سابات ا ص" سي زائر ،ا الزرقاء  .19وراق
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ام - س قيمة من ية عي مات كمسا املستلمة السلع إ سبة   .بال

الدخول  - خ تار قيقية ا القيمة من مجانا سبة املك للسلع سبة   .بال

طرق - عن سبة املك للسلع سبة لألصولبال قيقية ا بالقيمة املماثلة غ صول يل ، التبادل

للمبادلة املقدمة لألصول ية املحاس بالقيمة املماثلة صول يل و ،   .املستلمة

نتاج- اليف ت من املؤسسة ا تج ت ال دمات ا أو للسلع سبة   .بال

قيمت- فقد إذا املا صل تقييم إعادة إ عندأشار قفالھ خ   ) 112/5البند(تار

صل -  من ا تحصيل املمكن بتقدير يقوم أن   .الكيان

من البنود مبالغ121/26إ21/20و إدراج و قفال خ تار قيقية ا ا بقيم التقييم إعادة تناول

التقييم   .إعادة

تقييمھ املعاد صل نوع حسب قيقية ا القيمة تحديد وكيفية ، سابات ا التقييم إعادة أرا(مبالغ

متخصصة شآت م ي، مبا كيفية) ، تناول كما ، تقييمھ املعاد املبلغ مع بالتناسب ات ال س مراجعة مع

الق نقصان حالة و القيمة ارتفاع حالة التقييم إعادة ة القيمةمعا جاع اس حالة و   .يمة

يتات - التث تقييم بنود من بند حالة قيقية) 121/27البند(و ا بالقيمة التقييم إلعادة انية م أعطى

لفتھ أساس ع سابات ا مرة أول أدرج قد ان معنوي أصل خية(ألي التار لفة تحديد) الت شرط

شطة سوق ع قيقية ا   .القيمة

البنودب- ففي ، خية التار لفة الت مبدأ ع بناءا مرة ألول الكيان حسابات تدرج ا فإ للمخزونات سبة ال

لفة) 123/4إ123/1(من الت حساب ا يتم ال ما و ا، يف تص وطرقة ا ف بتعر   .قام

املخزونات - ن تخز إعادة القيمةأما نقص تحديد سياق ا يذكر سارة) 123/5البند(فلم ا ل   .1و

ي الثا املحاس:  املطلب يل وال للتقييم اصة ا   .القواعد

السابقة العامة للقواعد مكملة قواعد املحاس يل وال للتقييم اصة ا   .القواعد

التوظيف - 1 عقارات   : حالة

أي الكيان طرف من ما توظيف دف ما عل صول ا تم معا ن ثن أو مب أو أرض و التوظيف عقار

عد فيما بيع إذا محتمل قيمتھ فائض تحقيق و مداخيل مقابل ه   .تأج

إنتاج لالستعمال موجھ غ و العاديف شاط ال إطار بيع أو ة إدار أغراض أو خدمات أو سلع تقديم .و

ع إما ذلك عد ا تقييم يمكن ، يا عي يتا تث ا باعتبار ولية سابات ا املوظفة العقارات إدراج عد و

قيقية ا ا قيم أساس ع إما و القيم خسائر مجموع و ات تال مجموع منھ مطروحا ا لف ت يتم.أساس

ل قيقية ا القيمة غ عن الناتجة سارة ا أو ح الر للدورةإثبات الصافية يجة الن ضمن توظيف عقارات

ا ف حصلت 2ال
.  

البيولو - 2 صل  :حالة

امل        ف املصار منھ مطروحا قيقية ا بقيمتھ و يلھ عند البيولو أصل تقييم نقطةيتم قدرة

تم و ، صادقة بصورة العادلة قيمتھ تقدير ع القدرة عدم حالة ،و منقالبيع لفتھ بت منھو تقييمھ صا

                                                             
القانون112املادة1 العدد11-07من ص19، ذكره سبق  .7مرجع

رقم 121املادة1 القانون ن19 العدد11-07من الفقرت ذكره سبق  .11ص16،18مرجع
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القيمةمجموع  وخسائر ات قيقيةتال ا القيمة غ عن الناتجة سارة وا ح الر إثبات يتم كذلك ،

حصلت ال للدورة الصافية يجة الن ضمن ، البيع نقطة املقدرة ف املصار ا م منقوصا البيولو لألصل

ا   .1عل

واملنتوجات  -3 التنفيذاملخزونات   :قيد

نجاز قيد أصول أو اري ا ستغالل إطار للبيع ة موج ون ت و الكيان ا يمتلك أصوال املخزونات تمثل

دمات ا تقديم أو نتاج عملية خالل الك لالس ة موج لوازم أو أولية مواد   .أو

املخزونات إليصال املقتضيات و اليف الت جميع املخزونات لفة ت اإشمل عل توجد ال الة ا او ان امل

ا تقييم يتم و للتقييم العامة القواعد بتطبيق نتاج أو الشراء لفة ت تحديد ع القدرة عدم حالة ،أما

ن ب قيمة بأقل املخزونات تقييم ، ذر ا و يطة ا بمبدأ عمال ن ورة املذ صول إنتاج أو شراء لفة بت

ا انجاز وقيمة ا لف   .الصافيةت

أوال الصادر أوال الوارد قة بطر إما رد ا عند أو املخزن من ا خروج عند املخزونات وإما) Fi Fo(تقييم

ة املوج ا وإنتاج ا شراء لفة   .بمتوسط

للمنتوجات سبة ابال م مطروحا قيقية ا ا بقيم دورة ل اية و و ا يل عند فتقيم الزراعية

الزرا للمنتوج قيقية ا القيمة غ عن الناتج ح الر أو سارة ا ت تث و البيع نقطة عند املقدرة اليف الت

ا ف حصلت ال للدورة الصافية يجة الن 2.ضمن
  

عباء -4 و املخاطر   :مؤونات

عندما       سابات ا تدرج و ، مؤكد غ ا مبلغ ون ي خصوم عباء لكيانمؤونات ون يي قانو ام ال

حادث عن ناتج ضم أو.... أو ام ل ذا إلطفاء ا ضرور أمر ون ي موارد خروج املحتمل من ون ي عندما ،أو

موثو  تقديرا ام ل ذا بتقدير القيام يقوم منھعندما يل. ق س ع سابات ا املدرج املبلغ ون ي

املع ام ال سقوط ح ا تحمل الواجب للنفقات تقدير أفضل و املالية السنة اية عباء  .3مؤونات

خرى  -5 املالية صوم وا   :القروض

القروض تقيم للمقابليتم قيقية ا القيمة ال ا لف ت حسب صل خرى املالية صوم وا

اليف الت طرح عد املستلم االصا تنفيذ عند املستحقة عة املالية. التا صوم ا تقيم قتناء عد

ال صوم ا ناء باست قيقية ا ا التجاريبقيم التعامل لألغراض ا الت. تمتحياز شر قةت امل اليف

القرض مدى ع حسابية بصورة إصداره أو قرض سديد وعالوات القروض من قرض ع صول ل تبة امل

القرض اليف ت إ تضاف 4.و
 

القروض - و املصرفية الكشوف ع تبة امل  .الفوائد

تالك - القروضا اليف ت كذلك و بالقروض املنغلقة سديد ال عمليان أو صدار   .عالوات

التمو - يجار عمليات ا تقتض ال املالية   .عباء

                                                             
رقم121املادة1 القانون ذكره،19العدد11-07 من سبق  .مرجع
رقم123املادة2 القانون ن، 19العدد11-07من الفقرت ذكره سبق  .13 – 12ص1،2مرجع
رقم125املادة3 القانون ن11-07من الفقرت ، ذكره سبق مرجع  .15ص 1،3العدد
القانون126املادة4 ن19لعددا11-07من الفقرت ذكره سبق  .14ص1،2 مرجع
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ية - جن بالعمليات القروض عن الناتجة الصرف   .فوارق

املالية املنتوجات و عباء   :تقييم

واملنتوجات       عباء ترتبتؤخذ ال املالية سبة بال تلعق و الزمن النقضاء تبعا سبان ا فوائدالاملالية

ا خالل   .من

تقلتدرج ال شروط التأجيل ذا منح أو الدفع تأجيل ع صول ا ا اجل من ال العمليات سابات ا

املا لفة الت أو املا يراد طرح عد قيقية ا ا بقيم السوق شروط بالتأجيلعن املرتبطة   .لية

لفة الت تناسب ال للعملية قيقية ا القيمة و للمقابل سمية القيمة ن ب الفارق سابات ا يدرج

كمنتجات و ي املش حسابات مالية كأعباء املمنوح أو عليھ املتحصل للقرض ة مالية) إيرادات(التقدير

ع البا  .1حسابات

الثالث اصةطرق : املطلب ا العمليات عض وتقييم   .يل

كة-1 مش بصورة املنجزة   .العمليات

مة 1- 1 املسا شركة  : عمليات

بص تتم ال كةورةالعمليات عمش أك أو طرفان فيھ يتفق عاقدي اتفاق كة املش املصا أو

كة املش املراقبة تحت اقتصادي شاط   .ممارسة

املحاسو بالتنظيم و التعاقدية الشروط ع متوقف ن م املسا من م مسا ل لدى العمليات ذه ل

ن م املسا اء الشر يقرره   .الذي

قانونيا املعروف وحده و مس طرف من ممسوحة كة مش بصورة املنجزة العمليات حسابات ون ت عندما

الغ طرف امل. من العمليات منتوجات و أعباء ون ذات منتوجات و أعباء مشمولة كة مش بصورة نجزة

ل ش إليھ عود ال يجة الن قسك يل ع يقتصر ن خر ن م املسا اء الشر من واحد ل و املس

أعباء أو   .منتوجات

كة مش بصورة املنجزة العمليات تقت عديعندما أصول أو واحد ألصل كة املش وامللكية املراقبة ،، دة

من حصتھ ع ادة ز صوم وا صول من قسطا سابات ا يدرج ن م املسا اء الشر من واحد ل فإن

عباءأاملنتوجات   .و

مة مسا ن املشارك من ل يجوز منفصلة مؤسسة إطار كة مش بصورة العمليات تنجز فإنعندما ،

عباء و يجة الن و صوم وا صول إليھ عود الذي القسط سابات ا م م واحد ل يدرج ن املشارك

كة املش املؤسسة نة ز ا تدفقات و املنتوجات   .2و

العمومي 2 -1 املرفق   :امتيازات

صاحبة املؤسسة انية م أصول ل للتنازل املوضوعة صول فإن العمومي املرفق امتياز إطار

شآت بامل اصة ا نتاجية للطاقة العمومي املرفق من املطلوب املستوى يكفل ، امتياز ف املتنازل

                                                             
القانون127ملادةا1 الفقرة19العدد-11-07من ص01، ذكره سبق  .15،مرجع
ص2 ذكره سبق مرجع عالوي،  .15ضر
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بصور  و مالئمة مؤونات بواسطة قتضاء عند أو ات ال س أجلباستعمال من مؤونات ق طر عن خاصة ة

  .1التجديد

الغ 3 -1 ساب املنجزة   :العمليات

،وال خرى طراف حسابات وكيل بصفتھ أخرى أطراف ساب الكيان ا عا ال العمليات تدرج

ساب الكيان ا عا ال للعمليات سبة بال ،أما النتائج حساب يتلقاه الذي جر إال الوكيل ل

اعباء أو نواتج ، ا نوع حسب بأنھ حساباتھ تدرج باسمھ   .ال

املدمجة  -2 سابات ا و الكيانات لتجميع   :دماج

شر ب عدو كيانات عدة أو كيان ع يميمن أو يراقب و الوط قليم داخل رئ شاط أو مقر لھ كيان ل

للمجموعة مدمجة مالية كشوف سنة تقديمل إ املوحدة أو املدمجة سابات ا ذه دف و ل، ك

املالية الوضعية و ات واحداملمتل كيان انت لو كما الكيانات ملجموع يجة الن حساب 2و
. 

الفروع2-1   :إدماج

ي كما الشامل امل الت ق طر وفق يا محاس الفروع   :3تدمج

انية - ا:امل قيم محل فتحل املدمجة الكيانات سندات عدا فيما املدمج الكيان ات ممتل عناصر جميع تأخذ

امل صوم ا و صول عناصر مجموع ية حسبر املحاس املحددة و الكيانات ذه اصة ا موال لرؤوس كبة

دماج   .قواعد

النتائج- حساب املجموعة: جدول قبل من املنجزة العمليات املدمجةإحالل الشركة عمليات الشركة(محل

ا)  م بي فيما املجموعة من جزء ال الكيانات قبل من ة املعا العمليات ناء   .باست

املالية- الكشوفات ق للكيان :م سمح ال مية ذات املعلومات جميع ع يحشتمل ال بالتقدير

يج ن و املالية الوضعية و ات وممتل جميعملحيط ن ب دماج محيط لتغي جدول يحتوي كما ، املجموعة ة

ندات املس ع التنازل و قتناء عمليات بفعل بھ أثرت ال   .العمليات

املشاركة2-2 الكيانات   .إدماج

ك املش فيھالكيان يمارس كيان أو كيان وال فرعيا كيانا س ل و ف ، وظا م نفوذا املدمج الكيان

كة مش بصورة تتم عمليات املعادلةإطار قة طر حسب املجمعة سابات ا إعداد عند مات املسا تدرج و

ي   :كما

انية- املشارك:امل الكيان يجة ن املجموعة حصة ساب اح و السندات ا تمثل ال صة ا ضمنإحالل

املدمجة النتائج   .حسابات

النتائج - حساب يجة:جدول ن ساب ا خذ مع ن يجة الن املجمع حصة خاص عنوان تحت يقدم

يجة الن ذه املشارك   .الكيان

                                                             
القانون132املادة1 ن19،العدد11-07من ذكره5،6الفقرت سبق  .15صمرجع
النظام2 فق و املعمقة املحاسبة وام الدوليةجمعية املحاسبة معاي و ديد ا املا زائراملطبوعاتديوان/ IRRS - IASاملحاس ا امعية 2010ا

 .47ص
املؤرخ3 لية26القرار رقم2008 جو القانون العدد11-07من ة زائر ا ة ور م ل الرسمية دة ر ا ، املحاسبة و التقييم لقواعد 19املحدد

ص ذكره سبق  .16مرجع
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و السندات اقتناء لفة ت ن ب بالفرق ول دماج فارق تحديد يتم دماج محيط كيان أي دخول ولدى

معاد الغ يحصة يجا ول دماج فارق ون ت و ، الكيان ذا ل عة التا اصة ا موال لرؤوس ا تقييم

عنص من العموم مختلفةع قة بطر ما م ل عا ن   .ر

التقييم - لنفس:فارق قيقية ا القيمة و للتجديد القابلة صول لعناصر ية املحاس القيمة ن ب الفرق و

خ بتار السنداتالعناصر   .اقتناء

قتناءف - القابلة: )Good Will( ارق صول عناصر اقھ إ يمكن ال الذي الفائض دماج فارق و

  .للتجديد

فارق - ضمن امل ال بمبلغھ إدماجھ يتم وناتھ م مختلف ن ب ول دماج فارق تقسيم من التمكن عدم و

ي إيجا ان إذا صول ادة ز ل ش انية امل ة ار ا الغ صول ضمن يا محاس ل ،و قتناء

القيوانخفاض مع مقارنتھ يتم جرد عملية ل وعند ، سل ان الإذا مادية الغ للعناصر النفعية مة

لھ   .ش

املركبة 2-3   :الكيانات

تلك - دون من القرار التخاذ اتي س املركز لنفس خاضعة اقتصادية مجموعة ل ش ال الكيانات تقوم

، واحد بكيان مر علق لو كما املركبة سابات ا بإعداد ، بالسيطرة قانونية روابط ا ط تر يخضعال

عدم خصوصية مراعاة مع املدمجة سابات با اصة ا جراءات و القواعد نفس إ ا تقديم و ا إعداد

رأسمال مة مسا روابط   .1وجود

التمو -3 يجار   :عقود

ق ا للمستأجر املؤجر بمقتضاه عطي ومستأجر مؤجر ، ن طرف ن ب م م عقد و ل التمو إيجار عقد

واستخدام املخاطر و للمنافع ل ل تحو مع ، يجار ف مصار مقابل معينة زمنية ة لف العقد محل صل

مبدأ من انطالقا و العقد مدة اء ان عند امللكية ل يتحو القانو ر الظا ع العم الواقع ذاغليب يدرج

سابات ا   .2صل

جل -4 لة الطو   :العقود

و بداية خ توار تقع دمات ا و السلع من مجموعة أو ، خدمة سلعة بإنجاز جل أجل ل طو عقد يتعلق

ب مر يتعلق و ن مختلفة دورات   :  اية

البناء -   .عقود

ية - بي أو مالية أصول إصالح   .عقود

دمات - ا تقديم   عقود

العقود ساب ن قت طر عتبار ن ع خذ مكن   :و

التقدم -أ قة يجة : طر ن بذلك وتحرر دمة ا أو عمال تقدم ة وت حسب يرادات و اليف الت ل

العملية إنجاز سبة حسب   .محاسبة

                                                             
التطبيق1 متطلبات و الدولية للمعاي ستجابة ن ب املا املحاس النظام ، يوسفي صرفيق سة ت جامعة ، ماجست رسالة  .73.ن
سنو 2 الدوليةشعيب ية املحاس ملعاي طبقا املؤسسة محاسبة زءIRRS-IASق، زائر2ا ا بوداود ة زائر ا الشركة  .2009مكتبة
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نجاز -ب قة املحاس : طر يل ال بتطبيق سمح ال العقد طبيعة أو الوحدة ة معا نظام ان إذا

للع ائية ال يجة الن انت أو التقدم املقبولحسب من ون ي فإنھ ا ف موثوق بصورة ا تقدير يمكن ال قد

محتمال ا تحصيل ون ي ال تة املث عباء مبلغ إال كإيرادات ل ال أن سيط الت يل س   .ع

اليف ت إجما أن املحتمل من أنھ ر يظ خ التار ذا معروفة او طارئة حوادث فعل و رد ا خ تار عند

أ ون ست ردالعقد ا خ تار عند إيراداتھ من نجاز(ك عد متوقعة سبة)خسائر بال مؤونة ن و ت ،يتم

املحاسبة يالت ال تو لم الذي للعقد جمالية سائر   .ل

املؤجلة -5   :الضرائب

قة طر املؤجلة الضرائب ةفرض سو امل يجة الن ع كأعباء بة الضر عبء يل تتمثل محاسبة

فقط الدورة   .لعمليات

للدفع القابلة اح ر بة ضر مبلغ عن عبارة املؤجلة بة صل(الضر ع مؤجلة قابلة)ضرائب ادأو  لالست

صوم( ا ع مؤجلة مستقبلة) ضرائب دورات   .خالل

حساب و انية امل ل عنو املؤجلة الضرائب يجة   :الن

ما،وأخذ - لفة ت أو إليراد املحاس ثبات ن ب الزم نالفارق ع قادمةعتبارنا لدورة بائية ا يجة الن

متوقع   .مستقبل

ي - با زا قابلأو ال الضر جبائيةللتأجيلالفرض اح أر اإ سو م ان مستقبليةإذا ضرائب أو

املتوقع املستقبل   .مختلفة

ذ - ا التعديل املالية- عمليات القوائم إعداد إطار تمت ال ة املعا وإعادة   1ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

                                                             
رقم1 نالفقر 19العدد11-07القانون ص2-1ت ذكره مسبق  .19،ص18مرجع
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الفصل   :خالصة

ت         وج ال لإلنتقادات يجة كن زائري،جاء ا املا املحاس النظام أن ستخلص سبق ما خالل  من

سابقا مطبقا ان الذي الوط املحاس   .للمخطط

و ما،ف بلد سود ال ية املحاس املمارسات و القواعد من مجموعة املا املحاس النظام عت بحيث

ا وإثبا ا عمليا يل و ب تبو املؤسسة ساعد ال سس و واملبادىء القواعد شمل الذي طار

والدف الت املحاسال النظام تتضمن ،وقد املالية ا وضعي عن ة واملع الصادقة الصورة ا ل عطي ي اتر

جديدة تقييم وقواعد وقيم يم   . مفا
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يد   :تم

للدور نظرا الوجود بالغة مية وأ فائدة من ا ل ملا للمؤسسات املدعمة الوسائل و املوارد من يتات التث عت

يتات التث تحتل ا،حيث م إيرادات وتحقيق للغ ا تأج أو ا ،إنتاج ا اقتنا خالل من سواء تلعبھ الذي

ا أنواع ية،مالية(بمختلف ة،عي ال)معنو ك زء املؤسساتا لدى ا ونوع ا م بحسب املالية قوائم

وإدراج تقييم قواعد من الدولية ية املحاس واملعاي املا املحاس النظام بھ جاء ما وفق ا تقييم فإن التا و

عليھ ان ما غرار ع ارج ا ا ملتعامل أو ا ل سبة بال املالية القوائم وموثوقية مصداقية من يد س

الوطا املحاس   .ملخطط

ما أساس و وع مباحث ثالث إ الفصل ذا نقسم س   :تقدم

ول  واملادية : املبحث ة املعنو يتات التث وتقييم وم   .مف

ي الثا واملادية : املبحث ة املعنو يتات نازل (التث ن تالك،خسارة   .)ا

الثالث املالية : املبحث يتات   .التث
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ول واملادية: املبحث ة املعنو يتات التث تقييم و وم   :مف

رقم        املعيار تطرق إ38لقد املعيار ذا دف بحيث ة املعنو يتات التث إ الدولية ية املحاس املعاي من

م معيار بالتحديد ا تناول يتم ال ا وتقييم ة املعنو لألصول ية املحاس ة املعا كمابيان آخر دو حاسبة

الدو املحاس املعيار اIAS16عرض ل املحاسبة ة املعا يت تث إ دف الذي و املادية يتات التث   .إ

ول  واملاديةم: املطلب ة املعنو يتات التث وم   .ف

املادية        و ة املعنو يتات التث وم مف إ املطلب ذا التطرق تم افابتداءس ع شروط إ ا ف عر من

ا حسابا س كذا و   .ا

ة: أوال املعنو يتات التث وم   .مف

ة - املعنو يتات التث ف   : عر

عامة بصفة يتات التث ف عر إ شارة أوال ب ي ة املعنو يتات التث ف عر إ املرور   .قبل

يتات - التث ف الثابتة: ( عر ا) صول جاء ةكما ار ا غ صول تلك املا املحاس النظام

سنة من ألك و املؤسسة بحوزة ون ت ال املالية و ة املعنو و ية   .1العي

ة - املعنو يتات التث ف مادي : عر وجود ل ل س ل و تقنية غ أصول ا أ ع ة املعنو يتات التث عرفت

شاط إطار املؤسسة قبل من مراقبة ون العاديوت للمؤسسة(ا ا مل تكن لم إن و املحل: مثل) وح رة ش

ستغالل ورخص اءات ال ، عالم برامج ، ة التجار العالمات ،2.  

ةش- 2 املعنو يتات بالتث اف ع   3:روط

يص - لل قابل يمك:عنصر غيةمعروف صول بقية عن بمفرده عزلھ ون ، إيجاره لھ، وتحو انتقالھ

امات وال حقوق ا ع شأ ت عقد محل ون ي أن كما ،   .تبديلھ

رقابة - تحت منھ: مورد الغ استفادة تمنع أن ا ل يمكن و اقتصادية مزايا خاللھ من املؤسسة   .تحقق

منتظرة - مستقبلية اقتصادية مزايا   .وجود

موثوق - بصفة صل ذا لفة ت تقييم   .فيھيكمن

ة-3 املعنو يتات التث حسابات   : س

دول ا وفق املا املحاس النظام وفق ة املعنو يتات التث حسابات س توضيح :ييمكن

                                                             
العامة1 املحاسبة ، كنتوش سابات(عاشور ا سي آليات و مبادئ و للنظام) أصول ،الساحةوفقا امعية ا املطبوعات ديوان ، املا املحاس

، زائر ا ، عكنون بن ، ة  .93،ص2011املركز
زائر2 ا ، للطباعة متيجة ، الدولية املحاسبة معاي و املالية املحاسبة ، ن بوت  ..133،ص2010محمد
ص3 املرجع نفس ن، بوت  .133محمد
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دول ةيو) I 01-(رقما املعنو يتات التث   :حسابات

ـــــــــــــــــساب   شـــــــــــــــــــــرحھ  ا

ة20/ح املعنو يتات     .التث

يت203/ح للتث القابلة ر التطو ف     .مصار

  

ا204/ح شا ما و املعلوماتية   . برمجيات

ف املصار ببعض خاص ساب ا ذا

مواقع و مجيات ال إنتاج أو شراء املتعلقة

نت   .ن

  

  

العالمات205/ح الرخص، اءات ال املماثلة   متيازات

من تمت ف مصار عن عبارة ساب ا ذا

إ ع، املخ إ ممنوحة حماية ل ش ة م أجل

براءة استغالل حق من املستفيد إ املؤلف،أو

إ ،أو فنية أو أدبية ملكية ،حق ل ،مؤ ادة ،ش

شروط عض تحت تنازل  SCFحامل

  

  

الشراء207/ح   .فارق

الناتج السل أو املوجب الشراء فارق و

أو دماج أو الشراء إطار املؤسسات تجمع عن

للتمي قابل غ أصل الشراء فرق عت ، التوحيد

ال ة املعنو يتات التث عن يم أن يجب التا و

للتمي قابلة أصول عت ا ف عر   .حسب

خرى 208/ح امللموسة غ تات ة  .املث املعنو القيم با ساب ا ذا ل

الذكر ال السابقة سابات ا ا   تتضم
  

الدولية: املصدر املعاي وفق املالية املحاسبة الوا ، يع ر بن   . IAS/IFRSحنيفة

املادي:ثانيا يتات التث وم   :ةمف

املادية-1 يتات التث ف   :عر

التث01- 221املادة املا املحاس النظام املاديةعرف ية(يتات ي) العي   :اآل

"، ستعمال ، يجار ، دمات ا وتقديم ، نتاج أجل من املؤسسة تحوزه عي أصل و العي يت التث

املالية السنة عد ما إ استعمالھ مدة ستغرق أن يفرض الذي و ة إدار   .1ألغراض

دراج -   :شروط

معا -  ن الشرط فيھ توفر إذا مادي بأصل اف ع   :يتم

ا - ف موثوق قة بطر صل تقييم   .يمكن

مستقبلية - اقتصادية منافع ع صول ا املحتمل من ون ي   .أن

                                                             
1، ج ر بوعر ،برج جيط شر ال ،دار املا املحاس النظام وفق العامة املحاسبة ، عطية الرحمان  2،ص2009عبد
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تحمل - و إيراداتھ من املستفيد املؤسسة أن أي املؤسسة طرف من مراقب و ن للتعي قابل ون ي وأن

استعمالھ عن الناتجة عباء و اليف   .الت

املاد -3 سابات ا يتات تث   :يةدراسة

النظام - التاليةحسب سابات ا استعمال إ يؤدي مادية يتات كتث العنصر اعتبار فإن املا   1:املحاس

ملموسة21حساب - يتات   .تث

  .أرا211حساب -

أرا211حساب -   .يئة

ي213حساب -   .مبا

صناعية215حساب -  أدوات و ،معدات تقنية   .تركيبات

أخرى218حساب - ملموسة يتات عالم(تث زة أج ا م مكتب معدات ، اجتماعية ات ،تج نقل معدات

أعاله سابات ا واردة غ يتات التث من ا وغ املتداولة   ).الغالفات

للتنازل22حساب- يتات   .تث

نجاز232حساب - قيد ملموسة يتات   .تث

يقات238حساب- يتاتس التث طلبات   .ع

امللموسة286حساب- يتات التث تالك   .ا

املادية-4 صول وفصل جمع   .مبادئ

مايذا ا م و ما بي فيما الفصل أو املادية صول لتجميع املبادئ من مجموعة تطبق   2:طار

تمام - مستعملة انت لو النفعية القيمة ذات العناصر عت أن ايمكن استخدام تم ال املالية السنة

يتات تث ل ش ع سابات ا تدرج ال ا فإ وعليھ ، ا   .ف

ا   - استعمال إذا يتات تث ل ش ع سابات ا صوصيات ا ذات الصيانة معدات و الغيار قطع تدرج

مالي سنة من ألك ا استخدام عزم املؤسسة انت و ، أخرى ية عي تات ب بت واحدةمرتبط   .ة

منافع - توفر انت أو مختلفة ا نتفاع مدة انت إذا منفصلة عناصر انت لو كما ونات م أصل عا

مختلفة ة وت   .حسب

ي الثا واملادية: املطلب ة املعنو يتات التث   .تقييم

ول ة: الفرع املعنو يتات التث   .تقييم

عند       ة املعنو يتات التث ا. نتفاءتقييم دخول لفة بت ة املعنو يتات التث تقييم نتفاء(يتم لفة ونم)ت ،

لفة الت تحديد ا ق طر حالة ل ل حاالت ع   :3وأر

منفردا: أوال يت التث ع صول يق:ا الة ا ،ذه عليھ صول ا لفة بت يت التث الشراء(يم لفة ) ت

بالعملية، قة امل املباشرة اليف الت إليھ مضافا الشراء سعر ساوي   وال

                                                             
،ص1 ذكره سبق يع،مرجع ر بن  .264حنيفة
ذكره،ص2 سبق ،مرجع كنتوش  .100-199عاشور
ص3 ذكره سبق مرجع ، ن بوت  .136محمد
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الشراء التحف =سعر ل منھ مطروحا الشراء الدفعسعر يل خصم ذلك بما   .يضات

املباشرة اليف املع= الت يت التث شغيل بداية ع ن القائم ن املستخدم اليف امل+ ت غ + باشرةعاب

يت التث س   .اختبارات

لفة الت ذه ضمن تدخل ال اليف ت ناك   : و

العامة- و ة دار ف   .املصار

البداية- عند العمليات ار-خسائر ش ذلك بما نطالق اليف   .ت

ما- شاط ل تحو اليف   .ت

الداخل:ثانيا من سبة املك ة املعنو يتات ر(التث التطو داخل):مرحلة املنتج املعنوي يت التث يقيم

  املؤسسة

املعنوي  يت التث بصفة ا اف اع من ابتداءا نتاج لفة ت حساب املؤسسة وتبدأ ، نتاج لفة   .1بت

التبادل: ثالثا عند ة املعنو يتات التث ا : تحصيل إدراج تم و تقيم ا فإ ة املعنو يتات التث تبادل حال

العادلة يتبالقيمة التث ل فإنھ بمصداقية ، العادلة القيمة تحديد انية إم عند أي مر عذر إذا أما ،

عنھ املتخ يت للتث ية املحاس بالقيمة عليھ   .املتحصل

عا تجمع:را يجة ن يت التث ع صول تجميع : ا إطار عليھ صول ا حال املعنوي يت التث يقوم

بالقيمة) اندماج( ات عليھشر صول ا خ بتار   .العادلة

حكومية:خامسا منحة خالل من معنوي يت تث ع صول أصل : ا امتالك املمكن من االت ا عض

أو ل بتمو ومة ا تقوم عندما ذا يحدث وقد ، ومية ح منحة خالل من رمزي مقابل أو لفة ت بدون مادي

املحا معيار موجب و ، ما ملؤسسة مادي غ أصل العشرونتخفيض الدو املؤسسة20سبة تختار ،فقد

مبدئيا العادلة القيمة بمقدار املنحة و املادي غ صل من ل ب اف   .2ع

ي الثا ة: الفرع املعنو يتات التث   .إدراج

ي كما املا املحاس النظام وفق ة املعنو يتات التث   :تدرج

قبل : أوال من املنتجة ة املعنو يتات ن:املؤسسةالتث ب نتاجية ا عمليا خالل املؤسسة تتم أن يجب

ن   : مرحلت

البحث الدو : مرحلة املحاس للمعيار عليھIAS38وفقا متحصل معنوي عنصر أي ل أن يجب ال

البحث داخ(خالل مشروع ع البحث مرحلة خالل تفوق) أو ال البحث ع مشار ألن صول ضمن

أو مستقبليةنتاج اقتصادية منافع ع صول ا احتمال مقياس ستو ال ق سو 3ال
.  

ر التطو ية :مرحلة العي يتات التث ل أن يجب وال ر التطو مرحلة خالل النفقات توفرتشمل إذا

ي ما   :ع

-  ، نتا العمل ادة ز إ تؤدي صل عديالت إلجراء س النفقات صلذه طاقة ادة   .وز

                                                             
،ص1 املرجع  .136نفس
شنوف2 واوشعيب ،بود ة زائر ا الشركة مكتبة ، ي الثا زء ،ا الدولية ية املحاس للمعاي طبقا املؤسسة  .141-140ص2009،محاسبة
3، الدولية املحاسبة بحار،معاي الزرقاءIAS/IFRSحسنة وراق  .121،ص2009،
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- ، النفقات ذه املرتبطة العمليات النجاز ذلك غ و املالية و التقنية القدرة و القصد للمؤسسة ون ت أن

البيع أو ستعمال أجل من   .وذلك

ا - موثوق قة بطر ا قياس يمكن النفقات   .ذه

  

ساب قيدين : 203ا لة م و تة مث ر تطو ف   :1مصار

ي:1القيد كما عادية بصفة عباء يل   :يتم

حساب

  

  دائن  مدين  البيان  حساب

6XX   

 

  

512 

فاملصا/ح   ر

املوردون                             او   البنك

  XX      

XX    

  

ة: 2القيد معنو كأصول ة املعت عباء   :  يل

  مدين  مدين  البيــــــــــــــان    حساب

 203   

 

  

      731   

تة مث ر تطو ف   مصار

ة معنو ألصول ت مث   إنتاج

   XX      

XX    

  

ساب عالم: 204ا   برنامج

ن حالت وفق التا: ل القيد ل املؤسسة طرف من قتناء   :حالة

  دائن  مدين  البيان  حساب  حساب

   204  

 

  

731 

عالم  برنامج

يتا التث   تموردو

 XX   

XX    

  

 

  

قيدين:  ثانيا وفق ل املؤسسة قبل من امج ال   :إنتاج

  مدين  مدين  البيان  حساب  حساب

  6    

    512   

نتاج ف   مصار

املوردون  أو   البنك

  XX    

    XX    

  

                                                             
املا1 املحاس النظام تطبيق ،دور بدوي الدولية) SCF( إلياس املعاي س)  IAS/IFRS( وفق ماج ،رسالة املالية القوائم من م الت أثر ة معا

ص زائر ا ، ورقلة ، اح مر قاصدي جامعة ، ة التجار  .28العلوم
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  مدين  مدين  البيان  حساب  حساب

 204   

  

  

   731     

عالم   برامج

ة معنو ألصول ت مث   إنتاج

    XX      

   XX    

  

ساب ةيامت:  205ا تجار عالمات رخص ،   .ازات

  دائن  مدين  البيان  حساب  حساب

 205       

  404أو512

ة تجار عالمات رخص   امتيازات

يتات التث موردو أو   بنك

 XX    

  XX   

  

ساب قتناء:  207ا   .فرق

دائنا أو مدينا ساب ا ذا ون ي أن يمكن و سلبيا أو إيجابيا ان سواء قتناء فارق فيھ ساب ا ذا وف

الثابتة صول ضمن انية امل إلزاميا ر   .املاليةيظ

خرى  : 208سابا ة املعنو   صول

ح خرى ة املعنو صول يل تم ا208/و خاص حساب املا املحاس النظام ا ل يخصص لم ال

التا القيد ون   :و

  دائن  مدين  البيان  حساب  حساب

  208    

5 /4  

خرى /ح ة املعنو يتات  التث

سابات ا أو خرى طراف حساب إ

  .املالية

  XX      

XX      

  

ي الثا ية: الفرع العي يتات التث  .تقييم

ا: أوال دخول خ تار منذ ية العي يتات التث   .تقييم

ما    ا حصر يمكن للتقييم طرق عدة ناك حيث شاة امل إ ا دخول ظة منذ للتقييم صول تخضع

  :ي

التالية االت ا وفق يا محاس ل و يتات التث قيمة تتحدد ، شأة امل املالية الذمة إ الدخول خ تار   :1فعند

الشراء - لفة بت ل بمقابل املقتناة يتات   .التث

نتاج - لفة بت ل شأة امل قبل من املنتجة يتات   التث

ا - بقيم ا تقيم مقابل بدون املقتناة يتات   .البيعيةالتث

                                                             
الدولية1 ية املحاس املعاي ديد،و ا املا املحاس النظام وفق املعمقة وام،املحاسبة زائر،ديو IAS/IFRSجمعة ا امعية ا املطبوعات ان

 .47ص2010،
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اقتناء-1 ية) شراء(حالة العي يتات اتفاق  : التث عن الناتج الشراء لفة ت خالل من قتناء لفة ت تتحدد

ا د س ال بائية ا الرسوم من ا غ و مركية ا قوق ا إلية ،تضاف املعاملة إجراء خ تار عند طراف

ق امل النفقات وكذا بائية ا دارة من ووضعھاملؤسسة العنصر مراقبة ع صول ل مباشرة املقدمة ة

ستعمال   .1حالة

تحتوي - ال و ا اقتناء لفة بت ية العي يتات التث يIAS16ل   :ما

الشراء - سعر إ للوصول ة تجار خصومات وتطن جاع لالس القابل الرسوم خارج الشراء   .سعر

ف - مصار ن ن دس امل عاب ،أ النقل ف مصار مثل صل استعمال لبدأ ة الضرور املباشرة اليف الت

املوقع يئة   .....تحض

صل - لتفكيك املتوقعة ف   .املصار

املتوقعة - ستعمال ة ف اء   .ان

يازة - با املتعلقة عباء عض ، شغيل ال  ..2تجارب

لة امل لفة الت من التالية العناصر ث س   :و

العامة - عباء و ة دار ف   .املصار

استخدامھ - و تركيبھ اية ن ب املمتدة ة الف طوال ت املث املمتلك ء ال وضع بمناسبة ا م املل ف املصار

العادية   .3بقدرتھ

يتات- التث القتناء املمول القرض لفة املاباست.املاديةت املحاس النظام بھ املرخص يار ا تبقي ناء

القرض" لفة الدو" ت املحاس املعيار عليھ نص   . IAS23ما

قتناء لفة الشراء=ت قتناء+ ثمن اليف   .ت

قتناء   :طرق

القروض- ق طر عن ل   .التمو

عالنات- ق طر عن ل   .التمو

  .يجار-

عند - املباشر سديد   .قتناءال

ية املحاس ة املعا تختلف ل التمو طرق واختالف سديد، ال طرق اختالف   وحسب

نقد1-1 شراء املباشر(حالة سديد يتات) :ال التث عناصر ي ش أن للمؤسسة مباشرةيمكن سديد ال مع

الدفع يل خصم من ستفيد أن يمكن لذلك لة م مرور انتظار   .4دون

القيد يل   :التايمكن

  

                                                             
املالية1 املحاسبة نظام ، عالوي ا"ضر تطبيقا و سابات ا ص" س زائر ا ، الزرقاء  .25وراق
،ص2 ذكره سبق مرجع ، يع ر بن  .256حنيفة
رقم3 التنفيذي رقم156-08مر القانون املا11-07من املحاس النظام ،العدداملتضمن الرسمية دة ر ا املوافق1928ن ول يع 25ر

 .7ص2009مارس
ص4 ن ذكره سبق ،مرجع يع ر بن  .269حنيفة
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  الصندوق 53/ح21/ح  

  
  

  

ساب1-2 ا ع شراء معتادة: حالة غ ات لف سديد ال يؤجل لة(عندما كما) طو سعره صل ل

الشراء عند الدفع تم القيمة(لو ع الزمن أثر ات) نبعد لف تحمل مالية ف كمصار عت والفرق ،

  .1القرض

الشراء خ لتار املوافق السعر يحدد لم املباشر(إذا سديد ال ن) عند بتعي ية العي يتات التث لفة ت ع تحصل

حا( ا) تقييم م قرض بمعدل املسددة   .بدفعات

الشراء خ تار عند الية ا للقيمة ة املساو العادلة القيمة ، الة ا ذه قتناء لفة خ(ت تار

يل   ).ال

  40/ح21/ح

 

 استالم  

 

ح661/ح   404/فوائد

  

  

  

  53أو512/ح404/ح

  

    سديد
  

القروض1-3 اليف ت رسملة ق طر عن يتات التث ع صول ا: ا إدراج الواجب العناصر ذكر عند

ال اليف ت ناء است السابق قتناء لفة اقت نا اعت و املاروض املحاس النظام أن إال مالية ف مصار

البند املحاس03-336يرخص للمعيار تطبيق ذا و للقروض ية املحاس ة للمعا ثانية قة طر استعمال

  .IAS/03الدو

ية-2 العي يتات التث إنتاج   :حالة

املؤسسة إ ا دخول عند نتاج لفة بت تقيمان العناصر من نوعان   :يوجد

النظام حسب ا لذا املؤسسة قبل من املنتجة يتات التث و للبيع ة املوج املؤسسة قبل من املصنعة املنتجات

التالية العناصر إضافة ق طر عن ا عل صول ا يتم ألصل نتاج لفة ت فإن ، املا شراء- :املحاس لفة ت

ولية   .املواد
                                                             

ص1 الثابتة صول قياس أساسية يم ،مفا عطا بن حيدر ع  .83محمد
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لإلنتاج- املباشرة اليف   .الت

غ- اليف ةالت املتغ و الثابتة لإلنتاج   املباشرة

لإلنتاج1- 2  املباشرة اليف د: الت ا ع توز يتم ال حسابو تلك دمةن ا أو صل لفة ت إ وسيط

  .املحددة

لإلنتاج 2-2 مباشرة غ اليف مثل:الت نتاج م عن بمعزل ثابتة تبقى   :ال

تالك ا حصةحصة و التفكيك اليف ت تالك ا قتصاد ا إل يضاف ، الصناعية ات التج و ي املبا

مثل ة املعنو يتات التث تالك مجيات:ا وال ر التطو ف   .مصار

لإلنتاج  3 -2 املباشرة غ اليف نتاج: الت م ،وفقا مباشر ل ش با تقر إ مباشرة تتغ مثلال

ولية منتجةاملوارد وحدة ل ل لإلنتاج ة املتغ اليف الت ع توز يتم ، املباشرة غ العاملة اليد و املباشرة غ

نتاج شاءات إل الفع ستخدام أساس   .1ع

التبادل -3 عند ية العي يتات التث ع صول ا   :حالة

العادلة       ا بقيم سابات ا التبادل ق طر عن املؤسسة ا عل تحصلت ال ية العي يتات التث تقييم يتم

التالية نائية ست االت ا   :غال

ة- تجار حقيقة تمثل ال التبادل عملية   .ون

لألصل- العادلة القيمة تحديد ع القدرة   .عدم

يتات- التث لتقييم نائية است يةحاالت   .العي

للتفكيكال*  القابلة ية العي يتات   :تث

املا املحاس النظام إجماIAS16الدوأجاز ع توز يتم و يتات التث من منفصل جزء ونات م تحديد

حدا ع جزء ل عن املحاسبة يتم و لھ ونة امل جزاء ع يت التث لفة   ت

ة* الصغ الضعيفة( العناصر القيمة   ):ذات

ضمن ل ال الدورة خالل ليا لكة مس ا اعتبار يمكن الضعيفة القيمة ذات ة الصغ العناصر

الدورة أعباء ضمن ل الة ا ذه يتات   .التث

الصناعية* واملعدات الغيار   :قطع

ا ف ع و املخزون ضمن الصناعية واملعدات الغيار قطع أغلب عت ما إالعادة ، ا استخدام عند كأعباء

ية عي يتات تث ا اعتبار يمنك حتياطية واملعدات سة الرئ الغيار قطع ،ومعدات(أن ات تج ، ات ) ممتل

سنة من أك خالل ا استخدام املؤسسة تتوقع 2حينما
. 

 

 

 

 

  

                                                             
ص1 ذكره سبق مرجع ، وام  .50-49جمعة
ار2 ا غ صول وإدراج تقييم ، قر جامعةحكيم ماجست رسالة لسكيكدة، املنائية املؤسسة حالة دراسة ، املا املحاس النظام وفق ة

،1955أوت20 زائر ا ، سكيكدة  .84،ص2012،
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الثالث ية:الفرع العي يتات التث   .1إدراج

، ام س بقيمة انت سواء الكيان رقابة تحت ا دخول حيث املدين انب ا ية العي يتات التث ل

نتاج لفة بت ، الشراء لفة   . بت

الة ا حسب ستخدم و الدائن انب ا ا عقد الذي و ة للمعا ي الثا انب ا   .أما

و الة إما: ا ون ي الدائن ساب ا فإن ام س قيمة ق طر عن يتات التث دخلت املال101فإذا رأس

ستغالل أموال ،أو املخصصة موال ،أو الشركة مال رأس أو حولالصادر عمليات ، اء الشر حساب ،أو

ح املال ي456/رأس كما القيود ون ت حيث ،2:  

رقم

ساب   ا

 رقم    

ساب   ا

  دائن  مدين  البـــــــــــيان

21   
  

 

  

101  

يتات/ حمن يةالتث   .العي

ح مملوكة/ إ   أصول

خاصة ام إس بواسطة   .حيازة

XX   

 

 

XX 

 

  

  

رقم

ساب   ا

رقم

ساب   ا

  دائــــــن  مديــــــن  البـــــــــــيان

  456  
  

 

 

 

  

101  

ح اء/ من املالالعملياتالشر رأس   .ع

ح مملوكة/ إ   أصول

خاصة ام إس بواسطة   .حيازة

XX   

 

 

 XX        

  

ساب ساب  ا   ـــــندائــ  ـــــنياملد  البـــــــــــيان  ا

  21  
  

  

  

456  

  

ا/ حمن يتات يةالتث   .لعي

ح اء/ إ أسمالعمليات-الشر

اماملال إس بواسطة اءحيازة   .الشر

 XX   

 

  XX        

  

 

 

                                                             
قتصادية1 الدراسات ،مجلة املا املحاس النظام حسب يتات التث تالك ال ية املحاس ة ،املعا عوادي الواديمصطفى جامعة شورات واملالية،م

 .9ص5،2012العدد
ص2 ، ذكره سبق مرجع ، عوادي  .9مصطفى
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الة يتات:الثانيةا التث انت التاإذا القدي ون ي ق طر عن أي الشراء لفة بت دخلت ية   : العي

  

ساب ساب  ا   دائن  مديــــن  البـــــــــــيان  ا

    21  
  

  

404  

ح ية/ من العي يتات   .التث

ح عن/ إ حيازة يتات التث موردو

الشراء ق   طر

XX   

XX     

 

  

  

الثالثة الة التا : ا القيد ون ي نتاج لفة بت دخلت ية العي صول أو يتات التث انت   : وإذا

ساب ساب  ا   دائـــــــن  مديـــــــن  البـــــــــــيان  ا

  21  
  

  

    73  

ح ية/ من العي يتات   التث

ح دخول/ إ ت املث  نتاج

نتاج   بواسطة

 XX      

  XX      

  

  

يتات:  الثالثاملطلب التث تقييم   .إعادة

التقييم إعادة وم مف   : أوال

ما   يت تث تقييم إعادة عإن أو ية العي يتات للتث الية ا سعار ع اعتمادا الية ا قيمتھ تحديد و ،

املالية وزارة مثل قانونا بذلك املخولة السلطات ا شر ت ال الرسمية التقييم إعادة معامالت أوأساس

للضرائب العامة ة   .املدير

يتات   التث من فئة ل عناصر شمل أن يجب التقييم إعادة عملية أن ع املا املحاس النظام ينص كما

صول من محدد نوع أو صنف و املقصود يتات التث من فئة عبارة ،و محدد يت تث ع تقتصر ال ا أ و

ن معدات أو النقل معدات ذلك منتظمة....تاجمثال بصورة التقييم عملية إجراء املؤسسة اختيار حالة و

ا( سنو   .1)أي

ساب: ثانيا التقييم105ا إعادة ساب: (فرق ا مضمون و ف   .)عر

فارق   عادةل حالة) 105حساب(التقييمإ نما ب القيمة فائض حالة الدائن الطرف

ح القيمة جاء105/انخفاض قد و املدين م(الطرف   2:ماي) م.ن

ساب  ا التقييم105ل إعادة موضوع ون ت ال يتات التث وظة امل التقييم إلعادة القيمة فوائض

القانون الشروط ،إنحسب ساب) م.م.ن(ية ل الفرعية سابات ا ن يب غرار105لم وع يمكن الذي و

التالية سابات ا إ عھ توز الوط املحاس   :املخطط

، 105/ح ة الضر من معفى التقييم إعادة الوط(فارق املحاس املخطط ال) يقابل ساب ا ذا و ،

إعادة عمليات ألن نظرا حاليا بةستخدم للضر خاضعة ا فوائض ، حرة   .التقييم

                                                             
ص1 ج ر بوعر برج ، جيط شر، دارال ن املا املحاس النظام وفق املعمقة املحاسبة ، عطية الرحمن  .219-218عبد
،ص2 املرجع  .219-218نفس
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بة1050/ح للضر خاضع تقييم إعادة حساب(فارق الوط151إي املحاس   ).املخطط

التا التقييم إعادة لفرق املحاس يل ال ون ي   :حيث

ساب ساب  ا   دائن  مديــــــن  البـــــــــــيان  ا

2XX   
  

  

105  
ح يتات/ من   التث

ح التقييم/ إ إعادة فارق

.  

التقييمي عملية فارق   ل

  XX         

 

XX 

  

  

ف نقصان التقييمقيد إعادة   :ارق

  دائن  مدين  البيان  حساب  حساب

105 

 

 

 

      2XX    

حساب لتقييم/من إعادة   .فارق

يتات/حا   .التث

التقييم إعادة عملية   يل

  

     XX   

  XX   

  

التقييم: ثالثا إعادة داف ماي: أ   1:تتمثل

عالمي-1 دف خية : ال التار ا بقيم ال الية ا ا بقيم انية امل عناصر ار إظ   .أي

املا -2 دف اتجعلأي : ال افياتال و افيا و حقيقيا امصدرا تالك ا تم ال ات التج ل لتمو

املة   .بصفة

اقتصادية -3 داف ة : أ متقار شرائية قوة ذات نقدية بوحدة انية امل عناصر مختلف تقييم بذلك ع   .و

عا التقييم:  را إعادة لعدم السلبية   :  ثار

تالك  - أقساط يتاتاعتبار التث استخدام و يازة ل الفعلية لفة الت من   .أقل

ا- تالك ا تم ال يتات للتث املعوضة يتات التث ل لتمو افية ات تال ا تجميع من املؤسسة ن تمك   .عدم

للمحاسبة - عالمي الدور ع سلبا   . التأث

ي الثا واملادية: املبحث ة املعنو يتات تالك(التث تنازل ا   .)خسارة

السنوي   تالك إثبات جرد عملية ل بمناسبة املؤسسة عاتق ع يقع فإنھ ذر وا يطة ا بمبدأ عمال

ذمة لعناصر الصادقة الصورة ار إظ إ دف يتات التث عناصر من عنصر ل الذيال ،و سيدرجاملؤسسة

ع مطالب ثالث إ تقسيمھ خالل من املبحث ذا التاعليھ  :النحو

 

 

  

                                                             
1، ذكره سبق مرجع عطية، الرحمن  .228عبد
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ول  وطرقھ: املطلب تالك ف   عر

ول تالك:الفرع ف   عر

ماي ا م نذكر ف عار عدة تالك  :لال

طي:أوال ا تالك قة   .طر

تالك- قسط ف   :عر

ان     سلوب ذا ة ،وم طي ا تالك أسلوب و ة ساو امل قساط بأسلوب عرف قساطو

ة ساو م ة   .1السنو

س   بال تتم قة الطر ذه ستخدومنھ ال يتات التث وتناسب منتظماطة، ل ش يتم التث حياة مدار ع

ي اآل تالك قسط تحدد و ، بالتقادم أو باإلستخدام نتاجية الطاقة كب نقص   2:دون

يت(=تالكقسط التث لفة ردة–ت نتا) /ا   العمر

ي كما يت للتث نتا العمر معرفة خالل من تالك معدل تحديد مكن   :و

تالك نتا/100= معدل   .العمر

تالك قسط فإن التا تالك= و لإل القايلة تالك×  القيمة   .معدل

تالك لإل القايلة تالك× القيمة   .معدل

تالك لإل القابلة يت= القيمة التث لفة ردة–ت   .ا

تالكيو) II -02(رقمجدول    :مخطط

  

يت  السنوات للتث صلية لفة تالك  الت املتبقية  تالك  قسط القيمة

  الصافية

   1                            //        

   2                //        

   3                   //                         0  

الصافية ية املحاس صلية= القيمة لفة تالك-الت   .مجموع

تالك السابقة= مجموع للسنوات تالك أقساط الية+ مجموع ا السنة   .قسط

املتناقص: ثانيا تالك قة   :طر

املتناقص-1 القسط ف   :عر

قسط ناقص ي قة الطر خذه وحسب ، متناقصة قيمة ع ة مئو سبة تطبيق ع قة الطر ذه عتمد

الستة من أك و السنة اية القسط ون في ألخرى، سنة من السنوي السنةتالك و ، الثانية

اك كذاالثانية و الثالثة السنة  .من

  

                                                             
ص1 ذكره سبق ،مرجع املا املحاس النظام وفق املعمقة ،املحاسبة عطية الرحمان  .15عبد
،ص2 ذكره سبق مرجع يع، ر بن  .344حنيفة
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قة-2 الطر ذه استعمال   :شروط

للضرائبيج - قيقي ا للنظام خاضعة ون ت أن املؤسسة ع   .ب

قل- ع ثمار س عمر ون ي أن   .سنوات03يجب

الضرائب- ة ملص تقدم رسالة ق طر عن كتابيا قة الطر خذه اختيار املؤسسة ون ت ان   .يجب

صلة- ذات ون ت أن يجب املتناقص تالك ا عل تطبق ال ثمارات س باإلنتاجإن   .مباشرة

املعامالت-3 حسب املتناقص تالك قة   1:طر

املتناقص تالك الثابت= معدل تالك دول ( املعامل× معدل ا   ).حسب

رقم دول املتناقصيو )III-03(ا تالك   .معامالت

املقدر   املعامل  العمر

  1.5                                                        سنوات4' -3    

  2                                                          سنوات6 -5    

من   2.5                                                         سنوات6أك

العامة: املصدر  املحاسبة ، صالح زائر،حواس ا ، ع والتوز شر لل غرناطة   .155،ص2008،

القيمة من أقل ون ي املتناقص تالك استعمال من تتوقف لذلك الصفر إ تزول ال الة ا ذه

املتبقية القيمة ع ساوي بال القيمة با توزع و املتبقية السنوات ع   .الباقية

ايد: ثالثا امل القسط   :أسلوب

وم -1 ايدمف امل   :القسط

و   السنوات مرتفعة ون ت تالك مع أخرى ف مصار تتوقع عندما قة الطر ذه ستعمل

للمادة وفقا تالك ساب النظام ذا استعمال ترخيص ثم ، ة خ السنوات قانون2ومنخفضة من

لسنة اجرا1989املالية و قة طر حددت الر ال حساب   .2اضةءات

السنوي  ثمار =القسط س لفة السنة× ت   رقم

نتا العمر حسب السنوات أرقام   مجموع

نتاج- 2 م ب تالك   :أسلوب

املقدر   نتاج م تقدير سلوب ذا تطلب و املا املحاس النظام ا عل نص ال ساليب أحد و و

ا استخدام ة ف خالل ات   .3للتج

تالك ثمار=( قسط س لفة الفع× ت نتاج املقدر)/ م نتاج   .م

الفع-3 النفاذ معدل   4: أسلوب

الطبيعيستحدم   املصادر تالك إل قة الطر لإلستخذه يجة ن إلستة يجة ن أي مثلدام ولية املواد :  خراج

الطبيالغا ولز الب   ا.....،

                                                             
1  ، زائر ا ، ع والتوز شر لل غرناطة ، العامة املحاسبة ، صالح ص2008حواس ،155  
ص 2 ، ذكره سبق ،مرجع حواس  .157صالح
ص 3 ، ذكره سبق مرج املعمقة، املحاسلة ، عطية الرحمان  22عبد
ص 4 ، ذكره سبق مرجع ، وام  .62-62جمعة
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ي الثا واملادية: املطلب ة املعنو يتات التث تالك   .ا

خالل- من وذلك ة املعنو يتات التث   :تلك

تالك-1   :مدة

تق   أفضل مدى ع منتظم أساس ع مادي غ ألصل تالك لإل القابل املبلغ ،يخصص النافع لعمره ديرا

د يز لن املنافعالذي تالك ا يتم ،عندما لإلستعمال صل توفر خ تار من سنة ن عشر قتصاديةعن

ا إلظ لألصل ل امل املبلغ تحفيض يتم مادي غ أصل املتضمنة لألصلاملستقبلية تقييمھ املعاد ذلك ر

يتم و لألصل النافع العمر مدى ع كمصروف املتبقية القيمة منھ افمخصوما انتع سواءا تالك باإل

القابل املبلغ أو لألصل العادلة القيمة املثال يا س ع تكن لم أو ادة ز دادناك   1.لالس

قة-2   .تالكطر

قة   طر ر تظ ان املنافعيجب تالك ا نمط املستخدمة منللمؤسسة قتصاديةتالك يكن لم إذا ،و

يجب فإنھ موثوق ل ش النمط ذا تحديد يجباستخداماملمكن و الثابت تالك قة افطر بمبلغع

قبل من منتج ألصل ية املحاس القيمة دمجھ حالة إال أعباء أنھ ع ة ف ل ل املؤسسةتالك

ا   .نفس

الباقية-3   :القيمة

  ، الصفر ساوي أن يجب ة املعنو يتات للتث الباقية ناءالقيمة   :باست

مدة- اية ا شرا بإعادة د ع الغ   .ستخدامأن

السوق- ذا إ بالرجوع ا تحديد يمكم الباقية القيمة أن و شطة سوق   .وجود

الذي- السوق و شط ال التاليةتجتمعالسوق الشروط   2:فيھ

وقت- أي ن ع والبا ين املش   .تواجد

ميع- ا أمام معروضة   .سعار

املادية: ثانيا يتات التث تالك   :ا

للتفكيك-1 القابلة املادية يتات التث تالك   3:ا

املنجمية   غ را ماعدا تلك ال صول ن ب من املادية يتات التث   .عت

تالك   :مدة

مجملھ - يت للتث ستخدام مدة ل ي   .لل

املتتا- ا بدال اس تفصل ال ة الف ، ول الصنف من ونات للم سبة   .بال

ن- متتاليت ن مراجعت تفصل ال ة الف ، ي الثا الصنف من ونات امل   .أما

املكونات بدال   :اس

مادي يت لتث ون امل بدال اس اليف يةت املحاس ،القيمة منفصل ون م شراء كعمليات ل أن يجب

الغالب الصفر ساوي بدل املس ون للم   .الصافية

                                                             
،ص 1 ذكره سبق ،مرجع شنوف  .147-145شعيب
الدولية2 املحاسبة معاي عالوي، ،IAS/IFRSضر الزرقاء وراق   .147،ص2012،
ص3 ذكره سبق مرجع ، وام  .59-56جمعة
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تالك جدول   :عديل

إذا     للمؤسسة تالك مخطط مستقبلية مراجعة إ يؤدي املقدر ستحدام عديل مثلأي حدث

للدورة ات تال حصص عديل يتم و املحاس التقدير كتغي يلھ الضروري من ، التغي ذا

تالك لإل ساي عديل و املدة بتعديل املستقبلية   .والدورات

املشروع-2 اية املوقع يئة إعادة و املؤسسة تفكيك أعباء تالك    1:ا

و      املؤسسة تفكيك اليف املشروعإت لفة ت أي ا تالك ا ليتم املشروع لفة ت إليھ تضاف املوقع يئة عادة

املشروع+ حيازة ة ف خالل تفكيكھ لفة   .ت

املادية-3 يتات للتث ة الدور الصيانة اليف ت تالك   .2ا

اي ،إذن الصيانة عملية املع صل ساب فر حساب ل ة الدور الصيانة ايف السنةت ة

الصيانة عنصر تالك ا وقسط يت للتث تالك قسط يل   .يتم

الثالث املعنو : املطلب يتات التث قيمة وحخسارة املحاس يل وال واملادية التنازل ة   .الة

القيمة-1 خسارة ف   .عر

القابلة أو التحصيل الواجبة القيمة ع يت للتث ية املحاس القيمة   3.للتحصيلمبلغ

القيمة– 2 خسارة   :تحديد

القيمة الصافية= خسارة ية املحاس للتحصيل-   VNC القيمة القابلة   .القيمة

الصا البيع البيع=    PVN سعر روج-   PVسعر ا اليف   .ت

القيمة سارة املحاس يل  4:ال

----------------------------31/12/2000 -----------------------------------  

268Xقيم/ح وخسارة تالك ا   ةمخصصات

                                           29Xيتات/ح التث عن قيمة   خسائر

القيمة                                   خسارة   يل

  

    XX            

    

 

  XX                      

     

التالية الفرعية سابات ا استعمال   :يمكن

ساب- سبة   :68بال

ا681/ح القيمةمخصصات وخسائر ومؤونات ات ة -تال جار غ   .أصول

سبة   :29ساببال

ة290/ح املعنو يتات التث عن قيمة   .خسائر

ية291/ح العي يتات التث عن قيمة  .خسائر

 

 

                                                             
،ص1 ذكره سبق ،مرجع املا املحاس النظام وفق املعمقة ،املحاسبة عطية الرحمان  .32عبد
املرجع،ص2  .30نفس
3، املدية الثانية، ،الوحدة املا املحاس سي ال مقياس ،دروس خالف  .19،ص2012محمد
املرجع،ص4  .20نفس
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القيمة -4 خسارة حساب ة سو   :إعادة

خ4-1 مبلغ ادة القيمةز   :سارة

                                            31/12/2000  

68Xقيمة وخسائر ومؤونات تالك ا   .مخصصات

                                  29Xيتات/ ح التث غن قيمة   .خسائر

قيمة خسارة   .يل

  

     XX               

  

 

 

    XX              

  

القيمة1- 4 خسارة   :إلغاء

                                         31/12 /2000  

  29Xيتات/ ح التث عن قيمة   .خسائر

جاعات/ ح78                                   القيمةاس خسائر   عن

القيمة خسارة   .يل

  

XX             

 

 

  XX              

 

يتات: ثالثا التث عن   .التنازل

سارة ا حساب وكذلك ، ا املتعلق تالك حياس ل تحو يجب ا بيع او يتات التث عن التنازل وعند

ية العي يتات التث حساب إ ا وجود حال ا املتعلقة   ).21حساب. (القيمة

املحاس يل   : 1ال

القيمة -1 فائض   :حابة

القيمة البيع) = 752/ح(فائض ولية–) 291ح+281/ح)+(281/ح+(مبلغ   ).21/ح(القيمة

التنازل  خ   تار

الدائنة/ ح462 سابات يتاتا التث عن التنازل عمليات   عن

  أو

ة/ ح512 ار ا سابات وا   .البنوك

ية/ح281 عي ا يتات التث تالك   ا

ية/ح291  العي يتات التث عن القيمة   .خسائر

العي/ ح21                              يت   .التث

غ/ح752                      تة املث صول خروج عن القيمة فوائض

  املالية

فائض مع عي يت تث عن التنازل عملية يل

  القيمة

     

  

  

  

البيع   مبلغ

اكمة م ات تال   ا

القيمة   خسائر

  

  

  

  

  

  

  

  صليةالقيمة

القيمة   فائض

  

  

                                                             
خالفم 1 صحمد ، ذكره سبق  32،مرجع
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القيمة -2 ناقص   :حالة

القيمة البيع) = 752/ح(فائض صلية)= 291/ح+281/ح+ (مبلغ   ).21/ح(القيمة

التنازل  خ   تار

يتات/ح462 التث عن التنازل عمليات عن الدائنة سابات   ا

  أو

ة/ح512 ار ا سابات وا   البنوك

ية/ح281 العي يتات التث تالك   ا

ية/ ح291 العي يتات التث عن القيمة   خسائر

املالية/ح652 غ صول خروج عن القيمة   فوائض

العي/ ح21                   يت   التث

قيمة ناقص مع عي يت تث عن التنازل عملية   يل

             

  

  

  

البيع   مبلغ

ات تال ا

اكمة   م

القيمة   خسائر

القيمة   ناقص

  

  

  

  

  

  

  

صلية   القيمة

  

  

الثالث املالية:املبحث يتات   التث

م أ ا ل ال يتات التث أيضا املالية يتات التث ستحعت ا و املؤسسات لدى بالغة جلبدمية

املا املحاس فالنظام ومنھ ، ا ورا من فوائد تحصيل وكذلك ا توظيف ق طر عن ، القيمة فوائض

ا وتقييم ا إدراج تنظيم وقواعد يم مفا ا ل   .خصص

ول يت: املطلب التث ف املاليةاعر   ت

، املؤسسة ا تحوز ال املنقولة القيم تلك ا أ ع املالية يتات التث البيعرف لغرض س إنمال و ع

ل دائمة بصفة ا سنوات،إلستعمال أنواع1عدة عة أر شمل   :و

قة- امل الدائنة سابات وا مة املسا   .سندات

املحفظة- شاط ل تة املث   .السندات

خرى - تة املث   .السندات

الدائنة- سابات وا   .القروض

املالية يتات التث   :حسابات

مات26/ح ماتمسا باملسا قة م دائنة   .وحسابات

الفروع261   .سندات

أخرى 262 مة مسا   .سندات

املعادلة265 بواسطة مقومة مة مسا ا( سندات   ).الت

املحررة269 غ مة املسا سندات ع مستحقة   .دفعات

                                                             
املا 1 املحاس النظام حسب يتات التث تالك إل ية املحاس ة املعا عوادي، حاالت(مصطفى دراسة ،) مع املالية و قتصادية الدراسات مجلة

،العدد الوادي جتمعة شورات  .125،ص5،2012م
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أخرى27/ ح مالية يتات   .تث

ب271 اصة ا تة املث السندات غ خرى تة املث املحفظةالسندات   .شاط

الدين272 ق ممثلة   .سندات

املحفظة273 شاط ب حاصة تة مث   .سندات

التمو274 يجار عقد اصة ا الدائنة سابات ا و   .القروض

مدفوعة275 وكفاالت ع   .ودا

أحرى276 دائنة   .حسابات

ي الثا مات:  املطلب بمسا قة امل الدائنة والديون مات   :26/حاملسا

املحاس   النظام اعت حيث ، خرى ات الشر أموال رؤوس املؤسسة امات اس عن ساب ا ذا ع

واحدة مالية دورة من ألك للمؤسسة مستقبلية اقتصادية منافع يدلر ونھ ل ثابتة كأصول ام س ذا املا

الثبات صفة تكمن نا   1.و

سابات– 2 ا س   : 2آلية

سبة261حساب املن الفروع الفروع: سندات أي ا ل عة التا الفروع املؤسسة ا تملك ال السندات

سلطة عت حيث القرار، سلطة مرتبطة ون ت و مة املسا من ة كب سبة ا ف تحوز ماال م أ من القرار

إلع فرعاملوضوع الشركة عة(تبار   ).تا

مة 262 املسا ارتباط: خرىسندات ا ل س ل ات شر املؤسسة ا تحوز ال االسندات مع   .سابق

املعادلة265 بواسطة املقومة مة املسا املشاركة( سندات املحصلة) : املؤسسات السندات تلك

شراكة عالقة عة البا املؤسسة مع مرتبطة ات للشر معينة سلعة بيع يجة   .ن

امل266 الدائنة سابات املجمعا مات بمسا نفس: قة ات الشر داخل تتم ال املعامالت

أو املجموعة داخل فرع من السندات شراء املتمثلة املعامالت مية سا عالقة ا ط تر حيث ، املجموعة

املجموعة اتھ داخل تتم ال قراض معامالت   .مختلف

املجمع267 خارج مات بمسا قة امل الدائنة سابات ال: ا املالية صول ساب ا ذا تخصيمثل

اامل إل ت ت ال املجموعة خارج لكن ات الشر ن ب   .عامالت

قة268 امل الدائنة سابات مةا املسا حالة ات تتم: شر ال املعامالت ساب ا ذا ل و

من آخر ل اقتناءش لفة املدين انب ا سابات ا ذه وتتلقى مة، ام( املسا س قيمة سندات) أو

املالية سابات ا مقابل السندات بتلك املرتبطة الدائنة سابات ا وكذلك مة نة( املسا ز ا   ).حسابات

كمنتوجات ل القيمة نواقص او فوائض فإن ، مة املسا سندات تقييم حالة خاللو من أعباء أو

ن ساب   :ا

القيمة665 - نواقص املالية، صول عن التقييم   .فارق

- 765، املالية صول عن التقييم القيمةفارق   .فوائض

                                                             
،ص 1 ذكره سبق مرجع ، صا  .58حواس
،ص 2 ذكره سبق مرجع ، عالوي  .58ضر
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ن ساب ا خالل من ل التنازل من سائر ا و اح ر فإن ، مة املسا سندات عن التنازل   :وعن

التنازل 667 - من الصافية سائر املاليةا صول   .عن

املالية767 - صول عن التنازل من الصافية اح   .ر

الثالث ح: املطلب أخرى مالية يتات   .27/تث

عا   و ا شاط طبيعة و للمؤسسة ي القانو ل الش حسب وذلك ألخرى مؤسسة من املالية صول تختلف

سبق لم ال خرى املالية يتات التث ساب ا السابقةذا سابات ا ا إل   .1التطرق

ساب ا س   :2آلية

سا افظة271با ا شاط ل عة التا تة املث السندات غ خرى تة املث غ : السندات من السندات

وقد القص جل ا بيع املؤسسة تنوي ال ال السندات افظة ا ل لش تة املث مة املسا سندات

واحيانا كسندات أحيانا ا اقتناء ،يتم فيھ يرغب مما أك املستديم ا حياز أستلزم سندات مر يتعلق

التحصيل شك موضع انت مديونية مقابل   .أخرى

مني املدين انب ا مقابل للسندات اقتناء قيمة ساب ا ذا من املدين انب ا   :قيد

املالية- سابات   ).51/53حساب(ا

م- ف وك املش ائن ساب( الز ا   ).41من

ساب الدائن272ا الدين حق تمثل والقسائم( ال للدائن) :السندات الدين حق التمثل ال السندات

اتتمثل عت بحيث ، الواحدة املالية الدورة تفوق ملدة ا امل املديونية حق غطي ال السندات

ا( املالك عل ائز يقيد)  ا دائمة مالية كأصول ا استقبال تھ ن ب س خاصة صيغة ذو ولكن مالية أصول

سابات ل الدائن انب ا مقابل ساب ا ذا من املدين انب ا ا سابمبلغ ا أو) 51/53( املاليةن

ا عل صول ا قة   .بطر

ساب افظة273ا ا شاط ل عة التا تة املث ما:السندات ملؤسسة سبة بال افظة ا شاط يمثل

،مردودية القص أو ل الطو مد ا م ستمد ل ل سندات محافظة ا م جزء أو ا أصول ل ثمار اس

ال ذا يمارس و امرضية سندا املحتازة املؤسسات سي تدخل دونما   .شاط

املالية سابات ا من الدائن انب ا مقابل ساب ا ذا من املدين انب ا ا مبلغ حسابات( يقيد

51/53.(  

ساب التمو274ا يجار عقد ع تبة امل الدائنة سابات ا و أموال: القروض القروض إن

ة معنو أو ن طبيعي اص أ تنقل بأن ا بمقتضا املؤسسة م تل عاقدية ام أح بوجب للغ مسددة

عقد إطار ا استالم املطلوب لإليجارات املناسبة الدائنة سابات فا معينة ملدة الدفع وسائل ،استعمال

ممنوحة قروض بمثابة التمو   ,يجار

                                                             
عالوي  1 صضر ، ذكره سبق  .260،مرجع
ص 2 ، املرجع  .261نفس
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ساب املدفوعة275ا والكفاالت ع ساب: الودا ا رأينا وأن سبق مقبوضة165كما وكفاالت ع ودا

املدفوعة الكفاالت و ع فالودا ساب ا ذا يتعلق فيما أما ، الضمان محل العنصر من املستفيد طرف من

الضمان محل العنصر كفالة مقابل املؤسسة ا تدفع ال   .املبالغ

ساب تة 276ا املث خرى سابات الفئات :ا ا يف تص يمكن ال وال تة املث خرى الدائنة سابات ا

مثل للغ القروض أو جل لة طو القبض كأوراق مالية: السابقة دولرة من ألك للغ ا تمنح ال القروض

معينة   .فوائد

ساب عن279ا بھ القيام الواجب الدفع عمليات من املسددةمابقى غ تة املث يتم: السندات قد

قتناء ملبلغ ا دفع عند ساب ا ذا ل ف محددة، عاقد شروط إطار عد تحرر لم سندات اقتناء

الفع سليم ال   .انتظار

ع الرا املالية: املطلب يتات للتث املحاس يل   .ال

قتناء   :1حالة

الشراء............................... عملية خ   .........................................بتار

27X/26Xاملالية يتات   .التث

  .البنك/ ح512                                       

مالية يتات تث   .اقتناء

  

  

         XX      

 

 

        XX               

  

ح ر تحقبق ،حالة بيع   :حالة

عملية............................ خ بتار

  ...................................................املبادلة

يتات/ح462 التث عن التنازل عملية من قوق   .ا

                                                    27X/26Xاملالية/ح يتات   التث

صول /ح 767                                            بيع عن الصافية اح   ر

  .املالية

اح أر تحقق مع مالية أصول بيع

          

   

        XX      

        

 

 

   XX              

           XX                

  

 

 

 

                                                             
1، معمقة وجبائية ية محاس دراسات تخصص ، ماس رسال املا املحاس النظام وفق الثابتة لألصول ية املحاس ة املعا ، مرخو ليةناء

ورقلة، اح مر قاصدي جامعة ، سي ال وعلوم ة ،التجار قتصادية  .74،ص2011العلوم
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خسارة تكبد   :حالة

  

خ..................................... عمليةبتار

  ..............................................البيع

يتات/ح462 التث عن التنازل عمليات عن قوق   .ا

املالية/ح767 صول بيع عن الصافية اح   .ألر

                                          27X/26Xمالية/ ح يتات   .تث

خسارةبيع تكبد مع مالية   أصول

  

  

XX             

                 XX           

 

 

 

     XX              

 

  

  

ساب  املعادلة265ا بواسطة املقومة مة املسا   :سندات

إعداد إطار ضمن ، املشاركة ق طر عن ندماج حالة الكيانات مات املسا املدمجةتدرج سابات ا

قة طر حالةحسب املدمجة الكيانات حسابات ر تظ ال مة املسا سندات ساب ا ذا مثل و املعادلة

املعادلة تقوم و   .املشاركة

املوجب الفرق الشراء: حالة سعر عن بمعادلة املقومة للسندات القيمة فائض بقيمة ساب ا ذا ر يظ

ساب ل الدائن انب ا القيد107ل  :وفق

  

  

باملعادلةسن/ح265 مقيمة مة املسا   دات

املعادلة/ ح107                                         فارق

املشاركة ق طر عن الكيان   إدماج

  

    XX              

 

 

XX              

  

سالب الفرق الفرق: حالة ذا ر املقومةيظ للسندات جمالية القيمة من أع الشراء سعر ان حالة

ساب ل املدين انب ا ل و ، الشراء سعر عن  107باملعادلة

  

املعادلة/ ح107   فارق

باملعادلة/ ح265                                         مقيمة مة املسا   .سندات

املشاركة                                ق طر عن الكيان   .إدماج

 XX                  

    XX               

  

ساب املسددة269ا غ مة املسا سندات عن سديد لل الباقية   :الدفعات

السندات ذه مقت ع مة املسا سندات مصدر حقوق ي ز ا سديد ال حالة ساب ا ذا ( يمثل

الباقبة) املؤسسة التابالقيمة القيد ا دفاتر السندات ذه ل ية املقت املؤسسة ل و الدفع  :واجبة
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26Xمة/  ح املسا سندات   حسابات

  البنك/ح512                        

مة/ح269                           املسا سندات عن الدفع واجبة   الدفعات

املسددة   غ

جزئيا مسددة مة املسا سندات   .اقتناء

     .....................................................//...................................................  

املسددة/ ح269 غ مة املسا سندات عن الدفع واجبة   .الدفعات

سند جزئيااقتناء مسددة مة املسا   ات

........................................................//......................................................  

  ابنك/ ح512                        

ساب ا رصيد ة                           269سو

 XX           

    

 

 

 

 

XX          

  

 

XX                 

     XX                

 

 

 

 

 

 

XX              

  

ساب التمو274ا يجار عقد ع تبة امل قوق وا   :القروض

و للعملية املحاس القيد ون و ، التمو يجار إيطار الثابتة القيم عن التنازل حق ساب ا ذا يمثل

بدل اس املستفيدكأنھ لدى حقھ مثل و مادي ثابت بأصل التعاقد غطار عليھ املتنازل الثابت أصلھ

التعاقد   .إطار

التا القيد وفق املحاس يل ال تم  :و

  

التمو/ح274 يجار عقد ع تبة امل قوق وا   القروض

                                  21Xمادية/ ح ثابتة   قيم

التمو يجار عقد إطار ثابت أصل   تأج

 XX            

    XX          

 

ساب مدفوعة275ا وكفاالت ع  :ودا

  

الضمان مبلغ دفع التا:  عند القيد وفق الدفع عملية إثبات يتم الة ا   :ذه

مدفوعة/ ح275 وكفاالت ع   ودا

الصندوق/ ح530/ 512                            أو   البنك

كضمان املبلغ   دفع

    XX           

    XX       
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الضمان مبلغ جاع اس التا :عند القيد وفق يا محاس ذلك تم  :و

 

27X تة/ح مث سندات   حسابات

  البنك/ ح512                                           

السنداتا/ح279                                            عن الدفع واجبة لدفعات

جزئيا                                                                                 ا مسددة تة   .املث

جزئيا مسددة تة مث سندات   اقتناء

..........................................................//.....................................................  

املسددة/ح279 غ تة املث السندات عن الدفع واجبة   .الدفعات

 البنك/ح512                               

ساب ا رصيد ة   279سو

XX              

 

 

 

 

 

XX           

 

XX              

XX              

 

 

 

 

XX              
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الصة   :ا

جاء         ما حسب يتات التث دراسة ظةعد من يتات بالتث تم ا أنھ ،ات املا املحاس النظام بھ

تم كما ، أخرى قة طر أي أو مؤسسات اندماج أو نتاج أو يازة ا ق طر عن سواء للمؤسسة ا دخول

تالك وا تقييم من املرحلة ذه يتعلق ما ل حيث ا استخدام بمرحلة مرورا ، الفصل ذا ا توضيح

وكذل ور ووتد و خية التار لفة الت ن نموذج ع عتمد يتات التث تقييم أصبح ،حيث يل كيفية ك

الذي ، للمحاسبة الدولية املعاي مجلس ا عا ال النقاط م أ من العادلة القيمة ونموذج ، السابق املبدأ

قرارات اتخاذ ل س مما ، للمؤسسة يتات التث قيمة عن حقيقية صورة بإعطاء طر سمح من فمالئمة

مستخدمي من ح و املاليةدارة منالقوائم يتات التث خروج حالة ة معا كيفية إ وصوال ن، ارج ا

دمة ا من الشطب أو ا ع التنازل ق طر عن سواء املؤسسة   .أصول
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يد   : تم

ة          النظر الدراسة وكذلك املا املحاس للنظام العام طار إ النظري انب ا تطرقنا عدما

يتات التطبيقية    للتث للدراسة الفصل ذا نتطرق ،سوف يا محاس ا تقييم وكيفية ا يتاتبأكمل للتث

الغاز تمييع مركب إ نتطرق ،ثم املؤسسة ذه وتقديم ف بتعر بدءا سونطراك،وذلك مؤسسة

النظام GL1/Zالطبي وفق يتات التث عناصر تقييم عن ونماذج أمثلة نقدم ثم من، وذلك املا املحاس

ث مباحثخالل   :الث

ول  سونطراك: املبحث لشركة عام   تقديم

ي الثا الطبي : املبحث الغاز تمييع مركب  GL1/Zتقديم

الثالث املا : املبحث املحاس النظام وفق يتات للتث التطبيقية   الدراسة
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سونطراك: ول املبحث  لشركة عام   تقديم
ا   و السونطراك لألبحاث العامة للشركة الختصار ل وتحو ونقل عموميةنتاج شركة و ونات يدروكر

الستجزائ لت ش ة ولير الب املوارد متنوعةغالل ن و زائر ا جوانبة جميع شمل نتاج شطة

ستخراج و ستكشاف رو والتكر تنوعت.والنقل اأوقد وكيمشط ةيالب البحر او مياه   .وتحلية

ول  سونطراك: املطلب شركة   : شاط

التنقيب  -1  : نتاجشاط

والغاز   والنفط ر والتطو البحث عن رئ,املسؤولة ل ش ا ام م املترتكز حتياطات ر تطو شفةع ك

معدل  ن حتياطاتلتحس وتحديث اد ستكشافالبحث,س الوداو ونيةواستغالل يدروكر ال ود, ع ج

أ(ستكشاف تركيبةص شاف) و وتحقيقالك جديدة للودا ستخدامحقوق القديمةمثل   .ع

القنوات-2 ق طر عن النقل  : شاط

وإمس   ب ناب ع ة والغاز السائلة ونات يدروكر ال نقل عن نؤولة والتخز النقل شبكة شغيل و دارة

النفط وتحميل سليم   .و

أ   ا لد بسونطراك إناب نحو واحدة للقارات املغربعابرة ع إ,سبانيا خرى وقامتإو رة ز ا ع يطاليا

ادة بز االشركة إصادرا عام87الغاز   2011مليار

وكيميائشاط-3 والب ر والتكر  : التمييع

أ   خالل من ا لد والعمالسونطراك ر والتكر ي تمييع وكيميا مجمعاتأل الب عة  الغازر

الطب الغاز ملجمعشركة ول الب وغاز املسال منGNLوGPLي ووحدة ات وكيمياو اململوكةPEHDللب

للشركة عة اتالتا وكيمياو الب لصناعة ر الوطنية التكر معية عة تا مصاف ووحدة،وخمسة املح

وإ ليوم ال الصيانةإستخراج من ن الواجباتوإدارةالفرعيةثن من حيث صوميك و صوم الصناعية املنطقة

ر والتكر للفصل املسال ول الب وغاز الطبي الغاز يل س ل القائمة للمرافق   .ساسية

التجاري -4 شاط   : ال

الشر   مع بالتعاون تتم ال ن ال ومبيعات العمليات إدارة عن مسؤولة عةالسونطراك التا مثلات

النفطية املنتوجات ع لتوز اSNTM HYPROCنفطال كما للنفط البحري ايد،للنقل م مستمر ا تواجد ن

عنسوا فضال يطالية و سبانية ليةدخولاحتمالق از او  ال ن ت ال الشراكة اتيجية إس نجاح تو

 .املجموعة
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ي الثا سونطراكآ: املطلب شركة داف وأ   فاق

ول  سونطراكفاقآ: الفرع   شركة

فعالة،صادق ولية ب مجموعة شاء إ البداية مرحلة للطاقةتحديد الوط املجلس ا اجتماعھعل

خ وكيمياء1998جانفي24بتار الب شاطات ب للسونطراك ديدة ا ساسية ن القوان عع والتوز

مة باملسا ا ل سمح ا،و ع انفصلت ال ات الشر إ ا ضم إلعادة دمات ل ولية ب شبھ ات الشر

  .سابقا

ي الثا سونطراك: الفرع شركة داف   أ

اتيجية-1 س مستوى   : ع

الصناعية- للقواعد الدعم ة بتقو الوط امل الت   .توصيل

ا- منتجا ع   .تنو

مع- الالتحكم ن والتحس قية ال دف والتقنيات للوسائل مثل استعمال وعالم ا ر لش   .دائم

ي - ا ال ون الز من ا قر أك ون ت ح ارج ا والصناعية ة التجار نجازات   .املشاركة

زائر - ا الوطنية اجيات ا   .تلبية

الدو-2 املستوى   : ع

ي - العر واملغرب الوط قتصاد مستوى ع الصناعية شاطات ال امل ت ميدان القائد ون ت   .أن

الغاز - ب أناب ق طر عن ،السيما الطبي الغاز تصدير القائد ون ت   .أن

أ - الشركة تصبحدف ان عل يجب الغرض ذا ل و و ب   : مجمع

ا. مسؤوليا وتحديد الوط انب ا ع ا داف أ   .ترجمة

ا.  اتجيا اس   .توضيح

أ.  اسط  .داف
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ي الثا مركب: املبحث الطبيتقديم الغاز  GL1/Zتمييع

ساس   ر وضع ش1973يونيو16ان ليفھ ت تم ي1975عامحBECHTEL USA ركة،وقد تأ ثم

ستقرCHEMICOL USAشركة ل اير1976يناير21، ف ر ش خالل ان ا1978، قدر احتياطات 400مع

، جما القومي الناتج من مكعب م وناتمليار روكر يد ال مجال ة كب انة م ع زائر ا حصلت

الغاز يل س ة قو ة تجر إ ال.باإلضافة زائر ا ،أبرمت ود ا ذه ل يجة تفاقياتن من عديد

ا وإثرا املجموعة نجاح إ أدت ال ات   .والشرا

ول  فال: املطلب  املركببتعر

مخت   صناعية منطقة او الغازي قل ا من ي الطبي الغاز وتمييع ة معا املوزعصة الرمل

عد عن زائري ا الغرب يقع زائر ا الطبي للغاز و 40سا ران و من حا500لم شمال لم

  .الرمل

بھ تقوم الذي البحري النقل و أال ، ة كب مزايا اتي س غرا ا ا موقع ا الطبييمنح الغاز ناقالت

البحر وصالت ق طر عن املسال الطبي الغاز تنقل ال ،املسال طل البحر و املتوسط غطيبيض و

  .كتارا72مساحة

عندم يلھ س ل ،ثم أوال الرمل حا رواسب من الطبي الغاز ة معا املجمع   مة

ا162- املخزن وي ا الضغط تحت ة مئو سعةدرجة الطبي100000زانات الغاز من مكعب م

حوا تبلغ استقاللية مع منGNL/1Zإ GNl/2Z ،أيام 05املسال املسال الطبي الغاز نقل يمكن ،

يح والعكس   .املجمع

و التدفق ملعدل ق د   .ساعة/3م12000ا

إ ي ا ال املنتج ن ل تان التحميلم   .رصيف

سعةقبل املسال الطبي الغاز ناقالت ع ا مكعب125000تحميل   .م

و ن ال ونصف12وقت امل.ساعة الطبي الغاز نقل ات شر ،تأخذ ا تحميل مختلفةبمجرد ات وج سال

املتحدة  والواليات ا أورو ،وخاصة العالم كيةحول  .مر

ي الثا املص: املطلب شاطات و للمركب الداخلية ية   االب

العامة -1 ة   : املدير

ملجموعة ي والعقال مثل باإلستعمال املردودية ن تأم و ة التجار السياسة تطبيق مدى ع تحرص

املسؤول و الوحدة واملالية،ومدير ة شر واملالية،وال املادية ا ف ،بما ا ل املتاحة انيات خصوصياتولھم

ازه ج عن مسؤول مدير نائب ل و الفعلية ات املدير النيابة ذه وتتمثل املوزعة   .املسؤولية

ة-2  : السكرتار

العامة  ة للمدير عمال تحقيق شروط وضبط مراقبة ا دور   .يتمثل

من-3  : دائرة

ن   واملستخدم ات التج مجموعة وقاية بالتحكم الدائرة ذه   .  تقوم

املركبضمان- داخل   .من
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وا- ا من العمال   .دثوقاية

عالم-4 و التنظيم   : خلية

املحافظة قسم وتتمثل املركب سي ساعد لإلدارة،بحيث مساعدة لية ا   .ذه

املركب ذا سي ل التكنولوجية التقنيات أحدث استعمال عالم دور   .ينحصر

التقنية-5   : الدائرة

ي فيما  : تتمثل

ات- للتج اليومية   .املراقبة

للمركب- التقنية وانب ا عن بمعلومات خرى واملصا دارة د   .تزو

التقنية- والبحوث الدراسات بتوجيھ   .القيام

القانونية -6 والشؤون املالية  : دائرة

للعمال جتما انب با تم كما الثالث للمصا ة التجار العمالت ل جمع دارة ذه تختص

ي مما ة املص ذه ون   : وتت

ة-   .السكرتار

التحليلية- املحاسبة ة   .مص

العامة- املحاسبة ة   .مص

القانونية- ة   .املص

سي- وال عالم ة   .مص

نة- ز ا ة   .مص

نتاج -7  : دائرة

نتاج - ع مشار تحقيق   .تتمثل

املميع- الغاز ن وتخز   .إنتاج

نتاج- وحدات   .حفظ

نجد- ن التخز يخص فيما  : أما

الواحدة - الوحدة سعة املميع الطبي للغاز خزانات مكعب12500ثالث  .م

الواحدة- الوحدة سعة الطبي الغاز ة   .الساعة/ م175000م

ع3 - تحتوي للتصدير ارج10أرصفة ا من تية البواخر استقبال ا مي أ تتمثل التحميل ب   .أناب

للمركب التقنية ات   : املم

نتاج  : طاقة

املميعال الطبي ا5, 17غاز سنو   .مليون

ن ول ا123000الغاز سنو   .طن
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ية التحز    : الطاقة

م3 ب املميع الطبي للغاز سطحية زان100000خزانات ل مكعب   .م

نتاج وحدات  : عدد

ب 6 تقدر إنتاجية بقدرة متطابقة مكعب8870وحدات   .م

البحر ماء ل   .الساعة/ م633000حوض

اء ر الك و* 183توليد الوطنية3ميغاواط الشبكة عن مستقلة   .مولدات

طرف25 من سونلغازباملئة   ,شركة

البخار العا21: إنتاج الضغط ذات املراحل من   .وحدة

املقطر املاء   .الساعة/ م456: إنتاج

  ):التصدير(املنتوجاتاتجاه

ا أورو نحو موجھ الطبي املتحدة الغاز كيةوالواليات   .مر

ن التمو   :مصدر

املستخ الطبي الرملالغاز حا من   .رج

الصيانة-8 ة   :مص

ة   املص ذه لإلستمرارل وذلك عمل أي لتفادي ات التج وتصليح محافظة ع ر س ،حيث ة كب مية أ

ي ما وتضم لإلنتاج سن   :ا

اء- ر الك   .قسم

لية-   .قسم

التخطيط- أساليب   .قسم

الوسائل-   .قسم

انيك- املي   .قسم

النحاسية-   .قسم

ن-9 التمو   :دائرة

، الشراء قسم الدائرة ذه تيةتضم الوظائف شمل وال املخزونات سي   :قسم

ات- التج غيار قطع   .سي

املخازن - املوضوعة الغيار لقطع رموز   .وضع

الرموز - وتوحيد   .مراقبة

القواعد- الشراءتطبيق عملية ارجية وا الداخلية ة   .التجار
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الوسائل-10   :العامةدائرة

النقل ،قسم الداخ القسم الدائرة ذه ماي،تضم ا وظائف ن ب من العامة الوسائل   :وقسم

املختلف- املصا   . ةتج

ن- للمستخدم املطعم   .توف

ن- للمستخدم النقل  .توف

العمل -11 عالقات ة ومص ة شر ال املوارد   :دائرة

صية ال لتباسات وتحليل ان ال بحوث بالنظر ة خ ذه ،قسم. تقوم ة شر ال املوارد تضم حيث

ا وظائف م أ من ، ن امل سي و التخطيط ،قسم ن و   :الت

ة- شر ال املوارد من املوجودات ر   .تطو

ن- و الت خطط وتخطيط   . تنظيم
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املخطط الطبي)I-01( التا يمثل الغاز تمييع  .GNL1/Zمركب

  

   
العامة ة  املدير

مانة الداخمن  

الت عالم نظيمخلية  و

 

عة متا خلية

ثمارات س  

ق سو ال  خلية

 تصاالت خلية  

مدير نائب

ن  املستخدم
مدير  نائب

لستغال  

القانونية ة والقانونية املص املالية التقنية دائرة شغالدائرة دائرة مندائرة   

الوسائلدائرة

عامةال  

دائرة

ن  التمو

دائرة

نتاج  

املوارد دائرة

ة شر  ال

دائرة

 املستخدم

دائرة

 الصيانة
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يتاتالدراسةال:الثالثملبحثا للتث املاتطبيقية املحاس النظام   وفق

واملالية ة واملعنو العينة يتات للتث التطبيقية الدراسة املبحث ذا التناول تم         .س

ول  العي:املطلب يتات   يةالتث

ية-1 العي يتات التث   :شراء

03/08/N :ب أرض قطعة شراء ب82000:تم يل ال حقوق ،وقدرت املو 22000:دج عاب أ و ثقدج

ب10000:ب قدر فقد املضافة القيمة ع الرسم أما ع( %17:دج، يفرض املضافة القيمة ع الرسم

رض س ول املوثق قبل من املقدمة دمة   )ا

  

     211  

     622  

     645  

     445  

  

  

  

  

  

  

     512  

  

  

..........01/10........../.../  

  أرا

املوثق عاب   أ

أخرى .ض رسوم   و

T.V.A 

البيان را:بن ملكية   نقل

  

   82000  

   10000  

   22000  

   1700  

  

 

 

 

 

 

115700    

 

  

يتا-2 التث   :تإنتاج

ماي استعملت ب الس ذا ،ول مؤسسةB: مخزن   N/12/10أنجزت

ولوازم-   دج7500:مواد

العاملة-   دج15800:اليد

مباشرة- غ إنتاج   دج2000:أعباء

العامة: املطلوبالعمل اليومية العمليات ذه   .إنجاز

ل   :ا

ا- إنتاج لفة بت يا محاس ل ا نفس املؤسسة طرف من املنتجة أو املنجزة يتات   .التث

املخزن إنجاز لفة   .دج25300=2000+15800+7500:ت

  

  

  

    25300 

  

    25300 

..........10/12........../..../  

  .البناءات

لألصول ت املث نتاج

ية   العي

ا:البيان اجا املؤسسة إنتاج

اصة   .ا

 

  

  

     732  

 

  

    213   
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ية-3 العي يتات التث عن والتنازل   :تالك

  :تالكأوال 

وا سالبا: الة الفارق ان   إذا

07/01/Nلغاية آلة مؤسسة ت ثمار اش خ15000بمبلغس تار و امسة/... 04/04دج ا الستة من

بمبلغ لالستعمال ا ب8000باع قدرت ا حيا مدة أن العلم ،مع ي بن شيك   .سنوات 10دج

املطلوب العامة: العمل اليومية العمليات ذه   .تقييد

ل   :ا

تالك -1 جدول تالك:إعداد معدل أن العلم  %10=10÷%100=مع

  

  السنوات

  

املبلغ اكم  تالك   أصل امل الباقية  تالك   القيمة

      1     15000     15000×0.1×0.5  

=750  

              750     14250  

      2     15000      1500              2250     12750  

      3     15000      1500              3750     11250  

      4     15000         1500              5250     9750  

      5     15000      1500              6750     8250  

      6     15000      1500             8250     6750  

     7     15000      1500             9750       5250  

    8     15000      1500             11250      3750  

    9         15000      1500            12750     2250  

     11        15000      1500           14250     750  

     12     15000      1500           15000      00  

  

  

واملؤونات-2 تالك مخصصات   :يل

ل املؤسسة الة ا منذه املمتدة ة للف غاية/ 01/01تالك إ امسة ا من/ 03/30للسنة

يام فعدد وعليھ ، السنة  .90ّ=31+28+31= نفس

السنة ذه تالك   دج375= تالك) 360÷ 90(×0.10×15000= فاإل
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ي كما و ف املحاس يل ال   :أما

  

  

  

375  

 

  

375 

..........12/31........../..../  

تالك   .مخصصات

معداتإ   تالك

يتات:البيان التث عن  .التنازل

  

  

2815 

  

6815 

 

  

لة-3 عن التنازل   :يل

  

  

  

  

  

 15000  

  

  

 

  

 8000  

1375  

        5625    

 

......../..........12/31......../..../...........  

الثابتة صول عن التنازل   حقوق

الق أنواقص خروج عن ماليةيم غ تة مث   صول

يتاتإ التث   .تالك

وأ   .دواتمعدات

بواسطة:البيان يتات التث عن   462حالتنازل

ح  28/وترصيد

  

  

  

  

    215 

  

 462  

652  

  2815  

  

يتات-4 التث قيمة   :تحصيل

  

  

  

8000 

  

8000 

  

  .البنك

الثابتة صول عن التنازل   حقوق

البنك: نالبيا ق طر عن التنازل حقوق   .تحصيل

 

  

  

462 

  

 512 

  

الثانية الة ايجابيا: ا الفارق ان   إذا

07/01/Nبمبلغ ثمار س لغاية آلة مؤسسة ت خ15000اش تار و امسة... 04/01دج ا السنة من

بملغلإلستعمال ا ب10000باع قدرت ا حيا مدة أن العلم مع ، ي بن شيك   .سنوات10دج

العامة: العمل اليومية العمليات ذه   .تقييد
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واملؤونات -1 تالك مخصصات  :يل

  

6815  

  

  

  

2815    

...../...............12/31........./.............  

تالك   مخصصات

املعدات تالك   ا

تالك:البيان محصصات   .يل

  

  

375  

  

  

  

375  

  

لة -2 عن التنازل  يل

  

 462  

 2815  

  

  

  

  

  215   

  752  

 ................../12/31......../................  

عن  التنازل الثابتةحقوق   .           صول

يتات التث تالك   ا

وأدوات معدات

أصول خروج عن قيمة   فائض

مالية   .غ

ح:البيان بواسطة يتات التث عن   462/التنازل

ح            28/وترصيد

  

  

 10000  

 5625  

  

  

  

15000  

625    

  

  

  

  

قيمة -3 اتحصيل عل املتنازل يتات  :التث

 

  

512  

  

  

  

462  

......................./.../.../....................  

  .البنك

الثابتة صول عن التنازل   حقوق

البنك: البيان ق طر عن التنازل حقوق   .تحصيل

  

10000  

  

  

10000  

  

  

  

ي الثا ة:املطلب املعنو يتات   التث

برنامج-1   لإلعالمشراء

الشراء لفة ت قدرت حيث ، ديد ا جور نظام مع يتما متطور جد برنامج مؤسسة ت دج25000اش

ي بن   شيك
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املطلوب العامةتقي:العمل اليومية العملية ذه   يد

  

   204        

 512  

عالم   برنامج

  البنك

برنامج: البيان يشراء بن شيك   عالم

  

 25000    

 25000  

  

والتنمية-2 البحث ف مصار تالك   ا

والتنمية البحث ف مصار قيمة أن اض   دج2500=2019/09/05باف

تالك ا فمدة املصار   .سنوات03= ذه

طي ا تالك أسلوب اتحساباعتماد   .تال

تالك حساب املعتمدة ةالسنة التجار   ).يوم360(السنة

املطلوب السنوي :العمل تالك اليومية) 31/12/2019(حساب   .وتقييده

  

ل السنوي: ا تالك السنوي3÷ %100=معدل تالك ، =2500×0.3333)=116÷360(  

  

  

  6811  

  

  

  

  2803  

  

تالكمخصصات/.../....................31/12...................

ة املعنو يتات التث   ع

ر والتطو البحث ف مصار تالك   ا

يتات: البيان للتث تالك مخصص ن و   ت

ة   .املعنو

  

268.49  

  

  

268.49  

  

  

الثالثا املالية: ملطلب يتات   :التث

يتات- يجارالتث لال -وعقود   :تمو

سنوات ثالث ملدة إيجار عقد إبرام خالل من ي ال النقل شاحنات بتأج صناعية مؤسسة قامت

ب720000: ا ر ش سديد ال ون ي أن ع ب20000:دج خرى املالية ف املصار قدرت و كإيجار دج775:دج

.  
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املطلوب العامة: العمل اليومية العمليات   .تقييد

املستأجر-1   :دفاتر

  

218ْx   

  167  

النقل   .معدات

يجارالتمو عقد عن تبة امل   الديون

ي : البيان ال للنقل شاحنات   إيجار

.  

720000    

720000  

  

 167    

   512  

التمو يجار عقد عن تبة امل   .الديون

  .البنك

بالبنك:البيان ري الش يجار   .سديد

20000  

  

  

20000  

  

 668    

  512  

أخرى  مالية ف   .مصار

  .البنك

بالبنك:البيان مالية ف مصار   .سديد

  775    

  775  

  

املؤجر   :دفاتر

 274    

  

  404  

ساب وا يجاراالقروض عقد ع تبة امل الدائنة ت

  .التمو

يتات التث   .موردو

ي :البيان ال للنقل شاحنات   .إيجار

720000    

  

720000  

  

 512    

  274  

  .البنك

ع تبة امل الدائنة سابات وا   القروض

التمو يجار   .عقد

بالبنك:البيان ري الش يجار   .تحصيل

20000  

  

  

20000  

  

 512    

  762   

  .البنك

املالية صول   .إيرادات

بالبنك:البيان املالية صول   .تحصيل

  775  

  

  

  775  
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الصة   :ا

م       املؤسسة ع ،فتعرفنا املا املحاس النظام بدراسة قمنا التنظيعدما ا ل ي و ا شأ خالل يقومن

بتقييم املااملحاسب املحاس النظام   .حسابات

ا بأكمل يتات التث تقييم خالل من ا عل املتعارف املعاي وفق تتما املؤسسة أن من ة(والتأكد املعنو

ية،املالية املا)،العي املحاس النظام بھ جاء ما ،حسب جيدة قة بطر تقييمھ قة طر انت   .و
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ل        املشا حل أجل من وتداولھ املحاس الفكر ر لتطو زائر ا سعت املحاسبة العوملة رة ظا شار ان ومع

العوملة ملتطلبات واستجابة العاملية ئة الب مع للتوافق وسعيا دوليا املطروحة ية اجياتاملحاس وتلبية

زائر با أدت ات التغ ذه ل قتصادي خالل املجال من املحاسبة مجال جديد توجھ القرار التخاذ

املعاي تلك من املستمد املا املحاس النظام واملتج الدولية املحاسبة معاي ا ن   .ت

ا النظام قانون إلصدار ة زائر ا بالسلطات دفع التوجھ سنةذا مطلع عملھ بدأ والذي املا ملحاس

خاصة2010 بصفة قتصادية ا ملؤسسا ية املحاس واملمارسات القواعد جعل إ دف القانون ذا و ،

املحاسبة، معاي ضمن ا عل املنصوص الدولية والقواعد املعاي مع تتما عامة بصفة الوط قتصاد و

أ من الثابتة القيم أن ما تحتلو ما وعادة ا، وجود من اقتصادي كيان أي يخلو اد ي ال ال البنود م

فقد رأيناه وكما الدراسة، قيد املؤسسة ،كحال املؤسسة ثمارات اس مجموع من سد حصة يتات التث

العا إطاره وفق خ ذا ا عا ،حيث التطبيق ح املا املحاس النظام دخول مع التقييم طرق ت مغ

املا املحاس النظام يتات التث ا شغل ال انة للم ونظرا الدولية، املحاسبة معاي معطيات ع املب

واملتمثلة املطروحة الية ش ل محاولة ا عرض انت ال الدراسة ذه ل دفعنا تطبيق: مما مدى ما

الت تقييم حالة املؤسسات املا املحاس يتات؟النظام   ث

التالية النتائج إ التوصل   :ثم

اختبارالفرضيات: أوال   نتائج

النظري       طار إ فيھ التطرق تم الذي ول بالفصل بدءا البحث سياق لھ التعرض تم ما خالل من

املحاس النظام وفق يتات التث لدراسة تخصيصھ تم الذي ي الثا الفصل ،ثم املا اس ا املاللنظام

تطبيقية دراسة يتضمن الذي الثالث الفصل ا ا.وأخ وضع تم ال الفرضيات ة من التأكد يمكن

التا البحث   :مقدمة

أن- ع بنص ال و الفرضية يخص لتعكس"فيما املالية املعلومات لتنظيم ى أ املا املحاس النظام

ممتل و املالية الوضعية عن صادقة املاليةصورة السنة اية ا ن خز ووضعية ا ونجاع املؤسسة ات

شأنھ" من نظام املا املحاس النظام أن إ توصل حيث ة النظر الدراسة خالل من ا تأكيد تم ،فقد

للمؤسسة املالية الوضعية عن صادقة صورة إعطاء أجل من املالية املعلومات   .تنظيم

الثانية- يتات"الفرضية مدةالتث تفوق لة، طو ة لف املؤسسة حوزة تبقى أن ض يف ال صول تلك

املحاس النظام بھ جاء ما خالل من النظري انب ا ا تأكيد تم فقد واحدة، سنة العموم ع ا حيا

وا ة واملعنو ية العي ة ار ا غ صول تلك ا أ ع ا عرف ،حيث يتات التث يخص فيما وناملا ت ال ملالية

سنة من ألك املؤسسة   .بحوزة

الثالثة- للعمليات" الفرضية الشفافية عكس املا املحاس النظام حسب يتات التث تقييم قواعد

ية املحاس" املحاس والتقييم يل لل تقنية حلوال ح يق املا املحاس النظام ألن يحة الفرضية

عا لم ال أكللعمليات وثقة الشفافية قدم و ، يتات التث يحص فيما الوط املحاس املخطط ا

ن تحس من ا مك و املؤسسات مصداقية من ة تقو شأنھ من الذي مر ، املالية واملعلومات سابات ل

املالية باملعلومة ن املعني طراف مع ا اتصاال وجودة الداخ ا   .تنظيم
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الدراسة-2   :نتائج

التاليةمن النتائج استخالص يمكن البحث ذا تقديمھ تم ما   :خالل

بدل- قتصادي و املا انب ا ع ترتكز ،ومبادئھ سابقھ عن مختلفة بنظرة جاء املا املحاس النظام إن

و بالدرجة ملستخدميھ معلومات لتوف ي با ا انب   .ا

وفق- املحاس التقييم متطلبات انخفاضتتم رصد ع ،وتحرص ذر وا يطة با املا اس ا النظام

سم ت معلومات كب حد إ يوفر ا وتطبيق بالواقعية وتتم صادقة املالية املعلومة جعل دف يت التث قيمة

املقارنة وقابلية واملوضوعية   .باملوثوقية

و -  تقييم فعال املا املحاس النظام أن القول سواءيمكن عديالت من بھ جاء ،ملا يتات التث يل

ت اعت ال والنقائص خطاء من الكث يح ت ا شأ من ال املحاسبة او والتقييم يم املفا مستوى ع

التالية النقاط يتات بالتث اصة ا التعديالت م أ ص ن أن مكن ،و الوط املستوى ع املحاسبة نة   :م

مبد- ام اح رتم ظ ،و املا التحليل عملية ل س أصبحت ال انية امل أصول تقسيم السيولة درجة أ

النظام وأصبحت املحاس الوط املخطط حسب قوق ا صنف انت ال مة املسا سندات ذلك

املالية يتات التث عنوان تحت يتات التث ضمن املا   .املحاس

ا- املحاس النظام اأدرج ذكر يتم لم ال يتات التث مبالغ ا ف توضع الثابتة صول حسابات ملا

الوط املحاس املخطط نقائص من عت ان الذي ء ال و و ، املحاس   .الدليل

ا- ل يفتقد املحاس املخطط ان جديدة حسابات أدرج املا املحاس النظام أن كحساب(باإلضافة

عن سابالتنازل ا ع يتات ن)التث ب يح ال يل ال إيجاد اد ج عملية من قلل التا و ،

ن   .املحاسب

ع- ثمارات س حيازة مثل الوط املخطط ا تجاوز ال العمليات ة بمعا املا املحاس النظام قام

التمو يجار عقد إطار املنجزة ،العمليات امتياز ل   .ش

  :التوصيات-3

ماي ح نق ا إل املتوصل النتائج ع   :بناء

 املا املحاس النظام س بتدر مختصة د معا   .إعداد

 الرسمية دة ر ا املا املحاس النظام ع تطرأ ال ات التغ   .شر

 النظام ذا تطبيق الوطنية املؤسسات   .عمق

 مالية قوائم ع نحصل ي ، املا املحاس النظام متطلبات مع ة زائر ا قتصادية ئة الب  تكييف

 ع ساعد شأنھ من ذا ألن وصادقة موثوقة سليمة قراءة تضمن نوعية خصائص ع تتوفر

املناسب القرار   .اتخاذ

 ال صول مجموعة باألخص و املؤسسة، ات ممتل تقييم إعادة ماليةضرورة سنة ل اية ، ثابتة

العادلة   .بالقيمة

 شطة أسواق توفر عدم ظل العادلة بالقيمة العمل ر تطو   .البحث

 ل املشا مستجدات من التقرب و التعرف أجل من ، املحاسبة وم ن ب ما ادي سيق الت

ا عل القضاء ثم ، ية   .املحاس



ـــة ـــ ــ  خــــاتمـ
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الدراسة-4   :آفاق

امل- النظام للمؤسسةاثر املالية الوضعية ع املا   .حاس

القرار- اتخاذ ب املحاس القياس أدوات   .عالقة

ية- املحاس ئة الب العادلة القيمة نموذج تفعيل انية   إم
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Abstract  

This studyaddresses the issue of the institutions ’application of the financialaccounting 

system in the case of evaluating fixations, for whatis of great importance in accounting, sothat the 

researchaims to present the rules of evaluation and accountingtreatment for each of the physical, 

moral, and financial fixations established by the financialaccounting system, in addition to evaluating 

Installations according to the cost model and reassessment model in each of the International 

Accounting Standard No. 16 and the financialaccounting system becauseitisbased on international 

accounting standards and some of itstreatments, where the 

 resultsshowed the lack of an environmentthat serves the requirements of the financialaccounting system. 

However, there are difficulties in applyingsome aspects And not as a whole, such as the lack of a 

financialmarketmakesitdifficult for somefixed value feasibility. 
 

املفتاحية لمات  :ال

الدولية ية املحاس ، املعاي يتات، ،التث التقييم ، املا املحاس  النظام
 

ص       :امل

ملا   ، يتات التث تقييم حالة املا املحاس للنظام املؤسسات تطبيق مدى موضوع الدراسة ذه عا

ية املحاس ة واملعا التقييم قواعد عرض إ البحث دف بحيث ، املحاسبة بالغة مية أ سبھ يك

ا النظام ا وضع ال املالية، ة، املعنو ية، العي يتات التث من ل ب اصة ،ا املا إ.ملحاس باإلضافة

رقم الدو املحاس املعيار من ل التقييم إعادة ونموذج لفة الت نموذج وفق يتات التث 16تقييم

حيث ا، اصة ا ات املعا عض و الدولية املحاسبة املعاي ع مب ونھ ل املا املحاس والنظام

ال ئة الب توفر عدم النتائج رت املاأظ املحاس النظام متطلبات تطبيق.تخدم ة صعو ناك أن إال

من يصعب ما سوق وجود عدم مثل ، ل ك س ول وانب ا انيةعض بالقيمةإم يتات التث عض

  .العادلة
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