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 دغاء

 

 ًا عب بن ؤُُٖخني اإلاا٫ ٞال جإزظ مني عاخت البا٫

 وبن ؤُُٖخني الصخت ٞال جإزظ مني الؿتر 

 وبن ؤُُٖخني  الٗلم ٞال جإزظ مني الٟهم 

 وبن ؤُُٖخني ال٣ىة ٞال جإزظ مني الغخمت

 وبن ؤُُٖخني اإلاؿاولُت ٞال جإزظ مني  خؿً الخضبحر

 وبن ؤُُٖخني الخضًً ٞال جإزظ مني خؿً الخُب٤ُ 

 وبن ؤُُٖخني الىجاح ٞال جإزظ مني الك٨غ 

 وبن ؤُُٖخني ابخالء ٞال جإزظ مني خؿً الهبر 

 ؤُُٖخني جمحز ٞال جإزظ مني الٗباصة وبن 

 وبن ؤُُٖخني الٟكل ٞال جدغمني  ٖؼة الىٟـ

 ًاعب ل٪ الخمض لى لم حُٗني ش يء ٨ُُٟٞني ؤه٪ ؤهذ عبي 

لُ٪ جى٧لىا وبلُ٪ اإلاهحر.  اللهم ج٣بل صٖاءها ٖو
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 سشىس وجلدً

 

ل فظله وهبير وػمه .  الري أغاهني ووفلني في إجمام هرا الحمد والشىس أوال وأخيرا هلل غصوحل غلى حٍص

 البدث.

وأجلدم بالشىس والػسفان بػد شىس هللا غصوحل إلى والدي الحبِبين ، اللران خمال همي لسفػت           

الري وان الظىد والدزع الحامي لي في مشىازي  كسة غُني شأوي، هما أكدم إولُل شىس وامخىان إلى شوجي

سغاه   أًىما وان.أدغى مً هللا أن ًدفظه ٍو

ل الآلمخىاهي إلى أطخاذي املدترم الدهخىز مػازفُت الطُب الري وافم             هما أجىحه بشىسي الجٍص

إلاشساف والخأطير غلى هرا البدث وأمدها باملػلىماث والىصائذ اللُمت زاحين مً هللا غصوحل أن ٌظدد 

دلم مىاه فجصاه هللا غىا ول خير.  خطاه ٍو

ئِع كظم الػلىم املالُت واملداطبت الري لم ًبخل غلُىا بىصائده وجىحيهاجه وإلى حمُؼ وال هيس ى شىس ز    

ت وغلىم الدظُير.  أطاجرة ولُت الػلىم الاكخصادًت والخجاٍز

ب أو مً بػُد في إهجاش هرا          وأخيرا الًفىجىا أن وػبر غً بالغ جدُاجىا إلى ول مً طاغدها مً كٍس

 البدث املخىاطؼ.



 

III 

 

 إهداء

ؤوال ل٪ الخمض عبي ٖلى ٦شحر ًٞل٪ وظمُل ُٖاث٪ ووظىص٥، الخمض هلل عبي ومهما خمضها ٞلً وؿخىفي في 

 خمض٥ والهالة والؿالم ٖلى مً الهببي بٗضه.

ذ وبضٞئها اخخمُذ، وبىىعها  بلى طل٪        الخٝغ الآلمخىاهي مً الخب والغ٢ت والخىان، بلى التي بدىانها اعجٍى

ٝغ الٗحن مً وخكتها،  ُذ، بلى التي مً ٌكخهي اللؿان ه٣ُها، وجٞغ اهخضًذ وببهغها ا٢خضًذ ولخ٣ها ماٞو

 ؤهضي هظا الٗمل بلى ؤمي.والتي ٧اهذ جخمنى عئٍتي وؤها ؤخ٤٣ هظا الىجاح، وقاء هللا ؤن ًإحي هظا الُىم،

ه   بلى صععي الظي به اخخمُذ، وفي الخُاة به ا٢خضًذ، والظي ق٤ لي بدغ الٗلم والخٗلم،بلى مً اختر٢ذ قمٖى

اجي و٦غامتي، ؤبي اَا٫ هللا في ٖمغه.  لُض يء لىا صعب الىجاح، ع٦حزة ٖمغي، ونضع ؤماوي و٦بًر

٪ الخُاة، بلى الظي  لم ًمى٘ ٖني مً الخُاة ش يء ، الظي ًخمنى عئٍتي في ؤٖلى  بلى الؿىض وع٤ُٞ الضعب وقٍغ

مغاجب الىجاح، ؤهضي هظا الٗمل بلى ػوجي  مالطي و٢غة ُٖني وؤبي الشاوي، ؤَا٫ هللا في ٖمغه وخٟٓه ؤًىما 

 ٧ان.

بلى مً ًظ٦غهم ال٣لب ٢بل ؤن ٨ًخب ال٣لم، بلى مً ٢اؾمىوي خلى الخُاة ومغها، جدذ الؿ٠٣ 

م، ٖبض الغخمً..ابىت ٖمي وؤزتي التي لم جلضها ؤمي هجاة.الىاخض.....بزىحي وؤز  ىاحي .....ؤًىب، مٍغ

ماحي و٧ل ؤوالصهم، و٧ل مً ًدمل ل٣ب  " غالم"بلى ٧ل مً ًدمل ل٣ب   لى عؤؾهم ؤٖمامي ٖو  بىطبم" " ٖو

 اإلا٣غبحن ؤزىالي وزاالحي و٧ل ؤوالصهم.

 اتهم.ٖاثلتي الشاهُت و٧ل ؤوالصهم وبى  "طسفاي"بلى ٖاثلت ػوجي 

٣ُتي ونض٣ًتي  ني بهم ال٣ضع، ألانض٢اء ال٣ضامى، وؤنض٢اء الضعاؾت ٞع ،وبلى "طػدًت" بلى ؤخؿً مً ٖٞغ

ا ."ملدوز ؤؾخاط الخٗلُم الابخضاجي   "، بلى  ٧ل مً ٖلمني خٞغ

 

 بلى بلضي الخبِب الجؼاثغ ،  وبلى قٗب ٞلؿُحن الشاثغ

 ؤهل الٗلم ؤخُاء.ٞاٞسغ بٗلم وال جُلب به بضال          ٞالىاؽ مىحى و 
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 جىطئت

 

ت الآلػمت، ٞجري ؤن ٧ل صولت                ت الًغوٍع حؿعى ٧ل اإلااؾؿاث ؤلا٢خهاصًت بلى جد٤ُ٣ ال٣ٟؼة الخىمٍى

ٗها لًمان الب٣اء يمً اإلاىاٞؿت  غ العجلت الا٢خهاصًت وحؿَغ الٗاإلاُت،  ٞال ًم٨ً ؤن جتر٥ ؤي ج٩اٞذ لخٍُى

٤ بظغاءاث ؤو ٢ىاٖض ؤو ٢ىاهحن ٩ًىن لها مً ال٣ىة ماًجب اخترامها  مهىت، صون جىُٓم ؤو يبِ ٞو

ني.  بخُب٣ُها،وهظا ما ًجٗلها ججضص الخىُٓماث وال٣ىاهحن التي جد٨م ا٢خهاصها الَى

ٗب صوعا باعػا في جىُٓم وجيؿ٤ُ اليكاٍ ومً بحن هظه الخىُٓماث الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الظي ًل          

الا٢خهاصي للماؾؿاث والظي ٌؿخمض ٢ىاهِىه مً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت وبالًبِ اإلاُٗاع اإلاداؾبي 

(IAS02.الظي لضًه صوع هام في مٗالجت اإلاسؼوهاث ) 

إلااؾؿت في جدضًض و ه٣هض باإلاٗالجت اإلاداؾبُت للمسؼوهاث ال٣ضعة ٖلى ال٣ُاؽ والخدلُل مً ٢بل ا      

 مى٢ٗها اإلاالي ٦ما ؤنها جمشل الخاظت بلى ٢ُاؽ ؤصاء الٗملُاث ؤو الٟىاثض زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت.

ومً هىا ؾىداو٫ ؤن ه٠٣ ٖىض صعاؾت ٖىهغ مً ٖىانغ اإلاحزاهُت في اإلااؾؿت ؤال وهي اإلاسؼوهاث،         

دىع وكاَها، ولظل٪ زهذ لجىت مٗاًحر اإلاداؾبت باٖخباعها ؤخض ؤهم ألانى٫ اإلاخضاولت ٞيها ومهضع صزلها وم

، الظي خل مدل اإلاُٗاع اإلاداؾبي الضولي 1993الهاصع ؾىت ” اإلاُٗاع ع٢م )(اإلاسؼوهاث“الىلُت اإلاسؼوهاث ب 

سُت اإلاٗخمض في  غى اإلاسؼون في بَاع هٓام الخ٩لٟت الخاٍع  .1975الشاوي الخام بخ٣ُُم ٖو

 : إشيالُت الدزاطت 

لى هظا ألاؾاؽ   ٞةن الؿاا٫ الظي ؾىداو٫ ؤلاظابت ٖىه ؾ٩ُىن ٧الخالي:ٖو

 هُف ًخم الخلُُم واملػالجت املداطبُت للمخصوهاث وفلا للمػاًير املداطبُت الدولُت ؟ -

 

 : ألاطئلت الفسغُت 

ُت الخالُت:  إلزغاء اإلاىيٕى ؤ٦ثر ٢مىا بهُاٚت ألاؾئلت الٟٖغ

 ؟ماهي اإلاسؼوهاث؟ و٠ُ٦ جخم ٖملُت ج٣ُُم وظغص اإلاسؼون  -

 ماهي ؤؾاؾُاث اإلاٗاًحر اإلاٗاًحر الخاؾبُت الضولُت وبؾ٣اَاتها ٖلى اإلاسؼوهاث ؟ -

٤ اإلاُٗاع اإلاداؾبي  -  ؟ ٠ُ٦IAS 02 جخم اإلاٗالجت اإلاداؾبُت للمسؼوهاث ٞو
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 : الفسطُاث 

ت مً الٟغيُاث التي هداو٫ الخإ٦ض مً صختها ؤو  لئلظابت ٖلى الدؿائالث ؾاب٣ت الظ٦غ اٖخمضها ٖلى مجمٖى

ًها م٨ً بًجاػها ُٞما ًلي: ٞع  زال٫ البدض ٍو

 ج٨مً ؤهمُت ظغص اإلاسؼوهاث في جدضًض ٦مُاث و٢ُم اإلاسؼوهاث بٗض ٧ل ٖملُت ؤو صوعة. -

 ج٣ُم اإلاسؼوهاث بٗضة َغ١ مسخلٟت. -

 بن اإلاٗالجت اإلاداؾبُت للمسؼوهاث في الجؼاثغ حؿخمض مباصئها مً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت. -

 : أهمُت املىطىع 

ظا اإلاىيٕى ؤهمُخه و٢ُمخه مً ظغاء اإلا٩اهت التي جمخل٨ها وجخهضعها اإلاداؾبت في اإلااؾؿت ٧ىنها ٨ًدؿب ه

لى هظا ألاؾاؽ وظب ؤلاهخمام بها ؤ٦ثر ومخابٗت ٧ل الخٛحراث التي جُغؤ ٖليها.  الغ٦حزة ألاؾاؾُت لها، ٖو

ب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت، باإلياٞت بلى ؤن هظا اإلاىيٕى ٌؿخمض ؤهمُخه مً الاججاه الضولي هدى جُ     

مً ؤظل الخض مً اإلاكا٧ل التي جُغخها الخُب٣ُاث اإلاداؾبُت ٖلى اإلاؿخىي الضولي بهضٝ حٗمُم اؾخسضام 

ال٣ىاثم اإلاالُت مً زال٫ ال٣غاءة والٟهم اإلادضص لها لهظا ٢ض جبيذ الجؼاثغ خالُا جُب٤ُ هٓام مداؾبي مالي 

 ىالث التي ٌكهضها الا٢خهاص الجؼاثغي.ًخماش ى وجل٪ اإلاٗاًحر في ْل الىد

ىهغ مهم وطو خغ٦ُت ٞيها           وجؼصاص ؤهمُت هظا اإلاىيٕى ٧ىهىا هخدضر ًٖ ؤهم ٖىانغ ؤنى٫ اإلااؾؿت ٖو

ت ٧ل ماًخٗل٤ بمٗالجخه وظغصه وج٣ُُمه.  ؤال وهى اإلاسؼون، خُض ؾىداو٫ مٗٞغ

 : أهداف املىطىع 

 اء هظا البدض هي:بن ألاهضاٝ التي وؿعى بلى جد٣ُ٣ها مً وع 

 (في الجؼاثغ.IAS 02الى٢ٝى ٖىض ؤهم ه٣اٍ جُب٤ُ اإلاُٗاع اإلاداؾبي الضولي ع٢م ) -

 ببغاػ مسخل٠ الٗلُاث اإلاداؾبُت التي ٣ًىم بها اإلاداؾب في مٗالجت اإلاسؼوهاث. -

ت اإلاُٗاع اإلاخٗل٤ باإلاسؼوهاث واإلاُاب٤ ل٣ىاهحن الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي و٦ُُٟت مٗالجخه  - مٗٞغ

 للمسؼوهاث وؤهم الُغ١ اإلاخبٗت لخ٣ُُمها.

 الخٗٝغ وؤلاخاَت باإلاٟاهُم ألاؾاؾُت اإلاخٗل٣ت باإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت. -

- .  مداولت لٟذ الباخض ؤو ال٣اعت خى٫ ؤهمُت اإلاىيٕى
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 : أطباب اخخُاز املىطىع 

 أطباب ذاجُت : .1

 اهخمامىا الكضًض باإلاجا٫ اإلاداؾبي. -

بت في الخىؾ٘ في  - خىا في هظا اإلاجا٫.الٚغ اصة مٗٞغ  اإلاىيٕى لٍؼ

إل ٖلى ٧ل حُٛحر ًُغؤ ٖلى الىٓام اإلاداؾبي. -  هٕى الخسهو الظي هضعؽ ُٞه ًدخم ٖلُىا ؤلَا

 . أطباب مىطىغُت :2     

ٗالُت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في اإلااؾؿاث. -  الىنى٫ بلى مضي جُب٤ُ ٞو

ت وكا -  ٍ اإلااؾؿت ومهضا٢ُت وقٟاُٞت ال٣ىاثم اإلاالُت.ألاهمُت الىاؾٗت للمىيٕى زانت في اؾخمغاٍع

ً والٗمل ٖلى اؾخٛال٫  - اإلاغخلت التي حِٗكها ؤٚلب اإلااؾؿاث والتي جخُلب الخد٨م في ج٩ال٠ُ الخسٍؼ

 َغ١ ج٣ُُم اإلاسؼون َب٣ا لؤلهضاٝ اإلااولت.

ت الدسجُل اإلاداؾبي للمسؼوهاث خؿب اإلاُٗاع اإلاداؾبي) - اإلاداؾبي ( وجُاب٣ه م٘ الىٓام IAS 02مٗٞغ

 اإلاالي.

 : املىهج املخبؼ 

هٓغا لُٛاب الجاهب الخُب٣ُي ٣ٞض اٖخمضها في هظه الضعاؾت ٣ِٞ ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي في         

الجاهب الىٓغي،  ٞالىن٠ اؾخسضم في في الخٗبحر والؿغص للٓىاهغ ٦ما هي في الىا٢٘ ٧ىن٠ ٧ل ماًخٗل٤ 

ٞت بلى ون٠ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت وباألزو اإلاُٗاع اإلاداؾبي ع٢م باإلاسؼوهاث ،َغ١ ج٣ُُمها وظغصها  بيا

(IAS 02.) 

 :هُيل الدزاطت 

 ومً ؤظل حُُٛت هظا البدض ؾى٣ىم بخ٣ؿُم هظا الٗمل بلى ٞهلحن:

ا لضعاؾت هظا         الٟهل ألاو٫ والظي جىاولىا ُٞه اإلاٟاهُم اإلاخٗل٣ت باإلاسؼوهاث والتي حٗض مسال يغوٍع

، ٠ باإلاٗاًحر  اإلاداؾبُت الضولُت و ؤهضاٞها، والخٗٝغ ٖلى ؤؾاؾُاتها و صعاؾت اإلاُٗاع  اإلاىيٕى زم  الخٍٗغ

 (.IAS 02اإلاداؾبي الضولي اإلاخٗل٤ باإلاسؼوهاث واإلاخمشل في اإلاُٗاع اإلاداؾبي  ع٢م )

اإلاسؼوهاث  ؤما باليؿبت للٟهل الشاوي والظي ًخمدىع خى٫ اإلاٗالجت اإلاداؾبُت للمسؼوهاث  ٞخًمً ظغص     

والخٗٝغ ٖلى َغ١ ج٣ُُمها واإلاٗالجاث اإلاداؾبُت ألازغي اإلاخٗل٣ت باإلاسؼوهاث والخُغ١ بلى الضعاؾاث الؿاب٣ت 

غيها .  ٖو
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 : صػىباث الدزاطت 

ُض  -  (.19نٗىبت بًجاص م٩ان التربو، هٓغا للجاثدت التي ا٦دسخذ البالص ؤال وهي ظاثدت ٧ىعوها)٧ٞى

جؼامً الضعاؾت والدجغ الهحي م٘ ٞترة بٖضاص اإلاظ٦غة -



 

 
 

 ٌ  الفصل ألاو

إلاطاز الىظسي 

للمخصوهاث وفم 

املػاًير املداطبُت 

الدولُت
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 جمهُد

   

ت ؤو نىاُٖت، ومضي ؤهمُتها في  حٗخبراإلاسؼوهاث ال٣لب الظي ًبٗض الخُاة في اإلااؾؿت بهٟت        ٖامت ججاٍع

الخد٨م باإلااؾؿت الا٢خهاصًت مً ؤظل اؾخ٣غاع وكاَها، وجد٤ُ٣ الهضٝ الغثِس ي وهى الب٣اء مً زال٫ 

جد٤ُ٣ ألاعباح، ولٗل ألاهمُت التي ؤزظها ٖىهغ اإلاسؼوهاث جغظ٘ بلى ال٣ُمت اإلاًاٞت التي ًد٣٣ها للماؾؿت 

 ُت الٗاصًت لها.في ق٩ل ؤعباح مخإجُت مً ألاوك

٣ا إلاٗاًحر         م٨ً ال٣ى٫ ؤن الغ٦حزة ألاؾاؾُت لغنض ومخابٗت خغ٦ت اإلاسؼون هي اإلاداؾبت التي ج٩ىن ٞو ٍو

 اإلاداؾبت الضولُت اإلاخ٤ٟ ٖليها،وبىاءا ٖلى ماج٣ضم ٣ٞض جم ج٣ؿُم هظا الٟهل بلى مبدشحن:

:مدخل إلى املخصوهاث.  املبدث ألاٌو

 IAS02ير املداطبت الدولُت،وطبُػت املػُاز املداطبي زكم املبدث الثاوي:ماهُت مػاً
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 ٌ  مدخل إلى املخصوهاث. : املبدث ألاو

 

اإلاسؼون هى مً ألاقُاء التي الًم٨ً الاؾخٛىاء ٖنها في مٗٓم اإلااؾؿاث ٞالكغ٧اث الهىاُٖت جدخٟٔ           

الخضمُت جدخاط لبٌٗ اإلاىاص اإلاؿخسضمت في هظه بمسؼون للمىاص الخام ومؿخلؼماث الاهخاط واإلااؾؿاث 

ٗمت للمُاٖم واإلاالبـ إلادالث اإلاالبـ و٦هظا، ٞاإلاسؼون ًمشل مً ظهت ظؼء مً عؤؽ اإلاا٫  الخضماث مشل الَا

لت ،ومً ظهت ازغي جترجب ًٖ ٖملُاث  الٗامل للماؾؿت،والظي الًجب ؤن ًب٣ى اإلاسؼون مجمضا لٟترة ٍَى

 ،والخ٩ال٠ُ التي ًجب الخد٨م ٞيها ختى ال جإزغ ؾلبا ٖلى هخاثج اإلااؾؿت.الدؿُحر والاخخٟاّ والىٟاط

 ٌ  مفهىم املخصوهاث ومىىهاتها. : املطلب ألاو

 مفهىم املخصوهاث : أوال

حٗبر اإلاسؼوهاث ًٖ مجمل ألامال٥ التي اقترتها اإلااؾؿت ؤو اوكإتها اإلااؾؿت بهضٝ ”الخٍٗغ٠ ألاو٫:    

٤ اؾخٗمالها في ٖملُت الخهيُ٘ او الاؾخٛال٫،ٞهي اطن م٣خيُاث اؾتهال٦ها في الٗملُت الاهخاظ ُت ًٖ ٍَغ

 i.”مخضاولت ٢ض جبإ ٖلى خالتها ألاولُت ؤو جدى٫ بلى مىخىظاث جُغح للبُ٘

اإلاسؼوهاث هي مجمل ألامال٥ التي جمخل٨ها اإلااؾؿت والتي اقترتها ؤو ؤوكإتها بهضٝ بُٗها ؤو ”الخٍٗغ٠ الشاوي:   

ل والاؾخٛال٫ بك٩ل ٖام وحؿمى باإلاهُلح اإلاداؾبي  جىعٍضها ؤو اؾتهال٦ها في ٖملُت ؤلاهخاط والخدٍى

 ii(.”3للمسؼوهاث وهغمؼ لها بالغمؼ)

٠ الشالض:       اإلاسؼون بإهت ألانل اإلادخٟٔ به بٛغى البُ٘ يمً اليكاٍ الٗاصي للميكإة،ؤو ٌٗٝغ ”الخٍٗغ

ًدخٟٔ به في مغخلت مً مغاخل ؤلاهخاط لُهبذ ٢ابال للبُ٘،ؤو اإلادخٟٔ به في ق٩ل مىاص زام حؿخسضم في 

 iii”مغاخل الاهخاط ؤو في ج٣ضًم الخضماث.

ي مٗٓم الىخضاث الا٢خهاصًت وطو وػن وؿبي ٖالي ٌٗخبر اإلاسؼون مً ؤ٦ثر ألانى٫ اإلاخضاولت ف”الخٍٗغ٠ الغاب٘:

لى مغ٦ؼها اإلاالي،و٦ظل٪ ًازغ ٖلى خ٣ى١  ظضا ًخُلب ٢ُاؾه ص٢ت ٦بحرة هٓغا لخإزحره ٖلى ؤعباح اإلايكإة ٖو

ازغ ٖلى ج٩لٟت البًاٖت اإلاباٖت  iv”.اإلال٨ُت،ٍو

                                                           
i ت،بً ٨ٖىىن الجؼاثغ،م اث الجامُٗت،الؿاخت اإلاغ٦ٍؼ ني،صًىان اإلاُبٖى ٤ اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى  .104ٖاقىع ٦خىف،اإلاداؾبت الٗامت ٞو

ii  ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت،الٗضص   2007/11/25اإلااعر في  11-07ال٣اهىن ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ اإلاخًمً الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي،الجٍغ

 .3،م19،2007

iii ،اث الجامُٗت،الجؼء ألاو٫،الُبٗت الشاهُت  .101،م2000هىام ظمٗت،ج٣ىُاث اإلاداؾبت اإلاٗم٣ت،صًىان اإلاُبٖى

iv ت اإلاداؾبُت ألا٧اصًمُت ا  .18،م2008لٗغبُت اإلاٟخىخت،الضهماع٥،ولُض هاجي الخُالي،الىٍٓغ
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٠ اإلاسؼون بإهه مجمٕى اإلاىاعص والؿل٘ التي حكتر            يها اإلااؾؿت بٛغى بُٗها ٖلى مما ج٣ضم ًم٨ً حٍٗغ

 خالتها،ؤو بصزا٫ ٖليها بياٞت زم بُٗها.

 ثاهُا:مىىهاث املخصوهاث

 iحٗخبر اإلاسؼوهاث ٦إنى٫ للماؾؿت وجخًمً ماًلي:            

اصة بُٗها زال٫ اليكاٍ الٗاصي للضوعة. -  مسؼوهاث جمخل٨ها اإلااؾؿت إٖل

 مسؼوهاث ٢ُض الاهجاػ لٛغى البُ٘. -

مىاص ؤو مىاص التي ًجب ؤن حؿتهل٪ زال٫ ٖملُت الاهخاط ؤو زال٫ ٖملُت ج٣ضًم  مسؼوهاث جدذ ق٩ل -

 الخضماث.

 

 املطلب الثاوي: أهىاع ووظائف املخصوهاث.

 أوال:أهىاع املخصوهاث

ُت اليكاٍ الظي جؼاوله اإلااؾؿت خُض جخمشل في      جسخل٠ ؤهىإ اإلاسؼوهاث وم٩ىهاتها جبٗا لىٖى

 iiألاهىإ:

  ٘والؿل٘ : مىخجاث حكتريها اإلااؾؿت ٢هض بُٗها ٖلى خالتها ؤو بياٞت ؤقُاء ٖلى مسؼوهاث البًاج

 ق٩لها الخاعجي زم بُٗها.

  ًلها م مسؼوهاث اإلاىاص ألاولُت واللىاػم : مىخجاث حكتريها اإلااؾؿت الهىاُٖت،زانت،بٛغى جدٍى

 خالت بلى ؤزغي،ومً ق٩ل بلى آزغ.

  ٢امذ اإلااؾؿت الهىاُٖت بخهيُٗها و٢ض ونلذ مسؼوهاث مً اإلاىخجاث الىه٠ مهىٗت : مىخجاث

الث ؤزغي الخ٣ا، وطل٪ بىٟـ اإلااؾؿت ٖلى  الٗملُت بلى مغخلت مُٗىت خُض ؾخجغي ٖليها جدٍى

 مؿخىي وعقت جهيُ٘ ؤزغي،ؤو ٖلى مؿخىي ماؾؿت ؤزغي جبُٗها لها.

 ُٟت : مىخجاث ماػالذ ٢ُض الهى٘ ؤو ٢ُض الخى ظ ٖىض نهاًت مسؼوهاث مً اإلاىخجاث وألاقٛا٫ الجاٍع

 صوعة الاؾتهال٥ ؤو الٟترة اإلاداؾبُت.

                                                           
i  ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت،الٗضص ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، اإلاىا٤ٞ ٫ 1429عظب ٖام  23، ٢غاع ماعر في 2009ماعؽ  25،الهاصع في 19الجٍغ

غيها و٦ظا مضوهت الخؿاباث و  26  .٢12ىاٖض ؾحرها،م ًىلُى، ًدضص ٢ىاٖض الخ٣ُُم واإلاداؾبت  ومدخىي ال٨كىٝ اإلاالُت ٖو

ii ،67،66، م م 2013بضٌس ي ٞهُمت،اإلاداؾبت الخدلُلُت،صاع الهضي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ. 
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  مسؼوهاث مً اإلاىخجاث الخامت : مىخجاث مىتهُت الهى٘،ظاهؼة للبُ٘ ؤو الخىعٍض في خالت ؤلاهخاط خؿب

 الُلب.

 .ت جمخل٨ها اإلااؾؿت وجسؼنها بمساػن ماظغة  مسؼون زاعط اإلااؾؿت : مىخجاث طاث َبُٗت مخىٖى

  ث : جخمشل في ب٣اًا الٗملُت ؤلاهخاظُت مً مىاص مؿخٗملت و٦ظا مسؼوهاث مً الًٟالث واإلاهمال

مىخجاث هه٠ مهىٗت ومىخجاث جامت بها ُٖىب، خُض ًدخٟٔ بها صازل اإلاساػن.هظا في خالت ٧ىن 

الًٟالث واإلاهمالث لها ٢ُمت اؾخٗمالُت،بدُض ًم٨ً بُٗها ؤو اؾخٗمالها زاهُت في الٗملُت الاهخاظُت 

 الآلخ٣ت.

 املخصوهاثثاهُا:وظائف 

اث٠ ؾىداو٫ ججؿُضها ُٞما ًلي:       iلدؿُحر اإلاسؼوهاث ٖضة ْو

اث٠ اإلاسؼون الخض مً اخخما٫  (1 بًجاص الخىاػن بحن اإلاغاخل اإلاسخلٟت للٗملُت الاهخاظُت:مً ؤهم ْو

غ اإلاىاعص ٞةن خضر هظا الخلل في آلاالث  جى٠٢ ؤي ٖملُت مً الٗملُاث الهىاُٖت،بؿبب ٖضم جٞى

لُت اإلاٗىُت،ٞةن هظا ًاصي بالخبُٗت بلى جى٠٢ الٗمل بالٗملُت الخالُت لها، ولخٟاصي اإلاىظىصة بالٗم

ً بحن الٗملُخحن،بدُض الًازغ جى٠٢ الٗملُت ألاولى في وكاٍ الٗملُت  طل٪ جيكإ مدُاث لخسٍؼ

الشاهُت،ولىٟـ الؿبب ًجب بوكاء مساػن للمىخج النهاجي بحن الٗملُت الاهخاظُت والٗملُت الخىػَُٗت 

 تى ال جخإزغ الٗملُت ؤلاهخاظُت هٟؿها.خ

حر ال٨مُاث الآلػمت لهم مً  (2 ٤ جٞى زضمت ؤًٞل للٗمالء:ًد٤٣ اإلاسؼون زضمت ؤًٞل للٗمالء ًٖ ٍَغ

غ مىخجاث بهٟت مىخٓمت في الؿى١ ٢ض ًضٞٗهم بلى  اإلاىخجاث في الؿى١ في ؤي و٢ذ طل٪ لٗضم جٞى

م مىخجاث في الؿى١ في ؤي و٢ذ طل٪ لٗضم الخٗامل م٘ قغ٧اث اإلاىاٞؿت،ؤو ٢ض ًضٞٗهم بلى اؾخسضا

ش  غ اإلاىخجاث البضًلت لظل٪ ٌؿاٖض اإلاسؼون بصاعة اإلابُٗاث ٖلى حؿلُم اإلاىخجاث للٗمالء في الخىاٍع جٞى

 اإلاخ٤ٟ ٖليها.

اصة الُلب  (3 اإلاىاػهت بحن الٗغى والُلب:ٌٗخبر اإلاسؼون وؾُلت إلاىاػهت الٗغى م٘ الُلب، ٟٞي خالت ٍػ

٤ اإلاسؼون،وفي خالت اهسٟاى الُلب ًٖ الٗغى،ًلجإ بلى ٖلى الٗغى ًلجإ بلى  ؾض العجؼ ًٖ ٍَغ

 خالت الٟاثٌ ٖلى اإلاسؼون لِؿخٛل في مغاخل الخ٣ت.

ت ؤلاهخاط:ال٨شحر مً الؿل٘ ج٩ىن مٗمغة وبالخالي ٞهي مخىاظضة في الؿى١  (4 الخٟاّ ٖلى اؾخمغاٍع

ٗت  باؾخمغاع ًم٨ً إلصاعة ؤلاهخاط ؤن ج٣خىيها في ؤي و٢ذ حكاء،ٚحر  ؤن بٌٗ الؿل٘ ألازغي ج٩ىن ؾَغ

الخل٠ والبٌٗ آلازغ منها ٩ًىن مىؾمي خُض جٓهغ ب٨مُاث ضخمت زال٫ مىؾم الجني زم ًدىا٢و 

جىاظضها في الؿى١ ولًمان جؼوٍض اإلاهى٘ باؾخمغاع ًلجإ الى قغائها ب٨مُاث ٦بحرة في مىؾم الجني 
                                                           

i 273،271،م م1988ٖاص٫ خؿً،الخىُٓم الهىاعي وبصاعة ؤلاهخاط،صاع النهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ،لبىان. 
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ت  وجإزظها في ْغوٝ حؿمذ بالخٟاّ ٖلى زىانها لالؾخٗما٫ ٖىض الُلب مما ٌؿمذ باؾخمغاٍع

 الٗملُت الاهخاظُت ٖلى مضاع الؿىت.

 

ً الىاججت حؿمذ للماؾؿاث ؤلاهخاظُت بةهخاط ٦مُاث ٦بحرة  (5 جسٌُٟ ج٩ال٠ُ ؤلاهخاط:ؾُاؾت الخسٍؼ

 ختى وؤن ٧ان الُلب ؤ٢ل مً ؤلاهخاط وهظا ماٌؿمذ بخسٌُٟ ٧لٟت بهخاط اإلااؾؿت اإلاىخجت الىاخضة.

 

 

 الثالث:أهمُت املخصوهاثاملطلب 

ًد٤٣ اإلاسؼون ٖامل ألامان باليؿبت الؾخمغاع ٖملُت ؤلاهخاط باإلاكغوٕ في الضوعان،خُض ٨ًٟل اإلاسؼون            

ً في اإلااؾؿت جاصي  م مً ؤن ٖملُت الخسٍؼ ؤعنضة اإلاىاعص والؿل٘ و٢ُ٘ الُٛاع التي جد٤٣ هظا ألامان وبالٚغ

ً وججمُض ألالى  ان في هظا اإلاسؼن،ومىاظهت اإلااؾؿت لخُغ الخل٠ ؤو ج٣اصم ألانىاٝ بلى ج٩ال٠ُ الخسٍؼ

٣ت الىاعص ؤوال،ناصع ؤوال ) ً لؤلؾباب الخالُت: خؿب ٍَغ ( FIFOاإلاسؼهت،وعٚم هظا جًُغ اإلااؾؿت بلى الخسٍؼ

 iج٩ىن ٢ُمت بًاٖت آزغ مضة ٦ما ًلي:

ل بلى ٢ؿم ؤلاهخاط يمان اؾخمغاع وكاٍ اإلااؾؿت،خُض ٌؿمذ بخض٤ٞ اإلاىاص ألاولُت الًغوع - ٍت لٗملُت الخدٍى

ت.  في خالت اإلااؾؿت ؤلاهخاظُت،٦ما ٌؿمذ باقبإ َلباث الؼباثً باليؿبت للماؾؿت الخجاٍع

ٖىضما ج٩ىن هىا٥ ؾُاؾت واضخت للمسؼون مبيُت ٖلى ؤؾـ ٖملُت ٞةن هظا مً قإهه جسٌُٟ حجم -

ع الٗملُت الاهخاظُت وال ٩ًىن هىا٥ ٞاثٌ الاؾدشماعاث في مىظىصاث اإلاساػن بلى الخض الظي ٌؿمذ باؾخمغا

 اإلاسؼون ؤي جد٤ُ٣ الخىاػن بحن مخُلباث الٗملُت ؤلاهخاظُت وبحن ماهى مىظىص في اإلاساػن.

ًمشل اإلاسؼون وؿبت مغجٟٗت مً بظمالي حجم ألامىا٫ اإلاؿدشمغة،ٞةهت ًازغ في ا٢خهاصًاث اإلاكغوٕ خُض جمشل -

 الٌؿتهان بها.ج٩لٟت الاخخٟاّ باإلاسؼون وؿبت مغجٟٗت 

جلٗب اإلااؾؿت صوعا مىٓما في اؾتهال٥ اإلاىاص طاث ؤلاهخاط ٚحر اإلاىخٓم ؤو اإلاىؾمي،و٢ض جلجإ اإلااؾؿاث بلى -

 حك٨ُل اإلاسؼوهاث لئلؾخٟاصة مً الخسًُٟاث التي جدضر في ؾٗغ الىخضة ٖىض قغائها ب٨مُاث هاثلت.

 iiالخإمحن والخماًت يض اإلاساَغ:

                                                           
i  ٤  .130،129،م م2010اإلاٗاًحر الضولُت،صاع هىمت لليكغ والخىػَ٘،الجؼاثغ،بً عبُ٘ خىُٟت،الىاضح في اإلاداؾبت اإلاالُت ٞو

ii  مدمض بىجحن،اإلاداؾبت اإلاالُت ومٗاًحر اإلاداؾبت الضولُتIAS/IFRS،167،م2010، : الجؼاثغ الهٟداث الؼع٢اء. 
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ظت لالخخٟاّ باإلاسؼون في الخؿبان ٖىض اٖضاص اإلااؾؿت لخُُها ؤلاهخاظُت وجٓهغ هدُجت الخا        

ت ماًلي: ٣ُت، ومً ؤهم ألاؾباب التي جضزل يمً هظه اإلاجمٖى  والدؿٍى

اصة الُلب الٟٗلي لبٌٗ ألانىاٝ ٖلى حجم الُلب اإلاخى٢٘ ٖليها.-  اخخماالث ٍػ

ي بلى جإزحر ونى٫ اإلاىاص اإلاُلىبت ًٖ اإلاىاُٖض اخخماالث َى٫ ٞترة الخىعٍض ًٖ اإلاخىؾُاث اإلاخى٢ٗت مما ًاص-

 اإلادضصة لها.

حٛحر الاخخُاَاث مً اإلاىاص مً ٞترة بلى ؤزغي هدُجت بٌٗ اإلاك٨الث الٟىُت في الخهيُ٘ مشل الخل٠ او هدُجت -

 لٗضم الاهخٓام في مٗضالث الاهخاط بحن اإلاغاخل الاهخاظُت اإلاسخلٟت.

اء بخل٪ الُلبُاث في اخخماالث جل٣ي اإلااؾؿت لُلبُاث َاع - ثت وعٚبتها في ججىب ما٢ض ًدضر مً ٖضم الٞى

 مىاُٖضها.
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 IAS02املبدث الثاوي:ماهُت مػاًير املداطبت الدولُت،وطبُػت املػُاز املداطبي زكم 

 

: مفهىم مػاًير املداطبت الدولُت وخصائصها  املطلب ألاٌو

 أوال : مفهىم مػاًير املداطبت الدولُت

   خُت غً مػاًير املداطبت الدولُت  ملدت جاٍز

ىُا مٛل٣ا. وفي ْل جإزحراث مسخل٠ “         بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ٧اهذ ألاؾىا١ اإلاالُت مىٓمت جىُٓما َو

اإلامشلحن اإلاخٗاملحن الؾُما نىضو١ الى٣ض الضولي والبى٪ الٗالمي،جُىعث هظه ألاؾىا١ مً زال٫ بلٛاء 

ضوصًت جى٣ل عئوؽ ألامىا٫.باإلياٞت بلى بلٛاء الىؾاَت،ؤي الضزى٫ اإلاباقغ للمخٗاملحن مغا٢باث الهٝغ ومد

 في ألاؾىا١ اإلاالُت صون اإلاغوع ٖبر الىؾُاء،م٘ بلٛاء الخىاظؼ الٟانلت بحن بٌٗ اليكاَاث لبٌٗ البٌٗ.

ىى مٟهىم الكمىلُت وبُٗضا ًٖ اإلآاهغ الجٛغاُٞت،ْهغ مى٤ُ مالي ظضًض ؤصي باإلاخسههحن بلى ز             

٣ا للىٓامُت  اإلاالُت بضال مً الٗىإلات.مما ؤصي بالخالي بلى ْهىع بَاع مالي قامل يمً الا٢خهاص الٗالمي ٞو

٩ي وألاعوبي،٧اهذ مً هخاثجه يغوعة الخىخُض في ٧ل اإلاجاالث للخٗبحر واإلاساَغة اإلاكتر٦ت  الا٢خهاصًحن ألامٍغ

ُت تهُئت واؾخدضار مُٗاع حؿمى بالخىخُض.ومىه الخىخُض اإلاداؾبي واإلاٟهىمت مً ٢بل الجمُ٘ باٖخباع ؤن ٖمل

(،والتي جمشل ال٣ىاٖض اإلاداؾبُت الهاصٞت بلى IAS/ IFRSجىلضث ٖىه اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت واإلاٗلىمت اإلاالُت)

ٖلى  جىظُه اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت هدى همىطط وخُض ٢هض جًُٟل اإلا٣اعهت الا٢خهاصًت بحن اإلااؾؿاث

 اإلاؿخىي الضولي.

ؤؾؿذ لجىت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت بزغ اجٟا١ بحن الجمُٗاث واإلاٗاهض الغاثضة،و٧ان  1973وفي ٖام     

الهضٝ مً طل٪ ؤن ج٣ىم اللجىت بةٖضاص ووكغ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت وؤن جضٖم ٢بىلها والخ٣ُض بها،و٢ض ا٦دؿبذ 

 1982ر مً الجمُٗاث اإلاهىُت في مٗٓم صو٫ الٗالم مما ؤصي في ٖام اٖتراٞا واؾٗا بإهلُتها والخد٤ بها ٖضص ٦بح

بلى اهًمام ٧ل الهُئاث اإلاداؾبُت اإلاهىُت التي ٧اهذ ًٖىة في الاجداص الضولي للمداؾبحن خُض ٢امذ بةنضعا 

 مُٗاعا مداؾبُا صولُا. 41

وجم حؿمُت مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت  جم بٖاصة ه٩ُلت لجىت اإلاٗاًحر والىٓام الاؾاس ي لها 2000وفي ٖام           

هى اإلاؿاو٫ ًٖ بنضاع مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت بضال مً لجىت اإلاٗاًحر  2001الضولُت الظي اٖخبر بضءا مً 

 .i“ خُض جبنى ظمُ٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الهاصعة ًٖ لجىت اإلاٗاًحر الضولُت

 

                                                           
i ،لخًغ ٖالوي،مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُتles pages bleues26،الجؼاثغ،بضون ؾىت وكغ،م. 
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  ممجلع(ػاًير املداطبت الدولُتIASB) 

 : ف  حػٍس

، وجبٗتها IASs، وؤنضعث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت 1973ٖام   IASCمٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت  جإؾؿذ لجىت

لذ اللجىت ٢اثمت ختى مُل٘ ٖام  34وؤنضعث  SICلجىت جٟؿحراث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت   2001جٟؿحرا، ْو

مٗاًحر  15و ؤنضع   IASBخُض ؤؾىضث ٖملُت بنضاع اإلاٗاًحر مً ٢بل اللجىت إلاجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت 

غ اإلاالُت الضولُت 1/10/2014لٛاًت   IFRSبمؿمى   21وؤنضعث  IFRIC ، وجبٗه لجىت جٟؿحراث مٗاًحر الخ٣اٍع

ش.   iجٟؿحرا لظل٪ الخاٍع

 

 

 أهداف ومظؤولُاث وأغظاء املجلع 

 

 ًم٨ً بصعاط ؤهم اإلاؿاولُاث وألاهضاٝ في الجضو٫ ٦ما ًلي :

 ؤهضاٝ ومؿاولُاث وؤًٖاء مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت.( : ًىضح 1-1الجضو٫ ع٢م )

 ألاغظاء ألاهداف واملظؤولُاث

ما٫ الٟىُت.-  وي٘ ظضو٫ ألٖا

اإلاىا٣ٞت ٖلى اإلاٗاًحر ومؿىصاث الٗغى -

 والخٟؿحراث.

 .IFRSFاؾخالم اإلاىايُ٘ اإلا٣ترخت مً -

غه بلى - ٘ ج٣اٍع  .IFRSFٞع

ًٖىا، ٌٗحن ؤخضهم ٦غثِـ  16ًخ٩ىن مً -

 وازىان ٦ىىاب للغثِـ.

ًاء ظٛغاُٞا ٦ما ًلي :- مً  4ًخىػٕ ألٖا

٩ا  4مً ؤوعوبا ،  4آؾُا ،  مً ؤمٍغ

٣ُا ،واخض مً  الكمالُت، واخض مً ؤٍٞغ

٩ا الجىىبُت، ازىان مً ؤي مى٣ُت في  ؤمٍغ

 الٗالم لخد٤ُ٣ الخىاػن الجٛغافي الٗالمي.
اث ظامٗت ٢انضي مغباح وع٢لت، الجؼاثغ،  اإلاهضع :زالض ظما٫ الجٗاعاث، مسخهغ مٗاًحر              .11،م2014اإلاداؾبت الضولُت ، مُبٖى

 

 

 

 

 

                                                           
i   ،اث ظامٗت ٢انضي مغباح وع٢لت، الجؼاثغ  .6، م 2014زالض ظما٫ الجٗاعاث، مسخهغ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت، مُبٖى



 الفصل األول  :اإلطار النظري للمخزونات وفق المعايير المحاسبية الدولية

 

14 

 

 

 

 و خصائصها حػٍسف املداطبت الدولُت 

 

 حػٍسف املداطبت الدولُت: .1

ت مً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت اإلاىخضة واإلا٣بىلت صولُا لخد٨م اإلاماعؾاث  “ حٗٝغ اإلاداؾبت الضولُت بإنها جمشل مجمٖى

 .i“الٗلمُت للمهىت 

بإهه همىطط ًىي٘،٣ًاؽ ٖلى يىثه وػن ش يء ؤو  “٣ًهض ب٩لمت مُٗاع حػٍسف املػُاز املداطبي:  .2

َىله ؤو صعظت ظىصجه ؤما مداؾبُا ٣ُٞهض به اإلاغقض ألاؾاس ي ل٣ُاؽ الٗملُاث وألاخضار والٓغوٝ 

 .ii”التي جإزغ ٖلى اإلاغ٦ؼ اإلاالي للميكإة وهخاثج ؤٖمالها وبًها٫ اإلاٗلىماث بلى اإلاؿخُٟض منها

خٗل٤ هظا البُان بٗىانغ هى بُان ٦خابي جهضع  “اإلاُٗاع اإلاداؾبي   ه هُئت جىُٓمُت عؾمُت مداؾبُت ؤو مهىُت،ٍو

دضص ؤؾلىب ال٣ُاؽ ؤو  ما٫ ٍو ال٣ىاثم اإلاالُت ؤو هٕى مً الٗملُاث ؤو ألاخضار الخانت باإلاغ٦ؼ اإلاالي وهخاثج ألٖا

 .iii”الٗغى والخىنُل اإلاىاؾب

٠ اإلاٗاًحر بإنها        م٨ً حٍٗغ بلى جىظُه وجغقُض اإلاماعؾت الٗملُت في هماطط ؤو بعقاصاث ٖامت جاصي “ ٍو

 .iv“اإلاداؾبت والخض٤ُ٢ ؤو مغاظٗت الخؿاباث 

 هي الًىابِ إلهخاط مٗلىماث قٟاٞت و٧املت خى٫: “حػٍسف مػاًير املداطبت الدولُت:  .3

 الىي٘ الا٢خهاصي للماؾؿت،ؤي ًٖ ؤصلتها. -

ه اإلااؾؿت،بهضٝ خماًت البِئت الا٢خهاصًت وباألزو اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باإلاساَغ التي جىاظ -

 .v”الضاثىحن،اإلاهالح الٗامت،وبٖالم ألاؾىا١

                                                           
i ،15،م2005مدمض اإلابرو٥ ؤبىػٍض،اإلاداؾبت الضولُت،بًترا٥ للُباٖت واليكغ،مهغ. 

ii ،44،م1995خ٨مذ ؤخمض الغاوي،اإلاداؾبت الضولُت،م٨خبت الٟالح لليكغ،ألاعصن. 

iii  ني خى٫ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت واإلااؾؿاث الا٢خهاصًت الجؼاثٍغمغ ً ٞخُدت،٦ٟاءة مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت،اإلالخ٣ى الَى ت ػا٢ت نالح،بىهٍغ

لىم الدؿُحر،اإلاغ٦ؼ الجامعي ؾى١ ؤهغاؽ،الجؼاثغ، ت ٖو  .09، م2010ماي 26-25مخُلباث الخىا٤ٞ والخُب٤ُ،مٗهض الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

iv 103،م2008حن ال٣اض ي،اإلاداؾبت الضولُت ومٗاًحرها،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘،ٖمان،الُبٗت ألاولى،خؿ. 

v .بً عبُ٘ خىُٟت، مغظ٘ ؾاب٤، هٟـ الهٟدت 
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مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت جمشل ؤصواث ٢ُاؽ مداؾبُت حؿخسضم في مجا٫ ؤلاٞهاح وال٣ُاؽ والخ٣ُُم “

غاٝ اإلاؿخسضمت واإلاؿخُٟضة مً ال٣ىاثم اإلاالُت،ٞهي ٧ل ال٣ىاٖض  اإلاداؾبي وجدٓى ب٣بى٫ ٖام إلاٗٓم ألَا

ت ؤي ؤنها ٧ل ما مً قإهه ؤن ٌك٩ل صلُال ؤو مغظٗا اإلاخٗل٣ت ب اإلاداؾبت مهما ٧اهذ َبُٗتها بلؼامُت ؤو ازخُاٍع

ُٗت ؤو جىُٓمُت ؤو جىنُاث ناصعة ًٖ ؾلُاث ماهلت لخىُٓم الٗمل اإلاداؾبي  .i”ؾىاء ٧اهذ ههىم حكَغ

 

 ثاهُا : خصائص املػاًير املداطبُت الدولُت

ت  iiمً الخهاثو،ؤهمها: جخمحز اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت بمجمٖى

تها هُئت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت  - ٢ضعتها ٖلى جد٤ُ٣ ؤلاظمإ،زانت بٗض ؤلانالخاث ألازحرة التي ٖٞغ

غاٝ اإلاهخمت بها،صون بهما٫ وظهاث هٓغ  التي هخج ٖنها مجا٫ الاؾدكاعة وبٖضاص اإلاٗاًحر لدكمل ٧ل ألَا

ىُت اإلااهلت.  الهُئاث الَى

٤ُ بحن الخباًً الظي محز اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت خُا٫ اإلاىايُ٘ ج٩ىن  ٢ىتها التي ا٦ؿبتها مً - زال٫ الخٞى

 مجاال للمٗاًحر.

مغوهتها هدُجت إلاا ج٣ضمه مً خلى٫ جغض ي مسخل٠ مؿخٗمليها،بط ؤن ؤهم ماًمحزها لِـ ماحؿمذ به بل  -

 ماجمىٗه.

ت ألنها الج٨دؿب الهٟت ال٣اهىهُت ؤو الخىُٓمُت. -  ٚحر بظباٍع

 ي:أطباب وحىد املػاًير املداطبُت الدولُت،أهمُتها،أهدافها.املطلب الثاو

 أوال : أطباب وحىد املػاًير املداطبُت الدولُت

 iiiًم٨ً بظما٫ ؤؾباب وظىص مٗاًحر صولُت وزهىنا في اإلاجا٫ اإلاداؾبي واإلاالي في الٗىانغ الخالُت:

 غ ٖلم اإلاداؾبت واؾدبٗاص الخىا٢ ًاث ال٣اثمت في ٖلم اإلاداؾبت الخاظت بلى ج٣ضًم وبًجاص آلُت لخٍُى

م اإلاسؼون الؿلعي،باإلياٞت بلى وظىص ازخالٞاث في  ل ج٣ٍى مشل مٗالجت مك٩لت ٣ٖىص ؤلاًجاع،جمٍى

 ق٩ل ومًمىن ال٣ىاثم اإلاالُت.

                                                           
i  ٤ اع،ٖبض الٗالي مىهغ،ج٣ىُاث اإلاداؾبت الٗامت ٞو اع الىٓغي،ظؿىع لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ،SCFؤخمض ََغ  .22،م2015،ؤلَا

ii لىم مضاوي ب ً بلُٛض،ؤهمُت انالح الىٓام اإلاداؾبي للماؾؿاث في ْل ؤٖما٫ الخىخُض الضولُت،ؤَغوخت ص٦خىعاه صولت،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

لىم الدؿُحر،ظامٗت الجؼاثغ،ٚحر ميكىعة،  .61،م2004ٖو

iii ت  .27،26،م م2009بىصاوص،الجؼاثغ، قُٗب قىىٝ،مداؾبت اإلااؾؿت َب٣ا إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت،الجؼء ألاو٫،م٨خبت الكغ٦ت الجؼاثٍغ
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 .اهٟخاح البىعناث وؤؾىا١ اإلاا٫ ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي 

 .حؿهُل ٖملُت ٢غاءة ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاىخضة 

 ٤ُ والخىخُض اإلاداؾبي الٗالمي.يغوعة الخىا٤ٞ والخيؿ 

 .جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ 

 .جضُٖم اإلاغوع بلى ألاؾىا١ مً زال٫ الٗمالث ألاظىُت ؾٗغ الخباص٫ بحن صو٫ الٗالم والكغ٧اث 

  حؿهُل الاجهاالث بحن اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن مً ؤظل الخ٨ٟحر ال٣ٗالوي والخ٨ٟحر بٟٗالُت ؤ٦بر في

ُت اإلاٗاًغة لخل اإلاكا٧ل اإلاخ٨غعة حؿمذ بخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الخلى٫ الىمىطظُت التي جُغخها ٖمل

 ا٢خهاصًت مدضصة.

 ثاهُا : أهمُت إلاغخماد غلى املػاًير املداطبُت الدولُت:

جدؿم اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت بال٣بى٫ الٗام بحن اإلاداؾبحن ٦ما ؤنها ٢ابلت للخُب٤ُ اإلاداؾبي باٖخباعها      

داؾبي باإلاغوهت الخامت ألنها جخٗامل م٘ ؤوكُت ا٢خهاصًت جخمحز بالضًىام٨ُُت وؾُلت لخ٣ُُم ؤصاء الٗمل اإلا

 :iصازل اإلااؾؿت،ول٣ض ؾاهمذ في جدؿحن وػٍاصة الخىاؾ٤ الٗالمي مً زال٫

الؿماح بالضزى٫ بلى ؤؾىا١ اإلاا٫ الٗاإلاُت خُض ؾاٖض جُب٤ُ بٌٗ الكغ٧اث ألاعوبُت للمٗاًحر  -

اصة ز٣ت مؿخٗلي ال٣ىاثم اإلاالُت.الضولُت في الاؾخٟاصة مً ؤؾىا١ اإلا ٨ُت،ٖالوة ٖلى ٍػ  ا٫ ألامٍغ

بم٩اهُت جهمُم ٢ىاثم مالُت مىخضة للكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاث،مما ًدٟؼ طل٪ ٖلى اهخٟار  -

ىُت وجىمُت الاؾدشماعاث ؤلاهخاظُت واإلاالُت مدلُا وصولُا م٘ خماًت اإلاؿدشمغ.  ألاؾىا١ اإلاالُت الَى

 الُت وجسٌُٟ ج٩لٟت )الجهض،اإلاا٫،الى٢ذ لىي٘ مٗاًحر ٢ىمُت للضولت(.حؿهُل م٣اعهتال٣ىاثم اإلا -

م خؿب الاخخُاظاث  - مٗالجت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت باإلياٞت بلى ٢ابلُت البُاهاث اإلاداؾبُت للخ٣ٍى

 وحٛحراث البِئت ٦خ٣لباث مؿخىي الاؾٗاع.

جل٪ الضو٫ في بنضاع اإلاٗاًحر اٖخماص هظه اإلاٗاًحر ؾُضٖم اإلاغ٦ؼ الخٟاوض ي للضو٫ ٖىض مكاع٦ت ممشلي  -

 اإلاداؾبُت ٦ما ًضٖم مى٢ٟها ٖىض الخٗامل م٘ اإلاىٓماث الضولُت والكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاث.

ُت ال٣ُاؽ التي جخُلبها  - ُت اإلاسغظاث اإلاداؾبُت،خُض ؤن مىيٖى وظىص مٗاًحر مداؾبُت ٌٗؼػ مىيٖى

 ٖملُت الخُب٤ُ. اإلاداؾبت الًم٨ً جد٣ُ٣ها بال بىظىص بَاع هٓغي مخ٩امل ًد٨م

                                                           
i ت،ؤَغوخت ص٦خىعاه،ميكىعة،ج غ اإلاالُت الضولُت ٖلى ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في اإلااؾؿت الجؼاثٍغ سهو ٖلىم ظىصي مدمض عمؼي،ازغ جُب٤ُ مٗاًحر الخ٣اٍع

لىم الدؿُحر،ظامٗت مدمض زًغ بؿ٨غة، ت ٖو  .53،م2014الدؿُحر،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع
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جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ٌٗخبر زُت هامت باججاه الخٗاون والخيؿ٤ُ اإلاداؾبي بحن صو٫  -

غ مهىت اإلاداؾبت.  مسخلٟت،وبالخالي جٍُى

غ ظهضا ٦بحرا وؤمىالا َاثلت مً ٢بل ؤًٖاء الضو٫  - جُب٤ُ اإلاٗاًحر الخاؾبُت الضولُت ؾُٞى

 اًحر اإلادلُت.الىامُت،٧اهذ ؾخدخاط بليها لىي٘ اإلاٗ

 ثالثا : أهداف املػاًير املداطبُت الدولُت

 :iمً ؤهم مايهضٝ الُه الىٓام اإلاداؾبي ماًلي   

اث  (1 حر البُاهاث اإلاداؾبُت وألاؾاؾُت وألاصواث الآلػمت للخسُُِ والغ٢ابت ٖلى مسخل٠ اإلاؿخٍى جٞى

حر مٗلىماث هامت لخضمت بصاعة الكغ٦ت الخابٗت  في اجساط ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت خُض ٌؿاهم الىٓام في جٞى

حر مٗلىماث بصاعة الكغ٦ت ال٣ابًت ختى جخم٨ً مً اجساط ٢غاعاتها  بيكاٍ الكغ٦ت ٦ما ٌؿاهم في جٞى

حر اإلاٗلىماث لؤلظهؼة الخاعظُت مشل  ؿاه الىٓام ٦ظل٪ في جٞى اإلاخٗل٣ت بالغ٢ابت وؤلاقغاٝ والخىظُه َو

حرها.وػاعة الخسُُِ والجهاػ اإلاهغفي والجهاػ اإلاغ٦ؼي   للخٗبئت الٗامت وؤلاخهاء ٚو

غاى مداؾبت الخ٩ال٠ُ ختى ًم٨ً جدضًض الخ٩ال٠ُ بض٢ت  (2 حر البُاهاث واإلاٗلىماث آلاػمت أٚل جٞى

وبظغاء الغ٢ابت ٖلى الخ٩ال٠ُ وجغقُض ٢غاعاث حؿٗحر اإلاىخجاث والخضماث وبم٩اهُاث ج٣ُُم اإلاسؼون 

 لُت.مً ؤلاهخاط الخام والٛحر الخام في نهاًت ٧ل ٞترة ما

حر البُاهاث واإلاٗلىماث التي جخُلبها ؤؾىا١ عؤؽ اإلاا٫ ًٖ الاؾدشماعاث في ؤؾهم قغ٧اث جابٗت ؤو  (3 جٞى

اؾدشاعاث في ؤؾهم في قغ٧اث ق٣ُ٣ت ؤو اؾدشماعاث في ؤؾهم في قغ٧اث ؤزغي ؤو اؾدشماعاث في وزاث٤ 

 اؾدشماع وطل٪ مً مؿخدضزاث 

 حٗضًالث الىٓام اإلاداؾبي.

نها وويٗها في ق٩ل ٢ىاٖض بُاهاث ًخم حؿهُل ٖملُت ظم٘ ال (4 بها وجسٍؼ بُاهاث اإلاداؾبُت وجبٍى

جدضًضها ونُاٚتها بك٩ل مؿخمغ وعبِ خؿاباث الىخضاث الا٢خهاصًت بالخؿاباث ال٣ىمُت ٧لما 

 جُلب ألامغ.

٦ما تهضٝ بلى صعاؾت ألاهٓمت اإلاداؾبُت في الضو٫ اإلاسخلٟت للخىنل بلى ألا٦ثر مالءمت الخخُاظاث جل٪  (5

 ضو٫.ال

حر اإلاٗلىماث والبُاهاث اإلاداؾبُت اإلاسخلٟت ٢ضع اإلاؿخُإ ل٩ىن مىخض ببجاص بَاع هٓغي  (6 تهضٝ بلى جٞى

غ اإلاداؾبُت ٖلى مؿخىي صولي. د٨م اإلاماعؾاث والخ٣اٍع ملي ًىٓم ٍو  ٖو

                                                           
i ت لليكغ،مهغ،م  .09،م2006دمىص السجاعي،الىٓام اإلاداؾبي اإلاىخض في نٟٝى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت،اإلا٨خبت اإلاهٍغ
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غ ا٢خهاصًاث الكغ٦ت الضولُت  (7 ت مضي جإزحر ألاهٓمت اإلاداؾبُت اإلاسخلٟت ٖلى جٍُى اإلاؿاٖضة ٖلى مٗٞغ

 خلٟت ؤو بلضان جلل٪ الضو٫ م٘ بْهاع ؤؾباب ازخالٝ اإلاٗلىماث والبُاهاث.اإلاس

 

 IAS02املطلب الثالث:املػُاز الدولي زكم 

ٗالج هظا اإلاُٗاع ٦ُُٟت IAS02ًدىاو٫ اإلاُٗاع اإلاداؾبي الضولي )       ( ون٠ اإلاٗالجت اإلاداؾبُت للمسؼون،َو

ه الخ٩لٟت اإلاؿدىٟظة مً اإلاسؼون والتي ٌٗتٝر بها خؿاب ج٩لٟت اإلاسؼون اإلاٗتٝر بها ٦إنل،٦ما ًدضص هظ

 ٦مهغوٝ.

 IAS02أوال:ماهُت املػُاز الدولي 

 ( هخٗٝغ ٖلى اإلاسؼوهاث ٦ماًلي:02بىاءا ٖلى ما ظاء في اإلاُٗاع اإلاداؾبي الضولي ع٢م ) 

  :في ْل  ًجب جُب٤ُ هظا اإلاُٗاع في اإلاداؾبت ٖلى اإلاسؼون في ال٣ىاثم اإلاالُت التي حٗضهطاق املػُاز

سُت ُٞما ٖضا ماًلي:  iهٓام الخ٩لٟت الخاٍع

 

ما٫ جدذ الخىُٟظ في ٣ٖىص ؤلاوكاءاث بما في طل٪ ٣ٖىص الخضماث اإلاباقغة اإلاخٗل٣ت بها. -  ألٖا

 ألاوعا١ اإلاالُت. -

اإلاسؼون مً الضواظً واإلاىاش ي والضواب،واإلاىخجاث الؼعاُٖت واإلاٗاصن الخام في خالت ج٣ُُمها بهافي  -

 اإلاماعؾاث اإلاخٗاٝع ٖليها في بٌٗ الهىاٖاث.ال٣ُمت بمىظب 

 iiوالًىطبم هرا املػُاز غلى كُاض املخصون املدخفظ به مً كبل: -

  مىخجي اإلاىخجاث الؼعاُٖت وؤلاهخاط الؼعاعي بٗض الخهاص واإلاٗاصن واإلاىجاث اإلاٗضهُت،بال بطا ٧ان ًخم

٤ اإلاماعؾاث اإلاخبٗت في ج ل٪ الهىاٖت، ٖىضها ٌٗتٝر بالخٛحر ٢ُاؾها بهافي ال٣ُمت ال٣ابلت للخد٤٣ ٞو

 بهافي ال٣ُمت ال٣ابلت للخد٤٣ في خؿاب ألاعباح والخؿاثغ في الٟترة التي خضر بها الخٛحر.

  ٘ت ووؾُاء بُ٘ البًاج ً ؤو )اإلايكأث الخجاٍع هم ألاشخام الظًً ٌكترون ؤو ًبُٗىن الؿل٘ لآلزٍغ

ٗاصلت مُغوخت منها ج٩ال٠ُ البُ٘ الظًً ٣ًىمىن ب٣ُاؽ مسؼونهم بال٣ُمت ال(لخؿابهم الخام 
                                                           

i ،ت مٗاًحر اإلاداؾبت،الجؼء الخامـ،الضاع الجامُٗت،مهغ  .06، م2003َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص،مىؾٖى

ii ًٖ غ اإلاالُت،ًيكغ ضاص الخ٣اٍع ٤ اإلاجم٘ الضولي للمداؾبحن ال٣اهىهحن،ٖمان اإلامل٨ت ألاعصهُت،  ظمٗت خمُضاث، منهاط اإلاٗاًحر الضولُت إٖل ، 2014ٍَغ

 .587م 
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تراٝ بالخٛحراث في ال٣ُمت الٗاصلت مُغوخا منها ج٩لٟت بُ٘ اإلاسؼون اإلا٣ضعة في  اإلا٣ضعة،خُض ًخم الٖا

 خؿاب ألاعباح والخؿاثغ في ٞترة الخُٛحر.

 :هدف املػُاز 

 i( بلى:02يهضٝ مُٗاع اإلاداؾبت الضولي ع٢م )

غ اإلاُٗاع ؤلاعقاصاث وال٣ىاٖض التي جدضص ج٩لٟت ون٠ اإلاٗالجت اإلاداؾبُت للمسؼون، خُض ً (1 ٞى

 اإلاسؼون.

تراٝ به ٦مهغوٝ الخ٣ا. (2 تراٝ باإلاسؼون ٦إنل زم ٦ُُٟت الٖا  ون٠ ٦ُُٟت الٖا

 بُان ٦ُُٟت جدضًض نافي ال٣ُمت ال٣ابلت للخد٤ُ٣ للمسؼون. (3

 جىيُذ ؤؾالُب ٢ُاؽ ج٩لٟت اإلاسؼون. (4

 :املصطلحاث الىازدة في املػُاز 

 iiاث الخالُت في اإلاُٗاع باإلاٗاوي اإلادضصة:اؾخسضمذ اإلاهُلخ

 ( اإلاسؼوهاث بإنها ؤنى02:٫ٌٗٝغ اإلاُٗاع اإلاداؾبي الضولي ع٢م،) 

 .ًٍخم الاخخٟاّ بها لٛغى البُ٘ في اإلاؿحرة الٗاصًت لليكا 

 .ُ٘٢ُض ؤلاهخاط لٛغى الب 

 .ٖلى ق٩ل مىاّ ولىاػم حؿتهل٪ في زال٫ الٗملُت ؤلاهخاظُت ؤو ج٣ضًم زضماث 

  تراٝ بٗىهغ مً الٗىانغ باإلاسؼوهاث في مداؾبت اإلااؾؿت بطا:ًخم  iiiالٖا

 اعجبِ اهخ٣ا٫ اإلاؼاًا واإلاساَغ اإلاخٗل٣ت بمل٨ُت هظا الٗىهغ للماؾؿت. -

 بطا جدهلذ اإلااؾؿت ٖلى ع٢ابت هظا الٗىهغ. -

 بطا اؾخُاٖذ اإلااؾؿت ج٣ضًغ ج٩لٟت هظا الٗىهغ بمهضا٢ُت. -

                                                           
i  ،توالٗملُت(، صاع واثل لليكغ، ألاعصن، الُبٗت الشاهُت ، م م 2009مدمض ؤبى ههاع، مٗاًحر اإلاداؾبت وؤلاباٙل اإلاالي الضولُت)الجىاهب الىٍٓغ

472،471. 

 ii  166مدمض بىجحن، مغظ٘ ؾاب٤،م. 

 iii ً216،215، م م غظ٘ ؾاب٤غ ٖالوي،ملخ. 
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اإلاؼاًا الا٢خهاصًت اإلاؿخ٣بلُت اإلاغجبُت بمل٨ُت هضا بطا ٢ضعث اإلااؾؿت اؾخٟاصتها مً  -

 الٗىهغ.

o  :حكمل هظه الخ٩لٟت زمً الكغاء والًغاثب والغؾىم الجمغ٦ُت،وؤًت يغاثب جيالُف شساء املخصون

اث وج٩لٟت والى٣ل والخسلُو وؤًت ج٩ال٠ُ ؤزغي جغجبِ مباقغة با٢خخاء  ؤو عؾىم ؤزغي ٖلى اإلاكتًر

ؿدبٗض ؤ اث. َو م٨ً ؤن حكمل ج٩لٟت اإلاسؼون جل٪ اإلاكتًر اث والخهم الخجاعي.ٍو ًت مغصوصاث للمكتًر

 ٞغو١ الٗملت ألاظىبُت بطا جمذ ٖملُت الكغاء بالٗملت ألاظىبُت.

o  :هي ؾٗغ البُ٘ جاإلا٣ضع في الؿُا١ الٗاصي لضوعة ؤلاهخاط مُغوخا مىه صافي اللُمت الخدصُلُت

ت اإلا  ٣ضعة لل٣ُام بالبُ٘.الخ٩لٟت اإلا٣ضعة لئلهجاػ والخ٩ال٠ُ الًغوٍع

o  :ت التزام بحن ؤَغاٝ مُلٗت وعاٚبت في اللُمت الػادلت هي اإلابلٜ الظي ًم٨ً مباصلت ؤنل ؤو حؿٍى

لى ؤؾاؽ ججاعي مً زال٫ ٖملُت جباص٫ خ٣ُ٣ُت  i.الخىُٟظ ٖو

o  :ل وهي الخ٩ال٠ُ اإلاغجبُت مباقغة بىخضاث ؤلاهخاط مشل: ألاظىع اإلاباقغة، الخ٩ال٠ُ جيالُف الخدٍى

ىاُٖت ٚحر اإلاباقغة اإلادملت بك٩ل مىٓم ٖلى وخضاث ؤلاهخاط، ؾىاء ٧اهذ زابخه ؤم مخٛحرة، والتي اله

ل اإلاىاص ألاولُت بلى بًاٖت ظاهؼة.  iiجم بهٟا٢ها مً ؤظل جدٍى

o  :جضزل الخ٩ال٠ُ ألازغي في ج٩لٟت اإلاسؼون ٣ِٞ مً ؤظل ظٗل اإلاسؼون في م٩اهه الخيالُف ألاخسي

غوٞه الخالُت، مشال ًم ٨ً بياٞت ج٩ال٠ُ ٚحر بهخاظُت ؤو ج٩ال٠ُ جهمُم اإلاىخجاث لٗمالء ْو

 iiiمدضصًً يمً ج٩ال٠ُ اإلاسؼون.

o  :خُت ىت اإلاضٕٞى ؤو ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت ل٩ل م٣ابل آزغ ٣ًضم للخهى٫ ٖلى الخيلفت الخاٍز مبلٜ الخٍؼ

ش ا٢خىائها ؤو بهخاظها.ؤو هي مبلٜ اإلاىخجاث اإلاؿخلمت في م٣ابل الؿىض  ىت ؤنى٫ ٖىض جاٍع ؤو مبلٜ الخٍؼ

 الظي مً اإلاٟترى صٞٗه اله٣ًاء الخهىم ؤزىاء الؿحر الٗاصي لليكاٍ.

o  :ىت الىاظب صٞٗه في خا٫ ا٢خىاء ألانى٫ هٟؿها ؤو اإلاُاب٣ت لها في الى٢ذ الخيلفت الحالُت مبلٜ الخٍؼ

ت التزام في الى٢ذ الخالي. ىت ٚحر اإلادحن الظي ٩ًىن الػما لدؿٍى  الخالي وهى مبلٜ الخٍؼ

o الٟترة اإلامخضة بحن ا٢خىاء اإلاىاص ألاولُت ؤو البًاج٘ التي جضزل يمً مؿاع اؾخٛاللها ائسة الاطخغالٌ: د

ىت.  ivوبهجاػها في ق٩ل ؤمىا٫ الخٍؼ

                                                           
 i ،66، م 2008ظمٗت خمُضاث،مدمض ؤبى ههاع، مٗاًحر اإلاداؾبت وؤلاباٙل اإلاالي،صاع اليكغ،ألاعصن. 

 ii  ،٤ والخىعٍضاث، مهغ  .125، م 2013ولُض ٖبض ال٣اصع،خؿام الضًً زضاف، اإلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت، الكغ٦ت الٗغبُت اإلاخدضة للدؿٍى

iii   217لخًغ ٖالوي، مغظ٘ ؾاب٤، م. 

iv ت،الٗضص ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ش 19الجٍغ  .83، اإلاخٗل٤ بالىٓام اإلاداؾبي اإلاالي، م 2009\03\25، الهاصعة بخاٍع



 الفصل األول  :اإلطار النظري للمخزونات وفق المعايير المحاسبية الدولية

 

21 

 

 

o  :هي الٟىاثض والخ٩ال٠ُ ألازغي التي جخدملها اإلايكإة هدُجت إل٢تراى ألامىا٫.جيالُف الاكتراضi 

 

 (IAS02الدولي )ثاهُا:مفاهُم أطاطُت خٌى املػُاز 

( اإلاسؼوهاث بك٩ل ؤ٦ثر جٟهل مً زال٫ اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت 02هخٗٝغ ٖلى اإلاُٗاع اإلاداؾبي الضولي ع٢م )     

 التي ًدك٩ل منها.

 :الخلُُم املداطبي للمخصوهاث 

ىض ال٣ُام بٗملُت الجغص خُض ٌٗخمض في ٢ُاؽ ج٩لٟت        ً ٖو ٣ًُم اإلاسؼون في الٗاصة مغجحن،ٖىض الخسٍؼ

 .iiاإلاسؼون ٖلى ؤؾاؽ ج٩لٟت ونافي ال٣ُمت اإلاد٣٣ت ) ال٣ابلت للخدهُل( ؤيهما ؤ٢ل خُض:

لالخلُُم غلى أطاض الخيلفت: .1 ، حكمل ج٩لٟت اإلاسؼون ٖلى ٧ل ج٩ال٠ُ الكغاء، ج٩ال٠ُ الخدٍى

 والخ٩ال٠ُ ألازغي التي جترجب ٖلى ظلب اإلاسؼون بلى م٩اهه وويٗه.

الًم٨ً حسجُل اإلاسؼوهاث بمبلٜ ًٟى١  الخلُُم غلى أطاض اللُمت الصافُت اللابلت للخدصُل: .2

اإلابلٜ اإلادضص للبُ٘ )ٖىض الاؾخٗما٫(، خُض ؤهه بطا ؤنبدذ ج٩لٟت اإلاسؼون ٚحر ٢ابلت 

ً وال٣ُمت الهاُٞت ال٣ابلت للخدهُل للخدهُل،حٗمض اإلااؾؿت بلى بصعاط  م٣اعهت مابحن ج٩لٟت الخسٍؼ

ٞخٗٝغ بى٣و في ٢ُمت اإلاسؼون)جضهىع( بطا ما٧اهذ ال٣ُمت ال٣ابلت للخدهُل ؤ٢ل مً ج٩لٟت بصزا٫ 

 اإلاسؼوهاث.

 :طسق وجلىُاث كُاض الخيالُف 

٣ت الخجؼثت في          ت ؤو ٍَغ ٣ت الخ٩ال٠ُ اإلاُٗاٍع اخدؿاب ج٩لٟت اإلاسؼون،بطا ٧ان ًم٨ً ٖملُا اؾخسضام ٍَغ

بت مً الخ٩لٟت الٟٗلُت خُض:  iiiاؾخسضام هظه ألاؾالُب ًٟؿغ ًٖ هخاثج ٢ٍغ

اث الٗاصًت ل٩ل مً اإلاىاص واإلاهماث والٗمالت ومؿخىي  - ت ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿخٍى جدؿب الخ٩ال٠ُ اإلاُٗاٍع

خم اث بهٟت صوعٍت ٍو خم مغاظٗت هظه اإلاؿخٍى حٗضًلها بطا لؼم  ال٨ٟاءة ومؿخىي اؾخٛال٫ الُا٢ت،ٍو

 ألامغ في يىء الُغ١ الخالُت.

                                                           
 i     13َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص، مغظ٘ ؾاب٤، م. 

ii  218لخًغ ٖالوي،م. 

iii 19،18َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص،مغظ٘ ؾاب٤، م م. 
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٣ت الخجؼثت في اإلايكأث التي جماعؽ وكاٍ ججاعة الخجؼثت ل٣ُاؽ ج٩لٟت اإلاسؼون الظي  - حؿخسضم ٍَغ

ٗت الخٛحر وطاث هامل عبدُت مدؿاوي والتي ال ًم٨ً مً الىاخُت  ًخ٩ىن مً بىىص ٦شحرة الٗضص وؾَغ

٣ت ًخم جدضًض ج٩لٟت اإلاسؼون ًٖ الٗلمُت اؾخسضام َغ١ ؤزغي ل٣ُاؽ ج٩لٟت ب٣ا لهظه الٍُغ ها.َو

٤ جسٌُٟ ال٣ُمت البُُٗت للمسؼون بيؿبت هامل عبذ مالثم.  ٍَغ

 :م املخسحاث مً املخصون  طسق جلٍى

م اإلاسغظاث مً اإلاسؼوهاث             i:هو اإلاُٗاع اإلاداؾبي ٖلى الُغ١ الخالُت في ج٣ٍى

 لت الىازد أوال صادز أوال ٣ت ٞةن الىخضاث التي حكتري ؤوال هي اللتي جبإ ؤوال.:بمىظب هظه طٍس  الٍُغ

 

 لت مخىطط الخيلفت املسجحت ٣ت اؾخسضام ؾٗغ ج٩لٟت واخض للىخضاث طٍس :ًخم بمىظب هظه الٍُغ

ؿخسضم هظا الؿٗغ اإلاىخض لدؿٗحر ٧ل بًاٖت آزغ اإلاضة.  اإلاىظىصة واإلاباٖت َو

حن مً اإلاسؼوهاث: ًسخل٠ جدضًض ج٩لٟت اإلاسؼوهاث بازخالٝ اعجباَها خُض  ًٟغ١ بحن هٖى

  ،نها هٗب حصخُهها والخٟغ٢ت بحن وخضاتها ال٣ضًمت والجضًضة بٗض جسٍؼ مسؼوهاث حٗىى بًٗها ٍو

٣خحن الىاعص ؤوال الهاصعا ؤوال ومخىؾِ الخ٩لٟت اإلاغجخت.  خُض ٣ًُم هظا الىٕى ٖلى ؤؾاؽ الٍُغ

  خم م٨ً حصخُو وجمُحز وخضاتها،ٍو ج٣ُُم هظا الىٕى خؿب مسؼوهاث الحٗىى بًٗها، ٍو

 وخضاجه،بالخ٩لٟت الخ٣ُ٣ُت للىخضة.

٣ت البضًلت اإلاؿمىح بها:  لت الىازد أخيرا صادز أوالؤما الٍُغ  ii:طٍس

   ٣ت الىاعص ؤزحرا ًهٝغ ؤوال ٖىض ج٣ُُم اإلاسؼون حٗني اٞتراى ؤن جض٤ٞ ج٩لٟت ؤن اؾخسضام ٍَغ

 ألازحر هي التي هبضؤ في بُٗها ؤو اؾخسضامها.اإلاسؼون ًخم ٖلى ؤؾاؽ ؤن الؿل٘ ؤو اإلاىاص اإلاكتراة في 

 iiiوُٗي مشا٫ ٖملي بحن جدضًض ج٩لٟت بًاٖت آزغ اإلاضة خؿب الُغ١ الشالزت :

 ؤلاًًاخاث الىخضاث ج٩لٟت الىخضة الخ٩لٟت

 جٟانُل البًاٖت ال٣ابلت للبُ٘ / / /
                                                           

i 108،107ُض ٖبض ال٣اصع،خؿام الضًً زضاف،مغظ٘ ؾاب٤،م مول. 

ii  25َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص، مغظ٘ ؾاب٤، م. 

 iii  ٍ ،اإلاداؾبت الضولُت م٘ الخُب٤ُ الٗملي إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ، ، م 2002، ماؾؿت الىعا١ لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 1ًىؾ٠ مدمض ظغبٕى

124. 
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 1998\01\01بًاٖت ؤو٫ مضة  50 1 50

اث في  100 1.5 150  1998\03\12مكتًر

اث في  200 2 400  1998\06\18مكتًر

اث في  100 2.5 250  1998\08\20مكتًر

اث في  50 3 150  1998\11\27مكتًر

 بظمالُت البًاٖت ال٣ابلت للبُ٘ 500 / 1000

 بًاٖت با٢ُت في نهاًت الؿىت لم جبإ 220 / /

 وخضة 280( =  220-500بًاٖت ٢ض جم بُٗها) 

٣ت الىاعص ؤوال،ناصع  .1  ( ج٩ىن ٢ُمت بًاٖت آزغ مضة ٦ما ًلي:FIFOؤوال )خؿب ٍَغ

ج٩لٟت الىخضة  اإلابلٜ ؤلاظمالي

 بالضًىاع

 ؤلاًًاخاث ٖضص الىخضاث

بًاٖت مكتراة  50 33 150

 1998/11/27في 

بًاٖت مكتراة  100 2.5 250

 1998/08/20في 

بًاٖت مكتراة  70 2 140

 1998/06/18في 

 املجمىع الىلي وخدة 220 / 540
 

٣ت الىاعص ؤزحرا،ناصع ؤوال)خؿب  .2  ( ج٩ىن بًاٖت آزغ اإلاضة ٦ماًلي:LIFOٍَغ

ٖضص  ج٩لٟت الىخضة اإلابلٜ الاظمالي

 الىخضاث

 ؤلاًًاخاث

بًاٖت مكتراة  50 1 50

 .1998/01/01في 

بًاٖت مكتراة  100 1.5 150

 .1998/03/12في 

بًاٖت مكتراة  70 2 140

 .1998/06/18في 

 الىلياملجمىع  وخدة220 / 340

٣ت اإلاخىؾِ اإلاغجح ) .3  ( ج٩ىن بًاٖت آزغ اإلاضة ٦ما ًلي:I.W.Aخؿب ٍَغ
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 ؤلاًًاخاث ٖضص الىخضاث ؾٗغ الىخضة اإلابلٜ ؤلاظمالي

 

440 

 

2 

 

220 

 ج٩لٟت الىخضاث ال٣ابلت للبُ٘

 ٖضص الىخضاث ال٣ابلت للبُ٘ 
 

م بًاٖت آزغ اإلاضة خؿب الُغ١ الشالزت اإلاىضخت    ؤٖاله:م٣اعهت جبحن ج٣ٍى

 ؤلاًًاخاث ٖضص الىخضاث ؾٗغ الىخضة اإلابلٜ ؤلاظمالي

 ج٩لٟت بًاٖت ازغ اإلاضة 450 340 440

 

،ؤما خالُا ٣ٞض ؤوظب اإلاُٗاع اإلاداؾبي الضولي 2003هظه الُغ١ الشالزت ٧ان ٌؿمذ بها ٢بل ؾىت مالخظت:

٣ت الىاعص ؤوال ًسغط ؤوال ) ٣ت الخ٩لٟت الىؾُُُت اإلاغجخت ؤو ٍَغ ( ،لخدضًض ج٩لٟت اإلاسؼون في Gump,FiFoٍَغ

٣ت الىاعص ؤزحرا ناصع ؤوال  الخاالث التي الًم٨ً ٞيها الخمُحز الُٗني في خحن لم ٌؿمذ اإلاُٗاع باؾخسضام ٍَغ

(LIFO.٣ت الجخماش ى م٘ مٟهىم ال٣ُمت الٗاصلت  (وطل٪ ل٩ىن هظه الٍُغ
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له.   والك٩ل اإلاىالي  ًبحن م٩ىهاث ج٩لٟت اإلاسؼوهاث ؾىاء ٖىض الخهى٫ ٖلُه، ؤو ٖىض جدٍى

 

 ( :ج٩لٟت اإلاسؼون1-1الك٩ل ع٢م )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .167مغظ٘ ؾاب٤، م  اإلاهضع :مدمض بىجحن،

 

 

 

 

 

جيلفت الحصٌى غلى 

 املخصوهاث 

.ؾٗغ الكغاء 

.خ٣ى١ الجماع٥ 

 عؾىم ٚحر ٢ابلت

 لئلؾترظإ.

.ٜ  ه٣ل، شخً،و جَٟغ

 ج٩ال٠ُ ؤزغي مباقغة

واظبت الخدمُل، م٘ َغح 

٧ل ؤهىإ الخسًُٟاث بما 

ل املخصوهاث  جيلفت جدٍى

 ج٩ال٠ُ مباقغة مغجبُت

بالىخضاث ؤلاهخاظُت 

 )الُض الٗاملت،....(.

 ج٩ال٠ُ ؤلاهخاط ٚحر

اإلاباقغة الشابخت واإلاخٛحرة 

. 

 مهاٍع٠ جم خؿابها

خؿب اليكاٍ الٗاصي 

 لئلهخاط.
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 ملازهت بين طسق جلُُم املخصوهاث في الجصائس وبػع الػالم: -

غوؿا واإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت:     ؾيبحن في هظا الجضو٫ ؤوظه الازخالٝ بحن الخ٣ُُم في الجؼاثغ ٞو

غوؿا ومٗاًحر 2-1الجضو٫ ع٢م)  اإلاداؾبت.( : ًىضح ؤوظه ؤلازخالٝ في َغ١ الخ٣ُُم بحن الجؼاثغ ٞو

 الىظام املداطبي الجصائسي  الىظام املداطبي الفسوس ي املػاًير املداطبُت الدولُت

ج٣ُُم اإلاسؼون ًيبغي ؤن ٩ًىن 

٣خحن:  بةخضي الٍُغ

 الىاعص ؤوال ناصع ؤوال. -1

 الخ٩لٟت اإلاخىؾُت اإلاغجخت. -2

٣خحن:  ًم٨ً اؾخٗما٫ بخضي الٍُغ

 الىاعص ؤوال ناصع ؤوال. -1

 اإلاخىؾُت اإلاغجخت.الخ٩لٟت  -2

ًم٨ً اؾخٗما٫ الىاعص ؤزحرا ناصعا ؤوال في -

 الخؿاباث اامجمٗت ٣ِٞ.

خؿب الىٓام اإلاداؾبي 

الجُض،ٞةهه ًًٟل اؾخٗما٫ 

٣ت الخ٩لٟت الىؾُُُت  ٍَغ

 اإلاغجخت ؤو الىاعص ؤوال ناصع ؤوال.

 .111،م مغظ٘ ؾاب٤قُٗب قىىٝ،م

 

 :إلاغتراف باملخصون همصسوف 

ٖىض بُ٘ اإلاسؼون ٞةن ال٣ُمت اإلاضعظت للمسؼون حٗخبر مهغوٞا في الٟترة التي ًخد٤٣ زاللها ؤلاًغاص           

٠ جسو  اإلاخٗل٤ به، بن جسٌُٟ ٢ُمت اإلاسؼون لهافي ال٣ُمت الخدهُلُت،و٧اٞت زؿاثغ اإلاسؼون حٗخبر مهاٍع

اصة في نافي ال٣ُمت  الٟترة التي خضر زاللها الخسٌُٟ ؤو الخؿاعة،ؤما باليؿبت إللٛاء ؤي جسٌُٟ وكإ ًٖ ٍػ

تراٝ به ٦خسٌُٟ إلابلٜ اإلاسؼون اإلاٗتٝر به ٦مهغوٝ في الٟترة التي خهل ٞيها  الخدهُلُت ُٞجب الٖا

 ؤلالٛاء.   

تراٝ بالخ٩لٟت اإلاضعظت للمسؼون اإلابإ ٦مهغوٝ،م٣ابلت الخ٩ال٠ُ باإلًغاصاث.            ًيخج ًٖ بظغاء الٖا

يؿب بٌٗ اإلاسؼون لخؿاباث مىظىصاث ؤزغي،مشل اؾخسضام اإلاسؼون ٦ٗىهغ في اإلامخل٩اث ًم٨ً ؤن ج       

٣ت مهغوٞا زال٫ الٗمغ  ٗخبر اإلاسؼون اإلاؿخسضم بهظه الٍُغ واإلايكأث واإلاٗضاث التي ج٣ىم اإلايكإة بدكُِضها.َو

 .iالاهخاجي لخل٪ اإلاىظىصاث

   :املػلىماث الىاحب إلافصاح غنها 

                                                           
 i غ اإلاالُت الضولُت الخضًشت،الضاع الجامُٗت،مهغ،َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص، صلُل ا  .488،م2006إلاداؾب بلى جُب٤ُ مٗاًحر الخ٣اٍع
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ها اإلاالُت خى٫ مداؾبت بن اإلاُٗاع ًٟغى ٖ     لى اإلااؾؿت ج٣ضًم اإلاٗلىماث الخالُت مً زال٫ ملخ٤ ٦كٞى

 iمسؼوهاتها:

 .غ١ مداؾبت وج٣ُُم اإلااؾؿت إلاسؼوهاتها  ٦ُُٟت َو

 .٢ُمت اإلاسؼوهاث التي ٢ىمذ خؿب ٢ُمتها الهاُٞت ال٣ابلت للخدهُل 

 .مبلٜ ه٣و ٢ُمت وجضهىع اإلاسؼوهاث اإلاسجل و٦ُُٟت جدضًضها 

 داؾبُت للمسؼوهاث خؿب جهيُٟها الىىعي.ال٣ُمت اإلا 

 .ج٩لٟت اإلاسؼوهاث اإلاسجلت ٦إٖباء زال٫ الٟخىت 

  ٌُٟ٤ جس مبلٜ اؾترظاٖاث الخؿاثغ في ٢ُمت اإلاسؼوهاث اإلاسجلت في مداؾبت اإلااؾؿت ًٖ ٍَغ

 ٢ُمت اإلاسؼوهاث ٦إٖباء زال٫ الٟترة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 i  212لخًغ ٖالوي، مغظ٘ ؾاب٤، م. 
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 خالصت الفصل:

         

       

الٟهل اؾخيخجىا ؤن مٗاًحر اإلاداؾبت تهخم بخدضًض ؤؾاؾُاث الُغ١ الؿلُمت لخدضًض وخضة زالنت لهظا    

غى واًًاح ال٣ىاثم اإلاالُت وجإزحر الٗملُاث وألاخضار ٖلى اإلاغ٦ؼ اإلاالي.  ٢ُاؽ ٖو

انغ (،ًدضص بض٢ت الٗى٦02ما اجطح لىا بإن مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت  وباألزو اإلاُٗاع اإلاداؾبي ع٢م )         

تراٝ به ٦مهغوٝ، بياٞت بلى  تراٝ باإلاسؼون ٦إنل خ٣ُ٣ي والٖا اإلا٩ىهت لخ٩لٟت اإلاسؼون و٦ظل٪ خاالث الٖا

 اإلاٗلىماث الىاظب ؤلاٞهاح ٖنها لخد٤ُ٣ الكٟاُٞت.

ان اإلااؾؿت الا٢خهاصًت بهٟت ٖامت واإلااؾؿت الاهخاظُت بهٟت زانت، بطن بضون      ؤمااإلاسؼون ٞهى قٍغ

حؿُحر ؤمشل للمسؼون الًم٨ً للماؾؿت مىانلت وكاَها في بٌٗ الخاالث ٧اوٗضام اإلاىاص ألاولُت.



 

 
 

 

 

 الفصل الثاوي
 

املػالجت املداطبُت 

للمخصوهاث وفم 

املػُاز الدولي زكم 

(IAS 02)
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 : جمهُد

         

ت لل٨شحر مً اإلااؾؿاث ٞهي ج٨دؿب ؤهمُت متزاًضة في             اث٠ الخٍُى ً مً الْى ُٟت الخسٍؼ حٗخبر  ْو

حر مؿخلؼماث الاهخاط مً مىاص ؤولُت،و٢ُ٘ الُٛاع واإلاٗضاث،  ت و٦ظل٪ ج٣ىم بخٞى اإلااؾؿاث الهىاُٖت  والخجاٍع

 ا.٦ظل٪ جسخو باالؾخ٣با٫  واإلاداٞٓت ٖلى الؿل٘ النهاثيُت لخحن الخاظت بليه

    

بلى اإلاسؼون الظي ًخم جهيُٗه وبُٗه ؤو بُٗه ٣ِٞ  و٦ُُٟت    IAS(02)ل٣ض جُغ١ اإلاُٗاع اإلاداؾبي ع٢م       

تراٝ به ٦مهغوٝ،وج٣ُُمه بالُغ١ اإلاخٗاٝع ٖليها. ٦ما ؤن مغوع اإلاسؼون ٖلى ٖملُتي  جدضًض ج٩لٟخه، والٖا

لٟت وا ٠ الى٣ل هٓغا لُبُٗت اإلاىاص الكغاء والبُ٘ بك٩ل مؿخمغ ًاصي بلى الخٗامل باأٚل إلاهمالث ومهاٍع

ت ؤو مالُت.   والؿل٘، وج٣ىم بمىذ جسًُٟاث بما ججاٍع

ؾىٗالج في هظا الٟهل صعاؾاث ؾاب٣ت وه٣ىم بمىا٢كتها وببضاء عؤًىا اإلاداًض خىلها. ول٣ض جم ج٣ؿُم هظا          

 الٟهل بلى:

 املبدث ألاٌو : الدسجُل املداطبي للمخصوهاث.

 لثاوي : الػملُاث امللحلت للشساء والبُؼ وإلاهخاج.املبدث ا
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 ٌ  لدسجُل املداطبي للمخصوهاث..ا : املبدث ألاو

 

للمسؼون ؤهمُت بالٛت باليؿبت للماؾؿت باٖخباعه ظؼءا مً ممخل٩اتها،ٞهى ؤ٦ثر ٖغيت لئلزخالؽ           

ج٣ىم بالجغص مغة واخضة ٖلى ألا٢ل ٧ل ؾىت والخضلِـ والخالٖب،ولهظا ٧ان مً الًغوعة ٖلى اإلااؾؿت ؤن 

 مالُت.

 ٌ  مفاهُم غامت خٌى الجسد. : املطلب ألاو

مً ؤظل جد٤ُ٣ ال٨مُت الخ٣ُ٣ُت اإلاىظىصة في اإلاسؼن ال بض مً ال٣ُام بالجغص وطل٪ بةٖاصة الخ٣ُُم      

 ٞٗال. بالىنى٫ بلى اإلاؿاواة بحن ألاعنضة اإلاداؾبُت لخؿاباث اإلاسؼوهاث و٢ُمها اإلاىظىصة

 : ماهُت الجسد أوال

 :حػٍسف الجسد 

ظغص اإلاساػن هى ٖباعة ًٖ م٣اعهت للمىظىصاث الٟٗلُت باإلاساػن مً اإلاؿخلؼماث اإلاسخلٟت بخل٪ “ .1

ض و٢ُاؽ اإلاسؼون وحسجُل هدُجت الخهغ  ملُت الجغص حؿتهضٝ خهغ ٖو اإلاىظىصة في السجالث، ٖو

 i”.والٗض وال٣ُاؽ

ت في اإلاساػن في نهاًت ٞترة ػمىُت “ .2 ًم٨ً حٍٗغ٠ الجغص بإهه ٞدو ٦مُاث ججمُ٘ ألانىاٝ اإلادْٟى

 ii“.وحسجُل هخاثج جل٪ الٗملُاث في ٢ىاثم زانت حؿمى ٢ىاثم الجغص 

ضص قامل لجمُ٘ الؿل٘  “ .3 ىُت للمداؾبت ظغص اإلاسؼون بإهه ٌكمل ٖلى بخهاء ٖو حٗٝغ الكغ٦ت الَى

 31ظاهٟي بلى  01ه٠ مهى٘، ٢ُض ؤلاهجاػ، مىخىط جام في خضوص صوعة ؤي مً اإلاىاص واللىاػم، مىخىط ه

 iii“.صٌؿمبر 

 

 :أهىاع الجسد 

ً هما:  ٣ا إلاُٗاٍع  ًم٨ً ج٣ؿُم ظغص اإلاساػن بلى زمؿت ؤهىإ عثِؿُت ٞو

                                                           
i    ،اث واإلاساػن،الضاع الجامُٗت، مهغ  .187، م 2007ٖبض الٟٛاع خىٟي ، بصاعة اإلاىاعص وؤلامضاص،اإلاكتًر

ii   301، م 2001بصاعة اإلاساػن، بٛضاص، ٚاهم ٞىجان مىس ى، ألانى٫ الٗلمُت في. 

iii  SNS, séminaire sur la prise d’inventaire physique des stocks, 1997, Alger, p 06. 
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 دزحت مطابلت ألازصدة: -

حن مً الجغص هما:  iباليؿبت لضعظت مُاب٣ت ألاعنضة ًم٨ىىا الخمُحز بحن هٖى

  الجسد الدفتري 

ت ؤلاظغاءاث التي جدىاو٫ مغاظٗت ؤعنضة اإلاسؼون  مً وا٢٘ السجالث واإلاؿدىضاث        ٣ًهض به مجمٖى

اإلاىظىصة في ٢ؿم مغا٢بت اإلاسؼون م٘ مشُالتها في سجالث اإلاساػن الخابٗت للميكإة،وطل٪ بهضٝ الخإ٦ض مً 

إ في ال٣ُض ؤو الدسجُل ؤو الاعجبا٥ في الضوعة مُاب٣تهما ؤو ا٦دكاٝ ؤلاهدغاٞاث ُٞما بُنهما هدُجت الخُ

حرها مً ألاؾباب.  اإلاؿدىضًت ٚو

 الجسد الفػلي 

٣ًهض به الخهغ اإلاباقغ للمسؼون مً ألانىاٝ اإلاسخلٟت اإلاىظىصة باإلاساػن في و٢ذ مدضص، و٢ض       

إل ٖلى ال غنُض الضٞتري ًإحي الجغص الٟٗلي بٗض الجغص الضٞتري بمٗنى ؤن ال٣اثم بالجغص ٣ًىم باإَل

 ٠ ل٩ل نى٠ مً ألانىاٝ اإلاسؼوهت زم ًلُه ٖملُت عنض ؤو خهغ ٞٗلي لل٨مُاث اإلاىظىصة باألٞع

.ً حرها مً ؤما٦ً الخسٍؼ  ٚو

 جىكُذ إحساد الجسد -

 iiباليؿبت لخ٣ؿُم الجغص خؿب الى٢ذ ًم٨ىىا الخمُحز بحن زالزت ؤهىإ مً الجغص هي:

 الجسد الدوزي 

اصة ماًخم في نهاًت الٟترة اإلاالُت، خُض ًخم خهغ هى الجغص الظي               ًخم في ٞتراث مدضوصة ومٗغوٞت ٖو

خم بٖضاص ال٣ىاثم الخانت بظل٪ وجدضًض الٗاملحن  وظغص ٧اٞت الىخضاث وألانىاٝ في و٢ذ مدضص في الٛالب ٍو

 غص.في ٖملُت الجغص  وبنضاع الخٗلُماث الآلػمت لهم بك٩ل مؿب٤ بما ًًمً لهم ؾهىلت جىُٟظ الج

 الجسد املظخمس 

بمىظبه ًخم الجغص خؿب بغهامج مٗض بك٩ل مؿب٤ جدضص ُٞه الٟتراث الؼمىُت اإلاىخٓمت التي ججغي           

خمحز بإهه الًدخاط لى٠٢ الٗملُاث ؤزىاء الجغص لٗملُت بُ٘ ونٝغ  ٞيها ٖملُت الجغص)قهغ،زالزت ؤقهغ ...الخ(، ٍو

غص مؿب٣ت ، و٦ظل٪ ٌؿاٖض ٖلى بٖضاص الخؿاباث الخخامُت في واؾخالم، ٦ما ال ًدخاط بلى بٖضاص ٢ىاثم ظ

 الى٢ذ اإلاىاؾب وطل٪ ألن السجالث ٢ض ٖضلذ ؤوال بإو٫.

 الجسد املفاجئ 
                                                           

i  ،اث واإلاسؼون ، اليكغ الٗلمي للمُاب٘، ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص ؼ ظمُل مسُمغ، بصاعة اإلاكتًر  .211،210، م م 1997ٖبض الٍٗؼ

ii  صاع ػهغان، ٖمان، خمض عاقض الٛضًغ ، بصاعة ،ً  .326،322، م م 2008الكغاء والخسٍؼ
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دب٘ ُٞه هٟـ ؤؾلىب الجغص الضوعي، باؾخصىاء ؤن الجغص اإلاٟاجئ ًم٨ً ؤن ًخم في ؤي لخٓت، ومً            ٍو

زُاء في و٢ذ مب٨غ، ٦ما ًجٗل ؤمحن اإلاسؼن في خالت جإهب ؤو مؼاًا هظا الجغص ؤهه ٌؿاٖض ٖلى ا٦دكاٝ ألا 

اؾخٗضاص صاثم مما ٣ًلل  مً وؿبت ألازُاء، ؤما الؿِئت الغثِؿُت له ٞهي نٗىبت جىُٟظه ٖملُا،وبالخالي ٞةن 

 هظا الىٕى مً الجغص مالثم لجغص مىاص زانت مُٗىت.

  أهداف الجسدi 

 اإلاسؼهُت  إلاسخل٠ ألانىاٝ اإلاىظىصة في اإلاسؼن.مُاب٣ت هخاثج الجغص خُض الغنُض م٘ السجالث  -

الخإ٦ض مً ؤن السجالث اإلاسؼهُت  وألاع٢ام اإلاسجلت ٞيها وؤنىاٝ اإلاىاص اإلاىظىصة ٞيها ص٣ُ٢ت ومُاب٣ت  -

 إلاا هى مىظىص ٞٗال. 

حرها مً الخاالث الٛحر ا٦دك - اٝ ؤزُاء الٗملُاث اإلاسؼهُت و٦ظل٪ ؤًت مداولت للٛل ؤو الؿغ٢ت ٚو

 التي جىاظه اإلاسؼون.اٖخُاصًت 

ً والخسُُِ و٦ظل٪ في بظغاءاث الغ٢ابت اإلاخبٗت هل هي  - الخٗٝغ ٖلى مىاًَ الخلل في ؤهٓمت الخسٍؼ

اصة اإلاىظىص ٞٗال ًٖ ألاعنضة  خم طل٪ مً زال٫ ٍػ صخُدت وؤن الخُِ حؿحر بما هى مدضص ٍو

 اإلاسجلت في السجالث ؤو ه٣هاهه ٖنها.

ت فىازق الجسد.  ثاهُا: حظٍى

ل٠ ال٣ُم اإلاسجلت اإلاداؾبُت ًٖ ال٣ُم اإلاىظىصة ٞٗال باإلاساػن وهظا الازخالٝ مغصه ألؾباب ٖضًضة جسخ    

 هظ٦غ منها :

 الاه٨ؿاعاث والٟىاع١ بحن َغ١ ج٣ُُم اإلاسؼوهاث، بياٞت لؤلزُاء اإلاداؾبُت. -

اصة ؤو بالى٣هان في الىدُجت النهاثُت ،ولظل٪ ٞاإلاداؾبت  الخدلُلُت جإزظ بٗحن بن هظه الٗىامل جازغ بالٍؼ

ُل٤ ٖليها ٞىاع١ الجغص . خباع هظه الٟىاع١ ٍو  الٖا

  مفهىم فىازق الجسدii 

ف: هي بمشابت الخٛحراث بحن ال٣ُمت اإلاداؾبُت إلاسؼون آزغ اإلاضة وال٣ُمت الٟٗلُت والخ٣ُ٣ُت له إلاجمٕى  حػٍس

 اإلاىاص ألاولُت والبًاٖت واإلاىخجاث الخامت والىه٠ مهىٗت.

 سدخظاب فىازق الج 

                                                           
i    صاع الُاػوعي ،ً   .371،م 2008ألاعصن،  ،ظاؾم هانغ خؿحن، نباح مجُض الىجاع، خمُض زحر هللا ؾلمان، جسُُِ وع٢ابت الخسٍؼ

ii  ،62،م2004ًٞلى هِٟؿت، مداؾبت اإلاسؼوهاث في اإلااؾؿت ؤلاهخاظُت، مظ٦غة لِؿاوـ، ظامٗت اإلاضًت. 
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مسؼون آلزغ اإلاضة ٣٦ُمت خ٣ُ٣ُت ٣ًُم مً زال٫ ٖملُت الجغص التي ج٣ىم بها اإلااؾؿت زال٫ ٞترة  .1

 ػمىُت مُٗىت )قهغ، زالسي، ؾضاس ي، ؾىىي(.

 ج٩لٟت الكغاء ؤو ؤلاهخاط للىخضة× ٢ُمت مسؼون آزغ اإلاضة = ٖضص الىخضاث اإلاىظىصة ٞٗال 

 لٗال٢ت :مسؼون آزغ اإلاضة ٣٦ُمت مداؾبُت وؿخسضم ا    2.

اث + مسؼون ؤو٫ اإلاضة   مسؼون آزغ اإلاضة -الاؾخٗماالث = اإلاكتًر

اث + مسؼون ؤو٫ اإلاضة   الاؾخٗماالث -مسؼون آزغ اإلاضة =  اإلاكتًر

    

 هظه الٗال٢ت لخ٣ُُم مسؼوهاث اإلاىاص ألاولُت 

 :٤ الٗال٢ت الخالُت  ج٣ُُم اإلاىخجاث ٞو

 مسؼون آزغ اإلاضةمسؼون ؤو٫ اإلاضة + ؤلاهخاط = اإلابُٗاث + 

 اإلابُٗاث -مسؼون آزغ اإلاضة = مسؼون ؤو٫ اإلاضة + ؤلاهخاط 

 

 بمٗنى بًجاص الٟغ١ بحن مسؼون آزغ اإلاضة الخ٣ُ٣ي ومسؼون آزغ اإلاضة اإلاداؾبي.فىازق الجسد:

 مسؼون آزغ اإلاضة اإلاداؾبي -مسؼون آزغ اإلاضة الخ٣ُ٣ي فازق الجسد=

 ماصة ؤولُت ؤو بًاٖت ؤو مىخج جام ؤو هه٠ مهى٘ ؤو زاهىي.*ٖلى اإلاداؾب ؤن ًجغي ٞاع١ الجغص ل٩ل 

 بطا ٧ان مجمٕى ال٣ُم اإلاداؾبُت ؤ٦بر مً مجمٕى ال٣ُم الخ٣ُ٣ُت، ٞةن الٟاع١ ٌٗض عجؼا.*

 بطا ٧ان مجمٕى ال٣ُمت اإلاداؾبُت ؤ٢ل مً مجمٕى ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت، ٞةن الٟغ١ ٌٗض ٞاثًا.*

 املػالجت املداطبُت للفسوكاث 

٤ ال٣ُض الخالي: فيأوال :   iخالت ه٣و في اإلاسؼون : ٞةهىا ه٣ىم بخسٌُٟ خؿاباث اإلاسؼون ٞو

 ع٢م الخؿاب البُان اإلابالٜ

 مضًً صاثً  مضًً صاثً

 

xxx 

xxx  ح/ؤٖباء الدؿُحر الجاعي الاؾخصىاثُت 

 ح/اإلاسؼون            

 ٢ُض خالت ه٣و في اإلاسؼون

 

3x 

657 

                                                           
i  ،ج٣ىُاث اإلاداؾبت، الجؼء ألاو٫، الُبٗت ألاولى، صاع ابً عقض لليكغ ،ً  .158،م2001مدمض الٍؼ



 (IAS 02) الفصل الثاوي : املػالجت املداطبُت للمخصوهاث وفم املػُاز الدولي زكم 

 

35 

 

 

٤ في خالت وظىص ٞاثٌ: ثاهُا :  ٩ىن الدسجُل اإلاداؾبي ٞو ٘ في خؿاب اإلاسؼون اإلاٗني ٍو ىضها ًٞغ ٖو

 iال٣ُض الخالي:

 ع٢م الخؿاب البُان اإلابالٜ

 مضًً صاثً  مضًً  صاثً

 

xxx 

xxx ح/اإلاسؼون 

 ح/ مىخجاث اؾخصىاثُت ًٖ ٖملُاث الدؿُحر       

 

757 

3x 

 

 املطلب الثاوي : مػالجت املخصوهاث وفم أطلىب الجسد الدائم

  مخصون بظائؼ وفم الجسد الدائم30الحظاب : 

 iiفي خالت الشساء واطخالم البظائؼ ووسجل: .1

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

اث البًاج٘ اإلاسؼهت    ح/مكتًر

 ح/مىعصون اإلاسؼوهاث                    

 

 اطخالم فاجىزة الشساء   

 

401 

380 

 ح/مسؼوهاث اابًاٖت  

اث بًاٖت مسؼهت                     ح/مكتًر

 دخٌى البظاغت إلى املخاشن 

 

380 

30 

 ح/مىعصون اإلاسؼوهاث  

 ح/البى٪                            

 حظدًد غملُت الشساء بشًُ

 

 

512 

401 

 

 

 

                                                           
i   مغظ٘ ؾاب٤، م ،  .49قُٗب قىٝى

ii    ،138،137، م م 2014مؿٗىص نض٣ًي، اإلاداؾبت اإلاالُت َب٣ا للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي، صاع الهضي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ. 



 (IAS 02) الفصل الثاوي : املػالجت املداطبُت للمخصوهاث وفم املػُاز الدولي زكم 

 

36 

 

 iفي خالت البُؼ وفم الجسد الدائم وسجل اللُد الخالي :  .2

 خؿاب مضًً صاثًخؿاب  البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

 ح/الؼباثً  

 ح/مبُٗاث البًاٖت             

 حظلُم الفاجىزة للصبىن 

 

700 

411 

 

اث بًاٖت مباٖت    ح/مكتًر

 ح/مسؼوهاث البًاج٘             

 خسوج البظائؼ مً املخصن 

 

30 

600 

 ح/البى٪  

 ح/الؼباثً                         

 حظدًد غملُت الشساء بشًُ

 

411 

512 

 

  مىاد أولُت ولىاشم : 31الحظاب : 

 iiغملُت شساء املىاد ألاولُت واللىاشم:1.

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً  مبلٜ صاثً 

اث مىاص ؤولُت واللىاػم اإلاسؼهت    ح/مكتًر

 ح/مىعصون،البى٪ ؤو الهىضو١         

 فاجىزة الشساء

 

 

53\512\40

1 

381 

 ح/مىاص ؤولُت ولىاػم  

اث مىاص ؤولُت واللىاػم           ح/مكتًر

 اإلاسؼهت

ً املىاد ألاولُت  كُد جخٍص

 

 

381 

31 

 ح/مىعصون اإلاسؼوهاث  

 ح/ البى٪                    

 الدظدًد بشًُ 

 

512 

401 

 

                                                           
i   ً138،137عبُ٘ خىُٟت، مغظ٘ ؾاب٤، م م ب. 

ii  ،83،82، م م 2009لبىػ هىح، مسُِ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض، ماؾؿت الٟىىن اإلاُُٗت واإلا٨خبُت لىالًت بؿ٨غة، الجؼاثغ. 



 (IAS 02) الفصل الثاوي : املػالجت املداطبُت للمخصوهاث وفم املػُاز الدولي زكم 

 

37 

 

اث مىاص ؤولُت مؿتهل٨ت مضًىا  601وحسجل في ٢ُض واخض خُض هجٗل ح/.غملُت اطتهالن املىاد : 2 مكتًر

 iصاثىا. 31والخؿاب 

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

 ح/مىاص ؤولُت مؿتهل٨ت  

 ح/مىاص ؤولُت ولىاػم              

 اطتهالن مىاد أولُت

 

31 

601 

 

حسجل ٦مبُٗاث بًاٖت في ٢ُضًً ألاو٫ زام بٟاجىعة البُ٘ والشاوي .غملُت بُؼ املىد ألاولُت واللىاشم : 3

٩ىن الدسجُل اإلاداؾبي ٧الخالي: زام بسغوظها مً  مساػن اإلااؾؿت ٍو

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

 ح/الؼباثً  

 ح/مبُٗاث البًاج٘       

 حظلُم الفاجىزة للصبىن 

 

700 

411 

اث بًاٖت مباٖت    ح/مكتًر

 ح/مىاص ؤولُت ولىاػم        

 خسوج البظاغت

 

31 

600 

 ح/البى٪  

 ح/الهىضو١ 

 ح/الؼباثً                       

 جدصُل املبلغ مً الصبىن 

 

 

 

411 

512 

53 

 

 ىاث أخسي :  32الحظاب ٤ الجغص الضاثم ٖلى الىدى الخالي:جمٍى  iiوحسجل مداؾبُا ٞو

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

ىاث ؤزغي    اث جمٍى ح/مكتًر

 مسؼهت

 اإلاسؼوهاثح/مىعصون              

      فاجىزة الشساء

 

401 

382 

 

                                                           
i  ،٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي، صاع اليكغ خُُالي، الجؼاثغ  .49،48، م 2009ٖبض الغخمان ُُٖت، اإلاداؾبت الٗامت ٞو

ii  141،140مؿٗىص نض٣ًي،مغظ٘ ؾاب٤، م م. 



 (IAS 02) الفصل الثاوي : املػالجت املداطبُت للمخصوهاث وفم املػُاز الدولي زكم 

 

38 

 

ىاث ؤزغي     ح/جمٍى

ىاث ؤزغي           اث جمٍى ح/ مكتًر

 مسؼهت

 الدخٌى إلى املخاشن 

 

382 

32x 

 ح/مىعصون اإلاسؼوهاث  

 ح/الهىضو١                          

 ح/البى٪                         

اث  حظدًد كُمت املشتًر

 

53 

512 

 

401 

 

 طلؼ كُد إلاهخاج : 33 الحظابi 

 بٗض ٖملُت الجغص اإلااصي في نهاًت الؿىت وسجل ال٣ُض الخالي :

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

    N/12/31                       

ح/مىخجاث ٢ُض ؤلاهجاػ ؤو ؤقٛا٫ ٢ُض 

 ؤلاهجاػ

ت                  ح/حٛحر اإلاسؼوهاث الجاٍع

 

 

 

723 

 

33x 

 ًخم حسجُل ال٣ُض ال٨ٗس ي لترنُض الخؿاب، وطل٪ ٦ما ًلي:  N+1وفي بضاًت الؿىت

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

  N+1/01/01                            

باء خؿب َبُٗتها  ح/ألٖا

ح/مىخجاث ٢ُض ؤلاهجاػ ؤو ؤقٛا٫       

 ٢ُض ؤلاهجاػ

 

 

 

33x 

 

723 

 

خم   ٤ آلاحي:ٍو  بٗضها مىانلت ؤلاهخاط ؤو ألاقٛا٫ وحسجل ظمُ٘ اإلاهاٍع٠ اإلاخٗل٣ت بها ٞو

 

                                                           
i  142،141مؿٗىص نض٣ًي، مغظ٘ ؾاب٤، م م. 



 (IAS 02) الفصل الثاوي : املػالجت املداطبُت للمخصوهاث وفم املػُاز الدولي زكم 

 

39 

 

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

  N+1/01/26                       

باء خؿب َبُٗتها  ح/ألٖا

 ح/مىعصون                            

 ؤو ح/ البى٪                          

 ؤو ح/ الهىضو١                          

 

 

 

401 

512 

53 

 

6xx 

 

 وفي ألازحر وبٗض بجمام ٖملُت ؤلاهخاط ؤو ألاقٛا٫ ٩ًىن الدسجُل اإلاداؾبي ٦ما ًلي:

 بٗض بجمام ٖملُت ؤلاهخاط : -

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

  N+1/02/14                     

 اإلاهىٗتح/ اإلاىخجاث 

 ح/ بهخاط مسؼن                            

 

 

 

724 

 

355 

 

 ؤو بٗض بجمام ٖملُت ألاقٛا٫: -

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

  N+1/02/14 

 ح/الؼباثً

 ح/ مبُٗاث ألاقٛا٫                 

 

 

 

704 

 

411 

  خدماث كُد إلاهجاش : 34الحظاب 

٤  iالخُىاث الخالُت: وحسجل مداؾبُا ٞو

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

  N/12/31                      

 ح/زضماث ٢ُض ؤلاهجاػ

ت                   ح/حٛحر اإلاسؼوهاث الجاٍع

 

 

723 

 

34x 

                                                           
i  25،26ٖبض الغخمان ُُٖت، مغظ٘ ؾاب٤، م م. 



 (IAS 02) الفصل الثاوي : املػالجت املداطبُت للمخصوهاث وفم املػُاز الدولي زكم 

 

40 

 

 خدماث كُد الخىفُر

 ًلي:ًخم حسجُل ال٣ُض ال٨ٗس ي لترنُض الخؿاب وطل٪ ٦ما N+1وفي بضاًت الؿىت 

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

  N+1/01/01                   

ت  ح/حٛحر اإلاسؼوهاث الجاٍع

 ح/زضماث ٢ُض ؤلاهجاػ                

 

 

34x 

 

 

723 

 

٤ آلاحي: خم بٗضها مىانلت ؤلاهخاط ؤو ألاقٛا٫ وحسجل ظمُ٘ اإلاهاٍع٠ اإلاخٗل٣ت بها ٞو  ٍو

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مضًًمبلٜ  مبلٜ صاثً

  N+1/01/26                 

باء خؿب َبُٗتها  ح/ ألٖا

 ح/مىصعون                           

 ح/البى٪                           

 ح/الهىضو١                            

ف إجمام املىخجاث  مصاٍز

 

 

401 

512 

53 

 

6xx 

 ٖملُت ؤلاهخاط ؤو ألاقٛا٫ ٩ًىن الدسجُل اإلاداؾبي ٦ما ًلي:وفي ألازحر وبٗض بجمام 

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً  مبلٜ صاثً

 ح/ الؼباثً  

 ح/ مبُٗاث الضعاؾاث           

 خدماث غلى الحظاب

 

705 

411 

  مخصوهاث املىخجاث  35الحظاب :i 

 وحسجل مداؾبُا ٖلى الىدى الخالي:

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مضًًمبلٜ  مبلٜ صاثً

 ح/ مسؼوهاث اإلاىخجاث  

 ح/حٛحر مسؼون اإلاىخجاث           

 

 

724 

35x 

 
                                                           

i   89لبىػ هىح، مغظ٘ ؾاب٤، م. 



 (IAS 02) الفصل الثاوي : املػالجت املداطبُت للمخصوهاث وفم املػُاز الدولي زكم 

 

41 

 

 املطلب الثالث : مػالجت املخصوهاث وفم أطلىب الجسد املخىاوب

   : ىاث والبظائؼ املظتهلىت  املػالجت املداطبُت للخمٍى

 iزال٫ الؿىت حسجل ٢ُىص خغ٦ت اإلاسؼون ٧الخالي :

 غملُت الشساء:1.

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

اث اإلاسؼهت    ح/اإلاكتًر

 ح/مىعصو اإلاسؼوهاث والخضماث                  

اث  اطخالم فاجىزة املشتًر

 

401 

38x 

 ح/مىعصو اإلاسؼوهاث والخضماث  

 ح/البى٪                                        

 ح/الهىضو١                                          

 حظدًد دًىن املىزد

 

512 

53 

 401 

 

 iiوج٩ىن ال٣ُىص ٦ما ًلي :غملُت البُؼ : .2

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

 ح/الؼباثً  

 ح/ اإلابُٗاث اإلاُٗىت

 حظلُم فاجىزة البُؼ 

 

401 

 

 

411 

 ح/البى٪  

 ح/الهىضو١ 

 ح/الؼباثً

 

 

411 

512 

53 

 

 

 

                                                           
i  30ٖبض الغخمان ُُٖت، مغظ٘ ؾاب٤، م. 

ii   ٤ اع، ٖبض الٗالي مىهغ، ج٣ىُاث اإلاداؾبت الٗامت ٞو  .51، م 2015الجاهب الخُب٣ُي، ظؿىع لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ،  SCFؤخمض ََغ



 (IAS 02) الفصل الثاوي : املػالجت املداطبُت للمخصوهاث وفم املػُاز الدولي زكم 

 

42 

 

 

 iٖىض ب٢ٟا٫ الؿىت وبٗض بظغاء الجغص:

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

اث اإلاؿتهل٨ت    ح/ اإلاكتًر

ح/ مسؼون                         

 البًاج٘

ح/ اإلاىاص ألاولُت                        

 واللىاػم

ىاث                         ح/الخمٍى

 ألازغي 

 إلغاء مخصون بداًت املدة

 

30 

31 

32 

60x 

اث اإلاسؼهت    ح/ اإلاكتًر

اث                      ح/ اإلاكتًر

 اإلاؿتهل٨ت

 38جسصُد خظاب 

 

60x 

38x 

 ح/ مسؼون البًاج٘  

 ح/ اإلاىاص ألاولُت واللىاػم

ىاث ألازغي   ح/ الخمٍى

اث                       ح/ اإلاكتًر

 اإلاؿتهل٨ت

 خظاب مخصون آخس املدة

 

 

 

 

60x 

30 

31 

32 

 

 

 

 : املػالجت املداطبُت للمىخجاث الخامت أو كُد الخصيُؼii 

                                                           
i  ٦140خىف ٖاقىع، مغظ٘ ؾاب٤ ،م. 

ii   31اإلاغظ٘ هٟؿه، م. 



 (IAS 02) الفصل الثاوي : املػالجت املداطبُت للمخصوهاث وفم املػُاز الدولي زكم 

 

43 

 

ت لئلهخاط ًخم        زال٫ الؿىت اإلاالُت الجىظض مٗالجت مداؾبُت زانت بالهى٠ الشالض ألن الٗىانغ الًغوٍع

نهاًت الضوعة وبٗض الجغص ًخم ٦ما هى الكإن باليؿبت لدسجُل  حسجُلها يمً الخ٩ال٠ُ خؿب َبُٗتها، وفي

ىاث والبًاج٘ اإلاؿتهل٨ت.  الخمٍى

٩ىن الدسجُل اإلاداؾبي ٖلى الىدى الخالي :  iٍو

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

 ح/ ؤلاهخاط اإلاشبذ  

 ح/ ؾل٘ ٢ُض ؤلاهخاط             

 ح/ زضماث ٢ُض ؤلاهجاػ             

 ح/ مسؼوهاث اإلاىخجاث              

 إلغاء زصُد بداًت املدة

 

33 

34 

35 

72 

 ح/ ؾل٘ ٢ُض ؤلاهخاط  

 ح/ زضماث ٢ُض ؤلاهجاػ

 ح/ مسؼوهاث اإلاىخجاث

 ح/ ؤلاهخاط اإلاشبذ               

 إثباث زصُد نهاًت املدة

 

 

 

 

72 

33 

34 

35 

  املخصوهاث املخأجُت مً اللُم الثابخه امللمىطت 36الحظاب 

سجل مداؾبُا ٖلى الىدى الخالي:  iiَو

 :بطا ٧ان الاؾدشماع مهخل٩ا ٧لُا 

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

 ح/ اإلاسؼوهاث اإلاخإجُت مً ال٣ُم الشابخه  

 ح/ بهخال٥ ال٣ُم الشابخت اإلالمىؾت

 ح/ ال٣ُم الشابخت اإلالمىؾت             

    ح/ مىخجاث اؾخصىاثُت ًٖ ٖملُاث              

 الدؿُحر

 

 

 

21 

757 

36 

28 

 :بطا ٧ان الاؾدشماع لم ٌؿتهل٪ بال٩امل 

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً
                                                           

i  اع، ج٣ىُاث اإلاداؾبت الٗامت الجاهب الخُب٣ُي، مغظ٘ ؾاب٤، م  .54ؤخمض ََغ

ii  149مؿٗىص نض٣ًي، مج٘ ؾاب٤، م. 



 (IAS 02) الفصل الثاوي : املػالجت املداطبُت للمخصوهاث وفم املػُاز الدولي زكم 

 

44 

 

 ح/ اإلاسؼوهاث اإلاخإجُت مً ال٣ُم الشابخت  

 الشابخه اإلالمىؾتح/ بهخال٥ ال٣ُم 

 ح/ ال٣ُم الشابخه اإلالمىؾت                  

 36 

  املخصون بالخازج : 37الحظابi 

سجل مداؾبُا ٖلى الىدى الخالي:  َو

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

 ح/ مسؼوهاث بالخاعح  

اث اإلاسؼهت                            ح/ اإلاكتًر

 بالخازجإثباث مخصون 

 

38 

37 

 

 اإلاسؼوهاث في الخاعط بال٣ُض الخالي: 37وفي خالت صزى٫ اإلاسؼوهاث في الؿىت اإلا٣بلت ًخم جغنُض الخؿاب 

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

 ح/ مسؼوهاث البًاج٘  

 ح/ مىاص ؤولُت ولىاػم

ىاث ؤزغي   ح/ جمٍى

 ح/ مسؼون بالخاعط                   

 37جسصُد خظاب 

 

 

 

 

37 

30 

 31ؤو

 32ؤو

 

 

 

 

 

  اث مخصهت : 38الحظاب  iiمشتًر

                                                           
i  53ٖبض الغخمان ُُٖت، مغظ٘ ؾاب٤، م. 

ii  93لبىػ هىح، مغظ٘ ؾاب٤، م. 
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ىاث ؤزغي ٖىضما         و٢ض جم الخُغ١ بلُه في خؿاباث مسؼوهاث البًاٖت ومىاص ؤولُت ولىاػم وخؿاب جمٍى

 جخم ٖملُت الكغاء و٠ُ٦ ًخم جغنُضه.

  نها : 39الحظاب  خظائس في اللُم غلى املخصوهاث والجازي جخٍص

 ٌسجل مداؾبُا ٖلى الىدى الخالي:

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً  مبلٜ صاثً

 ح/ مسههاث ب.م والخؿاثغ في ال٣ُمت  

 ح/ زؿاثغ في ال٣ُمت ٖلى اإلاسؼوهاث         

 حسجُل خظازة اللُمت

 

 

39 

685 

 بخضي الخاالث الخالُت :وفي نهاًت ٧ل صوعة ًخم بٖاصة الىٓغ في ٢ُمت الخؿاثغ، وبالخالي ج٩ىن ؤمام 

 :خم حسجُل ال٣ُض الخالي ٘ مً ٢ُمت الخؿاعة : ٍو  خالت الٞغ

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً  مبلٜ صاثً

 ح/ مسههاث ب.م والخؿاثغ في ال٣ُمت  

ح/ زؿاثغ في ال٣ُمت ٖلى           

 اإلاسؼوهاث

 

39 

685 

 

  خم حسجُل  ال٣ُض الخالي :خالت الخسٌُٟ في ٢ُمت الخؿاعة :ٍو

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً  مبلٜ صاثً

 ح/ زؿاثغ في ال٣ُم ًٖ اإلاسؼوهاث  

ح/ اؾترظإ ًٖ زؿاثغ ال٣ُمت في           

ت  ألانى٫ الجاٍع

 

785 

39 
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 بٗض صعاؾدىا لهظا اإلابدض ًم٨ً جلخُهه في اإلاسُُحن الخالُحن :

لها وبُٗها في ماؾؿت نىاُٖت. (1-2الك٩ل ع٢م )  : ٖملُت قغاء مىاص ؤولُت وجدٍى

 
 المؤسسة

 

 

 

 

 

الخهى٫  .1

ٖلى مل٨ُت 

اث.  اإلاكتًر

 الخىاػ٫ ٖلى مل٨ُت اإلابُٗاث 

 

 

 

 

 

 

 الشساء البُؼ

 زغوط اإلابُٗاث
دخٌى  .2

اث  املشتًر

 للمخصن 

 مغخلخان
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 ٖضم مُاب٣ت اإلاىانٟاث                                                                                                 

 

 

 

٘ الضٞ٘                       حصجُ٘ جغوٍج اإلابُٗاث وحؿَغ

 .35، م 2007اإلاهضع :وكاقضة ، مداؾبت اإلاسؼوهاث، مظ٦غة لِؿاوـ، ظامٗت اإلاضًت، 

ىاث 2-2الك٩ل ع٢م ) نها -( : ٖملُت قغاء اإلاىاص والخمٍى لها  -جسٍؼ ً اإلاىخج في البُ٘. –جدٍى  زم ٖملُت جسٍؼ

 

ىاث ً اإلاىاص ألاولُت   قغاء مىاص ؤولُت وجمٍى جسٍؼ

ىاث  والخمٍى

 ج٣ُم اإلاىاص ب٩لٟت الكغاء

ل  الخدٍى

ً ؤلاهخاط زغوط اإلاىاص ألاولُت بلى   جسٍؼ

 اإلاهى٘وعقاث 

 

 ٧لٟت ؤلاهخاط

 البُ٘

                          ٧لٟت ؤلاهخاط                         مً ؤظل البُ٘

 

 

 

 ؾٗغ البُ٘

 زغوط اإلاىخجاث مً اإلاساػن 

 

 بُ٘ اإلاىخىط

اإلاغصوصا

 ث

الخسًُٟا

 ث
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 .56اإلاهضع :وكاقضة، مداؾبت اإلاسؼوهاث، مغظ٘ ؾاب٤، م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والبُؼ وإلاهخاج املبدث الثاوي: الػملُاث امللحلت للشساء

   

ؤزىاء ٖملُت الخباص٫ بحن الباج٘ واإلاكتري ٖاصة ماجيكإ ٖملُاث جازغ في طمت ٧ل مً الباج٘ واإلاكتري،             

 هظه الٗملُاث جخُلب ٞهم ٧افي لها ختى جخم٨ً مً جدضًض اإلاٗالجت اإلاداؾبُت اإلاآلثمت.

ُت          بلى ظاهب اإلاىخجاث ألاؾاؾُت الخانت باإلااؾؿت، ٞخٗالج  ٦ما ٢ض جيخج ًٖ ٖملُت ؤلاهخاط مىخجاث ٖٞغ

 مداؾبُا خؿب ؤهمُتها،و٢ض جُغ٢ىا الى ٖضة ٖملُاث في مبدشىا هظا ؾىٗالجها بالخٟهُل.

ف الىلل واملسدوداث والخخفُظاث : املػالجت املداطبُت ملصاٍز  املطلب ألاٌو

ف الىلل  أوال : مصاٍز

٠ الى٣ل مً اإلاهاٍع٠         اإلالخ٣ت لٗملُت الكغاء، وهي جًاٝ لؿٗغ الكغاء للخهى٫ ٖلى ج٩لٟت  حٗض مهاٍع

٠ جضٞ٘ للٛحر.  2الكغاء، ٢ض ج٩ىن هظه اإلاهاٍع٠ ج٩ال٠ُ جخدملها مباقغة اإلااؾؿت ؤو مهاٍع

اإلاٗالجت اإلاداؾبُت إلاهاٍع٠ الى٣ل ال ًيبغي ؤن ج٩ىن واخضة ل٩ل الٗملُاث، بط ًجب ؤن جسخل٠ مً         

 iخؿب َبُٗت زضمت الى٣ل في خض طاجه ومً ًخدملها، والتي ٖاصة ماج٩ىن بما :ٖملُت بلى ؤزغي 

                                                           
 .216بً عبُ٘ خىُٟت، مغظ٘ ؾاب٤، م  2

i  اع، ج٣ىُاث اإلاداؾبت الٗامت الجاهب الخُب٣ُي، مغظ٘ ؾاب٤، م  .73،72ؤخمض ََغ
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  : يبغي لخدمُلها ٖلى اإلاىخجاث ؤن حٗخمض بىطائل املؤطظت الخاصت باء خؿب َبُٗتها ٍو حسجل ألٖا

ت ؾٗغ الخ٩لٟت ومً زم جدضًض هامل الغبذ.  اإلااؾؿت ٖلى هٓام مداؾبت الخ٩ال٠ُ ٣ِٞ إلاٗٞغ

 (بىاططت شسهت الىلل :)في هظه الخالت حسجل مهاٍع٠ الى٣ل ٝ بغير وطائل املىزد والصبىن

 زضماث الى٣ل(.-624)ح/

  : جضمج مهاٍع٠ الى٣ل يمً ؾٗغ اإلابُٗاث.بىطائل املىزد دون أن جظهس الفاجىزة 

  : ف الىلل غلى الفاجىزة -708حسجل مهاٍع٠ الى٣ل في )ح بىطائل املىزد مؼ إظهاز مصاٍز

 ٣ت(.بًغاصاث ألاوكُت اإلالخ

 مسدوداث املخصوهاث ثاهُا :

 : )اث)وامل البظاغت أو حصء منها اجه  مسدوداث املشتًر ًم٨ً للخاظغ )ؤو اإلااؾؿت( ؤن ٌُٗض مكتًر

ظؼثُا ؤو ٧لُا ألؾباب ٖضًضة، وطل٪ بٗض حسجُلها في الضٞاجغ اإلاداؾبُت، وفي هظه الخالت ٩ًىن ٢ُض 

 iوب٣ُمت اإلاغصوصاث الٟٗلُت.اإلاغصوصاث ٨ٖـ ال٣ُىص ألانلُت لٗملُت الكغاء، 

٩ىن ال٣ُض :  iiٍو

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً  البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

اث اإلاسؼهت ح/     اإلاكتًر

 مىعصون اإلاسؼوهاث ح/                

اث  ازحاع املشتًر

 

401 

38x 

اث مسؼهت ح/     مكتًر

 اإلاسؼون اإلاٗني ح/                     

 إخساج مً املخصن 

 

3x 

38x 

  : بن مغصوصاث اإلابُٗاث حسجل ٦ظل٪ ب٣ُىص ٨ٖؿُت لل٣ُىص ألانلُت.مسدوداث املبُػاثiii 

٩ىن ال٣ُض ٦ما ًلي: -  ivٍو

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً
                                                           

i  ٦153خىف ٖاقىئع، مغظ٘ ؾاب٤، م. 

ii  اع، ج٣ىُاث اإلاداؾبت الجاهب الخُب٣ُي، مغظ٘ ؾاب٤، م  .60ؤخمض ََغ

iii 153، م ٦خىف ٖاقىع، مغظ٘ ؾاب٤. 

iv  اع، ج٣ىُاث اإلاداؾبت الٗامت الجاهب الخُب٣ُي، مغظ٘ ؾاب٤، م  .66ؤخمض ََغ
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 ح/ اإلابُٗاث اإلاٗىُت  

 ح/ الؼباثً                         

 ازحاع املبُػاث واطخػادة كُمتها

 

411 

70x 

 اإلاسؼون اإلاٗني ح/  

اث البًاٖت اإلابُٗت                    ح/ مكتًر

 الدخٌى إلى املخاشن 

 

60x 

3x 

 

 ثالثا : الخخفُظاث

ت للماؾؿت، :  iالخخفُظاث ذاث طابؼ ججازي 1. خباعاث مخٗل٣ت بالؿُاؾت الخجاٍع جمىذ ٖاصة اٖل

اث  ت الحسجل مداؾبُا، وج٣ض ي ٢ىاٖض الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي بدسجُل ٢ُمت اإلاكتًر والخسًُٟاث الخجاٍع

دؿب :)الهافي الخجاعي = الؿٗغ ؤلاظمالي خم حسجُله  -واإلابُٗاث بالهافي الخجاعي، ٍو الخسٌُٟ الخجاعي(، ٍو

 خالي :مداؾبُا ٧ال

 :الخخفُع الخجازي طمً الفاجىزة 

 غىد املشتري : -

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

اث اإلاسؼهت )الهافي الخجاعي(    ح/ اإلاكتًر

 ح/ البى٪                 

 ح/ مىعصو اإلاسؼوهاث والخضماث                  

اث  اطخالم فاجىزة املشتًر

 

512 

401 

38x 

 البائؼ :غىد  -

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

 ح/ البى٪  

 ح/ الؼباثً

 ح/ اإلابُٗاث)الهافي الخجاعي(                  

 حظلُم فاجىزة املبُػاث

 

 

70x 

512 

411 

 

 

                                                           
i   اع، ج٣ىُاث اإلاداؾبت الٗامت الجاهب الخُب٣ُي،مغظ٘ ؾاب٤، م م  .69،66ؤخمض ََغ
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  : ت طمً فاجىزة مخأخسة  iالخخفُظاث الخجاٍز

 غىد املشتري : -

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً 

 ح/ مىعصو اإلاسؼوهاث والخضماث  

 ح/ البى٪                   

 ح/ الهىضو١                    

 ح/ جسًُٟاث مؿخلمت                    

 حسجُل املبلغ املظدد وحسجُل الخصم

 

512 

 53ؤو

 609ؤو

401 

 غىد البائؼ : -

 خؿاب مضًً  خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

 ح/البى٪  

 ح/ الهىضو١ 

 ح/ جسًُٟاث ممىىخت

 ح/ الؼباثً                          

 حظدًد الصبىن ومىده جخفُع

 

 

 

 

411 

512 

53 

709 

 

 

 .جخفُظاث ذاث طابؼ مالي )الخصم للاء حعجُل الدفؼ(  :2

ض         مىذ هظا الخهم بطا ؤعاص اإلاضًً باالجٟا١ م٘ الضاثً، ؤن ٌؿضص زمً الؿلٗت اإلاكتراة ٢بل اإلاٖى ٍو

٣خض ي الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي بدسجُل هظه iiاإلاخ٤ٟ ٖلُه، لظل٪ ًإزظ هظا الخهم الُاب٘ اإلاالي  ، ٍو

بئا باليؿبت  الخسًُٟاث ؾىاء ٧اهذ واعصة ؤو ٚحر واعصة يمً الٟاجىعة خُض حٗخبر بًغاص باليؿبت للٗمُل ٖو

 ivوحسجل مداؾبُا ٖلى الىدى الخالي :  ،iiiللمىعص 

                                                           
i  اع، ج٣ىُاث اإلاداؾبت الٗامت الجاهب الخُب٣ُي، مغظ٘ ؾاب٤، م م  .72،71ؤخمض ََغ

 .151 ٦خىف ٖاقىع، مغظ٘ ؾاب٤، م

iii  اع، ج٣ىُاث اإلاداؾبت الٗامت الجاهب الخُب٣ُي، مغظ٘ ؾاب٤، م  .72ؤخمض ََغ

iv  ٦152خىف ٖاقىع ، مغظ٘ ؾاب٤، م. 
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 غىد املشتري :1 -

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

اث    ح/ اإلاكتًر

 ح/ بًغاصاث مالُت ؤزغي                  

 ح/ مىعصو اإلاسؼوهاث                

 شساء بظاغت مؼ خصم مالي

 

768 

401 

38x 

 ح/ مىعصو اإلاسؼوهاث  

 ح/ البى٪                      

 حظدًد ثمً الفاجىزة

 

512 

401 

 غىد البائؼ: -

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

 ح/ الؼباثً  

 ح/ ج٩ال٠ُ مالُت ؤزغي 

 ح/ اإلابُٗاث                   

 بُؼ بظاغت مؼ خصم حعجُل الدفؼ

 

 

70x 

411 

668 

 ح/ الهىضو١   

 ح/ البى٪

 ح/ الؼباثً                      

 جدصُل ثمً الفاجىزة

 

 

 

411 

53 

512 

 

 املطلب الثاوي : املػالجت املداطبُت للفظالث واملهمالث واملىخجاث الفسغُت

ُت، ؤزىاء ال٣ُام بالٗملُت ؤلاهخاظُت ٖلى مؿخىي الىعقاث، جٓهغ بٌٗ الب٣اًا وبٌٗ            اإلاىخجاث الٟٖغ

 والتي ًجب حٗالج مداؾبُا ختى جدضص ج٩لٟتها، هظه خاالث زانت باإلهخاط وجخُلب مٗالجت مداؾبُت.

 iأوال : الفظالث واملهمالث

ٖاصة ما جيخج ًٖ الٗملُت ؤلاهخاظُت ألاؾاؾُت، والتي ٢ض جخمشل في مىخجاث جامت ؤو مىخجاث هه٠           

٦ما جيخج ؤخُاها ًٖ هٟـ الٗملُت مىخداث مكخ٣ت.وهظا الىٕى مً اإلاىخجاث مهىٗت مىظهت ؤؾاؾا للبُ٘، 

 ٖاصة ما ٩ًىن له جإزحر ٖلى ج٩ال٠ُ ؤلاهخاط. خُض ؤن مً مشل هظه اإلاىخجاث جخمشل في الٗىانغ الخالُت :

                                                           
1
  

i  96،90بضٌس ي ٞهُمت، مغظ٘ ؾاب٤، م م. 
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  : وجخمشل في الًٟالث واإلاهمالث خُض ؤن :بلاًا غً الػملُت إلاهخاحُت 

 ىاص اإلاؿخٗملت )٢ُ٘ ال٣ماف،٢ُ٘ الجلىص،٢ُ٘ الخكب ......الخ(.ٖباعة ًٖ ب٣اًا اإلاالفظالث :  -

 ٖباعة ًٖ مىخجاث جامت بها ُٖىب، ٚحر مُاب٣ت للمىانٟاث اإلادضصة.املهمالث :  -

ُٞما ًخٗل٤ باإلاٗالجت اإلاداؾبُت للمىاص واإلاىخجاث اإلاخب٣ُت ًٖ الٗملُت ؤلاهخاظُت، ؤي الًٟالث واإلاهمالث    

 الُت:ٞخ٩ىن خؿب الخاالث الخ

ؤ.ًٞالث ومهمالث ال ٢ُمت لها: خُض ًخم الخسلو منها، ٟٞي هظه الخالت ال٩ًىن لها ؤزغ مباقغ ٖلى ج٩لٟت 

ؤلاهخاط،ٚحر ؤن اإلااؾؿت جخدمل مهاٍع٠ بياُٞت، جخمشل في مهاٍع٠ الخسلو منها، ٦مهاٍع٠ الصخً 

رة اإلاداؾبُت لخؿاب ؾٗغ الخ٩لٟت.ؤما والى٣ل مشال، بط جًاٝ بلى ؾٗغ الخ٩لٟت في خالت الخسلو منها ؤزىاء الٟت

في الخالت ال٨ٗؿُت،ؤي اهتهاء الٟترة اإلاداؾبُت لخؿاب ؾٗغ الخ٩لٟت، ٞخٗخبر ٖىهغ مً ٖىانغ الىدُجت 

 الخدلُلُت في نهاًت صوعة الاؾخٛال٫.

نالخها ب.ًٞالث ومهمالث لها ٢ُمت، ٢ض جبإ و٢ض ٌٗاص اؾخٗمالها في الٗملُت الاهخاظُت بطا ٧اهذ مىاص ًخم ا

 زم بُٗها بطا ٧اهذ مىخجاث مُٗىت.

جددؿب ج٩لٟت الًٟالث واإلاهمالث اإلاباٖت وجُغح مً ج٩لٟت ؤلاهخاط للمىخىط ألانلي، خالت البُؼ :  (1

 وطل٪ خؿب الٗال٢ت:

 جيلفت إهخاج الفظالث واملهمالث  املباغت-جيلفت إلاهخاج الػادي = مجمىع جيالُف إهخاج الفترة       

و٢ض الجُغح وهظا ٖىضما ٌٗخبر زمً البُ٘ بًغاصا بيافي للماؾؿت)هىاجج مالُت(.ٖلما بإن ؾٗغ البُ٘ ًخدضص  

٤ الٗال٢ت :  ٞو

ف الخىشَؼ + الهامش.-طػس بُؼ الفظالث واملهمالث =جيلفت الفظالث واملهمالث املباغت     مصاٍز

  

واإلاهمالث اإلاغاص بٖاصة اؾخٗمالها في الٗملُت جدضص ج٩لٟت بهخاط الًٟالث (خالت إغادة الاطخػماٌ : 2

ىض اؾخٗمالها جًاٝ ج٩لٟتها )٢ُمتها( بلى ج٩لٟت بهخاط  ؤلاهخاظُت ؤو بنالخها وجُغح مً ج٩لٟت بهخاط الٟترة.ٖو

الٟترة اإلاؿخٗملت زاللها،م٘ جدمل ؤٖباء ؤو مهاٍع٠ بياُٞت هاججت ًٖ ٖملُت اإلاٗالجت باليؿبت للًٟالث ؤو 

ؿبت للمهمالث. م٘ مالخٓت ؤن ج٩لٟت الٟكالث واإلاهمالث التي ٌٗاص اؾخٗمالها ٢ض جدضص خؿب ؤلانالح بالي

ؾٗغ الؿى١، بطا وظضث ؾى٢ا لهظا الىٕى مً اإلاىخجاث في ق٩ل ًٞالث ؤو مهمالث ؤو جدضص بخ٩لٟت ؤو ؾٗغ 

 ج٣ضًغي.

 ثاهُا : املىخجاث الفسغُت
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ىث ٢ض جيخج ًٖ الٗملُت ؤلاهخاظُت مىخجاث ٖٞغ         ُت)مشال الجلىص إلااؾؿاث بهخاط اللخىم الخمغاء،الٍؼ

ت......الخ(، بلى ظاهب اإلاىخجاث ألاؾاؾُت. ٞدؿب ؤهمُت هظه اإلاىخجاث حٗالج  باليؿبت للهىاٖاث البترو ٦ُماٍو

مداؾبُا ٞةطا ٧اهذ ٚحر مهمت بك٩ل ٦بحر حٗخبر ٦ًٟالث ومهمالث وحٗالج ٦ظل٪ مداؾبُا.ؤما بطا ٧اهذ ٖلى 

 همُت ٞخٗالج ٧اإلاىخجاث ألاؾاؾُت بدُض جدضص ج٩لٟتها وهدُجتها.صعظت مً ألا 

ُت، ولخل         واإلاٗالجت الشاهُت جُغح مك٩ل ٖلى مؿخىي خؿاب الخ٩ال٠ُ الخانت باإلاىخجاث الٟٖغ

٣خحن:  ؤلاق٩ا٫ جىظض ٍَغ

ت اغخمادا غلى طػس البُؼ :  .1 لت الخيلفت الخلدًٍس خماص ٖلى ؾٗغ البُ٘ للمىطٍس خىط خُض ًخم الٖا

 الٟغعي مً ؤظل جدضًض ج٩لٟت، وطل٪ خؿب الٗال٢ت :

الخيلفت إلاطافُت لىخدة -جيلفت جىشَؼ الىخدة-الهامش الىخدي-جيلفت وخدة املىخىج الفسعي = طػس البُؼ

 املىخىج.

خُض ؤن الخ٩لٟت ؤلاياُٞت لىخضة اإلاىخىط الٟغعي )بن وظضث( جخمشل في ههِب الىخضة مً ج٩ال٠ُ اإلاٗالجت 

 ذ مىخىط طو ٢ُمت و٢ابل للبُ٘.ختى ًهب

 جيلفت وخدة املىخىج الفسعي.-جيلفت وخدة املىخىج ألاطاس ي=الخيلفت إلاحمالُت للىخدة املىخجت

 

لت خظاب الخيالُف اغخمادا غلى ألاغباء الفػلُت: 2 خُض جدضص ج٩لٟت اإلاىخجاث خؿب وخضة ٢ُاؽ ما . طٍس

٤ الٗال٢ت الخالُت :بطا ٧اهذ مخمازلت باليؿبت للمىخجاث اإلاهىٗت)ؤؾا ُت(،وطل٪ ٞو ٖغ  ؾُت ٞو

 مخىطط جيلفت الىخدة = الخيلفت إلاحمالُت / إحمالي الىخداث املىخجت                

 

 

 غدد وخداث ول مىخىج×جيلفت املىخىج الىاخد = مخىطط جيلفت الىخدة          

 

ما٫ بطا ٧ان للمىخجاث ٢ُم مسخلٟت،  وهظا خؿب الٗال٢ت: و٢ض جدضص الخ٩لٟت خؿب ع٢م ألٖا

 الخيلفت لدًىاز مً زكم ألاغماٌ = الخيلفت إلاحمالُت /إحمالي زكم ألاغماٌ املىخجاث.   

 

 

 

ت والسطم غلى اللُمت املظافت  املطلب الثالث : الغالفاث الخجاٍز
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  أوال :السطم غلى اللُمت املظافت :

غؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ٚحر ؤن اإلاخدهل ألازحر ٧ل مكتري ٖىض صٞٗه ل٣ُمت الٟاجىعة ٩ًىن ٢ض صٞ٘ ال         

للغؾم هى اإلاؿتهل٪ ألازحر. و٧ل باج٘ ًٟىجغ الغؾم م٘ ٢ُمت اإلابُٗاث، ٣ُٞىم بخدهُل الغؾم مً الؼباثً، 

ٌؿضص الٟغ١ بحن الغؾم اإلادهل والغؾم اإلاضٕٞى إلاهلخت الًغاثب الخ٣ا بمٗنى ؤن اإلاىعص هى وؾُِ بحن 

 i.اإلاؿتهل٪ ومهلخت الًغاثب

سجل الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ٦ما ًلي :       َو

في خالت قغاء اإلاسؼون م٘ وظىص الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ال٣ابلت لالؾترظإ، مسخلت الشساء :  -

ًضزل اإلاسؼون للماؾؿت بخ٩لٟت زاعط الغؾم، ؤما الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ُٞٗخبر ٦د٤ ججاه 

سجل في الجاهب   ٧الخالي: 4456اإلاضًً في خؿاب مهلخت الًغاثب َو

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

اث    ح/ مكتًر

ح/ عؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ٢ابل 

 للخدهُل

 ح/ مىعصو اإلاسؼوهاث                  

 اطخالم فاجىزة زكم )...(

 

 

401 

x38 

4456 

 

اإلاىعص ؾُدهل مً الؼباثً ٢ُمت الغؾم في خالت بُ٘ ؾل٘ ؤو مىخجاث ٞةن مسخلت البُؼ :  -

ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، ُٞٗخبرها صًىا ججاه مهلخت الًغاثب، لظا ٌسجلها في الجاهب الضاثً 

 ٧الخالي: 4457لخؿاب 

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

 ح/ الٗمالء  

 ح/ اإلابُٗاث             

ح/ عؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت          

 مدهل

 إزطاٌ فاجىزة زكم )...(

 

 

X70 

4457 

411 

 

                                                           
i ني جىمي مُلىص، ٦دى٫ نىعٍت، وا٢٘ اإلاٗالجت اإلاداؾبُت للمسؼوهاث باإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في ْل الىٓام اإلادا ؾبي اإلاالي، اإلالخ٣ى الَى

 .15،11، م م 2013بٗىىان وا٢٘ وآٞا١ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼاثغ، ظامٗت الىاصي، ؾىت 
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ت  iثاهُا : الغالفاث الخجاٍز

ت جل٪ اإلاىاص اإلاخجهت ؤؾاؾا الخخىاء اإلاسؼوهاث بك٩ل ٖام ؾىاء ٧اهذ بًاٖت ؤو          حٗخبر الٛالٞاث الخجاٍع

ؾىاء ٧اهذ الؿل٘، و٦ظا ؾهىلت حؿلُمها لخجىب ُٖبها ؤو مىخجاث مباٖت للٗمالء. والٛغى منها بك٩ل ٖام 

حن مً الٛالٞاث، الٛالٞاث الخالٟت، والٛالٞاث  ت البدخت،همحز بحن هٖى جلٟها للؼباثً، ومً الىاخُت الخجاٍع

 اإلاخٓاولت.

 )الغالفاث الخالفت : )غير كابلت لالطترحاع 

ا٫ البًاٖت، وال ًم٨ً اؾخٗاصتها لٗضم نالخُتها، حٗض ٧ل الٛالٞاث التي حؿتهل٪ نهاثُا ٖىض اؾخٗم          

ىاث ألازغي، ٞخسً٘ لىٟـ ٢ىاٖض حسجُل الكغاء والاؾتهال٥ اإلاضعوؾت  ولهظا جضعط مداؾبُا يمً الخمٍى

لٟت اإلاؿتهل٨ت، ؤي اإلاؿخٗملت في حٛل٠ُ الؿل٘ في ؾٗغ ج٩لٟت  ؾاب٣ا في اإلاسؼون، وجضمج ج٩ال٠ُ قغاء هظه ألٚا

غ ؤلاظمالي في الٟاجىعة اإلاغؾلت للؼبىن ٩ًىن مخًمً لخ٩لٟت قغاء الٛالٞاث ٚحر ال٣ابلت اإلابُٗاث ؤي ؤن الؿٗ

 iiلالؾترظإ بما ًلي :

 طػس البُؼ = طػس الخيلفت )بما فُه جيلفت املىاد املظتهلىت( + هامش السبذ            

 )الغالفاث املخداولت :)اللابلت لالطترحاع 

اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض خؿاباث زانت لدسجُل ألاماهت اإلاضٞىٖت بلى اإلاىعصًً و٦ظل٪ لم ًظ٦غ الىٓام          

لُه ؾِخم  لٟت اإلاخضاولت، ؤو ؤماهت اإلاٗضاث اإلاٗاعة، ٖو ألاماهت اإلادهلت مً الٗمالء واإلاخٗل٣ت بٗملُاث جسو ألٚا

 iiiالخالُت : اٖخماص الخؿاباث الىاعصة في اإلاسُِ اإلاداؾبي الٟغوس ي.وبالخالي حسجل الٗملُاث

 في خالت وزود ألاغلفت املخداولت : .1

ىىن اللُد : -  فاجىزة املشتري : ٍو

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

اث اإلاسؼهت    ح/ اإلاكتًر

ت  ح/ اإلاىعصون ؤماهت ؤٚلٟت مضٖٞى

 ح/ البى٪                               

 ح/ الهىضو١                                

اث مؼ أماهت ألاغلفت  اطخالم فاجىزة املشتًر

 

 

512 

53 

38x 

4096 

                                                           
i  ٦154خىف ٖاقىع، مغظ٘ ؾاب٤، م. 

ii  227،226بً عبُ٘ خىُٟت، مغظ٘ ؾاب٤، م م. 

iii اع، ج٣ىُاث اإلاداؾبت الٗامت ا  .75،73لجاهب الخُب٣ُي، مغظ٘ ؾاب٤، م م ؤخمض ََغ
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 ح/ اإلاسؼون اإلاٗني  

اث اإلاسؼهت                      ح/اإلاكتًر

 اطخالم البظاغت

 

38x 

3x 

ىىن اللُد: -  فاجىزة البائؼ : ٍو

مضًً  مبلٜ صاثً

 مضًً

 مضًً خؿاب خؿاب صاثً البُان

 ح/ البى٪  

 ح/ الهىضو١ 

 ح/ الؼباثً                           

 ح/مبُٗاث مُٗىت                         

 حظلُم فاجىزة املبُػاث مؼ أماهت ألاغلفت

 

 

 

4197 

70x 

512 

53 

اث اإلاؿتهل٨ت    ح/ اإلاكتًر

 ح/ البًاٖت اإلاُٗىت                    

 خسوج البظاغت مً املؤطظت

 

3x 

60x 

 . في خالت إزحاع أماهت ألاغلفت :2

 فاجىزة املشتري : -

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

 ح/ البى٪  

 ح/ الهىضو١ 

 ح/ ه٣و في مىاص الخٗبئت والخٛل٠ُ

ت                  ح/ اإلاىعصون ؤماهت ؤٚلٟت مضٖٞى

اطترحاع أماهت ألاغلفت مؼ جدمل حصء مً الخلف 

 ألاغلفتفي 

 

 

 

 

4096 

512 

53 

6136 

 فاجىزة البائؼ: -

 خؿاب مضًً خؿاب صاثً البُان مبلٜ مضًً مبلٜ صاثً

 ح/ الؼباثً ؤماهت ؤٚلٟت مدهلت  

 ح/ البى٪ ؤو ح/ الهىضو١                      

 ح/ هىاجج ًٖ ؤماهت)عبذ ؤٚلٟت(                      

الخلف إزحاع أماهت ألاغلفت مؼ جدصُل حصء مً 

 في ألاغلفت

 

53/512 

7086 

4196 
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 ظابلتالدزاطاث غسض ال:  سابؼاملطلب ال

٠ ال٣اعت ب٩اٞت الضعاؾاث التي ؾب٤              ٩ًىن الهضٝ مً بؾخٗغاى الضعاؾاث الؿاب٣ت هى حٍٗغ

٣ت مى٣ُُت وؤمُىت جإزظ في الخؿبان ؤوظه الدكابه و ؤوظه  بظغائها في مىيٕى البدض، م٘ ٖغيها بٍُغ

 الازخالٝ بحن هخاثجها، ومداولت لبُان ؤؾباب ؤوظه الازخالٝ بُنها وبن وظضث.

وجمشل الضعاؾاث الؿاب٣ت سجال خاٞال باإلاٗلىماث التي ًم٨ً مً زاللها عنض الٓاهغة وجدضًض           

ت، و مى٢ٗها مً الترار، وإلل٣اء الًىء ٖلى الضعاؾت الخالُت مً الضعاؾاث الؿاب٣ت، وألاصواث اإلاؿخسضم

الىخاثج اإلاؿخسلهت،و البضء مً خُض اهخهى آلازغون ألن الٗلم جغا٦مي،وهى ؾلؿلت مخخابٗت مً اإلاٗاٝع 

 والضعاؾاث.

 

 

إل ٖليها، والتي            ًخًمً هظا اإلاُلب ٖغيا للبدىر والضعاؾاث الؿاب٣ت الٗغبُت التي ؤجُذ للُالبت الَا

اؾت الخالُت ،مغجبت جغجِبا  ػمىُا جىاػلُا  مً ألاخضر بلى ألا٢ضم، جدىاو٫ اإلاخٛحراث التي لها نلت وز٣ُت بالضع 

ت ٖال٢ت الضعاؾت الخالُت بالضعاؾاث الؿاب٣ت، ؾِخم جدلُل هظه الضعاؾاث مً  وبٗض ٖغيها ومً ؤظل مٗٞغ

اث وألاهضاٝ،اإلاىاهج اإلاخبٗت ،والىخاثج.  خُض اإلاىيٖى

  وهاث وفم الىظام املداطبي املالي ومدي شِبان أطماء،شمالٌ الطُب، املػالجت املداطبُت للمخص

الجصائس "،مرهسة ماطتر،  -جىافلها مؼ مػاًير املداطبت الدولُت " دزاطت خالت شسهت داهىن حسحسة

سة، ت وغلىم الدظُير،حامػت أهلي مدىد أولحاج، البٍى  .2019ولُت الػلىم الاكخصادًت والخجاٍز

٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي هضٞذ هظه الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى ٦ُُٟ          ت اإلاٗالجت اإلاداؾبُت للمسؼوهاث ٞو

( اإلاخٗل٤ باإلاسؼوهاث،خُض اٖخمض 02جُاب٣ا م٘ الاظغاءاث اإلاىهىم ٖليها في اإلاُٗاع اإلاداؾبي الضولي ع٢م )

الباخض ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي في الجاهب الىٓغي، وؤؾلىب صعاؾت خالت في جدلُل البُاهاث اإلا٣ضمت مً 

َٝغ ماؾؿت " صاهىن" في الجاهب الخُب٣ُي، مً ؤهم الىخاثج التي جم الخىنل بليها هي  وظىص جىا٤ٞ ٦بحر بحن 

( ُٞما ًسو َغ١ وؤؾالُب الخ٣ُُم 02ما هو ٖلُه الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي وما وعص في اإلاُٗاع الضولي )

 واإلاٗالجت الضولُت للمسؼوهاث.

 داطبُت للمخصوهاث وفم الىظام املداطبي املالي ومدي بً هسهىز غبد السخمان، املػالجت امل

بان اللىطسة "، مرهسة  -جىافلها مؼ مػاًير املداطبت الدولُت " دزاطت خالت شسهت مطاخً الٍص

ت وغلىم الدظُير، حامػت مدمد خُظس، بظىسة،   .2016ماطتر، ولُت الػلىم الاكخصادًت والخجاٍز
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ٞٗالُت جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي اإلاؿخمض مً اإلاٗاًحر الضولُت  هضٞذ هظه الضعاؾت بلى اؾخٗغاى         

ُٞما ًسو ظاهب اإلاسؼوهاث و بْهاع الجهىص اإلابظولت مً َٝغ ؤهل الازخهام في جُٟٗل اإلاماعؾاث 

( ،اٖخمض الباخض ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي في الجاهب الىٓغي، 02اإلاداؾبُت وجُب٤ُ اإلاُٗاع الضولي )

بان بال٣ىُغة في الجاهب الخُب٣ُي، مً ؤهم ما جم الخىنل بلُه هى وظىص وؤؾلىب ص عاؾت خالت ماؾؿت الٍؼ

( ُٞما ًسو َغ١ 02جىا٤ٞ ٦بحر بحن ماهو ٖلُه الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي وماوعص في اإلاُٗاع اإلاداؾبي ع٢م )

 الخ٣ُُم واإلاٗالجتاإلاداؾبُت للمسؼوهاث.

 ىظام املداطبي املالي الجدًد " دزاطت جطبُلُت لخػاوهُت أحىف فاجذ ، مػالجت املخصوهاث وفم ال

ت –الحبىب والبلٌى الجافت  وخدة غين ملُلت "،مرهسة ماطتر ،ولُت الاكخصادًت والػلىم الخجاٍز

 .2014وغلىم الدظُير، حامػت أم البىاقي،

اإلاداؾبي واإلاالي باإلياٞت بلى هضٞذ هظه الضعاؾت بلى الخٗٝغ وؤلاخاَت باإلاٟاهُم الغثِؿُت للىٓام            

بْهاع مسخل٠ الٗملُاث التي ٣ًىم بها اإلاداؾب في مٗالجت اإلاسؼوهاث،خُض جم اٖخماص اإلاىهج الىنٟي لىن٠ 

٧ل ماًخٗل٤  باإلاداؾبت اإلاالُت في الجاهب الىٓغي،وألاؾلىب الخدلُلي في الجاهب الخُب٣ُي، ؤهم ماجم الخىنل 

غ مالُت ح٨ٗـ نىعة اإلااؾؿت الخ٣ُ٣ُت باإلياٞت بلى بلؼامُت بلُه هى ؤن مسغظاث اإلاداؾبت ٖب اعة ًٖ ج٣اٍع

 وظىص مدُِ مالثم جيكإ ُٞه اإلاٗلىمت اإلاالُت الهاص٢ت.

  الفظُل مدمد الصدًم، املػالجت املداطبُت ليشاطاث املؤطظت الاكخصادًت وفم الىظام

سة ماحظخير، ولُت الػلىم املداطبي املالي " دزاطت خالت مؤطظت هفطاٌ وخدة البلدًت "، مره

ت، حامػت الجصائس   .03،2010الاكخصادًت وغلىم الدظُير والػلىم الخجاٍز

هضٞذ هظه الضعاؾت بلى ببغاػ الجاهب الىٓغي للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي مً زال٫ قغح مسخل٠ اإلاٟاهُم          

ظمُ٘ ؤوكُت اإلااؾؿاث  اإلاخٗل٣ت به، واؾخٗغاى جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ُٞما ًسو مٗالجت

ت ؤهم الهٗىباث والى٣اثو في ام٩اهُت جُب٣ُه. ت ومٗٞغ  الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

  ش، مداطبت املخصون وأثسها غلى اللىائم املالُت للمؤطظت، مرهسة ماحظخير، حامػت مدمد بغَس

 .2010الػلُد الحاج لخظس، باجىت، 

ؼون وؤزغها ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت للماؾؿت، بط جىنلذ هضٞذ هظه الضعاؾت بلى الخُغ١ إلاداؾبت اإلاس          

غ١ ج٣ُُمه، ٦ما ؤن  هظه الضعاؾت بلى ؤن اإلاسؼون ؤخض ؤهم مىظىصاث اإلااؾؿت، وهىا٥ ٖضة ؤهٓمت لجغصه َو

ألؾالُب ج٣ُُم اإلاسؼون ؤزغ ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت بدُض بطا جم بصعاط ؤو اؾدبٗاص ؤخض ٖىانغ اإلاسؼون ؤو ج٣ُُمه 

 ت ٞؿٝى ٩ًىن هىا٥ زُإ في ال٣ىاثم اإلاالُت.بهىعة زاَئ

  زوجاٌ غبد اللادز، الخىحه هدى جطبُم املػاًير املداطبُت واملالُت الدولُت في املؤطظاث

ت وغلىم الدظُير، حامػت الجصائس،  ت، مرهسة ماحظخير، ولُت الػلىم الاكخصادًت والخجاٍز الجصائٍس

2009. 
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باإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت والضواٞ٘ التي ؤصث باهخ٣ا٫ مً اإلاسُِ  هضٞذ هظه الضعاؾت بلى الخٗٝغ          

ت وجإزحر جُب٣ُه ، ٧ان اٖخماصه ٖلى  ني بلى الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي، جدضًاث اإلااؾؿت الجؼاثٍغ اإلاداؾبي الَى

ً ول٣ض  اإلاىهج الىنٟي ، اٖخمض الباخض ٖلى صعاؾت بخهاثُت لُٗىت مً اإلااؾؿاث في بٌٗ والًاث الَى

بُيذ هظه الضعاؾت يغوعة الاهخ٣ا٫ بلى الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض إلاا ًد٣٣ه مً ٞىاثض ٖلى الا٢خهاص 

ت ،إلاا ؤحى به مً ؤؾالُب الخ٣ُُم و٢ُاؽ ٖىانغ ؤنى٫ اإلااؾؿت مما ًاصي  ني للماؾؿاث الجؼاثٍغ الَى

 بمؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت بلى ؾهىلت ٞهم  هظه ال٣ىاثم.

 

 

 

 

 

 

 

 فصل :خاجمت ال

     

خجلى طل٪ مً زال٫           ٌك٩ل الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي زُىة هامت في جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ٍو

غ١ ج٣ُُم اإلاسؼوهاث واإلاٗالجت اإلاداؾبُت ب٩ل ما ًخٗل٤ بٗملُاث الكغاء والبُ٘ والٗملُاث  صعاؾدىا للجغص َو

 اإلالخ٣ت لها.

     

٤ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ؤجذ ب٣ىاٖض ظضًضة جدؿم بالض٢ت       بن ٖملُت ج٣ُُم اإلاسؼوهاث ومٗالجتها ٞو

ًخٗل٤ بال٣ىاثم اإلاالُت وطل٪ مً زال٫ م٣ابلت ال٣ُمت اإلاداؾبُت م٘ ال٣ُمت ال٣ابلت واإلاهضا٢ُت، زانت ُٞما 

إل ٖلى مسؼوهاث اإلااؾؿت والتي  غ إلاؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت مٗلىماث بياُٞت جدُذ لهم ؤلَا للخد٤ُ٣،مما ًٞى

جٟهل في اإلاُٗاع اإلاداؾبي الظي يهضٝ بلى ون٠ اإلاٗالجت اإلاداؾبُت للمسؼون.
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 خاجمت :

٤ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت            خاولىا مً زال٫ جُغ٢ىا إلاىيٕى اإلاٗالجت اإلاداؾبُت للمسؼوهاث  ٞو

الخ٣ُُم واإلاٗالجت اإلاداؾبُت للمسؼوهاث الضولُت ، مٗالجت بق٩الُت البدض التي جضوع خى٫ ٦ُُٟت 

٣ا للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت   مً زال٫ الٟهلحن للمظ٦غة.ٞو

اهخمذ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت باإلاسؼوهاث اهخماما بالٛا قإنها قإن الىٓام اإلاداؾبي              

اإلاالي،خُض جدكابه َغ١ الخ٣ُُم واإلاٗالجت اإلاداؾبُت للمسؼوهاث في ٦ال منهما ،خُض ؤنضعث مُٗاع 

ٖىهغا  ، وطل٪ ٧ىن اإلاسؼوهاث حٗض(IAS 02) 02مسهها للمسؼوهاث ؤال وهى اإلاُٗاع اإلاداؾبي ع٢م 

ها ؤو وكاَها.  خؿاؾا مازغا ٖلى وكاٍ اإلااؾؿت مهما ٧ان هٖى

 

 اخخباز الفسطُاث .1

ُت ًم٨ً الخإ٦ض  مً زال٫ ماجم ٖغيه في ؾُا١ البدض و٢هض ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت الغثِؿُت وألاؾئلت الٟٖغ

 مً صخت الٟغيُاث ٦ما ًلي:

سؼوهاث بٗض ٧ل ٖملُت ؤو بٗض ٧ل صوعة وهظا ما الٟغيُت ألاولى ج٨مً ؤهمُت الجغص في جدضًض ٦مُاث و٢ُمت اإلا

 ؤ٦ضهاه في الٟهل الشاوي.

غ١ زانت باإلاسغظاث.  الٟغيُت الشاهُت جخمشل َغ١ ج٣ُُم اإلاسؼون في َغ١ زانت باإلاضزالث َو

٤ ٢ىاهحن ومٗاًحر الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي  الٟغيُت الشالشت ج٣ىم اإلاٗالجت اإلاداؾبُت للمسؼوهاث في الجؼاثغ ٞو

 ظي ٌؿخمض مباصثه مً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت.ال

 هخائج الدزاطت .2

٤ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت          ومً زال٫ الضعاؾت التي ٢مىا بها خى٫ مىيٕى اإلاٗالجت اإلاداؾبُت للمسؼوهاث ٞو

، وجم٨ىا مً الىنى٫ بلى ٖضة هخاثج ؤهمها :  الضولُت، التي جُغ٢ىا مً زاللها بلى ظمُ٘ ظىاهب اإلاىيٕى

لها بلى  - اصة بُٗها ؤو جهيُٗها وجدٍى ٌٗبر اإلاسؼون ًٖ ٢ُمت الىؾاثل التي اقترتها اإلااؾؿت  ؾىاء إٖل

٤ الخضر الا٢خهاصي اإلاغجبِ بها، وجدىٕى ؤهمُت اإلاسؼوهاث إلاا  مىخجاث مهىٗت، حٗالج مداؾبُا ٞو

غاث ا٢خهاصًت.  ٣ًضمه مً جإمحن إلؾخمغاع اإلااؾؿت  و٦ظل٪ إلاا جد٣٣ه مً ٞو

ل الكغ٧اث في ج٣ُُم مسغظاتها ٖلى الخ٩لٟت الىؾُُُت اإلاغجخت لجمُ٘ اإلاسؼوهاث )مىاص حٗخمض ظ -

 ؤولُت، بًاٖت، مىخجاث جامت الهى٘ ....(.
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اٖخماص الكغ٧اث ٖلى الجغص اإلاؿخمغ في الخد٨م في خغ٦ت ظمُ٘ ؤهىإ اإلاسؼوهاث وخؿً حؿُحرها  -

 وع٢ابتها.

( والىٓام اإلاداؾبي اإلاالي، ُٞما ًسو IAS 02الخاؾبي ع٢م )هىا٥ جىا٤ٞ ٦بحر بحن ماهو ٖلُه اإلاُٗاع  -

 َغ١ وؤؾالُب الخ٣ُُم واإلاٗالجت اإلاداؾبُت للمسؼوهاث وهظا مً زال٫ ٞهى٫ الضعاؾت.

ض مً  - ٣ت الخ٣ُُم واإلاٗالجت اإلاداؾبُت ًٍؼ اؾخسضام مٗاًحر اإلاداؾبت والىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في ٍَغ

ؿاهم في ا  لخهى٫ ٖلى ز٣ت مؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت.ص٢ت ال٣ىاثم اإلاالُت َو

هىا٥ بٌٗ اإلاٗى٢اث التي جىاظه الكغ٦ت ٖىض جُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت وجخمشل في بِئت  -

٘ الجباجي الظي ال ًىا٤ٞ ؤو ٌؿاًغ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي.  الا٢خهاص الجؼاثغي مً خُض الدكَغ

 الخىصُاث .3

ُاء  ٞاثضة ؤ٦بر لهظا البدض ًم٨ً ؤن ه٣ضم الخىنُاث آلاجُت : مً زال٫ الخُغ١ للضعاؾت وؾُٗا إٖل

ض مً ٢ضعتها في الب٣اء في الؿى١ وؾ٩ُىن له  - اهخمام ظمُ٘ اإلااؾؿاث بٗىهغ اإلاسؼوهاث الظي ًٍؼ

 ٖىاثض ٦شحرة ومخٗضص باليؿبت للماؾؿاث الا٢خهاصًت بهٟت ٖامت.

اإلاداؾبُت وبما ههىا ٖلُه ٢ىاٖض يغوعة جُب٤ُ اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت للىٓام اإلاداؾبي واإلاٗاًحر  -

غ ام٩اهُاتها في اإلاٗالجت اإلاداؾبُت ومىا٦بت الخُىعاث  ومباصت مً زال٫ اؾخسضام الخ٨ىىلىظُا وجٍُى

 في الٗمل اإلاُضاوي.

٣ت  - بُت جىا٤ٞ مٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت زانت في ج٣ُُم اإلاسؼوهاث وازخُاع ٍَغ ٗاث يٍغ انضاع حكَغ

 الجغص.

الخ٠ُ٨ م٘ بِئتها  الا٢خهاصًت اإلادُُت بها لخد٤ُ٣ الىٓام اإلاداؾبي واإلاٗاًحر ًجب ٖلى اإلااؾؿاث  -

 اإلاداؾبُت الضولُت.

 آفاق البدث .4

مً زال٫ هظا البدض خاولىا بُٖاء نىعة قاملت ل٨ُُٟاث الخ٣ُُم واإلاٗالجت اإلاداؾبُت للمسؼوهاث في        

وعٚم اإلاجهىصاث اإلابظولت بال   إلااؾؿت الا٢خهاصًت،( ُٞما ًسو اإلاسؼوهاث في اIAS 02ْل اإلاُٗاع الضولي ع٢م )

ؤهىا لم وؿخُ٘ ؤلاإلاام بجمُ٘ الجىاهب اإلاخٗل٣ت باإلاىيٕى مدل الضعاؾت، لظا هإمل مً الباخشحن في اإلاؿخ٣بل 

٣ىا في الخُغ١ بلى الجىاهب التي لم ه٣ىم بالخُغ١ بليها وهظا لِـ بالخ٣هحر مىا وبهما ل٩ىن اإلاىيٕى  ؤن ًٞى

 الؿاخت الٗلمُت،لظل٪ ًب٣ى اإلاجا٫ مٟخىخا لضعاؾاث ؤزغي. ظضًض ٖلى

اع، وفي هٟـ الؿُا١ جبرػ  ٖضة مىايُ٘ ظضًغة بالضعاؾت      وما هظه الضعاؾت بال لبىت وزُىة في هظا ؤلَا

 والبدض هظ٦غ منها :
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 اق٩الُت جُب٤ُ ال٣ُمت الٗاصلت في ْل الؿى١ اإلاالي في الجؼاثغ. -

ت.صعاؾت اإلاُٗاع اإلاداؾبي الخ -  ام باإلاسؼوهاث وجُب٣ُه ٖلى اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

صعاؾت مسؼون ألامان وصوعه في اإلااؾؿت ؤلاهخاظُت. -
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 : املساحؼ باللغت الػسبُت 

 الىخب .1.1

 

01-  ٤ اع،ٖبض الٗالي مىهغ،ج٣ىُاث اإلاداؾبت الٗامت ٞو اع الىٓغي،ظؿىع لليكغ SCFؤخمض ََغ ،ؤلَا

 .2015والخىػَ٘، الجؼاثغ،

02-  ٤ اع، ٖبض الٗالي مىهغ، ج٣ىُاث اإلاداؾبت الٗامت ٞو الجاهب الخُب٣ُي، ظؿىع لليكغ  SCFؤخمض ََغ

 .2015والخىػَ٘، الجؼاثغ، 

 .2013بضٌس ي ٞهُمت،اإلاداؾبت الخدلُلُت،صاع الهضي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، -03

٤ اإلاٗاًحر الضولُت،صاع هىمت لليكغ بً عبُ٘ خىُٟت،الىاضح في اإلاداؾبت اإلاالُ -04 ت ٞو

 .2010والخىػَ٘،الجؼاثغ،

ً، صاع  -05 ظاؾم هانغ خؿحن، نباح مجُض الىجاع، خمُض زحر هللا ؾلمان، جسُُِ وع٢ابت الخسٍؼ

 .2008الُاػوعي، ألاعصن،

٤ اإلاجم٘ الضولي  -06 غ اإلاالُت،ًيكغ ًٖ ٍَغ ضاص الخ٣اٍع ظمٗت خمُضاث، منهاط اإلاٗاًحر الضولُت إٖل

 .2014اؾبحن ال٣اهىهحن،ٖمان اإلامل٨ت ألاعصهُت، للمد

 .2008ظمٗت خمُضاث،مدمض ؤبى ههاع، مٗاًحر اإلاداؾبت وؤلاباٙل اإلاالي،صاع اليكغ،ألاعصن، -07

 .2008خؿحن ال٣اض ي،اإلاداؾبت الضولُت ومٗاًحرها،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘،ٖمان،الُبٗت ألاولى، -08

 .1995ت الٟالح لليكغ،ألاعصن،خ٨مذ ؤخمض الغاوي،اإلاداؾبت الضولُت،م٨خب -09

ً، صاع ػهغان، ٖمان،  -10  .2008خمض عاقض الٛضًغ ، بصاعة الكغاء والخسٍؼ

اث صًىان اإلازالض ظما٫ الجٗاعاث، مسخهغ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت،  -11 ، الجؼاثغ، الجامُٗتُبٖى

2014. 

،مداؾبت اإلااؾؿت َب٣ا إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت،الجؼء ألاو٫،م٨خبت -12 الكغ٦ت  قُٗب قىٝى

ت بىصاوص،الجؼاثغ،  .2009الجؼاثٍغ

غ اإلاالُت الضولُت الخضًشت،الضاع  -13 َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص، صلُل اإلاداؾب بلى جُب٤ُ مٗاًحر الخ٣اٍع

 .2006الجامُٗت،مهغ،

ت مٗاًحر اإلاداؾبت،الجؼء الخامـ،الضاع الجامُٗت،مهغ، -14  .2003َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص،مىؾٖى

ت واإلا٨خبُت لىالًت بؿ٨غة، ُٗبؾبي اإلاالي الجضًض، ماؾؿت الٟىىن اإلاُلبىػ هىح، مسُِ الىٓام اإلادا -15

 .2009الجؼاثغ، 

 ،الجؼاثغ،بضون ؾىت وكغ.les pages bleuesلخًغ ٖالوي،مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت، -16

توالٗملُت(، صاع واثل لليكغ،  -17 مدمض ؤبى ههاع، مٗاًحر اإلاداؾبت وؤلاباٙل اإلاالي الضولُت)الجىاهب الىٍٓغ

 .2009ألاعصن، الُبٗت الشاهُت، 

ً، ج٣ىُاث اإلاداؾبت، الجؼء ألاو٫، الُبٗت ألاولى، صاع ابً عقض لليكغ،  -18  .2001مدمض الٍؼ

 .2005مدمض اإلابرو٥ ؤبىػٍض،اإلاداؾبت الضولُت،بًترا٥ للُباٖت واليكغ،مهغ، -19
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الهٟداث ، : الجؼاثغ IAS/IFRSمدمض بىجحن،اإلاداؾبت اإلاالُت ومٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت  -20

 .2010الؼع٢اء،

 .1988ٖاص٫ خؿً،الخىُٓم الهىاعي وبصاعة ؤلاهخاط،صاع النهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ،لبىان -21

٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي، صاع اليكغ خُُالي، الجؼاثغ،  -22 ٖبض الغخمان ُُٖت، اإلاداؾبت الٗامت ٞو

2009 

اث واإلاسؼون ، اليكغ  -23 ؼ ظمُل مسُمغ، بصاعة اإلاكتًر الٗلمي للمُاب٘، ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص،  ٖبض الٍٗؼ

1997. 

اث واإلاساػن،الضاع الجامُٗت، مهغ،  -24  .2007ٖبض الٟٛاع خىٟي ، بصاعة اإلاىاعص وؤلامضاص،اإلاكتًر

اث الجامُٗت،الؿاخت ٖا -25 ني،صًىان اإلاُبٖى ٤ اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى قىع ٦خىف،اإلاداؾبت الٗامت ٞو

ت،بً ٨ٖىىن الجؼاثغ  اإلاغ٦ٍؼ

 .2001ألانى٫ الٗلمُت في بصاعة اإلاساػن، بٛضاص،  ٚاهم ٞىجان مىس ى، -26

ت  -27 مدمىص السجاعي،الىٓام اإلاداؾبي اإلاىخض في نٟٝى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت،اإلا٨خبت اإلاهٍغ

 .2006لليكغ،مهغ،

مؿٗىص نض٣ًي، اإلاداؾبت اإلاالُت َب٣ا للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي، صاع الهضي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘،  -28

 .2014الجؼاثغ، 

اث الجامُٗت،الجؼء ألاو٫،الُبٗت  هىام -29 ظمٗت،ج٣ىُاث اإلاداؾبت اإلاٗم٣ت،صًىان اإلاُبٖى

 2000الشاهُت،

30-  ٤ ولُض ٖبض ال٣اصع،خؿام الضًً زضاف، اإلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت، الكغ٦ت الٗغبُت اإلاخدضة للدؿٍى

 .2013والخىعٍضاث، مهغ، 

ت اإلاداؾبُت ألا٧اصًمُت الٗغبُت  -31  .2018اإلاٟخىخت،الضهماع٥،ولُض هاجي الخُالي،الىٍٓغ

، اإلاداؾبت الضولُت م٘ الخُب٤ُ الٗملي إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت، ٍ  -32 ، ماؾؿت 1ًىؾ٠ مدمض ظغبٕى

 .2002الىعا١ لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 

 

 السطائل الجامػُت .1.2

 

غ اإلاالُت الضولُت ٖلى ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في اإلااؾ -33 ؿت ظىصي مدمض عمؼي،ازغ جُب٤ُ مٗاًحر الخ٣اٍع

ت  ت،ؤَغوخت ص٦خىعاه،ميكىعة،جسهو ٖلىم الدؿُحر،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع الجؼاثٍغ

لىم الدؿُحر،ظامٗت مدمض زًغ بؿ٨غة،  .2014ٖو

 .2004ًٞلى هِٟؿت، مداؾبت اإلاسؼوهاث في اإلااؾؿت ؤلاهخاظُت، مظ٦غة لِؿاوـ، ظامٗت اإلاضًت، -34

ماؾؿاث في ْل ؤٖما٫ الخىخُض الضولُت،ؤَغوخت مضاوي بً بلُٛض،ؤهمُت انالح الىٓام اإلاداؾبي لل -35

لىم الدؿُحر،ظامٗت الجؼاثغ،ٚحر ميكىعة،  .2004ص٦خىعاه صولت،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 .2007وكاقضة ، مداؾبت اإلاسؼوهاث، مظ٦غة لِؿاوـ، ظامٗت اإلاضًت،  -36
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 امللخلُاث .1.3

 

باإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في جىمي مُلىص، ٦دى٫ نىعٍت، وا٢٘ اإلاٗالجت اإلاداؾبُت للمسؼوهاث  -37

ني بٗىىان وا٢٘ وآٞا١ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في اإلااؾؿاث  ْل الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي، اإلالخ٣ى الَى

 .2013الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼاثغ، ظامٗت الىاصي، ؾىت 

ني خى٫ مٗ -38 ً ٞخُدت،٦ٟاءة مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت،اإلالخ٣ى الَى اًحر اإلاداؾبت مغػا٢ت نالح،بىهٍغ

ت مخُلباث الخىا٤ٞ والخُب٤ُ،مٗهض الٗلىم الا٢خهاصًت  الضولُت واإلااؾؿاث الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

لىم الدؿُحر،اإلاغ٦ؼ الجامعي ؾى١ ؤهغاؽ،الجؼاثغ، ت ٖو  .2010ماي 26-25والخجاٍع

 

 اللىاهين واملساطُم الخىفُرًت .1.4

 

ت،الٗضص -01 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ش  ، الهاصعة19الجٍغ ، اإلاخٗل٤ بالىٓام 2009\03\25بخاٍع

 .اإلاداؾبي اإلاالي

ضة الغؾمُت   2007/11/25اإلااعر في  11-07ال٣اهىن  -02 اإلاخًمً الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي،الجٍغ

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت،الٗضص   .19،2007للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت،الٗضص  -03 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، 2009ماعؽ  25الهاصع في ،19الجٍغ

ًىلُى، ًدضص ٢ىاٖض الخ٣ُُم واإلاداؾبت  ومدخىي  26، اإلاىا٤ٞ ٫ 1429عظب ٖام  ٢23غاع ماعر في 

غيها و٦ظا مضوهت الخؿاباث و٢ىاٖض ؾحرها  .ال٨كٝى اإلاالُت ٖو

 

 ااملساحؼ باللغت الفسوظُت 

 

-  SNS, séminaire sur la prise d’inventaire physique des stocks, 1997, Alger. 
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