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ري حياتي افتح لي أبواب النجاح ألكمل مشو الذي بسم هللا

 الدراسية التي كانت كلها كفاح.

أهدي هدا العمل المتواضع الى والدتي التي أتعلم منها كل 

 يوم أن السعادة تكمن في العطاء ال في األخذ.

والى والدي الغالي مرشدي وملهمي الدي لطالما أحب 

 األرض والوطن واليزال.

واتي والى جميع اخ  

 والى كل عائلتي الحنونة والطيبة.

 و غلى رفقاء دربي أصدقائي 

 خليفة و نصرو إبن الخالة

 تحياتي لكم جميعا
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ه ان أولى من يستحق الشكر هو هللا يننستع الحمد هللا نحمده و

لي وتوفيقي في انجازي وإتمام  سبحانه وتعالى على مساعدته

بقوله عز و جل هدا العمل المتواضع عمال   

 ’‘ألزيـدنــكم  ولئــن شكـــرتـــم ’‘ 

وقوله صلى هللا عليه وسلم ''من لم يشكر الناس لم يشكر 

 هللا".

الذي كان له  -بروبة الحاج  –ثم أخص بالشكر أستاذي 

 الفضل الكبير في انجاز هذه المذكرة 

 الدي لم يبخل عليا بمعلوماته القيمة، 

ى األساتذةكما أتقدم بالشكر إلى كل  

 بوشيخي و بوزيان العجال رئيس قسم المالية و المحاسبة

 إلى جميع أساتذة جامعة عبد الحميد ابن باديس.
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 النظام  احملاسيب املايلالفصل األول: 
 متهيد

 املبحث األول: النظام  احملاسيب املايل 

 املطلب األول : اإلطار العام القانوين و احملاسيب للنظام احملاسيب املايل

 املطلب الثاين: تنظيم احملاسبة و مميزاهتا:

 املطلب الثالث : أهداف النظام احملاسيب املايل و أمهيته

 اسيباحمل التسجيل و التقييم املبحث الثاين: قواعد

 احملاسيب التسجيل و التقييم قواعد : األول املطلب

 املالية القوائم عرض :ثاينال املطلب

 احلساابت وسري مدونة الثالث: املطلب

 الدولية احملاسبية املعايري :الثالث املبحث

 وأمهيتها الدولية احملاسبية املعايري وتطور نشأة :األول املطلب

 الدولية اسبةاحمل معايري جلنة:الثاين املطلب

  IASBالدولية  احملاسبية املعايري جملس :الثالث املطلب

 الفصل خــامتة
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 متهيد:

شهد العامل تطورات اقتصادية متالحقة خالل الربيع األخري من القرن احلايل كان هلا انعكاسات واضحة         

اسبية ومن خالل العديد من التفاعالت على بيئة األعمال والتنظيمات االقتصادية اليت تضمها واملمارسات احمل

والتبادالت اليت حدثت والزالت يف خمتلف امليادين وأدى ذلك اىل ظهور العديد من املشاكل والصعوابت مما 

 استلزم الدول االهتمام ابحملاسبة فكان على منظري احملاسبة وضع أسس وقواعد حتكم العمل احملاسيب.

د جمال احملاسبة العديد من التغريات بغية مواكبة التطورات الداخلية واخلارجية ومنذ استقالل اجلزائر شه       

اىل تبين النظام على السواء، كان آخرها االنتقال يف النظام احملاسيب من استعمال املخطط احملاسيب الوطين 

 . 2010حبيث طبق هذا النظام يف الفاتح من جانفي  احملاسيب املايل

ليعرض علينا النظام احملاسيب املايل وما حيمله يف طياته وكذا تناول خمتلف الدراسات اليت  وعليه جاء هذا الفصل

 تناولت املوضوع أو هلا عالقة به.

 كما يلي:  املبحثوسنعاجل كل هذا وفق 

 املبحث األول: النظام احملاسيب املايل 

 للنظام املايل احملاسيب و احملاسيب اإلطار القانوين املطلب األول: 

 و مميزاتهالنظام احملاسيب املايل تنظيم املطلب الثاين: 

 املطلب الثالث: أهداف وأمهية النظام احملاسيب املايل

      

 

 

 احملاسيب املايل  النظام  :املبحث األول
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يف ظل انفتاح االقتصاد اجلزائري على العوملة أصبحت هناك فرصة إلصالح اإلطار احملاسيب املتمثل يف املخطط 

,والذي أصبح يعاين من نقائص عديدة متس كل جوانبه ابتداء  1975ين احملاسيب املعمول به مند سنة الوط

من املبادئ العامة اليت يقوم عليها ,إىل القوائم املالية املقدمة ,مرورا بقواعد التقييم وتصنيف احلساابت .لذا 

متالئما مع احتياجات مستعملي املعلومة أصبح من الضروري التعجيل بتغيري املخطط الوطين احملاسيب جلعله 

احملاسبية على املستوى الوطين والدويل ,وهذا من خالل مشروع النظام احملاسيب املايل اجلديد,املتوافق مع معايري 

  . احملاسبة والتقارير املالية الدولية

 املايل لنظام احملاسيباسيب لحملاإلطار العام القانوين و ا:  األول املطلب

 ع األول: اإلطار العام القانوين للنظام احملاسيب املايلالفر 

يهدف هذا القانون  :املتضمن النظام احملاسيب املايل 2007/11/25بتاريخ  11/07القانون رقم  -1

إىل حتديد النظام احملاسيب املايل الذي يدعى يف صلب النص ابحملاسبة املالية وكذا شروط وكيفيات 

 .1 تطبيقه

لقانون على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم مبوجب نص قانوين أو تنظيمي مبسك تطبق أحكام هذا ا

نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتبويب، ترتيب، تقييم وتسجيل معطيات  نه حماسبة مالية على اعتبار أ

أو بياانت عددية وعرض قوائم أو كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات الكيان 

  .اية السنة املاليةهن اءه ووضعية خزينته يفوأد

وجيب أن تستويف احملاسبة التزامات االنتظام واملصداقية والشفافية املرتبطة ابملسك احملاسيب واملراقبة 

 واإلفصاح عن املعلومات، ويدخل النظام احملاسيب املايل احملدد مبوجب هذا القانون حيز التطبيق 

بتاريخ  75/35من هذا التاريخ األحكام املخالفة السيما األمر رقم وتلغى بداء  2010/01/01من

اشتمل القانون على سبعة فصول احتوت الكثري  .و املتضمن املخطط احملاسيب الوطين 1975/04/29
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 (LA consolidation)من املفاهيم والتعاريف اجلديدة تناولت ألول مرة موضوع التوطيد احملاسيب

تعريفا للمحاسبة يوضح ويعكس املقاربة املالية واعترب ، يسمح بتخزين هذا كما تضمن هذا القانون 

معطيات   ''النظام يف صلب النصوص ابحملاسبة املالية اليت اعتربت على أنه ''نظام لتنظيم املعلومة املالية

  .الية اية السنة املهن قاعدية عددية عن الوضعية املالية وممتلكات الكيان وجناعته ووضعية خزينته يف

تضمن القانون كذلك ألول مرة مصطلح اإلطار التصوري للمحاسبة ابعتباره دليال إلعداد املعايري احملاسبية 

 وأتويلها وأحال حتديد هذا اإلطار التصوري للتنظيم. 

كما أدخل هذا النظام مبدأ احملاسبة املبسطة للكياانت اليت ال يتعدى رقم أعماهلا وعدد مستخدميها 

 احلدود اليت نص عليها التنظيم.  ونشاطها

املالية ألزم القانون الكياانت بضرورة إعداد إضافة للميزانية وجدول  أما ابلنسبة للقوائم أو الكشوف 

حساابت النتائج، جدوال لتدفقات اخلزينة وأخرا ملتابعة التغري يف األموال اخلاصة ونص على ضرورة أن 

 السابقة. مقارانت مع السنة املالية تتضمن كل هذه القوائم إمكانية إجراء

تضمن هذا القانون كذلك عشر إحاالت على نصوص تنظيمية تكون حمل نشر يف أوقات الحقة تتعلق  

  – .: اليت تعاجل احملاسبة املالية املبسطة05املادة رقم  - :ابلنقاط التالية

 .:اليت تناولت اإلطار التصوري07املادة رقم -

 ل املعايري احملاسبية: حو 08املادة رقم - 

 هنا وقواعد سريها ومضمو : مدونة احلساابت09املادة رقم  -

 : مسك الضبط اليومي للنفقات واإليرادات22املادة رقم  - .

 : مسك احملاسبة عن طريق اإلعالم اآليل24املادة رقم  - .

 : حمتوى وطرق إعداد القوائم )الكشوف املالية(25املادة رقم  - .
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 شهر 12: احلاالت االستثنائية اليت ختتلف فيها السنة عن 30رقم  املادة - .

 : شروط وكيفيات وطرق وإجراءات إعداد ونشر احلساابت املدجمة36املادة رقم  - .

:كيفيات أخذ تغيري التقدير والطرق احملاسبية بعني االعتبار ضمن القوائم )الكشوف 40املادة رقم  - .

بعد أن كان مقررا تطبيقه مع  2010جانفي  01نظام احملاسيب املايل إىل غاية أتجل بدأ تطبيق ال .املالية(

واملهم  62يف مادته رقم  2008وهذا حسب ما ورد يف قانون املالية التكميلي لسنة  .2009بداية سنة 

لدينا أنه مل يصاحب هذا القرار أي تربير أو عرض لألسباب واحليثيات اليت كانت وراء عملية التأجيل 

مرسوم تنفيذي  .هذا من أجل اإلدراك الفعلي ملا إذا كانت هذه األسباب قد زالت أم مازالت قائمةو 

املتضمن النظام احملاسيب  11/07املتضمن تطبيق أحكام القانون 2008ماي  26بتاريخ  08/ 156

تطبيق  مادة، نصت األوىل على أن هذا املرسوم يهدف إىل حتديد كيفيات 44جاء املرسوم يف  :املايل

هذه املواد اليت كانت موضوع  11/07من القانون  (8- 9-22-25-30- 36-40 -5- 7املواد )

( املتعلقة مبسك حماسبة بواسطة اإلعالم اآليل اليت كانت 24إحاالت إىل نصوص تنظيمية ما عدا املادة )

  .حمل موضوع مرسوم تنفيذي

ة ابحملاسبة املالية للكياانت، بداية ابإلطار التصوري تناول هذا املرسوم كذلك الكثري من املواضيع املتعلق

الذي مت عرضه من خالل أهدافه، أمهها اعتباره مرجعا لوضع معايري جديدة، وكذلك تناول هذا املرسوم 

 القوائم )الكشوف املالية( ومت الرتكيز على خصائص املعلومة الواردة يف هذه القوائم. 

 تبناة مثل:وتناول بعض املبادئ احملاسبية امل

 مبدأ األمهية النسبية -

 مبدأ احليطة -

 مبدأ التكلفة التارخيية - 
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 مبدأ تغليب الواقع االقتصادي على املظهر القانوين -

 .مبدأ الصورة الصادقة -

تضمن هذا املرسوم أيضا حتديدا حملتوى ومضمون األصول احملاسبية للكياانت وخصومها وكذلك حتديدا 

 - .اء ورقم األعمال والنتيجة، ويف األخري اإلطار العام للمعايري احملاسبية املتعلقة بواألعب 1للمنتوجات 

 – .قواعد التقييم واحملاسبة - .اخلصوم - .األصول

اشرتك هذا املرسوم التنفيذي مع القانون املتضمن النظام احملاسيب املايل يف  .معايري ذات صبغة خاصة 

 - :تصدر عن الوزير املكلف ابملالية وهي تضمنه لستة عشر إحالة على قرارات

 : حول بعض القضااي املتعلقة ابلتنظيم احملاسيب04املادة رقم  

 : حول تقييم األصول وتسجيلها16املادة رقم  - .

 : حول تغليب الواقع االقتصادي على املظهر القانوين18املادة رقم  - .

 : حول اإليرادات25املادة رقم  - .

 .: حول األعباء26 املادة رقم - .

 .07 /11: حول املعايري احملاسبية املنصوص عليها يف القانون30املادة رقم  - 

 .: حول مدونة احلساابت31املادة رقم  - 

 : حول حمتوى ومنوذج وعرض امليزانية33املادة رقم  - 

  .: حول حمتوى ومنوذج وعرض حساب النتائج34املادة رقم  - .

 .تدقيق فصول ومنوذج وعرض جدول سيولة اخلزينة: حول 35املادة رقم  -

  .: حول تدقيق فصول ومنوذج وعرض جدول تغري األموال اخلاصة36املادة رقم  - 

 (: حول ملحق القوائم )الكشوف املالية37املادة رقم  -
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 31 /12: حول إقفال السنة املالية يف اتريخ غري38رقم  املادة - .

 ابت املدجمة واحلساابت املركبة: حول احلسا41املادة رقم  - .

 .: حول أخذ القوائم املالية ابالعتبار تغريات التقدير والطرق احملاسبية42املادة رقم  - .

املالحظ على الكثري من  .: حول الكشوف املالية للكياانت اخلاضعة للمحاسبة املبسطة43املادة رقم  - 

مل يتم معاجلتها بشكل وايف، بل يف معظم  07 /11اإلحاالت اليت متت اإلشارة إليها يف القانون رقم

 .األحيان يتم اإلشارة إليها مث إحالتها على التنظيم

 1الفرع الثاين: اإلطار احملاسيب:

احملدد لقواعد التقييم واحملاسبة والكشوف املالية وعرضها وكذلك  2008جويلية  26القرار املؤرخ يف  -1

ذا القرار مرجعي من حيث أنه يعترب أكثر الواثئق مشولية يعترب ه :مدونة احلساابت وقواعد سريها

 1 :وتفصيال ملوضوع احملاسبة املالية وجاء هذا القرار يف أربعة أبواب تناولت

 – .الباب األول : قواعد تقييم األصول، اخلصوم، األعباء واإليرادات وإدراجها يف احلساابت- 

 – .الباب الثاين : عرض الكشوف املالية

 – .الثالث : مدونة احلساابت وسريهاالباب 

  .الباب الرابع : احملاسبة املبسطة املطبقة على الكياانت الصغرية

كما تضمن هذا القرار يف خامتته معجما لتسع وتسعون مصطلحا من املصطلحات احملاسبية مستوفية 

 .للشرح

                                                           
المتعلقة بالنظام  11-07، القانون 2007نوفمبر  25، بتاريخ 74اطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد لجمهورية الجزائرية الديمقر ا  1

 3 ، صفحة03المحاسبي المالي، المادة 
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تخدمني واألنشطة املطبقة احملدد ألسقف رقم األعمال وعدد املس 2008جويلية  26القرار املؤرخ يف  -2

وتضمن هذا القرار تفصيل هذه األسقف   :على الكياانت الصغرية بغرض مسك حماسبة مالية مبسطة

 كما يلي

  - :ابلنسبة للنشاط التجاري-1 2 :

 .ماليني دينار جزائري 10رقم األعمال 

 عمال بوقت كامل 9عدد املستخدمني  - 

 - :يفابلنسبة للنشاط اإلنتاجي واحلر  -2-5 .

 .ماليني دينار جزائري 06رقم األعمال  

 عمال بوقت كامل 9عدد املستخدمني  - 

 :ابلنسبة لنشاط اخلدمات و النشاطات األخرى -3-5 .

 – .ماليني دينار جزائري 03رقم األعمال  - 

 -4 .عمال بوقت كامل 9عدد املستخدمني  

بصدور  :طبيق للنظام احملاسيب املايلحول اول ت 2009/10/29الصادرة بتاريخ  02التعليمة رقم  

املتضمنة  (CNC) س الوطين للمحاسبةعن اجمل 2009أكتوبر  29بتاريخ  02التعليمة رقم 

الطرق واإلجراءات الواجب اختاذها ألجل االنتقال من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب 

على بدء تطبيق النظام احملاسيب  (CNC) حاسبةس الوطين للملاملايل يكون قد أتكد وزارة املالية اجمل

 2010جانفي 01ابتداء من اتريخ 

 املطلب الثاين: تنظيم احملاسبة و مميزاهتا:

 الفرع األول: تنظيم حماسيب
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متر هبا العمليات املالية منذ حدوثها و تسجيلها و حىت   التنظيم احملاسيب هو اخلطوات أو املراحل اليت"

  ."و تساوي مدة الدورة احملاسبية سنة كاملة تتزامن مع السنة امليالدية  هائيةاستخالص النتائج الن

 االحتفاظ  التسجيل التارخيي  ابلكتابة الكاملة تكون منظمة بطريقة تسمح على أن احملاسبة  SCF و ينص

املناسب و مراقبة دقة  قتو إعداد التقارير احملاسبية الالزمة يف الو   توفري املعلومات األولية  ابلبياانت األساسية

 البياانت و إجراءات املعاجلة. 

  يتحقق التنظيم احملاسيب يف املؤسسة بتبين حساابت و ابختيار الواثئق احملاسبية املختلفة كاليوميات كذلك

ن تتمكن م و الوسائل اليت تستخدمها املؤسسة حىت أي الطرقات  و إجراءات املعاجلة املناسبة  الدفاتر احملاسبية

 احلساابت و إعداد القوائم املالية يف أحسن الظروف و بفعالية و أبقل تكلفة القيام ابلعمليات الالزمة ملسك

املطلوبة لتسجيل البياانت  االحتفاظ شروط عن االلتزامات القانونية و التنظيمية و توفري  دون أن تنحاز  ممكنة

 .املعلوماتسية و االطالع على األسا

 يزات النظام احملاسيبمم:الثاينالفرع 

لكي تكون املعلومات احملاسبيه مفيدة ملستخدميها يف شىت اجملاالت فاهنا جيب ان تتصف خبصائص معينة 

 وميكن تلخيصها كالتايل:

 املالءمة  -1

وتعد مالءمة او مناسبة املعلومات احملاسبية من اهم اخلصائص اليت جيب ان تتصف هبا هذه املعلومات 

ان تلك املعلومات جيب ان تكون هامة ومفيدة عند دراسة اجملكلة اليت يراد حلها ومعاجلتها  تعين واملالئمة

 واحتاذ قرار بشأهنا

 او بشكل اوضح جيب ان تكون املعلومات مفيدة ومهمة ملا صممت من اجلة

 الوقتية  -2
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لومات احملاسبية تفقد اي ان احلاجة للمعلومات حاجة وقتية وبذلك جيب ان تكون املعلومات حديثة الن املع

 قيمتها مع مرور الوقت ولذلك جيب ان تكون 

 القابلية للتحقق  -3

وهي اخلاصية اليت جتعل مجيع املستخدمني هلا بصفة مستقلة وابستخدام اساليب مماثلة ان يتوصلوا لنتائج 

 متماثلة.

 املوضوعية )البعد عن التحيز(  -4

ي يف احملاسبة واالعتماد على مصادر حقيقية للمعلومات احملاسبية. وتعين االبتعاد عن التقدير واحلكم الشخص

 وهو ان التكون املعلومات منحازه جلهة على حساب جهة اخرى.

 الصحة او الدقة -5

وهي على درجة كبريه من االمهية النه اذا مل تكن املعلومات صحيحة ودقيقة فما الفائدة منها ومبا ان املعلومات 

لنظام القرار فاهنا اذا كانت خاطئة وغري صائبة سوف تودي اىل اختاذ قرارات خاطئة وغري احملاسبية مدخالت 

 صائبة لنظام القرار والذي بدوره اعتمد على مدخالت غري صائبة. )مثل بياانت االمريكان املضلله(

 القابلية للقياس الكمي  -6

ات نقدية اي ان احملاسبة هي لغة ارقام معروف ان احملاسبة اداة للتعبري عن نشاط اقتصادي على شكل وحد

 ويتم القياس لالحداث املالية واثباهتا واعداد التقارير عنها بشكل كمي.

 

 و أمهيته: أهداف النظام احملاسيب املايل املطلب الثالث 

 1: أهداف النظام احملاسيب املايل الفرع األول
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ملسك ,جتميع ,حتديد وتقدمي القوائم املالية للمؤسسات إن هذا النظام احملاسيب اجلديد ينشئ القواعد العامة 

  : اجلزائرية واهليئات اخلاضعة ملسك احملاسبة من أجل حتقيق األهداف التالية

إعطاء صورة صادقة للوضعية املالية وأداء وتغريات الوضعية املالية للمنشأة, مبراعاة االلتزامات القانونية اليت  •

 .دون استثناء تنظيمها, حجم وطبيعة نشاطها جيب على الوحدات احرتامها

السماح مبقارنة موثوق فيها يف ظرف زمين حمدد داخل الوحدة ويف مكان حمدد على املستوى الوطين والدويل  •

 .بني الوحدات

املسامهة يف منو ومردودية الوحدات عن طريق أفضل معرفة للميكانيزمات االقتصادية واحملاسبية اليت تشرتط  •

 .ة وفعالية تسيريهانوعي

السماح ابلتحكم يف احلساابت معطية كل الضماانت للمسريين املسامهني والشركاء إىل الدولة واملستعملني  •

 .اآلخرين ,املعنيني ابألمر كاملستخدمني والدائنني

املسامهة يف إعداد اإلحصائيات و احلساابت االقتصادية للقطاع ﴿ املؤسسات ﴾على املستوى الوطين  •

 . انطالقا من معلومات معنوية مراقبة و جممعة ضمن شروط املوثوقية ,والسرعة املرضية

السماح ابلتسجيل بطريقة شاملة وموثوق فيها لكل املعامالت و احلقوق االقتصادية للمؤسسة, حىت تسمح  •

 "على األرابحالرسم على القيمة املضافة, الضرائب "إبعداد تصرحيات جبائية موثوق فيها,مضمونة منتظمة 

 . حيث أن هذه النتيجة ستكون مقربة من القوائم املالية اليت مت إعدادها حسب معايري التقارير املالية الدولية

تستفيد الشركات متعددة اجلنسيات من أحسن تناسق للتقارير الداخلية بفضل توحيد اإلجراءات احملاسبية  •

 . ملختلف الدول

  .مع أدوات اإلعالم اآليل املوجودة اليت تسمح بتسجيل املعطيات احملاسبية يتأقلم النظام اجلديد متاما •

 . إعداد القوائم املالية و تقدمي مستندات التسيري حسب النشاط •
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 :أمهيته النظام احملاسب املاليي -

يها لفكرة املعايري تتمثل أمهية هذا النظام يف تزامنه مع التغري احلاصل يف األنظمة احملاسبية ابجلزائر ,و هذا لتبن

  احملاسبية الدولية من خالل مشروع النظام احملاسيب املايل اجلديد ,والذي جاء ليطور نظام

احملاسبة يف اجلزائر وتقريبه من التطبيقات احملاسبية على الصعيد الدويل لتسهيل قراءة القوائم املالية من طرف 

 1 .مستخدمي املعلومة احملاسبية

  ال تطبيق النظام احملاسيب املايلجم الفرع الثاين: 

 .يتم تطبيق املخطط احملاسيب اجلديد إجباراي على كل نشاط اقتصادي -

كل شخص طبيعي أو معنوي منتج لسلع وخدمات جتارية أوغري جتارية إذا كانوا ميارسون نشاطات اقتصادية  -

 . بصفة متكررة

 . الشركات اخلاضعة للقانون التجاري -

 .للقطاع العام أو اخلاص, أو القطاع املختلطكل شخص اتبع  -

 .كل قطاع يقوم إبنتاج سلع أو خدمات, كالتعاونيات -

 .وآخرون ملزمون مبسك حماسبة مالية  -

ويستثىن من جمال تطبيق هذا النظام احملاسيب املايل,األشخاص املعنويون اخلاضعون ألحكام احملاسبة العمومية 

 .﴾.....,﴿الدولة,البلدية

 احملاسيب التسجيل و التقييم حث الثاين: قواعداملب

 احملاسيب التسجيل و التقييم قواعد : األول املطلب

 :من احملاسيب والتسجيل التقييم قواعد تتكون

                                                           
  طارق عبد العال حماد، دليل المحاسب لتطبيق المعايير التقارير المالية الحديثة، الدار الجامعية مصر، سنة 2006، ص  911
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 عامة مبادئ :أوال

 .املالية القوائم عناصر قياس وقواعد احملاسيب للتسجيل األساسية املبادئ هي

 :والتكاليف اإليرادات م،واخلصو  لألصول احملاسيب التسجيل .1

  :1يلي فيما التكاليف و اإليرادات اخلصوم، األصول، لعناصر احملاسيب للتسجيل العامة املبادئ تتلخص

 .والتكاليف النواتج األموال، رؤوس اخلصوم، ابألصول، املتعلقة التعامالت كل تسجل أن جيب •

 .مرقمة أو مكتوبة أخرى معلومة أبي تعديله أو تربيره ميكن ال احملاسيب التسجيل غياب •

 أو وتكلفته مستقبلية، اقتصادية مبزااي املؤسسة على يعود أن املمكن من كان إذا امليزانية يف األصل يسجل •

 .فيها موثوق بصفة تقييمها ميكن قيمته

 خسارة عنه ينتج اخلصم هذا ميثله الذي االلتزام تسديد احملتمل من كان إذا امليزانية يف اخلصم يسجل •

 .فيها موثوق بصفة تقييمه ميكن التسديد هذا مبلغ كان وإذا للمؤسسة، مستقبلية اقتصادية مزااي

 يف بزايدة املرتبطة املستقبلية االقتصادية املزااي يف زايدة حتدث عندما النتيجة حساب يف اإليراد يسجل •

 .فيها موثوق بصفة تقييمه وميكن اخلصوم، يف نقص أو األصول

 

 يف بنقص املرتبطة املستقبلية االقتصادية املزااي يف نقص حيدث عندما النتيجة حساب يف العبئ ليسج •

 .فيها موثوق بصفة تقييمه وميكن اخلصوم، يف زايدة أو األصول

  :2للتقييم عامة قواعد

 اسيباحمل التسجيل عملية إجراء عند املالية اجلداول يف العناصر سجلتها اليت النقدية املبالغ حتديد

                                                           
1  Projet de system comptable financier, op-cit, p12. 

 
2 Projet de system comptable financier, op-cit, p 13 
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 .حماسبية دورة كل هناية وعند

 يف لكن التارخيية، التكلفة قاعدة أساس على عامة بصفة تعتمد احملاسبة يف املسجلة العناصر تقييم طريقة

 :أساس على األويل التقييم مراجعة إجراء ميكن والعناصر احلاالت بعض

 .احلالية( التكلفة )أو العادلة القيمة •

 .التارخيية( قيمةال لإلجناز)أو القيمة •

 .املنفعة( قيمة )أو احملدثة القيمة •

 اإلنتاج وبتكلفة املشرتاة الثابتة لألصول ابلنسبة شرائها بتكلفة األصول، كباقي العناصر هذه تسجل

 .نفسها املؤسسة طرف من املنتجة الثابتة لألصول ابلنسبة

 احملاسيب والتسجيل ابلتقييم خاصة قواعد :اثنيا

 :1كاآليت نوجزها خاصة قواعد توجد احملاسيب والتسجيل للتقييم العامة قواعدال إىل إضافة

 :واملعنوية املادية الثابتة األصول .1

 يف ولالستعمال اإلجيار اخلدمات، تقدمي اإلنتاج، أجل من املؤسسة حتوزه مادي أصل هو املادي الثابت األصل

 .مالية سنة من ثرأك استعماله مدة تكون أن يفرتض والذي إدارية، أغراض

 إطار يف املنشأة وتستعمله تراقبه به، معرتف مادي وغري نقدي غري أصل هو املعنوي الثابت األصل

 رخص املعلوماتية، الربجميات التجارية، العالمات املكتسبة، احملل شهرة :املثال سبيل على العادية، أنشطتها

 .2اخل...األخرى االستغالل

 :األصول يف واملعنوية املادية األصول تسجيل يتم األصول ييملتق العامة للقاعدة وطبقا

 .مستقبلية اقتصادية مبزااي الوحدة على تعود أن احملتمل من كان إذا •
                                                           

1 Idem, pp 15-24 
 .213طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص 2
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 .فيها موثوق بصفة تقييمها ميكن األصل هذا تكلفة كانت إذا •

 حسب اقتصادية زاايمب تعود أو خمتلفة انتفاع مدة لديها كانت إذا منفصلة كعناصر األصل مكوانت تعاجل

 (.طائرة حمرك حالة) خمتلفة وترية

 وضع وتكلفة الشراء تكاليف يف تتمثل واليت مباشرة، إليها املنسوبة ابلقيمة حماسبيا الثابتة األصول تسجل

 .األخرى املباشرة واألعباء املدفوعة الرسوم أماكنها، يف املشرتايت

 .للوحدة التزاما كليش كان إذا املوقع جتديد أو تفكيك تكلفة تضاف

 :الزاويتني إحدى من احملاسبة يف تدرج أن جيب املوجودة الثابتة ابألصول املتعلقة املستقبلية النفقات

 .التكاليف يف تسجل أحسن األصل أداء مستوى أصبح إذا •

 .الثابتة األصول يف تسجل النفقات األصول، هلذه احملاسبية القيمة زادت إذا •

 :لألصل احملاسبية قيمةال إىل تضاف مبعىن

 .اإلنتاجية قدرهتا زايدة أو نفعها مدة بتمديد يسمح الذي اإلنتاج وحدة تغيري •

 .إنتاجيتها أو الوحدة إنتاج لنوعية جوهري حتسني على ابحلصول يسمح الذي اآلالت قطع حتسني •

 .العملية للتكاليف جوهري بتخفيض تسمح جديدة إنتاجية أساليب تبين •

 

 :كاالهتال

 لألصل التقين االستعمال حسب أو املتناقص اخلطي االهتالك طريقة وفق االهتالكات تعد أن جيب •

 .االهتالك( )خمطط املعين

 .املقدرة االستعمال مدة حسب معني ألصل املهتلك للمبلغ التنظيمي التوزيع يكون •

 .لألصل املمكنة املتبقية القيمة االعتبار بعني األخذ •
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 والتنبؤات التقديرات تغري حالة ويف دوراي، االهتالك وطريقة االنتفاع مدة يف النظر إعادة جيب •

 .الالحقة الدورات أو للدورة االهتالك قيمة ختصيص تسوية يتم أن جيب :السابقة

 .سنة 20 املعنوية الثابتة لألصول االنتفاع مدة تتعدى ال أن يفرتض •

 :التنمية نفقات

 يف معنوية اثبتة أصول داخلي ملشروع التنمية مرحلة عن الناجتة لنفقاتا أو التنمية نفقات تتشكل

 :1اآلتية احلاالت

 .شاملة مردودية لتحقيق جدية حظوظ هلا اليت املستقبلية ابلعمليات عالقة هلا النفقات هذه كانت إذا •

 التنمية بنفقات املرتبطة العمليات إلجناز وغريها املالية التقنية، القدرة ومتتلك النية للوحدة كانت إذا •

 .بيعها أو الستعماهلا

 .فيها موثوق بصورة تقييمها ميكن النفقات هذه كانت إذا •

 :البحث نفقات

 عندما تسجيلها يتم أعباء داخلي ملشروع البحث مرحلة عن الناجتة النفقات أو البحث نفقات تشكل

 .الثابتة األصول ضمن إدراجها ميكن وال مستحقة، تكون

 :2واحلقوق السندات مالية( اثبتة )أصول جارية غري املالية صولاأل2 .

 القيم غري أخرى اقتصادية وحدة طرف من ممتلكة سنة من ألكثر وحقوق سندات عن عبارة هي

 :يف األصول هذه تتمثل للتوظيف، املنقولة

 .املوظفة( املالية هبا)السندات  املرتبطة واحلقوق املسامهة سندات •

 النقدية( )املسامهات املالية األوراق حافظة لنشاط ابتةالث السندات •
                                                           

 .214طارق عبد العال حماد ، مرجع سابق، ص 1
 لجزائر.، ا93النظام المالي المحاسبي، دار النشر للتعليم و التقويم ، ص 2
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 الطويل املدى على التوظيف حصص أو املال رأس من حصص يف املتمثل أخرى اثبتة سندات •

 والديون( )االلتزامات

 من أكثر الزابئن )حقوق القصري املدى على بيعها يف النية للمؤسسة ليس اليت واحلقوق القروض •

 سنة(.

 غري املالية األصول يف الواردة املالية الثابتة األصول تشكل املالية األصول من األربعة تالفئا هذه

 حمل تكون املرتبطة هبا واحلقوق املسامهة سندات تكون املالية القوائم إعداد إطار يف أنه )غري اجلارية

 .التجميع( لقواعد طبقا معاجلة

 معني ملقابل العادلة القيمة متثل واليت بتكلفتها ةللوحد دخوهلا عند حماسبيا املالية األصول تسجل

 أرابح إليها تضاف ال ولكن البنك، ومصاريف لالسرتجاع قابلة الغري والرسوم السمسرة مصاريف إليها يضاف

 .الشراء قبل واملستحقة املدفوعة غري استالمها املتوقع والفوائد األسهم

 

 

 

 اليت الشريكة الوحدات أو املشرتكة املؤسسات الفروع، يف اتاملسامه الفردية، املالية القوائم يف تسجل

 املسامهات هبذه  املتعلقة واحلقوق القريب، املستقبل يف عنها ابلتنازل الوحيد االحتمال ضمن ممتلكة غري هي

 أي وجود إثبات قصد القيمة يف التناقص العتبار مالية سنة كل إقفال عند وختضع مهتلكة، بتكلفة تسجل

 .1املالية األصول لتقييم العامة للقواعد طبقا وهذا القيمة يف حمتملة خسارة

 :املخزوانت -3

                                                           
 ، الجزائر.93النظام المالي المحاسبي، دار النشر للتعليم و التقويم ، ص 1
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 الصافية االجناز وقيمة الصافية، االجناز وقيمة تكلفة أبقل املخزوانت تقيم واحلذر، احليطة ملبدأ طبقا

 .والتسويق اإلمتام تكلفة طرح بعد املقدر البيع سعر هي

 القيمة من أكثر املخزون تكلفة تكون عندما النتيجة حساب يف عبئك املخزوانت قيمة خسارة تسجل

 أوال خرج أوال دخل ما بطريقة إما املخزوانت تقيم املخزن، من خروجها وعند املخزون، هذا إلجناز الصافية

 FIFO .اإلنتاج أو للشراء املرجحة الوسطية بتكلفة وإما

 :اإلعاانت .4

 أو دورة تكاليف لتغطية خمصصة هي اليت النتيجة حساب يف راداتاإلي ابب يف املالية اإلعاانت تسجل

 لإلهتالك القابلة ابألصول املتعلقة املالية واإلعاانت املتعلقة هبا، للتكاليف ابلنسبة هي مثلما دورات عدة

 احملسوب اإلهتالك أقساط حسب اإليرادات يف تسجل

 :واملخاطر األعباء مؤوانت .5

 :عندما حماسبيا املؤوانت وتسجل مؤكد، غري مبلغه أو استحقاقه يكون يلما خصم هي األعباء مؤونة

 .ماضي حدث عن انتج (ضمين أو قانوين) حايل التزام للوحدة تكون •

 .االلتزام هذا لتسديد ضرورية تعترب موارد خروج احملتمل من تكون •

 .فيها موثوق بصفة االلتزام ملغ تقدير ميكن •

 :األخرى املالية واخلصوم قروض .6

 للمقابل العادلة القيمة متثل واليت تكلفتها حسب أصال األخرى املالية واخلصوم القروض تقييم يتم

 .تنفيذها عند املستحقة التابعة التكاليف خصم بعد املستلم الصايف

 :املالية والنواتج األعباء تقييم .7

 خالهلا ترتتب اليت املالية ابلسنة وترتبط الزمن النقضاء تبعا املالية والنواتج األعباء احلسبان يف أتخذ
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 تسجل السوق، شروط عن تقل بشروط للدفع أتجيل منح أو احلصول خالهلا من مت اليت والعمليات الفوائد،

 .التأجيل هبذا  املرتبطة املالية التكلفة أو املايل الناتج خصم بعد العادلة بقيمتها حماسبيا

 التقديرية التكلفة تناسب اليت للعملية العادلة القيمة للمقابل ةاالمسي القيمة بني الفرق أن حني يف

 يف مالية وكإيرادات املشرتي حساابت يف مالية كأعباء حماسبيا يسجل املمنوح، أو عليه املتحصل للقرض

 .البائع حساابت

 احملاسيب والتسجيل للتقييم خاصة عمليات :اثلثا

  :1التالية النقاط منها نذكر اجلديد املايل احملاسيب مالنظا مشروع عاجلها أخرى خاصة عمليات توجد

 :األخرى األطراف حلساب أو مشرتكة بصورة املنجزة عمليات .1

 :املسامهة شركات (أ

 :االعتبار بعني أيخذ أن جيب العمليات من النوع هذا تسجيل

 (تعاقدية بنود) تعاقدية شروط •

 .املشاركني طرف من املقرر احملاسيب التنظيم •

 قانونيا املعروف وحده هو املسري، طرف من مشرتكة بصورة املنجزة العمليات حماسبة متسك عندما

 هذا ونواتج أعباء ضمن تكون مشرتكة بصورة املنجزة العمليات ونواتج أعباء أن حيث األخرى، األطراف من

 أو نواتج شكل يف إليه ودتع اليت النتيجة قسط تسجيل على يقتصر اآلخرين املشاركني من واحد وكل املسري،

 .أعباء

 عدة أو ألصل املشرتكة وامللكية املشرتكة املراقبة مشرتكة بصورة املنجزة العمليات تتطلب عندما

                                                           
1 Projet de system comptable financier, op-cit, pp 24-31 
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 حصصه على زايدة واخلصوم األصول من قسطا حساابته يف يسجل املشاركني من واحد كل فإن مالية أصول

 .1واألعباء النواتج من

 :وميةالعم اخلدمة امتيازات (ب

 تسجل االمتياز يف له املتنازل أو املتنازل يطرحها اليت األصول فإن عمومية، خدمة من االمتياز إطار يف

 .االمتياز صاحبة املنشأة ميزانية أصل يف حماسبيا

 :أخرى أطراف حلساب املنجزة العمليات (ج

 وال وكيل، بصفة ريالغ حلساب الوحدة تعاجلها اليت العمليات األخرى األطراف حساب يف تسجل •

 .توكيله مبقتضى يتلقاه الذي األجر سوى النتيجة حساب يف األخري هذا يسجل

 ونواتج أعباء يف طبيعتها حسب الوحدة ابسم الغري حلساب الوحدة تعاجلها اليت العمليات تسجل •

 .الوحدة

 

 

 

 :األجل طويلة عقود .2

 بداية تواريخ يف تقع واخلدمات السلع من جمموعة أو خدمة، سلعة، ابجناز األجل طويل عقد يتعلق

 :ب األمر ويتعلق خمتلفة، دورات وهناية

 .البناء عقود •

 .بيئية أو مالية أصول إصالح عقود •

                                                           
1 Projet de system comptable financier, op-cit, pp 24-31 
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 .خدمات تقدمي عقود •

 :العقود حلساب طريقتني االعتبار بعني األخذ وميكن

 : التقدم طريقة (أ

 حماسبية نتيجة بذلك وحترر اخلدمة أو الاألعم تقدم وترية حسب واإليرادات التكاليف تسجل

 .العملية اجناز نسبة حسب

 :االجناز طريقة (ب

 التقدم، حسب احملاسيب التسجيل طريقة بتطبيق يسمح ال العقد طبيعة أو الوحدة معاجلة نظام كان إذا

 سبيل على لاملقبو  من يكون فإنه فيها، موثوق بصورة تقديرها ميكن ال للعقد النهائية النتيجة كانت أو

 .حمتمال حتصيلها يكون اليت املثبتة األعباء مبلغ إال كإيرادات يسجل ال أن التبسيط

 إمجايل أن احملتمل من أنه يظهر التاريخ، هذا يف معروفة أو طارئة حوادث وبفعل اجلرد، اتريخ عند

 مؤونة تكوين يتم ،(ازاالجن بعد متوقعة خسائر) اجلرد اتريخ عند إيراداته من أكرب ستكون العقد تكاليف

 .1احملاسبية التسجيالت يف توضح مل اليت للعقد اإلمجالية للخسائر ابلنسبة

 

 :املؤجلة الضرائب .3

 املنسوبة النتيجة على كأعباء الضريبة عبئ تسجيل يف تتمثل حماسبية طريقة هي املؤجلة الضرائب فرض

 .فقط الدورة لعمليات

 أو (األصل على مؤجلة ضرائب) للدفع القابلة األرابح على يبةضر  مبلغ عن عبارة املؤجلة الضريبة

 .مستقبلية دورات خالل (اخلصوم على مؤجلة ضرائب) لالسرتداد قابلة

                                                           
1 Projet de system comptable financier, op-cit, pp 24-31 
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 :عن الناجتة املؤجلة الضرائب النتيجة حساب يف و امليزانية يف وتسجل

 لدورة اجلبائية النتيجة يف عتباراال بعني وأخذها ما، تكلفة أو إليراد احملاسيب اإلثبات بني الزمين الفارق •

 .متوقع مستقبل يف قادمة

 مستقبلية ضرائب أو جبائية أرابح إىل منسواب كان إذا للتأجيل قابل الضرييب القرض أو اجلبائي العجز •

 .املتوقع املستقبل يف حمتملة

 .ةاملالي القوائم إعداد إطار يف متت اليت املعاجلة وإعادة احلذف التعديل، عمليات •

 :التمويلية اإلجيار عقود .4

 أصل استعمال حق عن حمددة ملدة للمستأجر املؤجر مبوجبه يتنازل اتفاق عن عبارة هو اإلجيار عقد

 لألصل املستعمل إىل بواسطته حتول عقد هو التمويلي اإلجيار وعقد عديدة، دفعات أو واحد دفع مقابل مايل

 .العقد هناية يف امللكية حتويل عدم أو حتويل مع اتمة بهش بصفة مبلكيته املرتبطة واألخطار املزااي

 .احرتام مع التنفيذ حيز العقد دخول اتريخ عند حماسبيا يسجل متويلي إجيار عقد حمل يكون أصل وكل

 

 

 

 :كاآليت القانوين الشكل على االقتصادي الوضع تغليب مبدأ

 :املستأجر عند (أ

 الدنيا للمدفوعات احلالية ابلقيمة أو العادلة بقيمته امليزانية أصول يف املستأجر املايل األصل يسجل •

 .مثنا أقل األخرية هذه كانت إذا اإلجيار مبقتضى

 .للميزانية املايل اخلصم مبلغ بنفس املستقبلية اإلجيارات دفع التزام يسجل •
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 :املؤجر عند (ب

 أو) اإلجيار عقد يف تثماراالس لصايف مساوي مبقدار مدينة كذمة عرضه ويتم األصل، يف يسجل •

 .(موزع أو صانع املؤجر كان إذا العادلة ابلقيمة

 :بني التمييز مع كليهما واملستأجر املؤجر لدى العقد مدة خالل اإليرادات تسجل

 .الصايف لالستثمار اثبتة دورية مردودية نسبة عن ترتجم صيغة أساس على احملددة املالية الفوائد -

 .لرئيسيةا املستحقات تسديد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 املالية القوائم عرض :ثاينال املطلب

  - وحدة كل على أنه املايل احملاسيب ابلنظام املتعلق 11-07 قانون من 25 املادة حددته ما حسب

 اخلاصة املالية القوائم وتتضمن سنواي، مالية قوائم إبعداد ملتزمة القانون هذا تطبيق جمال يف تدخل اقتصادية

 :على جدا الصغرية الوحدات عدا ما قتصادية،اال ابلوحدات

 .امليزانية •
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 .النتيجة حساب •

 .اخلزينة تدفقات جدول •

 .اخلاصة األموال رؤوس تغريات جدول •

 .النتيجة وحساب للميزانية مكملة معلومات ويقدم املستعملة احملاسبية والطرق القواعد يبني ملحق •

 :امليزانية :أوال

 املاضي التاريخ على أيضا الضوء وتلقي املؤسسة، يف تسجيلها مت اليت ألحداثا لكافة بياان تعترب

 .املستقبلية األحداث قراءة املايل التحليل وبواسطة خالهلا من وميكن احلايل، الوضع تظهر نهاأ كما للمؤسسة،

 كل لىع جيب حيث ضروراي، أصبح املتداولة وغري املتداولة واملطلوابت املوجودات بني التمييز إن

 و املتداولة غري و املتداولة املوجودات ستعرض كانت إذا ما تهاعمليا طبيعة على بناءا حتدد أن مؤسسة

 هذا إجراء عدم املؤسسة ختتار وعندما امليزانية، صلب يف منفصلة كفئات املتداولة غري و املتداولة املطلوابت

  1سيولتها حسب عام بشكل املوجودات تقدمي جيب التصنيف

 :يلي ما األصول جانب يف امليزانية تويوحت

 .املعنوية الثابتة األصول •

 .املادية الثابتة األصول •

 .اإلهتالكات •

 .املسامهات •

 .املالية األصول •

                                                           
 .التسيري، علوم و االقتصادية العلمو كلية دكتوراه، أطروحة التدقيق، مهنة على أثره و املايل الإلبالغ معايري حنو اجلديد التوجه صالح، حواس 1

 2007 اجلزائر، جامعة / 183 ص ، 2008
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 .املخزوانت •

 .(املؤجلة الضرائب متييز مع) الضريبية األصول •

 .(مسبقا بتةمث أعباء) املماثلة األخرى واألصول اآلخرون املدينون الزابئن، •

 .السلبية اخلزينة ومقابالت اإلجيابية اخلزينة •

 :يلي ما اخلصوم جانب يف امليزانية وحتتوي

 بني التمييز مع اإلقفال، اتريخ بعد املقرتحة أو املقررة التوزيع عمليات فبل اخلاصة األموال رؤوس •

 .األخرى والعناصر للدورة الصافية النتيجة االحتياطات، ،(الشركات حالة يف) املصدر املال رأس

 .فائدة تتضمن اليت اجلارية غري اخلصوم •

 .اآلخرون والدائنون املوردون •

 .(املؤجلة الضرائب متييز مع) الضريبية اخلصوم •

 .(مسبقا مثبتة نواتج) املماثلة واخلصوم األعباء مؤوانت •

 .1اإلجيابية اخلزينة ومقابالت السلبية اخلزينة• 

 حسب نظام يف وتقدمها طبيعتها حسب واخلصوم األصول تضم ةأاملش املالية واهليئات البنوك ميزانية

 .النسيب واستحقاقها سيولتها

 هذه متت إذا إال امليزانية يف اخلصوم من وعنصر األصول من عنصر بني مقاصة عملية إجراء ميكن ال

 نفس يف (واخلصوم األصول) العناصر هذه ازإجن البداية منذ تقرر إذا أو تعاقدية، أو قانونية أسس على املقاصة

  2صافية قاعدة أساس على أو الوقت

                                                           
 .185نفس المرجع،ص ،صالح حواس 1

2 Projet de system comptable financier, op-cit, p36. 
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 :النتيجة حساب :اثنيا

 يؤخذ وال الدورة، خالل الوحدة طرف من املنجزة والنواتج لألعباء تلخيص قائمة هو النتيجة حساب

 .اخلسارة أو الربح بني مميزا للدورة الصافية النتيجة ويبني الدفع، أو التحصيل اتريخ االعتبار بعني

 :كاآليت هي النتيجة حساب يف املقدمة الدنيا املعلومات

 اإلمجايل، اهلامش :التالية األساسية التسيري جماميع بتحديد يسمح الذي طبيعتها، حسب األعباء حتليل •

 .لالستغالل اإلمجايل الفائض املضافة، القيمة

 .العادية النشاطات نواتج •

 .املالية واألعباء النواتج •

 .املستخدمني أعباء •

 .املشاة والتسديدات والرسوم الضرائب •

 .املعنوية الثابتة ابألصول املتعلقة القيمة وخسائر اإلهتالكات خمصصات •

 .العادية النشاطات نتيجة •

 .(وأعباء نواتج) عادية غري عناصر •

 .التوزيع قبل للدورة الصافية النتيجة •

 .املسامهة شركات إىل ابلنسبة األسهم من همس لكل الصافية النتيجة •

 :معجملا النتيجة حساب حالة يف

 .التكافؤ طريقة حسب النتيجة يف املشرتكة واملؤسسات الشريكة الوحدات حصة •

 .الصافية النتيجة يف األقلية ذات الفوائد حصة •

 أهم مبالغ ويبني طبيعتها بحس واألعباء النواتج يضم املماثلة املالية واهليئات للبنوك النتيجة حساب
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  1واألعباء النواتج أنواع .

 :اخلزينة تدفقات جدول :اثلثا

 املؤسسة قدرة مدى لتقييم أساس املالية القوائم مستعملي إعطاء إىل اخلزينة تدفقات جدول يهدف

 ولجد ويقدم التدفقات، هذه استعمال حول املعلومات وكذلك يعادهلا، وما اخلزينة سيولة توليد على

  :2مصدرها حسب الدورة خالل حتصل اليت (السيولة) األموال وخمرجات مدخالت اخلزينة التدفقات

 املرتبطة غري األخرى والنشاطات إيرادات تنتج اليت األنشطة) العمليات أنشطة عن الناجتة التدفقات •

 (والتمويل ابالستثمار

 أصول بيع عند أموال وحتصيل الشراء ندع األموال سحب) االستثمار أنشطة عن الناجتة التدفقات •

 (األجل طويلة

 أو اخلاصة األموال وبنية وحجم تغيري أثر هلا يكون أنشطة) التمويل أنشطة عن انجتة تدفقات •

 (القروض

 دورة من دائمة بصفة وتصنف منفردة بصفة تقدم األسهم، ربح وحصص فوائد عن الناجتة اخلزينة تدفقات •

 .التمويل و االستثمار لعمليات،ا أنشطة يف أخرى إىل

 :3 مباشرة غري وطريقة مباشرة طريقة بطريقتني، اخلزينة تدفقات جدول ويعد

 وعلى امليزانية وعلى النتيجة حساب جدول على تعتمد اليت السفلية الطريقة هي :املباشرة غري الطريقة -

 التغري لنا يفسر السابقة، الثالث الدورات عن الناجتة التغيريات مجيع اخلاصة، األموال تغريات جدول

 .سلبا أو إجيااب املؤسسة يف حدث الذي

                                                           
1cit, p 38.-ptable financier, opde system com Projet   

2 Idem, p 40 

  184ص سابق، مرجع صالح، حواس 3
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 أو التحصيالت من تنطلق لكن املباشرة غري الطريقة يف املضمون نفس هي :املباشرة الطريقة -

 التنازل أو كاحليازة ابالستثمار املتعلقة أو املوردين أو كالزابئن ابالستغالل املتعلقة سواءا التسديدات

 .اخل...املال رأس من الرفع القروض، تسديد االقرتاض، ابلتمويل، املتعلقة العمليات أو االستثمار ىعل

 1اخلاصة األموال رؤوس تغريات جدول :رابعا

 العناوين من عنوان كل يف أثرت اليت للحركات حتليل اخلاصة األموال رؤوس تغريات جدول ميثل

 .الدورة لخال للوحدة اخلاصة األموال لرؤوس املكونة

 :يلي مبا املتعلقة احلركات ختص اجلدول هذا يف تقدميها املمكن املعلومات وأدىن

 .للدورة الصافية النتيجة •

 .اخلاص الرأمسال يف مباشرة أثرها سجل اليت األخطاء وتصحيحات احملاسبية الطرق تغريات •

 ذات األخطاء تصحيح إطار ضمن صةاخلا األموال رؤوس يف مباشرة املسجلة األخرى واألعباء النواتج •

 .الداللة

 .(...تسديد نقصان، زايدة،) الرمسلة عمليات •

 .الدورة خالل املقررة واملخصصات النتيجة توزيع •

  2امللحق :خامسا

 ويعطي املعتمدة، احملاسبية والطرق والتقييم التسجيل لقواعد كتابيا شرحا تتضمن مالية قائمة امللحق يعترب

 احلليفة، الشركات عن معلومات ويعطي (الشامل اإلفصاح مبدأ) واإلفصاح للفهم ضرورية فيةإضا معلومات

                                                           
1 Projet de system comptable financier, op-cit, p 41 

  184ص سابق، مرجع صالح، حواس 2
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 املعلومات ألن) املالية القوائم مضمون لفهم الضرورية اخلاصة العمليات وكل اخل،...األم الشركة الفروع،

 .املؤسسة اعتمدهتا طريقة أو عنصر ألي(تفضيلية

 جدول اخلزينة، تدفقات جدول النتيجة، حساب جدول امليزانية، ءاسوا) املالية القوائم من قائمة كل

 عن حتليل إبعطاء امللحق إىل إحاالت يتضمن للمالحظات عمود على حتتوي ،(اخلاصة األموال رؤوس تغريات

 .الدورة مبالغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلساابت وسري مدونة الثالث: املطلب

 مالية معلومات تبين على تساعد إجبارية ساابتح قائمة وجود املايل احملاسيب النظام مشروع يوضح

 .الدولية للمعايري مطابقة

  1احلساابت مدونة :أوال

 :احلساابت خمطط مبادئ- 1
                                                           

1 Projet de system comptable financier, op-cit, pp 62-64. 
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 تهاواحتياج ونشاطها هيكلها يالئم حساابت خمطط األقل على إبعداد االقتصادية الوحدة تقوم

 .احملاسبية احلركات وتسجيل لتصنيف عليها يعتمد وحدة أصغر هو واحلساب التسيري، ملعلومات

 :اابتاحلس أصناف من فئتني وتوجد ،"الصنف" تسمى متجانسة فئات يف احلساابت جتمع

 .امليزانية حساابت أصناف •

 .التسيري حساابت أصناف •

 .العشري الرتقيم إطار يف أكثر أو عددين ذات أبرقام إليها يرمز واليت حساابت إىل يتفرع صنف وكل

 :اإلجباري اسيباحمل اإلطار- 2

 احملاسيب اإلطار رقمني، ذات حساابت قائمة صنف لكل يعطي الذي احلساابت خمطط ملخص ميثل

 .هبا املتعلقة اخلاصة اإلجراءات ابستثناء وحجمها نشاطها كان مهما الوحدات كل على تطبيقه الواجب

 يقرتح كما احتياجاهتا، لتلبية للحساابت الضرورية الفروع كل فتح للوحدات ميكن اإلطار، هذا داخل ويف

 .أكثر أو أرقام بثالثة حساابت قائمة أيضا املشروع

 احملاسيب اإلطار ويتكون امليزانية، حبساابت تسمى أصناف مخسة على موزعة ابمليزانية املتعلقة العمليات

 :يلي ما من امليزانية حلساابت

 .األموال رؤوس حساابت :األول الصنف •

 .الثابتة األصول ساابتح :الثاين الصنف •

 .املخزوانت حساابت :الثالث الصنف •

 .الغري حساابت :الرابع الصنف •

 .مالية حساابت :اخلامس الصنف •

 التسيري، حبساابت تسمى احلساابت من صنفني على موزعة النتيجة حساب جبدول املتعلقة والعمليات
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 :1يلي ما من التسيري حلساابت احملاسيب اإلطار ويتكون

 .األعباء حساابت :السادس الصنف •

 .النواتج حساابت :السابع الصنف •

 بكل استعماهلا للوحدات ميكن حيث احلساابت، هذه إطار يف مستعملة غري ( 0،8،9 األقسام) إن

 هلا ليس حمتملة خاصة حساابت أو امليزانية، خارج املالية والتزاماهتا  التسيريية حماسبتها متابعة أجل من حرية

 (7 إىل1 من ) احلساابت أصناف ضمن نمكا

  احلساابت سري :اثنيا

 اخلاصة القواعد وحيدد حمتواها ويعرف املستعملة احلساابت قائمة للمؤسسة احلساابت خمطط يعطي

 قواعد تقدم الفقرة هذه العام، املعيار يف املقدمة احلساابت لسري العامة والقواعد القائمة إىل ابلرجوع لتسيريها

 .رقمني ذو حساب كل سري

 

 

                                                           
1 Samir merouani, op-cit, p89. 
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 الدولية احملاسبية املعايري :الثالث املبحث

 واستبعاد احملاسبية، املعاجلات لتوحيد ملحة حاجة املاضي للقرن السبعينيات منتصف يف ظهرت

 املعاجلات وتناقضت فتعددت .املختلفة الدول يف الوطنية احملاسبات بني احملاسبة علم يف القائمة التناقضات

 بني املتناقضة احللول وكذلك أخرى، دورة إىل حماسبية دورة من الواحدة الشركة يف الظاهرة نفسل احملاسبية

 .الدويل املستوى على الكبري االختالف عن انهيك الوطين، املستوى على الشركات

 الدويل ياالستثمار  أحل فقد اخلارجية االستثمارات من املزيد واستقطاب العاملي االقتصادي االنفتاح مع ومتاشيا

 احملاسبية الوحدات خمتلف بني التبادل عملية وتسهل العام، القبول تلقى حماسبية دولية معايري وضع ضرورة على

 .الدولية املالية واملؤسسات الشركات ملختلف

 وأمهيتها الدولية احملاسبية املعايري وتطور نشأة :األول املطلب

 الدولية احملاسبية املعايري ماهية:أوال

 إجراء أصبح الدول، خمتلف يف اجلنسيات املتعددة الشركات بني التجاري التبادالت تطور بفعل

 أداء تقييم كذلك الصعب من وأصبح عسريا، أمرا فروعها و الشركات هلذه املالية القوائم بني املقارانت

 .الدول تلك يف خمتلفة وفروعها الشركات

 والصعوابت، املشاكل كل االعتبار بعني أتخذ الدولية، احملاسبة معايري إىل احلاجة ذلك عن ترتب وقد

 .الدول طرف ومن الكربى الشركات طرف من ابعرتاف وحتظى

 وهي احملاسيب، والتقييم والقياس اإلفصاح جمال يف تستخدم حماسبية قياس أدوات عن تعرب احملاسبية فاملعايري"

  "1املالية القوائم من واملستفيدة املستخدمة األطراف ملعظم عام بقبول حتظى

 

                                                           
  48ص الشمس، عني جامعة التطبيق، مشكالت و املصرية احملاسبية املعايري ربه، عبد حممود حممد 1
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  :1خالل من احملاسبية للمعايري احلاجة وتظهر

 ودقيقة سليمة نتائج إىل الوصول ميكن ال احملاسيب املعيار فبدون للمنشأة، املالية األحدث وقياس حتديد •

 .املالية لألحداث الصحيح املركز وتعكس

 إىل يؤدي سوف احملاسبية املعايري غياب ويالحظ املالية، القوائم مستخدمي إىل القياس نتائج إيصال •

 الواقع تعكس النتائج لتلك اإليصال عملية تكون سوف وابلتايل سليمة، قياس نتائج إىل الوصول عدم

 .السليم غري

 إليها يشار قد اليت الطرق من عدد يف املناسبة حيدد املعيار أبن ويالحظ للقياس، املناسبة الطريقة حتديد •

 .املعيار تنوع يف

 عليه يتم أن النهاية يف ميكن دقيق بشكل وتوفره واملناسب املالئم املعيار فإن ذابهو القرار، اختاذ عملية •

 .املناسب القرار اختاذ

 2إىل: تؤدي سوف احملاسبية املعايري غياب يف اجلوانب أما

 املنشآت إىل يؤدي قد أو سليمة، غري تكون قد حماسبية طرق استخدام إىل يؤدي احملاسيب املعيار غياب •

 .املتبعة الطريقة إىل اإلشارة عدم إىل يؤدي قد أو موحدة، وغري متباينة طرق الستخدام

 أو القوائم تلك فهم يصعب وابلتايل كيفية، مالية قوائم إعداد إىل يؤدي قد احملاسيب املعيار غياب •

 .اخلارجيني أو الداخليني املستفيدين قبل من منها االستفادة يصعب

 احملاسبية واألحداث العمليات وتعاجل حتدد اليت األسس اختالف إىل يؤدي قد احملاسيب املعيار غياب •

                                                           
  47ص ،  1995سنة األردن، حنني، دار الدولية، الراوي،احملاسبة أمحد حكمت 1

  47ص املرجع، نفس الراوي، أمحد حكمت 2
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 أو املقارنة من املستثمر أو اخلارجي املستفيد على يصعب وابلتايل املختلفة، املنشآت أو الواحدة للمنشأة

 .البدائل دراسة

 وكذلك املستفيدين، قبل من خارجي أو داخلي رارق اختاذ صعوبة إىل يؤدي قد احملاسيب املعيار غياب •

 .وغريهم الدارسني

  1الدولية احملاسبية املعايري نشأة :اثنيا

 التجارية العالقات يف وتشابكا واجتماعيا اقتصاداي تطورا الثانية العاملية احلرب بعد العامل عرف لقد

 العمليات بقياس يتعلق فيما النظر وجهات ريبتق إىل والدول الدولية احملاسبية ابملنظمات أدى مما الدولية،

 على أتثر واليت القياس يف ةبهمتشا تكون اليت الدولية والشركات الدولية األعمال ختص اليت واألحداث املالية

 عام يف املتحدة األمم قبل من جلنة أتسيس مت هذه، لكل ونتيجة املالية، قوائمها عرض وطريقة املؤسسة

1973. 

 جلنة أتليف مت وقد الدويل املستوى على عاما قبوال تلقى الدولية احملاسبة معايري إصدار عملية إليها أسندت

 بريطانيا، هولندا، املكسيك، الياابن، فرنسا، أملانيا، أسرتاليا،كندا،:هي دول 10 يف القانونيني احملاسبني متثل

 .معجملا هذا إىل أخرى لةدو  50 حوايل انضمام مت وقد األمريكية املتحدة الوالايت ايرلندا،

 الدولية احملاسبية املعايري أمهية :اثلثا

  :2كالتايل تتلخص أمهية الدولية املعايري إصدار يف اللجنة نظرت

 .العضوية يف املشرتكة البلدان هذه من بلد كل يف احملاسبة ظروف تالئم لكي الدولية املعايري جاءت •

 

                                                           
  53ص املرجع، نفس 1
  54ص املرجع، نفس الراوي، أمحد حكمت 2
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 :خالل من حملاسبيةا املنظمات نظر وجهات تقرب لكي جاءت •

 .ةبهاملتشا املالية األحداث وقياس حتديد ابه مت اليت الطرق توحيد -

 .اخلارجيني و الداخليني املالية القوائم مستخدمي إىل النتائج إيصال -

 ابه يعمل اليت هي القطرية احملاسبية املعايري فإن تتالئم، تكن مل وإذا الدولية ابملعايري االلتزام اللجنة أوصت-

 .القطر خارج املعلنة املالية القوائم فهم يف تساعد سوف الدولية احملاسبية ابملعايري االلتزام إن •

 األكادمييني االستشاريني قبل من واملقارنة البحث لغرض الدولية احملاسبية املعايري من االستفادة •

 .الجما هذا يف واملهتمني

 .احملاسيب وضعها تالئم اليت املعايري إبصدار والقيام هايالئم مبا األخذ إىل القطرية الدول تساعد •

  1الدولية احملاسبية املعايري إصدار أهداف :رابعا

 مبا املالية البياانت و القوائم جتهيز و إعداد عند ابه االسرتشاد يتم اليت احملاسبية املعايري ونشر إعداد .1

 .عمليا وتطبيقها املعايري ذههل الدويل القبول على العمل مع العامة، املصلحة حيقق

 وعرض إبعداد املرتبطة احملاسبية واإلجراءات والقواعد األنظمة بني والتنسيق التحسني على العمل .2

 .املالية القوائم

 ونشر إصدار على يعملون والذين اللجنة، أعضاء خالل من السابقني الرئيسيني اهلدفني حتقيق ويتم

 :يلي ما لتحقيق اخلاصة عنايتهم يبذلوا وأن إليها ينتمون اليت لدولاب الدولية احملاسبية املعايري

 واإلفصاح الدولية احملاسبة معايري مع يتفق مبا وعرضت أعدت قد املنشورة املالية القوائم أن من التأكد •

 .ذلك عن

                                                           
 األردن، والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة الدولية، احملاسبة ملعايري العملي التطبيق مع الدولية احملاسبة حلمي، هللا عبد سامل جربوع، حممود يوسف 1
 22 ص ، 2002 سنة .
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 .الدولية احملاسبة مبعايري اباللتزام احملاسبية املعايري بوضع املعنية واجلهات والشركات احلكومات إقناع •

 الوحدات إلزام بضرورة والصناعية التجارية واملنضمات املال أسواق على املشرفة الرمسية اهليئات إقناع •

 .اإللزام هذا تنفيذ مدى عن اإلفصاح مع الدولية احملاسبة معايري بتطبيق هلا التابعة أو إلشرافها اخلاضعة

 الدولية ةاحملاسبي املعايري و احملاسبة حول عموميات

 الدولية احملاسبة معايري إبتباع الشركات قيام مدى من ابلتحقق اخلارجيني احلساابت مراجعي إقناع •

 .املالية والبياانت القوائم وجتهيز إعداد عند

 .1الدولية احملاسبة معايري وتطبيق لقبول الدويل الدعم اكتساب على العمل• 
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 الدولية حملاسبةا معايري جلنة:الثاين املطلب

 الدولية احملاسبة معايري جلنة عن نبذة :أوال

 املستخدمة احملاسبية املبادئ توحيد إىل مستقلة،هتدف خاصة هيئة هي الدولية احملاسبة معايري جلنة إن

 عام يف اللجنة شكلت لقد .العامل حول املايل التوصيل يف أخرى ومنظمات األعمال منشآت قبل من

1973. 

 واململكة وهولندا واملكسيك والياابن وأملانيا وفرنسا وكندا أسرتاليا من مهنية حماسبية هيئات فاقالت نتيجة

 .األمريكية املتحدة الوالايت و وأيرلندا املتحدة

 أعضاء هي اليت املهنية احملاسبية اهليئات كافة الدولية احملاسبة معايري جلنة عضوية ضمت 1983 ومنذ

 مليوين ميثلون بلد 103 من عضوا 142 هناك كان 1999 جانفي يف اسبنيللمح الدويل اإلحتاد يف

 معايري وتستخدم الدولية احملاسبة معايري جلنة بعمل املعنية األخرى املنظمات من كثري هناك أن حماسب،كما

 .اللجنة يف األعضاء غري البلدان من الكثري يف الدولية احملاسبة

 البلدان( من جمموعات )أو بلدا 13 من احملاسبية اهليئات ثليمم يضم جملس قبل من اللجنة عمل يدار

 لكل ميكن .املالية التقارير بوضع مهتمة منضمات  ومن للمحاسبني، الدويل اإلحتاد جملس قبل من معينني

 جملس عضو كل اللجنة وتشجع اجتماعات اجمللس حلضور فين ومستشار اثنني أو ممثل يرشح أن جملس عضو

 وطنية هيئة يف العاملني من آخر وشخص الصناعة يف العاملني األشخاص أحد األقل لىع وفده يضم أن

 .املعايري لوضع
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 متقدمة مراكز يف أشخاص من عايل مستوى على دويل استشاري، جملس 1995 عام اللجنة وأنشأت

 تشجيع هو ستشارياال اجمللسهذا  ودور املالية، القوائم آخرين ومستخدمني األعمال ويف احملاسبة مهنة يف

 :1 ابه القيام أخرى أشياء بني ومن اللجنة، عمل مصداقية وتعزيز الدولية احملاسبة معايري قبول

 جيري اللجنة مجهور حاجات أن قناعة على لتكون وخططه اجمللسإسرتاتيجية على والتعليق املراجعة •

 .تلبيتها

 .أبعماله والقيام أهدافه حتقيق يف اجمللسفعالية حول سنوي تقرير إعداد •

 املالية القوائم ومستخدمي األعمال وجمتمع احملاسبة مهنة قبل من اللجنة عمل وقبول املشاركة تشجيع •

 .األخرى املهتمة واألطراف

 .استقالليتها من تضعف ال بطريقة اللجنة لعمل متويل على واحلصول عن، البحث •

 .املالية وقوائمها اللجنة موازنة مراجعة •

 احملاسبة معايري حول الفنية القرارات صنع يف اجمللسوموضوعية  استقاللية ضمان على االستشاري اجمللس يعمل

 .القرارات هذه على التأثري أو املشاركة يف االستشاري اجمللسيسعى  وال املقرتحة، الدولية

  2الدولية احملاسبة معايري تطوير إجراءات :اثنيا

 وأفراد أخرى ومنضمات االستشارية موعةاجمل  وأعضاء األعضاء هنيةامل واهليئات اجمللس ممثلي إن

 احملاسبة معايري يف معها التعامل يتم أن ميكن جديدة ملشروعات اقرتاحات تقدمي على يشجعون اللجنة موظفي

 يف ئمةمال حماسبية ممارسة تتطلب اليت الدولية احملاسبة معايري من عالية نوعية اللجنة إجراءات وتضمن .الدولية

 وهيئات اللجنة يف األعضاء واهليئات االستشارية موعةجملا مع التشاور خالل ومن حمددة، اقتصادية ظروف

                                                           
  19ص ،  2000سنة اإلسكندرية، التوزيع، و للنشر اجلامعية الدار املالية، التقارير محاد، العال عبد طارق 1
  17،ص  1999سنة عمان، الدولية، احملاسبية املعايري القانونيني، للمحاسبني العريب اجملمع 2
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 مقبولة تكون الدولية احملاسبة معايري أن كما العامل، مستوى على وأفراد أخرى مهتمة وجمموعات املعايري وضع

 .املالية القوائم ومستخدمي معدي لدى

 :يلي كما دويل حماسيب معيار تطوير إجراء ويتم

 هيئات من ممثلني عادة وتضم اجمللسيف  ممثل منها واحد كل يرأس توجيهية جلان إبنشاء اجمللس يقوم •

 ممثلة أخرى منضمات عن ممثلني التوجيهية اللجان تضم أن وميكن األقل على بلدان ثالث يف حماسبية

 .معني وضوعم يف خرباء أو االستشارية اجملموعة أو اجمللسيف 

 االعتبار يف وأتخذ ابملوضوع، املتعلقة احملاسبية املسائل كافة ومراجعة بتحديد التوجيهية اللجنة تقوم •

 هذه وتقوم احملاسبية، املسائل لتلك ابلنسبة املالية القوائم وعرض إلعداد اللجنة وضعته الذي اإلطار

 املعاجلات ذلك يف مبا واإلقليمية الوطنية احملاسبية واملمارسات املتطلبات بدراسة كذلك األخرية

 ميكن املتضمنة املسائل كافة االعتبار يف األخذ وبعد املتعددة الظروف حسب مالئمة املختلفة احملاسبية

 .للمجلس عمل مبخطط التوجيهية اللجنة تتقدم أن

 مسودة ونشر إبعداد اللجنة عادة تقوم وجدت، إن العمل خمطط على اجمللستعليقات  استالم بعد •

 اليت األساسية احملاسبية املبادئ حتديد هو املسودة هذه من الغرض أخرى، نقاش وثيقة أو املبادئ

 .رفضها أو قبوهلا اقرتاح وأسباب البديلة احللول تصف كما املعيار مسودة إعداد يف األساس تشكل

 حالة يف أما عادة، أشهر ثالثة البالغة املسودة فرتة خالل املهتمة األطراف كافة من التعليقات تطلب •

 املعيار مسودة إعداد التوجيهية اللجنة من اجمللس يطلب أن فيمكن موجود دويل حماسيب معيار تعديل

 1.أوال مبادئ مسودة نشر دون
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 للمجلس تقدم اليت النهائية القائمة وتضم املبادئ مسودة على تعليقات مبراجعة التوجيهية اللجنة تقوم •

 هذه وتكون املقرتح، الدويل احملاسيب املعيار مسودة إلعداد كأساس وتستخدم ليها،ع للمصادقة

 .رمسيا تنشر ال أهنا إال الطلب عند للعامة متوفرة القائمة

 على عليها ويوافق تراجع أن بعد و اجمللسقبل  من عليها املصادقة معيار مسودة التوجيهية اللجنة تعد •

 األدىن حدها فرتة خالل املسودة على للتعليق املهتمة األطراف تدعى و نشرها يتم اجمللسثلثي  األقل

 .األقل على أشهر ثالثة أتخذ ما عادة ولكنها شهر

 املراجعة وبعد للمجلس تقدمه دويل حماسيب معيار مسودة وتعد التعليقات التوجيهية اللجنة تراجع •

 .األقل على اجمللي أرابع ثالثة موافقة بعد املعيار يصدر

 من أو إضافية الستشارات الدراسة حتت الذي املوضوع حاجة اجمللس يرى قد اإلجراءات هذه خالل

 معيار مسودة من أكثر إصدار الضروري من أبنه يرى قد كما عليها، للتعليق املناقشة ورقة إصدار األفضل

 .دويل حماسيب معيار تطوير قبل واحد

 الدولية احملاسبة معايري جلنة واجنازات أهداف:اثلثا

 اللجنة، قبل من املسطرة اإلسرتاتيجية وفق حتدد الدولية احملاسبة معايري جلنة واجنازات أهداف إن

 .دولة لكل احملاسبية التنظيمات ذلك يف مراعية

 :1الدولية احملاسبة معايري جلنة أهداف1 .

 وتعزيز املالية القوائم عرض لدى ابه التقيد الواجب العام النفع ذات احملاسبة معايري ونشر صياغة •

 .العامل أحناء مجيع يف ابه والتقيد قبوهلا
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 بعرض املتعلقة واألنظمة احملاسبية اإلجراءات و املعايري وتناغم حتسني على عام بشكل العمل •

 .املالية القوائم

 :الدولية احملاسبة معايري جلنة إجنازات .2

 كما للمؤسسات املالية القوائم على تؤثر مواضيع مع امليتع دويل حماسيب معيار 41 حدود يف اللجنة أصدرت

 :1يف ليساعد املالية القوائم عرض و إلعداد إطار اجمللس أصدر

 .الصادرة احملاسبية املعايري ويف مستقبلية، دولية حماسبية معايري تطوير • 

 توفري خالل من املالية ئمالقوا بعرض املتعلقة واإلجراءات احملاسبية واملعايري التعليمات اتساق تشجيع •

 .الدولية احملاسبية املعايري يف ابه املسموح املعاجلة اختيارات لتقليل أساس

 ويتم العامل حول املايل التوصيل تناسق زايدة و حتسني أجل من ابلكثري الدولية احملاسبة معايري جلنة قامت كما

 :يلي فيما استخدامها

 .2البلدان من لكثري ةاحملاسبي الوطنية للمتطلبات كأساس- 

 رئيسية صناعية بلدان ذلك يف )مبا ابه خاصة متطلبات تطور اليت البلدان يف دويل كأساس -

 .أورواب( و آسيا يف عديدة وبلدان كالصني، الصاعدة األسواق من متزايد وعدد

 بعرض احمللية أو األجنبية للشركات تسمح اليت املنظمة والسلطات األسهم بورصات يف -

 .الدولية احملاسبية املعايري مبوجب املالية ائمهاقو 

 .نفسها الشركات من متزايد عدد قبل من -

 بشكل مقبولة دولية حماسبية معايري املالية)اإليسكو(توفري األوراق جلان من الدولية املنضمة طلبة
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 تطلب أو تسمح ماألسه أسواق من عدد إن .اجلنسيات متعددة املالية األوراق عرض يف لالستخدام متبادل

 عدد يقوم لذلك الدولية احملاسبية املعايري مبوجب املالية قوائمها عرض األجانب املالية األوراق مصدري من

 .الدولية احملاسبية املعايري مع املالية قوائمها تطابق حقيقة عن ابإلفصاح الشركات من متزايد

 أعمال برانمج وهو الرئيسية، مشاريعها آخر 1998 سنة خالل املعايري الدولية اللجنة أجنزت لقد

 اليت األحداث بينت وقد .املالية البياانت ومستخدمي ملعدي وهام اترخيي اجناز يعترب الذي املعايري هذه لتطوير

 على به يتعلق وما احملاسبة علم على حتسينات إلجراء والعاجلة املاسة احلاجة مؤخرا املالية األسواق شهدهتا

 هلذه العريضة القاعدة إجياد اتريخ حىت خالهلا من مت اليت احملاسبية املعايري خالل من ذلك سيتمو  العام، النطاق

 ما وقابلية البياانت تلك تظهره ما شفافية على ذلك سينعكس وما العايل مستواها خالل من التحسينات

 .واإلفصاح املقارنة أعمال ألغراض تظهره

 تقييم آلخر حني من جتري أن املالية األوراق للجان السبع الصناعية الدول طلبت 1998 أكتوبر ويف

 .الدولية احملاسبية املعايري ملنظومة

 2008 لعام املفعول النافذة املعايري قائمة

 الدولية احملاسبية املعايري جلنة أصدرت IASC قامت فقد املستمر التحسني سياسة إطار ويف معيار، 41

 .املفعول انفذ معيارا 31 فقط 2008 عام يف منها بقي حبيث عايري،امل بعض وحذف صياغة إبعادة اللجنة

 :1IASالدولية  احملاسبية املعايري قائمة يلي فيما و

 1 )املعيار IAS) : .املالية البياانت عرض -

 2 )املعيار  IAS) .املخزون -

 7 )املعيار  IAS) .النقدي التدفق بياانت -
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 8 )املعيار  IAS)  .األخطاء و احملاسبية تالتقديرا يف والتغريات احملاسبية السياسة -

 10 )املعيار  IAS)  .العمومية امليزانية اتريخ بعد األحداث -

 11 )املعيار  IAS) .اإلنشاء حقوق -

 12 )املعيار  IAS) .الدخل ضرائب -

 14 )املعيار  IAS)  ابملعيار عوض القطاعات حول التقارير تقدمي -

 16 )املعيار  IAS) .واملعدات واملصانع املمتلكات -

 17 )املعيار  IAS) .اإلجيار عقود -

 18 )املعيار IAS) .اإليراد -

 19 )املعيار IAS) .املوظفني منافع -

 20 )املعيار IAS) .احلكومية املساعدات عن اإلفصاح و احلكومية املنح حماسبة -

  )21املعيار IAS) 1.األجنبية العموالت صرف أسعار يف التغريات آاثر -

 23 )املعيار IAS) .االقرتاض تكاليف -

 24 )املعيار IAS) .العالقة ذات األطراف عن اإلفصاحات -

 26 )املعيار IAS) .التقاعد منافع برامج عن التقرير و احملاسبة -

 27 )املعيار IAS) .واملنفصلة املوجودة املالية البياانت -

 28 )املعيار IAS) .الزميلة املنشآت يف واالستثمارات احملاسبة -

 29 )املعيار IAS) .املرتفع التضخم ذات االقتصادايت يف املايل يرالتقر  -

 30 )املعيار IAS) .ةبهاملشا املالية واملؤسسات للسلوك املالية البياانت يف اإلفصاحات -
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 31 )املعيار IAS) .املشاركة املشاريع يف احلصص -

 32 )املعيار IAS) .والعرض اإلفصاح املالية، األدوات -

 33 )املعيار IAS) .ابحاألر  من السهم حصة -

 34 )املعيار IAS) .املرحلية املالية التقارير -

 36 )املعيار IAS) .األصول قيمة اخنفاض -

 37 )املعيار IAS) .احملتملة األصول والتزامات، املخصصات -

 38 )املعيار IAS) .امللموسة غري األصول -

  )139املعيار IAS) .والقياس االعرتاف املالية، األدوات -

 40 )املعيار IAS) .العقارية راتاالستثما -

 41 )املعيار IAS) .الزراعة -

  IASBالدولية  احملاسبية املعايري جملس :الثالث املطلب

 الدولية احملاسبة معايري جلنة حققت لقد IASC ومع عليها، هيكلها يفرضها اليت القيود برغم الكثري

 أجل من املتزايد والضغط األعمال، ملعامالت تزايدامل والتعقيد العاملية، املال رأس أسواق عوملة ظل ففي ذلك

 الدولية احملاسبة معايري جلنة جملس اعتقد دوليا، املتناغمة حماسبية معايري من واحدة جمموعة IASC من أنه

 .بفاعلية اجلديدة التحدايت مواجهة من يتمكن لكي هيكلية تغريات إجراء الضروري

 يتم مؤسسة) ابعتبارها اهليئة هلذه القانوين الشكل ديدحت مت الصدد هذا ويف -Fondation) حيث

 تركيبة يف ويشرتط إداراي ( 19 ) من اهليئة هذه تتشكل (Trustees)، .التعيني جلنة قبل من اختيارهم
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 التوزيع حسب وذلك واملهنية، اجلغرافية األصول يف والتنوع العاملية، املالية لألسواق ممثلة تكون أن األعضاء

 :التايل

 .الشمالية أمريكا من أعضاء - 06

 .أورواب من أعضاء - 06

 .آسيا من أعضاء - 04

 .الكلي اجلغرايف التوازن احرتام بشرط اجلغرافية املناطق كل من أعضاء - 03

 (IFAC)للمحاسبني  الدولية للفيدرالية تعيينهم يرتك عضوا ( 19 ) بني من أعضاء ( 05 ) أن كما

 يتم أن البد اخلمسة بني من عضوين وأن اجلغرايف، التوازن واحرتام التعيني جلنة مع املتبادل التشاور شريطة

 ابلتشاور اختيارهم يتم ( 03 ) والباقي الرائدة، الدولية احملاسبية للشركات املسريين أو الشركاء بني من اختيارمها

 .فئة كل عن دواح بعضو واجلامعيني املالية القوائم ومستخدمي معدي متثل دولية هيئات مع

 :يف األساسي دورهم ويتمثل واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات ( 03 ) ملدة اإلداريني تعيني يتم

 .اهليئة أنشطة لسري الالزمة األموال مجع -

 القادمة السنة وأولوايت املراجعة املالية القوائم متضمنا النشاط، عن السنوي التقرير نشر و إعداد -

 (Board)، (IFRIC)، (SAC)جملس  من كل أعضاء تعيني -

  (IASB) .و سنواي (IASC-Fondation)فعالية  و إسرتاتيجية تقييم -  

  يتم عضوا ( 14 ) من ويتشكل  IASC-F  كنف حتت IASBالدولية  احملاسبة معايري جملس ويعمل

 أهنم مبعىن امل،ك بوقت املهام بينهم من عضوا ( 12 ) يشغل حبيث وكفاءاهتم خرباهتم أساس على تعيينهم

 .أجرا ذلك على ويتقاضون اجمللسألعمال  وقتهم كل يسخرون
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 األقل، على واحدة مرة للتجديد قابلة األكثر على سنوات مخسة ملدة مهامهم اجمللسأعضاء  يشغل

 كان إذا وخصوصا توظفهم، اليت اجلهات مع تربطهم اليت العقود كل من الدائمني األعضاء يتحرر أن شريطة

 املعايري جملس ويكلف .املعايري إصدار أثناء ابستقالليتهم يتعلق فيما اجمللسأعضاء  على التأثري العالقات هلذه

  :1التالية ابملهام احملاسبية

 .الدولية احملاسبية املعايري تعديل و نشر إعداد، -

 .اجلارية الدولية احملاسبية معايري مشاريع حول اإليضاح مذكرات نشر -

 (commentaires) - التدخالت معاجلة إجراءات إعداد 

 .املهمة املشاريع حول رأيها إلبداء املتخصصة، االستشارية اللجان أنواع كل تشكيل -

 الدولية احملاسبية املعايري قابلية من للتأكد والناشئة، املتقدمة الدول يف ابلدراسات القيام -

 .متباين متنوع حميط يف وصالحياهتا للتطبيق،

 هذا وأثناء ، 2001 أفريل يف فنية جلسة يف األوىل للمرة الدولية احملاسبة معايري جملس معاجت وقد

 اإلدارة جملس عن الصادرة القائمة، الدولية احملاسبة وتفسريات معايري جمموعة بتبىن قرار على وافق االجتماع

IASB اجلديد الدولية احملاسبة معايري جملس وأعلن وتفسرياهتا، السابق IASC الدولية احملاسبة معايري للجنة 

 مع مؤسسة أمناء أن أيضا IASC عن الصادرة الدولية احملاسبة معايري تسمية على وافقوا IASB معايري"ب

 ويفرتض الدولية املالية التقارير "(IFRS)، "الدولية احملاسبة معايري" ب القائمة املعايري تسمية يف االستمرار

 بواسطته  . (IAS). الصادرة اجلديدة املعايري بني التمييز من اجمللسمتكني  أجل من أحدث قد التغري هذا أن

 2جملس عن ورثها اليت تلك و

                                                           
 كلية اه،دكتور  أطروحة ،"اجلزائر حالة على ابلتطبيق "الدولية التوحيد أعمال ظل يف للمؤسسات احملاسيب النظام إصالح أمهية بلغيث، مدني 1

 130 ص ، 2004 سنة اجلزائر، جامعة التسيري، علوم و االقتصادية .العلوم
 )بتصرف(. 34ص ،  2006سنة مصر، اجلامعية، الدار احلديثة، الدولية املالية التقارير معايري تطبيق إىل احملاسب دليل محاد، العال عبد طارق 2
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 2008 لعام املفعول النافذة املالية التقارير معايري قائمة

 الدولية احملاسبة معايري جملس أصدر IASB املالية التقارير إلعداد دولية معايري مثانية ، 2001 علم منذ

 هي :IFRS 1ملعايريا

 1 )املعيار IFRS) .األوىل للمرة املالية التقارير إلعداد الدولية املعايري تبين

 2 )املعيار IFRS) .األسهم أساس على الدفع

 3 )املعيار IFRS) .األعمال منشآت اندماج

 4 )املعيار IFRS) .التأمني عقود

 5 )املعيار IFRS) .املتوقعة اتوالعملي البيع برسم ابه احملتفظ املتداولة غري األصول

 6 )املعيار IFRS) .املعدنية املوارد واستغالل اكتشاف

 7 )املعيار IFRS) .اإلفصاحات :املالية األدوات

 8 )املعيار • IFRS): .املهن حسب معلومات

 على تحتسينا وإدخال اجلودة، عالية املعايري جمموعة إىل الوصول إىل اجلديدة املعايري عامة هتدف وبصفة

 .األمريكية احملاسبة معايري مع والتقارب املتاحة البدائل تقليل أو وإلغاء التناقضات وإزالة القائمة، املعايري

 

 

 الفصل امتةــخ

 

                                                           
1  . www.afc-dz.com 
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اإلطار النظري الذي جاء به النظام احملاسيب املايل ، وإبراز  إىلحاولنا من خالل هذا الفصل التطرق  

مستوى املعلومات املالية و املميزات و اخلصائص ، ولقد إتضح لنا جليا أن أهم التحسينات اليت جاء هبا على 

النظام احملاسيب املايل كان خطوة هامة انتهجتها اجلزائر هبدف حتقيق نوع من التوافق احملاسيب حيث أنه عمل 

فصاح و على تلبية خمتلف إحتياجات املستثمرين سواءا احملليني أو األجانب ماجنده متجسدا يف جمال اإل

 أو جتارية صناعية، كانت سواء اقتصادية مؤسسة أي يف أساسية مهمة التسيري أن املعلوم من إذن، القياس

 بكل وتطبيقها التسيري أبدوات اجليد التحكم من بد ال وتطويرها، املؤسسات ذهبه وللنهوض .خدمية مؤسسة

 املؤسسات، مجيع عليها تعتمد اليت األدوات هذه أهم من العامة احملاسبة وتعترب ومقاييس، معايري من حتمله ما

 احملاسبة وتعترب، االقتصاديون األعوان ابه يقوم اليت العمليات وتسجيل البياانت ملعاجلة كمية تقنية تعترب فهي

 يف اخل... العمليات وحبوث القياسي واالقتصاد ابإلحصاء مقارنة القدم منذ املنظمة التقنيات أوىل العامة

 دور يربز هنا ومن، "األعمال لغة" تسمية االقتصاد علماء بعض عليها أطلق واليت التنظيمات اعأنو  خمتلف

 للمحيط ابلنسبة أما للمؤسسة، واملالية االقتصادية القدرة درجة معرفة من متكن للغري الصورة إعطاء يف احملاسبة

 مع املتعاملني املستثمرون، بنوك،ال الضرائب، مصلحة :يف تتمثل احملاسبة من أخرى جهات تستفيد اخلارجي

 من خارجيني أو داخليني كانوا سواء للمستخدمني وتقدم تعد احملاسبة تنتجها اليت املالية فالقوائم، املؤسسة

 أن إال ألخر بلد من ةبهمتشا تبدوا قد املالية القوائم أن من وابلرغم .العامل حول املؤسسات من العديد قبل

 .املختلفة والقانونية واالقتصادية االجتماعية الظروف فيها بتتسب الفروقات بعض هناك

 مبا املالية للقوائم الداخليني املستخدمني احتياجات لتلبية البلدان من العديد تتصوره ما بسبب وكذلك 

 املالية، القوائم بعناصر االعرتاف يف خمتلفة ومبادئ قواعد استخدام إىل أدى مما الوطنية، للمتطلبات يستجيب

 ملعايري إبصدارها احملاسبية املمارسة لتوحيد الدولية احملاسبة معايري جلنة جاءت الفروقات هذه بني وللتضييق

 .مستخدميها طرف من االقتصادية القرارات صنع يف مفيدة معلومات توفري أجل من الدولية احملاسبة
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 تقييم التثبيتات وفق النظام احملاسيب املايل الفصل الثاين:

  متهيد

 املايليتات وفق النظام احملاسيب املبحث األول: تقييم التثب

 عموميات حول التثبيتات املعنوية املطلب األول:

 عموميات حول التثبيتات العينية  املطلب الثاين :

 املطلب الثالث : التثبيتات املالية

 املبحث الثاين : حاالت خاصة يف تقييم التثبيتات

 املطلب األول : عقود اإلجيار التمويلي

 املطلب الثاين : اإلعاانت

 إعادة تقييم التثبيتات املبحث الثالث :

 املطلب األول : مفهوم التقييم وقواعده

 املطلب الثاين : طرق التقييم

 املطلب الثاين : مفهوم إعادة التقييم 

 املطلب الثالث : حاالت خاصة لتقييم التثبيتات املادية واملعنوية

 خالصة الفصل الثاين
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 : متهيد

التثبيتات من املوارد والوسائل املدعمة للمؤسسات ملا هلا من فائدة وأمهية ابلغة الوجود لدور الذي تلعبه سواء  تعترب

من خالل اقتنائها، إنتاجها أو أتجريها للغري وحتقيق إيرادات منها. حيث حتتل التثبيتات مبختلف أنواعها )معنوية، 

ية حبسب حجمها ونوعها لدى املؤسسات وابلتايل فإن تقييمها وفق ما عينية، مالية( اجلزء األكرب يف القوائم املال

جاء يف النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية الدولية من قواعد تقييم وإدراج سيزيد من مصداقية وموثوقية القوائم 

 حملاسيب الوطين.امللية للمؤسسة ابلنسبة هلا أو ملتعامليها يف اخلارج على غرار ما كان عليه املخطط ا

 وعلى أساس ما تقدم سنقسم هذا الفصل إىل ثالث مباحث وهي:

 املبحث األول: تقييم التثبيتات وفق النظام احملاسيب املايل.

 أما املبحث الثاين: حاالت خاصة بتقييم التثبيتات.

 أما املبحث الثالث: إعادة تقييم التثبيتات.
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 ق النظام احملاسيب املايل.املبحث األول: تقييم التثبيتات وف

حتتل التثبيتات مبختلف أنواعها سواء كانت معنوية، عينية ومالية مكانة هامة لدى املؤسسة. وابلتايل حىت تتحصل 

املؤسسة على صورة صادقة عن وضعيتها املالية، البد عليها أن تقيم تثبيتاهتا بطريقة جيدة، وذلك حسب ما جاء 

من مفاهيم جديدة وقواعد تقييم واإلدراج وفق النظام احملاسيب املايل وعليه سنحاول توضيح  به النظام احملاسيب املايل

 ذلك كما يلي.

 املطلب األول: عموميات حول التثبيتات املعنوية.

تعترب التثبيتات املعنوية من األصول الثابتة اليت تعود على نشأة )املؤسسة( ابملنافع االقتصادية، ولكن يصعب 

وجودها املادي، كشهرة احملل، وبراءة اإلخرتاع وغريها، حيث تقوم املؤسسة بتقدير وتقييم هذه  التحقق من

التثبيتات حسب النظام احملاسيب املايل واملعايري املتعارف عليها، وابستخدام طرق حماسبية مناسبة. وهذا ما سوف 

 نتطرق إليه بنوع من التفصيل.

 الفرع األول: مفاهيم أساسية

 ف التثبيتات املعنوية:تعري-1-1

 التثبيت املعنوي أنه: IAS 38يعرف النظام احملاسيب واملعيار احملاسيب الدويل 

" أصل قابل للتحديد، غري نقدي ليس له وجود مادي، تتم مراقبته من قبل املنشأة كنتيجة ألحداث سابقة ويتم 

ل التثبيتات املعنوية ما يلي: برامج يدخل ضمن األصو  1توقع احلصول على منافع اقتصادية مستقبلية منه".

 2الكمبيوتر، براءة اإلخرتاع، حقوق الطبع، العالمات التجارية، حقوق التأليف والنشر ومصاريف التأسيس...إخل.

                                                           
1 A.Kadouri et Amimeche, cours de comptabilité financière selon les normes 

IAS/IFRS et le SCF 2007, Edition ENAG Alger, 2009, p151. 
، 2009رسالة ماجيسرت،  scfعزة األزهر، عرض مراجعة القوائم املالية يف ظل معايري احملاسبة واملراجعة الدولية دراسة حالة النظام املايل اجلزائري   2

 .118حلب، البليدة، صجامعة سعد د
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 إذا من خالل هذا التعريف نستنتج الشروط التالية:

فئات األصل نتيجة لشرائه أو أن يكون حبماية قانونية، مسيطر عليه أي للمؤسسة القدرة على احلصول على مكا-

 إجنازه؛

 أن يتم توقع احلصول على مكافئات اقتصادية مستقبلية منه.-

 أن تكون له تكلفة حتديدها مبوثوقية؛-

 *أن يكون األصل حمدد أي أن يكون :

 *منفصل فيمكن بيعه، حتويله، ترخيصه، أتجريه، مبادلته، سواء كان بشكل منفصل كجزء من جمموعة؛

جة حلقوق تعاقدية، أو قانونية أخرى، بغض النظر عن إمكانية أن تكون هذه احلقوق قابلة للتحويل؛ أو *يظهر نتي

 منفصلة عن املؤسسة، أو عن أي حقوق أو إلتزامات أخرى.

وحسب هذا الشرط تستثىن شهرة املؤسسة  interne( goodwill(ألهنا غري حمددة ابلنسبة للمؤسسة 

 1اخلارجية للمؤسسات األخرى املندجمة. وتدخل ضمن تعريف شهرة احملل

 اإلعرتاف ابلتثبيتات املعنوية:2-1

 2يقصد ابإلعرتاف ابلتثبيتات حتديد النقطة اليت عندها يتم التسجيل احملاسيب لتلك األصول يف الدفاتر.

 يل.يتطلب املعيار احملاسيب الدو  38IASمن املؤسسة أن تعرتف ابألصل املعنوي فقط يف احلاالت التايل 

 

 .إذا كان من احملتمل أن املنافع اإلقتصادية املستقبلية اخلاصة ابألصل ستتدفق للمؤسسة-

                                                           
 .328-327، ص2010، اجلزء األول، منشورات كليك، اجلزائر، IFS/IASبن ربيع حنيفة، الواضح يف احملاسبة املالية وفق املعايري الدولية  1
 .431ص، 2007أمني السيد أمحد لطفي، إعداد وعرض القوائم املالية يف ضوء معايري احملاسبية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  2
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ينبغي على املؤسسة تقييم احتمال املنافع اإلقتصادية املستقبلية ابستخدام افرتاضات معقولة ومدعومة متثل أفضل -

 1افع لألصل.تقدير لإلدارة جملموعة الظروف اإلقتصادية ستسود على مدى العمر الن

 حساابت التثبيتات املعنوية:-1-3-

 حسب مدونة النظام احملاسيب املايل يف: 20تتمثل حساابت التثبيتات املعنوية من احلساابت املتفرعة من حساب 

 مصاريف التنمية القابلة للتطوير -203

 برجميات املعلوماتية وما شاهبها -204

 عالماتاالمتيازات واحلقوق املماثلة، رخص،  -205

 فارق االقتناء -207

 تثبيتات معنوية أخرى -208

 الفرع الثاين: تقييم التثبيتات املعنوية.

 أوال: تقييم التثبيتات املعنوية عند االقتناء

يتم تقييم التثبيتات املعنوية بتكلفة دخوهلا )تكلفة االقتناء(، ومنيز أربع حاالت لكل حالة طريقتها يف حتديد 

 2التكلفة وهي:

 

 

 احلصول على التثبيت منفردا:-1

                                                           
، 2009اجلزء الثاين، مكتبة الشركة اجلزائرية بوداود، اجلزائر،  IFRS/IASشعيب شنوف، حماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية  1

 .140-139ص
 .136حممد بوتني، احملاسبة املالية وفق املعايري احملاسبية الدولية ، األوراق الزرقاء، اجلزائر، ص 2
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يف هذه احلالة يقيم التثبيت بتكلفة احلصول عليه )تكلفة الشراء( واليت تساوي سعر الشراء مضافا إليها التكاليف 

 املباشرة امللحقة ابلعملية.

 سعر الشراء = سعر الشراء مطروحا منه كل التخفيضات مبا يف ذلك خصم تعجيل الدفع

كاليف املستخدمني القائمني على بداية تشغيل التثبيت املعين + األتعاب الغري املباشرة + التكاليف املباشرة = ت

 اختبارات سري التثبيت

 وهناك تكاليف ال تدخل ضمن هذه التكلفة وهي:

 تكاليف االنطالق مبا يف ذلك اإلشهار؛ -

 املصاريف اإلدارية واملصاريف العامة؛-

 تكاليف حتويل نشاط ما؛-

 ليات عند البداية.خسائر العم

 التثبيتات املعنوية املكتسبة من الداخل )مرحلة التطوير( : -2

يقيم التثبيت املعنوي املنتج داخل املؤسسة بتكلفة اإلنتاج، وتبدأ املؤسسة يف حساب تكلفة اإلنتاج هذه إبتداءا 

 1من اعرتافها بصفة التثبيت املعنوي.

 تتضمن تكلفة التثبيتات املعنوية ما يلي:

جيب أن يستجيب التثبيت منذ البداية لشروط التسجيل احملاسيب حىت ميكن إدخال تكلفته املستحقة كتثبيت -

 .معنوي

                                                           
 .136، صاملرجع السابق 1
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 .املصاريف املخصصة إلنشاء وحتضري التثبيت بقصد الشروع يف استعماله-

ة اإلنتاج تكلفة إنشاء التثبيت مثل : مصاريف املواد واخلدمات املستعملة أو املستهلكة. نستثين من تكلف-

 املصاريف السابقة )مصاريف ما قبل التطوير(، وكذلك املصاريف اإلدارية واملصاريف العامة.

 حتصيل التثبيتات املعنوية عند التبادل. -3

يف حالة تبادل التثبيتات املعنوية فإهنا تقيم ويتم إدراجها ابلقيمة العادلة، أما إذا تعذر األمر أي عند إمكانية حتديد 

 العادلة مبصداقية للتثبيت فإنه يسجل التثبيت احملصل عليه ابلقيمة احملاسبية للتثبيت املتخلي عنه.القيمة 

 احلصول على التثبيت نتيجة جتمع )اندماج(  -4

 يقيم التثبيت املعنوي يف حالة احلصول عليه يف إطار جتميع )اندماج( شركات العادلة بتاريخ احلصول عليه.

 ت املعنوية عند هناية الدورة:اثنيا: تقييم التثبيتا

 إهتالك التثبيتات املعنوية-1

عاما. ويف حالة حصول اإلهتالك يف مدة أطول أو عدم  20يفرتض أال تتجاوز املدة النفعية ألي تثبيت معنوي 

 حصوله بتاات، فإن املعلومات اخلاصة بذلك تقدم يف ملحق الكشوفات املالية.

 طريقة اإلهتالك:-2

 إبتباع الطريقة اليت تتماشى معها وتسمح هلا جبلب املنافع االقتصادية املستقبلية من أصوهلا.تقوم املؤسسة 

 ويف حالة تعذر عليها حتديد ذلك تقوم إبتباع طريقة اإلهتالك الثابت .

 تدين قيمة التثبيتات املعنوية:-3
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ملعنوي وقيمته احملاسبية الصافية بعد يف هناية كل دورة تقوم املؤسسة مبقارنة القيمة القابلة للتحصيل للتثبيت ا

اإلهتالكات وذلك إذا كان هناك دليل على أن التثبيت املعنوي فقد قيمته )تدين القيمة(. جيب أن تستبدل القيمة 

 1احملاسبية الصافية إىل القيمة القابلة للتحصيل.

 الفرع الثالث: إدراج التثبيتات املعنوية

 ظام احملاسيب املال كما يلي:تدرج التثبيتات املعنوية وفق الن

 أوال: التثبيتات املعنوية املنتجة من قبل املؤسسة

يف حالة التثبيتات املعنوية املنتجة من طرف املؤسسة البد أن تستويف مقاييس اإلدراج احملاسيب لألصول أي جيب 

 أن متيز املؤسسة خالل عملياهتا اإلنتاجية بني مرحلتني:

ال جيب أن يسجل أي عنصر معنوي متحصل عليه  IAS 38ار احملاسيب الدويل مرحلة البحث: وفقا للمعي-

خالل البحث )أو خالل مرحلة البحث عن مشروع داخلي( ضمن األصول ألن مشاريع البحث اليت تفوق 

 2اإلنتاج أو التسويق ال يستويف مقياس احتمال احلصول على منافع اقتصادية مستقبلية.

ات املتكبدة خالل مرحلة التطوير واليت جيب أن تسجل يف التثبيتات العينية إذا توفرت مرحلة التطوير: تشمل النفق

 3ما يلي:

 .هذه النفقات تسعى إلجراء تعديالت يف األصل تؤدي إىل زايدة العمر اإلنتاجي وزايدة طاقة األصل-

                                                           
1A. Kadouri, op, cite, p173.  
 .121، ص2009األوراق الزرقاء، اجلزائر،  IFRS/IASحبار حسنة، معايري احملاسبة الدولية  2
الة دراسة ح -( يف معاجلة أثر التضخم من القوائم املاليةIFRS/IAS( وفق املعايري الدولية )SCFبدوي إلياس، دور تطبيق النظام احملاسيب املايل ) 3

 .28، رسالة املاجسرت يف العلوم التجارية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، ص -مؤسسة البناء للجنوب واجلنوب الكبري



 تقييم التثبيتات وفق النظام احملاسيب املايل  الفصل الثاين: 

63 
 

رتبطة هبذه النفقات، وذلك من أن تكون للمؤسسة القصد والقدرة التقنية واملالية وغري ذلك إلجناز العمليات امل-

 .أجل اإلستعمال أو البيع

 .هذه النفقات ميكن قياسها بطريقة موثوق هبا-

 1مصاريف تطوير مثبتة : تسجل يف قيدين: -203احلساب 

 : يتم تسجيل األعباء بصفة عادية كما يلي:1القيد 

 حساب حساب البيان مدين دائن

 
          

XX 

XX ح/مصاريف 
 البنك أو موردون                     

 
512 

XX6 

 

 : تسجيل األعباء املعتربة كأصول معنوية:2القيد 

 حساب حساب البيان مدين دائن

 

XX 

XX مصاريف تطوير مثبتة 

 إنتاج مثبت ألصول معنوية           

 

731 

203 

 

 

 

 : برامج اإلعالم اآليل 204احلساب 
                                                           

 .69، ص2011، دار النشر جيطلي، 2عبد الرمحان عطية، احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل ) املخطط احملاسيب اجلديد( ط 1
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 يسجل وفق حالتني :

 اقتناء من طرف املؤسسة يسجل القيد كالتايل: احلالة األوىل : حالة

 حساب حساب البيان مدين دائن

 

Xx 

Xx برامج إعالم اآليل 

 التثبيتات -موردو                    

 

404 

204 

 احلالة الثانية : إنتاج الربامج من قبل املؤسسة تسجل وفق قيدين :

 حساب حساب البيان مدين دائن

 

Xx 

Xx مصاريف اإلنتاج 

 البنك أو الدائنون               

 

 404أو  512

XX6 

 

 حساب حساب البيان مدين دائن

 
Xx 

 

Xx برامج اإلعالم اآليل 
 إنتاج مثبت ألصول معنوية               

 
731 

204 

 : امتيازات، رخص، عالمات جتارية 205احلساب 

 حساب حساب البيان مدين دائن

 
Xx 

Xx اريةامتيازات، رخص، عالمات جت 
 بنك أو موردو التثبيتات           

 
 404أو  512

205 

 

 : فرق االقتناء 207احلساب 
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فهذا احلساب يسجل فيه فارق االقتناء سواء كان إجيابيا أو سلبيا، وميكن أن يكون هذا احلساب مدينا أو دائنا 

 ويظهر إلزاميا يف امليزانية ضمن األصول الثابتة التالية:

يف حالة خاصة وهي جتميع املؤسسات يف إطار عملية اقتناء أو انصهار أو اندماج وتبقى هاته  هذا احلساب يظهر

 احلالة غامضة من حيث املعاجلة احملاسبية وذلك راجع إىل خصوصية هذا احلساب.

 : الصول املعنوية األخرى 208احلساب 

 ظام احملاسيب املايل حساب خاص هبا.اليت مل خيصص هلا الن 208ويتم تسجيل األصول املعنوية األخرى يف ح/ 

 ويكون القيد كالتايل :

 رقم احلساب رقم احلساب البيان مدين دائن

 
Xx         

Xx ح/ التثبيتات املعنوية األخرى 

 إىل ح/ حساابت األطراف أخرى أو احلساابت التالية   

4/5 208 

 

 

 

 

 

 

 املطلب الثاين : عموميات حول التثبيتات العينية :
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رب التثبيتات العينية من األصول الثابتة املعمرة يف املنشأة )املؤسسة(، اليت ميكن التحقق من وجودها املادي، تعت

واليت تشرتيها املؤسسة بقصد امتالكها، واستخدامها يف نشاطاهتا التشغيلية. كاملباين، واألراضي وغريها. حيث يتم 

وذلك ابستخدام  IAS 16سيب املايل واملعيار احملاسيب الدويل تقييم هذه التثبيتات وفق ما جاء يف النظام احملا

 الطرق اليت تتالءم معها. وهذا ما يتم التطرق إليه بنوع من التفصيل.

 الفرع األول : مفاهيم أساسية

 تعريف التثبيتات العينية -1

ان من أجل استعماله يف يعرف التثبيت العيين يف النظام احملاسيب املايل على أنه أصل عيين مراقب حيوزه الكي

اإلنتاج، تقدمي اخلدمات، اإلجيار واالستعمال ألغراض إدارية والذي يفرتض أن تستمر مدة استعماله إىل ما بعد 

 1السنة املالية.

 االعرتاف ابلتثبيتات العينية توفر جمموعة من القواعد هي : -2

 امتالك املنشاة هلذا األصل.-

 نة.أن يزيد عمرها االقتصادي عن س-

 ائها هو التشغيل وليس إعادة بيعه.أن يكون الغرض من اقتن-

 ة الناجتة عن األصول إىل املنشأة.أن تتدفق املنافع االقتصادية املستقبلي-

 أن يتم قياس تكلفة األصول مبوثوقية.-

 

 تتكون حساابت التثبيتات العينية من احلساابت الفرعية التالية :

                                                           
 .8، مرجع سبق ذكره، ص19اجلزائرية، العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية 1
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 : 211احلساب 

ن تقسيم هذا احلساب إىل حساابت فرعية مثل أراضي للبناء، مقالع ومناجم، أراضي مهيأة، أراضي : ميك-211

 أراضي أخرى.

 عمليات هتيئة وترتيب األراضي-212

 مباين-213

 منشآت تقنية، معدات وأدوات صناعية-215

 تثبيتات أخرى عينية-218

 الفرع الثاين : تقييم التثبيتات العينية 

 ت العينية عند اتريخ دخوهلاأوال : تقييم التثبيتا

 ختضع األصول إىل التقييم منذ حلظة دخوهلا إىل املنشأة حيث هناك عدة طرق للتقييم ميكن حصرها فيما يلي :

 1فعند اتريخ الدخول إىل الذمة املالية للمنشأة، تتحدد قيمة التثبيتات وتسجل حماسبيا وفق احلاالت التالية:

 سجل بتكلفة الشراء.قتناة مبقابل تالتثبيتات امل-

 قبل املنشأة تسجل بتكلفة اإلنتاج.التثبيتات املنتجة من -

 التثبيتات املقتناة بدون مقابل نقيمها بقيمتها البيعية.-

 حالة اقتناء )شراء( التثبيتات العينية : -1

                                                           
 .72عبد الرمحان عطية، احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل، ص 1
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عاملة، وتضاف إليها تتحدد تكلفة االقتناء : من خالل سعر الشراء الناتج عن اتفاق األطراف عند اتريخ إجراء امل

احلقوق اجلمركية وغريها من الرسوم اجلبائية وكذا النفقات امللحقة املقدمة مباشرة للحصول على مراقبة العنصر 

 1ووضعه يف حالة استعمال.

تسجل التثبيتات العينية بتكلفة اقتناءها واليت حتتوي حسب النظام احملاسيب املايل املعيار احملاسيب لدويل على رقم 

16 IAS : ما يلي 

سعر الشراء خارج الرسم القابل لالسرتجاع )رسم على القيمة املضافة(، وتطرح خصومات جتارية للوصول إىل -

 التجاري يف الفاتورة(. سعر الشراء )أي الصايف

تكاليف املباشرة الضرورية لبدأ استعمال األصل مثل: مصاريف النقل )مبا فيها مصاريف املستخدمني املرتبطة -

 اريف حتضري وهتيئة املوقع ...إخل.بذلك( السليم، املناولة ، اجلمركية ، الرتكيب، أتعاب املهندسني، مص

 دة املوقع )املكان( لوضعه األصلي.املصاريف املتوقعة لتفكيك األصل، أو إعا-

 ة )إذا كانت املؤسسة ملزمة بذلك(.إنتهاء فرتة االستعمال املتوقع-

 جتارب التشغيل.-

 2عباء املتعلقة ابحليازة،كعقد املوثق ابلنسبة القتناء قطعة األرض أو املبىن بعض األ-

 ونستثىن العناصر التالية من التكلفة املسجلة:

 املصاريف اإلدارية؛ واألعباء العامة )كالتكاليف الثابتة ملصلحة الشراء(؛-

                                                           
 .25خلضر عالوي، مرجع سبق ذكره ، ص 1
 .265حنيفة بن ربيع، الواضح يف احملاسبة املالية وفق املعايري احملاسبة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص 2
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املمتدة بني هناية تركيبه )اتريخ إيقاف  املصاريف امللتزم هبا مبناسبة وضع الشييء املمتلك املثبت طوال الفرتة-

 1اجلمع لتكاليف الدخول(، واستخدامه بقدرته العادية.

تكلفة القرض املمول القتناء التثبيتات املادية، )ابستثناء تبين اخليار املرخص به فالنظام احملاسيب املايل "تكلفة -

 .IAS 23القرض" مانص عليه املعيار احملاسيب الدويل رقم حسب 

 تكلفة االقتناء = مثن الشراء + تكاليف االقتناء.

 طرق االقتناء :

 القتناء التثبيتات العينية ميكن أن منيز احلاالت التالية :

 التسديد املباشر عند االقتناء؛-

 التمويل عن طريق القروض؛-

 التمويل عن طريق اإلعاانت؛-

 اإلجيار.-

 ختتلف امعاجلة احملاسبية : وحسب اختالف طرق التسديد، واختالف طرق التمويل

 

 

 

                                                           
 07-11املتضمن تطبيق أحكام القانون رقم  156-08، األمر التنفيذي رقم 19ية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد اجلريدة الرمس 1

 .2009مارس25املتضمن النظام احملاسيب املايل، املؤرخ يف 



 تقييم التثبيتات وفق النظام احملاسيب املايل  الفصل الثاين: 

70 
 

 حالة الشراء نقدا )التسديد املباشر( :-1

ميكن للمؤسسة أن تشرتي أحد العناصر التثبيتات مع التسديد مباشرة دون انتظار مرور مهلة لذلك، ميكن أن 

 وميكن تسجيل القيد التايل : 1نستفيد من خصم تعجيل الدفع.

 الصندوق 53ح/                                             21ح/                 

 

 حالة الشراء على احلساب-2

عندما يؤجل التسديد لفرتات غري معتادة )طويلة(، يسجل األصل بسعره كما لو مت الدفع عند الشراء )نبعد أثر 

 2الزمن على القيمة(، والفرق يعترب كمصاريف مالية حتمل لفرتات القرض.

 عر املوافق لتاريخ الشراء )عند التسديد املباشر(.إذا مل حيدد الس-

 حنصل على تكلفة التثبيتات العينية بتحيني )تقيم حايل( للدفعات املسددة. مبعدل قرض مكافئ.

تكلفة االقتناء يف هذه احلالة، هي القيمة العادلة املساوية للقيمة احلالية عند اتريخ الشراء )اتريخ التسجيل( 

  تواريخ الحقة.الدفعات التسديد يف

 40ح/                                                       21ح/     

 استالم            

 

 404الفوائد                                           ح/ 661ح/     
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 احلصول على التثبيتات عن طريق رمسلة تكاليف القروض-3

إدارجها يف تكلفة االقتناء يف السابق استثناء تكاليف القروض واعتربانها مصاريف عند ذكر العناصر الواجب 

، ابستعمال طريقة اثنية للمعاجلة احملاسبية للقروض 3-326مالية. إال أن النظام احملاسيب املايل يرخص يف البند 

واملعدل يف  1986وىل يف . "تكاليف القروض" املطبق للمرة األIAS/23وهذا تطبيقا للمعيار احملاسيب الدويل 

، حيث يرخص إبدراج تكاليف القروض يف قيمة اقتناء، إنتاج أو إجناز 2003، واملؤكد عند مراجعة 1993

 األصل وذلك ابحرتام الشروط التالية:

شهرا( )مل حتدد املدة يف املعيار(  12إذا تطلب األصل مدة طويلة )حسب النظام احملاسيب املايل أكثر من -

 قبل أن يستعمل أو يباع. للتحضري

يف حالة اقرتاض األموال خصيصا للحصول على هذا األصل، فإننا جيب أن نضيف لتكلفة هذا األخري: تكلفة -

 1القرض احلقيقية املستحقة خالل الدورة )اإليراد احملصل يف حالة توظيف مؤقت للقروض احملصلة(.

 حالة إنتاج التثبيتات العينية-2

ناصر تقيمان بتكلفة اإلنتاج عند دخوهلا إىل املؤسسة : املنتجات املصنعة من قبل املؤسسة يوجد نوعان من الع

واملوجهة للبيع، والتثبيتات املنتجة من قبل املؤسسة لذاهتا حسب النظام احملاسيب املايل، فإن تكلفة اإلنتاج ألصل 

 يتم احلصول عليها عن طريق إضافة العناصر التالية :

 واد األولية.تكلفة شراء امل-

 التكاليف املباشرة لإلنتاج.-
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 التكاليف غري املباشرة لإلنتاج الثابتة واملتغرية.-

هذه التكاليف يتم احلصول عليها من حماسبة التسيري، أو يتم حتديدها بعمليات خارج احملاسبة وهي تتمثل يف 

 التكاليف احلقيقية )أو املقدرة( واحملسوبة سابقا.

 IAS 16يتعرض النظام احملاسيب املايل إىل عناصر تكلفة اإلنتاج ابلتفصيل. لكن حسب املعيار احملاسيب الدويل 

 مل فإن عناصر التكلفة هي :

التكاليف املباشرة لإل نتاج : هي تلك اليت يتم توزيعها دون حساب وسيط إىل التكلفة األصل أو اخلدمة -

 احملددة.

 لإلنتاج :التكاليف غري املباشرة -

التكاليف غري املباشرة الثابتة لإلنتاج هي اليت تبقى اثبتة مبعزل عن حجم اإلنتاج مثل : حصة إهتالك املباين -

والتجهيزات الصناعية، ويضاف عند اقتناء إهتالك تكاليف التفكيك وحصة إهتالك التثبيتات املعنوية مثل 

 مصاريف التطوير والربجميات.

رة املتغرية لإلنتاج هي اليت تتغري مباشرة أو تقريبا بشكل مباشر، وفقا حلجم اإلنتاج مثل املواد التكاليف غري املباش-

األولية غري املباشرة والبد العاملة غري املباشرة، ويتم توزيع التكاليف املتغرية لإلنتاج لكل وحدة منتجة على أساس 

 1اإلستخدام الفعلي إلنشاءات اإلنتاج.

 التثبيتات العينية عند التبادل حالة احلصول على -3

يتم تقييم التثبيتات العينية اليت حتصلت عليها املؤسسة عن طريق التبادل يف احلساابت بقيمتها العادلة، إال يف 

 احلاالت االستثنائية التالية:
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 كون عملية التبادل المتثل حقيقة جتارية.-

تبادل بصورة صادقة أو القيمة العادلة للتثبيت املتنازل عدم القدرة على حتديد القيمة العادلة لألصل موضوع ال-

 عليه يف إطار التبادل.

إذا تعذر حتديد القيمة العادلة لألصل املتحصل عليه يف إطار عملية التبادل فإنه يقيم ويسجل يف حساابت -

 املؤسسة ابلقيمة احملاسبية الصافية للتثبيت املتنازل عنه.

 ثبيتات العينيةحاالت استثنائية لتقييم الت-

 هناك عدة حاالت مل تكن مطبقة يف املخطط احملاسيب الوين عاجلها النظام احملاسيب املايل وهي :

 التثبيتات العينية القابلة للتفكيك:-1

حتديد مكوانت جزء منفصل من التثبيتات ويتم  IAS 16أجاز النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب الدويل 

 كلفة التثيت على األجراء املكونة له ويتم احملاسبة عن كل جزء على حدا.توزيع إمجايل ت

وكمثال على ذلك الطائرات واليت ميكن أن تسجل من خالل عناصر وهي هيكل الطائرة واحملركات والتجهيزات 

فإن  الكهرابئية األخرى وهي عناصر ختتلف يف فرتات استخدامها ومنه فإن معدالت إهتالكها سوف ختتلف، لذا 

 1كل عنصر يسجل على حدا.

 العناصر الصغرية )ذات القيمة الضعيفة(-2

العناصر ذات القيمة الضعيفة ميكن اعتبارها مستهلكة كلية خالل الدورة وال تسجل ضمن التثبيتات، يف هذه 

 احلالة، تسجل ضمن أعباء الدورة. مع توافق املمارسة احملاسبية مع القواعد اجلبائية.
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 ومعدات الصناعيةقطع الغيار -3

عادة ما تعترب أغلب قطع الغيار ومعدات الصناعية ضمن املخزون ويعرتف هبا كأعباء عن استخدامها، إال أن 

قطع الغيار الرئيسية واملعدات االحتياطية ميكن اعتبارها تثبيتات عينية )ممتكات، جتهيزات ومعدات( حينما تتوقع 

 املؤسسة استخدامها خالل أكثر من سنة.

 لثا : تقييم التثبيتات العينية يف هناية الدورةاث

تتميز جل التثبيتات العينية عن غريها من عناصر امليزانية أبن هلا عمر إنتاجي حمدد، وتكون أكثر من السنة املالية، 

مما يؤدي إىل إهتالك التثبيت أثناء خدمته خالل عمره اإلنتاجي. كما تنخفض قيمة هذه التثبيتات إما بسبب 

 1ستعمال أو التطور التكنولوجي.اإل

 إهتالك التثبيتات العينية-1  

فحسب النظام احملاسيب املايل "اإلهتالك " هو استهالك املنافع االقتصادية املرتبطة أبصل عيين أو معنوي، ويتم 

لإلهتالك جيب حسابه كعبء إال إذا كان مدجما يف القيمة احملاسبية ألصل أنتجته لنفسها. بعد توزيع املبلغ القابل 

 2مراعاة القيمة الباقية احملتملة هلذا األصل أثناء الفرتة النفعية.

وهو كذلك توزيع لتكلفة األصل على عمره اإلنتاجي، ليحصل على الفرتات املخصصة وفق أساس اإلستحقاق -

 3خصما على إيرادات نفس الفرتة.
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اإلقتصادية هلذا األصل، حيث جند اإلهتالك إن طريقة إهتالك أي أصل هي انعكاس لتطور استهالك املنافع 

 اخلطي، اإلهتالك املتناقص، طريقة وحدات اإلنتاج، اإلهتالك املتزايد.

هذا وجيب إعادة النظر يف طريقة اإلهتالك، املدة النفعية والقيمة املتبقية بشكل دوري، وإذا كانت التوقعات تشري 

 ديل خمصصات اإلهتالك للفرتة اجلارية والفرتات املستقبلية.إىل إختالف كبري عن التقديرات السابقة فيجب تع

تعاجل األراضي واملباين كال على حدة حىت ولو مت اقتناؤها معا، فالبناءات هي أصول قابلة لإلهتالك، بينما تعد 

 األراضي على العموم أصول غري قابلة لإلهتالك.

 ونذكر فيما يلي :أسباب اإلهتالك : 

 استخدام األصل، عامل الزمن والتطور التكنولوجي. واليت تتمثل يف مدة

 : تتنوع طرق اإلهتالك املطبقة يف النظام احملاسيب املايل وهي : طرق اإلهتالك

: عملية إهتالك التثبيت تقتضي توزيع تكلفة األصل الثابت على سنوات عمر األصل  طريقة اإلهتالك الثابت

 طرق اإلهتالك. اإلنتاجي، كما تعترب هذه الطريقة من أسهل

 قيمة اخلردة –قسط اإلهتالك =    كلفة التثبيت 

 )العمر اإلنتاجي للتثبيت(                        

 تعين هذه الطريقة نفس القسط لكل من سنوات العمر اإلنتاجي للتثبيت.

يث تستعمل : يتم احتساب قسط  اإلهتالك بصورة متناقصة من سنة إىل أخرى حباملتناقص اإلهتالك طريقة

السنة األوىل قسط أكرب من السنة اليت تليها وهكذا حىت هناية حياة التثبيت املستهلك ويفضل من الكثري من 
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الشركات قيام بطريقة القسط املتناقص نظرا لسرعتها يف استهالك التثبيت يف السنوات األوىل من حياته الذي يقدم 

 ية كلما اخنفض قسط اإلهتالك.هبا أكرب إنتاجية، كلما اخنفضت القيمة الدفرت 

: تعتمد هذه الطريقة عند احتساب القسط على وحدات اإلنتاج، حبيث طريقة اإلهتالك حسب وحدات اإلنتاج

 1يقدر عمر التثبيت على اساس الوحدات اليت ينتجها، وحيسب معدل اإلهتالك وفق العالقة التالية.

 اخلردة –التكلفة 

 عدد وحدات اإلنتاج التقديري

 هناية كل سنة، حيدد قسط اإلهتالك الواجب تسجيله، يضرب املعدل يف عدد وحدات اإلنتاج احملققة خالل يف

العام، ولقد أضاف النظام احملاسيب املايل على املعيار احملاسيب الدويل طريقة اإلهتالك املتزايد والذي يؤدي إىل عبئ 

 متزايد على مدة األصل النفعية.

 : واليت تؤدي إىل عبء متزايد خالل فرتات زمنية منتظمة.ايدطريقة اإلهتالك املتز 

 تدين القيمة للتثبيتات العينية :-2

 مفهوم خسارة القيمة :-أ

عرف النظام احملاسيب املايل خسارة يف القيمة "أبهنا فائض القيمة احملاسبية للصول عن قيمتها الواجب التحصيل".  

ابلنسبة لكل أصل وهذا هبدف زايدة قيمة اخلسارة أو ختفيضها  على مراجعة اخلسارة املدرجة SCFكما نص  
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تبعا لتطور القيمة القابلة للتحصيل لألصل املعين، وتكون هذه املراجعة والتعديل يف خسارة القيمة يف هناية السنة 

 1املالية.

احملاسيب الدويل رقم  األحداث اليت ميكن أن تشري إىل حدوث فقدان يف قيمة مؤشرات تدين القيمة : حيدد املعيار

16 IAS . 

 ، وتوجد مؤشرات داخلية وخارجية وهي كالتايل : 2التثبيت العيين املهتلك وغري قابل لإلهتالك

 :الداخلية املؤشرات-

 التقادم أو التلف الفيزايئي لألصل.-

 مما يؤثر سلبا على عائداته. تغري منط استعمال األصل-

 املؤشرات اخلارجية :-

 مة السوقية لألصل.اخنفاض القي-

 تسجيل تغريات يف احمليط التقين للمؤسسة والقانوين واإلقتصادي؛-

تطور نسب الفائدة يف السوق وما يرتبط مع هذا لالرتفاع من تضخمات يف نسب التحيني املستعملة يف -

 حساب قيمة منفة األصول، مما يؤثر سلبا على القيمة القابلة لالسرتجاع.
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 رة قيمة التثبيتمراحل إثبات خسا-ب

عند تقدير املؤسسة وفحصها ألصوهلا يف اتريخ إقفال احلساابت، وكان هناك مؤشر )داخلي أو خارجي( يدل 

 على أن التثبيت فقد من قيمته، فإن املؤسسة تقوم بتقييم القيمة القابلة للتحصيل وذلك:

يمته النفعية، إذا صارت القيمة القابلة تقييم القيمة القابلة للتحصيل أبعلى قيمة بني مثن البيع الصايف وق-

للتحصيل ألي أصل أقل من القيمة احملاسبية الصافية بعد اإلهتالك، فإن هذه القيمة تنخفض إىل القيمة القابلة 

 للتحصيل عن طريق إثبات خسارة يف القيمة.

 ارجيةالنفقات اخل –القيمة النفعية = القيمة احملينة للنفقات الداخلة املستقبلية لألصل 

 مصاريف البيع )تكاليف اخلروج( –مثن البيع الصايف = القيمة العادلة لألصل 

تتمثل تكاليف اخلروج يف مصاريف العقود، ومصاريف رفع البضاعة وإعداد املوقع ابستثناء األعباء املالية وأعباء 

 1الضريبة على النتيجة.

 اسرتجاع خسارة القيمة :-ج

للحساابت ما إذا كان هناك مؤشر يدل على أن اخلسارة يف القيمة املدرجة يف  تقدر املؤسسة عند كل إقفال-

احلساابت لألصل خالل السنوات املالية السابقة مل تعد موجودة أو اخنفضت عند توفر هذا املؤشر فإن املؤسسة 

 تقدر قيمة األصل القابلة للتحصيل.

الية ضمن املنتجات يف حساب النتائج عندما تصبح يؤخذ خبسارة القيمة املثبتة ألي أصل خالل السنوات امل-

قيمة هذا األصل القابلة للتحصيل أكرب من قيمته احملاسبية، وحينها يعمد إىل زايدة القيمة احملاسبية لألصل مبا 
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يناسب قيمته القابلة للتحصيل، لكن دون جتاوز القيمة احملاسبية الصايف اليت يتم حتديدها يف حالة ما إذا مل يتم 

 1إدراج أي خسارة قيمة يف احلساابت ابلنسبة إىل هذا األصل خالل اسنوات املالية السابقة.

 الفرع الثالث : إدراج التثبيتات العينية

 2تسجل التثبيتات العينية يف اجلانب املدين حيث دخوهلا حتت رقابة الكيان سواء كانت :

 بقيمة األسهم.-

 بتكلفة الشراء.-

 بتكلفة اإلنتاج -

 اجلانب الثاين للمعاجة والذي نقصد به اجلانب الدائن ويستخدم حسب احلالة.أما 

رأس املال  101احلالة األوىل : فإذا دخلت التثبيتات عن طريق قيمة اإلسهام فإن احلساب الدائن يكون إما 

ول رأس الصادر أو راس مال الشركة أو األموال املخصصة أو أموال االستغالل، أو حساب الشركاء. عميات ح

 ، حيث تكون القيود كمايلي حسب ما تبني احلالة األوىل :456ح/–املال 

 رقم احلساب رقم احلساب البيان مدين  دائن

 
Xx 

 

Xx من ح/ التثبيتات العينية 
 إىل ح/ أصول مملوكة حيازة بواسطة إسهام خاصة  

 
101 

21 

 أو

 رقم احلساب رقم احلساب البيان مدين  دائن

 
Xx 

Xx  /العمليات على رأس املال –الشركاء من ح 
 إىل ح/ أصول مملوكة حيازة بواسطة إسهام خاصة

 
101 

456 

 

                                                           
 .41مرجع نفسه، ص 1
 .09مصطفى عوادي، املعاجلة احملاسبية الهتالك التثبيتات حسب النظام احملاسيب املايل، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 رقم احلساب رقم احلساب البيان مدين  دائن

 
Xx 

Xx من ح/ التثبيتات العينية 
العمليات عن رأس املال حيازة  –إىل ح/ الشركاء    

 بواسطة إسهام الشركاء

 
456 

21 

 كانت التثبيتات العينية دخلت بتكلفة الشراء يكون القيد كالتايل :  احلالة الثانية: إذا

 رقم احلساب رقم احلساب البيان مدين  دائن

 
Xx 

Xx  من ح/ التثبيتات العينية 
 إىل ح/ موردو التثبيتات حيازة عن طريق الشراء

 
404 

21 

 اإلنتاج يكون القيد كالتايل : احلالة الثالثة : وإذا كانت التثبيتات أو األصول العينية دخلت بتكلفة

 رقم احلساب رقم احلساب البيان مدين  دائن

 
Xx 

Xx ح/ التثبيتات العينية 
 إىل ح/ اإلنتاج املثبت دخول بواسطة إنتاج   

 
73 

21 

 

 يف هناية الدورة : يسجل اإلهتالك وخسارة القيمة كما يلي :-

 رقم احلساب رقم احلساب البيان مدين دائن

 
Xx 

Xx صصات اإلهتالكات التثبيتاتخم 
 إهتالك التثبيتات العينية                         

 
281 

681 

 يتم تسجيل اخلسارة يف القيد التايل :

 رقم احلساب رقم احلساب البيان مدين  دائن

 
Xx 

Xx خمصصات اإلهتالكات التثبيتات 
 خسائر القيمة عن التثبيتات العينية            

 
291 

681 
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 املطلب الثالث : التثبيتات املالية

تعترب التثبيتات املالية هي أيضا من التثبيتات اليت هلا أمهية ابلغة لدى املؤسسات كوهنا تستخدم يف جلب فوائض 

القيم، عن طريق توظيفها وكذلك حتصيل فوائد من ورائها. ومنه فالنظام احملاسيب املايل خصص هلا مفاهيم وقواعد 

 وتقييمها وهذا ما سوف نتناوله ضمن هذا املطلب.تنظم إدراجها 

 الفرع األول : مفهوم التثبيتات املالية :

تعرف التثبيتات املالية على أهنا تلك القيم املنقولة اليت حتوزها املؤسسة ليس لغرض البيع وإمنا ال ستعماهلا بصفة 

 واليت تشتمل على أربعة أنواع وهي : 1دائمة أي لعدة سنوات.

 املسامهة واحلساابت الدائنة امللحقة. سندات-

 السندات املثبتة لنشاط احملفظة.-

 السندات املثبتة األخرى.-

 القروض واحلساابت الدائنة.-

 وتشتمل على : حساابت التثبيتات املالية:-2

 مسامهات وحساابت دائنة ملحقة ابملسامهات  -26ح/

 سندات الفروع -261

 سندات مسامهة أخرى. -262

                                                           
دراسات االقتصادية واملالية منشورات مصطفى عوادي، املعاجلة احملاسبية الهتالك التثبيتات حسب النظام احملاسيب املايل )مع دراسة حاالت(، جملة ال 1

 .125، ص2012، 5جامعة الوادي، العدد 
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 ندات مسامهة مقومة بواسطة املعادلة )التكافؤ(.س -265

 دفعات مستحقة على سندات املسامهة غري احملررة. -269

 تثبيتات مالية أخرى؛ -27ح/

 السندات املثبتة األخرى غري السندات املثبتة اخلاصة بنشاط احملفظة. -271

 سندات ممثلة حلق الدين. -272

 سندات مثبتة خاصة بنشاط احملفظة. -273

 القروض واحلساابت الدائنة اخلاصة بعقد إجيار التمويل. -274

 ودائع وكفاالت مدفوعة. -275

 حساابت دائنة أخرى. -276

 تسديدات مستحقة على السندات املثبتة غري حمررة. -279

 (26أوال : تقييم املسامهات والديون املرتبطة ابملسامهات )ح/

 التقييم األويل :-1

تكون يف التثبيت مقيمة ابلتكلفة اليت هي القيمة احلقيقية اليت متثل تكلفة شرائها أي سعر  هذه التثبيتات جيب أن

شراء هذه التثبيتات املالية مضاف إليها كامل املصاريف اقتناءهاا سواء من طرف البنوك أو الشركات البورصة 

 1.للمقابل املقدم أو املستلم إلقتناء التثبيت عند احليازة على سندات مسامهة

                                                           
1. micheline friédérich, comptabilité financière, 12ém édition     georges langlois 

foucher vanves France, 2007, p183.          
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 التقييم يف هناية الدورة احملاسبية:-2

تقيم املسامهات يف الفروع )املؤسسات املشرتكة أو الوحدات اجملتمعة( عند إقفال السنة املالية ابلتكلفة املهتلكة، أم 

ابلنسبة للمؤسسات األجنبية فإهنا ختضع إىل التغيري يف العملة واليت تشكل أرابحا وخسائر يف الصرف جيب 

 حسب احلالة يف األعباء املالية أو النواتج املالية للسنة املالية.تسجيلها 

: تقييم املسامهات يف الفروع )املؤسسات املشرتكة أو اوحدات التقييم عند التنازل عن التثبيتات املالية-3

إىل التغري يف  اجملتمعة( عند إقفال السنة املالية ابلتكلفة املهتلكة، أما ابلنسبة للمؤسسات األجنبية فإهنا ختضع

العملة واليت تشكل أرابحا وخسائر يف الصرف جيب تسجيلها حسب احلالة يف األعباء املالية أو النواتج املالية 

 للسنة املالية.

 (27اثنيا : تقييم التثبيتات املالية األخرى )ح/

 التقييم الدويل :-1

حملفظة اليت التنوي املؤسسة أو ال يسعه بيعها وهي السندات من غري سندات املسامهة، والسندات املثبتة لنشاط ا

، حيث جيعل هذا 1يف األجل القصري، وقد يتعلق األمر بسندات يكاد احتيازها املستدمي أكثر مما يرغب فيه

احلساب مدين بتكلفة االقتناء مقابل جعل أحد احلسبات املالية أو الغري دائمة أو عمالء مشكوك فيهم يف حالة 

 ونية لعمالء مشكوك فيهم.قبضها مقابل مدي

 

 

 

                                                           
 127، ص2010احلديث للكتاب، اجلزائر، مصطفى طويل، النظام احملاسيب املايل اجلزائري اجلديد، دار  1
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 التقييم يف هناية الدورة احملاسبية :-2

 يتم تقييم التثبيتات املالية األخرى ابلتكلفة املهتلكة.

 التقييم عند التنازل عن التثبيتات املالية-3

ادة البيع وإمنا املعروف أن التثبيتات اليت حتوزها املؤسسة سواء أكانت عينية أو معنوية أو مالية ال تكون موجهة إلع

 استغالهلا بقدر اإلمكان مع التدقيق يف حالتها وكذا منفعتها. وتعترب التثبيتات املالية من بني التثبيتات 

وعند التنازل عن التثبيتات املالية البد من املقارنة  1غري قابلة لالهتالك كالتثبيتات املعنوية والعينية )حالة األراضي(

 قتناء فإذا كان :بني سعر التنازل وسعر اإل

 767سعر التنازل أكرب تكلفة االقتناء يسجل الفرق يف ح/

 وإذا كان :

 667سعر التنازل أقل تكلفة االقتناء الفرق يف ح/ 

 767تكلفة االقتناء يسجل الفرق يف ح/ <فإذا كان : سعر التنازل 

 .667تكلفة االقتناء يسجل الفرق يف ح/  >وإذا كان : سعر التنازل 

 لثالث : إدراج التثبيتات املاليةالفرع ا

 املسامهات والديون املرتبطة ابملسامهات 26أوال : احلساب 

                                                           
يري احملاسبية الدولية يومي ابراهيم مزيزد، بوعافية رشيد، املعاجلة احملاسبية لألصول الثابتة املالية، امللتقى الدويل األول حول اإلطار املفاهيمي يف ظل املعا 1

 .12، ص2009أكتوبر، جامعة سعد دحلب، البليدة، 15إىل13
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التسجيل األول : جيعل هذا احلساب مدينا بقيمة االقتناء أو حصة املسامهة )قيمة األسهم(، وكذلك ابحلقوق -1

 اابت الغري.املتعلقة ابألسهم ويقابله يف اجلانب الدائن إحدى احلساابت املالية أو حس

 حساب حساب البيان مدين  دائن

 
Xx 
Xx 

Xx  املسامهات والديون املرتبطة ابملسامهات 
 احلساابت املالية                            
 حساابت الغري                              

 
5 
4 

26 

 التسجيل عند هناية الدورة-2

ابلة للتحصيل أقل من القيمة احملاسبية الصافية تسجل خسارة يف حالة اخنفاض قيمة السندات أي القيمة الق-

 القيمة كالتايل :

 التسجيل احملاسيب عند التنازل :-3

 يف حالة الربح-

 يف حالة اخلسارة-

 حساب حساب البيان مدين دائن

 
 
 

Xx 
Xx 

 
Xx 

 
Xx 

 حساابت املالية
 اخلسارة( -األعباء العملياتية األخرى )القيم الناقصة

 تثبيت مايل )قيمة االقتناء(          
ربح( بيان -املنتوجات العملياتية األخرى)القيمة الزائدة

 النتازل عن سندات املسامهة

 
 
 

Xx 26 
Xx 75 

Xx 5 
Xx 65 
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 تثبيتات مالية أخرى 27اثنيا : احلساب

 :مدينا مقابل احلساابت املالية دائنا كما يلي  27التسجيل األوىل :وذلك جبعل احلساب -1

 حساب حساب البيان مدين  دائن

 
Xx 

Xx قيمة التثبيتات املالية األخرى 
 حساابت املالية                                

 
Xx 5 

27 

 التسجيل عند هناية الدورة-2

 يف حالة اخنفاض قيمة السندات أي القيمة القابلة للتحصيل أثل من القيمة احملاسبية الصافية -

 ة ويكون كالتايل :تثبيت تدين القيم

 حساب حساب البيان مدين دائن

 
Xx 

Xx خمصصات االهتالك 
 خسائر القيمة عن التثبيتات مالية            

 
297 

681 

 التسجيل احملاسيب عند التنازل : -2-3-

 يف حالة الربح نسجل القيد التايل :-

 حساب حساب البيان مدين دائن

 
 

Xx 
Xx 

Xx 
Xx 

 البنك
 عن التثبيتات ماليةخسائر القيمة 

 تثبيتات مالية أخرى                           
 األرابح الصافية عن عمليات بيع األصول    

 
 

27 
767 

512 
297 
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 يف حالة اخلسارة نسجل القيد التايل :-

 حساب حساب البيان مدين دائن

 
 
 

Xx 

 Xx 
 Xx 
 Xx 

 البنك
 خسائر القيمة عن التثبيتات املالية

 ر الصافية عن عمليات بيع األصولاخلسائ
 تثبيتات مالية أخرى                              

 
 
 

27 

512 
297 
667 

 املبحث الثاين : حاالت خاصة يف تقييم التثبيتات

قد تتلقى املؤسسة يف بعض األحيان صعوابت عند تقييمها لبعض عناصر التثبيتات من بينها عقود اإلجيار 

ن النظام احملاسيب املايل عاجل هذا النقص وسهل من عملية املعاجلة احملاسبية ملثل هذه العناصر واإلعاانت ، إال أ

 وهذا ما سنتطرق له كالتايل.

 املطلب األول : عقود اإلجيار التمويلي

قد تلجأ املؤسسة يف بعض األحيان إىل إنشاء التزام بينها وبني متعامل خارجي، على أتجري واستئجار أحد 

الثابتة، بغرض التعامل هبا حيث ميز النظام احملاسيب املايل بني نوعني منها وخصص معاجلة حماسبية هلا  األصول

 وفق شروط معينة.

 الفرع األول: تعريف عقود اإلجيار

عقد التأجري هو عقد بني املؤجر واملستأجر الذي يعطى املستأجر احلق يف استخدام أصل معني مثل معدات أو 

 1مملوك للمؤجر يتنازل عن جزء كبري وليس كل امللكية اخلصة أبصل.آالت أو خالفه 

وعقد التأجري يتفق عليه بني املؤجر واملستأجر وختتلف شروطه من عقد آلخر. وفرتة التأجري قد ترتاوح بني فرتة 

 قصرية إىل طوال فرتة حياة االقتصادية املتوقعة لألصل.
                                                           

 .575، ص2009، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، 2طفى الدهرواي، احملاسبة املتوسطة وفقا ملعايري احملاسبة املالية، طكمال الدين مص 1
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املتعلق ابالعتماد اإلجياري املؤرخ يف  09-96وىل من األمر أما املشرع اجلزائري فقد عرف يف املادة األ

 قرض اإلجيار على أنه: "عملية جتارية ومالية : 10/01/1996

يتم حتقيقها من قبل البنوك واملؤسسات املالية أو شركة أتجري مؤهلة قانوان ومعتمدة صراحة هبذه الصفة مع -

 ، أشخاص طبعني كانوا أو معنويني اتبعني للقانون العام أو اخلاص؛املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني أو األجانب

تكون قائمة على عقد إجيار ميكن أن يتضمن حق اخليار ابلشراء لصاحل املستأجر، وتتعلق فقط أبصول منقولة -

 1أو غري منقولة ذات اإلستعمال املهين أو ابحملالت التجارية أو ابملؤسسات حرفية.

 ف عقود اإلجيارالفرع الثاين : تصني

صنف النظام احملاسيب املايل عقود اإلجيار إىل متويلية وتشغيلية حيث ترتب على األوىل عملية كلي للمخاطر 

واملنافع  املرتبة ابألصل املستأجر مع حتويل أو عدم حتويل امللكية تلك عند هناية مدة العقد وأي عقد آخر غري 

ألمر يتوقف على واقع املعاملة التجارية )الصفقة( بدال من شكل العقد عقد إجيار متويلي فهو إجيار بسيط وهذا ا

 2أو صفقة.

 عقود اإلجيار ابلنسبة للمستأجر إىل : IAS  17يصنف املعيار

اإلجيار التشغيلي : يف هذا النوع ينتفع املستأجر ابألصل دون أن يكون مسؤوال عن األعطال قد حتدث له -

لصيانة واإلصالح، ولذا يسمى قرض اإلجيار التشغيلي استئجار اخلدمة. ألنه يوفر ويتكفل املؤجر إبجراء عمليات ا

 للمستأجر خدميت التمويل والصيانة.

 وهذه األخرية اليت تؤخذ يف احلسبان عند حتديد قيمة اإلجيار الذي يدفعه املستأجر.

                                                           
 .25، ص14/01/1996، املؤرخ يف 3املتعلق ابالعتماد اإلجياري، العدد 09-96اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، األمر رقم  1
، رسالة ماجيسرت يف علوم التسيري،  EURLELIDIاسيب عن قرض االجيار يف النظام احملاسيب املايل، دراسة حالة سوسن زيرق، االفصاح احمل 2

 .53، ص2012م، سكيكدة، 1955أوت20جامعة 
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إىل أجهزة كمبيوتر والسيارات  خصائص هذا النوع من اإلجيار أنه يشتمل كل أنواع األصول من اآلالت واملعدات

 وحىت الطائرات. إضافة إىل ذلك فإن ما مييزه هو إمكانية إلغائه من طرف املستأجر قبل هناية مدة العقد.

: هو ذلك العقد الذي ينتقل جوهراي للمستأجر املنافع واملخاطر املرتبطة أصل مامع إمكانية  اإلجيار التمويلي-

 1 إىل املستأجر، كما يطلق عليه أيضا اإلجيار الرأمسايل.انتقال هذه امللكية يف األخري

يتميز به هذا النوع هو أن املؤجر ال يقدم خدمة الصيانة لألصول املؤجرة ويتحمل املستأجر كما أنه عقد غري  

 قابل لإللغاء ولو طلب املستأجر نسخه.

 مميزات اإلجيار التمويلي :

 :ميتاز اإلجيار التمويلي بعدة خصائص منها

 خيفض من تكلفة اإلفالس ابلنسبة للمؤجر ألنه أفضل حاال من املقرض؛-

حيقق اإلجيار قدرا من املرونة للمؤسسة املستأجرة ألنه يقيها حتمل األصل خالل الفرتة اليت الحتتاجه فيها، فهناك -

 عقد إجيار قصري األجل أو طويل األجل؛

 ية صيانة األصل خصوصا إذا كان األصل شديد التعقيد؛عقد اإلجيار كامل اخلدمة يلقي على املؤجر مسؤول-

حتقيق مزااي ضريبة خصوصا إذا كانت الفورات الضريبة عن قسط اإلجيار تفوق القيمة احلالية للوفورات  النامجة -

 عن اإلهتالك؛

 التخلص من قيود االفرتاض، كما جينب اإلجراءات املعقدة للشراء؛-

 1االت أخرى.توفري األموال الستخدامها يف جم-
                                                           

رسالة ماجيسرت يف علوم عادل عاشور، اثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية على احملتوى املعلومايت للقوائم املالية، دراسة حالة جممع  رايض سطيف، ر  1
 .69، ص2006التسيري، جامعة عمار ثليجي، األغواط، 
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 الفرع الثالث : املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار 

 تتم املعاجلة احملاسبية لقرض اإلجيار كما يلي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .68املرجع السابق، ص 1
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 املطلب الثاين : اإلعاانت

مبقابل  قد تضطر املؤسسات يف بعض األحيان إىل احلصول على بعض املساعدات اليت تقدمها الدولة هلا ولكن

 اإللتزام ببعض الشروط. ولقد خصص النظام احملاسيب املايل ملثل هذا النوع معاجلة حماسبية خاصة هبا.

 الفرع األول : تعريف اإلعاانت

( اإلعاانت أبهنا : عبارة عن مساعدات حكومية يف صورة IAS 41( و )IAS 20تعرف املعايري الدولية )

 1إلتزامها ابلوفاء بشروط معينة تتعلق أبنشطتها. حتويل موارد اقتصادية للمنشأة مقابل

هناك ثالث أنواع رئيسية من اإلعاانت العمومية والنظام احملاسيب املايل مييز بني نوعني من اإلعاانت املستلمة من 

 2قبل املؤسسات نذكر منها :

 إعاانت االستغالل : -أ

ات اليت تنشط يف قطاع مشجع من طرف الدولة.  هذا النوع من اإلعاانت مينح لغرض تدعيم حجم عوائد املؤسس

 كما ميكن أن متنح لتغطية أعباء تواجهها املؤسسة لغرض املصلحة العامة.

 إعاانت التوازن : -ب

هذا النوع من اإلعاانت مينح للمؤسسات اليت تنشط يف قطاعات اسرتاتيجية واليت حققت نتائج سلبية يف دورة 

 معينة.

 إعاانت االستثمار : -ج

 ذا النوع من اإلعاانت لغرض مساعدة املؤسسات أو املستثمرين على توسيع النشاط أو جتديد التثبيتات.ه
                                                           

 .108، ص2010، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، 1أمحد حممد أبو مشالة، معايري احملاسبة الدولية واإلبالغ املايل، ط 1
2. tion, dunod, 2006, p1803eme edi pratique du normes IFRS,-Robert OBERT  
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كما ميكن أن يكون حتفيز لالستثمار يف املناطق النائية من خالل إعاانت االستثمار املتمثلة يف العقارات املمنوحة 

 للمستثمرين.

 الفرع الثاين : إدارج اإلعاانت

 1اسبية إلعاانت االستغالل :املعاجلة احمل-1

 يتم تسجيل اإلعانة وفق القيد التايل :

 حساب حساب البيان مدين دائن

 
 

Xx 

Xx دولة. تعاونيات عمومية 
 

 إعاانت االستغالل األخرى    
 

 
 

748     

441 
 

 املعاجلة احملاسبية إلعاانت التوازن :-2

 تقيد إعاانت التوازن عل مرحلتني كالتايل :

 تسجيل إشعار قبول الطلب :مرحلة -

 حساب حساب البيان مدين  دائن

 
 

Xx 

Xx دولة. تعاونيات عمومية 
 

 إعاانت التوازن              

 
 

741 

441 
 

 

 
                                                           

ر معايري احملاسبة زبري عياش، نصر الدين عيساوي، إشكالية جودة تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف اجلزائر بني الواقع والتطبيق، امللتقى الدويل حول دو  1
 .202-201( يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات، ص IPSAS-IFRS-IASالدولية )
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 مرحلة حتصيل اإلعانة :-

 حساب حساب البيان مدين دائن

 
 

Xx 

Xx إعاانت التوازن 
 

 دولة. تعاونيات عمومية        

 
 

411 

741 

 1حملاسبية إلعاانت االستثمار :املعاجلة ا-3

 تقيد إعاانت االستثمار على مرحلتني :

 مرحلة األوىل : تسجيل إشعار قبول الطلب-

 حساب حساب البيان مدين دائن

 
 

Xx 

Xx دولة. تعاونيات عمومية 
 

 إعاانت التجهيز                            

 
 

131 

441 
 

 املرحلة الثانية : حتصيل اإلعانة-

 حساب حساب البيان مدين دائن

 
 

Xx 

Xx إعاانت التجهيز 
 

 دولة. تعاونيات عمومية     

 
 

411 

131 

 كل هناية سنة يسجل قسط اهتالك إلعانة االستثمار  املمنوحة كما يلي :-

 حساب حساب البيان مدين دائن

 
 

Xx 

Xx منتوجات أخرى وأعباء مؤجلة 
 

السنة أقساط. وإعاانت االستثمار احملولة لنتيجة 
 املالية

 
 

754 

138 

                                                           
 .202صر ادين عيساوي، املرجع السابق، صزبري عياش، ن 1
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 املبحث الثالث : إعادة تقييم التثبيتات

يعتمد تقييم التثبيتات على أسس من بينها التكلفة التارخيية، كما رأينا سابقا، إال أنه يف بعض األحيان يتم اللجوء 

إعادة التقييم أو إل بعض املعاجلات احملاسبية األخرى من اجل حتديد قيمة ذلك العنصر من التثبيتات أال وهي 

 مايعرف ابلتقييم الالحق ومن خالل هذا سيتم توضيح ذلك.

 املطلب األول : مفهوم التقييم وقواعده

يعد التقييم من أهم الوسائل داخل املؤسسة حيث يعتمد عليه يف حتديد قيمة العناصر املادية واملعنوية والذي 

 يل من إعادة التقييم والقيمة العادلة.تعددت طرقه من خالل ما جاء يف النظام احملاسيب املا

 الفرع األول : مفهوم التقييم

 ميكننا إعطاء التعاريف التالية للتقييم عل سبيل الذكر ال احلصر، وهي :

التعريف األول : التقييم عموما هو الوصول إىل حتديد السعر أو بكل بساطة إىل تقدير منطقة التفاوض بني 

 املشرتي والبائع.

لثاين : التقييم هو عنصر وتقدير قيمة أصول وخصوم مؤسسة هبدف الوصول إىل صاف قيمة تلك التعريف ا

 1األصول بغض النظر عن الطريقة اليت ميكن إتباعها لتقدير تلك القيمة.

 

 

                                                           
اجلزائر، بكاري بلخري، أثر التقييم املايل على مسار الشراكة ابلنسبة ملؤسسات قطاع احملروقات يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة  1

 .14، ص2010
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 املطلب الثاين : طرق التقييم

بادئ احملاسبة اليت حتكم إعداد القوائم التقييم وفق مبدأ التكلفة التارخيية : يعترب مبدأ التكلفة التارخيية من أهم امل-أ

املالية، ومبوجبه يتم إثبات أصول والتزامات املؤسسة حسب السعر املسجل ضمن ميزانية املؤسسة يف اتريخ اقتناء 

األصل أو نشوء التزام، كما أنه ال يعكس الواقع ذلك أنه يف حالة البيع مثال يكون السعر املدفوع اقل أو أعلى من 

 سجل هبا االستثمار العيين.القيمة امل

 إجيابياهتا : من اإلجيابيات اليت متتاز هبا ما يلي :

املوضوعية وهي امليزة األساسية اليت تسجل لصاحل منهج التكلفة التارخيية، وموثوقية القياس احملاسيب وقابليته -

تقرر عما وقع وليس عن تغريات القيم  للتحقيق، وتزداد هذه املزااي يف رأي املدافعني العتقادهم أن احملاسبة جيب أن

 ألن احملاسبة مل تكن أبدا أداة لقياس القيمة فيهما، وإمنا هي حماسبة تكاليف فعلية؛

مفهوم الثبات حيث أن أساس التكلفة التارخيية يقضي أن األصول واخلصوم تظل مقومة ابلتكلفة من فرتة إل -

 أخرى بغض النظر عن أي تغريات يف األشعار؛

وحدة القياس يقضي ابستخدام الوحدات النقدية األصلية يف اإلثبات وجتاهل أي تغيري يف قيمتها نتيجة  فرض-

 التضخم واالنكماش.

 1عيوهبا : عل الرغم من مزااي استخدامها إال أهنا تعرضت للكثري من االنتقادات اليت منها ما يلي :

حدة النقد، فتصبح القوائم املالية مثبتة بوحدات نقدية غري جتاهل املبدأ للتغريات احلاصلة يف القوة الشرائية لو -

 متجانسة القيمة على مدى الفرتات الزمنية املتعاقبة، مما يؤثر على مصداقية القوائم املالية؛

                                                           
، رسالة ماجيسرت غري منشورة، جامعة سعد SCF( دراسة حالة IAS-SIFRقودري حممد، قياس بنود القوائم املالية وفق معايري احملاسبة الدولية ) 1

 18، ص2010دحلب، البليدة، 
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إن عدم التجانس يف مقابلة إيرادات متثل القيمة اجلارية مع املصروفات ممثلة بقيم اترخيية ختتلف الختالف -

حدثت فيها، يؤدي إىل عدم الدقة يف قياس نتائج األعمال على أساس مقابلة اإليرادات  األوقات اليت

 ابملصروفات، وأتثر ذلك على التغري يف بنود قائمة حقوق امللكية؛

إن استخدام القوائم املالية املعدة على أساس التكلفة التارخيية، قد تؤدي إىل قرارات واستنتاجات قد تكون -

درة املؤسسة إىل حتقيق األرابح، وابلتايل اختاذ قرارت خاطئة فيما خيص تقومي األداء اإلداري. خاطئة على مدى ق

 وتقومي املؤسسة على احملافظة على رأس املال سليما من الناحية االقتصادية.

الذي ميكن أن التقييم وفق القيمة العادلة : تعرف القيمة العادلة يف ظل معايري احملاسبية الدولية أبهنا املبلغ  -ب

 1يتبادل به األصل ما بني املشرتي وابئع يتوافر لدى كل منها الدراية والرغبة يف إمتام املبادلة.

كما تعرف جلنة معايري احملاسبية الدولية التابعة الحتاد احملاسبة مفهوم القيمة العادلة يف العديد من معايري احملاسبة -

ن تتم مبادلة األصل به أو سداد االلتزام بني أطراف مطلعة وراغبة يف التعامل اليت أصدرهتا أبهنا املبلغ الذي ميكن أ

 على أساس جتاري حبث.

كما تعرف القيمة العادلة لألصل على أهنا ذلك املبلغ الذي يتم بواسطته بيع أو شراء األصل من خالل عملية 

 التصفية.تبادلية حقيقية بني أطراف مطلعة وراغبة يف التبادل، بعيدا عن ظروف 

 إجيابياهتا : من اإلجيابيات اليت تتميز هبا :

إن معلومات القيمة العادلة تؤدي إىل االرتفاع ابحملتوى اإلعالمي للقوائم املالية وزايدة جودة املعلومات احملاسبية -

 ابإلضافة إىل توفريها ألساس حمايد لتقييم كفاءة اإلدارة يف إدارة أموال املؤسسة؛

 االقتصادية على التخصيص األمثل ملواردها واحملافظة عليه؛ تساعد الوحدات-

                                                           
 .83، ص2009(، مكتب نوميداي للنشر، قسنطينة، IAS-IFRSغامن شطاط، املعايري احملاسبية الدولية ) 1
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التقييم ابلقيمة العادلة ينتج عنه معلومات تعكس اثر الظروف االقتصادية احمليطة عند حدوثها، مما جيعلها قابلة 

 للمقارنة ابستمرار من حيث العائد املناسب ملستوى اخلطر؛

جودة املعلومات احملاسبية حيث توجد عالقة ارتباط معنوي بني كل  التقييم وفق القيمة العادلة يزيد من خصائص-

هذه اخلصائص مثل : املالئمة، القابلية للمقارنة، املوثوقية، الثقة، وهو ما حيقق املنفعة من استخدام هذه 

 1املعلومات يف اختاذ القرارات االقتصادية املختلفة.

طبيق أساس القيمة العادلة إال أهنا مل تسلم من االنتقادات اليت انتقاداهتا : عل الرغم من الفائدة الكبرية من ت

 2نوجزها فيما يلي :

يؤدي تطبيق أساس القيمة العادلة إىل تضخيم األرابح بشكل كبري يف هناية السنة املالية خصوصا يف حالة ارتفاع -

 .األسعار

أحيان هناية سنة مالية(، فالواقع يبني اعتماد القيمة العادلة على أسعار السوق عند نقطة زمنية )يف أغلب -

تذبذب كبري يف املستوى العام لألسعار من يوم آلخر، ألن القوائم املالية يف هناية السنة املالية قد تتغري بشكل مهم 

 .بعد أسبوع واحد من إصدارها، وهذا ما يؤدي إىل اختاذ قرارات غري مالئمة

 .فتح جمال كبري للتالعب مبا خيدم مصاحل اإلدارةقد يؤدي إعتماد أساس القيمة العادلة إىل -

 يتم االعرتاف ببعض اإليرادات واخلسائر من دون أن تكون هناك عملية تبادل حقيقية.-

 

                                                           
العادلة كأساس للقياس واإلفصاح احملاسيب واملراجعة ابلقوائم مصطفى راشد العابدي، مدى حاجة معايري احملاسبية واملراجعة السعودية لتبين القيمة  1

 .36املالية )دراسة حتليلية مقارنة(، جامعة امللك سعود، ص
لدويل عادلة، امللتقى ابوكساين رشيد وآخرون، مبدأ التكلفة التارخيية بني االنتقادات والتأييد يف ظل توجيه معايري احملاسبة الدولية حنو القيمة السوقية ال 2

 .10، ص2010يف ظل معايري احملاسبة الدولية، الوادي،  SCFاألول حول ال
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 املطلب الثاين : مفهوم إعادة التقييم 

وأيضا حسب النظام احملاسيب املايل ميكن تقييم التثبيتات  IAS 38و  IAS 16حسب املعيار الدويل رقم 

 1ملعنوية والعينية بعد تسجيلها األويل أي يف هناية الفرتة احملاسبية إبتباع منوذجني ممكنني :ا

 منوذج التكلفة املهتلكة:-1

هو النموذج املفصل ابلنسبة لنظام احملاسيب املايل، واألسهل للتطبيق نظرا لإلمكانيات املتاحة يف البيئة االقتصادية 

سجيل خمصصات إلثبات اخنفاض قيمة األصل سواء عن طريق خمصصات اجلزائرية، ويبىن النموذج على ت

اإلهتالك )وهو تدهور التثبيتات املنتظر منذ اتريخ احليازة( أو خمصصات التدين )وهو تدين غري متوقع، غري مرتبط 

يتات بعناصر تعريف اإلهتالك( إن توفرت بعض املؤشرات املوضعية عن وجوده، ومنه يف هناية السنة تظهر التثب

 ابلتكلفة املهتلكة.

 

 منوذج إعادة التقييم :-2

نعين إبعادة التقييم تعويض القيمة احملاسبية الصافية للتثبيتات بقيمتها العادلة عند اتريخ إعداد القوائم اخلتامية وهذا 

لة انقص اإلهتالك سعيا لتحقيق خاصية الصورة الصادقة يف هذه القوائم. وقيمة إعادة التقييم تتمثل يف القيمة العاد

 2وخسائر االخنفاض يف القيمة.

 

                                                           
 1، ط2(،جIAS-IFRSواملعايري الدولية ) SCFبن ربيع حنيفة، حسياين عبد احلميد، صاحلي بوعالم، الواضح يف احملاسبة املالية وفق ال 1

 .369منشورات كليك، اجلزائر، ص
، 31إىل  1ق معايري احملاسبة الدولة واملعايري العربية املتوافقة معها، حاالت عملية حملولة معايري احملاسبة الدولية من طارق عبد العال محاد، دليل تطبي 2
 .273، ص2008، دار اجلامعية ، اإلسكندرية، 1ج

)مجموع اإلهتالكات + تدني القيمة( –مهتلكة = التكلفة التاريخية التكلفة ال  

 –اإلهتالكات المستقبلية  –القيمة المحاسبية الصافية = القيمة العادلة بتاريخ إعادة التقييم 

 خسارة القيمة المستقبلية
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 خواص إعادة التقييم :-3

منوذج إعادة التقييم ليس إجباري حسب النظام احملاسيب املايل، وحىت يطبق هذا النموذج جيب أن حتقق فيه 

 1الشروط التالية :

 .هذه القيمة العادلة جيب أن تتوفر إمكانية حتديد القيمة العادلة مبوثوقية، وعادة سعر السوق يشكل -1

إعادة التقييم ليست ضرورية سنواي، بل جيب القيام هبا اب نتظام حىت تظهر التثبيتات يف القوائم املالية يف هناية  -2

 .السنة بقيمتها احملاسبية الصافية املعاد تقييمها قريبة دائما من القيمة العادلة

ادلة اخلاصة ابلعناصر املراد إعادة تقييمها، فإذا كانت وترية إعادة التقييم تتوقف على مدى تذبذب القيمة الع -3

التذبذابت مهمة تصبح عملية إعادة التقييم السنوية ضرورية، أما يف احلاالت األخرى إعادة تقييم كل ثالث 

 .أو مخس سنوات تكون كافية

س الصنف، اي على  إذا متت عملية إعادة التقييم لتثبيت ما، وجبت إعادة التقييم على كل التثبيتات من نف -4

كل صنف الذي يقصد به جمموعة التثبيتات اليت هلا نفس الطابع ونفس االستخدام، على سبيل املثال 

 صنف اآلالت، صنف املباين، صنف معدات املكتب وغريها.

كل التثبيتات العينية واملعنوية ميكن إعادة تقييمها حسب النظام احملاسيب املايل، غري أن شرط وجود سوق  -5

كشرط لتحديد القيمة العادلة عن طريق األشعار املطبقة فيها جيعل عملية إعادة التقييم مستحيلة   نشط

لبعض التثبيتات املعنوية بسبب غياب مثل هذه السوق وكمثال عن ذلك غياب أسواق خاصة ابلعالمات 

قييم اندر التطبيق على وبراءات اإلخرتاع ألن كل عنصر منها ال يوجد له مثيل، وهلذا يعترب منوذج إعادة الت

 .التثبيتات املعنوية

                                                           
(، مرجع سبق IAS-IFRSالدولية )واملعايري  SCFبن ربيع حنيفة، حسياين عبد احلميد، صاحلي بوعالم، الواضح يف احملاسبة املالية وفق ال  1

 .370-369ذكره، ص
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إعادة التقييم ختص األصول غري اجلارية، ألن بقائها الطويل يف حوزة املؤسسة بعد تقييم حيازهتا ابلتكلفة  -6

التارخيية ميكن أن يعطي معلومات بعيدة عن احلقيقة االقتصادية بسبب ما تعرفه هذه العناصر من أتثر 

ذا النموذج احنراف عن مبدأ التكلفة التارخيية بغرض التوصل إىل شفافية القوائم ابلتضخم خاصة، فيعترب ه

 .املالية ومصداقيتها

التثبيتات كلها ميكن ان تكون موضوع إعادة التقييم سواء كانت قابلة لإلهتالك أو غري قابلة لإلهتالك مبعىن  -7

 .أو ال آخر سواء كانت مدة حتقيقها للمنافع اإلقتصادية حمدودة يف الزمن

إعادة تقييم التثبيتات ميكن أن تكون ابلرفع أو التخفيض من القيمة احملاسبية لألصل حسب اجتاه تغري سعر  -8

السوق، وهذا فرق أساسي بني إعادة التقييم وتدين القيم الذي يكون فقط بتخفيض يف قيمة األصل احملاسبية 

 الباقية.

 1ؤسسة ألصوهلا ميكن أن نصادف احلاالت التالية :: من خالل إعادة تقييم امل حاالت إعادة التقييم

(إذا أدت إعادة التقييم إىل زايدة يف القيمة الدفرتية لألصل فيجب إدراج زايدة مباشرة ضمن األموال اخلاصة 1

 حتت عنصر "فائض إعادة التقييم"

قييم" إذا كان (يسجل فارق إعادة التقييم يف حساب األموال اخلاصة حتت حساب خاص "فارق إعادة الت2

 األصل قابل لإلهتالك ميكن :

 .إما إعادة التقييم يف نفس الوقت، التكلفة التارخيية واإلهتالكات اجملمعة-

 ،.وإما ال يعاد تقييم إال القيمة احملاسبية الصافية-

                                                           
 .368، ص2007طارق عبد العال محاد، مبادئ احملاسبة املالية، الدار اجلامعية، مصر،  1
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ميله عند حدوث نقص يف قسمة األصل امللموس املعاد تقييمه مرة أخرى، فإنه جيب اإلعرتاف هبذا النقص وحت-

 .مباشرة على فائض إعادة تقييم املتعلق به، وذلك حبيث ال تتجاوز مبلغ قيمة فائض إلعادة التقدير اخلاص به

عند حتقق فائض إعادة التقييم ميكن أن يتم حتويله مباشرة من حساب األموال اخلاصة إل األرابح وذلك عند -

ق فائض خالل استخدام املؤسسة، ويف هذه احلالة استعادة األصل امللموس من اخلدمة أو بيعه وميكن أن يتحق

يكون اجلزء الثاين احملقق من الفائض مماثال للفرق بني قيمة اإلهتالك حمسواب على أساس إعادة التقييم وقيمة 

 اإلهتالك حمسوب عل أساس التكلفة التارخيية.

 شروط إعادة التقييم يف النظام احملاسيب املايل :-2-1-

ريقة إعادة التقييم إمكانية قياس العادلة مبصداقية كما يشرتط تطبيق الطريقة من دورة ألخرى يشرتط يف تطبيق ط

وتطبيق بصفة منتظمة على مجيع التثبيتات العينية اليت تنتمي إىل نفس اجملموعة، وجيب تطبيقها كلما تطلب األمر 

 1معترب عن القيمة احملاسبية للتثبيت. ذلك، أي كلما كانت القيمة العادلة للتثبيت املعاد تقييمه ختتلف بشكل

عادة يكون التقييم على أساس االستعمال احلايل لألصل، لكن يف حال توقع تغري فإن شروط االستعمال -

 .اجلديدة هي اليت توجد بعني اإلعتبار

ة الصافية من الضروري إعادة التقييم كل سنة، وجيب ان تكون ابنتظام كان من أجل عدم تباعد القيمة احملاسبي-

 .لألصل يف وقت معني من القيمة املتحصل عليها من إعادة التقييم

 2األصول املادية غري اخلاضعة لتغريات هامة يف قيمتها إعادة تقييمها من ثالث إل مخس سنوات.-

 املعاجلة احملاسبية للتثبيتات املعاد تقييمها على أساس القيمة العادلة :-2-2-

                                                           
 .92مجال لعشيشي، حماسبة املؤسسة واجلباية وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .94ثمارات يف ظل املعايري احملاسبية الدولية، مرجع سابق ذكره، صزينب حجاج، املعاجلة احملاسبية لالست 2
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ت ما بعد إعادة تقييمه، فإن الزايدة تقيد مباشرة ضمن رؤوس األموال اخلاصة حتت عنوان إذا ارتفعت القيمة لتثبي

 1فارق إعادة التقييم حسب احلاالت التالية :

فارق إعادة  105يسجل فارق إعادة التقييم مباشرة يف صنف حساابت رؤوس األموال على مستوى حساب - 

 لتقييم موجب وكذلك:القيمة أي فرق إعادة ا -التقييم يف حالة فائض

تثبيتات عينية دائنا )برصيد  21إعتالكات العينية مدينا، وح/ 281إلغاء اإلهتالكت املرتاكمة جبعل ح/-

 ن(./31/12حساابت اإلهتالكات يف 

. فرق إعادة التقييم دائنا. أو الفرق على القيمة 105تثبيتات مادية مدينا. وحساب  21جعل حساب/-

 ن./31/12عاد تقييمها يف احملاسبية الصافية امل

إذا مت إعادة تقييم التثبيتات العينية عن طريق تطبيق مؤشر حمدد ابلنسبة إىل تكلفته التعويضية الصافية من -

اإلهتالكات أو ابلرجوع إل القيمة يف السوق يف اتريخ إعادة التقييم يصحح ابلتناسب مع القيمة اإلمجالية 

 احملاسبية هلذا األصل عقب إعادة التقييم مساوية للمبلغ املعاد تقييمه. احملاسبية لألصل، حيث تكون القيمة

 

 

 

 حيث يكون التسجيل كالتايل :

 مدين دائن  مدين دائن

                                                           
 .220-219، ص2011، اجلزائر، 1عبد الرمحان عطية، احملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب املايل، ط 1
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Xx 
Xx 

Xx من ح/ التثبيتات 
 إىل ح/ فارق إعادة التقييم
 إىل ح/ إهتالك التثبيتات

 
105 

28 

Xx 2 

إذا كانت تعوض إعادة التقييم أخر سلبية لنفس األصل سبق تدرج إعادة التقييم املوجبة يف حساابت كمنتوج -

 وأن مت إدراجه كعبء يف احلساابت.

ميكن ترحيل فرق إعادة التقييم إىل االحتياطات املوجودة بقدرإهتالك األصل املعين أو ترحل اإلحتياطات يف حالة 

 1التنازل عن األصل املعين املعاد تقييمه.

 عاد تقييمهتدين يف قيمة األصل امل -3-2-

عندما تصبح القيمة العادلة للتثبيت معاد تقييمه أقل من القيمة احملاسبية الصافية املعاد تقييمها جيب تثبيت التدين 

 يف قيمة هذا األصل:

 فروق إعادة التقييم:

 يف هناية السنة جيب أن نقوم حبساب فروق إعادة التقييم

 

 حالة الفرق املوجب :-1

 تطبيقا ملبدأ احليطة واحلذر: –الفرق املوجب  –حملاسبية الصافية أقل من القيمة العادلة عندما تكون القيمة ا

فروق إعادة التقييم حبيث ال يؤثر هذا الفرق على  105الفرق اموجب األول يسجل يف اجلانب الدائن حلساب 

 نتيجة الدورة.

                                                           
 .103حممد بوتني، احملاسبة وفق املعايري احملاسبية الدولية، مرجع سبق ذكره، ص 1

القيمة المحاسبية الصافية –فرق إعادة التقييم = القيمة العادلة   
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أوال اسرتجاع التدين السابق جبعل أما إذا كان الفرق املوجب موايل لفرق سالب مسجل سابقا فإن علينا 

 .105دائن وما زاد ع انلتدين السابق فقط يسجل كفرق إعادة القييم يف اجلانب الدائن ل ح/ 781ح/

 حالة الفرق السالب:-2

فإن الفرق السالب األول يسجل يف  -الفرق سالب–عندما تكون القيمة احملاسبية الباقية أكرب من القيمة العادلة 

خمصصات اإلهتالك، املؤوانت، وتدين قيم التثبيتات، فهو يؤثر على النتيجة الدورة،  681ين حلساب اجلانب املد

 دائما تطبيقا ملبدأ احليطة واحلذر.

وما زاد عن رصيد هذا األخري فقط هو  105أما الفرق السالب الذي يلي فرق سابق موجب كرتصيد ل ح/

 .681الذي يسجل يف ح/

 1يم للتثبيتات غري القابلة لإلهتالك: حماسبة فروق إعادة التقي

ختتلف معاجلة فروق إعادة التقييم وأتثرياهتا على التسجيالت احملاسبية الالحقة حسب اختالف نوع التثبيتات من 

 حيث قابليتها من عدمها، وهلذا سنقوم بتحليل املعاجلة احملاسبية يف حالة أصل غري قابل لإلهتالك مثل أراضي.

 تثبيتات غري قابلة لإلهتالك فإن فرق إعادة التقييم حيسب كالتايل :إبعتبار أن ال

 

 

 إبعتبار األصل غري قابل لإلهتالك فاملقصود ابلقيمة احملاسبية الصافية :

 
                                                           

(، مرجع سبق IAS-IFRSواملعايري الدولية ) SCFعبد احلميد، صاحلي بوعالم، الواضح يف احملاسبة املالية وفق ال بن ربيع حنيفة، حسياين  1
 .374-373ذكره، ص 

القيمة المحاسبية –م = القيمة العادلة فرق إعادة التقيي  

فروق التقييم السابقة -القيمة المحاسبية = تكلفة الحيازة + /   
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 حماسبة فروق إعادة التقييم للتثبيتات القابلة لإلهتالك :

 ك إبتباع إحدى الطريقتني التاليتني :ميكن معاجلة فروق إعادة التقييم ابلنسبة للتثبيتات القابلة لإلهتال

 الطريقة األوىل : تصحيح مباشر للقيمة احملاسبية الصافية :-1

 تبىن هذه الطريقة عل اعتبار القيمة العادلة كقيمة جديدة للحيازة، وذلك إبتباع املراحل التالية :

دة التقييم كمعاجلة التثبيتات غري القابلة نرصد اإلهتالكات املرتاكمة بطرحها من القيمة األصلية )فتعاجل فروق إعا-

 لإلهتالك أعاله( :

 خمصصات اإلهتالك 281التثبيتات العينية                                                 ح/  21ح/      

 ترصيد اإلهتالك                    

 يبقى ابلقيمة الصافية 21معدوم، بينما ح/ 281يصبح رصيد ح/-

 

 

إبضافة أو طرح فرق التقييم لتصبح مساوية للقيمة العادلة ابلقيد  281نصحح القيمة الصافية املوجودة يف ح/ -

 التايل :

 781أو ح/ 105ح/                                             291أو ح/ 21ح/    

 إعادة تقييم موجبة                  
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 681أو ح/ 105ية                                       ح/التثبيتات العين 21ح/   

 إعادة تقييم سالبة                     

 

 الطريقة الثانية : تصحيح التكلفة األصلية واإلهتالكات :-2

 إبعتبار : 

 

 لذلك تتم املعاجلة احملاسبية يف هذه احلالة عرب املراحل التالية :

 عامل إعادة التقييم الذي جيول القيمة احملاسبية الصافية إل القيمة العادلة :تصحيح القيم يكون بتحديد م-

 

 

 املطلب الثالث : حاالت خاصة لتقييم التثبيتات املادية واملعنوية

 قد ختضع بعض التثبيتات إىل معاجلات خاصة كما جاء يف النظام احملاسيب املايل وهذا ما سنوضحه.

 لصعبةالتثبيتات املدونة ابلعملة ا-1

 (.SCF 137-1تكلفة التثبيتات يتم حتويلها إىل العملة الوطنية ابلسعر اجلاري إلمتام العملية طبقا )

مجمع اإلهتالكات –القيمة المحاسبية الصافية = التكلفة األصلية   

 معامل إعادة التقييم = القيمة العادلة / القيمة المحاسبية الصافية
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وتطبيقا للمبدأ احملاسيب للتكلفة التارخيية، فإن هذه القيمة جيب تعديلها. فهي تصلح كأساس حلساب اإلهتالكات 

 واخلسارة يف القيمة.

 CF 137-علي للسداد يشكل عبء أو انتج مايلالفرق بني السعر اجلاري والسعر الف

 التثبيتات مقتناة بسعر إمجايل-2

التثبيتات املقتناة بشكل متصل أو املنتجة بشكل متصل وبتكلفة اقتناء أو إنتاج إمجالية ال ميكن تفكيكها، فإن 

لقواعد املطبقة من أجل تكلفة الدخول لكل تثبيت من التثبيتات توزع وفقا للقيمة املعطاة لكل واحد منها، وفقا ل

 حتديد تكلفة اإلقتناء أو اإلنتاج للتثبيت.

ويف حالة تعذر إمكانية التقييم املباشر لكل واحد منها، فإن تكلفة التثبيت أو عدة تثبيتات أو عدة تثبيتات مقتناة 

تكلفة التثبيتات  أو منتجة تقيم ابلرجوع إىل ىسعر السوق أو تقيم جزافيا يف حالة عدم وجود سوق . ويتم حتديد

 1األخرى ابلفرق بني تكلفة الدخول اإلمجالية والتكلفة املخصصة على التثبيت.

 

 

 جمموعة عقار-3

 40تتفق طريقة العقارات املوظفة يف ظل النظام احملاسيب املايل مع طريقة تقييمها وفقا للمعيار احملاسيب الدويل )

IAS إبعتبارها تثبيتات عينية، ميكن تقييمها.(. فبعد اإلدراج املبدئي للعقارات املوظفة 

 إما بتكلفتها اليت يطرح منها جمموع اإلهتالكات وخسائر القيمة )طريقة التكلفة(؛ -

                                                           
 .76هوام مجعة، احملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد واملعايري احملاسبية الدولية، مرجع سابق ذكره، ص 1
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 وإما على أساس قيمتها العادلة )طريقة إعادة التقييم(.-

وإذا تعذر حتديد تطبق الطريقة املختارة على مجيع العقارات املوظفة إىل حني خروجها أو تغيري وجهة ختصيصها، 

القيمة العادلة بكل مصداقية فإن العقار املوظف يدرج يف احلساابت حسب الطريقة التكلفة، وتقدم معلومات عن 

أما اخلسارة أو املكسب الناتج عن تغيري القيمة  1ذلك يف امللحق ويقدم عند اإلمكان فاصل لتقدير هذه القيمة.

لنتيجة، وجيب أن تعكس القيمة العادلة احلالة الواقعية للسوق عند العادلة للعقار املوظف فتدرج ضمن حساب ا

 اتريخ اإلقفال.

 تثبيتات مقتناة مقابل سداد إاتوات سنوية-4

بعض التثبيتات املعنوية )براءات اإلخرتاع، أموال التجارة...إخل( ميكن شراؤها مقابل تسوية كل أو جزء من السعر 

 قا لرقم األعمال املولد بواسطة األصل.يف املتوسط إاتوات دورية حمسوبة وف

 

 

 

 اقتناء التثبيت-أ

تكلفة الدخول النهائية للتثبيت جيب أن تساوي إىل القيمة البيعية. عمليا، تتحدد هذه األخرية وفقا للصحة الثابتة 

قابل يسجل يف املتفق عليها يف العقد، معظمة ابلقيمة احملينة لإلاتوات احملتملة واليت ستدفع خالل الفرتة. وامل

 404اجلانب الدائن من حساب 

                                                           
رسالة ماجيسرت يف –دراسة حالة -الدوري للعناصر املادية ودوره يف احملافظة عل قيمة املؤسسة يف ظل النظام احملاسيب املايلكيموش بالل، التقييم  1

 .120، ص2011العلوم التجارية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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 سداد اإلاتوات-ب

. موردو التثبيتات جيعل حساب اخلزينة دائنا. يشكل الفرق بني 404سداد كل إاتوة أييت ليصفي حساب املورد 

 1الدين اإلبتدائي وجمموع اإلاتوات املدفوعة عبئا أو انتج استثنائي.

 الربجميات  -5

 للربجميات حسب طبيعتها. لذلك من الواجب التمييز بني :  تعتمد املعاجلة احملاسبية

 الربجميات القابلة للتفكيك للمعدات؛-

 الربجميات اليت تشكل جزء من مشروع للتطوير؛-

 الربجميات املستقلة أو القابلة للتفكيك.-

 

 

 

 خالصة الفصل الثاين :

اسيب املايل، واستنتجنا أن عملية التقييم هي أساس لقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل تقييم التثبيتات وفق النظام احمل

وجوهر العمليات احملاسبية، مركزين على أهم العناصر املرتبطة مبتطلبات التقييم اليت جيب أن توفرها املؤسسة، واليت 

 تسمح هلا ابلوصول إىل معلومات حماسبية معربة وصادقة عن وضعيتها املالية من خالل القوائم املالية.

                                                           
 .83لية، مرجع سابق ذكره، صهوام مجعة، احملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد واملعايري احملاسبية الدو  1
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توجد كذلك معاجلة بديلة مسموح هبا تتمثل يف إعادة تقييم التثبيتات اليت تعتمد على منوذجني ومها التكلفة وأنه 

التارخيية ومنوذج إعادة التقييم على أساس القيمة العادلة ، وبعد عملية التقييم يتم إثبات هذه اخلسائر ضمن 

انية. ابإلضافة إل أهم احلاالت اخلاصة اليت يتم مصروفات قائمة الدخل واإلفصاح عن هذا اإلخنفاض ضمن امليز 

 فيها معاجلتها التثبيتات املادية واملعنوية عن طريقها إعادة التقييم.

ولقد توجهت جلنة معايري احملاسبة الدولية إىل انتهاج منوذج القيمة العادلة القائم على القيم اجلارية يف تقييم األصول 

ة التارخيية وجهت له عدة انتقادات كونه ال حيقق خاصييت املالئمة واملوثوقية واخلصوم، وذلك ألن مداخل التكلف

للمعلومات احملاسبية، حبيث يعترب مدخل القيمة العادلة أكثر موضوعية وحتقيقا للخصائص النوعية للمعلومات 

 احملاسبية واليت تساعد مستخدمي التقارير املالية يف ترشيد قراراهتم املالية.
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دراسة تطبيقية ملؤسسة :الفصل الثالث  
 

 

 نظرة شاملة حول املؤسسةاملبحث األول: 

 تقدمي املؤسسة  :املطلب األول

 مراحل اإلنتاج  :املطلب الثاين 

  SCF: املعاجلة احملاسبية لألصول الغري جارية وفق النظام الثالث املطلب
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 ول املؤسسة نظرة شاملة ح :املبحث األول 

 تقدمي املؤسسة  :املطلب األول

اتريخ مؤسسة سريا ميس هي شركة متخصصة يف إنتاج وتسويق مواد سرياميك وخاصة البالط احلائطي ومن بني 

 سم 30سم *20:منتجاهتا بالط من نوع 

 سم40سم*20 

 سم30سم*25 

 سم40سم*25 

 سم30سم*08 

 سم40سم*08 

طاع العمومي شركة الصرف للعرب وخاص وبعد أول منوذج شراكة بني وهي شركة ذات أسهم خمتلطة بني الق

وتتسع على مساحة 2007وبداء اإلنتاج هبا عام  2002القطاعني على املستوى الوطين ،أنشئت الشركة عام 

عامال مقسمني إىل  120هكتار طاقتها اإلنتاجية سنواي أكثر من مليون م من البالط يعمل ابلشركة حوايل 2

 :قسمني 

 عمال اإلنتاج  -

 عمال اإلعانة          -
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                                    اإلدارة العامة

 مصلحة اإلنتاج

مصلحة المراقبة 

 المخبر

مصلحة الصيانة 

 والمراقبة التقنية

اإلدارة المالية 

 والمحاسبة

مصلحة 

 المستخدمين

 مصلحة التموين

مصلحة التجارة 

 والتسويق

مصلحة النظافة 

 والبيئة

مصلحة المحاسبة 

 والمالية

 

 الدائرة التقنية
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 شرح املخطط 

 هي مصلحة هتتم وتعاجل مصاحل العمال األجرة+ اإلدارة العامة  :مصلحة املستخدمني

 هي مصلحة مسؤولة عن تسويق وتوزيع املنتوج :مصلحة التسويق 

املواد وأدوات اإلنتاج ،هناك نوعان من املواد هي املصلحة املسؤولة عن متوين املؤسسة جبميع :مصلحة التموين

 املواد الداخلية-             :املستعملة

 املستوردة  املواد -

 هي املسؤولة على مراقبة املالية واحملاسبة. :النظافة والبيئةمصلحة 

لة عن هي مصلحة حتتوي على معظم العمال وهي حمطة لالهتمام يف املؤسسة حيث أهنا مسؤو  :مصلحة اإلنتاج 

 اإلنتاج.

 -هي املسؤولةعن املراقبة واجلودة. :مصلحة املراقبة و املخربة

 -هي اليت تسهر على تصليح األعطاب وصيانة األجهزة واملعدات ومراقبتها. :مصلحة الصيانة واملراقبة التقنية

عار مدروسة ويف متناول تقوم على تسويق منتوج عايل اجلودة موافق للمقايس الدولية والوطنية أبس :سياسة التسويق

اجلميع ضمن سياسة اجملموعة حيث يتم إنتاج مايباع يف السوق أهم املنتوجات املوجودة واملتداولة يف السوق من 

يتم إنتاج وطرح هذه املنتوجات يف السوق ابمتيازات وجبلب الزابئن مع أخذ إمكانية إنتاج :حيث إمكانية إنتاجها

 سوق وكذا استهدفت املستهلك املباشر خاصة شركاء البناء.منتوج خاصة ابلشركة لطرح يف ال

 



 دراسة تطبيقية للمؤسسة  الفصل الثالث: 

 

117 
 

 :مراحل اإلنتاج  :املطلب الثاين 

 :مير إنتاج البالط بعدة مراحل وهي 

 البالط-1

 التجفيف-2

 القولبة -3

 التجفيف -4

 التلوين-5

 التسخني-6

 االختيار والتعليب-7

، هناك خلط العجينة ابستعمال مواد طينية ورمل ختلط املواد األولية بعد تنقيتها يف قدور ابستعمال املاء  -1

 وماء ومن جهة هناك خلط أمحر للمواد املستعملة يف التلوين.

تقذف العجينة املتحصلة عليها يف سخان به شعلة من جتفيف العجينة ليتحصل على غبار :التجفيف  -2

 يدعي حيث إخراخ املاء من العجينة.

 سبق يف قالب من نوع املراد صنعه. يفر من نوغ الغبار الناتج عما :القولبة -3

 سم، مث تقوم آلة خاصة ابلضغط على القالب لينتج منه بالط 30سم*20:مثال

 متمتسك
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يدخل القالب النتاتج من مرحلة السابقة يف جهاز به هواء ساخن حيث جتفيف نسيب للماء  التجفيف :-4

 املتبقي.

 السابقة األلوان. يف هذه املرحلة يضاف اىل منتوج املرحلة:التلوين -5

 م°120يف هذه املرحلة يتم فرن درجة حرارته  :التسخني-6

 هذه املرحلة تتم فيها عملية االختيار والتعليب. :االختيار والتعليب -7

  SCF: املعاجلة احملاسبية لألصول الغري جارية وفق النظام الثالث املطلب

يدة متاشيا مع األعمال احملاسبة الدولية حيث مست العديد من لقد شرعت اجلزائر يف تبيني املعايري احملاسبية اجلد

القوانني املتعلقة هبذا اجملال، من ضمنها قانون النظام املايل و احملاسيب اجلديد و إضافتا إىل ذلك أصدرت مادونة 

التغريات و  مما حيتم على املهتمني ابحملاسبة يف اجلزائر مواكبة هذه 2010احلساابت اليت شرع يف تصنيفها سنة 

 فهمها خاصة اجلوانب التقنية و ما حتمله من أبعاد.

و نظار لنقص األحباث يف اجلانب التقين خبالف التجنب النظري ارأتينا أن خنوض يف غمار مدونة احلساابت  

كما هو لتغطية هذا النقص حيث  اختري موضوع تقييم التثبيتات )معنوية، عينية، مالية( يف النظام احملاسيب املايل  

 سوافلية مستغامن لصناعة اخلزف. SIRAMUSمبني يف الشركة سرياميس 

 الفر األول: التسجيل احملاسيب

 االصول املعنوية: -1

املرحلة األوىل : تسجل التكاليف حسب طبيعتها يف اجملموعة السادسة حيث تقوم الشركة بتسجيل املصاريف  -

يف كوهنا مالية السنوية أصال يف احلساابت كأعباء من قبل الكيان  املتعلقة بعنصر من عناصر املعنوية حيث أدرجت

 السابقة.
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مصاريف التنمية قابل للتثبيت  203املرحلة الثاين: حتويل املصاريف العادية إىل أصول معنوية جيعل احلساب 

 إنتاج مثبت و يكون القيد كما يلي:  73مدينا إىل حساب 

 مصاريف التنمية قابل للتثبيت  203

 إنتاج مثبت

  دج200000

 دج200000  73 

 برجميات املعلوماتية و ما شبهها  204و كذلك الشركة لديها حساب 

 لدينا  تكلفة الشراء ابستخدام برجميات يف مقابل حساابت األطراف أو حساابت املالية و يتم معاجلتها كما يلي:

 برجميات املعلوماتية و ما شبهها   203

 يةبنوك و حساابت جار 

شراء برجميات معلوماتية عن طريق 

 البنك شيك رقم: ..............

  دج200000

 دج200000  512 

 

 الثاين: اإلهتالكفرع 

 طريقة اإلهتالك:  -1

 هتتلك وفق طريقة اإلهتالك اخلطي ملدة مخس سنوات غري قابلة للتجديد إال بربانمج آخر.

 الذي يتفرع إىل  21كن نذكر بعض منها حساب و كذلك الشركة لديها تثبيتات عينية و اليت مي -

 أراضي 211حساب 

 عملية و ترتيب و هتيئة األراضي 212حساب 

 بناءات 213حساب 

 منشآت تقنية و معدات و أدوات صناعية 215حساب 
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 منشآت عينية أخرى 218حساب 

 و تتم املعاجلة احملاسبية للبناءات كما يلي:

 بناءات  213

 بنوك و حساابت جارية

 حيازات البناءات

  دج1050000

 دج1050000  512 

و حتصلنا على قسط اإلهتالك الذي يساوي  2.5املطبق من طرف الشركة هو اهلتالك البناءات  و معدل

 و يكون التسجيل احملاسيب كما يلي: 26000

 خمصصات اإلهتالك و املئوانت   681

 إهتالكات البناءات

 إهتالك القسط السنوي للبناءات

  دج26000

 دج26000  2813 

 

 و أنخذ على سبيل املثال :معدات النقل  218و كذلك قمنا مبعاجلة احلساب تثبيثات عينية أخرى املتمثلة يف 

 دج1000000مببلغ  2005سنة ACCENTمن نوع سيارة بشراء الشركة  مت 

 معدات نقل  218

 بنوك و حساابت جارية

 شراء سيارة بشيك بنكي

 ............رقم:.........

  دج1000000

 دج1000000  512 
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سنوات  5سنوي حيث كانت املدة النفعية  %20و هتتلك معدات النقل وفق طريقة اإلهتالك اخلطي مبعدل 

 إذن أصبح قسط اإلهتالك يساوي 

A= 

 

 

خمصصات اإلهتالكات و املئوانت    681

 اإلهتالكات و املئوانت

 تسجيل قسط اإلهتالك

 

  دج200000

 دج200000  2818 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000000 

5 

= 200000 
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AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS BATIMENTS INDUSTRIEL 

        
    

DATE DESIGNATION NBR 
VALEUR 

D'ACQUISITION 
AMORTISSEMENTS 

INTERIEUR 

DOTATION 
DE 

L'EXERCICE 

AMORTISSEMENTS 
CUMUL 

VNC 

01/01/07 
Atelier stockage matière 
première 01  

01 
                   47 125 

000,00    
                                   9 

425 000,00    

                          
1 178 

125,00    

                         10 
603 125,00    

          36 521 875,00    

13/07/07 
Atelier stockage matière 
première 02 

01 
                   14 625 

000,00    
                                   2 

925 000,00    
                             

365 625,00    
                           3 290 

625,00    
          11 334 375,00    

15/08/07 
Atelier stockage matière 
auxiliaire 03 

01 
                     8 179 

180,00    
                                   1 

635 836,00    
                             

204 479,50    
                           1 840 

315,50    
            6 338 864,50    

16/12/07 Atelier Atomisation 01 
                     9 409 

316,50    
                                   1 

881 863,30    
                             

235 232,91    
                           2 117 

096,21    
            7 292 220,29    

01/01/07 Atelier Broyage humide 01 
                     8 373 

513,00    
                                   1 

674 702,60    
                             

209 337,83    
                           1 884 

040,43    
            6 489 472,58    

01/01/07 

Fours, voies transport, 
lignes d'émaillage, 
pressage et sechage 

01 
                   87 117 

253,25    
                                17 

423 450,65    

                          
2 177 

931,33    

                         19 
601 381,98    

          67 515 871,27    

01/01/07 Atelier préparation émaux 01 
                     8 662 

982,75    
                                   1 

732 596,55    
                             

216 574,57    
                           1 949 

171,12    
            6 713 811,63    

01/01/07 Aménagement+extension 01 
                   15 210 

836,84    
                                   3 

042 167,37    
                             

380 270,92    
                           3 422 

438,29    
          11 788 398,55    

01/01/07 Batiment Laboratoire 01 
                     5 091 

568,11    
                                   1 

018 313,62    
                             

127 289,20    
                           1 145 

602,82    
            3 945 965,29    

01/01/07 Bâtiment d’entretien 01 
                   12 063 

818,65    
                                   2 

412 763,73    
                             

301 595,47    
                           2 714 

359,20    
            9 349 459,45    

01/01/07 Batiment Vestiaires 01 
                     4 169 

858,73    
                                      

833 971,75    
                             

104 246,47    
                              938 

218,21    
            3 231 640,52    

TOTAL               220 028 
327,83    

                             44 
005 665,57    

                       
5 500 

708,20    
                     49 506 

373,76        170 521 954,06    
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02-Tableau d'amortissement des batiments industriels  

COMPTE Article Qte Date Aq Cout 
Taux 

% 
Dotation 

2015 

213 110 001 
Atelier stockage matière première 01  

01 01/01/07               47 125 000,00    2,50%           1 178 125,00    

213 110 002 
Atelier stockage matière première 02 

01 13/07/07               14 625 000,00    2,50%              365 625,00    

213 110 003 
Atelier stockage matière auxiliaire 03 

01 15/08/07                 8 179 180,00    2,50%              204 479,50    

213 110 004 Atelier Atomisation 01 16/12/07                 9 409 316,50    2,50%              235 232,91    

213 110 005 Atelier Broyage humide 01 01/01/07                 8 373 513,00    2,50%              209 337,83    

213 110 006 
Fours, voies transport, lignes d'émaillage, 
pressage et sechage 

01 01/01/07               87 117 253,25    2,50%           2 177 931,33    

213 110 007 Atelier préparation émaux 01 01/01/07                 8 662 982,75    2,50%              216 574,57    

213 110 008 Aménagement+extension 01 01/01/07               15 210 836,84    2,50%              380 270,92    

213 110 009 Batiment Laboratoire 01 01/01/07                 5 091 568,11    2,50%              127 289,20    

21 311 001 Bâtiment d’entretien 01 01/01/07               12 063 818,65    2,50%              301 595,47    

213 110 011 Batiment Vestiaires 01 01/01/07                 4 169 858,73    2,50%              104 246,47    

TOTAL 02         220 028 327,83    
 

       5 500 708,20    
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03-Tableau d'amortissement des batiments administratif     

COMPTE Article Qte Date Aq Cout 
Taux 

% 
Dotation 

2015 

213 210 001 Bâtiment commercial 01 01/01/07                 3 183 010,45    2,50%                79 575,26    

213 210 002 Bâtiment administratif 01 01/01/07                 7 320 277,40    2,50%              183 006,94    

TOTAL 03 
          10 503 287,85    

 
          262 582,20    

04-Tableau d'amortissement Vehicules   

COMPTE Article Qte Date Aq Cout 
Taux 

% 
Dotation 

2015 

218 230 001 V.L HUANDAI 01 02/02/05                    674 358,97    20%   

218 230 002 V.L HUANDAI  01 02/02/05                    674 358,97    20%   

218 230 003 V.L FORD RANGER 01 10/01/09                    965 811,97    20%   

218 230 004 FOCUS MCA  01 20/01/09                 1 281 196,58    20%   

218 230 001 V,L DACIA 01 25/06/05                    118 000,00    20%   

TOTAL 04 
             3 713 726,49                                    -      
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 : الثالث الفصل خالصة

يقوم  التنظيمي، وهيكلها نشأهتا، خالل من املؤسسة على فتعرفنا  ،بعدما قمنا بدراسة النظام احملاسيب املايل 
 احلساابت النظام احملاسيب املايل. تقييمه يف واملتمثل بعمله احملاسب

لتقييم التثبيتات أبنواعها ه من خالل ممارستنا علي املتعارف SCF املعايري وفق تتماشى املؤسسة أن من و التأكد 
به النظام المالي المحاسبي و هذا األخير الذي طريقة تقييمه ا بطريقة جيدة حسب ما جاء  و كانت )املعنوية ، املالية و العينية(

 أعطى للمؤسسة صورة صادقة عن وضعيتها المالية.
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راهيم مزيزد، بوعافية رشيد، املعاجلة احملاسبية لألصول الثابتة املالية، امللتقى الدويل األول حول اإلطار اب -
أكتوبر، جامعة سعد دحلب، البليدة، 15إىل13املفاهيمي يف ظل املعايري احملاسبية الدولية يومي 

2009. 
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2010. 
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  2000. سنة األردن،
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 .2008، دار اجلامعية ، اإلسكندرية، 1، ج31إىل  1حملولة معايري احملاسبة الدولية من 
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، جامعة 18/01/2010، 17يف ظل معايري احملاسبية الدولية، جتارب تطبيقات وفاق، يومي 
 .األغواط
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، دار النشر 2ديد( طعبد الرمحان عطية، احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل ) املخطط احملاسيب اجل -
 .2011جيطلي، 
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 . الشمس عني جامعة التطبيق، مشكالت و املصرية احملاسبية املعايري ربه، عبد حممود حممد -
مصطفى راشد العابدي، مدى حاجة معايري احملاسبية واملراجعة السعودية لتبين القيمة العادلة كأساس  -
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 .2010مصطفى طويل، النظام احملاسيب املايل اجلزائري اجلديد، دار احلديث للكتاب، اجلزائر،  -
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واملعايري  SCFبن ربيع حنيفة، حسياين عبد احلميد، صاحلي بوعالم، الواضح يف احملاسبة املالية وفق ال -
 .منشورات كليك، اجلزائر 1، ط2(،جIFRS-IASالدولية )
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