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 الشكر و التقدير
وَصلِّ اللهم على خامت الرسل ، من ال نيب بعده ، . احلمد هلل ذي الفضل واإلحسان ، محداً يليق جباللو وعظمتو 

صالًة تقضي لنا هبا احلاجات ، وترفعنا هبا أعلى الدرجات ، و تبّلغنا هبا أقصى الغايات من مجيع اخلًنات ، يف 

 . وكرمي عونوعلى حسن توفيقو ، أخًناً ، وهلل الشكر أواًل و. احلياة وبعد ادلمات 

: ذكرةكما أَِديُن بعظيم الفضل والشكر والعرفان بعد اهلل سبحانو وتعاىل يف إجناز ىذا البحث ؛ إىل ادلشرفة على امل

سائلة ادلوىل ، ، وجهده، وتوجيهاتو، وإرشاداتو، وآرائو القيمةه منحين الكثًن من وقتذي الاألستاد بن زيدان احلاج

 . القدير أن جيزيو عين خًن اجلزاء ويثيبو األجر إن شاء اهلل

 .كما أتقدم بأمسى عبارات التقدير و االحرتام ألعضاء جلنة ادلناقشة الذي تقبلوا تقييم ىذا العمل

كما أتقدم خبالص شكري و تقديري إىل عمال جناح احملاسبة يف مؤسسة إحتاد التعونيات الفالحية، خاصة مزاري 

 . مصطفى الذي منحين الكثًن من الوقت و اجلهد

تنا بقسم العلوم االقتصادية والعلوم التسيًن و العلوم ذساتأكما يسرين ويشرفين أن اسطر كل عرفان باجلميل إىل 

. التجارية
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 :ملخص

يوجد عالقة متكاملة بني املعايري احملاسبية الدولية و القوائم املالية،حيث تكمن أمهية املعايري الدولية يف حماولة 
االبتعاد عن املمارسات احملاسبية املتباينة و إجياد توافق دويل حبثا على سبل احلصول على قوائم املالية قابلة املقارنة، 

 .وتتضمن معلومات تتصف بالثبات واملوثوقية وتساعد على اختاذ قرارات راشدة من قبل املستخدمني 

 .المعايير المحاسبية الدولية، القوائم المالية: الكلمات المفتاحية

Résumé : 

Il ya une relation intégrée entre les normes comptables internationales et 
les états financiers , Où se situe l'importance des normes internationales 
dans une tentative de se déplacer loin de pratiques comptables disparates 
et une recherche d'un consensus international sur les moyens d' obtenir 
les états financiers sont comparatives , et contient les informations 
caractérisé par la stabilité et la fiabilité et l'aide à prendre des décisions d' 
adultes par les utilisateurs . 
Mots clés : Normes comptables internationales , états financiers 
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: تمهيد 

 واضحة إنعكسات ذلا كان احلايل القرن من األخري الربع خالل متالحقة إقتصادية تطورات العامل شهد
 لتتجاوز االقتصادية الوحدات بعض نشاطات فامتدت تضمها، اليت االقتصادية التنظيمات و األعمال بيئة على

 االىتمام وتزايد عمالقة إقتصادية تكتالت وظهرت العامل، أضلاء سلتلف يف فروعها وإنتشرت اإلقليمية احلدود
 دولة من احملاسبية ادلمارسات إختالف إىل باإلضافة العوامل ىذه كل النامية، الدولة يف خاصة األجنيب باالستثمار

 وتبين اللغة توحيد إىل يؤدي الذي احملاسيب بالتوحيد االىتمام تزايد إىل أدت سلاطر من عنها ينتج وما أخرى، إىل
 وتوحيد عنها واإلفصاح ادلعلومات إعداد و العمل وطرق ادلبادئ وتوحيد واحدة، وتعاريف ومصطلحات مفاىيم
 إختاذ على مستخدميها تساعد للمقارنة، قابلة مصداقية ذات مفيدة، معلومات وإنتاج ادلالية، القوائم أشكال
 و الكيانات طرف من الدولية احملاسبية معايري تطبيق خالل من دوليا، ومقبولة مالئمة مالية قوائم وتوفري القرار،

 .العصر متطلبات لتواكب احملاسيب نظامها تطوير يف ترغب اليت والدول االقتصادية التكتالت
 الدوليني احملاسبيني والتوافق التوحيد مبوضوع متوالدولية  واذليئات ادلنظمات من الكثري جعل ما وىو

 من العديد االىتمام ىذا عن نتج حيث األورويب، واالحتاد االقتصادية والتنمية التعاون منظمة ادلتحدة، كاألمم
 .الدولية احملاسبية ادلعايري تبين ىي واحدة نتيجة يف رتيعها وانصهرت خلصت واليت الرائدة احملاوالت

 ىذه عن مبنأى تكن مل اجلزائر أن وباعتبار .العامل دول من العديد يف ذلا مكانا ادلعايري ىذه أخذت
 االقتصاد تبنيها منذ األجنبية االستثمارات وجذب العادلي االقتصاد مواكبة إىل تسعى انووأ خاصة التطورات،

 من بالعديد بالقيام الدولية البيئة مع تتفاعل أن عليها توجب شلا ادلاضي، القرن ذتانيات ايةنويف  الرأمسايل
 بتغيري احملاسيب النظام إصالح بينها من اجلوانب، من العديد اإلصالحات ىاتو مست حيث .اإلصالحات

 الوطنية، احملاسبة حاجيات ولتلبية ادلخطط ادلوجو االقتصاد معايري حسب وضع الذي الوطين احملاسيب ادلخطط
 01 من ابتداء تطبيقو يف شرع والذي الدولية، احملاسبية ادلعايري من ادلستوحى ادلايل زلاسيب النظام زللو وإحالل
 داخل من وادلقرضني ادلستثمرين ادلؤسسة، يف ادلالك من كل لصاحل مالية قوائم توفري بغرض وذلك ، 2010 جانفي
 ادلالية الوضعية على واضحة وصورة دقيقة ومالية زلاسبية معلومات على احلصول من دتكنهم لكي اجلزائر وخارج

 .للمؤسسة
 ادلعايري تطبيق ضلو التوجو نتيجة احملاسيب النظام سلرجات سيمس الذي التغيري ظل ويف سبق، شلا انطالقا

 عرض على التغيري ىذا انعكاس دراسة علينا حيتم ذلك فإن و توحيد القوائم ادلاليةاجلزائر، يف الدولية احملاسبية
  :موضوع معاجلة خالل من وىذا، ادلالية للقوائم

 " '  IAS1عرض القوائم المالية'لي الما المحاسبي النظام وفق المحاسبية(توحيد)عملية معايرة "
 :كاآليت ىذه لدراستنا الرئيسية اإلشكالية طرح ديكننا ذكر ما كل مع دتاشيا و

 كيف يتم تكييف القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية ؟ 
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 :التالية الفرعية األسئلة السؤال ىذا حتت ويندرج
 ماىي أمهية ادلعايري احملاسبية الدولية ؟ -
 اىل مدى قسمت ادلعايري احملاسبية الدولية ؟  -
 فيما يكمن ىدف القوائم ادلالية ؟ -
 ماىي القوائم ادلالية ادلوجودة يف النظام احملاسيب ادلايل ؟   -

 
 :البحث فرضيات

 :التالية الفرضيات عن أسفرت أعاله ادلطروحة التساؤالت إن
تكمن أمهية ادلعايري احملاسبية ادلالية يف أهنا تساعد على ضمان مصداقية و مالئمة ادلعلومات : الفرضية األوىل 

 .احملاسبية من خالل حتقيق شكل موحد للقوائم ادلالية تتصف بصفة القبول العام الدويل
قسمت ادلعايري احملاسبية الدولية اىل ادلعايري ادلتعلقة بادلعلومات ادلالية و معايري اخلاصة بالتقييم و : الفرضية الثانية 

 .التسجيل
يكمن ىدف القوائم ادلالية يف ادلساعدة على توفري ادلعلومات ادلفيدة للعديد من اجلهات اليت ذلا : الفرضية الثالثة 

 .عالقة بالوحدة االقتصادية
القوائم ادلالية ادلوجودة يف النظام احملاسيب ادلايل ىي ادليزانية، حسابات النتائج، جدول تدفقات : الفرضية الرابعة 

 .النقدية ، جدول تغريات األموال و ادلالحق
 

 :الموضوع اختيارات مبررات
 :إىل يعود ادلوضوع ذلذا فاختيارنا معينة، أسباب لو عمل أي إصلاز يف الرغبة أن شك ال

 .أمهية موضوع البحث و مدى تالؤمو مع ختصصنا -
 سياسات وتبين اإلقتصادي لإلنفتاح نتيجة الدولية باحملاسبة األخرية اآلونة يف ادلتزايد اإلىتمام -
 .األجنيب اإلستثمار وتشجيع العودلة
 . زلاولة الفهم و التعمق أكثر يف ادلعايري احملاسبية الدولية، و معرفة كل معيار مبا يتعلق  -
 .زلاولة إعطاء نظرة عن القوائم ادلالية و بيان كيفية تشكيلها وفق النظام احملاسيب ادلايل  -
 .ادليولة الشخصية حول مواضيع احملاسبة -
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 :الدراسة إطار تحديد
 كبري عند رتيع ادلؤسسات، و باعتبارىا اىتمام رلال تشكل باعتبارىا ادلالية، لقوائما عرض على دراستنا تقتصر

 .أيضا إجبارية
 :البحث أهداف

  :إىل دفاسة توالدر ىذه فإن البحث، إشكالية يف الرئيسي التساؤل على اإلجابة إىل باإلضافة
 .معرفة تقسيمات ادلعايري احملاسبية الدولية بالتفصيل -
 .إبراز مدى أمهية ادلعايري احملاسبية الدولية إلعداد قوائم مالية قابلة الفهم و ادلقارنة -
 . تناول القوائم ادلالية مع إيضاح زلتوى كل قائمة -

 :وأدواتها الدراسة منهجية
من أجل حتقيق أىداف الدراسة و لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية و التساؤالت الفرعية، و الختيار 

الفرضيات قمت باستخدام ادلنهج الوصفي و ذلك دتاشيا مع متطلبات البحث، باعتباره أنسب ادلناىج يف دراسة 
الظاىرة زلل البحث، و ذلك ألنو يعتمد على دراسة الواقع أو الظاىرة كما ىي على أرض الواقع و يصفها بشكل 

 دقيق، و يعرب عنها تعبريا  كيفيا أو كميا 
 :الدراسات السابقة 

 تدخل الدولية مذكرة احملاسبة معايري وفق اجلزائرية ادلؤسسات يف ادلالية القوائم تكييف شناي، الكرمي عبد -
 و التسيري االقتصادية و علوم العلوم كلية زلاسبة، ختصص التسيري علوم يف ادلاجستري شهادة نيل متطلبات ضمن

  .2009 سنة باتنة، خلضر احلاج العقيد جامعة التجارة،
ادلايل  احملاسيب النظام مشروع وإىل الدويل، و احمللي ادلستوى على احملاسبة تطور إىل الباحث تعرض

 كما احملاسبية األساسية، وادلبادئ وأىدافو وطبيعتو التطبيق ورلال ادلفاىيمي اإلطار توضيح وحاول اجلديد اجلزائري
 وتعرض اجلديد احملاسيب ادلايل النظام حسب احلسابات مدونة وكذا األول للمعيار وفقا ادلالية القوائم بتقدمي قام

 .الدولية احملاسبة دلعايري وفقا التسجيل و للتقييم
 النظام سيسمح ىذا واعتماد ادلعوقات من أكثر اجلديد احملاسيب النظام تطبيق منافع أن إىل الباحث توصل
 تكييفها ادلؤسسة ديكن يف ادلالية القوائم أن إىل وخلص الدويل، ادلستوى على احملاسبية التطورات مواكبة للجزائر

. اجليد التحضري طريق عن الدولية ادلعايري مع
 نيل متطلبات تدخل ضمن لزعر زلمد سامي ، التحليل ادلايل للقوائم ادلالية وفق النظام احملاسيب ادلايل مذكرة -

جامعة منتوري  التسيري االقتصادية و علوم العلوم شهادة ادلاجستري يف علوم التسيري ختصص اإلدارة ادلالية، كلية
 .2012-2011قسنطينة، سنة 

 



 مقدمة عامة
 

 ج
 

تضمن حبتو القوائم ادلالية وفق النظام احملاسيب ادلايل حيث قام الباحث بتوضيح عالقة ىذا األخري بادلعايري 
احملاسبية الدولية ، كما قام بدراسة التحليل ادلايل للقوائم ادلالية ، إطاره النظري رلالتو و أبعاده ، و قام بتطبيق ىذا 

 .التحليل على واقع مؤسسة صيدال األم
 اإلدارة بواسطة استخدامها ديكن اليت ادلهمة األدوات أحد ىو ادلالية للقوائم ادلايل التحليل نأ توصل اىل  
 طريق عن القرارات، ترشيد عملية يف تساعد إضافية ومؤشرات معلومات على احلصول لغرض اخلارجية األطراف و

 .هتا مدلوال ذلا أرقام إىل دالالت أي بدون مطلقة أرقام رلرد من ادلالية بالقوائم الظاىرة األرقام حتويل
 رفيق يوسفي، النظام احملاسيب ادلايل بني االستجابة للمعايري الدولية و متطلبات التطبيق ، مذكرة تدخل -

 العلوم كليةضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري زلاسبة و التدقيق يف علوم التسيي ختصص زلاسبة و تدقيق، 
، جامعة زلاسيب و مايل صناعي، إسًتاتيجي حتليل :الدكتوراه مدرسة التسيري، االقتصادية العلوم التجارية و علوم

 .2011-2010أم البواقي، سنة 

تطرق إىل تطور احملاسبة دوليا و زلليا و اىل النظام احملاسيب ادلايل حيث تكلم يف ىذا الفصل عن االطار 
التصوري للنظام ، قواعد اإلدراج و التقييم و سري احلسابات و الكشوف ادلالية ، وخصص فصل تناول النظام 

 .احملاسيب ادلايل و معايري احملاسبية الدولية 

 يف عليها خرج أنو الدولية،إال احملاسبة مبعايري كبري حد إىل ادلايل احملاسيب النظام توصل الباحث إىل إلتزم
 مت اليت اإلستثمارات عن الفعلي التنازل تاريخ عند إال االىتالكات احتساب على التوقف كعدم اجلزئيات، بعض

 سنوات عدة على الكربى ادلؤونات توزيع إمكانية للبيع،كذالك ابو احملتفظ ادلتداولة غري األصول ضمن تصنيفها
 .االقتناء فارق أو والشهرة اندماج معاجلة إىل باإلضافة الدورة، نتيجة على تؤثر ال حىت

 

 :صعوبات البحث 

 :يلي ما منها نذكر الصعوبات، بعض صادفتنا قد ادلوضوع ذلذا معاجلتنا خالل من أنو إىل نشري
 وىي الفرنسية باللغة  ادلتوفرة ادلراجع أغلب أن حبيث ادلالية، للقوائمعرض  رلال يف اجلامعية والبحوث ادلراجع قلة

 وبالتايل واجلزائر فرنسا بني احملاسبية األنظمة يف اختالف وجود بسبب اجلزائرية احلالة دراسة مع تتناسب ال مراجع
 .العربية اللغة مبراجع ادلتواجدة ادلعلومات قلة إىل باإلضافة ادلالية، للقوائم عرض إجراء طريقة يف

 . قلة األيام الدراسية بشكل كبري حول ىذا ادلوضوع 

 



 مقدمة عامة
 

 ح
 

  :خطة و هيكل البحث 

 فصلني إىل البحث تقسيم مت الفرعية، والتساؤالت اإلشكالية ودلعاجلة البحث، من ادلتوخاة لألىداف تبعا
  إليها، توصلنا اليت للنتائج وعرض عام، تلخيص تضمنت خادتة وتعقبهم مقدمة تسبقهم تطبيقي، فصل مع

حاولنا من خاللو التطرق إىل نشأة و مفهوم  " IAS/IFRSالمعايير المحاسبية الدولية  :" األول الفصل
ادلعايري احملاسبية الدولية كما تناولنا يف ىذا الفصل ادلعايري ادلتعلقة بادلعلومات ادلالية، و باإلضافة إىل ادلعايري اخلاصة 

 بتقييم و التسجيل،

 خصصنا ىذا الفصل اىل اعطاء نظرة حول القوائم ادلالية ، بذكر تعريف القوائم "القوائم المالية " الفصل الثاين 
ادلالية، وظائفها، خصائصها و أىدافها، و أيضا الكشف عن العوامل ادلؤثرة يف القوائم ادلالية، و يف األخري تطرقنا 

 إىل القوائم ادلالية وفق النظام احملاسيب ادلايل ،

حيث مت إعطاء   "UCAعرض القوائم المالية للمؤسسة اتحاذ التعاونيات الفالحية  "الفصل الثالث  .1
   .2014 و 2013حملة تارخيية عن ادلؤسسة ، و عرض قوائمها ادلالية لسنة 

 



 
الفصل األول 

المعايير المحاسبية الدولية 
IAS/IFRS 
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 IAS /IFRS المعايير المحاسبية الدولية : الفصل األول 
 منفعة وترتبط القرار، إزباذ لعملية مفيدة معلومة إنتاج إىل للمعلومات نظاما باعتبارىا احملاسبة هتدف

 معُت مستعمل نظر وجهة من منفعتها ترتبط كما معينة، ظروف يف معينة حاجات إشباع على بقدرهتا اؼبعلومة
 يف هبا الوفاء احملاسيب النموذج على اليت اؼبعلومات طبيعة وتتحدد للمنتفع، أمهية ذات دبواضيع إرتباطها دبقدار

 ويف عليها، اغبصول على األطراف ىذه وقدرة أمهية درجة حسب مستعمليها، ـبتلف احتياجات على اإلجابة
 وتوسع وتطورىا الكربى االقتصادية التكتالت وظهور اؼبعاصر عاؼبنا يشهدىا اليت االقتصادية التطورات ظل

 ؼبعلومات األطراف ىاتو إلحتاجات احملاسبة تستجيب أن الضروري من أصبح اعبغرايف، ونطاقها نشاطها ؾباالت
 دفع فبا احملاسبية، اؼبمارسات اختالفات ظل يف توفَتىا ديكن ال واليت للمقارنة، وقابلة عالية جودة وذات مفيدة

 االبتعاد كيفية يف والتفكَت النظر وجهات لتقريب اعبهود ببذل اؼبهنية واؼبنظمات اغبكومية اؽبيئات من بالعديد
 دولية ؿباسبية معايَت بإصدار ؿبليا، اؼبتبعة احملاسبية اؼبعايَت بُت التوفيق ؿباولة خالل من اؼبتباينة اؼبمارسات عن

 .العام القبول أو باإلصباع ربظى
 استخدامها على والتعارف عليها اإلتفاق يتم احملاسبية، القواعد من ؾبموعة الدولية احملاسبة معايَت سبثلو

 اؼبايل اؼبركز على توثر اليت والظروف واألحداث العمليات قياس يف اؼبعاعبات ذبانس لتحقيق أساسي كمرشد
 ورغم منها، اؼبستفيدة األطراف إىل وإيصاؽبا عالية جودة ذات معلومات إنتاج إىل وهتدف أعمالو، ونتائج للكيان

 معظم إذبهت ظهورىا فمنذ مهنية، وتنظيمات ىيئات عن تصدر لكوهنا ملزمة غَت الدولية احملاسبة معايَت أن
 يف تعديال اؼبعايَت ىذه تطبيق ويتطلب احمللية، معايَتىا وبُت بينها التوفيق ؿباولة أو تطبيقها إىل طواعية الدول

ؼبختلف  وتقدديها الدولية اؼبالية األسواق إىل للوصول سعيها ظل يف تبنيها، يف الراغبة للدول والتشريعات القوانُت
 مايل ؿباسيب نظام تبٍت عنها نتج إصالحات بعدة اعبزائر قامت وعليو األجنبية، األموال رؤوس عبذب التسهيالت

 كي طبيعتها حسب ؾبموعات إىل الدولية احملاسبة معايَت تصنيف بعد الفصل ىذا خالل من سنحاول جديد،
 خالل من اؼبايل احملاسيب والنظام األخَت ىذه بُت مقارنة إجراء معيار كل يف جاء ما أىم وتقدًن معاعبتها نستطيع

 عنها، اػبروج نقاط أىم على والبحث الدولية باؼبعايَت النظام ىذا التزام مدى ؼبعرفة الصادرة، القانونية النصوص
 استبداؽبا، يتم أو بعضها سحب يتم وأحيانا اؼبعايَت بعض تعدل فأحيانا اؼبستمر بتغَتىا اؼبعايَت ىذه سبيز وحبكم
 .اؼبايل احملاسيب النظام صدور تاريخ 2007 نوفمرب بعد اؼبعايَت ىذه مست اليت التعديالت تأخذ لن اؼبقارنة فعملية
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معايير المحاسبية الدولية النشأة و المفهوم  : المبحث األول 

نظرا لتأثَت العوؼبة و التكتالت االقتصادية على االقتصاديات احمللية اليت أدت إىل تالشي اغبدود اعبغرافية 
واالقتصادية، وبالتايل مل تعد اؼبعلومات اؼبالية اؼبتحصل عليها من األنظمة احملاسبية احمللية كافية لإلجابة على 

تساؤالت اؼبستعملُت، فبا دفع دبختلف دول العامل إىل السعي لكسب اؼبزيد من اؼبزايا باالنفتاح و تقدًن تسهيالت 
عبذب االستثمار األجنيب، وجعل اغباجة ماسة إلجياد توافق بُت اؼبعايَت اؼبعمول هبا ؿبليا واؼبعايَت الدولية، وتكمن 
أمهية اؼبعايَت الدولية يف ؿباولة االبتعاد عن اؼبمارسات احملاسبية اؼبتباينة و إجياد توافق دويل حبثا على سبل اغبصول 

ؼبوثوقية وتساعد على ازباذ قرارات راشدة من اعلى قوائم اؼبالية قابلة اؼبقارنة، وتتضمن معلومات تتصف بالثبات و
. قبل اؼبستخدمُت 

ماهية معايير المحاسبية الدولية  : المطلب األول 

تكمن أمهية معايَت احملاسبية الدولية يف الدور الذي تلعبو يف ربقيق التوافق احملاسيب الدويل، فبا يساعد يف 
ظل االنباط بُت األسواق اؼبالية و األنشطة التجارية و اؼبالية للمؤسسات على إنتاج قوائم مالية قابلة اؼبقارنة دولية 

قا ئاإلجابة على احتياجات اؼبستثمرين للمعلومات يف ظل تباين اؼبمارسات احملاسبية احمللية و الذي أصبحت عا
أمام االستثمار الدويل، فتبٌت تطبيق ىذه اؼبعايَت يساعد على ضمان مصداقية ومالئمة اؼبعلومات احملاسبية من 

. خالل ربقيق شكل موحد للقوائم اؼبالية تتصف بصفة القبول العام الدويل 

مفهوم اؼبعايَت احملاسبية   – 1

 واليت تعٍت أداة قياس مكونة من قطعتُت  (NORMA)لغويا يعود أصل كلمة معيار إىل الكلمة الالتينية 
 (NORMA) متعامدتُت تعطي الزاوية القائمة وتسمح بالقياس اؽبندسي، أما اصطالحا فًتادف استعمال كلمة

مع مفهوم القاعدة، فاؼبعيار ديكن اعتباره كقاعدة متفق عليها بُت  اعبميع ومقياس ؼبعرفة الشيء وربديد فبيزاتو 
بدقة، وتعددت وجهات النظر اذباه تعريف اؼبعيار فهناك من يرى أن اؼبعيار عبارة عن أداة لًتشيد التطبيق رباول 

تضييق الفجوة بينو وبُت األساس النظري للمحاسبية، وىناك من يعرف اؼبعيار على أنو بيان كتايب تصدره ىيئة 
تنظيمية ؿباسبية رظبية أو مهنية يتعلق ىذا البيان بعناصر القوائم اؼبالية أو نوع من العمليات أو األحداث اػباصة 

باؼبركز اؼبايل ونتائج واألعمال أو ربديد أسلوب القياس أو العرض أو التوصيل اؼبناسبة، ويرى ليتلتون 
(LITTLETON)  أن اؼبعيار احملاسيب ىو أساس متفق عليو يف التطبيق احملاسيب السليم و يستخدم كأداة 
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، يف حُت يرى الشَتازي أن اؼبعايَت احملاسبية سبثل أحكاما خاصة بعنصر ؿبدد من عناصر القوائم اؼبالية 1للمقارنة 
، وانطالقا فبا سبق ديكن القول بأن اؼبعايَت ىي قواعد أو إجراءات أو 2أو بنوع معُت من العمليات أو األحداث 

. سياسات تصدرىا ىيئات مهنية أو قانونية لتحديد ما جيب أن تكون عليو التطبيقات العملية يف احملاسبة 

خصائص اؼبعايَت احملاسبية  _ 2

 : 3تتميز اؼبعايَت احملاسبية دبجموعة من اػبصائص ، أمهها

قدرهتا على ربقيق االصباع، خاصة بعد االصالحات األخَتة اليت عرفتها ىيئة اؼبعايَت احملاسبية الدولية  -
(IASC)  اليت نتج عنها توسيع ؾبال االستشارة وإعداد اؼبعايَت ، لتشمل كل األطراف اؼبهتمة هبا دون

  .إمهال وجهات نظر اؽبيئات الوطنية اؼبؤىلة
قوهتا اليت اكتسبتها من خالل التوفيق بُت التباين الذي ميز اؼبمارسات احملاسبية حيال اؼبواضيع اليت تكون  -

  .ؾباال للمعايَت
مرونتها نتيجة ؼبا تقدمو من حلول ترضي ـبتلف مستعمليها، إذ أن أىم ما دييزىا ليس ما تسمح بو بل ما  -

 .سبنعو
 .غَت إجبارية، ألهنا ال تكتسب الصفة القانونية أو التنظيمية -

أمهية اؼبعايَت احملاسبية  _ 3

ال شك أن غياب اؼبعايَت احملاسبية قد يؤدي اىل استخدام طرق ؿباسبية قد تكون غَت مناسبة أو تؤدي إىل 
استعمال طرق متباينة وغَت موحدة، فبا يؤدي إىل إعداد قوائم مالية غَت قابلة للمقارنة ويصعب فهمها من 

مستخدميها الداخليُت أو اػبارجيُت، كما يؤدي غياب اؼبعايَت إىل اختالف أسس معاعبة العمليات واألحداث 
 4: وعليو تتجلى أمهية اؼبعايَت احملاسبية من خالل 

                                                             
، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع المحاسبة الدولية مع التطبيق العلمي لمعايير المحاسبة الدوليةيوسف ؿبمد جربوع، سامل عبد اهلل حلس،   1

 .34 ص2001الطبعة األوىل ،األردن،
 253،ص1990، الطبعة األوىل، ذات السالسل للطباع و النشر،الكويت،،نظرية المحاسبةعباس مهيدي الشَتازي  2
، أطروحة دكتوراه غَت منشورة، كلية أهمية إصالح النظام المحاسبي في ظل أعمال التوحيد الدولية بالتطبيق على حالة الجزائرمداين بلغيت،   3

 134 ص2004العلوم االقتصادية و علوم التسيَت،جامعة اعبزائر،

271،ص2004، الدار اعبامعية،اإلسكندرية، مصر،المحاسبة الدولية في الشركات متعددة الجنسيات أمُت السيد أضبد لطفي،  4  
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 .ربديد و قياس األحداث اؼبالية للكيان  -
 .إيصال نتائج القياس ؼبستعملي القوائم اؼبالية  -
 .ربديد الطرق اؼبالئمة للقياس  -
سبكن مستخدمي القوائم من ازباذ القرارات اؼبناسبة عند االعتماد على اؼبعلومات اليت أعدت وفق اؼبعايَت  -

 .اؼبالئمة 
 .إعداد قوائم مالية قابلة للفهم و اؼبقارنة سواءا ؿبليا أو دوليا  -

أسباب ظهور اؼبعايَت احملاسبية  _ 4

حسب اؼبظمة الدولية للمعايرة ، فإن اؼبعايَت عموما ىي نشاطات منظمة ربمل يف طياهتا حلول فبكنة وقابلة 
للتحقيق ومتكررة ألسئلة أو مشكالت مطروحة من قبل، زبص العلوم بصفة عامة وعليو ديكن حصر أسباب 

 1: وجود معايَت دولية يف ؾبال احملاسبة يف العناصر اآلتية 

 اغباجة إىل تقدًن وإجياد آلية لتطوير احملاسبة من خالل االبتعاد عن التناقضات القائمة ، -
 .انفتاح البورصات وأسواق اؼبال على اؼبستوى العاؼبي  -
 .تسهيل عملية قراءة القوائم اؼبالية اؼبوحدة  -
 .ضرورة التوافق والتنسيق والتوحيد احملاسيب الدويل  -
 .زبفيض التكاليف وتدعيم اؼبرور إىل األسواق اؼبالية  -
 .تسهيل االتصال بُت اؼبتعاملُت االقتصاديُت  -

إن اغبلول النموذجية اليت طرحتها اؼبعايَت احملاسبية الدولية غبل اؼبشاكل اؼبتكررة، تسمح بتحقيق أىداف 
اقتصادية ؿبددة يف إطار توحيد الطرق وتفادي التناقضات واالختالفات، وحذف كل أشكال اؼبخاطر احملتملة 

 .الناصبة عنها

مسار إعداد اؼبعايَت احملاسبية _ 5

 عن ؾبلس معايَت احملاسبية الدولية، وأصبحت تسمى دبعايَت  (IAS)تصدر معايَت احملاسبية الدولية 
 تاريخ ىيكلة اجمللس، تتبع عملية إعداد اؼبعايَت احملاسبية اؼبسار  2001مند سنة  (IFRS)اإلبالغ اؼبايل الدولية 

                                                             

375 نفس اؼبرجع السابق،ص 1
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 1:التايل 

  ربديد طبيعة اؼبشكل الذي يتطلب إعداد معيار، يثم على أثره تشكيل فوج عمل يًتأسو عضو من اجمللس -
 . لثالثة دول على األقل ديضم فبثلُت عن ىيئات التوحيو

 اليت تعتمدىا بعد استعراض ـبتلف اؼبسائل اؼبرتبطة باؼبشكل اؼبطروح، يقوم فوج العمل بتقدًن أىم ااغبلول -
، ومن مث يعرض على اجمللس (IASC)ىيئات التوحيد الوطنية مث يقوم باسقاطها على اإلطار التصوري 

 .النقاط اليت سوف يتناوؽبا 
بعد تلقي فوج العمل رد على إقًتاحاتو، يقوم باعداد ونشر مشروع أويل للمعيار اؼبقًتح يتضمن ـبتلف  -

اغبلول اؼبقًتحة وتربيراهتا، وبعد موافقة اجمللس يوزع اؼبشروع بشكل واسع إلثرائو، ومن مث اغبصول على 
 .الردود خالل فًتة ستة أشهر

بعد تلقي الردود يقوم فوج العمل بتحرير الوثيقة النهائية اليت تتضمن إعالن اؼببادئ ويعرضها على اجمللس  -
 .للمصادقة 

بعد اؼبصادقة يقوم فوج العمل بإعداد مشروع اؼبعيار يف شكل مذكرة إيضاح، يتم إلثرائها وتالقي الردود  -
 .عليها خالل فًتة شهر بعد أن يكون قد سبت اؼبصادقة عليها بأغلبية ثلثي أعضاء اجمللس 

بعد تلقي ودرس الردود وما تتضمنو من اقًتاحات، يقوم فوج العمل بإعداد اؼبشروع النهائي للمعيار، وبعد  -
 .عرضو يعتمد إذا حظي دبوافقة ثالثة أرباع اجمللس على األقل

هيئة إعداد معايير المحاسبة الدولية  : المطلب الثاني 

مع وجود العديد من االختالفات والتباين يف اؼبمارسات احملاسبية بُت الدول يف ظل التطورات االقتصادية 
اؼبتالحقة اليت يشهدىا العامل، وبروز التكتالت االقتصادية الكربى وتعاظم دور الشركات متعددة اعبنسيات 

وازدىار التجارة اػبارجية يف ظل العوؼبة، أدت باؼبهتمُت دبهنة احملاسبة اىل بذل جهود حثيثة يف سبيل الوصول إىل 
توافق دويل حول اؼبمارسات احملاسبية، من خالل تبادل وجهات حول السياسات احملاسبية السائدة ؿبليا، وؿباولة 

توفيقها من خالل االبتعاد عن االختالف، ولعبت عدة منظمات وصبعيات مهنية دورا بارزا يف ىذا اجملال ويف 
. مقدمتها ىيئة معايَت احملاسبية الدولية 
                                                             

1 FRYDLENDER ALAIN, PAGEZY JULIEN, S’initier aux IFRS, Editions de la 
performance / Editions Francis Lefebvre, Paris, France, 2004, P11 
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 (IASC)ىيئة معايَت احملاسبية الدولية _ 1 

زبذت ا دبوجب إتفاقية وقع عليها مندويب تسعة دول و1973تأسست ىيئة اؼبعايَت احملاسبية الدولية سنة 
، أين مت 2000 معيار إىل غاية 41حيث أصدرت  (IAS)من بريطانيا مقر ؽبا، تولت وضع معايَت احملاسبية الدولية 

 شكلت ىذه اللجنة 1977 معيار، ويف عام 30دمج بعض اؼبعايَت يف معايَت أخرى وإلغاء بعضها فاخنفض عددىا 
 لبحث القضايا احملاسبية اليت حيتمل أن زبضع ؼبعاعبة بدلية أو غَت مقبولة يف غياب  (SIC)عبنة دائمة للتفسَتات 

توجيهات ؿبددة، يتعلق عملها بوضع تفسَتات للمعايَت اليت مت إصدارىا فوصلت التفسَتات اليت نشرهتا حىت سنة 
 1998 أربعة وثالثُت تفسَتا، مت فيما بعد دمج الكثَت منها ضمن اؼبعايَت احملاسبية ذات العالقة، ويف عام 2000

 دولة، مع تعديل مسماىا لتصبح معايَت 101 عضوا ديثلون تنظيمات ؿباسبية من 143أصبح عدد أعضاء اللجنة 
 معيارا من 17، وأعيد مراجعة 2007حيث صدرت سبعة معايَت منها إىل غاية  (IFRS)اإلبالغ اؼبايل الدولية 
 . 1معايَت احملاسبة الدولية

اؽبيكل اعبديد ؽبيئة اؼبعايَت احملاسبة الدولية _ 2

 01عرف القانون األساسي ؽبيئة اؼبعايَت احملاسبية الدولية مراجعة ىيكلية سبخض عنها يف ىياكلو بدأ العمل هبا 
، وتقرر حسب التوصية يف القانون األساسي اؼبادة الرابعة ربديد الشكل القانوين ؽبذه اؽبيئة باعتبارىا 2001افريل 

مؤسسة، وانطالقا من القانون األساسي اعبديد الذي أدخلت دبوجبها إصالحات جذرية على ىياكل ىيئة اؼبعايَت 
 2: احملاسبية الدولية فأصبحت تتكون من اؽبيئات التالية 

  اللجنة التأسيسية ؼبعايَت احملاسبية الدوليةIASC–Fondation  

 إداريا يتم اختيارىم من قبل عبنة التعيُت، ويشًتط يف تركيبة األعضاء أن تكون 19تتشكل ىذه اللجنة من 
 أعضاء من أمريكا 06فبثلة لألسواق اؼبالية العاؼبية والتنوع يف األصول اعبغرافية، حيث تتكون ىذه اللجنة من 

 أعضاء من كل اؼبناطق اعبغرافية شرط احًتام التوازن 03 أعضاء من أسيا و04 أعضاء من أوروبا 06الشمالية، 
شريطة  (IFRC) عضو للفدرالية الدولية للمحاسبُت 19 أعضاء من بُت 05اعبغرايف الكلي، كما يًتك تعيُت 

                                                             

.31، ص2008، إثراء للنش و التوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن، 2007، معايير التقارير المالية الدوليةخالد صبال اعبعارات   1  
 .128 مداين بلغيت، مرجع سبق ذكر، ص 2
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التشاور مع عبنة التعيُت واحًتام التوازن اعبغرايف، ويتم تعيُت اإلداريُت ؼبدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد ؼبرة واحدة 
: و يتمثل دورىا األساسي يف

 .صبع األموال الالزمة لسَت أنشطة اؽبيئة -
 .إعداد و نشر التقارير السنوية عن النشاط -
وللجنة الدولية لتفسَت احملاسبة اؼبالية  (SAC)تعيُت أعضاء كل من اجمللس االستشاري للمعايَت  -

(IFRIC).  
  . (IASB)و ؾبلس معايَت احملاسبة الدولية  (IASC)تقييم إسًتاذبية و فعالية احملاسبة الدولية  -
  ؾبلس معايَت احملاسبة الدولية(IASB)  

 عضو يتم تعيينهم على أساس خربهتم 14ويتشكل من  ( F-IASC )يعمل ىذا اجمللس ربت كتف اللجنة 
 عضوا منهم مهامهم ويسخرون كل وقتهم ألعمال اجمللس ويتقاضون على ذلك أجرا ، 12وكفاءهتم، حبيث يشغل 
 طبسة سنوات على األكثر قابلة للتجديد مرة واحدة على األقل، وتكمن مهام ؾبلس ةويعُت أعضاء اجمللس ؼبد

: معايَت احملاسبة الدولية فيما يلي

 .إعداد ونشر وتعديل اؼبعايَت احملاسبية الدولية -
 .نشر مذكرات اإليضاح حول مشاريع اؼبعايَت احملاسبية الدولية اعبارية -
 .إعداد إجراءات معاعبة التدخالت -
 .تشكيل كل أنواع اللجان االستشارية اؼبتخصصة، إلبداء رأيها حول اؼبشاريع اؼبهمة -
 .القيام بالدراسات يف الدول اؼبتقدمة والناشئة للتأكد من قابلية اؼبعايَت للتطبيق -
  اجمللس االستشاري للمعايَت(SAC) 

يتشكل ىذا اجمللس من ثالثُت عضوا على األقل يتم تعيينهم من قبل اإلداريُت ؼبدة ثالثة سنوات قابلة 
للتجديد، وأسهم رئيس ؾبلس اؼبعايَت احملاسبية الدولية وتتمثل مهام اجمللس يف توجيو األعمال، كما يشكل فضاء 

. األطراف األخرى اؼبهتمة باؼبعلومة اؼبالية الدوليةوللربط بُت معايَت احملاسبية الدولية وىيئات التوحيد الوطنية 
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  اللجنة الدولية لتفسَت احملاسبة اؼبالية(IFRIC) 

 عضوا من قبل اإلداريُت ؼبدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد هتتم ىذه اللجنة بتفسَت 12تتكون ىذه اللجنة من 
بعض النقاط اػباصة على ضوء اؼبعايَت احملاسبية الدولية اؼبوجودة، وإعداد ونشر مشاريع تفاسَت إلثرائها بُت صبهور 
 .اؼبهتمُت إلسبام عملية التفسَت، كما تنسق ىذه اللجنة مع ىيئات التوحيد الوطنية لضمان حلول ذات جودة عالية

تطور معايير المحاسبة الدولية  : المطلب الثالث 

تعترب معايَت احملاسبية الدولية دبثابة قواعد تضبط األعمال و اؼبمارسات و اإلجراءات احملاسبية و تضع 
دليال لكيفية تنفيذ اؼبعاعبة احملاسبية، إال أهنا غَت ملزمة وسبتاز دبرونتها وقابليتها للتغيَت استنادا إىل التغَت يف الظروف 

االقتصادية، فوضع اؼبعايَت وتعديلها يعترب عملية مستمرة تستجيب للمستجدات على ساحة األعمال الدولية 
وتواكب التغَتات والتطورات على الساحة االقتصادية باعتبار احملاسبة جزء ال يتجزأ منها فمند ظهورىا عرفت 

. حركة حيث مت تعديل الكثَت منها وسحب بعضها إدماج البعض األخر يف معيار مشابو 

التطور التارخيي ؼبعايَت احملاسبية الدولية  _ 1

نظرا للتطور والنمو اؽبائل للتجارة الدولية وانتشار الشركات متعددة اعبنسيات وتزايد الطلب العاؼبي على 
السلع واػبدمات، أصبح من الضروري إعداد معايَت ؿباسبية تتعامل هبا كافة الشركات الدولية يف إعدادىا للقوائم 
اؼبالية، ومند بروز الشركات متعددة اعبنسيات وظهور مشاكل ؿباسبية معقدة على اؼبستوى العاؼبي بدأ اؼبهتمون 
دبهنة احملاسبة يف التفكَت يف التوحيد ة التوافق احملاسيب وترجع فكرة التوحيد احملاسيب وضرورة التنسيق بُت اؼبعايَت 

 تاريخ أول مؤسبر دويل للمحاسبُت يف مدينة سانت يف الواليات اؼبتحدة األمريكية، حيث 1904احملاسبية إىل سنة 
 طرح لورد 1966، ويف أوت من سنة 1خصصت اؼبناقشات ؼبقارنة اؼببادئ و اؼبمارسات احملاسبية للدول الكربى

تنسون فكرة ؾبموعة الدراسات الدولية للمحاسبُت القانونيُت أثناء فًتة عملو كرئيس ؼبعهد احملاسبُت القانونيُت 
 أعلن اؼبعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت العموميُت   1967 ويف جانفي  (ICAEW)يف إقبلًتا و ويلزالعموميُت 

(AICPA )  واؼبعهد الدويل للمحاسبُت القانونيُت(CICA)  وطبعا(ICAEW)  ،عن تأسيس ؾبموعة الدراسات
مع تعيُت روبرت تروبالد رئيس اؼبعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت رئيسا ؽبا، واستمر نشاط اجملموعة عشر 

                                                             
 429أمُت السيد أضبد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 وثيقة على شكل دراسات مقارنة، ظبيت اآلراء اؼبذكورة فيها 20، وأثناء نشاطها نشرت 1977سنوات و حلت 
 1.باالستنتاجات

إذا فمند انعقاد أول مؤسبر دويل للمحاسبُت ازداد االىتمام بفكرة إجياد توافق دويل يف اؼبعايَت احملاسبية، 
ومت عقد العديد من الندوات واؼبؤسبرات واالجتماعات لتنظيم مهنة احملاسبة ومناقشة اؼبشاكل وتبادل اػبربات 

ووجهات النظر من أجل التقليل من االختالفات بُت اؼبعايَت احملاسبية السائدة وتضييق دائرة الفروقات، ويف سنة 
دولة وازبذت فيو  59مندوبا عن  4341 انعقد اؼبؤسبر الدويل احملاسيب العاشر يف سيديف بأسًتاليا، حضره 1972

قرارات ىامة، وذلك بإنشاء ىيئتُت ديكن أن تكون ؽبما اؼبقدرة على التعامل مع اؼبشاكل احملاسبية الدولية 
واالختالف بُت اؼبمارسات احملاسبية للبلدان اؼبتعددة، ومت تأسيس عبنة معايَت احملاسبة الدولية واالختالف بُت 

واالرباد الدويل  (IASC)اؼبمارسات احملاسبية للبلدان اؼبتعددة، ومت تأسيس عبنة معايَت احملاسبة الدولية 
واذبهت العديد من الدول طواعية للتوفيق بُت معايَتىا احملاسبية ومعايَت الدولية اليت تعدىا عبنة  للمحاسبُت،

. معايَت احملاسبة الدولية لكي تستطيع مواكبة العوؼبة

التطور اؼبستمر ؼبعايَت احملاسبة الدولية  _ 2

تتميز معايَت احملاسبة الدولية باؼبرونة وقابلية التعديل استنادا للتغَت يف الظروف االقتصادية فوضع اؼبعايَت 
وتعديلها عبارة عن عملية مستمرة، تستجيب للمستجدات على ساحة األعمال الدولية وتواكب التغَتات 

والتطورات على الساحة االقتصادية باعتبار احملاسبة جزء ال يتجزأ منها، فتغَت اؼبعايَت احملاسبية الدولية قد حيدث 
بسبب ظهور معايَت ؿبلية كاؼبعايَت الربيطانية أو األمريكية يعاجل بعض األمور اؼبستجدة كما حصل يف معاعبة 
االخنفاض يف قيمة األصول والشهرة باستبدال معاعبة االخنفاض استنادا إىل أسلوب إعادة التقييم، حيث كان 

السباق يف طرح ىذين اؼبوضوعُت وتبعو يف ذلك ؾبلس اؼبعايَت   FASBؾبلس اؼبعايَت احملاسبية اؼبالية األمريكي 
احملاسبية الدولية، وديكن أن يكون التعديل استجابة ؼبطالب أصحاب العالقة بتعديل بعض اإلجراءات واؼبمارسات 
احملاسبية،  زيادة إىل دور اؼبنظمُت يف احملاسبة يف جعل اعبهود اغبثيثة اؼببذولة إلثراء النظرية احملاسبية أساس تعديل 
 كثَت من اؼبعايَت احملاسبية الدولية، وأخَتا تظل مشكلة االرتقاء دبستوى اإلفصاح يف التقارير اؼبالية وزيادة اؼبوثوقية

                                                             
. 19، ص2006، الدار اعبامعة، االسكندرية،مصر، دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدوليةالحديثة طارق عيد العال ضباد،  1
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والدقة يف اؼبعلومة احملاسبية من أىم أسباب التعديل ويأخذ التطور اؼبستمر يف اؼبعايَت احملاسبية الدولية أشكاال 
:  1عديدة ديكن إدراجها فيما يلي 

حيث يتم تعديل لبعض أو معظم الفقرات يف معيار معُت، واألمثلة على ذلك متعددة : تعديل اؼبعايَت  -
 . 01/01/2005حيث مت تعديل معظم اؼبعايَت احملاسبية الدولية اعتبارا من 

حيث يعترب تعدد البدائل من أىو االنتقادات اليت توجو ؼبهنة احملاسبة، : إلغاء بعض البدائل احملاسبية  -
ويؤدي اختالف يف النتائج احملاسبية ولعلى أىم ىذه التعديالت تعديل معيار احملاسبة الدويل الثاين يف 

أساليب تقييم اؼبخزون وتعديل معيار احملاسبة الدويل الثاين والعشرون قبل أن يستبدل دبعيار اإلبالغ اؼبايل 
 .الدويل الثالث، اندماج األعمال يف طريق احملاسبة عن االندماج 

 .من أمثلة ذلك تعديل تعريف القيمة العادلة بُت فًتة وأخرى يف أكثر معيار : تعديل التعريفات  -
كما حصل يف التعديل األخَت ؼبعيار احملاسبة الدويل السادس والثالثون : إلغاء بعض اؼبمارسات احملاسبية  -

من إلغاء اؼبمارسات الواجب إتباعها إلجراء فحص من أسفل إىل أعلى ومن ألسفل يف ربديد االخنفاض 
 .يف قيمة الشهرة

يف اؼبعيار احملاسيب األول ودمج  (SIC18)ومن أمثلة ذلك دمج التفسَت : دمج التفسَتات يف اؼبعايَت  -
(SIC1) يف اؼبعيار احملاسيب الثاين. 

لوجود عامل مشًتك بينها مثل دمج اؼبعيار احملاسيب الدويل الثالث يف اؼبعيارين السابع : دمج بعض اؼبعايَت  -
 .والعشرون والثامن والعشرون ودمج اؼبعيار احملاسيب الدويل الرابع يف اؼبعيار األول

وذلك لعدم االتفاق على صيغة موحدة عاليا على تطبيقها كما حصل مع اؼبعيار : سحب بعض اؼبعايَت  -
 .اػبامس عشر اؼبتعلق باؼبعلومات اليت تعكس أثار تغَتات األسعار

كما حصل مع اؼبعيار الثاين والثالثون باندماج األعمال حيث حل ؿبلو : إلغاء بعد اؼبعايَت دبعايَت الحقة  -
 .معيار اإلبالغ اؼبايل الدويل الثالث بذات التسمية 

تصنيف اؼبعايَت احملاسبية الدولية  _ 3

لكي نتمكن من اإلؼبام جبميع اعبوانب اؼبتعلقة دبعايَت احملاسبية الدولية ، قمنا بتجميع اؼبعايَت يف أصناف 
: كصنف متعلق جبانب أو موضوع معُت على النحو اؼببُت يف اعبداول التالية 

                                                             
 .35 خالد صبال اعبعارات، مرجع سبق ذكره، ص 1
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تصنيف المعايير المحاسبية الدولية :  (01)جدول رقم 

 المالية بالمعلومات المتعلقة المعايير
 المالية بالقوائم المتعلقة المعايير :األول الصنف

N° IFRS N° IAS اؼبعيار إسم 

  اؼبالية القوائم عرض 01 

 النقدية التدفقات قائمة 07 

 واألخطاء التقديرات يف والتغَتات احملاسبية السياسات 08 

 اؼبيزانية لتاريخ الالحقة األحداث 10 

 مرة ألول الدويل اؼبايل اإلبالغ معايَت تطبيق  01

 اإلضافية المالية بالمعلومات المتعلقة المعايير :الثاني الصنف

 القطاعات حول التقارير 14 

 العالقة ذات األطراف عن اإلفصاح 24 

 السهم رحبية 33 

 اؼبرحلية اؼبالية التقارير 34 

 الموحدة المالية البيانات :الثالث الصنف
 واؼبنفصلة اؼبوحدة اؼبالية القوائم 27 
 الزميلة الشركات يف االستثمار 28 
 اؼبشًتكة اؼبشاريع يف اغبصص 31 
 األعمال اندماج  03

 القطاعية المعايير :الرابع الصنف

 التأمُت عقود  05
 التقاعد منافع برامج عن والتقارير احملاسبة 26 
 الزراعة 41 
 ) الطبيعية (اؼبعدنية اؼبوارد وتقييم استكشاف  06

 المحاسبي والتسجيل بالتقييم الخاصة المعايير
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 المالية غير األصول تقييم :الخامس الصنف
N° IFRS N° IAS اؼبعيار إسم 

 اؼبخزونات 02 
 واؼبعدات واؼبصانع اؼبمتلكات 16 
 اؼبلموسة غَت األصول 38 
 األصول قيمة يف االخنفاض 36 
 االستثمارية العقارات 40 
 اؼبتوقفة والعمليات للبيع اهبا  احملتفظ اؼبتداولة غَت األصول  05

 المالية غير الخصوم تقييم :السادس الصنف
 اإلجيار عقود 17 
 اؼبوظفُت منافع 19 
 االقًتاض تكاليف 23 
 احملتملة واألصول االلتزامات اؼبخصصات، 37 

 المالية والخصوم األصول تقييم :السابع الصنف
 )  العرض ( اؼبالية األدوات 32 
 ) والقياس االعًتاف ( اؼبالية األدوات 39 
 ) اإلفصاح ( اؼبالية األدوات  07
 األسهم أساس على اؼبدفوعات  02

 النتائج تقييم :الثامن الصنف
 اإلنشاء عقود 11 
 الدخل ضرائب 12 
 العادية األنشطة إيرادات 18 
 اغبكومية اؼبساعدات عن واإلفصاح اغبكومية اؼبنح ؿباسبة 20 

 الصرف وأسعار العملة قيمة في التغير :التاسع الصنف
 األجنبية العمالت صرف أسعار يف التغَتات آثار  

 اؼبرتفع التضخم ذات االقتصاديات يف اؼبالية التقارير  
 على باالعتماد البحث إعداد من : المصدر

BOUBKAIR ABDERRAHMANE ADNANE, Les Normes Comptables Internationales IAS/IFRS Et 

Les Perspectives De Leur Adoption En Algérie, Mémoire de Magister ès Sciences de Gestion Option 

Monnaie et Finances, Faculté des Sciences Economiques et des Sciences de Gestion, Université d’Alger 

2006/2007 
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المعايير المتعلقة بالمعلومات المالية  : المبحث الثاني 

سبثل اؼبعلومة اؼبالية األداة ألي مشروع اقتصادي وتعد عنصر ربط وتنسيق فعال بُت الكيان وفروعة ووسيلة 
اتصال ىامة مع ؿبيطو، وباعتبار أن اؽبدف األساسي من احملاسبة ىو توفَت معلومات مالية مفيدة ؼبستخدميها يف 

ازباذ القرار، اىتم ؾبلس معايَت احملاسبة  الدولية باؼبعلومة اؼبالية وكيفية عرضها وخصص ؽبا العديد من اؼبعايَت 
 .ؿباولة منو إلجياد توافق دويل حول كيفيات إعداد وعرض القوائم اؼبالية باعتبارىا اؼبصدر الرئيسي للمعلومات

معايير عرض المعايير المالية  : المطلب األول 

ديكن تعريف إطار عرض اؼبعلومات اؼبالية بأنو اإلطار الذي حيدد أىداف القوائم اؼبالية والصفات النوعية 
للمعلومات اليت تتضمنها وعناصر القوائم اؼبايل ومفاىيم االعًتاف والقياس اؼبتعلقة هبا وفقا ؼبنظور ؾبلس معايَت 
احملاسبية الدولية، لذا تعترب اؼبعلومات الواجب اإلفصاح عنها جزء من كل معيار ومرجعا ؼبا مل يتم التطرق إليو يف 
اؼبعايَت، ومع ذلك فقد صدر عن معايَت خاصة بكيفيات إعداد وعرض القوائم اؼبالية واؼبعلومات اليت جيب أن 

. تشملها باإلضافة إىل اؼبعايَت اؼبالية اإلضافية 

القوائم اؼبالية  _ 1

تشمل معايَت إعداد وعرض القوائم اؼبالية معيار احملاسبة الدويل األول عرض القوائم اؼبالية، معيار احملاسبة 
الدويل السابع قائمة التدفقات النقدية، معيار الدويل الثامن السياسات احملاسبية والتغَتات يف التقديرات واألخطاء، 

معيار احملاسبة الدويل العاشر األحداث الالحقة لتاريخ اؼبيزانية ومعيار اإلبالغ اؼبايل الدويل األول تطبيق معيار 
.  اإلبالغ اؼبايل الدويل ألول مرة

.     ين بالتفصيل ادبا أن زبصصي يف اؼبذكرة ىو عرض القوائم اؼبالية فسوف نتطرق يل ىذه النقطة يف الفصل الث

اؼبعلومات اؼبالية اإلضافية _ 2

تشمل معايَت احملاسبة الدولية اؼبتعلقة باؼبعلومات اؼبالية اإلضافية، معيار احملاسبة الدويل الرابع عشر التقارير 
حول القطاعات، معيار احملاسبة الرابع والعشرون اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة، معيار احملاسبة الدويل الثالث 

. والثالثون رحبية السهم واؼبعيار احملاسيب الدويل الرابع والثالثون التقارير اؼبرحلية
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  التقارير حول القطاعات IAS14   

تنشط العديد من الكيانات يف مناطق جغرافية خاضعة ؼبعدالت رحبية وفرص منو وإمكانيات مستقبلية وـباطر 
ـبتلفة أو سبارس نشاطات ـبتلفة، لذا فاؼبعلومات اػباصة دبختلف أنواع منتجاهتا وعملياهتا يف ـبتلف اؼبناطق 

اعبغرافية للنشاط ضرورة لتقدًن التقارير حسب القطاعات ؼبساعدة مستخدمي القوائم اؼبالية على فهم أفضل ألداء 
الكيان وتقدًن األحسن ؼبخاطر وعوائد نشاطو، ويهدف اؼبعيار إىل وضع مبادئ  لتقدًن التقارير حسب 

   1.القطاعات ؼبساعدة مستخدمي القوائم اؼبالية لفهم أفضل ألداء الكيان وقباعتو

ويطبق ىذا اؼبعيار على الكيانات اليت تعرض رأس ماؽبا أو بصدد عرضو للتداول يف أسواق مالية منظمة، كما 
يطبق على شركة األم والشركات التابعة والشركات اغبليفة واؼبشاريع اؼبشًتكة واليت تقدم قوائم مالية موحدة ويشجع 

الكيانات الغَت ملزمة بو على اإلفصاح عن القوائم اؼبالية حسب القطاعات اختياريا، فإذا اختارت ذلك جيب 
عليها أن تلتزم دبتطلبات ىذا اؼبعيار، ونص اؼبعيار على عرض يف القوائم اؼبالية أو يف اؼبلحق تقارير مالية حسب 

القطاعات على أساس النشاط إذا كانت ـباطر وعوائد النشاط تتأثر بشكل رئيسي  باختالف اؼبنتجات 
واػبدمات أو حسب القطاع اعبغرايف إذا كانت تتأثر باختالف اؼبناطق اعبغرافية،  كم حدد ىذا اؼبعيار القطاعات 

: الرئيسية اليت جيب أن تقدم عنها التقارير وىي

 .وأكثر من ؾبموع الكيان %10القطاع الذي يبلغ حجم إيراداتو من اؼببيعات للعمالء اػبارجُت  -
 . من نتيجة الكيان%10 القطاع الذي حيقق نتيجة سواءا ربح أو خسارة -
 . من إصبايل موجودات   الكيان%10 القطاع الذي تبلع حجم موجوداتو -
ما إصبايل   %75إذا كان ؾبموع اإليرادات اػبارجية اليت تتعلق بالقطاعات اليت تقدم عنها التقارير أقل من  -

إرادات الكيان، جيب ربديد قطاعات أخرى إضافية على أهنا قطاعات تقدم عنها التقارير حىت وإن مل 
 . %75  إىل أن تبلغ اإليرادات%10تستوف شرط 

كما حدد اؼبعيار اؼبعلومات اليت جيب أن تشملها التقارير القطاعية للقطاعات الرئيسية وكذا اؼبعلومات 
. اإلضافية حول القطاعات الثانوية 

                                                             
1 Règlement (CE) No 1725/2003 de La Commission du 29 septembre 2003, Norme 
Comptable International 14 ( Révisée 1997 ) Information sectorielle, Journal officiel de 
l’Union européenne, 2003, P 07. 



 IAS/IFRS الدولية احملاسبية اؼبعايَت : األول الفصل

 

16 
 

 حول مكمالت اإلعالم الضرورية لفهم 2008 جويلية 26أشار النظام احملاسيب اؼبايل من خالل القرار اؼبؤرخ يف 
أفضل للقوائم اؼبالية، إىل تقسيم رقم األعمال حسب فئات األنشطة وحسب األسواق اعبغرافية وإىل ضرورة ربليل 

العناصر ذات األمهية القطاعية حسب كل قطاع نشاط وحسب كل قطاع جغرايف، إال أن مل يتم ربديد شروط 
 1.وكيفيات القيام بذلك 

  اإلفصاح عن األطراف ذات العالقةIAS24  

 ن اؼبعلومات الالزمة عبذب االنتباه حول إمكانية تأثرأيهدف اؼبعيار إىل ضمان أن ربتوي القوائم اؼبالية 
 2:اؼبركز اؼبايل للكيان وقباعتو بوجود أطراف ذات العالقة، واليت حددىا يف 

الكيان اليت تتحكم أو يتحكم هبا بصفة مباشرة أو غَت مباشرة أو ربت السيطرة اؼبشًتكة مع الكيانات  -
 .(الشركات القابضة، الشركات التابعة، الشركات اغبليفة  )اؼبعدة للقوائم 

 .الكيانات اؼبشاركة -
 .األفراد الطبيعيون الذين ديلكون بشكل مباشر أو غَت مباشر حق التصويت يف الكيان اؼبعدة للقوائم اؼبالية -
 .اؼبسَتين الرئيسُت ، أي األشخاص الذين لديهم سلطة و مسؤولية التخطيط و التوجيو و الرقابة -
 .الكيانات اليت ديارس عليها مساىم أو مسَت أو مدير سلطة معتربة -
 .األفراد الذين ديتلكون حق الرقابة على الكيان -

وتعترب األطراف ذات عالقة إذا كان أحد األطراف السيطرة على الطرف األخر أو ديارس تأثَت كبَت عليو يف 
 3:ازباذ قراراتو اؼبالية والتشغيلية، ويتطلب ىذا اؼبعيار اإلفصاح عن ما يلي 

 .العالقة بُت الشركة األم والشركات التابعة -

                                                             
1
المحدد لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف و عرضها و كذا مدونة الحسابات و قواعد ، 2008 جويلية 26 قرار مؤرخ يف  

. 39،ص19،2009اعبريدة الرظبية،اعبزائر،عددسيرها 
 ، 2008األردن، ، دار وائل للنشر، عمان،المعايير المحاسبة و اإليالغ المالي الجوانب النظرية و العملية ؿبمد أبو نصار، صبعة ضبيدات، 2

 .408ص
3  BOUBKAIR ABDERRAHMANE ADNANE,Les Normes Comptables Internationales 
IAS/IFRS et les Perspectives de Leur Adoption en Algérie, Mémoire de Magister ès 
Sciences de Gestion Option Monnaie et Finances, Faculté des Sciences Economiques et des 
Sciences de Gestion, Université d’Alger 2006/2007 P 79. 
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يف حالة وجود معامالت بُت األطراف ذات العالقة جيب على الكيان اإلفصاح عن طبيعة العالقة  -
 .واألطراف ذات العالقة إىل جانب اؼبعلومات حول اؼبعامالت لفهم تأثَتاهتا احملتملة

 .جيب على الكيان تقدًن معلومات حول أجور اؼبسَتين الرئيسيُت -
 .تقدًن معلومات بشكل مفصل عن كل فئة من فئات األطراف ذات العالقة  -

 جويلية 26التزم النظام احملاسيب اؼبايل باؼبعيار احملاسيب الدويل الرابع والعشرون وخالل ما جاء يف القرار اؼبؤرخ يف 
، والذي نص على ضرورة أن حيتوي ملحق الكشوف اؼبالية على اؼبعلومات اليت زبص الكيانات اؼبشاركة 2008

واؼبؤسسات اؼبشًتكة و الفروع والشركة األم و تلك اؼبعامالت اليت تتم عند االقتضاء مع ىذه الكيانات أو مسَتيها 
 1 .(طبيعة العالقة، منط اؼبعاملة، حجم ومبلغ اؼبعامالت، سياسات ربديد األسعار اليت زبص اؼبعامالت)

  رحبية السهمIAS33  

يهدف اؼبعيار إىل توضيح أساس احتساب رحبية السهم وأسلوب عرضو يف القوائم اؼبالية لتحسُت عملية 
مقارنة أداء الكيان خالل فًتات زمنية متعاقبة وبُت أداء الكيان والكيانات اؼبماثلة يف النشاط لنفس الفًتة، ويطبق 
اؼبعيار على الكيانات اليت تعرض أسهمها إىل االكتتاب والتداول والكيانات اليت بصدد فعل ذلك، و حدد اؼبعيار 

 2:نوعُت من رحبية السهم 

    النتيجة الصافية للدورة اؼبنسوبة للسهم العادي                               

= رحبية السهم األساسي 

                              اؼبتوسط اؼبرجح لعدد األسهم العادية اؼبتداولة خالل الدورة

 .الدورة نتيجة من اؼبمتازة األسهم حصص طرح بعد    ( (1
 ( تناسيب بشكل ) الفًتة عرب اػباصة األموال حبركة اؼبعدلة الدورة بداية يف العادية األسهم عدد    ( (2

 
 

                                                             
. 40، مرجع سبق ذكره،ص2008 جويلية 26 قرار مؤرخ يف  1

2 C.MAILLET BAUDRIER, A.LE MANH, Les normes comptables internationales 
IAS/IFRS, 4 éditions, Foucher, Paris, France, 2006, 
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 اؼبخففة العادية األسهم صبيع ألثار اؼبعدلة العادية لألسهم اؼبنسوبة للدورة الصافية نتيجة                         
 = اؼبخفض السهم رحبية

 اؼبخففة العادية األسهم صبيع ألثار اؼبعدلة العادية األسهم لعدد اؼبرجح اؼبتوسط                         

  1:يتطلب معيار اإلفصاح عن ما يليو

يف حساب النتائج فيل كل فئة من  (حىت ولو كانت سالبة  )عرض رحبية السهم األساسي واؼبخفض  -
 . األسهم العادية

عرض رحبية السهو األساسي واؼبخفض للعمليات اؼبتوقفة إما يف حساب النتائج أو يف ملحق الكشوف  -
 .اؼبالية

اإلفصاح عن األرباح واػبسائر اؼبستخدمة يف حساب العائد األساسي واؼبخفض للسهم الواحد وكذلك  -
 .التعديالت اليت تتم على ىذا اؼببلغ غبساب رحبية السهم اؼبخفضة

 .اإلفصاح عن اؼبتوسط اؼبرجح لعدد األسهم العادية اؼبستخدمة رحبية السهم األساسية و اؼبخفضة -

مل يتطرق النظام احملاسيب اؼبايل إىل طريقة رحبية السهم األساسية واؼبخفضة إال أن نص على أن يشمل جدول 
. حساب النتائج بالنسبة لشركات اؼبسامهة عل القيمة الصافية لكل سهم من األسهم

  التقارير اؼبالية اؼبرحليةIAS34 

يهدف اؼبعيار إىل بيان اغبد األدىن من ؿبتوى التقارير اؼبالية اؼبرحلية، ووصف مبادئ االعًتاف والقياس يف 
القوائم الكاملة أو اؼبختصرة اؼبرحلية، فبا حيسن من قدرة مستعمليها على إدراك مقدرة الكيان على ربقيق الكيان 

 حيدد ىذا اؼبعيار الكيانات مل، و2على ربقيق األرباح أو اغبكم على قباعتو وتدفقاتو النقدية و مركزه اؼبايل و سيولتو
اليت يتوجب علها نشر ىذه التقارير أو عدد مرات نشرىا أو الفًتات اليت جيب فيها ذلك وشجع الكيانات اليت 
يتوجب عليها نشر ىذه التقارير أو عدد مرات نشرىا أو الفًتات اليت جيب فيها ذلك وشجع الكيانات اليت يتم 

تداول أسهمها يف السوق اؼبايل على تقدًن تقارير مالية مرحلية على تنسجم مع مبادئ االعًتاف والقياس 

                                                             
1 1 OBERT ROBERT, Pratique Des Normes IAS/IFRS, Edition Dunod, Paris, France, 
2004, P 465. 

 ، اعبزء الثاين، مكتبة الشركة اعبزائرية بودود، اعبزائر، IAS/IFRSمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية شعيب شنوف،  2
 169، ص2009سنة



 IAS/IFRS الدولية احملاسبية اؼبعايَت : األول الفصل

 

19 
 

، وحثها على تقدًن تقارير مرحلية على األقل يف هناية النصف األول من السنة 1واإلفصاح الواردة يف ىذا اؼبعيار
 يوما من هناية الفًتة اؼبالية اؼبرحلية فالتقارير اؼبالية اؼبرحلية سبثل بيانات مالية 60اؼبالية و نشرىا يف فًتة ال تزيد عن 

ـبتصرة وإيضاحات تفسَتية ـبتصرة، تعترب يف مثابة ربديث للقوائم اؼبالية السنوية، و يفًتض أن تركز على 
األنشطة واألحداث والظروف اعبديدة وال تكون تكرار للمعلومات اليت جرى اإلبالغ عنها سابقا، و يقضي ىذا 

اؼبعيار إذا قام الكيان بنشر تقارير مالية مرحلية جيب أن سبثل ؼبتطلبات معيار احملاسبة الدويل األول، وأن تشمل 
كحد أدىن كل واحد من العناوين واجملاميع الفرعية اليت تدخل ضمن القوائم اؼبالية السنوية، واؼبالحق والتفسَتات 
اؼبختارة، كما جيب إدخال مالحق إضافية إذا كان حذفها من شأنو أن جيعل البيانات اؼبالية اؼبختصرة أو اؼبرحلية 

اؼبضللة، وعرض األرباح األساسية واؼبخفضة يف جدول حسابات النتائج كاملة أو ـبتصرة للفًتة اؼبرحلية، كما 
جيب على الكيان تطبيق نفس السياسات احملاسبية اؼبطبقة يف كشوفها اؼبالية السنوية على التقارير اؼبالية اؼبرحلية 

.      على أن ال تِثر عدد مرات إصدار التقارير على قياس نتيجتو السنوية

على عكس معايَت احملاسبية الدولية، مل يشَت النظام احملاسيب اؼبايل اعبزائري إىل التقارير اؼبرحلية وكيفية 
. إعدادىا واؼبعلومات اليت جيب أن تشملها ىذه التقارير اؼبالية

 البيانات المالية الموحدة : المطلب الثاني 

شهد العامل خالل العقد األخَت من الزمن تزايدا ملحوظا لظاىرة اندماج األعمال ونشوء اجملموعات 
نتيجة لظهور العوؼبة وتطور واتساع نشاط الشركات متعددة اعبنسيات، ونظرا الختالفات اؼبمارسات احملاسبية 

دوليا وأمهية مشاكل احملاسبة عن االندماج وتوحيد البيانات اؼبالية واالختالفات الكبَتة يف اؼبمارسات السائدة يف 
ىذا اجملال، إىتم ؾبلس معايَت احملاسبة الدولية هبا وأصدر عدة معايَت هتدف يف ؾباؽبا إىل ربديد التقنيات 

والسياسات الواجب إتباعها عن دمج اغبسابات وإعداد القوائم اؼبالية اؼبوحدة واؼبعلومات الواجب اإلفصاح عنها 
يف ىذا اجملال، وتشمل اؼبعايَت احملاسبة الدويل الثامن والعشرون االستثمارات يف الشركات الزميلة، معيار احملاسبة 

. الدويل اغبادي والثالثون اغبصص يف اؼبشاريع اؼبشًتكة ومعيار اإلبالغ اؼبايل الدويل الثالث اندماج األعمال

 

 
                                                             

 558 ؿبمد أبو نصار، صبعة ضبيدات، مرجع سبق ذكره، ص 1
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   IAS27القوائم اؼبالية اؼبوحدة و اؼبنفصلة _ 1

يهدف اؼبعيار إىل بيان كيفية إعداد وعرض القوائم اؼبالية اؼبوحدة جملموعة من الكيانات تسيطر علها الشركة 
األم، والبيانات اؼبالية اؼبنفصلة احملددة ؼبسامهات الشركات التابعة، وحسب ىذا اؼبعيار نقول عن الكيان أنو يسيطر 

 : 1عل كيان أو كيانات أخرى إذا توفرت أحد الشروط اآلتية

 .اغبيازة بشكل مباشر أو غَت مباشر من خالل الشركات التابعة على أغلبية حقوق التصويت يف كيان أخر -
من األسهم اليت ؽبا حق التصويت واليت مت اغبصول عليها يف إطار اتفاقية أو  %50امتالك أكثر من  -

 .شراكة
 .سلطة ربديد السياسات اؼبالية والتشغيلية دبوجب قانون أو عقد -
 .القدرة اغبصول على أغلبة األصوات يف اجتماع ؾبلس اإلدارة  -

حدد اؼبعيار إجراءات التوحيد إلعداد الكشوف اؼبالية اؼبوحدة واؼبنفصلة للشركة األم والشركات التابعة، جبمع 
نبود األصول و اػبصوم واألعباء والنواتج واستبعاد أرصدة حساب االستثمارات يف الشركات التابعة والعمليات 
اؼبتبادلة للمجموعة، كما نص على ضرورة استخدام سياسات ؿباسبية موحدة وقيام بإجراءات تسوية يف حالة 

اختالف السياسات أو اختالف تواريخ إعداد القوائم اؼبالية، وجيب إدماج النتائج أعمال الشركات التابعة 
واستبعادىا عند تاريخ بيعها ويعترب الفرق بُت شبن البيع والقيمة  بالبيانات اؼبالية اؼبوحدة ابتداء من تاريخ اغبيازة،

الدفًتية لصايف موجودات الشركة التابعة التنازل عليها كربح أو خسارة للشركة األم ويدرج يف جدول حسابات 
: 2النتائج اؼبوحد، كما جيب أن يتضمن ملحق القوائم اؼبالية اؼبوحدة ما يلي 

 .(...األصول، اػبصوم، األعباء، النواتج، )معلومات موجزة عن الشركات التابعة  -
 .طبيعة العالقة بُت الفروع والشركة األم اليت ال سبلك نصف حقوق التصويت -
 .طبيعة العقود اليت ربد من قدرة الشركات التابعة على ربويل األموال للشركة األم -

                                                             
1  J.F DES ROBERT Et AUTRES, Norme IFRS ET PME, Dunod, Paris, France, 2004, P 
92. 
2 ROBERT Obert, La Construction Du Droit Comptable, 20/11/2009, http://pagesperso-
orange.fr /robert.obert/ La_construction_du_droit_comptable_2008.pdf.P123 

http://pagesperso-orange.fr/
http://pagesperso-orange.fr/
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 26التزم النظام احملاسيب اؼبايل دبعيار احملاسيب السابع والعشرون التزاما تاما من خالل ما جاء يف القرار اؼبؤرخ يف 
 ال سيما فيما خيص الكيفيات اػباصة للتقييم احملاسبة عن العمليات اؼبنجزة بصورة مشًتكة أو 2008جويلية 

. 1غبساب الغَت

      IAS28االستثمار يف الشركات الزميلة _ 2

الشركة  )يهدف اؼبعيار إىل وضع القواعد اؼبعمول هبا إلعداد القوائم اؼبالية اؼبوحدة واؼبنفصلة للمستثمر 
، فالشركة الزميلة ىي كيان جيور فيو اؼبستمر على (الشركات اؼبشاركة ) عن مسامهاتو يف الشركات الزميلة  (اؼبدؾبة

نفوذ ىام فال يعترب شركة تابعة وال مشروع مشًتك، والنفوذ اؽبام حسب ىذا اؼبعيار يقصد بو القدرة على اؼبشاركة 
يف ازباذ القرارات يف السياسات اؼبالية والتشغيلية دون فبارسة سيطرة ونقول عن الكيان أن لو نفوذا ىاما يف كيان 

 . 2من حقوق التصويت % 50 إىل 20أو كيانات أخرى إذا امتلك بشكل مباشر أو غَت مباشر على ما بُت 

نص اؼبعيار على أن تسجل اؼبسامهات يف الشركات الزميلة يف القوائم اؼبوحدة وفق طريقة اؼبعادلة بتسجيل 
اؼبسامهات يف البداية بسعر التكلفة مث يعمد إىل تعديل القيمة احملاسبية لتعكس حصة اؼبستثمر يف نتائج الشركات 
الزميلة، بعد تاريخ اغبيازة كما ألزم اؼبعيار اؼبستثمر الذي ال يقوم بإعداد قوائم مالية موحدة بتقدًن معلومات حول 

االسم ، بلد النشاط، األصول،  )مسامهاتو يف الشركات الزميلة باإلضافة إىل معلومات حول الشركات الزميلة 
ضمن ملحق قوائم اؼبالية اؼبنفصلة، وعرف اؼبعيار الشهرة أو فارق االقتناء بأنو  (...اػبصوم، النواتج، األعباء،

الفرق بُت تكلفة االمتالك وحصة اؼبستثمر يف القيمة العادلة لصايف اؼبوجودات القابلة للتحديد ويتم معاعبتها 
والذي عوض معيار احملاسبة الدويل الثاين  (اندماج اإلعمال  )ؿباسبيا وفق معيار اإلبالغ اؼبايل الدويل الثالث 

. والعشرون

 حول اؼبعلومات اليت زبص 2008 جويلية 26على ضوء ما سبق و مقارنتو دبا جاء يف القرار اؼبؤرخ يف 
، نالحظ أن النظام احملاسيب اؼبايل التزم 3الكيانات اؼبشاركة و اؼبعامالت اليت سبت مع ىذه الكيانات أو مسَتيها

. دبعيار احملاسبة الدويل الثامن و العشرون

                                                             
. 15، مرجع سبق ذكره،ص2008 جويلية 26  قرار مؤرخ يف  1
 

2  C.MAILLET BAUDRIER, A.LE MANH, Op.cit, P168. 
. 15، مرجع سبق ذكره،ص2008 جويلية 26  قرار مؤرخ يف   3
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    IAS31اغبصص يف اؼبشاريع اؼبشًتكة _ 3

اؼبشروع اؼبشًتك ىو إجراء تعاقدي دبوجبو طرفان أو أكثر بنشاط اقتصادي خيضع لسيطرة مشًتكة، ويهدف 
اؼبعيار إىل بيان اؼبعاعبة احملاسبية للمسامهات يف اؼبشاريع اؼبشًتكة و ربديد اؼبعلومات الواجب اإلفصاح عنها يف 

القوائم اؼبالية لكل طرف مشًتك، و يطبق على ؿباسبة اغبصص يف اؼبشاريع اؼبشًتكة، و إعداد التقارير اؼبالية حول 
أصول وخصوم و نواتج وأعباء اؼبشاريع اؼبشًتكة يف القوائم اؼبلية اؼبوحدة واؼبنفصلة للكيانات اؼبشًتكة مهما كان 

. 1ىيكلها والشكل الذي يعمل دبوجبو، وحدد اؼبعيار ثالثة أشكال من اؼبشاريع اؼبشًتكة 

ال يتطلب ىذا الشكل من أشكال السيطرة اؼبشًتكة إنشاء كيان : العمليات اػباضعة للسيطرة اؼبشًتكة -
منفصل، لذا فال ديكن إعداد قوائم مالية للمشروع اؼبشًتك بل جيب على القائمُت عليو إعداد حسابات 

التسيَت من أجل تقييم أداء اؼبشروع اؼبشًتك، ونظرا ألن األصول واػبصوم واألعباء والنواتج مت تسجيلها يف 
القوائم اؼبالية اؼبنفصلة للكيان اؼبشارك يف بياناتو اؼبالية اؼبوحدة، فال يشًتط القيام بأي تعديل أو إجراء أي 

ذبميع فيما يتعلق هبذه البنود، بل جيب فقط االعًتاف باألصول اليت تسيطر عليها وااللتزامات اليت 
 .تتكبدىا و األعباء اليت تتحملها ونصيبها من نواتج بيع سلع وخدمات اؼبشروع اؼبشًتك

ىذا الشكل ال يتطلب كذلك إنشاء كيان مشًتك، كما ال يتطلب : األصول اػباضعة للسيطرة اؼبشًتكة -
إنشاء قوائم مالية خاصة باؼبشروع اؼبشًتك، بل جيب على الكيانات اؼبشًتكة اإلفصاح عن حصتها من 
اؼبوجودات، مفصلة حسب نوع األصول وااللتزامات اليت تتكبدىا، ونواتج بيع أو استخدام نصيبها من 

 .أنتاج اؼبشروع اؼبشًتك وأي مصاريف تتحملها من مشروع اؼبشًتك
ىي مشاريع تتطلب إنشاء كيان يكون لكل مشًتك حصة فيو، وفق : الكيانات اػباضعة للسيطرة اؼبشًتكة -

إجراءات تعاقدية تنشأ دبوجبها سيطرة مشًتكة على النشاط االقتصادي للمشروع، يساىم كل مشًتك 
دبسامهات عينية أو نقدية ويقوم بإعداد قوائم مالية منفصلة بإتباع نفس السياسات وفق معايَت احملاسبة 
الدولية، ويسمح اؼبعيار بنوعُت من اؼبعاعبة احملاسبية للمسامهات يف الكيانات اؼبشًتكة ويف القوائم اؼبالية 
لكل طرف مشارك، إما بطريقة توحيد النسيب أين تضمن اؼبيزانية اؼبوحدة حصة كل مشارك من األصول 

                                                             
1 BOUBKAIR ABDERRAHMANE ADNANE, Les Normes Comptables Internationales 
IAS/IFRS Et Les Perspectives De Leur Adoption En Algérie, Mémoire de Magister ès  
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اؼبسيطرة عليها و االلتزامات اؼبسؤول عليها، ويضم جدول حساب النتائج حصتو من األعباء والنواتج عن 
 .الكيان اػباضع للسيطرة اؼبشًتكة وىي الطريقة اؼبوصى هبا، أو بطريقة اؼبعادلة

 جويلية 26على ضوء عرضنا ؼبعيار احملاسبة الدويل اغبادي والثالثون و مطابقتو دبا جاء يف القرار اؼبؤرخ يف 
 حول العمليات اؼبنجزة بصورة مشًتكة، نالحظ أن النظام احملاسيب اؼبايل نص على أن تسجيل ىذه 2008

العمليات لدى كل مساىم متوقفة على الشروط التعاقدية والتنظيم احملاسيب الذي يقرره الشركاء اؼبسامهُت، كما 
يتطرق إىل إعداد وعرض القوائم اؼبالية اؼبوحدة اؼبنفصلة اػباصة بالكيان اؼبشًتك بل اكتفى بتحديد كيفية إعداد 

.              1وتقدًن اغبسابات اؼبركبة

 IFRS3اندماج األعمال _ 4

 حيث عوض معيار احملاسبة الدويل 2004صدر ىذا اؼبعيار وأصدر ساري اؼبفعول ابتداء من مارس 
IAS22 2 هبدف ربقيق تقارب دويل حول اؼبمارسات احملاسبية اليت ربكم اندماج األعمال وعرف اندماج ،

األعمال بأهنا ذبميع جملموعة من الوحدات اؼبنفصلة واألعمال يف كيان أو وحدة اقتصادية واحدة، فاندماج 
األعمال مصطلح عام يدل على عملية الضم أو التوحيد و يأخذ أحد األشكال، أما االرباد أو االندماج أو 

، وتعاجل احملاسبة على اندماج األعمال عموما بطريقة ذبميع اؼبصاحل أو بطريقة الشراء، إال أن معيار 3السيطرة
اإلبالغ اؼبايل الدويل الثالث أجاز فقط استعمال طريقة الشراء، حيث يقوم الكيان اؼبدمج باالعًتاف بصايف 

أصول الكيان اؼبندمج والتزاماتو اغبالية واحملتملة القابلة للتحديد بالقيمة العادلة يف تاريخ االقتناء، و تتطلب ىذه 
الطريقة ربديد الكيان اؼبدمج و قياس تكلفة االندماج وتوزيعها عند تاريخ اغبيازة على األصول اؼبستحوذ عليها 
وااللتزامات اغبالية واحملتملة اليت تظهر، وديثل الفرق بُت تكلفة االقتناء والقيمة العادلة للعناصر القابلة للتحديد 

وعرف ؾبلس احملاسبة الدويل بأن أصل ديثل منافع اقتصادية مستقبلية ناشئة  ( Good will )فارق اقتناء أو الشهرة 

                                                             
. 15، مرجع سبق ذكره،ص2008 جويلية 26 قرار مؤرخ يف  1

2  C.MAILLET BAUDRIER, A.LE MANH, Op.cit, P 153. 
 .60،ص2009، الطبفة األوىل، دار وائل للنشر، األردن،المحاسبة المقدمة خليل عواد أبو حشيش،  3
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عن طريق االندماج وديكن ربديدىا بشكل منفرد واالعًتاف هبا بشكل منفصل، وتتحدد  عن أصول مت حيازهتا
: 1قيمتو وفق العالقة التالية

صايف أصول الكيان اؼبندمج بالقيمة السوقية  –  (تكلفة اغبيازة )سعر الشراء= فارق االقتناء 

القيمة العادلة لاللتزامات اغبالية احملتملة  – القيمة العادلة لألصول = صايف أصول الكيان اؼبندمج

فإذا كان سعر الشراء أقل من القيمة العادلة لصايف األصول نكون أمام شهرة موجبة، أما إذا كان سعر 
الشراء أكرب من القيمة العادلة لصايف أصول األصول نكون أمام شهرة سالبة، ونص اؼبعيار على أن تتم ؿباسبة أية 

زيادة يف تكلفة الشراء عن حصة اؼبشًتي من القيمة العادلة لألصول وااللتزامات اؼبشًتيات يف تاريخ اغبيازة 
كشهرة يتم االعًتاف هبا كأصل وزبضع الختيار القيمة عند هناية كل سنة ؼبعرفة ما إذا كان ىناك تدين يف القيمة 

 منو 81، أما الشهرة السالبة فال يعًتف هبا ىذا اؼبعيار، والنص يف الفقرة 2إثباتو وربميلو للفًتة اليت حدث فيها
على التأكد مرة أخرى من قياس تكلفة االندماج و القيمة العادلة لصايف األصول القابلة للتحديد، ومن مت يتم 

. اعًتاف الفرق كربح يرحل إىل جدول حساب النتائج مباشرة 

على عكس معيار اإلبالغ اؼبايل الدويل الثلث والذي نص على تطبيق طريقة الشراء على اندماج األعمال 
مهما كان شكل االندماج ومنع استخدام طريقة ذبميع اؼبصاحل عاجل النظام احملاسيب اؼبايل ذبميع الكيانات يف 

، وبالنسبة لفارق االقتناء أو الشهرة واليت ال تنتج (ذبميع اؼبصاحل )حالة السيطرة باستخدام طريقة التكامل الشامل 
إال باستخدام طريقة الشراء، فالنظام احملاسيب اؼبايل اعًتف بالشهرة اؼبوجبة كأصل غَت ملموس وأمر بأن زبضع 
الختيارات نقص القيمة مرة على األقل يف السنة وىو ما أقره معيار اإلبالغ اؼبايل الدويل الثالث، إال أن النظام 

احملاسيب اؼبايل على عكس ما نص علية ىذا اؼبعيار أعترب الشهرة أصل قابل لالىتالك يتم ربديد عمرىا والقسط 
السنوي الىتالكها أما الشهرة السالبة واليت ال يعًتف هبا معيار اإلبالغ اؼبايل الدويل الثالث نص النظام احملاسيب 

. 3اؼبايل على أن تسجل ضمن األصول غَت اعبارية ربت عنوان منفصل يف شكل زبفيض لألصل

                                                             
، ؾبموعة أبو غزالة، 01/01/2008المحاسبة الدولية إلعداد التقارير المالية المصادق عليها في صبعية اجملمع العريب للمحاسبُت القانونيُت،  1

. 344، ص2008عمان، األردن،
 

 .729 ؿبمد أبو نصار، صبعة ضبيدات، مرجع سبق ذكره،ص 2
. 18-15، مرجع سبق ذكره،ص2008 جويلية 26قرار مؤرخ يف   3
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المعايير القطاعية  : المطلب الثالث

أول ؾبلس معايَت احملاسبة الدولية بعض القطاعات اليت سبارس نشاط ذو خصوصية بعض العناية حيث 
خصص لقطاع التأمينات معيارا ؿباسبيا وىو معيار اإلبالغ اؼبايل الدويل الرابع عقود التأمُت، أما القطاع البنكي 

فقط خصص لو معيار احملاسبة الدويل ثالثون اإلفصاح عن اؼبعلومات اؼبالية للبنوك واؼبؤسسات اؼبالية اؼبشاهبة، إال 
أنو أصبح الغيا بصدور معيار اإلبالغ الدويل السابع وخصص اؼبعيار احملاسيب الدويل السادس والعشرون 

للمحاسبة والتقارير عن برامج منافع التقاعد الفالحي فقد خصص لو اؼبعيار احملاسيب الدويل اغبادي واألربعون 
قطاع  )الزراعة، كما صدر عنو معيار اإلبالغ اؼبايل الدويل السادس اػباص باستكشاف وتقييم اؼبوارد اؼبعدنية 

. (اؼبناجم

 IFRS4عقود التأمُت _ 1

هبدف بيان كيفية إعداد التقارير اؼبالية لعقود  2004يعترب ىذا اؼبعيار أول معيار تناول عقود التأمُت، صدر سنة 
إىل أن يكمل ؾبلس احملاسبة الدولية اعبزء الثاين من  (شركات التأمُت )التأمُت من قبل الكيان الذي يصدر العقود 

ـباطر  (شركة التأمُت)مشروعو، وحسب ىذا اؼبعيار تعرف عقود التأمُت بأهنا عقد يقبل دبوجب أحد األطراف 
من خالل اتفاق على تعويض حامل البوليصة، إذا أثر  (حامل بوليصة التأمُت)تأمُت مهمة من الطرف األخر 

: ، وينص اؼبعيار على ما يلي1حدث مستقبلي غَت مؤكد بشكل سليب عليو

 .اإلعفاء اؼبؤقت من بعض اؼبعايَت األخرى مثل معيار احملاسيب الدويل الثامن -
 .عدم االعًتاف دبخصصات اؼبطالبات احملتملة دبوجب عقد غَت موجود يف هناية الفًتة -
 .اختيار اخنفاض القيمة ألصول إعادة التأمُت -
 . االحتفاظ بالتزامات التأمُت يف اؼبيزانية إال أن تتم تسويتها أو إلغائها -
 .قياس اغبقوق التعاقدية دببلغ يتجاور قيمتها العادلة -
 .استخدام سياسات غَت موحدة فيما يتعلق بالتزامات التأمُت للشركات التابعة -

                                                             
1  BOUBKAIR ABDERRAHMANE ADNANE, Op.cit, P 99. 



 IAS/IFRS الدولية احملاسبية اؼبعايَت : األول الفصل

 

26 
 

مل يتطرق النظام احملاسيب اؼبايل إىل كيفية إعداد التقارير اؼبالية لعقود التأمُت من قبل شركة التأمُت ألن يف اعبزائر 
مثل ىذه األنشطة تعامل بصفة خاصة وفق قواعد وإجراءات قانونية وتنظيمية تتعلق بتنظيم نشاطها وطرق 

. اعددىا للقوائم اؼبالية

  IAS26احملاسبة عن التقارير عن برامج منافع التقاعد _ 2

يتناول اؼبعيار كيفية إعداد البيانات اؼبالية لربامج منافع التقاعد و يبُت شكلها وؿبتواىا، ويعرفها على أهنا 
سواءا على شكل دخل سنوي أو  )ترتيبات يقدم الكيان دبوجبها منافع للمواطنُت عند أو بعد انتهاء اػبدمة 

عندما يكون باإلمكان ربديد ىذه اؼبنافع ومقدار اؼبسامهات قبل التقاعد، ويدور اؼبعيار حول ؿبورين  (اقتطاعات
: رئيسيُت مها

ربديد مبادئ القياس و اإلبالغ لتقارير برامج و خطط منافع التقاعد، وجيب أن تتضمن قائمة التغَتات يف  -
 .صايف األصول اؼبتاحة للمنافع

 .ربديد متطلبات اإلفصاح عن منافع التقاعد -

 غَت أن ىذا اؼبوضوع غالبا ما يتعلق بقوانُت وتشريعات ؿبلية قد تكون من مسؤولية جهات حكومة تلتزم بتنفيذ
نصوص قانونية متعلقة باؼبتقاعدين ومنحهم و رواتبهم الشهرية واغبوافز لذا تنتهي عالقة الكيان باؼبستخدم بانتهاء 

فًتة خدمتو، باعتبار أن الكيان قدم مسامهات عن مستخدميو طيلة فًتة خدمتهم للهيئات اؼبسؤولة عن منافع 
. 1التقاعد

يف اعبزائر يقوم الكيان بدفع مسامهات عن كافة مستخدميو وبصفة إجبارية لصندوق التقاعد الذي يتوىل بدوره 
دفع اؼبنح اؼبتعلقة بالتقاعد، وتنتهي عالقة الكيان باؼبستخدم دبجرد اإلحالة على التقاعد إذا مل يشر النظام 

 .احملاسيب إىل ىذا اؼبعيار باعتبار أن برامج منافع التقاعد ال تقع علة عاتق الكيان

 

 

 
                                                             

 .523خالد صبال اعبعارات، مرحع سبق ذكره،ص  1
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  IAS41 الزراعة_3.3
 بأنو ويعرفو الزراعي بالنشاط اؼبتعلقة اؼبالية القوائم عرض وكيفيات احملاسبية اؼبعاعبة وصف إىل اؼبعيار يهدف

 ويتألف إضافية، بيولوجية أصول أو زراعي إنتاج أو البيع برسم البيولوجية لألصول البيولوجي للتحويل كيان إدارة
 األصول يف نوعية أو كمية تغَتات تسبب واليت والتوليد اإلنتاج الفقدان، النمو، عمليات من البيولوجي التحويل

 للكيان، التابعة البيولوجية األصول من احملصود باإلنتاج الزراعي اإلنتاج ويعرف النباتية، أو اغبيوانية البيولوجية
 لإلنتاج اؼببدئي والقياس والفقدان والتوليد اإلنتاج والنمو فًتة خالل البيولوجية لألصول احملاسبية اؼبعاعبة ويصف
 بالنشاط اؼبتعلقة ملموسة الغَت واؼبوجودات األراضي على يطبق ال اؼبعيار ىذا أن إال اغبصاد، وقت الزراعي

 االعًتاف من إبتداءا اؼبقدرة، البيع نقطة تكاليف منها مطروح العادلة بالقيمة القياس اؼبعيار ويتطلب الزراعي،
 تسجل كما دبوثوقية، العادلة القيمة تقدير فيها ديكن ال اليت اغباالت باستثناء اغبصاد، وقت إىل ووصوال اؼببدئي

 اليت الفًتة خالل النتائج حساب جدول يف أرباح أو كخسائر البيولوجية لألصول العادلة القيمة يف التغَتات
 منها مطروحا العادلة بالقيمة واؼبقيمة البيولوجية باألصول اؼبرتبطة مشروطة الغَت اغبكومية اؼبنح وتعترب فيها، حدثت
 فال مشروطة اؼبنح ىاتو كانت إذا أما القبض، مستحقة تصبح عندما ابو االعًتاف يتم دخال البيع نقطة تكاليف

 1:مايلي عن اؼبالية قوائمو ضمن يفصح أن الكيان على وجيب شروطها، تلبية بعد إال هبا االعًتاف يتعُت
 وهناية السنة، بداية يف ديتلكها اليت البيولوجية األصول من ؾبموعة لكل وتقييم ونوعي كمي وصف -
 .السنة خالل الزراعية اؼبنتجات من وإنتاجو
 وقت الزراعي واإلنتاج البيولوجية لألصول العادلة القيمة ربديد يف اؼبعتمدة والطرق األساليب -
 .اغبصاد
 .البيولوجية لألصول اؼبًتاكمة واالستهالكات الدفًتية القيمة إصبايل   - 

 .اغبكومي الدعم مستوى يف اؼبتوقع واالخنفاض اؼبرفقة والشروط هبا اؼبعًتف اغبكومية اؼبنح طبيعة -
 تاريخ ويف اغبسابات يف األويل إدراجها لدى البيولوجية األصول تقيم أن على اؼبايل احملاسيب النظام نص

 اغبقيقية القيمة تقدير تعذر إذا إال البيع، نقطة يف اؼبقدرة اؼبصاريف منها مطروح اغبقيقية بقيمتها إقفال كل
 الناصبة واألرباح اػبسائر وتسجيل القيمة وخسائر االىتالكات ؾبموع منها منقوص بتكلفتها فتقيم صادقة بصورة

 ملحق يشمل أن على نص كما ،2 افيو حدثت اليت اؼبالية للسنة الصافية النتيجة يف اغبقيقية القيمة تغَت عن

                                                             
. 421 ؿبمد أبو نصار، صبعة ضبيدات، مرجع سبق ذكره،ص   1
 .10، مرجع سبق ذكره،ص 2008 جويلية 26 قرار مؤرخ يف  2
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 التزم اؼبايل احملاسيب فالنظام وعلية اؼبالية للكشوف أفضل لفهم الضرورية اإلعالم مكمالت على اؼبالية الكشوف
 .واألربعون اغبادي الدويل احملاسبة دبعيار
  IFRS6 ( الطبيعية ) اؼبعدنية اؼبوارد وتقييم استكشاف_4.3

 اليت تلك سواءا الطبيعية اؼبوارد عن بالكشف اؼبتعلقة والتقييم االستكشاف نفقات على اؼبعيار يطبق
 لتحديد ويهدف الطبيعية، اؼبوارد استخراج جدوى ثبوت بعد أو االنتفاع حق على الكيان حصول قبل تدفع
 القوائم يف الواردة اؼببالغ ربدد معلومات وتوفَت الطبيعية، اؼبوارد وتقييم الستكشاف اؼبالية التقارير إعداد كيفية
 ربديد الكيان على وجيب اؼبستقبلية، النقدية التدفقات وتوقيت كمية فهم على مستخدميها ؼبساعدة اؼبالية

 مصاريف االنتفاع، حق إقتناء ) وتقييم استكشاف كأصول ابو االعًتاف ديكن اليت النفقات فيها يوضح سياسة
 بتطوير اؼبتعلقة بالنفقات االعًتاف وعدم السياسة، ىاتو تطبيق على والثبات (... اؼبعاينة، اغبفر، الدراسات،

 عندما والتقييم االكتشاف بأصول اؼبتعلقة القيمة باخنفاض االعًتاف جيب كما استكشاف، كأصول طبيعية موارد
 وعليو ،1لالسًتداد القابل مبلغها لألصول اؼبسجلة اؼببالغ تتجاوز أن إمكانية إىل ظروف أو حقائق تشَت

 والثالثون اؼبتعلق السادس الدويل احملاسبة معيار يف ورد ما على خيتلف اؼبعيار ىذا وفق القيمة خبسائر فاالعًتاف
 .وفقو القيمة يف االخنفاض وعرض تقييم يتم أنو إال األصول قيمة باخنفاض

 األصول ضمن التجاري لإلستغالل موجو منجمي حقل تنمية مصاريف تدرج أن على اؼبايل احملاسيب النظام أقر
. السادس  الدويل اؼبايل اإلبالغ دبعيار التزم اؼبايل احملاسيب فالنظام وعليو ،2 معنوية تثبيتات وتعترب

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 .410خالد صبال اعبعارات، مرحع سبق ذكره،ص  1
 .08، مرجع سبق ذكره،ص2008 جويلية 26 قرار مؤرخ يف  2
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 المحاسبي والتسجيل بالتقييم الخاصة المعايير :الثالث المبحث
 اغبسابات يف إدراجها جيب ومىت تقييمها وكيفية واػبصوم باألصول االعًتاف جيب مىت مشكلة تعد

 ىذا يف السائدة اؼبمارسات الختالف ونظرا احملاسبية، تعاعبها اليت الرئيسية القضايا من ابو االعًتاف إلغاء وكيفية
 الكيان نتيجة على واالعًتاف واإلدراج التقييم يف اؼبتبعة والقواعد والسياسات الطرق ولتأثَت الدول، بُت اجملال
 مكملة جاءت معايَت عدة إصدار خالل من الدولية هبا احملاسبة معايَت ؾبلس اىتم النقدية، وتدفقاتو اؼبايل وأدائو
 لتوحيد منو وؿباولة والقياس لالعًتاف األساسية القواعد وضع اؼبالية هبدف القوائم وعرض إعداد ؼبعايَت

 صبيع طرف من اعتمادىا الواجب احملاسيب والتسجيل التقييم لقواعد العام اإلطار ربديد خالل من اؼبمارسات
 .الدولية احملاسبة معايَت بتطبيق اؼبلزمة الكيانات

 المالية غير والخصوم األصول تقييم: المطلب األول 
 اؼبالية، غَت واػبصوم واألصول اؼبالية واػبصوم األصول بُت التقييم قواعد يف الدولية احملاسبة معايَت ميزت

 اؼبمتلكات اؼبخزونات تشمل تقييمها قواعد الدولية احملاسبة معايَت حددت اليت مالية غَت واػبصوم فاألصول
 عقود للبيع، هبا احملتفظ اؼبتداولة غَت األصول االستثمارية، العقارات اؼبلموسة، غَت األصول واؼبعدات، واؼبصانع
 .االقًتاض وتكاليف اؼبوظفُت منافع اإلجيار،

 اؼبالية غَت األصول تقييم_ 1
 معيار اؼبخزونات، الثاين الدويل احملاسبة معيار اؼبالية غَت األصول بتقييم اؼبتعلقة الدولية احملاسبة معايَت تشمل
 غَت األصول والثالثون الثامن الدويل احملاسبة معيار واؼبعدات، واؼبصانع اؼبمتلكات عشر السادس الدويل احملاسبة

األربعون  الدويل احملاسبة معيار األصول، قيمة يف اخنفاض والثالثون السادس الدويل احملاسبة معيار اؼبلموسة،
 والعمليات للبيع احملتفظ هبا اؼبتداولة غَت األصول اػبامس الدويل اؼبايل اإلبالغ ومعيار االستثمارية العقارات

 .اؼبتوقفة
  اؼبخزوناتIAS2 

 بيعها إعادة لغرض اقتناؤىا يتم اليت األصول عناصر كل انوبأ اؼبخزونات الدولية احملاسبة معايَت ؾبلس عرف
 اإلنتاجي اؼبسار خالل تستهلك ولوازم أولية مواد أو جارية منتجات شكل يف أو للكيان، العادي النشاط إطار يف
 تقييم وجوب على ونص اؼبخزونات، على اؼبطبقة احملاسبية اؼبعاعبة وصف إىل اؼبعيار ويهدف اػبدمات، تقدًن أو

 اؼبتعلقة التكاليف كل سبثل اؼبخزونات فتكلفة لإلقباز، الصافية والقيمة التكلفة بُت األقل بالقيمة اؼبخزونات
 إىل اؼبخزونات إليصال الضرورية األخرى بالتحويل اؼبصاريف اؼبرتبطة اؼبصاريف إىل باإلضافة اإلقباز أو باغبيازة
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 لتحقيق اؼبقدرة الضرورية التكاليف منو مطروح اؼبقدر البيع سعر فتمثل لإلقباز الصافية القيمة أما التخزين، مكان
 اؼبخزونات من اؼبخراجات وتقيم ،1التجزئة طريقة أو اؼبعيارية التكلفة طريقة باستخدام التكلفة وتقاس البيع، عملية

 بيع حالة ويف(CMP)أو طريقة التكلفة الوسطية اؼبرجحة ( FIFO )  وارد أوال أوال الصادر طريقة إما باستعمال
 اؼبخزونات، بيع بنواتج االعًتاف يتم كما كمصاريف للمخزونات الدفًتية بالقيمة االعًتاف ، يتم اؼبخزونات

 يف كمصاريف اؼبخزونات خسائر وصبيع للتحقيق القابلة القيمة صايف إىل اؼبخزون زبفيض دببلغ االعًتاف ويتم
 الفًتة يف للمبلغ كتخفيض يهااالعًتاف  فيجب للتحقيق القابلة اؼبخزون قيمة زيادة أما فيها، ربدث اليت الفًتة
 على تتضمن أن جيب واليت باؼبخزونات اؼبتعلقة اؼبعلومات عن باإلفصاح اؼبعيار ويقضي العكس، فيها حيصل اليت

 :مايلي األقل
 .التكلفة ربديد يف اؼبستعملة والطرق اإلخراجات وتقييم اعبرد يف اؼبعتمدة احملاسبية الطرق -   
 .للمخزونات اإلصبالية الدفًتية القيمة -   
 .) اؼبستهلكة اؼبواد ( الدورة خالل كمصاريف اؼبسجل اؼبخزونات مبلغ -   
 شرح مع كإيراد واؼبسجلة باؼبؤونات اؼبتعلقة اإلرجاعاتو باؼبخزونات اػباص القيمة يف والتهور اؼبؤونات مبلغ -   

 .االسًتجاعات ؽبذه أدت اليت       األسباب
 نص اليت واحملاسبة التقييم مرجعية ونفس للمخزونات التعريف نفس على اؼبايل احملاسيب النظام اعتمد         

 .اؼبعيار ىذا يف جاء دبا تاما التزاما التزم اؼبايل احملاسيب فالنظام لذا الثاين، الدويل احملاسبة معيار عليها
 IAS16واؼبعدات واؼبصانع اؼبمتلكات_2.1.1

 يتم ملموسة أصول تعترب واليت واؼبعدات واؼبصانع للممتلكات احملاسبية اؼبعاعبة وصف إىل اؼبعيار يهدف
استعماؽبا  ويتوقع إدارية ألغراض أو للغَت تأجَتىا أو اػبدمات أو البضائع إنتاج يف الستخدامها هبا االحتفاظ

 اقتصادية دبنافع الكيان على تعود أن اؼبرجح من كان إذا كأصل هبا االعًتاف ويتم الواحدة، السنة من ألكثر
 األويل اإلدراج عند و اؼبعدات واؼبصانع اؼبمتلكات تكلفة وتشمل موثوق، بشكل قيمتها ربديد وديكن مستقبلية

 واػبصومات اغبسومات إقتطاع بعد مسًتجعة الغَت والضرائب اإلسًتاد رسوم فيها دبا شرائها سعر اغبسابات يف
 أو اإلزالة أو التفكيك لتكاليف األويل والتقدير للموقع األصل إلحضار مباشر بشكل تنسب تكاليف وأية

 يتبعها ؿباسبية كسياسة التقييم إعادة منوذج أو التكلفة منوذج إما الكيان خيتار أن على اؼبعيار ونص الًتميم،
 للممتلكات األويل االعًتاف بعد التسجيل يتم التكلفة بأن طريقة تقضي حيث األويل، االعًتاف بعد للقياس
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 إعادة طريقة أما القيمة، اخنفاض وخسائر اؼبًتاكمة االىتالكات منها مطروح بتكلفتها كأصل واؼبعدات واؼبصانع
 األصل تسجيل ويتم موثوق، بشكل واؼبعدات واؼبصانع للممتلكات العادلة القيمة ربديد دبوجبها فيتم التقييم
 وخسائر اؼبًتاكمة االىتالكات منها مطروح التقييم إعادة تاريخ يف العادلة القيمة ديثل الذي تقييمو اؼبعاد باؼببلغ

 اؼبسجلة القيمة اختالف عدم لضمان سنة كل هناية يف بانتظام التقييم إعادة عملية تتم أن على القيمة، اخنفاض
 يف هبا االعًتاف يتم التقييم إعادة نتيجة لألصل الدفًتية القيمة زادت فإذا العادلة، القيمة عن كبَت بشكل لألصل
 القيمة اخنفاض تعوض الزيادة ىذه كانت إذا أنو غَت التقييم، إعادة فائض بند ربت خاصة أموال رؤوس شكل
 نتيجة لألصل اؼبسجلة القيمة إخنفضت إذا أما ، 1كنواتج تدرج كعبء اغبسابات يف إدراجها سبق األصل لنفس
 يف أدرجت األصل لنفس إجيايب تقييم إعادة بفارق مرتبطة كانت إذا إال كعبء هبا االعًتاف يتم التقييم إعادة

 .األعباء من كعبء الرصيد ويقيد إليو، فتنسب خاصة أموال كرؤوس اغبسابات
 أن وجيب اإلنتاجي عمره خالل لألصل اؼبهتلك للمبلغ منتظم زبصيص بأنو االىتالك اؼبعيار ىذا وعرف

 ويتم لألصل، اؼبستقبلية االقتصادية للمنافع الكيان إلستهالك اؼبتوقع النمط اؼبستخدمة االىتالك طريقة تعكس
 من مستقبلية اقتصادية فوائد أية توقع عدم عند أو بو التصرف عند لألصل اؼبسجلة بالقيمة االعًتاف إلغاء

 النتائج حساب جدول يف لألصل اؼبتبقية والقيمة التنازل سعر بُت الفارق ويدرج بو، التصرف أو استخدامو
 فك باإلمكان كان إذا اؼبكونات حسب التقارب إتباع الكيان على اؼبعيار ىذا يفرض كما خسائر، أو كأرباح
 ونص بذاتو، مستقل أصل باعتباره و يهتلك كأصل مكون كل ويسجل فيقيم قيمة، ذات مكونات إىل األصل

 تشمل أن جيب واليت واؼبعدات واؼبصانع باؼبمتلكات اؼبتعلقة اؼبعلومات عن اإلفصاح ضرورة على اؼبعيار ىذا
  2:مايلي
 .احملاسبية القيمة لتحديد اؼبستخدمة القياس قواعد   - 
 .اؼبستخدمة االىتالك ومعدالت اغبياة مدة   - 
 .احملاسبية الفًتة وهناية بداية يف اؼبًتاكمة االىتالكات وقيمة الدفًتية القيمة إصبايل    - 
 اؼبخرجات اؼبدخالت، ) االختالفات تبُت احملاسبية الفًتة وهناية بداية يف الدفًتية القيمة مقاربة    - 
 .( االىتالك قسط القيمة، اخنفاض خسائر التقييم، إعادة عن الناجم النقصان أو الزيادة

                                                             
1  OBRET ROBERT, Pratique Des Normes IAS/IFRS, Op.cit, P 239. 

 99، ص2010، الصفحة الزرقاء، برج الكيفان، اعبزائر، المحاسبة المالية و المعايير المحاسبية الدولية ؿبمد بوتُت،  2
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 حول 2008 جويلية26يف اؼبؤرخ القرار يف ورد دبا ومطابقتو عشر السادس الدويل احملاسبة ؼبعيار عرضنا ضوء على
 ورد دبا التزم اؼبايل احملاسيب النظام أن القول ديكن ،1 العينية بالتثبيتات اػباصة اغبسابات يف واإلدراج التقييم قواعد

 .اؼبعيار ىذا يف
  IAS38 اؼبلموسة غَت األصول 3.1.1

 يتم ال واليت اؼبلموسة غَت باألصول اؼبتعلقة و االفصاحات احملاسبية اؼبعاعبة وصف إىل اؼبعيار يهدف
 وليس للتحديد قابلة نقدية غَت أصول بأهنا اؼبلموسة غَت األصول ويعرف أخر، ؿباسيب معيار وفق معها التعامل

 و ديكن مستقبلية اقتصادية دبنافع الكيان على تعود أن اؼبنتظر من كان إذا هبا االعًتاف ويتم مادي، جوىر ؽبا
 ملموس غَت أصل على للحصول مبدئيا اؼبتكبدة التكاليف على اؼبعيار ىذا ويطبق موثوق، بشكل قيمتها ربديد

 غَت األصول وتقييم ػبدمتو، أو أجزائو بعض إلستبدال أو إليو لتظيف الحقا اؼبتكبدة وتلك داخليا توليده أو
 ورسوم الشراء سعر اؼبتضمنة بتكلفتها هبا األويل االعًتاف لدى الشراء طريق عن عليها اغبصول يتم اليت اؼبلموسة
 بشكل منسوبة مصاريف أية إىل إضافة واػبصومات اغبسومات خصم بعد اؼبسًتجعة غَت والضرائب اإلسًتاد
 تاريخ من اؼبتكبدة النفقات ؾبموع تساوي فتكلفتها داخليا اؼبولدة تلك أما ،2 اؼبستخدمة األصل إلعداد مباشر
 :وىي اؼبعيار عليها نص واليت االعًتاف ؼبعايَت تلبيتها
 .كأصل داخليا اؼبولدة بالشهرة االعًتاف يتم ال   - 
 كعبء هبا االعًتاف يتم اؼبدفوعة اؼبصاريف أما البحث، عن الناشئة اؼبلموسة غَت باألصول االعًتاف يتم ال   - 
 .تكبدىا وقت
 .ملموسة غَت كأصول داخليا اؼبولدة اؼبشاهبة واؼبواد باؼباركات االعًتاف يتم ال   - 
 إسبام من الفنية اعبدوى توضيح الكيان إستطاع إذا التطوير عن الناشئة اؼبلموسة غَت باألصول االعًتاف يتم   - 
 االقتصادية للمنافع األصل توليد وكيفية بيعو، أو استخدامو على وقدرتو البيع، أو لالستخدام مهيأ عبعلو األصل

 إليو اؼبنسوبة النفقات ربديد وإمكانية التطوير عملية إلسبام وفنية مالية مصادر توفَت على الكيان وقدرة اؼبستقبلية،
 .مباشرة

 .باألصل مرتبطة مصاريف أهنا على سابقا هبا اؼبعًتف بالنفقات االعًتاف عدم -

                                                             
. 08، مرجع سبق ذكره،ص2008 جويلية 26قرار مؤرخ يف   1
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 االعًتاف بعد للقياس يتبعها ؿباسبية كسياسة التقييم إعادة منوذج أو التكلفة منوذج إما الكيان خيتار
 اإلنتاجي العمر كان إذا ما ويقدر الصنف؛ لنفس األصول كل على النموذج نفس يطبق أن على هبا األويل

 جيوز وال تدفقات نقدية، بتوليد فيها األصل يقوم أن يتوقع اليت الفًتة وفق ؿبدد غَت أو ؿبدد اؼبلموس غَت لألصل
 الكيان على يتعُت كما اغبقوق تلك فًتة تعاقدية حقوق  عننشئ ملموس غَت ألصل اإلنتاجي العمر يتعدى أن

 اإلنتاجي العمر مراجعة مع األصول قيمة اخنفضت إذا ما لتحديد والثالثون الثامن الدويل احملاسبة معيار تطبيق
 معيار وفق اإلنتاجي العمر تقدير يف التغيَت ويعاجل سنة، كل هناية يف ال أم ؿبدد كان سواء اؼبلموسة غَت لألصول
  1:مايلي عن اإلفصاح اؼبعيار ويتطلب الثامن، الدويل احملاسبة
 .اإلطفاء وطرق االىتالك ومعدالت اإلنتاجي العمر مدة   - 
 .احملاسبية الفًتة وهناية بدية يف القيمة اخنفاض متضمنة اؼبًتاكمة واالىتالكات اإلصبالية الدفًتية القيمة   - 
 .األصل يف تضمينها مت اليت اؼبصاريف   - 

 و اؼبخرجات للسنة اؼبدخالت تبُت السنة و وهناية بداية  يف( n و n-1) الدفًتية القيمة بُت مقارنة
 .اؼبسجل االىتالك وقسط التقييم إعادة عن الناصبة النقصان أو والزيادة

 اعتمد كما اؼبعنوية، بالتثبيتات ظباىا اليت اؼبلموسة غَت لألصول التعريف نفس اؼبايل احملاسيب النظام تبٌت
 يف 2008 جويلية26 يف اؼبؤرخ القرار يف جاء ما خالل من والتقييم واإلدراج احملاسبية اؼبعاعبة يف اؼبرجعية نفس على

 الثامن الدويل احملاسبة دبعيار كليا التزم اؼبايل احملاسيب النظام أن القول فيمكن لذا ،2 اؼبعنوية بالتثبيتات يتعلق ما
 .والثالثون
 IAS36 األصول قيمة يف االخنفاض_4.1.1
 القابل مبلغها عن يزيد دبا األصول تسجل ال أن لضمان الكيان يطبقها اليت اإلجراءات وصف إىل اؼبعيار يهدف

 جيب اؼبعيار ىذا وفق و3 آخر معيار وفق خاص بشكل معاعبة تكن مل ما األصول صبيع على ويطبق لالسًتداد،
 قيمتو، تنخفض قد األصل أن يدل مؤشر إي ىناك كان إذا ما اؼبالية القوائم إعداد تاريخ يف تقدير الكيان على

 سعر فصايف استخدامو، قيمة و البيع سعر صايف بُت قيمة أعلى ديثل والذي لالسًتداد القابل اؼببلغ يقدر وعندىا
 بعد وراغبة مطلعة أطراف بُت طبيعية منافسة ظروف يف األصل بيع من عليو اغبصول ديكن الذي اؼببلغ ىو البيع

                                                             
1  BRUN STEPHAN, L’essentiel des Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, 
Gualiano Editeur Paris, France, 2004,P117 
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 اؼبستقبلية النقدية للتدفقات اغبالية القيمة فتمثل األصل استخدام قيمة أما اؼبباشرة اإلضافية التكاليف خصم
 ظهور على النظر وبغض اإلنتاجي، عمره إنتهاء بعد منو والتخلص األصل استعمال استمرار من اؼبتوقعة اؼبقدرة

 :دبايلي الكيان يقوم ال أم اؼبؤشرات ىذه
 متاحة ليست اليت وتلك ؿبدد غَت إنتاجي عمر ؽبا اليت اؼبلموسة غَت لألصول القيمة اخنفاض اختبار إجراء 

 .لالسًتداد القابل دببلغها الدفًتية قيمتها مقارنة خالل من لالستخدام
 الشهرة قيمة الخنفاض السنوي االختبار إجراء  Good Will.  

 إذا إال النتائج حساب جدول يف كعبء لألصل القيمة اخنفاض خبسارة االعًتاف يتم اؼبعيار ىذا وحسب
 وفق التقييم إعادة خسائر أهنا على فتعاجل أخر ؿباسيب معيار دبوجب تقييمو معاد دببلغ مسجل بأصل تعلقت

 جدول يف تدرج مربرة غَت السابقة السنوات يف هبا اؼبعًتف القيمة اخنفاض خسارة أن تبُت وإذا لذلك اؼبعيار،
 إرتفاع فتعترب أخر ؿباسيب معيار دبوجب تقييمو معاد دببلغ مسجل بأصل تعلقت إذا إال كنواتج، النتائج حساب

 من منفرد بشكل األصول قيمة اخنفاض خسارة ربديد اؼبعيار ويتطلب اؼبعيار، ذلك وفق وتعاجل التقييم إعادة
 القابل اؼببلغ ربديد الكيان على يتوجب ذلك تعذر إذا أما األصل، لذلك لالسًتداد القابل اؼببلغ ربديد خالل

 إنتاج آلة مثل ) النقد توليد لوحدة األصول اؼبنتمية لكافة الدفًتية القيمة مع ومقارنتها النقد تولد لوحدة لالسًتداد
 لكل اؼبسًتدة واؼببالغ القيمة اخنفاض خسائر حول معلومات اؼبالية القوائم تشمل أن وجيب ( إنتاجي خط ضمن

 .1مباشرة بصفة اػباصة األموال تغَت جدول يف أو الدورة خالل النتائج حساب جدول يف اؼبوجودات من فئة
 حول 2008 جويلية26 يف اؼبؤرخ القرار يف ورد دبا ومطابقتو عشر السادس الدويل احملاسبة ؼبعيار عرضنا ضوء على
 احملاسبة دبعيار تاما التزاما التزم احملاسيب النظام أن نالحظ اؼبالية، الكشوف وؿبتوى للتثبيتات احملاسبية اؼبعاعبة
 .والثالثون السادس الدويل

  IAS40 االستثمارية العقارات_5.1.1
 ؿبتفظ فبتلكات بأهنا يعرفها واليت االستثمارية، للعقارات احملاسبية اؼبعاعبة وصف إىل اؼبعيار ىذا يهدف

 من و ليس اؼبال رأس يف زيادة أو إجيار على اغبصول أجل من سبويلي، إجيار عقد دبوجب اؼبالك طرف من هبا
 ويتم العادي، النشاط إطار يف بيعها أو إدارية ألغراض أو خدمات أو بضائع توليد أو إنتاج يف استخدامها أجل

                                                             
1  BRUN STEPHAN, Op.cit, P 113. 
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 وديكن مستقبلية اقتصادية دبنافع الكيان على تعود أن احملتمل من كان إذا وفقط إذا أصول أهنا على هبا االعًتاف
  .1دبوثوقية قيمتها ربديد

 وتكاليف الشراء سعر يشمل الذي التكلفة بسعر األويل إدراجها لدا مبدئيا االستثمارية العقارات تقيم
 األويل االعًتاف بعد للتقييم ؿباسبية كسياسة التكلفة منوذج أو العادلة القيمة منوذج بُت الكيان خيتار مث اؼبعاملة،

 ىذا حسب االستثمارية للعقارات العادلة والقيمة االستثمارية، العقارات صبيع على السياسة نفس تطبق أن على
 ذباري، أساس على معاملة يف ومطلعة راغبة أطراف بُت اؼبمتلكات مبادلة عنده ديكن الذي السعر ىي اؼبعيار
 يتوقع وال االستخدام من دائم بشكل سحبو عند أو بو التصرف عند االستثماري بالعقار االعًتاف إلغاء ويتعُت
 أو االستثمارية العقارات سحب عن الناصبة واألرباح اػبسائر ربديد ويتم بو، التصرف عند اقتصادية منافع ربقيق

 خالل النتائج حساب جدول يف وتدرج لألصل، اؼبسجل واؼببلغ التصرف عوائد صايف بُت بالفارق ابو التصرف
 أو البيع عند ذلك غَت اإلجيار عقود عشر السابع الدويل احملاسبة معيار يطلب مل ما فيها حصلت اليت الفًتة

 .االستئجار
 واإلدراج التقييم قواعد حول 2008 جويلية 26 يف اؼبؤرخ القرار يف جاء دبا ومقارنتو سبق ما خالل من

 بنفس أخذ حيث األربعون احملاسبة معيار عليو نص دبا التزم اؼبايل احملاسيب النظام أن نستنتج ،2 اؼبوظفة للعقارات
 .واإلدراج التقييم قواعد ونفس اؼبفهوم

  IFRS5 ةاؼبتوقف والعمليات للبيع هبا احملتفظ اؼبتداولة غَت األصول_6.1.1
 اؼبستمرة غَت العمليات ونتائج للبيع ابو احملتفظ اؼبتداولة غَت األصول وعرض قياس كيفية اؼبعيار ىذا يعاجل

 وؽبا متكررة غَت العمليات ىذه مثل لكون ونظرا شاهبو، ما أو إنتاجي خط من التخلص أرباح أو خسائر سبثل اليت
 اؼبالية الوضعية تقييم القوائم مستخدمي سبكُت شأنو من مستقل بشكل اؼبالية القوائم يف فعرضها خصوصيات،

 احملاسبة ؼبعيار  بديال2004سنة  اؼبعيار صدر أفضل، بشكل اؼبستقبلية النقدية وتدفقاتو الكيان أعمال ونتائج
 البيع برسم هبا احملتفظ اؼبتداولة غَت لألصول احملاسبية اؼبعاعبة وبيان ربديد هبدف والثالثون اػبامس الدويل

  3.اؼبتوقفة العمليات عرض وكيفيات

                                                             

.152 شعيب شنوف، اعبزء الثاين، مرجع سبق ذكر،ص 1  
 

. 10، مرجع سبق ذكره،ص2008 جويلية 26قرار مؤرخ يف   2
 .754 ؿبمد أبو نصار، صبعة ضبيدات، مرجع سبق ذكره،ص 3
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 أقل أيهما العادلة أو احملاسبية بقيمتها للبيع هبا احملتفظ اؼبتداولة غَت األصول تقييم اؼبعيار ىذا ووفق
 اىتالكها بتاريخ عن التوقف مع اؼبيزانية يف مستقل بشكل وتعرض البيع، نقطة يف اؼبقدرة اؼبصاريف منها مطروح

 هبا ؿبتفظ أهنا على تصنيفها مت أو فيها التصرف مت الكيان مكونات أحد فهي اؼبتوقفة العمليات أما ذلك، إقرار
 عند أو البيع برسم هبا كمحتفظ تصنيفها بتاريخ اؼبعيار ىذا حسب متوقفة بأهنا العمليات وتصنف ،1 البيع برسم

 اؼبعيار ونص النتائج، حساب جدول يف مستقل بند يف وتعرض العمليات نتائج ربدد أن وينبغي فيها، التصرف
 من أساسا تسًتد احملاسبية قيمتا ألن البيع برسم هبا ؿبتفظ تصنف ال عنها اؼبستغٌت متداولة الغَت األصول أن على

 وتشمل اؼبعيار، يف الواردة الشروط إذا استوفت متوقفة عمليات اعتبارىا وديكن استخدامها، استمرار خالل
 هبجرىا منها والتخلص اإلقتصادي عمرىا هناية حىت استخدامها اؼبقرر األصول عنها اؼبستغٌت اؼبتداولة غَت األصول

 .عنها مستغٌت أهنا على مؤقتا استخدامها إيقاف مت اليت اؼبتداولة غَت األصول تعامل ال وعليو وليس ببيعها،
 اؼبتوقفة، والعمليات البيع برسم هبا احملتفظ اؼبتداولة غَت األصول معاعبة يف اؼبايل احملاسيب النظام خيتلف

 األصول باقي مثل وتعامل النتائج حساب وجدول اؼبيزانية يف مستقلة كبنود إدراجها ضرورة على ينص مل حيث
 من فتخرج عنها اؼبستغٌت األصول أما للبيع، الفعلي التاريخ عند إال اىتالكها عن التوقف يتم فال متداولة الغَت

 كما مستقبلية، اقتصادية دبنافع عليو تعود أن منها ينتظر يعد مل الكيان ألن عنها االستغناء إقرار بتاريخ اؼبيزانية
 أمكن إذا األويل اإلدراج لدى قيمتو ضمن األصل من التخلص تكاليف تدرج أن على اؼبايل احملاسيب النظام نص

 .موثوق بشكل ربديدىا
 اؼبالية غَت اػبصوم تقييم _2.1

 اػباص عشر السابع الدولية احملاسبة معيار اؼبالية غَت اػبصوم بتقييم اؼبتعلقة الدولية احملاسبة معايَت تشمل
 و العشرون الثالث الدويل احملاسبة معيار العمال، دبنافع اؼبتعلق عشر التاسع الدويل احملاسبة معيار اإلجيار، بعقود

 و األصول للمخصصات خصص الذي والثالثون السابع الدويل احملاسبة ومعيار االقًتاض بتكاليف اػباص
 .احملتملة وااللتزامات

 IAS17 اإلجيار عقود _1.2.1
 ؼبضموهنا وفقا األحداث من وغَتىا اؼبعامالت تسجيل مبدأ على عشر السابع الدويل احملاسبة معيار يقوم

 للمستأجر اؼبناسبة احملاسبية السياسات وصف إىل اؼبعيار ويهدف القانوين، شكلها على فقط وليس وحقيقتها
 لعقود تصنيفو يف ويعتمد التمويل، إجيار عقود دبوجب عنها اإلفصاح الواجب اؼبعلومات عن والكشف واؼبؤجر

                                                             
 .690صبعية اجملمع العريب للمحاسبُت القانونيُت، مرجع سبق ذكره،ص  1
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 أو اؼبستأجر مع متضمنة اؼبستأجر األصل دبلكية اؼبرتبطة واؼبكافئات اؼبخاطر فيها تكون اليت القدرة على اإلجيار
 وأهنا واؼبكافئات اؼبخاطر كل جوىري بشكل نقلت إذا سبويل إجيار عقود أهنا على اإلجيار عقود فتصنف اؼبؤجر،
 بالنسبة سواء اإلجيار عقود ؿباسبيا اؼبعيار ىذا ويعاجل واؼبكافئات، اؼبخاطر نقل تتم مل إذا تشغيلي إجيار عقود

  1:اؼبؤجر أو للمستأجر
 الثابت أساس القسط على كمصاريف التشغيلي اإلجيار عقد بدفعات االعًتاف يتم :للمستأجر بالنسبة 

 دببلغ اؼبيزانية يف التزام أو كأصل بو االعًتاف يتم العقد مدة بداية فعند التمويلي اإلجيار عقد أما العقد، مدة طول
 يتم حيث الدنيا، اإلجيار لدفعات اغبالية بالقيمة أقل كانت إذا أو اؼبؤجرة للممتلكات العادلة للقيمة مساوي
 فًتة، كل عن القرض سداد اؼبالية و مبلغ األعباء بُت اإلجيار دفعات وتقسم العقد، بداية عند منها كل ربديد
 األصول اىتالك إطفاء إىل التمويلي اإلجيار عقود وتؤدي فيها، دفع اليت الفًتة يف كمصاريف اإلجيار ربميل ويتم

 أن معقول تأكد ىناك يكن مل وأن والثالثون، الثامن الدويل احملاسبة معيار وفق األقساط وربسب لالىتالك القابلة
 مدة من أقل فًتة خالل األصل اىتالك إطفاء يتم التمويلي إجيار عقد ؿبل األصل ملكية على سيتحصل اؼبستأجر

 .العقد
 األصول األصل أما لطبيعة طبقا اؼبالية القوائم يف تشغيلي إجيار عقد ؿبل األصول تعرض :للمؤجر بالنسبة 

 يف االستثمار لصايف مساوي دببلغ مدينة كذمم وتعرض هبا االعًتاف فيتم سبويلي إجيار عقد دبوجب هبا احملتفظ
 يتبعها اليت للسياسة طبقا الفًتة يف البيع خسائر أو بأرباح مصنعا أو موزعا كان إذا اؼبؤجر ويعًتف اإلجيار، عقد

 هبا اؼبعمول الربح معدالت أساس على البيع أرباح ربديد جيب ظاىريا ـبفضة فوائد أدرجت فإذا اؼبباشر، البيع يف
 االعًتاف عند كمصاريف البائع للمؤجر بالنسبة بالتفاوض اػباصة بالتكاليف االعًتاف يتم كما السوق، يف

 .البيع بأرباح
 إجيار عقود حول 2008 جويلية 26 يف اؼبؤرخ القرار يف جاء ما خالل من اؼبايل احملاسيب النظام اعتمد

 اليت التمويل إلجيار الشروط ونفس اؼبفهوم نفس وأعطى اإلجيار عقود بُت التمييز يف اؼبنهج نفس على التمويل،
 لذا واؼبؤجر اؼبستأجر بالنسبة احملاسبية اؼبعاعبة منط نفس إنتهج كما عشر، السابع الدويل احملاسبة معيار عليها نص

  2.اؼبعيار هبذا التزم اؼبايل احملاسيب فالنظام
 

                                                             
. 496، مرجع سبق ذكره،صخالد صبال اعبعارات  1
. 19، مرجع سبق ذكره،ص2008 جويلية 26قرار مؤرخ يف  2
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  IAS19 اؼبوظفُت منافع _2.2.1
 ويهدف اؼبوظف، ابو يقوم اليت اػبدمات مقابل الكيان دينحها اليت التعويضات أشكال صبيع ىي اؼبوظفُت منافع

 من ويطبق عنها، الواجبة واإلفصاحات تقييمها وطرق اؼبوظفُت منافع عن احملاسبة كيفيات توضيح إىل اؼبعيار ىذا
 اؼبالية التقارير إعداد معيار وفق تعاجل اليت تلك باستثناء اؼبوظفُت منافع صبيع عن احملاسبة يف العمل صاحب قبل

  :1إىل اؼبوظفُت منافع وتنقسم الثاين، الدولية
 العطل اػبدمة كاألجور، تقدًن من شهر عشر إثٌت خالل الدفع الواجبة اؼبنافع وىي :األجل قصَتة منافع 

 احملاسبية الفًتة خالل للكيان خدمة بتقدًن اؼبوظف يقوم فعندما النقدية، غَت واؼبنافع العالوات األجر، مدفوعة
 بعد التزام أهنا على تلك اػبدمة مقابل دفعها اؼبتوقع للمنافع اؼبخصوم غَت باؼببلغ االعًتاف الكيان على جيب

 أحد تكلفة ضمن إدراجها أخر معيار أجاز أو تطلب إذا إال مصاريف أهنا وعلى مسبقا، مدفوع مبلغ أي خصم
 .األصول

 خطط بدفعها وفق الكيان يلتزم اػبدمة، مدة بعد الدفع واجبة مستقبلية منافع ىي :التوظيف بعد ما منافع 
 لكيان ثابتة مسامهات بدفع دبوجبها الكيان يقوم احملددة اؼبسامهات فخطط ؿبددة، منافع خطط أو ؿبدد مسامهة
 توفَت من الصندوق يتمكن مل إذا إضافية مسامهات بدفع قانوين التزام أي عنها يًتتب وال ( صندوق ) منفصل

 باؼبسامهات االعًتاف الكيان على وينبغي اػبدمة، بعد ما دبنافع اؼبتعلقة اؼبستحقات لدفع كافية ـبصصات
 أو تطلب إذا إال مصاريف أهنا وعلى مسبقا اؼبدفوعة اؼبسامهات خصم بعد التزامات أهنا على الدفع اؼبستحقة

 على دبوجبها ينشأ خطط فهي احملددة اؼبنافع خطط أما األصول، أحد تكلفة ضمن إدراجها أخر معيار أجاز
 .هبا االعًتاف كيفية وبُت اؼبعيار ىذا حددىا وقد التقاعد على اؼبوظف إحالة بعد االلتزامات من ؾبموعة الكيان
 قبل أحد اؼبوظفُت خدمة بإهناء الكيان قرار بسبب إما الدفع ومستحقة واجبة منافع ىي :اػبدمة هناية منافع 

 خصمها و ينبغي اؼبنافع تلك مقابل الطوعية اإلستقالة قبول اؼبوظف قرار بسبب أو اإلعتيادي التقاعد تاريخ
 .اؼبالية القوائم إعداد فًتة إنتهاء من شهرا عشر إثٌت عن تزيد فًتة بعد مستحقة تصبح عندما

 باؼبنافع يتعلق فيما السيما عشر التاسع الدويل احملاسبة دبعيار كبَت حد إىل اؼبايل احملاسيب النظام التزم
 قانونا ملزم فالكيان التوظيف بعد ما منافع أما احملاسبية، اؼبعاعبة مرجعية نفس على اعتمد حيث األجل قصَتة

 صندوق إىل اؼبوظفُت كافة عن ؿبددة مسامهات بدفع الكيان يلتزم حيث ؿبددة مسامهات خطط على باالعتماد
 .اػبدمة فًتة إنتهاء عند باؼبوظف عالقتو وتنتهي اؼبعاشات

                                                             
 .514، مرجع سبق ذكره،صخالد صبال اعبعارات  1



 IAS/IFRS الدولية احملاسبية اؼبعايَت : األول الفصل

 

39 
 

 IAS23 االقًتاض  تكاليف_3.2.1
 أو كمصاريف إما تدرج أن ينبغي واليت االقًتاض لتكاليف احملاسبية اؼبعاعبة وصف إىل اؼبعيار يهدف

 االقًتاض تكاليف اؼبعيار وعرف إنتاجو، أو إنشاءه أو المتالكو مباشرة موجهة كانت إذا األصل قيمة يف تدرج
  1:مايلي وتشمل األموال باقًتاض واؼبتعلقة الكيان يتحملها اليت التكاليف من وغَتىا الفوائد بأهنا

 .األجل والطويلة القصَتة والقروض اؼبكشوف على السحب فوائد   - 
 .القروض سداد وأقساط العالوات إطفاء   - 
 .االقًتاض عملية وترتيب بتنظيم اؼبتعلقة واؼببالغ اؼبصاريف إطفاء   - 
 .هبا اؼبعًتف التمويلي اإلجيار بعقود اؼبتعلقة اؼبالية اؼبصاريف   - 
 .األجنبية بالعملة االقًتاض حالة يف بالفوائد اؼبرتبط الصرف سعر يف االختالف   - 
  2:مها االقًتاض لتكاليف احملاسبية اؼبعاعبة من نوعُت بُت اؼبعيار ىذا وميز
 االستفادة النظر عن بغض فيها وقعت اليت الفًتة يف كمصاريف االقًتاض تكاليف تسجل :اؼبرجعية اؼبعاعبة 
 .اؼبقًتضة األموال من
 يتم مؤىل إنتاج أصل أو بناء لشراء، مباشرة توجو اليت االقًتاض تكاليف :( هبا اؼبسموح ) البديلة اؼبعاعبة 

 ربديد و ديكن للكيان مستقبلية اقتصادية منافع ربقق أن احملتمل من يكون عندما األصل تكلفة يف تضمينها
 اؼببلغ للفًتة األصول تكاليف يف تضمينها مت اليت التكاليف مبلغ تتجاوز ال أن على موثوق، بشكل التكاليف
 .كمصاريف التكاليف تسجل الشرطُت أحد يتحقق مل إذا أما الفًتة، لنفس اؼبتكبدة االقًتاض لتكاليف اإلصبايل

 تشمل أن وجيب اؼبالية القوائم ضمن االقًتاض بتكاليف اؼبتعلقة اؼبعلومات صبيع على اإلفصاح على اؼبعيار ونص
 :التالية اؼبعلومات األقل على

 .االقًتاض لتكاليف احملاسبية اؼبعاعبة طريقة   - 
 .الفًتة خالل األصول تكاليف يف احململة االقًتاض تكاليف مبلغ   - 
 .األصول تكاليف يف احململة االقًتاض تكاليف مبلغ لتحديد اؼبستخدمة الرظبلة معدل   - 

                                                             
 .394ؿبمد أبو نصار، صبعة ضبيدات، مرجع سبق ذكره،ص  1

2 BOUBKAIR ABDERRAHMANE ADNANE, Op.cit, P 130. 
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 جويلية 26 يف اؼبؤرخ القرار يف جاء دبا ومقارنتو والعشرون الثالث الدويل احملاسيب اؼبعيار عرضنا ضوء على
 هبذا التزم اؼبايل احملاسيب النظام أن نالحظ ، 1اؼبالية واػبصوم بالقروض اػباصة واإلدراج التقييم قواعد حول 2008
 .االقًتاض لتكاليف معاعبتو يف اؼبعيار

  IAS37 احملتملة واألصول االلتزامات اؼبخصصات، 4.2.1
 االلتزامات و اؼبخصصات على اؼبناسبة القياس وقواعد االعًتاف معايَت تطبيق ضمان ىو اؼبعيار ىدف

 وقيمتها، و توقيتها طبيعتها فهم من اؼبعلومات مستخدمي لتمكُت عنها، كافية معلومات وتقدًن احملتملة األصولو
 هبا االعًتاف يتم ؿبددة قيمة أو توقيت ؽبا ليس مالية التزامات بأهنا ( اؼبؤونات ) اؼبخصصات اؼبعيار ىذا وعرف

  2:وفقط إذا
 .سابق غبدث نتيجة نفعيا أو قانونيا ماليا التزاما الكيان ديلك   - 
 .االلتزام ىذا لتسوية اقتصادية منافع تتضمن موارد خروج يتطلب أن احملتمل من   - 
 بشكل التقدير فيها يكون اليت النادرة اغباالت إىل اؼبعيار وأشار موثوق، بشكل االلتزام مبلغ تقدير ديكن   - 
 .مستحيل موثوق

 أفضل كمخصص بو اؼبعًتف اؼببلغ وديثل باؼبخصصات، االعًتاف يتم ال الشروط ىذه تلبية يتم مل فإذا
 يف التقديرات إعادة وينبغي اؼبالية، القوائم إعداد فًتة هناية يف اغبالية االلتزامات لتسوية اؼبطلوب للنفقات تقدير
 اؼبالية القوائم ملحق ضمن معلومات تقدًن الكيان وعلى تقدير، أفضل لتعكس وتعديلها القوائم إعداد تاريخ
 .اؼبخصصات مبلغ ويربر فيها يصف

 من وجودىا تأكيد سيتم سابقة أحداث عن ناصبة فبكنة التزامات بأهنا احملتملة االلتزامات اؼبعيار وعرف
 سيطرة ربت كليا تقع ال واليت مؤكدة الغَت السابقة األحداث من أكثر أو واحد حدوث عدم أو حدوث خالل

 ىناك تكون أن احملتمل غَت من ألنو إما هبا االعًتاف يتم مل سابقة أحداث عن ناصبة مالية التزامات وىي الكيان،
 على ينبغي وال موثوق، بشكل قيمتها تقدير ديكن ال أو لتسويتها اقتصادية منافع تتضمن موارد ػبروج حاجة
 تأثَتىا مدى لتقدير اؼبالية القوائم ملحق ضمن لطبيعتها وصف تقدًن عليو ينبغي ولكن هبا االعًتاف الكيان
 من وجودىا تأكيد سيتم واليت سابقة أحداث عن ناصبة فبكنة أصول بأهنا عرفها فقد احملتملة األصول أما اؼبايل،
 سيطرة ربت كليا تقع ال واليت األكيدة غَت اؼبستقبلية األحداث من أكثر أو واحد حدوث عدم أو حدوث خالل

                                                             
1
 .14، مرجع سبق ذكره،ص2008 جويلية 26قرار مؤرخ يف   
2

 .117شعيب شنوف، اعبزء الثاين، مرجع سبق ذكر،ص 
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 القوائم ملحق يف طبيعتها حول موجز وصف تقدًن جيب ولكن هبا االعًتاف يتم ال اؼبعيار ىذا ودبقتضى الكيان،
 .اؼبايل تأثَتىا مدى لتقدير اؼبالية

              للمخصصات تعريفو يف والثالثون السابع الدويل احملاسبة دبعيار ضمنيا اؼبايل احملاسيب النظام التزم
 يكون عندما تدرج بأهنا وأقر واػبصوم باألصول واالعًتاف اغبسابات يف واإلدراج التقييم قواعد ويف ،( اؼبؤونات )

 إال صادقة، بطريقة تقييمها وديكن بالكيان مرتبطة مستقبلية اقتصادية منافع أية عليها أو منها تعود أن احملتمل من
 وىذا الدورة نتيجة على تؤثر ال حىت سنوات عدة على الكربى اؼبؤونات بتوزيع ظبح اؼبايل احملاسيب النظام أن

 .1الدولية احملاسبة معايَت وفق مقبول غَت اإلجراء
 المالية والخصوم األصول تقييم :المطلب الثاني 
 اؼبالية األدوات والثالثون الثاين الدويل احملاسبة معيار اؼبالية واػبصوم األصول بتقييم اػباصة اؼبعايَت تشمل

 الدويل اؼبايل اإلبالغ معيار والقياس، االعًتاف اؼبالية األدوات والثالثون التاسع الدويل احملاسبة معيار العرض،
 .األسهم أساس على اؼبدفوعات الثاين الدويل اؼبايل اإلبالغ معيار و اإلفصاح اؼبالية األدوات السابع

  IAS32 ( العرض ) اؼبالية األدوات_1
 األدوات لفهم بأداة اؼبالية القوائم مستخدمي تزويد اؼبعيار ىذا خالل من الدولية احملاسبة معايَت ؾبلس أراد

 ؽبذه اؼبصدرة اعبهة طرف من ويطبق اؼبالية األدوات شكل بشأن قواعد فرض ىو اؼبعيار ىذا فهدف اؼبالية،
  2:إىل تصنيف اليت األدوات

 أخر، أصل مايل أو نقد على أخر كيان من للحصول التعاقدية اغبقوق النقديات، وتشمل :اؼبالية األصول 
 ديكن أو سيتم عقود مواتية، تكون أن ؿبتمل ظروف ظل يف أخر كيان مع مالية أدوات لتبادل التعاقدية اغبقوق

 .بالكيان اػباصة اؼبلكية حقوق أدوات يف تسويتها يتم أن
 أو اؼبالية لتبادل األصول أو أخر مايل أصل أو نقد لتسليم التعاقدية االلتزامات وتشمل :اؼبالية االلتزامات 

 تسويتها يتم أن ديكن أو سيتم عقود للكيان، مواتية تكون ال أن ديكن شروط وفق أخر كيان مع اؼبالية االلتزامات
 .ملكيتو أدوات من أهنا على مصنفة والغَت بالكيان اػباصة اؼبلكية حقوق أدوات يف
 اؼبالية التزاماتو خصم بعد الكيان أصول يف اؼبتبقية اغبصة يثبت عقد أي ىي :اؼبلكية حقوق. 

                                                             
 .124 نفس المرجع السابق، ص 1
2
 .316 ، مرجع سبق ذكره،صخالد صبال اعبعارات  
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 ملكية حقوق أو التزامات إىل تصنف حيث اؼبالية األدوات تصنيف يف جوىري مبدأ على اؼبعيار ىذا يعتمد
 تغيَت جيوز فال هبا، األويل االعًتاف عند بشأهنا موقف إزباذ الكيان على وينبغي بذالك، عقد وجود إىل استنادا

 :عندما فقط ملكية حقوق األدوات وتكون احمليطة، الظروف يف تغَت أساس على الحقا التصنيف
 .أخر لكيان أخرى مالية أصول أو نقدية لتسليم تعاقدي التزام تتضمن ال   - 
 .اؼبصدر قبل من فبلوكة ملكية حبقوق إطفاؤىا يتم قد أو سيتم األداة كانت إذا   - 

 بعنصر أو اؼبالية األدوات عن الناصبة واػبسائر واألرباح األسهم وعوائد الفوائد تصنف اؼبعيار ىذا وفق
 غبملة التوزيعات أما أعباء، أو كنواتج النتائج حسابات جدول يف وتسجل مالية التزامات أهنا على عناصرىا من

 ويتحدد مباشرة، ملكية حقوق أهنا على اؼبصدر دبعرفة ربميلها جيب ملكية كحقوق اؼبصنفة اؼبالية األدوات
 يف تصنيفها وفق أعباء أو كنواتج اؼبالية األدوات عن الناصبة واألرباح واػبسائر األسهم وعوائد الفوائد تصنيف
 تعاجل الطريقة وبنفس كمصاريف معاعبتها جيب كالتزامات صنفت أسهم على اؼبدفوعة فالتوزيعات اؼبيزانية،
 تعاجل بينما اؼبالية، األدوات سبويل إعادة أو السداد عن الناذبة واػبسائر واألرباح بالسندات اؼبتعلقة الفوائد

 وجييز ، 1اؼبلكية حقوق يف كتغَتات للمصدر ملكية كحقوق اؼبصنفة اؼبالية األدوات سبويل إعادة أو التسديدات
 أحد أمام الكيان كان إذا اؼبيزانية يف الصافية بالقيمة وتسجيلو مايل والتزام مايل أصل بُت اؼبقاصة إجراء اؼبعيار

 :التالية اغباالت
 .احملققة اؼببالغ بُت تسوية أو مقاصة بعمل ملزم قانوين حق لديو   - 
 .واحد آن يف االلتزام تسوية مع األصل وإثبات الصايف أساس على تسوية عمل ينوي كان إذا   - 

 سَت اغبسابات حول 2008 جويلية 26 يف اؼبؤرخ القرار يف جاء دبا ومقارنتو اؼبعيار ؽبذا عرضنا خالل من
 اؼبتعلق 2009 ديسمرب 29 يف اؼبؤرخ  08- 09 رقم النظام عليو نص وما اؼبالية، اغبسابات اػبامسة للمجموعة

رقم  النظام يف و ما جاء ،2اؼبالية واؼبؤسسات البنوك طرف من اؼبالية لألدوات احملاسيب والتسجيل التقييم بقواعد
 البنوك على اؼبطبقة احملاسبية والقواعد البنكية اغبسابات ؼبخطط اؼبتضمن 2009 جويلية 23 يف اؼبؤرخ 09-04

                                                             
 .205شعيب شنوف، اعبزء الثاين، مرجع سبق ذكر،ص  1
2
المتعلقة بقواعد التقييم و التسجيل المحاسبي ألدوات المالية من طرف البنوك و ، 2009 ديسمرب29 اؼبؤرخ يف 08-09نظام رقم   

 19، ص2010، 14، اعبريدة الرظبية، اعبزائر، عددالمؤسسات المالية
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 عرضو قواعد يف والثالثون الثاين الدويل احملاسبة دبعيار التزم اؼبايل احملاسيب النظام أن نالحظ ،1اؼبالية واؼبؤسسات
 .اؼبالية لألدوات

  IAS 39 ( والقياس االعًتاف ) اؼبالية األدوات_2
 كيفية وبيان اؼبالية وااللتزامات باألصول اؼبتعلقة والقياس االعًتاف أسس وضع إىل اؼبعيار يهدف

 الكيان على وينبغي الضمان، وؿباسبة قيمتها الخنفاض احملاسبية واؼبعاعبة ا،بو االعًتاف إلغاء يتم ومىت تصنيفها
 إثبات ويتم لألداة، التعاقدية األحكام يف طرف تصبح عندما فقط اؼبيزانية يف اؼبالية اػبصوم أو باألصول االعًتاف

 على األسلوب نفس استخدام على الثبات مع التسوية تاريخ أو التعامل تاريخ إما باستخدام اؼبالية األصول شراء
 االعًتاف إلغاء وجيب التسوية، عند تاريخ اؼبالية األصول بيع إثبات ينبغي كما اؼبالية، األصول فئات من فئة كل

  .2مدتو إنتهاء أو إلغاؤه أو العقد يف احملددة بااللتزامات الوفاء عند إي تسديده يتم عندما اؼبايل باألصل
 مضاف العادلة بالقيمة هبا األويل االعًتاف عند اؼبالية االلتزامات أو األصول تقيم أن على اؼبعيار ىذا ونص

 اؼببلغ العادلة القيمة وسبثل اؼبايل، االلتزام أو األصل إصدار أو لشراء مباشر بشكل اؼبنسوبة اؼبعاملة تكاليف إليها
 القيمة عن خيتلف دببلغ الشراء مت إذا أما ومطلعة، راغبة أطراف بُت بو االلتزام تسوية أو األصل مقايضة يتم الذي

 اؼبعيار صنف بو األويل االعًتاف بعد اؼبايل األصل تقييم ولغرض خسارة، أو كربح بالفرق االعًتاف يتم العادلة
 :وىي فئات أربعة إىل اؼبالية األصول

 بالقيمة الحق القتنائها تاريخ أي يف أو اؼبالية القوائم إعداد عند تقيم :للمتاجرة هبا احملتفظ اؼبالية األصول 
 عند النتائج حساب جدول يف وتسجل خسائر، أو كأرباح العادلة القيمة يف التغيَت بفروقات االعًتاف مع العادلة
 .التقييم إعادة تاريخ
 مع العادلة القتنائها بالقيمة الحق تاريخ أي يف أو اؼبالية القوائم إعداد عند تقيم :للبيع اؼبعدة اؼبالية األصول 

 ربويل يتم أين باألصل، االعًتاف إلغاء غاية إىل اؼبلكية حقوق ضمن العادلة القيمة يف التغيَت بفروقات االعًتاف
األصول  قيمة فيها تنخفض اليت اغبالة باستثناء النتائج حساب جدول إىل واػبسائر لألرباح اؼبًتاكم الرصيد

 .الصرف أسعار عن ناصبة الفروق أو باستمرار
 الحق أي تاريخ يف أو اؼبالية القوائم إعداد عند تقييمها يعاد :االستحقاق تاريخ حىت هبا احملتفظ األصول 

                                                             
المتضمن لمخطط الحسابات البنكية و القواعد المحاسبية المطبقة على البنوك و ، 2009 جويلية 23 اؼبؤرخ يف 04-09نظام رقم  1

  .17،ص2009، 76، اعبريدة الرظبية، اعبزائر، عددالمؤسسات المالية
2
 .633ؿبمد أبو نصار، صبعة ضبيدات، مرجع سبق ذكره،ص  
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 تاريخ ؽبا ليس اليت اؼبالية األصول أما بو، اؼبعمول الفائدة سعر باستخدام اؼبطفأة بالتكلفة هبا األويل لالعًتاف
 .القيمة اخنفاض الختبار اؼبالية األصول كافة وزبضع تكلفتها، دبقدار تقيم ثابت استحقاق

 اؼبطفأة القتنائها بالتكلفة الحق تاريخ أي يف أو اؼبالية القوائم إعداد عند تقييم :اؼبدينة والذمم القروض 
 .االستحقاق تاريخ حىت هبا االحتفاظ يف الكيان لنية النظر دون بو اؼبعمول الفائدة سعر على باالعتماد

 للمتاجرة هبا احملتفظ االلتزامات ماعدا اؼبطفأة بقيمتها تقييم هبا األويل االعًتاف فبعد اؼبالية االلتزامات أما
 مدرجة غَت ملكية حقوق أداة بتسليم اؼبرتبطة اؼبشتقة اؼبطلوبات باستثناء العادلة بقيمتها فتقييم اؼبطلوبة واؼبشتقات

 اؼبالية لألدوات تصنيف إعادة إجراء جيوز ال اؼبعيار ىذا ووفق بتكلفتها، فتقييم العادلة قيمتها ربديد ديكن ال واليت
خالؽبا  من يتم اؼبخاطر، وسيلة إلدارة أهنا على الضمان ؿباسبة اؼبعيار ىذا وعرف العادلة، بالقيمة اؼبقيمة

 أو مايل التزام أو ألصل النقدية التدفقات أو العادلة القيمة يف التغَتات ؼبواجهة أكثر أو مايل مشتق استخدام
  :1وىي التحوط من أنواع ثالثة وتناول مستقبلية عملية
 اؼبعيار مايل و يتطلب التزام أو ألصل العادلة القيمة يف التغَتات ؼبواجهة تغطية ىي :العادلة القيمة ربوط 

 .خسائر أو كأرباح النتائج حساب جدول يف قيمتها بتغيَت االعًتاف مع العادلة بالقيمة التحوط أداة قياس
 مايل التزام بأصل أو اؼبرتبطة النقدية التدفقات يف لتغَتات التعرض ؼبواجهة أداة ىي :النقدية التدفقات ربوط 
العادلة و  بالقيمة قياسها اؼبعيار ويتطلب واػبسائر األرباح على تؤثر أن احملتمل ومن اغبدوث مرجحة عملية أو

 .اؼبلكية حقوق ضمن مباشرة قيمتها تغيَت عن الناصبة واػبسائر باألرباح االعًتاف
 ويتم إظهار اؼبعيار ىذا وفق نقدي تدفق ربوط يعترب :األجنبية العمليات يف االستثمارات صايف ربوط 

 صايف من التخلص وعند فعاال، التحوط كان إذا اؼبلكية حقوق يف منفصل بند يف العادلة القيمة يف التغَتات
 .النتائج حساب جدول ضمن التغَتات نقل يتم االستثمار

 تقييم قواعد حول 2008 جويلية 26 يف اؼبؤرخ القرار يف جاء دبا ومقارنتو اؼبعيار ؽبذا عرضنا ضوء على
 والتسجيل التقييم بقواعد اؼبتعلق 2009 ديسمرب 29 يف اؼبؤرخ 08-09 رقم النظام عليو نص وما اؼبالية، اؼبشتقات
 دبعيار التزم اؼبايل احملاسيب النظام أن نالحظ ، 2 اؼبالية واؼبؤسسات البنوك طرف من اؼبالية لألدوات احملاسيب
 .اؼبالية لألدوات تقييم وقواعد االعًتاف يف والثالثون التاسع الدويل احملاسبة

 

                                                             
1
 .233شعيب شنوف، اعبزء الثاين، مرجع سبق ذكر،ص  

2
 .19، مرجع سبق ذكره،ص08-09نظام رقم   
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  IFRS7 ( اإلفصاح ) اؼبالية األدوات_3
 للبنوك اؼبالية اؼبعلومات عن اإلفصاح ) الثالثون الدويل احملاسبة معيار وألغى 2007 سنة اؼبعيار ىذا صدر

 مستخدمي لتمكُت اؼبالية، باألدوات اؼبتعلقة الواجبة اإلفصاحات بيان هبدف ( ةبواؼبشا اؼبالية واؼبؤسسات
 عنها الناصبة اؼبخاطر ونطاق طبيعة ومعرفة اؼبايل ومركزه الكيان أداء وتأثَتىا أمهيتها تقييم من اؼبالية اؼبعلومات

 سبثل اليت تلك أو قليلة مالية أدوات لديها اليت تلك سواءا الكيانات كافة على اؼبعيار ىذا ويطبق إدارهتا، وكيفية
 حسب معلومات تقدًن اؼبعيار ويتطلب اؼبالية، واؼبؤسسات البنوك مثل وخصومها أصوؽبا معظم اؼبالية األدوات

 يف الواردة اؼببادئ وتأيت عنها، اؼبفصح اؼبعلومات وطبيعة تتناسب أصناف ضمن بتجميعها اؼبالية األدوات صنف
 من كبَتة ؾبموعة على ونص والتاسع و الثالثون والثالثون الثاين الدولية احملاسبة ؼبعيار مكملة اؼبعيار ىذا

  :1يلي ما يف ونلخصها قبمعها أن ديكن و اليت اؼبلحق أو اؼبالية القوائم ضمن عنها اإلفصاح جيب اليت اؼبعلومات
 .ؼبواجهتها اؼبنتهجة واإلحتياطات اؼبالية اؼبخاطر إدارة يف اؼبتبعة السياسات   - 
 اليت اؼبلكية حقوق وأدوات اؼبالية واؼبطلوبات اؼبوجودات من فئة لكل اؼبعتمدة واألساليب والشروط األحكام   - 
 .توفَتىا الكيان على ينبغي
 التدفقات وتوقيت كمية على تؤثر قد اليت ومواصفاهتا وشروطها اؼبالية األدوات طبيعة حول معلومات   - 
 .اؼبستقبلية النقدية
 .( ...العادلة القيمة االئتمان، ـباطر الفائدة، معدالت ) اؼبعتمدة احملاسبية واألساليب اؼببادئ   - 

 الكشوف عرض حول 2008 جويلية 26 يف اؼبؤرخ القرار يف جاء دبا ومقارنتو اؼبعيار ؽبذا عرضنا ضوء على
 للبنوك اؼبالية الكشوف إعداد اؼبتضمن 2009 جويلية 23 يف اؼبؤرخ 04-09رقم  النظام يف جاء وما اؼبالية،

 .السابع الدويل اؼبايل اإلبالغ دبعيار التزم اؼبايل احملاسيب النظام أن نالحظ ، 2ونشرىا اؼبالية واؼبؤسسات
 IFRS2  األسهم أساس على اؼبدفوعات _4

 أسهم، إصدار خالل من التسديد اؼبتضمنة العمليات عن التقرير كيفيات ووصف بيان إىل اؼبعيار يهدف
 :وىي أصناف ثالثة إىل اؼبعامالت تلك صنف كما األسهم، أساس على الدفع ؼبعامالت القياس مبادئ ويصف
 .األسهم فيها دبا اؼبلكية ألدوات مقابال واػبدمات البضائع فيها تكون اليت اؼبعامالت   - 

                                                             
1

 .310، مرجع سبق ذكره،صخالد صبال اعبعارات 
2
إعداد الكشوف المالية للبنوك و المؤسسات المالية و نشرها، الجريدة الرسمية، ، اؼبتضمن 2009 أكتوبر 18 اؼبؤرخ يف 05-09 نظام رقم  

 16، ص 2009، 76، عدد الجزائر
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 قائما مبلغ سبثل اؼبورد إذباه يتحملها التزامات مقابل خدمات أو بضائع الكيان فيها يشًتي اليت اؼبعامالت   - 
 أخرى؛ ملكية حقوق أدوات أو قيمتو أو السهم سعر أساس على

 أو للكيان سواءا اإلتفاق بنود وتتيح خدمات أو بضائع شراء أو باستالم الكيان فيها يقوم اليت العمليات   - 
 .ملكية حقوق إصدار طريق عن أو نقدا بتسويتها يقوم أن خيار اؼبورد

 بالقيمة اؼبلكية حقوق يف اؼبقابلة الزيادة تقيم اؼبلكية ألدوات مقابال اػبدمات أو البضائع تكون عندما
 اػبدمات للبضائع أو العادلة القيمة تقدير من الكيان يتمكن مل وأن اؼبستلمة، اػبدمات أو للبضائع العادلة

 اؼبلكية غبقوق العادلة للقيمة الرجوع خالل من مباشر غَت بشكل تقييمها عليو فيتعُت موثوق بشكل اؼبستلمة
 اػبدمات أو البضائع فتقييم اؼبورد يتحملها التزامات مقابل يف اػبدمات أو البضائع كانت إذا أما اؼبمنوحة،
 االلتزام ىذا تقييم إعادة على الكيان جيب االلتزام تسوية يتم أن وإىل اؼبتكبدة، لاللتزامات العادلة بالقيمة اؼبستلمة

 خيص وفيما النتائج، حساب جدول يف أرباح أو كخسائر القيمة بتغَتات واالعًتاف اؼبالية للقوائم إعداد كل عند
 أدوات إصدار طريق عن أو نقدا التسوية خيار للمورد أو للكيان سواءا اإلتفاق بنود فيها تتيح اليت اؼبعامالت

 مقابل خدمات أو بضائع خالؽبا يشًتي معاملة أهنا على اؼبعامالت تلك ؿباسبة الكيان على جيب ملكية
 أو البضائع فيها تكون كمعاملة أو نقدا، بالتسوية معُت التزام الكيان فيها ربمل الذي اغبد إىل يتحملها التزامات
 متطلبات اؼبعيار ىذا وحدد نقدا، بالتسوية التزام ربمل فيها يتم ال الذي اغبد إىل ملكية حقوق مقابل اػبدمات

  1:منها نذكر فهم من اؼبعلومات مستخدمي لتمكُت متنوعة إفصاح
 .الفًتة خالل القائمة األسهم أساس على الدفع ترتيبات ونطاق طبيعة   - 
 .اؼبمنوحة اؼبلكية حقوق أو اؼبستلمة اػبدمات أو للبضائع سواءا العادلة القيمة ربديد كيفية   - 
 .اؼبايل اؼبركز وعلى الفًتة وخسائر أرباح على األسهم أساس على الدفع معامالت تأثَت   - 

 واحملاسبة التقييم لقواعد احملدد 2008 جويلية 26 يف اؼبؤرخ القرار يف جاء دبا مقارنتو وسبق ما خالل من
 عليو نص دبا التزم اؼبايل احملاسيب النظام أن القول ديكن وقواعد اغبسابات ومدونة وعرضها اؼبالية الكشوف وؿبتوى

 .اؼبعيار ىذا
 العمالت أسعار في والتغيرات النتائج تقييم :المطلب الثالث
 عن الناصبة االقتصادية للمنافع اإلصبالية التدفقات ىي الدولية احملاسبة معايَت وفق اإليرادات أو النتائج

 السنة فتح وتاريخ اإلغالق تاريخ عند اػباصة األموال بُت الفرق أساس على وربسب للكيان العادي النشاط سَت
                                                             

1
 .412 ؿبمد أبو نصار، صبعة ضبيدات، مرجع سبق ذكره،ص  
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 يتم مىت ىي اإليرادات ؿباسبة تعاعبها اليت الرئيسية القضية وتعترب اؼبسامهُت، بُت اؼبعامالت استبعاد مع اؼبالية
 التقييم قواعد خالؽبا من حدد معايَت وخصص بالنتائج الدولية احملاسبة معايَت ؾبلس إىتم وقد هبا االعًتاف
 على بارز آثر ا لوواليت الصرف وأسعار العملة قيمة تغَت وعاجل والنتائج والنواتج باألعباء واالعًتاف واإلدراج
 .النتائج

 ( اإليرادات ) النتائج تقييم _1
 احملاسبة معيار اإلنشاء، عقود عشر اغبادي الدويل احملاسبة معيار النتائج بتقييم اػباصة اؼبعايَت تشمل

 احملاسبة و معيار العادية األنشطة إيرادات عشر الثامن الدويل احملاسبة معيار الدخل، ضرائب عشر الثاين الدويل
 .اغبكومية اؼبساعدات عن واإلفصاح اغبكومية اؼبنح ؿباسبة العشرون الدويل
  IAS11 اإلنشاء عقود_1.1

 البدء تاريخ )لطبيعتها  ونظرا اإلنشاء، بعقود اؼبتعلقة واألعباء لإليرادات احملاسبية اؼبعاعبة بيان إىل اؼبعيار يهدف
 اإليرادات زبصيص ىي اإلنشاء عقود ؿباسبة يف الرئيسية القضية تعترب ( ـبتلفة سنوات يف اإلنتهاء وتاريخ

 طرفُت بُت عقد بأنو اإلنشاء عقد اؼبعيار ويعرف اإلقباز، فيها يتم اليت الفًتات على بالعقد اؼبرتبطة والنفقات
  1:العقود من نوعُت بُت وميز أصول، ؾبموعة أو أصل إلنشاء ؿبددة بشروط والعميل اؼبقاول
 خاضع لشروط يكون أن احتمال مع ثابت بشكل السعر فيو حيدد عقد وىو :احملدد السعر ذو العقد 

 .التكلفة تصاعد
 ؾبموع من خالل السعر ربديد على والعميل اؼبقاول بُت اإلتفاق فيو يتم عقد ىو :نسبة زائد التكلفة عقد 

 .التكاليف من نسبة أو ثابت رقم إضافة مع التكاليف
 تقدير ديكن عندما أعباء أو كنواتج اإلنشاء بعقد اؼبرتبطة والنفقات باإليرادات االعًتاف على اؼبعيار نص

 اؼبتوقعة باػبسائر االعًتاف جيب كما اؼبالية، القوائم إعداد تاريخ يف اإلقباز نسبة وفق موثوق بشكل العقد نتيجة
 عملية إليها وصلت اليت واؼبرحلة ال أم بدأت قد العقد أعمال كانت إذا ما عن النظر بغض كمصاريف مباشرة

 سجالت يف اإلنشاء عقود عن للمحاسبة اؼبقبولة الوحيدة احملاسبية الطريقة اإلقباز نسبة طريقة وتعترب اإلقباز،
 األمر فًتة لكل زبصيصها الواجب النواتج ومقدار األداء عن مفيدة معلومات توفر حيث اؼبعيار، ىذا وفق اؼبقاول
 مت ما تقدير ديكن ولكي الدورات، واستقاللية احملاسبية الفًتة ومبدأ االستحقاق مبدأ مع تتماشى جيعلها الذي
 :مايلي تقدير على قادر يكون أن الكيان على جيب العقد من إقبازه

                                                             
1  C.MAILLET BAUDRIER, A.LE MANH, Op.cit, P78. 
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 .اؼبنجزة اؼبرحلة زبص اليت العقد إيرادات   - 
 .اإلقباز مرحلة   - 
 .اإلقباز إليها وصل اليت اؼبرحلة إلقباز ربملها مت اليت التكاليف   - 

 العقد عن ناذبة أرباح بأي يعًتف ال أن الكيان على إقبازه مت ما تقدير باإلمكان يكن مل إذا أما
 مصاريف واعتبارىا اسًتدادىا متوقع ربملها مت اليت التكاليف فيو تكون الذي للحد فقط احملقق بإيراد واالعًتاف

 على اؼبعيار ىذا ووفق اإلنشاء، عقود على احملاسبة يف التكلفة اسًتداد أسلوب استخدام يتم أي ربملها، عند
  1:ومنها نسبيا ىامة أهنا يعتقد اليت اإلنشاء بعقود اؼبرتبطة اؼبعلومات صبيع على اإلفصاح الكيان
 .اإليراد ربديد أسلوب   - 
 .اإلقباز مرحلة ربديد أسلوب   - 
 .التنفيذ قيد اإلنشاء عقود   - 
 هبا؛ االعًتاف مت اليت واألرباح ربملها مت اليت اإلصبالية التكاليف   - 
 .مسبقا اؼبقبوضة اإليرادات   - 

 ،2 األجل طويلة العقود حول 2008 جويلية 26 يف اؼبؤرخ القرار يف جاء ما ضوء وعلى سبق ما خالل من
 .عشر اغبادي الدويل احملاسبة معيار عليو نص دبا التزم اؼبايل احملاسيب النظام أن نالحظ اؼبالية الكشوف وملحق

 IAS12 الدخل ضرائب _2.1
 اغبالية الفًتة عن اغبالية بالضريبة االعًتاف ويتم الدخل، لضرائب احملاسبية اؼبعاعبة شرح إىل اؼبعيار يهدف
 وفق والسابقة اغبالية الفًتة عن اغبالية الضريبة التزامات قياس وجيب دفعو، يتم مل الذي بالقدر كالتزام والسابقة
 ما مع اؼبستقبلية الضريبة لدفعات اؼبسجلة القيمة تتساوى ال أن اؼبرجح من كان فإذا السائدة، الضريبة معدالت
  3.مؤجل ضرييب أصل أو مؤجل ضرييب كالتزام بالفارق االعًتاف اؼبعيار يتطلب علية ستكون

 دبوجب قانون التسديد الواجبة اغبالية الفًتة عن اؼبستحقة الدخل ضريبة ىو :اؼبؤجل الضرييب االلتزام 
 أساسو من أكرب الدفًتية بالقيمة لألصل اؼبسجلة القيمة تكون عندما وتنشأ اؼبستقبلية، الفًتة خالل الضرائب
 .الضرييب أساسو من أقل لاللتزام احملاسبية القيمة تكون عندما أو الضرييب

                                                             
1
 .484، مرجع سبق ذكره،صخالد صبال اعبعارات  
2

 18، مرجع سبق ذكره،ص2008 جويلية 26قرار مؤرخ يف  
3  BRUN STEPHAN, Op.cit, P143. 
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 اؼبتوقع ومن الضريبية للسلطة مقدما اؼبدفوعة الدخل ضرائب مبالغ ىي :اؼبؤجلة الضريبة أصول 
 .الالحقة للفًتات الدخل ضرائب من خصمها

 اؼبؤقتة للفروقات الضريبية اآلثار جبميع تعًتف واليت الضرييب االلتزام طريقة استخدام اؼبعيار ىذا ويتطلب
 خالل و ستنعكس اغبالية الفًتة يف الناشئة أو اغبالية الفًتة يف وتنعكس السابقة السنوات يف الناشئة تلك سواءا

 شرط لو الضرييب و األساس لألصل اؼبسجلة الدفًتية القيمة بُت اؼبؤقتة الفروقات إجياد خالل من الالحقة الفًتات
 أو بالربح تضمينها يتعُت أعباء أو كنواتج اؼبؤجلة بالضريبة االعًتاف ويتوجب دبوثوقية، األصول قيمة تقدير

 :ذلك من ويستثٌت النتائج حساب جدول يف اػبسارة الظاىر
 اؼبلكية مثل حقوق ضمن هبا االعًتاف ويتم النتائج حساب جدول يف ؿباسبيا تظهر ال اليت األرباح 

 .التابعة للشركات اؼبالية القوائم ترصبة عن الناصبة الصرف فروقات التقييم، إعادة فرق األخطاء، تصحيح
 التملك بطريقة األعمال اندماج. 

 :ومنها الدخل بضرائب اؼبتعلقة اؼبعلومات كافة على اإلفصاح ضرورة على اؼبعيار ونص
 .الضرائب والتزامات أصول   - 
 .ومكوناهتا العادية األنشطة عن الضرائب مصاريف   - 
 .العادية غَت األنشطة عن الضرائب   - 
 .الضرائب معدالت يف التغيَت   - 
 .اؼبستمرة غَت بالعمليات اؼبتعلقة الضرائب   - 
 .اؼبيزانية لصدور لالحقة التوزيعات على الضرائب تأثَتات   - 
 .اؼبستحقة الضريبة أصول عن تفاصيل   - 

 اؼبؤجلة الضرائب حول 2008 جويلية 26 يف اؼبؤرخ القرار يف جاء ما ضوء وعلى سبق ما خالل من
 .عشر الثاين الدويل احملاسبة معيار يف ورد دبا التزم اؼبايل احملاسيب النظام أن نستنتج الدخل، وضرائب

  IAS18 العادية األنشطة إيرادات _3.1
 النشاط سَت عن والناصبة الدورة خالل االقتصادية للمنافع اإلصبالية التدفقات ىي العادية األنشطة إيرادات

 رؤوس يف باؼبسامهات اؼبرتبطة تلك عدا اؼبلكية حقوق يف زيادة إىل التدفقات ىذه تؤدي عندما للكيان العادي
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 يعود اليت الكيان ألصول اآلخرين واستخدام اػبدمات وتقدًن البضائع بيع على اؼبعيار ويطبق اػباصة، األموال
  1.األسهم وأرباح اؼبنافع ورسوم بالفائدة عليو

 اآلتية الشروط توفر إذا البضائع بيع عن الناتج باإليراد االعًتاف اؼبعيار يتطلب :البضائع بيع: 
 .البضائع ملكية ومنافع اؽبامة اؼبخاطر للمشًتي البائع ينقل عندما    - 
 .البضائع ىذه على والرقابة بالسيطرة البائع حيتفظ ال عندما    - 
 .موثوق بشكل اإليراد مبلغ قياس ديكن    - 
 .البائع على ستتدفق البضائع ببيع اؼبتعلقة اؼبنافع أن احملتمل من    - 
 .موثوق بشكل البضائع تكلفة قياس ديكن    - 
 موثوق يتم بشكل اػبدمات تقدًن اؼبتضمنة اؼبعاملة ـبرجات تقدير ديكن عندما :اػبدمات تقدًن 

 القوائم إعداد تاريخ يف اإلهناء نسبة طريقة باستخدام اؼبعاملة إقباز مرحلة إىل بالرجوع هبا اؼبرتبط باإليراد االعًتاف
 اؼبصاريف اسًتداد إمكانية دبقدار االعًتاف يتم موثوق بشكل اؼبخرجات تقدير باإلمكان يكون ال وعندما اؼبالية،

 .هبا اؼبعًتف
 الفعالة طريقة الفائدة باستخدام بالفائدة اؼبتعلق باإليراد االعًتاف يتم :األسهم وأرباح اؼبنفعة ورسوم الفائدة 
 وفق االستحقاق أساس على اؼبنفعة برسوم االعًتاف ويتم والثالثون، التاسع الدويل احملاسبة معيار وضحها اليت

 .الدفعات باستالم اؼبساىم حق تأكيد عند بإيرادىا االعًتاف فيتم األسهم أرباح أم اإلتفاقية، جوىر
 عادة ربديده ويتم لإلستالم القابل أو اؼبستلم البديل أو للمقابل العادلة بالقيمة اإليراد قياس يتم اؼبعيار ىذا وفق
 و اػبصومات، اغبسومات االعتبار بعُت األخذ مع الفاتورة ديثل والذي اػبدمة تقدًن أو البيع عقد خالل من

 اؼببادلة، عن الناجم بالدخل االعًتاف جيب أخرى خدمات أو بضائع مع خدمات أو بضائع مبادلة وعند
 للبضائع العادلة بالقيمة ذلك تعذر إن اؼبستلمة اػبدمات أو للبضائع العادلة القيمة باستخدام اإليراد ويتحدد
 هبا االعًتاف الواجب اإليراد ؼببلغ العادلة فالقيمة نقدية شبو أو نقدية ديثل اإليراد مبلغ كان إذا أما عنها، اؼبتنازل
 يفصح أن على اؼبعيار ونص استالمها، على اؼبتفق النقدية شبو أو للنقدية اإلظبية القيمة من أقل عادة تكون
 :مايلي عن الكيان
 .باإليراد لالعًتاف اؼبتبعة احملاسبية الطرق   - 
 .الدورة خالل هبا اؼبعًتف اإليرادات أنواع من نوع كل مبلغ   - 

                                                             
1 BOUBKAIR ABDERRAHMANE ADNANE, Op.cit, P 151. 
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 .واػبدمات البضائع تبادل عن الناشئ اإليراد مبلغ   - 
 .والثالثون السابع الدويل احملاسبة معيار دبوجب الطارئة واػبسائر األرباح   - 

 أن نالحظ النواتج تقييم قواعد حول 2008 جويلية 26 يف اؼبؤرخ القرار يف جاء دبا ومقارنتو سبق ما خالل من
 .عشر الثامن الدويل احملاسبة معيار يف جاء دبا تاما التزاما التزم اؼبايل احملاسيب النظام
  IAS20 اغبكومية اؼبساعدات عن واإلفصاح اغبكومية اؼبنح ؿباسبة_4.1

 بأهنا وعرفها عنها واإلفصاح ابو واالعًتاف اغبكومية للمنح احملاسبية اؼبعاعبة كيفية بيان إىل اؼبعيار يهدف
 مرتبطة معينة لشروط مستقبلي أو مسبق امتثال مقابل كيان إىل موارد نقل شكل يف اغبكومة تقدمها مساعدات

 وسوف هبا اؼبرتبطة للشروط سيمتثل الكيان بأن معقول ضمان ىناك كان إذا إال باؼبنح االعًتاف يتم وال ،1 هبا
 :اؼبنح من نوعُت بُت اؼبعيار وميز فعال، يستلمها
 أو نقدية للكيان غَت أصول بنقل خالؽبا من اغبكومة تقوم حكومية منح ىي :باألصول اؼبرتبطة اؼبنح -
 .األجل طويلة أصول إنتاج أو سبلك أو بناء أو شراء شرط نقدية ربويل

 .نقدية للكيان ربول أو اغبكومة تنقل باألصول اؼبرتبطة غَت األخرى اؼبنح سبثل :بالدخل اؼبرتبطة اؼبنح -
 أن ؽبا ينبغي واليت هبا اؼبرتبطة التكاليف مع ؼبطابقتها الالزمة للفًتات كدخل اغبكومية باؼبنح االعًتاف ويتم
 يتم حكومي التزام زبفيض أو نقدا منح كتقدًن لالىتالك قابلة غَت بأصول تعلقت فإذا منتظمة، بصورة تعوضها

 يتكبدىا اليت التكاليف تستخدم حيث هبا، للوفاء الالزمة الفًتة على قيمتها توزيع طريق عن كدخل هبا االعًتاف
 اؼبنحة تعلقت إذا أما للتنفيذ، لالزمة الزمنية الفًتات على للتوزيع كأساس باؼبنحة اؼبتعلقة بالشروط للوفاء الكيان
 كل يف االىتالك وبقسط األصل الىتالك الالزمة الفًتة خالل كدخل هبا االعًتاف يتم لالىتالك قابل بأصل
 بتحليل اؼبعيار يقضي هبا للوفاء معينة زمنية وفًتة خاصة تكاليف تتطلب قد الشروط من عدد تضمنت وإذا فًتة،
 .اؼبعٍت بالشرط للوفاء الكيان يستعملها اليت بالتكلفة جزء بكل االعًتاف وربط أجزاء إىل اؼبنحة قيمة

 اؼبنحة بوضع إما اؼبيزانية يف العادلة بالقيمة النقدية غَت اؼبنح فيها دبا باألصول اؼبرتبطة اغبكومية اؼبنح وتعرض
 أحيانا عرضها فيتم بالدخل اؼبرتبطة اؼبنح أما لألصل، الدفًتية القيمة إىل للوصول قيمتها باقتطاع أو مؤجل كدخل
 عند اقتطاعها ويتم ( أخرى إيرادات )مستقل  عنوان ربت أو منفصل بشكل النتائج حساب جدول يف كدين
 تصبح اليت اغبكومية اؼبنح ؿباسبة يتم على أن اؼبعيار نص كما هبا، اؼبرتبطة اؼبصاريف من اؼبالية القوائم إعداد

                                                             
1 SAHEB BACHAGHA, Pour un Référentiel comptable Algérien qui réponde aux exigences 
de l'économie de marcher, Dar el-hoda, Algérie, 2003, P 103. 
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 الواجب اؼبعلومات اؼبعيار وحدد احملاسبية، التقديرات يف كتغيَت األسباب من سبب ألي السداد مستحقة
  1:ومنها اغبكومية باؼبنح واؼبتعلقة عنها اإلفصاح

 العرض؛ طرق فيها دبا اغبكومية اؼبنح معاعبة يف اؼبتبعة احملاسبية السياسات   - 
 اليت األخرى اغبكومية اؼبساعدات أشكال إىل اإلشارة مع هبا اؼبعًتف اغبكومية اؼبنح طبيعة   - 
 مباشر؛ غَت بشكل الكيان منها إستفاد
 .هبا االعًتاف مت اليت باؼبساعدات اؼبلحة الطارئة والبنود هبا الوفاء يتم مل اليت الشروط -
  حول 2008جويلية 26 يف اؼبؤرخ القرار يف ورد دبا ومقارنيو عشرين الدويل احملاسبة ؼبعيار عرضنا ضوء على
 .اؼبعيار هبذا التزم اؼبايل احملاسيب النظام أن القول ديكن ،2 اغبكومية لإلعانات احملاسبية اؼبعاعبة

 الصرف وأسعار العملة قيمة يف التغَت _2
 يف التغيَت أثار والعشرون اغبادي الدويل احملاسبة معيار الصرف وأسعار العملة قيمة بتغيَت اػباصة اؼبعايَت تشمل
 ذات اإلقتصاديات يف اؼبالية التقارير والعشرون التاسع الدويل احملاسبة معيار و األجنبية العمالت صرف أسعار

 .اؼبرتفع التضخم
  IAS21 األجنبية العمالت صرف أسعار يف التغَتات آثار_1.2

 :اآلتية الرئيسية النقاط اؼبعيار وناقش األجنبية، بالعملة للمعامالت احملاسبية اؼبعاعبة وصف إىل اؼبعيار يهدف
 .األجنبية بالعملة اؼبعامالت لتسجيل استعمالو الواجب الصرف سعر   - 
 .اؼبالية القوائم يف الصرف سعر تغَت بأثر االعًتاف كيفية   - 

 الصرف سعر بُت الصرف أسعار اختالف بسبب الناشئة بالفروقات االعًتاف ييتم أن على اؼبعيار نص
 اؼبالية القوائم إعداد وقت السائد الصرف وسعر السابقة للسنة اؼبالية القوائم إعداد وقت أو اغبسابات نشوء وقت
 مقر وعملة الفرع مقر عملة بُت الصرف سعر يف التغَت أن وبُت اغبالة، حسب أعباء أو كإيرادات اغبالية للفًتة

تتأثر  أن دون للفرع النقدية اغبسابات بذلك تتأثر حيث الفرع إىل النقدية التدفقات على مباشر تأثَت لو األصل
 أجنبية، بعملة سبت قد األصل عمليات كانت لو كما تًتجم الفرع فعمليات وعليو الفرع يف األصل إستثمارات

                                                             
1  OBRET ROBERT, Pratique Des Normes IAS/IFRS, Op.cit, P 386. 

2
 .19، مرجع سبق ذكره،ص2008 جويلية 26قرار مؤرخ يف   
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 إىل يؤدي اؼبالية القوائم عنها تعد اليت الشركة مقر و عملة التابعة الشركة مقر عملة بُت الصرف سعر تغَت وباؼبقابل
  1:كمايلي األجنبية الفروع عمليات تًتجم و بالتايل التابعة الشركة يف الشركة إستثمارات صايف تأثر

 .اؼبالية القوائم إعداد وقت السائد الصرف سعر أساس على واػبصوم األصول تًتجم   - 
              حالة يف إال اغبدث حصول وقت السائد الصرف سعر أساس على النتائج حساب جدول عناصر تًتجم   - 

 .اؼبالية القوائم إعداد وقت السائد الصرف سعر أساس على فتًتجم التضخم شديد       االقتصاد
        حساب رصيد يعترب تصفيتو وعند االستثمار، استمر طاؼبا مفتوح يبقى مايل رأس حساب يف الفارق يعاجل   - 

 .التصفية فيها سبت اليت السنة يف عبء أو إيراد العمالت       فارق
 األنشطة أو والعمليات األجنبية بالعملة اؼبنجزة للعمليات احملاسبية اؼبعاعبة يف اؼبايل احملاسيب النظام التزم

 النتائج حساب جدول إعداد عند رخص أنو إال والعشرون، اغبادي الدويل احملاسبة معيار يف جاء دبا األجنبية
 .مقرب أو متوسط صرف بسعر الفرع األجنبية الشركة وأعباء نواتج بتحويل األم للشركة
 IAS29 اؼبرتفع التضخم ذات االقتصاديات يف اؼبالية التقارير_2.2

 إقتصاد عملة ىي الوظيفية عملتو تكون كيان ألي اؼبوحدة اؼبالية والقوائم اؼبالية القوائم على اؼبعيار ىذا يطبق
 التضخم إىل أشار بل مرتفع التضخم أن اعتبار عنده ديكن الذي اؼبعدل على اؼبعيار ينص وال مرتفع، تضخم ذو

  2:اغبصر ال اؼبثال سبيل على وتضم للبلد االقتصادية البيئة خصائص بعض خالل من اؼبرتفع
 ويتم مستقرة نسبيا، أجنبية عملة أو نقدية غَت أصول بامتالك ثروهتم على اغبفاظ اعبمهور عامة يفضل  -

 .الشرائية القدرة على للحفاظ الفور على احمللية العملة         إستثمار
 من العملة مقابلها ناحية من بل احمللية العملة ناحية من ليس النقدية اؼببالغ إىل اعبمهور عامة ينظر -

 .العملة بتلك السعر عرض وديكن نسبيا اؼبستقرة        األجنبية
 كانت حىت ولو اإلئتمان فًتة خالل الشرائية للقوة اؼبتوقعة اػبسائر تعوض بأسعار األصول وشراء بيع يتم -

 .قصَتة
 .معينة أسعار دبؤشرات واألسعار واألجور الفائدة أسعار ترتبط   - 
 .يتجاوزىا أو % 100 نسبة سنوات ثالثة مدى على الًتاكمي التضخم معدل يقارب   - 

                                                             
1
 .170شعيب شنوف، اعبزء الثاين، مرجع سبق ذكر،ص  

2 BOUBKAIR ABDERRAHMANE ADNANE, Op.cit, P 157. 
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 على مرتفع تضخم ذو إقتصاد عملة الوظيفية عملتو تكون الذي للكيان اؼبالية القوائم عرض وينبغي
 معرب النقدية ألهنا العناصر عرض إعادة يتم وال اؼبالية، القوائم إعداد فًتة هناية يف السائدة القياس وحدة أساس
 بُت الفرق وىي الصافية بالقيمة النقدية غَت العناصر وتسجل اؼبيزانية، إعداد بتاريخ جارية نقد بوحدة أصال عنها

 مت اليت العناصر عرض إعادة يتم ال أن على األسعار مؤشر بتطبيق اؼبعدلة اؼبًتاكمة واالىتالكات التارخيية التكلفة
 .تقييمها إعادة

 وإىل اؼبرتفع التضخم ذات اإلقتصاديات يف اؼبالية القوائم عرض كيفية إىل اؼبايل احملاسيب النظام يتطرق مل
 احملاسبة معيار وضحها واليت اؼبالية القوائم إعداد عند السائد األسعار معدل وفق الكشوف عناصر ترصبة كيفية
 .والعشرون التاسع الدويل
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 : الفصل خالصة
 كل أىداف وشرح ومفهومها الدولية احملاسبة معايَت نشأة إىل التطرق بعد الفصل ىذا خالل من حاولنا

 احملددة القانونية النصوص ضوء على اؼبايل احملاسيب والنظام اؼبعايَت ىاتو بُت مقارنة إجراء عليو، نص ما وأىم معيار
 باؼبعايَت اؼبايل احملاسيب النظام التزام مدى إىل للوصول اؼبالية، الكشوف وؿبتوى احملاسيب والتسجيل التقييم لقواعد

حد  إىل هبا والتزم الدولية احملاسبة معايَت تبٌت النظام ىذا أن نالحظ أن ديكن اؼبقارنة ىذه خالل ومن الدولية،
 :ومنها اعبزئيات بعض يف عليها خرج إنو إال كبَت،

 أي عن االستثمارات التنازل قرار إزباذ دبجرد الدولية احملاسبة معايَت وفق االىتالكات حساب يتوقف -
 حساب عن التوقف يتم ال اؼبايل احملاسيب للنظام وفقا أما للبيع، هبا احملتفظ اؼبتداولة غَت األصول ضمن تصنيفها

 .الفعلي التنازل تاريخ عند إال االىتالكات
 بينما السابع و الثالثون، الدويل احملاسبة معيار وفق ( اؼبخصصات ) اؼبؤونات تقسيم أو توزيع ديكن ال -

 .الدورة نتيجة على تؤثر ال حىت سنوات عدة على الكربى اؼبؤونات توزيع ديكن اؼبايل احملاسيب للنظام وفقا
 نوع كان الشراء مهما طريقة وفق األعمال اندماج معاعبة على الثالث الدويل اؼبايل اإلبالغ معيار نص -

 الكيانات ذبميع على نص الذي اؼبايل احملاسيب النظام عكس على اؼبصاحل، ذبميع طريقة استعمال ومنع االندماج
 .اؼبصاحل ذبميع أي الشامل التكامل لطريقة وفقا

 بالشهرة ال يعًتف بينما لالىتالك قابل غَت أصل اؼبوجبة الشهرة الثالث الدويل اؼبايل اإلبالغ معيار يعترب -
 احملاسيب النظام عليو نص ما عكس على منها، التأكد بعد النتائج حساب جدول إىل يرحل ربح ويعترب السالبة

قابل  كأصل الشراء طريقة باستخدام إال تنتج أن ديكن ال اليت اإلقتناء فارق أو الشهرة يعترب حيث اؼبايل
 احملاسبة معايَت أن إىل اإلشارة بنا ذبدر كما .رصيدىا كان مهما اعبارية غَت األصول ضمن وتسجل لالىتالك،

 وأستبدل القطاعية التقارير اػباص عشر الرابع الدويل احملاسبة معيار إلغاء مثال فتم والتعديل التغيَت دائمة الدولية
 معيار تعديل مت كما ، 2009 جانفي الفاتح من إبتداءا التشغيلية القطاعات الثامن الدويل اؼبايل اإلبالغ دبعيار

 األول الدولية احملاسبة معيار ومراجعة والثالثون التاسع الدويل احملاسبة ومعيار والعشرون السابع الدويل احملاسبة
 مراجعة تتم أن الضروري من وعليو الثالث، الدويل اؼبايل اإلبالغ ومعيار و العشرون الثالث الدولية احملاسبة ومعيار
 .اغباجة إقتضت كلما دورية بصفة اؼبايل احملاسيب النظام
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القوائم المالية : الفصل الثاني 

 الرغم وعلى اخلارجُت، ادلستعملُت لصاحل مالية قوائم وتقدًن بإعداد العادل دول عرب ادلؤسسات من العديد تقوم
إذل  إرجاعها ؽلكن اليت االختالفات من العديد ىناك أنو إال آلخر، بلد من ةبومتشا تبدو القوائم ىذه أن من

 .القوائم ىذه إلعداد ادلستخدمة األساسية احملاسبية ادلبادئ
 متعددة اجلنسيات للمؤسسات والسريع الواسع واالنتشار الدولية التجارة يف وادللحوظ الكبَت النمو إن

 وجود أعلية أظهر جنسياهتم، وتنوع ادلستخدمُت لقاعدة توسيع من عليو ترتب وما الدولية احملاسبة ومؤسسات
 وحىت ادلستخدمُت، ذلؤالء ومفهومة مقروءة وتكون احلدود زبطي على قادرة معلومات على ربتوي مالية قوائم

 من ربتويو وما ادلالية القوائم إعداد أسس بُت االتساق من شلكن قدر أكرب وجود من بد ال ذلك يتحقق
 .معلومات
 دبحاوالت واإلقليمية احمللية ادلنظمات من العديد قامت حيث للمحاسبة الدورل التوافق فكرة جاءت ىنا ومن
 .(IASB )الدولية احملاسبية ادلعايَت رللس صلد ادلنظمات ىذه أىم ومن احملاسبية، االختالفات بعض لتسوية

 االرباد مع الشراكة التفاقية إبرامها مع خاصة الدولية، التغَتات ىذه عن دبنأى ليست اجلزائر أن وباعتبار
 يتماشى ال أصبح الوطٍت احملاسيب ادلخطط أن إذل باإلضافة للتجارة، العادلية للمنظمة ادلرتقب وانضمامها األورويب

 طرح خالل من ادلخطط ىذا يف النظر إعادة استدعى ما وىو الدولية، والظروف اجلزائرية ادلؤسسة احتياجات مع
. 2010 جانفي 01تطبيقو ابتداءا من  تاريخ حدد والذي الدولية احملاسبية ادلعايَت من مستلهم جديد زلاسيب نظام
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نظرة حول القوائم المالية  : المبحث األول 

تعد القوائم ادلالية بغرض تقدًن ادلعلومات ادلالية الالزمة دلستخدمي تلك القوائم و من بينهم إدارة الشركة 
وادلساعلُت و ملة السندات واحملللُت ادلاليُت وادلوردين والبنوك واذليئات الرقابة فضال على اجلهات احلكومية األخرى 

. وادلستثمرين ادلرتقبُت

وؼلتلف استخدام القوائم ادلالية باختالف احتياجات مستخدمي تلك القوائم فبالنسبة للمستثمرين 
ادلرتقبُت يكون اذلدفهم تقييم ادلخاطر والعوائد ادلرتبطة وادلتوقعة عند ازباذ قرار بشأن االستثمار يف شركة ما، بينما 

.    تستخدم البنوك القوائم ادلالية لغرض تقييم اجلدارة االئتمانية عند دراسة قرارات االئتمان 

 1تعريف القوائم المالية و أهدافها : المطلب األول 

: تعريف القوائم ادلالية_1

عبارة عن سجالت رمسية لألنشطة ادلالية للشركة معينة تعطي ىذه القوائم :  (أو التقارير ادلالية )القوائم ادلالية 
تنشأ . ملخص عن الوضع ادلارل ورحبية ىذه الشركة على ادلدى القصَت وادلدى البعيد ، يف أي وحدة اقتصادية 

نتيجة إجراء رلموعة من ادلعاجلات احملاسبة على البيانات اليت تربط باألحداث واألنشطة اليت تقوم هبا الوحدة 
االقتصادية لغرض تقدؽلها بصورة إمجالية وملخصة إذل كافة اجلهات اليت ؽلكن أن تستفيد منها يف ازباذ القرارات 

ويتحدد اذلدف العام للقوائم ادلالية من خالل اذلدف العام للمحاسبة وذلك بتوفَت البيانات وادلعلومات . ادلختلفة
بالوحدة االقتصادية هبدف ازباذ  (مباشرة أو غَت مباشرة)الالزمة وادلفيدة للعديد من اجلهات اليت ذلا عالقة 
: القرارات ادلختلفة يف ضوئها ، وذلك من خالل 

من )توضيح و ربديد نتيجة العمليات و األنشطة اليت قامت هبا الوحدة االقتصادية خالل فًتة مالية معينة  -
 .(ربح اأو خسارة

 .توضيح قوة ادلركز ادلارل للوحدة االقتصادية يف حلظة زمنية تتمثل يف هناية الفًتة ادلالية -

و تنتهي يف  1/1ويتم إعداد القوائم ادلالية يف هناية الفًتة ادلالية اليت جرى العرف على أهنا سبثل سنة مالية تبدأ يف 
بالوحدة االقتصادية ، سواء  (مباشرة أو غَت مباشرة)و ىي تقدم إذل رلموعة من اجلهات اليت ذلا عالقة . 31/12

                                                           
1
 .2013، دولة الكويت ،ابريل 9 نشرة توعية ، يصدرها معهد الدراسات المصرفية، السلسلة الخامسة، العدد  
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ادلالك ، اإلدارة دبختلف مستوياهتا، العاملُت يف الوحدة االقتصادية ، : كانت من داخل الوحدة االقتصادية مثل 
ادلساعلُت، ادلستثمرين، ادلصارف وادلؤسسات ادلالية األخرى، الدائنُت : أو من خارج الوحدة االقتصادية مثل 

، حيث يتم ازباذ العديد من (اخل...مثل الوزارة ادلختصة ، وزارة التخطيط)وادلقرضُت، أجهزة الدولة ادلختلفة 
. القرارات يف ضوء البيانات اليت ربتويها القوائم ادلالية

: أىداف القوائم ادلالية _2

بغرض ربقيق اذلدف العام للقوائم ادلالية فإن ىناك رلموعة من األىداف الفرعية اليت غلب مراعاة ربقيقها عند 
: إعداد القوائم ادلالية من أعلها 

أن البيانات اليت ربتويها القوائم ادلالية غلب أن تساعد على توفَت ادلعلومات ادلفيدة للعديد من اجلهات  -
اليت ذلا عالقة بالوحدة االقتصادية هبدف ازباذ القرارات ألولئك ادلستخدمُت الذين  (الداخلة و اخلارجية)

ليس لديهم السلطة أو القدرة أو اإلمكانيات على طلب ادلعلومات مباشرة من الوحدة االقتصادية، إذل 
 .جانب ادلستخدمُت من داخل الوحدة االقتصادية

ضرورة األخذ باالعتبار اختالف االحتياجات من البيانات و ادلعلومات للجهات ادلختلفة، و دبا  يعٍت أن  -
القوائم ادلالية غلب أن تعد يف ظل األىداف اليت يتوقع أن ربقق الفائدة الحتياجات ادلستخدمُت ادلتعددين 

 .اخل...سواء يف عمليات التخطيط أو الرقابة أو تقييم األداء 
مالية سابقة  (أو فًتات)غلب أن توضح البيانات الواردة يف القوائم ادلالية إمكانية ادلقارنة مع بيانات فًتة  -

هبدف ادلساعدة على توفَت البيانات و ادلعلومات ادلالئمة الزباذ القرارات اخلاصة بتقييم األداء وازباذ 
 .القرارات ادلستقبلية أو التخطيط ذلا وكذلك عمل ادلقارنات ادلختلفة

توفَت ادلعلومات الالزمة دلا يتعلق بالكيفية اليت مارست هبا الوحدة االقتصادية نشاطاهتا ادلختلفة وذلك من  -
واجملالت اليت مت فيها استخدام  (احلصول عليها)خالل ربليل تلك األنشطة وتوضيح كيفية تدبَت أمواذلا 

 .تلك األموال
ضرورة توفَت البيانات الالزمة عن اجملاالت غَت الرحبية اليت قامت أو ساعلت هبا الوحدة االقتصادية،  -

وكذلك توفَت البيانات  (ادلسؤولية االجتماعية)وخاصة فيها يتعلق بتوفَت البيانات عن الدور االجتماعي 
على اجملتمع الذي  (مباشر أو غَت مباشرة)ادلتعلقة بالبيئة، على اعتبار أن ىذه األنشطة ذلا تأثَت واضح 

 .تعمل الوحدة االقتصادية ضمن نطاقو
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األخذ باالعتبار القدرات ادلختلفة الستخدام وفهم البيانات الواردة يف القوائم ادلالية من قبل ادلستخدمُت  -
ادلتعددين من حيث درجة ثقافتهم اإلدارية واحملاسبية وخربهتم يف رلال التعامل مع تلك البيانات خالل فًتة 

 .  أو فًتات زمنية سابقة

 .مستخدمين و خصائص القوائم المالية: المطلب الثاني
 :مستخدمُت القوائم ادلالية_ 1

 من ادلستخدمُت من سلتلفة فئات احتياجات ضلو موجهة عامة مالية قوائم تعد الشركات أن إذل العمل إطار يشَت
 :بينهم
 1 ىي الفئة ىذه ربتاجها اليت ادلعلومات وأىم :واحملتملُت احلاليُت ادلستثمرين: 
 .الشركة أسهم بيع أو شراء قرار ازباذ يف ادلستثمر تساعد اليت ادلعلومات   - 
 يف تغَت وأي وادلستقبلية واحلالية ادلاضية األرباح توزيعات مستوى ربديد يف ادلستثمر تساعد اليت ادلعلومات   - 
 .الشركة أسهم أسعار
 .الشركة إدارة كفاءة تقييم يف ادلستثمر تساعد اليت ادلعلومات   - 
 شركات أسهم مع بادلقارنة الشركة أسهم وتقييم الشركة سيولة تقييم يف ادلستثمر تساعد اليت ادلعلومات   - 
 .أخرى
 دبا ألعماذلا، وأداؤىا الشركة استمرارية عليهم تبٌت حيث اذلام، الشركة مورد ادلوظفُت يعترب :ادلوظفُت 

 وزيادة وظلوىا ألىدافها وربقيقها الشركة بكفاءة معنيون فهم لذلك الوظيفيُت، والرضا باألمن يشعرىم
 ومنافع التقاعد نظام تقييم إذل ذلك ويتعدى فعال، وحوافز ورواتب أجور نظام ووجود وأرباحها، مبيعاهتا

 .2 تقدمها أن للشركة ؽلكن اليت التقاعد بعد ما
 الالزمة النقدية توفَت على ادلقًتضة الشركة تقدير يف تساعدىم معلومات إذل حباجة وىم :ادلقًتضُت 

 ادلقًتضة الشركة ذباوز عدم تقدير ويف ادلناسب، الوقت يف عليو ادلستحقة والفوائد القرض أصل لسداد
 .ادللكية حقوق إذل للغَت الديون نسبة مثل ادلالية احملددات لبعض

 تتعلق حيث األجل، قصَت واالئتمان للتمويل مصدر الفئة ىذه وتعترب :اآلخرين والدائنُت ادلوردين 
 والنسب نشاطها كذلك والتداول، السيولة نسب خالل من السداد على ادلؤسسة بقدرة اىتماماهتم

 .3الشركة ورحبية وكفاءة استمرارية من للتأكيد البضاعة دوران كمعدالت بذلك ادلتعلقة
 دبخرجات ادلقصودة اجلهة أهنم حيث ومصدرىا، اإليرادات شريان العمالء ويعترب :العمالء 

                                                           
. 4زلمد أبو نصار، مجعة محيدات، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .43خالد مجال اجلعارات، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .4زلمد أبو نصار، مجعة محيدات، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 .1واخلدمات بالسلع تزويدىم على وقدرهتا ادلؤسسة باستمرارية معنيون فهم لذلك وخدمات، سلع من ادلؤسسة .
 الشركة التزام مدى من التأكد يف تساعدىا معلومات إذل الفئات ىذه ربتاج :ادلختلفة بأجهزهتا احلكومة 

 يف تساعدىا معلومات إذل ربتاج كما الضرائب، وقانون الشركات قانون مثل العالقة ذات بالقوانُت
 يف للشركة العامة ادلساعلة ومعرفة التسديد على قدرهتا ومدى الشركة على ادلختلفة الضرائب ربديد

 .الوطٍت االقتصاد
 ما ومنها وتشغيلها العاملة األيدي باستيعاب يتعلق ما منها بالشركات سلتلفة اىتمامات ولو :اجلمهور 

 إذل استنادا االستهالكي اجلمهور بسلوك يتعلق ما ومنها والتنموي االجتماعي الشركات بدور يتعلق
 . واخلدمات السلع من سلرجاهتا جودة

 سواء ادلؤسسة يف مصلحة ذلم من مجيع لتشمل تتسع ادلالية القوائم مستخدمي فئات أن ذكره اجلدير ومن
 ادلؤسسة، إدارة :صلد ادلفاىيمي اإلطار ضمن ذكرىا يرد دل اليت الفئات بُت ومن مباشر، غَت أو مباشر بشكل
 2 اخل...ادلنافسون ادلارل، السوق ادلاليون، وادلستشارون احملللون

 :اخلصائص النوعية للقوائم ادلالية _ 2

 حىت ادلالية القوائم يف ادلعروضة ادلعلومات هبا تتميز صفات بأهنا ادلالية للقوائم النوعية اخلصائص تعريف مت لقد
 القابلية: ىي صفات بأربعة حددت وقد ادلالية، القوائم مستخدمي قبل من القرارات الزباذ سليما أساسا تكون

 .للمقارنة القابلية ادلوثوقية، ادلالئمة، للفهم،

 من ادلستخدمُت سبكن بطريقة عرضها غلب ادلالية ادلعلومات أن اخلاصية ىذه وتعٍت :للفهم القابلية 
 أن يلزم أخرى ناحية ومن التعقيد، عن بعيدة بوضوح معروضة تكون أن تتطلب ناحية من فهي فهمها،
 القوائم يف وردت اليت ادلعلومات فهم من سبكنهم اليت ادلعرفة من معقول مستوى ادلستخدمُت لدى تكون
 .ادلالية

 ازباذه، سيتم الذي بالقرار صلة على ادلعروضة ادلالية ادلعلومات تكون أن اخلاصية ىذه وتعٍت :مةئادلال 
 مت ما تصحيح أو وادلستقبلية، واحلالية ادلاضية لألحداث ادلستخدمُت تقييم خالل عليو تأثَتىا وبالتارل
 على القدرة ذلا أن طادلا مالئمة ادلعلومات بذلك فتكون ذلك، على بناءا القرارات وازباذ سابقا تقييمو
 ال القرار دبوضوع والصلة القرارات على بالتأثَت القدرة تفقد وعندما هبا، صلة وعلى القرارات على التأثَت
 3 مالئمة ادلعلومات تكون

                                                           
1
 .43خالد مجال اجلعارات، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 .5زلمد أبو نصار، مجعة محيدات، مرجع سبق ذكره، ص  

3
 .51-50خالد مجال اجلعارات، مرجع سبق ذكره، ص  
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 أي عن بعيدة سبثلو أن هبا غلدر دلا بصدق شلثلة دقيقة ادلعلومات تكون أن اخلاصية ىذه وتعٍت : ادلوثوقية 
 الفرعية الصفات ادلوثوقية صفة وتتضمن إعدادىا، على للقائمُت الشخصية باألحكام تتأثر وال ربيز

 :التالية
 .الصادق العرض   - 
 .القانوين الشكل على االقتصادي ادلضمون غلبة   - 
 .احليادية   - 
 .واحلذر احليطة   - 
 .ادلعلومات تكاملية   - 
 أو لفًتة مالية بقوائم معينة مالية لفًتة ادلالية القوائم مقارنة إمكانية اخلاصية ىذه وتعٍت :ادلقارنة قابلية 

 أخرى دلنشآت مالية بقوائم معينة دلنشأة ادلالية القوائم مقارنة أو ذاهتا، للمنشأة سابقة أخرى مالية فًتات
 التعرف أو التمويل أو باالستثمار ادلتعلقة القرارات ازباذ ألغراض ادلالية القوائم مستخدمو بذلك ويقوم
 إذا إال للمقارنة قابلة ادلالية القوائم تكون أن ؽلكن وال ذلك، وغَت للمنشأة ادلارل واألداء ادلارل ادلركز على
1 االتساق أو الثبات دلفهوم وفقا احملاسبية وادلبادئ األسس ذات باستخدام إعدادىا مت إذا

1 
 

 2المالية القوائم في المؤثرة العوامل:المطلب الثالث 
 (FASB) ادلالية جلنة قامت حيث األمريكية، ادلتحدة الواليات يف األثر ىذا ويتضح :ادلهنية ادلنظمات أثر_1

ادلبادئ  أىم بوضع احملاسبية ادلبادئ (ADB) احملاسبة معايَت رللس قيام ذلك وتبع احملاسبية، اآلراء بإصدار
 إصدار يف تتمثل اليت ادلعهد جهود إذل وباإلضافة ادلالية، التقارير إعداد عند إتباعها غلب اليت واإلجراءات

 النشرات من رلموعة القانونيُت للمحاسبُت األمريكي (AICPA) رلال يف واألحباث وادلطبوعات النشرات
(ICAEW) احملاسبية بادلبادئ تتعلق والتوصيات باصللًتا القانونيُت احملاسبُت معهد أصدر لقد وبادلثل احملاسبة 

 .األخرى ادلهنية اجلمعيات مع باالشًتاك احملاسبية ادلعايَت جلنة طريق عن احملاسبية ادلعايَت وتطوير
 الواليات يف ادلالية األوراق تداول تنظيم ىيئة تلعب حيث :ادلالية األوراق سوق على ادلشرفة اجلهات أثر_2

 تتداول اليت ادلساعلة(SEC) للشركات ادللزمة احملاسبية وادلعايَت ادلبادئ إصدار يف كبَتا دورا األمريكية ادلتحدة
 السنوية ادلالية القوائم بتقدًن الشركات ىذه التزام إذل إضافة ىذا بنيويورك، ادلالية األوراق سوق يف ادلالية أوراقها

                                                           
1
 .10-8زلمد أبو نصار، مجعة محيدات، مرجع سبق ذكره، ص  
، أطروحة دكتوراه دولة، غَت منشورة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيَت، التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدولية حواس صالح، 2

 .141-140ص -،ص2008جامعة الزائر، اجلزائر، 
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 تقوم وبادلقابل ادلقبولة، احملاسبية بادلبادئ التزامها من والتأكد دلراجعتها ادلالية األوراق سوق تنظيم ىيئة إذل والدورية
 ادلساعلة للشركات ادلالية القوائم على والرقابة اإلشراف يف شلاثل بدور باصللًتا ادلالية األوراق سوق على ادلشرفة اذليئة
 (ISE).ادلاليةلألوراق لندن سوق يف أسهمها تتداول اليت
 الغربية، الصناعية الدول يف ادلالية القوائم على القائم االقتصادي النظام ويبدو :القائم االقتصادي النظام _3

 ادلستثمرين من االقتصادية القرارات دلتخذي احملاسبية ادلعلومات توفَت يف احملاسيب النظام على االعتماد يتم حيث
 احملاسبية ادلعلومات بتقدًن مركزيا ادلخطط االقتصاد ذات الدول يف احملاسيب النظام يقوم بينما .وغَتىم والدائنُت

 .القومي ادلستوى على للتخطيط الالزمة اإلحصائيات إلعداد وخططها التنمية برامج عن للمسئولُت
 يف وخاصة العادل، بلدان من كثَت يف للنقود الشرائية القوة اطلفاض أدى حيث :األسعار وارتفاع التضخم_4

 أساس على وإعدادىا البالد ىذه يف ادلساعلة للشركات ادلالية التقارير يف النظر إعادة إذل واألرجنتُت الربازيل
 الدولية احملاسبة معايَت رللس أصدر وقد ىذا .العملة قيمة يف ادلستمر االطلفاض لتعكس ادلعدلة التارؼلية التكلفة
يف  ادلالية التقارير يعاجل والذي 1994 عام صياغتو وادلعاد 1989 عام ( 29 ) رقم الدورل احملاسبة معيار

 .ادلرتفع التضخم ذات االقتصاديات
 وادلعلومات ادلالية والقوائم احملاسيب، النظام لتطوير النامية الدول يف رئيسي بدور الدولة تقوم :الدولة تدخل أثر _5

 مراجعة تتوذل اليت ادلالية الرقابة أو الضريبة سواء األجهزة سلتلف يف ىذا .منها للمستفيدين يوفرىا اليت ادلالية
 من أدىن حدا ذلا تضمن أو الدولة فيها تساىم اليت للشركات ادلالية القوائم ومراجعة ومصروفها الدولة إيرادات
 .السليمة احملاسبية للمبادئ تطبيقها مدى من والتأكد األرباح
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 المالي المحاسبي النظام وفق المالية القوائم تقديم :الثاني المبحث
 :قسمُت إذل ادلخرجات ىذه وتنقسم ادلارل، احملاسيب النظام سلرجات رلملها يف ادلالية القوائم تشكل

 القوائم من متكاملة رلموعة ادلارل احملاسيب النظام حدد ولقد .ملحقة أو مكملة وأخرى األساسية، ادلالية القوائم
 تدفقات قائمة النتائج، حساب ادليزانية، :وىي دورية، بصفة إعدادىا ادلؤسسات كافة على يتعُت اليت ادلالية

 مكملة ويوفر معلومات ادلستعملة احملاسبية والطرق القواعد يبُت ملحق اخلاصة، األموال تغَتات جدول اخلزينة،
 .السابقة ادلالية القوائم عن

 المالية القوائم وتقديم إعداد قواعد :األول المطلب
 أثناءهبا  األخذ ادلؤسسات على يتعُت اليت والتعليمات القواعد من رلموعة ادلارل احملاسيب النظام فرض 

 : 1ادلالية القوائم وتقدًن إعداد
ادلالية ،  الوضعية عن عادلة صورة بتقدًن تسمح اليت وادلالية احملاسبية الوثائق من كاملة رلموعة ىي ادلالية القوائم

 :على تشتمل الصغَتة ، غَت بادلؤسسات اخلاصة ادلالية والقوائم  الدورة يف هناية ادلؤسسة األداء، خزينة
 ادليزانية 
 النتائج حساب 
 اخلزينة تدفقات قائمة  
 اخلاصة األموال تغَتات جدول 
 .النتائج وحسابات للميزانية مكملة معلومات ويوفر ادلستعملة، احملاسبية والطرق القواعد يبُت ملحق
 لنظام التصوري اإلطار عن ادلالية القوائم وتقدًن إلعداد احلسبان يف أخذىا الواجب االعتبارات تنتج 

 والتلخيص التبسيط ألعمال ادلعلومات من العديد معاجلة إجراء نتيجة تكون ادلالية فالقوائم احملاسبة،
 ذبميع عملية خالل من وىيكلتها وتلخيصها وتفسَتىا وربليلها مجعها يتم وىذه ادلعلومات واذليكلة،

 اتساع مدى البالغة األعلية مبدأ اتساع مدى وػلدد .ورلاميع فصول شكل يف ادلالية القوائم يف تعرض
 :بُت التوازن مدى وكذلك ىذه، التجميع عملية
 مفصل إعالم انتشار بواسطة للمستعملُت ادلوفرة ادلنافع. 

                                                           
لمتضمن قواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها  ا2008 يوليو سنة 29 ادلوافق ل 1429 رجب23 القرار ادلؤرخ يف 1

-4.210-3.210-2.210-1.210واد رقم ، ادل19العدد/، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزايريةو كذا مدونة الحسابات و قواعد سيرها
 23-22، ص5.210
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 الستعمالو اإلعالم ىذا ونشر إلعداد سواء احملتملة التكاليف.  
 تاريخ التالية أشهر ستة أقصاىا مهلة خالل إصدارىا ويتم ادلؤسسة، مسَتي مسؤولية ربت ادلالية القوائم تضبط -

 .الوحدات آالف إذل ادلبالغ بتقريب القيام وؽلكن الوطنية، بالوحدة إجباريا ادلالية القوائم وتقدم .ادلالية السنة إقفال
 بصفة التالية ادلعلومات تظهر وأن واضحة بصورة معرف يكون أن بد ال ادلالية القوائم مكونات من عنصر كل -

 :دقيقة
 ادلالية للقوائم ادلقدمة للمؤسسة التجاري السجل رقم التجاري، االسم ادلؤسسة، تسمية. 
 (مركبة حسابات أو مدرلة حسابات أو فردية حسابات )ادلالية القوائم طبيعة. 
 اإلقفال تاريخ. 
 هبا و ادلستوى اجملبور تقدم  اليت العملة. 

 :ادلؤسسة ىوية بتحديد تسمح أخرى معلومات كذلك وتبُت
 فيو سجلت الذي والبلد النشاط مكان القانوين، الشكل ادلؤسسة، مقر عنوان. 
 ادلنجزة العمليات وطبيعة الرئيسية، األنشطة. 
 االقتضاء عند ادلؤسسة بو تلحق اجملمع الذي وتسمية األم ادلؤسسة اسم . 
 الفًتة خالل فيها ادلستخدمُت عدد معدل. 

 أن ذلك من السابقة ادلالية السنة مع مقارنات بإجراء تسمح اليت ادلعلومات ادلالية القوائم توفر: 
 اخلاصة األموال تغَتات وجدول احلزينة، تدفقات قائمة النتائج، حسابات ادليزانية، فصول من فصل كل 

 .السابقة ادلالية السنة من لو ادلقابل بالفصل ادلتعلق للمبلغ بيانا يتضمن
 رقمي وصفي سردي شكل يف مقارنة صبغة ذات معلومات على ادللحق يشتمل. 
 وتغيَت ترتيب إعادة توضيح غلب فإنو آخر، سبب ألي أو ادلدة اختالف بسبب مقارنة إجراء تعذر حالة ويف

 .ادللحق يف للمقارنة قابلة جلعلها السابقة ادلالية السنة على ذبرى اليت ادلعلومات
 الميزانية :الثاني المطلب

 وأخَتا ادليزانية، يف توفرىا الواجب الدنيا ادلعلومات أعليتها، ادليزانية، دلفهوم التطرق ضلاول سوف خاللو من والذي
 .ادليزانية عرض
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 :ادليزانية مفهوم_1
إعداد  تاريخ) معينة زمنية حلظة يف وذلك للمؤسسة ادلالية احلالة أو ادلارل للوضع تصوير ىي ادليزانية

 أو التيارات عن ذلا سبييزا األرصدة دبصطلح زلاسبيا وتعرف حلظية عناصر ىي ادليزانية زلتويات فإن وعليو ،(القائمة
 وللميزانية ،1 النقدية التدفقات قائمة النتائج، حسابات :األخرى ادلالية القوائم مكونات سبثل واليت التدفقات
 والتزاماهتا ادلؤسسة اخلاصة خبصوم البنود كافة فيو وتندرج ادلطلوبات أو باخلصوم األول ويسمى اجلانب جانبان،

 على وحقوقها ادلؤسسة بأصول اخلاصة البنود كافة فيو وتندرج أو ادلوجودات باألصول والثاين اآلخرين، ذباه
 .2اآلخرين

 :ادليزانية أعلية_2
 ادلؤسسة، أصول يف االستثمارات ومقدار طبيعة عن معلومات أهنا توفر حيث من ادليزانية أعلية تربز

 ادلارل التقرير عملية يف مساعلتها خالل ومن .ادلؤسسة أصول صايف على ادلالك وحق لدائنيها ادلؤسسة والتزامات
 :يلي دلا أساس توفَت طريق عن

 .العائد معدالت حساب   - 
 .ادلؤسسة يف ادلال رأس ىيكل تقييم   - 
 .ادلؤسسة يف ادلالية وادلرونة السيولة درجة تقدير   - 

 ذلا يف النقدية التدفقات وتقدير ادلؤسسة ذلا تتعرض اليت ادلخاطرة درجة على احلكم أجل فمن وبالتارل
 .3ادلالية ومرونتها ادلؤسسة سيولة مدى وربديد ادليزانية ربليل غلب فإنو ادلستقبل،

 :ادليزانية يف عنها اإلفصاح غلب اليت ادلعلومات_3
 :4وىي ادليزانية يف إدراجها غلب أدىن كحد زلددة عناصر عرض ادلارل احملاسيب النظام فرض

  :األصول
 ادلادية غَت التثبيتات. 
 ادلادي التثبيتات. 

                                                           
 .216-215ص -،ص1990، دار السالسل للنشر و التوزيع، الكويت،نظرية المحاسبة عباس مهيدي الشَتازي،  1
 .61،ص2007، األكادؽلية العربية ادلفتوحة يف الداظلارك،المحاسبة المتوسطة وليد ناجي احليارل،  2
، اجلزء األول، دار ادلريخ للنشر، الرياض، المحاسبة المتوسطة دونالد كيسو، جَتي وغلانت، تعريب أمحد حامد حجاج و سلطان احملمد السلطان،  3

. 224،ص 1999ادلملكة العربية السعودية، 
 .23ص -،ص1.220، مرجع سبق ذكره، ادلادة19 القرار العدد  4
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 االىتالكات. 
 ادلساعلات. 
 ادلالية األصول. 
 ادلخزونات. 
 (ادلؤجلة الضرائب سبييز مع) الضريبة أصول. 
 ،(مسبقا مثبتة أعباء)ادلماثلة  األخرى واألصول اآلخرين وادلدينُت الزبائن. 
 اإلغلابية اخلزينة ومعادالت اإلغلابية األموال خزينة. 

 :اخلصوم
 ادلال رأس سبييز مع اإلقفال، تاريخ عقب ادلقًتحة أو ادلقررة التوزيع عمليات قبل اخلاصة األموال رؤوس 

 .األخرى والعناصر ادلالية للسنة الصافية والنتيجة و االحتياطات (مؤسسات حالة يف)الصادر 
 فائدة تتضمن اليت اجلارية غَت اخلصوم. 
 اآلخرون والدائنون ادلوردون. 
 (ادلؤجلة الضرائب سبييز مع)الضريبة  خصوم. 
 (مسبقا مثبتة منتوجات)ادلماثلة  وللخصوم لألعباء ادلرصودات. 
 السلبية اخلزينة ومعادالت السلبية األموال خزينة.  

 :1ادللحق يف أو ادليزانية يف تظهر أخرى معلومات إذل باإلضافة
 االحتياطات من احتياط كل وموضوع طبيعة وصف. 
 ادلدينة واحلسابات الدائنة للحسابات سنة من ألكثر حصة . 
 واالستالم للدفع مبالغ. 
 .األم ادلؤسسة   - 
 .الفروع   - 
 .اجملمع يف ادلساعلة ادلؤسسات   - 
 .......(مسَتين مساعلُت،)مرتبطة  أخرى جهات   - 
 .أسهم فئة كل أجل ومن األموال، رؤوس مؤسسات إطار يف   - 

                                                           
1
 .24-23ص -،ص3.220  نفس المرجع السابق، المادة رقم  
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 .كليا زلررة غَت الصادرة، ادلرخصة، األسهم عدد   - 
 .امسية قيمة لألسهم تكن دل إذا الفعل أو لألسهم االمسية القيمة   - 
 .ادلالية السنة و هناية بداية بُت األسهم عدد ال تطور   -
 .ادلشًتكة وادلؤسسات فروعها ادلؤسسة، سبلكها اليت األسهم عدد   - 
 .البيع عقود أو خيارات إطار يف لإلصدار احتياطات شكل يف األسهم   - 
 .باألسهم متعلقة زلتملة وزبفيضات وامتيازات حقوق   - 

ادلالية و يف  السنة يف)احلسابات  يف ادلدرجة غَت االمتياز حصص مبلغ ادلقًتحة، احلصص توزيعات مبلغ
  .االستالم أو الدفع يف ادلساعلُت بعض إزاء أخرى مالية التزامات وصف ،(اجملموع

 :احملاسبية ادليزانية عرض_4
 تصنف حيث رئيسية، رلموعات ثالثة ضمن ادلارل احملاسيب للنظام وفقا ادليزانية حسابات تبويب يتم

 عناصر ضمن ادليزانية يف واخلصوم األصول تنظيم ويتم .اخلاصة واألموال اخلصوم األصول، :ضمن البنود ادلختلفة
 اذليكلية للبنية وفقا ترتيبها ويتم(1 رقم ادللحق)الزمنية  ادلدة معيار أبرزىا لشروط وفقا جارية غَت وعناصر جارية
 :التالية
 :األصول_1.4

 منافع ذلا توفر ألن وادلوجهة ماضية، أحداث بفعل ادلؤسسة تسَتىا اليت ادلوارد من األصول تتكون
 أما جارية، غَت أصوال دائمة بصورة ادلؤسسة نشاط خلدمة ادلوجهة األصول عناصر تشكل و .مستقبلية اقتصادية
 .1جارية أصوال فإهنا تشكل وجهتها بسبب الصفة ىذه ذلا ليست اليت األصول
 :اجلارية غَت األصول_1.1.4
 االثٍت خالل ربقيقها يتم ألن ادلوجهة غَت أو الطويل ادلدى على توظيفها حياز لغرض تتم اليت األصول وىي

 أنشطة احتياجات لتغطية ادلستمر لالستعمال ادلوجهة األصول تلك أو اإلقفال، تاريخ من ابتداء شهرا عشر
 :يلي فيما األصول ىذه أىم وتتمثل 2.ادلعنوية أو الثابتة العينية األموال مثل ادلؤسسة
 طرف  من ومستعمل مراقب مادي، وغَت نقدي غَت للتحديد قابل أصل وىو :ادلادية غَت التثبيتات 

                                                           
، 11-07المتضمن تطبيق أحكام القانون  2008 ماي26 ادلوافق ل 1429 مجادى األوذل عام 20 ادلؤرخ يف 156-08 ادلرسوم التنفيدي رقم 1

. 13 ص21-20، ادلادتُت رقم 27العدد/ اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزارية
 .13،ص21 نفس ادلرجع السابق، ادلادة رقم  2
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 العموم على ربتوي اليت(ادللموسة غَت) ادلعنوية التثبيتات تلك بو ويقصد .العادية أنشطتها إطار يف ادلؤسسة
 براءات ادلعلوماتية، الربامج التجارية، العالمات ادلكتسبة، التجارية احملالت االستعمال، إجازات أو تراخيص
 1إخل...) goodwill)االقتناء فارق الثابتة، بالقيم اخلاصة التطوير مصاريف التأليف، حقوق االخًتاع،
 واالستعمال اإلغلار و اخلدمات، اإلنتاج، تقدًن أجل من ادلؤسسة ربوزه عيٍت أصل وىو :ادلادية التثبيتات 

  .2ادلالية السنة مدة يعد ما إذل استعمالو مدة تستغرق أن يفًتض والذي إدارية، ألغراض
 إذل باإلضافة الصناعية واألدوات ادلعدات التقنية الًتكيبات ادلباين، األراضي، األراضي، هتييئات: من كل وتشمل

 .األخرى ادلادية الثابتة القيم
 من قبل االمتياز موضع ادلوضوعة ادلادية غَت أو ادلادية التثبيتات كل ىي و :امتياز شكل يف التثبيتات 
 دبوجبو يسند عقد بأنو العمومية اخلدمة امتياز ويعرف (لو ادلمنوح) االمتياز صاحب طرف من أو االمتياز مانح

 عمومية خدمة تنفيذ (االمتياز صاحب) معنوي شخص أو طبيعي شخص إذل (االمتياز مانح) عمومي شخص
 . 3العمومية اخلدمة مستعملي من أتاوى اقتضاء حق مقابل العموم على وطويلة زلددة دلدة مسؤوليتو ربت
 يف إصلازىا أي أهنا بعد تكتمل دل زالت ال اليت ادلادية غَت أو ادلادية التثبيتات ىي :إصلازىا اجلاري التثبيتات 

 .4النهائي لالستعمال قابلة غَت تثبيتات إذن فهي .تثبيتات النهاية يف تكون أن منها اذلدف إصلازات الواقع يف
 مدة تتعدى األجل طويلة أصول عن عبارة فهي ادلثبتة، السندات تلك أساسا ويقصدهبا :ادلالية التثبيتات 
 :  5بُت وظليز شهرا، عشر الثٍت للمؤسسة ادلالية احملفظة داخل بقائها
 خاصة وادلؤسسة، لنشاط مفيدا الدائم امتالكها يعد اليت ادللحقة الدائنة واحلسابات ادلساعلة سندات  

  :مراقبتها سبارس أن أو السندات، تصدر اليت ادلؤسسة على نفوذا سبارس بأن ذلا تسمح أهنا
 .ادلشًتكة ادلؤسسات أو ذلا ادلشاركة ادلؤسسات الفرعية، ادلؤسسات يف ادلشاركة
 مردودية بآخر،  أو بقدر الطويل ادلدى على للمؤسسة توفر لكي ادلوجهة احملفظة لنشاط ادلثبتة السندات 
 .سنداهتا على احليازة سبت اليت ادلؤسسات تسيَت يف التدخل دون لكن مرضية،
 ؽلكن للمؤسسة اليت طويل أمد ذات توظيفات أو مال رأس أقساط سبثل اليت األخرى ادلثبتة السندات 

                                                           
،ديوان ادلطبوعات اجلامعية (SCF)اسبة العامة أصول و مبادئ و آليات سير الحسابات و فقا للنظام المحاسبي المالي محال عاشور كتوش،  1

. 102،ص2003، اجلزائر، 
. 8،ص1.121،مرجع سبق ذكره، ادلادة رقم 19 القرار العدد  2
 .102 عاشور كتوش، مرجع سبق ذكره،ص  3

.104 نفس ادلرجع السابق، ص  4  
11،ص1.122، مرجع سبق ذكره،ادلادة رقم 19 القرار العدد  5
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  .ذلك عليو يتعُت أو االحتفاظ هبا ينوي استحقاقها، أو أجل حلول حىتهبا االحتفاظ 
 القصَت األجل يف ببيعها القيام تسعها ال أو تنوي ال واليت ادلؤسسةرهتا أصر اليت والديون القروض: 
 عشر اثٍت على تزيد اليت القروض أو شهرا عشر اثٍت من ألكثر االستغالل ديون من وغَتىا الزبائن، لدى الديون
 .أخرى ألطراف وادلقدمة شهرا

 :اجلارية األصول_2.1.4
 االستغالل دورة إطار يف استهالكها أو بيعها أو ربقيقها ادلؤسسة تتوقع اليت األصول اجلارية األصول تضم

 يف االستغالل وإصلازىا عملية يف تدخل اليت البضائع أو األولية ادلواد اقتناء بُت ادلمتدة الفًتة سبثل اليت العادية
 ادلؤسسة تتوقع واليت قصَتة دلدة أو ادلعامالت ألغراض  أساساهتاحياز تتم اليت واألصول اخلزينة، سيولة شكل

 1.لقيود استعماذلا ؼلضع ال اليت السيوالت شبو أو السيوالت إذل باإلضافة شهرا، عشر االثٍت خالل ربقيقها
 :يلي فيما األصول ىذه أىم وتتمثل

 : 2أصوال دلخزونات سبثال :المحزونات :
 اجلاري االستغالل إطار يف للبيع معدة وتكون ادلؤسسة سبتلكها. 
 البيع ىذا إصلاز بقصد اإلنتاج قيد ىي. 
 خدمات تقدًن أو اإلنتاج عملية خالل لالستهالك موجهة لوازم أو أولية مواد ىي. 
 النشاط خالل من ذلك كان سواء الغَت على للمؤسسة ما ىي و :ادلماثلة واالستخدامات الدائنة الديون 

 وتتكون التجارية، ادلدينة بالذمم الديون ىذه تعرف األوذل احلالة يف و أخرى، ألنشطة نتيجة كان و أ الرئيسي
 ادلوظفُت سلف مثل عليها أمثلة نسوق أن فيمكن التجارية غَت ادلدينة الذمم أما القبض، أوراق و ادلدينون من
 احتياطية سلصصات عمل األصول تلك تقوًن عند غلب و .إخل.....التابعة للمؤسسات ادلمنوحة القروض أو
 .3القيمة يف اطلفاض أو زلتملة خسارة وجود حالة يف
 باإلضافة الطلب، ربت والودائع باخلزينة والنقدية للتوظيف القابلة القيم زبص وىي :ؽلاثلها وما ادلوجودات 

                                                           
. 13، ص21،مرجع سبق ذكره، ادلادة رقم 156-08 ادلرسوم التنفيدي رقم  1
 12، ص1.123، مرجع سبق ذكره، ادلادة رقم 19 القرار رقم  2
، دار ادلسَتة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، األردن، ، تحليل القوائم المالية مدخل نظري و تطبيقي مؤيد راضي خنفر غسان فالح ادلطارنة 3

. 43،ص 2006
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من  معروف و زلدد مقدار إذل ربويلها ؽلكن اليت األجل قصَتة االستثمارات يف تتمثل اليت اخلزينة أشباه إذل
 . 1قيمتها يف التغَت حيث من ادلخاطر من عالية لدرجة تتعرض ال واليت النقدية

 :اخلاصة األموال رؤوس_2.4
 خصومها عن ادلؤسسة أصول فائض سبثل فهي خصومها، كل طرح بعد ادلؤسسة أصول من تبقى ما وىو

 إعادة التقييم، فارق فارق واالحتياطات، العالوات الصادر، ادلال رأس من كل تضم و .اجلارية غَت و اجلارية
 . ادلالية السنة ونتيجة جديد من الًتحيل ادلعادلة، فارق التقييم،

 :اخلصوم_3.4
 خروج وتسويتها سدادىا عملية تتطلب واليت ماضية، أحداث عن ناذبة للمؤسسة حالية التزامات وىي

 :إذل اخلصوم تنقسم و 2.اقتصادية منافع وسبثل ادلؤسسة سبلكها اليت ادلوارد من تدفقات
 :اجلارية غَت اخلصوم_1.3.4
 اثٍت خالل تستحق ال اليت أو للمؤسسة، التشغيلية العادية الدورة خالل تسديدىا يتم ال اليت االلتزامات وىي

 شهرا، اثٍت عشر من ألكثر سدادىا بتأجيل مشروط غَت حق للمؤسسة يكون قد اليت تلك أو شهرا، عشر
 االثٍت خالل استحق لو حىت حالية قروض تسهيالت دبوجب سبويلو إعادة سيتم أن يتوقع الذي االلتزام وكذلك

 . 3شهرا عشر
 :4يلي فيما وتتمثل :سلفا احلسابات يف ادلدرجة وادلنتجات ادلؤونات

 أجل من احمللية اجلماعات و الدولة طرف من ادلخصصة ألموال ىيا و :(التجهيز أو) االستثمار إعانات 
 .الطويل ادلدى على عملياهتا سبويل أو جديد، أصل اقتناء
 طويلة، أو قصَتة آلجال ادلستحقة اخلصوم زيادة يف والتكاليف األخطار مؤونات تتمثل :ادلؤونات  

 مبالغها بشأن التأكد عدم عنصر أهنا تتضمن إال الدورة هناية عند متوقعة وخسائر سلاطر وجود تعكس فإهنا
 .وربققها
 الضرائب ومؤونات موخص ادلؤجلة الضرائب أصول، ادلؤجلة الضرائب من كل يف وتتمثل :الضرائب. 

                                                           
1 Ali Tadzait, Maitrise Du Système Comptable Financier. Edition ACG, 1 édition, Alger, 
Algérie,2009,p65. 

. 43 عاشور كتوش، مرجع سبق ذكره،ص  2
. 13، ص23، مرجع سبق ذكره، ادلادة 156-08 ادلرسوم التنفيدي رقم  3

4  Ali Tadzait, OP.Cit., p.p 70-71. 
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 ادلتعلقةو ادلقبلة الفًتات يف اسًتجاعها ادلتوقع النتيجة على الضرائب مبالغ ىي األصول على ادلؤجلة والضرائب
 دفعها الواجب على النتيجة الضرائب مبالغ ىي اخلصوم على ادلؤجلة الضرائب أما ،للخصم قابلة زمنية بفروقات

 . للضريبة اخلاضعة ادلؤقتة بالفروقات ادلتعلقة و ادلقبلة السنوات يف
 ادلالية ادلؤسسات من ادلؤسسة عليها ربصلت اليت اخلارجية ادلالية ادلوارد ىي :والديون اإلقًتاضات 

 األموال مع وتساىم دائمة، بصفة عملياهتا التشغيلية واالستثمارية سبويل أجل من اجلمهور من أو والبنوك،
 وأوراق األجل طويلة البنكية القروض السندات،: وتشمل للمؤسسة، الدائمة االحتياجات تغطية يف اخلاصة
 . 1األجل طويلة الدفع
 :اجلارية اخلصوم_2.3.4

لتاريخ  ادلوالية شهرا عشر االثٍت خالل أو االستغالل دورة خالل تسويتها يتم أن يتوقع اليت االلتزامات ىي
 : 3التالية العناصر وتتضمن 2.اإلقفال
 أو باألجل، البضائع على حلصوذلا نتيجة الغَت ذباه التزامات من ادلؤسسة على ما وىو :الدائنة الذمم 

 ادلستحقة، الدخل ضرائب العاملون، ادلوردون، من وتتكون أيضا، باألجل اخلدمات على حصوذلا
 تسديدىا ويتطلب األفراد أو ادلؤسسات عليها حصلت اليت القروض وىي :األجل قصَتة القروض 
 .واحدة مالية فًتة خالل

 :النتائج حساب :الثالث        المطلب
 ىذه عرض طريقيت وأخَتا الدنيا ادلعلومات أعليتو، النتائج، حساب دلفهوم اآلخر ىو فيو نتطرق وسوف
 .القائمة

 :النتائج حسابات مفهوم-1
 اليت القائمة لوصف ادلختلفة ادلسميات من العديد العملية احلياة يف تستخدم النتائج حسابات جبانب

 بيان اخلسائر، و األرباح قائمة الربح، قائمة الدخل، قائمة :مثل للفًتة، الربح صايف رقم و مكونات تعرض
 لقراء كاف بشكل تفصح أن فيجب القائمة، تلك على تطلق اليت التسمية كانت ومهما .واإليرادات ادلصروفات

                                                           
، مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاجستَت، كلية العلوم االقتصادية و علوم التحليل المالي للقوائم المالية وفق النظام المحاسبي الماليلزعر زلمد سامي، 1

 .2011،2012التسيَت، جامعة قسنطينة،

. 13،ص22، مرجع سبق ذكره، ادلادة رقم 156-08 ادلرسوم التنفيدي رقم 2
. 46ص. مؤيد راضي خنفر غسان فالح ادلطارنة، مرجع سبق ذكره3
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 حساب ادلارل احملاسيب النظام عرف ولقد. 1متتابعة خطوات يف احملقق الربح صايف مكونات عن ادلالية التقارير
 تاريخ احلساب يف يأخذ وال ادلالية، السنة خالل الكيان من ادلنجزة وادلنتوجات لألعباء ملخص بيان" :بأنو النتائج

. 2" (اخلسارة أو الربح) ادلالية للسنة الصافية النتيجة بالتمييز ويربز السحب، تاريخ أو التحصيل
 :النتائج حسابات أعلية_2
 لفًتة ادلؤسسة عمليات صلاح يقيس الذي التقرير فهو ادلالية، القوائم بُت من أعلية األكثر يعترب النتائج حساب إن

 :3 من تنبع القائمة ىذه أعلية فإن وعليو الزمن، من زلددة
 ادلستقبل يف ادلؤسسة لدخل دقيق بشكل بالتنبؤ تساعد. 
 نقدية دلبالغ ادلشروع استالم إلمكانية األفضل التقييم يف تساعد. 
 وجو أفضل على استخدامها مت قد االقتصادية ادلصادر أن من التأكد يف تساعد. 

 :4النتائج حسابات يف عنها اإلفصاح غلب اليت ادلعلومات_3
  :يلي كما ادلارل احملاسيب النظام عرفهما واألعباء،ولقد ادلنتوجات علا رئيسيُت عنصرين من النتائج حسابات يتكون
 شكل ادلالية يف السنة خالل ربققت اليت االقتصادية ادلزايا تزايد يف ادلالية السنة منتوجات تتمثل :ادلنتوجات  

القيمة  يف خسارة استعادة ادلنتوجات سبثل كما .اخلصوم يف اطلفاض أو األصول، يف زيادة أو مداخيل،
 .بادلالية ادلكلف الوزير من قرار دبوجب احملددة واالحتياطات
 يف شكل ادلالية السنة خالل حصلت اليت االقتصادية ادلزايا تناقص يف ادلالية السنة أعباء تتمثل :األعباء 

 االىتالكات سلصصات األعباء وتشمل .خصوم ظهور شكل يف أو أصول، اطلفاض أو خروج
 .بادلالية ادلكلف الوزير من قرار دبوجب احملددة القيمة وخسارة االحتياطات أو

 : 5وىي النتائج حسابات يف إظهارىا يستوجب دنيا معلومات ادلارل احملاسيب النظام فرض وكما
 اإلمجارل، اذلامش :اآلتية الرئيسية التسيَت رلاميع بتحديد يسمح الذي طبيعتها، حسب األعباء ربليل 
 .االستغالل عن اإلمجارل الفائض ادلضافة، القيمة

                                                           
، 1986، اجمللد الثاين، منشورات ذات السالسل للطباعة و النشر و التوزيع، الكويت، المحاسبة المالية زلمد أمحد العظمة يوسف عوض العادرل،  1
. 448ص
. 24، ص1.230، مرجع سبق ذكره، ادلادة رقم 19 القرار رقم  2
، رسالة مقدمة بكلية مدى داللة القوائم المالية كأداة إلفصاح عن المعلومات الضرورية االزمة لمستخدمي القوائم المالية فايز زىدي الشلتوين،  3

 .20، ص2005التجارة استكماال دلتطلبات احلصول على درجة ادلاجيسًت يف احملاسبة و التمويل، اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطُت، 
 .13، ص26-25، مرجف سبق ذكره، ادلادتُت 156-08 ادلرسوم التنفيدي رقم 4
 .24، ص2.230 نفس ادلرجع،ادلادة 5
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 العادية األنشطة منتجات. 
 ادلالية واألعباء ادلالية ادلنتوجات. 
 ادلستخدمُت أعباء. 
 ادلماثلة والتسديدات والرسوم الضرائب. 
 العينية التثبيتات زبص اليت القيمة وخلسائر لالىتالكات ادلخصصات. 
 ادلعنوية التثبيتات زبص اليت القيمة وخلسائر لالىتالكات ادلخصصات. 
 العادية األنشطة نتيجة. 
 (وأعباء منتجات) العادية غَت العناصر. 
 التوزيع قبل للفًتة الصافية النتيجة. 
 ادلساعلة مؤسسات إذل بالنسبة األسهم من سهم لكل الصافية النتيجة. 

 : 1النتائج حلسابات ادلكمل ادللحق يف وإما النتائج، حسابات يف إما ادلقدمة األخرى ادلعلومات إذل باإلضافة
 العادية األنشطة منتجات ربليل. 
 إذل بالنسبة سهم لكل الصافية والنتيجة مقًتحة أو عليها مصوتا سهم لكل األرباح حصص مبلغ 

 .ادلساعلة مؤسسات
 مدونة على زيادة إذن فتستعمل .ادللحق يف الوظيفة حسب النتائج حساب تقدًن إمكانية أيضا وللمؤسسات

  .واحتياجاهتا خصوصيتها مع مكيفة الوظيفة حسب حسابات مدونة الطبيعة، حسب وادلنتوجات األعباء حساب
 :النتائج حسابات عرض_4

يتم  حيث مالية، فًتة كل يف هناية إعدادىا غلب اليت األساسية ادلالية القوائم أحد النتائج حسابات ؽلثل
 وصوال ادلالية الفًتة خالل قامت هبا الوحدة االقتصادية اليت باألنشطة ادلتعلقة العمليات كافة توضيح خالذلا من
 رلموع من األعباء رلموع طرح خالل من ،(ة خسار أو ربح من) واألنشطة العمليات تلك نتيجة ربديد إذل

 :التارل اجلدول يف نوضحو أن ؽلكن ما وىو ادلنتوجات،
 
 
 

                                                           
 .25، ص3.230 نفس ادلرجع، ادلادة 1
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 .النتائج حسابات أعباء و منتوجات  :(02 )رقم جدول
 األعباء ادلنتوجات

 العملياتية األعباء العملياتية ادلنتوجات

 ادلالية األعباء ادلالية ادلنتوجات

 االستثنائية األعباء االستثنائية ادلنتوجات

األعباء  رلموع ادلنتوجات رلموع
 

Source : Elie Cohen, analyse financière. E.d ECONOMICA, 6 éditions, Paris, 

France, 2006, p 403. 
 قصد مؤسسة كل مع مواءمتها غلب النتائج حسابات لعرض طريقتُت ادلارل احملاسيب النظام حدد لقد

 :وعلا التنظيم، دلقتضيات تستجيب مالية معلومات تقدًن
 .الطبيعة حسب النتائج حسابات    - 
 .الوظيفة حسب النتائج حسابات    - 
 :(الطبيعة حسب) النتائج حساب_1.4

 ما وىو ...،(البضائع مشًتيات االىتالكات، حصص) طبيعتها حسب األعباء تصنيف على يقوم
 ادللحق) االستغالل عن اإلمجارل الفائض ادلضافة، القيمة اإلمجارل، اذلامش :الرئيسية التسيَت رلاميع بتحديد يسمح

 :التالية ادلراحل كل عرب ادلرور إذل ضلتاج الطريقة، ذلذه وفقا النهائية النتيجة حساب ومن أجل .( 02 رقم
 :العملياتية النتيجة_1.1.4

 اجلارية األنشطة شلارسة خالل من ادلؤسسة قامت هبا اليت التشغيلية العمليات من الصايف الناتج سبثل وىي
 تقيس وىي االقتصادي، للربح مؤشر العملياتية النتيجة سبثلو .والبيع اإلنتاج التموين، عمليات أي ،(األساسية)

 إذل التوصل ويتم .ادلال رأس وتوزيعات والضريبية ادلالية السياسات عن دبعزل للمؤسسة والتجاري االقتصادي األداء

 العملياتية النتيجة

 

 ادلالية النتيجة

 االستثنائية النتيجة 

 

 الدورة نتيجة
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 شرحا ونقدم .1العملياتية ادلنتوجات وإضافة العملياتية، األعباء كافة (طرح) استبعاد طريق عن العملياتية النتيجة
 :التارل اجلدول يف العملياتية وادلنتوجات األعباء من لكل مفصال

 .العملياتية واألعباء المنتوجات: (03) رقم جدول
 العملياتية ادلنتوجات العملياتية األعباء

 .األخرى والتموينات األولية وادلواد البضائع مشًتيات
 .ادلخزون تغَتات-

 ادلستهلكة ادلشًتيات
 .خارجية أعباء و أخرى مشًتيات
 .ادلماثلة والتسديدات والرسوم الضرائب

 .ادلستخدمُت أعباء
 .وادلؤونات لالىتالك ادلخصصات

 .األخرى العملياتية األعباء

 

 .البضائع من ادلبيعات
 .اخلدمات من و ادلصنعة ادلنتجات من ادلبيعات

 .األعمال رقم
 .الصنع قيد ادلنتجات و ادلخزونات تغَت

 .ادلثبت اإلنتاج
 .االستغالل إعانات

 .وادلؤونات القيمة خسائر على إستئناف
 .األخرى العملياتية ادلنتجات

 
اجملموع 

النتيجة العملياتية 
 .30 ص ،بق ذكرهس مرجع ، 19 العدد القرار عن نقال ادلًتشح إعداد من :المصدر

 استهالك ادلالية، السنة إنتاج من كل حبساب نقوم الطريقة، ىاتو حسب العملياتية النتيجة حساب أجل ومن
 :السابقة العناصر لكل توضيح يلي وفيما .لالستغالل اإلمجارل الفائض و ادلضافة القيمة ادلالية، السنة

 منتوجات رلموع وؽلثل واخلدمات، السلع ربويل أو بإنتاج تقوم اليت ادلؤسسات ؼلص :ادلالية السنة إنتاج -
 ادلصنعة، ادلنتجات البضائع، مبيعات من كل ويتضمن .ادلؤسسة طرف من ادلنتجة واخلدمات السلع أصناف مجيع

 إذل باإلضافة ادلثبت اإلنتاج اجلاري إصلازىا، ادلنتجات و ادلخزونات تغَت ادللحقة، وادلنتجات اخلدمات مبيعات
 . 2االستغالل إعانات
 السلع مشًتيات من ادلالية السنة خالل ادلؤسسة استهالكات رلموع يف يتمثل :ادلالية السنة استهالك -

  .أنشطتها شلارسة أخرى هبدف واستهالكات خارجية خدمات واخلدمات،
                                                           

1  Elie Cohen, OP.Cit., p 404. 
2 Yves-Alain Ach Catherine Daniel, FINANCE D'ENTREPRISE du diagnostic a la 
création de valeur. HACHETTE LIVRE, Paris, France, 2004, p 34. 
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 ما تًتجم ادلضافة فالقيمة .نوعها كان مهما ادلؤسسة أضافتها اليت احلقيقية الثروة سبثل :ادلضافة القيمة -
 و عاملة ويد مال رأس من اإلنتاج عناصر دمج مت هبا اليت الفعالية وتعكس نشاطها، ضمن ادلؤسسة أضافتو
 ادلؤسسة أضافتو دلا نقديا قياسا وتعترب ادلالية، السنة واستهالك ادلالية السنة إنتاج بُت الفرق سبثل وىي غَتىا،

 . 1اخلاصة اإلنتاجية بوسائلها
 دورة عن الناجم اخلام االقتصادي الربح لالستغالل اإلمجارل الفائض يقيس :لالستغالل اإلمجارل الفائض -

 التسديدات و والرسوم والضرائب العمال وأعباء جهة، من ادلنتجة ادلضافة القيمة بُت الفرق ؽلثل وىو .االستغالل
ادلالية  القرارات االعتبار بعُت يأخذ ال فهو وبالتارل .أخرى جهة من (األرباح على الضريبة عدا ما) ادلماثلة

 .2 ادلؤسسة أداء بقياس يسمح دقيق مؤشر بذلك ويعترب ادلؤسسة، تتخذىا اليت اجلبائية والسياسات
 واألعباء بادلنتجات االستغالل عن اإلمجارل الفائض يعدل أن بعد إليها التوصل ويتم :العملياتية النتيجة -

 .وادلؤونات القيمة خسائر عن واسًتجاع وادلؤونات االىتالكات دبخصصات وكذلك األخرى، العملياتية
 :ادلالية النتيجة_2.1.4

 من كال التارل اجلدول يف نقدم و .ادلالية ادلنتوجات من ادلالية األعباء طرح خالل من وذلك إليها التوصل ويتم
 . ادلالية واألعباء ادلنتوجات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.27، ص2004 مبارك لسلوك، التسيَت ادلارل، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  1
  

2 Christian Hoarau, maitriser le diagnostic financier. groupe revue fiduciaire, 2 édition, 
paris, 2001, p.p 83-84 
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 .المالية واألعباء المنتوجات :(04) رقم جدول
 ادلالية األعباءادلالية  النواتج

 .ادلساعلات منتوجات
 .ادلالية األصول عائدات
 .الدائنة احلسابات عائدات

 .القيمة فوائض-ادلالية األصول عن التقييم فارق
 .الصرف أرباح

 .مالية أصول عن التنازل عمليات عن الصافية األرباح
 .األخرى ادلالية ادلنتوجات

 

 .الفوائد أعباء
 .دبساعلات ادلرتبطة الدائنة احلسابات عن اخلسائر

 .القيمة نواقص-مالية أصول عن التقييم فارق
 .الصرف خسائر
 . ادلالية األصول عن التنازل عن الصافية اخلسائر
 .األخرى ادلالية األعباء

 

اجملموع 
 ادلالية النتيجة

 51-52ص -ص ،بق ذكرهس مرجع ، 19 القرار عن نقال ادلًتشح إعداد من :المصدر

 :الضرائب قبل اجلارية النتيجة_3.1.4
 بإضافة النتيجة وذلك العملياتية، النتيجة من انطالقا الضرائب قبل اجلارية النتيجة على احلصول ويتم

 . 1للمؤسسة اجلارية األنشطة إثر على احملققة "العادية" النتيجة وؽلثل ادلالية،
 :االستثنائية النتيجة_4.1.4

 ادلنتجات خالل من حساهبا ويتم .االستثنائية واألعباء للمنتجات الصايف الفرق ىي االستثنائية النتيجة
 مثل استثنائيا، طابعا وسبثل للمؤسسة العادي النشاط عن التميز واضحة معامالت أو حوادث عن النامجة واألعباء

 .ادلتوقعة وغَت الطبيعية الكارثة ادللكية، نزع
 :ادلالية للسنة الصافية النتيجة_5.1.4

 من انطالقا النتيجة حساب ويتم .ادلالية السنة لتلك األعباء ورلموع ادلنتوجات رلموع بُت الفرق وتساوي
 النتيجة إليها وتضاف ادلؤجلة، والضرائب األرباح على الضرائب منها تطرح إذ الضرائب، قبل اجلارية النتيجة

 ادلوجو األرباح من اجلزء وأن للمساعلُت، ادلوزع للربح احملاسيب القياس الصافية النتيجة وتشكل .االستثنائية
 .ادلؤسسة لنمو ذايت سبويل يشكل لالحتياطات

                                                           
1Christian Hoarau, OP.Cit., p85. 
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 :(الوظائف حسب) النتائج حسابات_2.4
 على باحلصول يسمح ما ىذا و ادلؤسسة، وظائف حسب األعباء ترتب حبيث للمؤسسة ربليلية مقاربة على ويقوم

 إعادة دون اإلدارية، و ادلالية التجارية، الوظائف عاتق على تقع اليت األعباء و التكلفة وأسعار اإلنتاج، تكاليف
 األعباء ترتيب إعادة يتطلب فإنو القائمة، ىذه إعداد أجل ومن ( 03 رقم ادللحق) 1األساسية ادلعلومات معاجلة
 موضح ىو كما الوظيفة، حسب األعباء إذل (إخل... البضائع  مشًتيات االىتالكات، حصص) طبيعتها حسب

 :التارل اجلدول يف
 .الوظائف حسب األعباء إلى الطبيعة حسب األعباء من االنتقال : 05 رقم جدول
 

 االستغالل عناصر
 

 ادلبلغ
 

 ادلبيعات كلفة
 (اإلنتاج)

 التوزيع أعباء
 (التسويق)

 

 أعباء إدارية
 (اإلدارة)

 

 أخرى أعباء
 عملياتية

 
 .البضائع مشًتيات

 .ادلخزون تغَتات-
 األخرى والتموينات األولية ادلواد مشًتيات

 .ادلخزون تغَتات-
 .خارجية أعباء و أخرى مشًتيات
 .ادلماثلة والتسديدات والرسوم الضرائب

 .ادلستخدمُت أعباء
 .األرصدة و لالىتالك ادلخصصات

 .األخرى االستغالل أعباء
 

     

     اجملموع 
source: Ali Tadzait, OP.Cit, p90. 

 من كل حساب كيفية يف معها وتشًتك العملياتية، النتيجة حساب كيفية يف األوذل عن الطريقة ىذه وزبتلف
 حساب كيفية بتقدًن نكتفي سوف وعليو .االستثنائية والنتيجة الضرائب قبل اجلارية النتيجة ادلالية، النتيجة
 :العملياتية النتيجة

                                                           
 . 17 شعيب شنوف، مرجع سبق ذكره،ص1
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 :اإلجمالي الربح هامش_1.2.4
 رقم من ادلبيعات كلفة طرح عن وينتج ادلؤسسات يف الرئيسي النشاط نتائج يبُت الذي البند وىو

 مصاريف تشغيلها تغطية من الحقا تتمكن حىت عال ربح ىامش على احلصول على ادلؤسسات وربرص األعمال،
1. 

 .المبيعات تكلفة-األعمال رقم=اإلجمالي الربح هامش
 األساسية األنشطة عن النامجة البيع عمليات من ادلؤسسة عليها ربصل اليت اإليرادات األعمال رقم -

 بعد ادلبيعات صايف ىي ىنا بادلبيعات ادلقصود أن كما آجلة، أو نقدية ادلبيعات ىذه تكون وقد للمؤسسة،
 . 2بو اخلصم ادلسموح ومبالغ البيع مردودات استبعاد

 .(به المسموح الخصم +المبيعات مسموحات و مردودات)- المبيعات إيرادات =األعمال رقم
 أو للزبائن ادلباعة البضاعة توفَت سبيل يف ادلؤسسة تتحملها اليت الكلف تشكل ىي و :المبيعات كلفة -

 :خالل من التجارية ادلؤسسة يف الكلف ىذه وربسب 3.للعمالء ادلقدمة اخلدمات
 بضاعة -الفترة أول بضاعة+المشتريات على المدفوعة المصاريف+المشتريات صافي=المبيعات تكلفة

 .الفترة آخر
 وتصنيعها السلعة بإنتاج ادلؤسسة تقوم حيث ادلشًتيات زلل ادلصنعة البضاعة كلفة فتحل الصناعية ادلنشأة يف أما

 .شرائها من بدال
 +(جاهزة بضاعة +التشغيل تحت مواد +خام مواد) المدة أول بضاعة =المباعة البضاعة كلفة

 مصاريف +مباشرة صناعية مصاريف +مباشرة صناعية أجور +الخام المواد مشتريات صافي
 .(جاهزة بضاعة +التشغيل تحت بضاعة +خام مواد) المدة آخر بضاعة -مباشرة غير صناعية

 :العملياتية النتيجة_2.2.4
 نشاطها شلارسة خالل من ادلؤسسة قامت هبا اليت التشغيلية العمليات من الصايف الناتج ؽلثل وىو

 األخرى، العملياتية بادلنتوجات اإلمجارل الربح ىامش يعدل أن بعد إليو التوصل ويتم .(األساسي) اجلاري
 . 4األخرى العملياتية واألعباء االدارية األعباء التجارية، التكاليف من كل واستبعاد

                                                           
. 31ص.مؤيد راضي خنفر غسان فالح ادلطارنة، مرجع سبق ذكره  1
. 79، ص2007 دريد كامل آل شبيب، مقدمة يف اإلدارة ادلالية ادلعاصرة، دار ادلسَتة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، األردن، 2
 .31 مؤيد راضي خنفر غسان فالح ادلطارنة، مرجع سبق ذكره، ص 3

4 http://www.acc4arab.com/acc//archive/index.php/t-2227.html 
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 ا مصاريف :البضاعة، مثل بيع يف ادلبذولة ادلؤسسة جهود عن الناذبة األعباء فهي :التجارية التكاليف -
 إخل...اجملانية العينات و وعموالهتم البيع رجال رواتب الدعاية، و إلعالن
 مصاريف العامة، وتشمل اإلدارية أنشطتها على ادلؤسسة أنفقتها اليت األعباء فهي :اإلدارية األعباء -
 . 1ادلؤسسة مكاتب يف ادلستخدمة وادلباين األثاث واىتالكات وادلوظفُت اإلدارة رواتب اإلغلارات، التأمُت،

 التكاليف – األخرى العملياتية المنتوجات +االجمالي الربح هامش = العملياتية النتيجة
 .األخرى العملياتية األعباء -اإلدارية األعباء -التجارية

 :الطبيعة حسب النتائج وحسابات الوظائف حسب النتائج حسابات من كال التارل الشكل يف ونبُت
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .33 مؤيد راضي خنفر غسان فالح ادلطارنة، مرجع سبق ذكره، ص1
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 .الطبيعة وحسب الوظائف حسب النتائج حسابات: (01)رقم شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المالية النتيجة
 .الضرائب قبل العادية النتيجة

 .العادية النتائج عن دفعها الواجب الضرائب
 النتائج حول (تغَتات) ادلؤجلة الضرائب

 .العادية
 .العادية لألنشطة الصافية النتيجة

 .العادية غَت ادلنتجات
 .العادية غَت األعباء
 .االستثنائية النتيجة
 .المالية للسنة الصافية النتيجة

 

 .األعمال رقم
 .ادلبيعات كلفة
 

 اإلجمالي الربح هامش
 
 
 
 

 .عملياتية أخرى منتجات
 .التجارية التكاليف

 .االدارية األعباء
 عملياتية أخرى أعباء

 

 .األعمال رقم
 تصنيعها واجلاري ادلصنعة ادلنتجات سلزونات تغَت

 .ادلثبت اإلنتاج
 .االستغالل إعانات

  المالية السنة إنتاج 1-
 ادلستهلكة ادلشًتيات
 األخرى االستهالكات و اخلارجية اخلدمات

 .المالية السنة استهالك 2-
 (2-1)  المضافة االستغالل قيمة 3-
 .العاملُت أعباء

 هبةادلشا ادلدفوعات و الرسوم و الضرائب 
 االستغالل عن اإلجمالي الفائض 4-

 .األخرى العملياتية ادلنتجات
 .األخرى العملياتية األعباء

 .األرصدة و لالىتالكات ادلخصصات
 األرصدة و القيمة خسائر عن استئناف
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 31.30 ص سابق، مرجع ، 19 العدد القرار عن نقال ادلًتشح إعداد من :المصدر
 النقدية التدفقات قائمة :الرابع المطلب

 وأخَتا ومكوناهتا، القائمة، ىذه أعلية مث النقدية، التدفقات قائمة مفهوم إذل نتطرق سوف البداية ويف
 .القائمة ىذه إعداد طريقيت

 :النقدية التدفقات قائمة مفهوم_1
 النقدية التدفقات من لكل التفصيلي ادللخص عرض يف الذكر السابقة ادلالية القوائم يف للقصور نظرا

احملاسبة ادلالية  معايَت ىيئة طالبت فقد ادلالية، الفًتة خالل النقدية واستخدامات مصادر أو واخلارجة، الداخلة
FASB(95 ادلعيار ) للمعايَت الدولية اللجنة فعلت وكذلك النقدية، التدفقات قائمة وىي جديدة مالية بقائمة 
. 1النقدية التدفقات قائمة باسم عنون والذي 1992 العام من السابع الدورل احملاسيب ادلعيار أصدرت اليت احملاسبية
 ادلستثمرين دلساعدة وادلدفوعات النقدية،وذلك ادلتحصالت عن مالئمة معلومات توفَت ىو منها الرئيسي والغرض
 : 2يلي عما القائمة ىذه وتقرر للنقدية، ربليلهم يف وغَتىم والدائنُت
 الفًتة خالل ادلؤسسة لعمليات النقدية اآلثار. 
 االستثمارية لصفقاهتا. 
 التمويلية ا. 
 الفًتة خالل النقدية يف النقصان أو الزيادة صايف. 

 :النقدية التدفقات قائمة أعلية_2
 واستخدام مصادر عن وضوحا أكثر معلومات تقدم أهنا ا حيث من النقدية التدفقات قائمة أعلية تربز

 على تعد القائمتُت تلك أن إذ جدا، سلتصرة بصورة وادليزانية النتائج حسابات من كل تعرضها واليت األموال،
 لكل ادللخص التفصيلي -رلمعة أو منفردة– السابقتُت القائمتُت من أي تعرض ال ولكن أساس االستحقاق،

 . 3الفًتة خالل النقدية واستخدامات مصادر أو واخلارجة، الداخلة النقدية التدفقات
 النقدية التدفقات تقييم يف األخرى واألطراف والدائنُت ادلستثمرين النقدي التدفق قائمة وتساعد

 التوزيعات لسداد ادلتوفرة النقدية تقييم يف تساىم كما الفعلية، النقدية التدفقات عن معلومات وتوفر ادلستقبلية،
 الداخلية، ادلصادر من للمشروع ادلتوقع النمو سبويل على القدرة ومدى وسبويل االستثمارات،

                                                           
 .195 مؤيد راضي خنفر غسان فالح ادلطارنة، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .248-247ص - دونالد كيسو جَتي وغلانت، مرجع سبق ذكره،ص 2
. 27 فايز زىدي الشلتوين، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 قائمة فإن وىكذا، . 1النقدية التدفقات صايف و الدخل صايف بُت االختالف أسباب ربديد يف وتساعد
 : 2التالية ادلهمة األسئلة عن األجوبة تقدم النقدية التدفقات

 ؟ الفًتة خالل النقدية أتت أين من  -
  الفًتة؟ خالل النقدية استخدمت يف أئ رلاالت   - 
 ؟ الفًتة خالل النقدية رصيد يف الطارئ التغَت ىو ما   - 

 :اخلزينة تدفقات قائمة مكونات_3
 واالستثمار التشغيل أنشطة إذل مبوبة الفًتة خالل النقدية تدفقاهتا تعرض أن مؤسسة كل على ينبغي

 تسمح اليت ادلعلومات النشاط حسب التبويب يوفر حيث ألعماذلا، مالئمة تكون اليت والتمويل بالطريقة
 ،3حكمها يف وما النقدية وأرصدة للمؤسسة ادلارل ادلركز على األنشطة تلك أثر بتقدير ادلالية القوائم دلستخدمي

 :التمويلية واألنشطة االستثمارية األنشطة التشغيلية، األنشطة من لكل تعريف يلي وفيما
 :التشغيلية األنشطة_1.3

 استثمارية أنشطة تعترب ال اليت األخرى األنشطة وكذلك ادلؤسسة إليرادات ادلولدة الرئيسية األنشطة ىي
 الرئيسي اإليراد توليد أنشطة طريق عن األول ادلقام يف التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات تنشأ و .سبويلية أو

 أو الربح صايف ربديد يف تدخل اليت األخرى واألحداث ادلعامالت من عامة بصفة تنتج ولذلك فإهنا للمؤسسة،
 : 4التالية التدفقات وتتضمن اخلسارة،

 مدينون) بالعمالء اخلاصة ادلدينة احلسابات ربصيل من أو اخلدمات، و السلع بيع من ادلتحصالت
 يدخل ال نشاط أي أو ادلالية األوراق يف االستثمار عوائد من ادلتحصالت وكذلك ،(القبض وأوراق
 .التمويلي أو االستثماري النشاط ضمن

 احلسابات الدائنة سداد مقابل وكذلك للعمالء ادلقدمة واخلدمات ادلباعة البضاعة تكلفة مقابل ادلدفوعات -
 .الضرائب وسداد القروض فوائد عن ادلدفوعات وكذلك ،(دفع وأوراق دائنون) بادلوردين اخلاصة
 :االستثمارية األنشطة_2.3

                                                           
، دار ادلريخ للنشر، الرياض، ادلملكة العربية نظرية المحاسبةريتشارد شرويدر و آخرون، تعريب خالد علي أمحد كاجيجي و إبراىيم  ولد زلمد فال،   1

 .287، ص2006السعودية،
، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع و دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة تطور الفكر المحاسبي مدخل نظرية المحاسبة رضوان حلوة حنان،  2

. 345، ص2001األوذل، عمان األردن، 
 .282، ص2005، الدار اجلامعية، مصر، التحليل المالي ألغراض تقييم ومراجعة األداء واالستثمار في البورصة أمُت السيد أمحد لطفي،  3
. 347 رضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 ال اليت األخرى واالستثمارات األجل طويلة األصول واستبعاد باقتناء تتعلق اليت األنشطة عن عبارة وىي
 :1 التالية التدفقات وتتضمن النقدية، حكم يف تدخل
 .األجل طويلة األخرى واألصول ادلادية غَت ادلادية، األصول حيازة أو لبيع وادلدفوعات ادلتحصالت   - 
 .أخرى مؤسسات أسهم حيازة أو التنازل عن الناذبة وادلدفوعات ادلتحصالت   - 
 .أخرى ألطراف ادلمنوحة القروض عن الناذبة وادلدفوعات ادلتحصالت   - 
 :التمويلية األنشطة_3.3

 اخلاصة والقروض اخلاصة األموال ومكونات حجم يف تغَتات عنها ينتج اليت األنشطة عن عبارة
 : 2التالية التدفقات وتتضمن .بادلؤسسة

 .األخرى ادللكية صكوك أو األسهم إصدار من الناشئة النقدية ادلقبوضات   - 
 .ادلؤسسة أسهم اسًتداد أو القتناء للمالك النقدية ادلدفوعات   - 
والرىان والسلفيات  والسندات الدفع وأوراق والقروض ادلديونية صكوك إصدار من النقدية ادلقبوضات   - 

 .األجل وطويلة قصَتة األخرى
 منها كل تبويب من سبكن نقدية تدفقات تتضمن قد احلاالت بعض يف الواحدة ادلعاملة أن مراعاة ومع
 أما فائدة األصلي، القرض ومبلغ القرض فائدة من كل يتضمن ما لقرض النقدي السداد فمثال .تبويبا سلتلفا

 .3سبويلي نشاط أنو على األصلي القرض تبويب يتم حُت يف تشغيلي أهنا نشاط على فتبوب القرض
 :النشاط أساس على مصنفة واخلارجة الداخلة التدفقات التارل التوضيحي الشكل ويعرض

 
 
 
 

 

                                                           
1 Brunot COLMANT et autres, comptabilité financière normes ias/ifrs. Pearson éducation, 
Paris, France, 2008, p45. 

، الدار اجلامعية، المحاسبة المالية القياسو التقييم و اإلفصاح المحاسبي وفق للمعايير المحاسبية الدولية و العربية و المصرية أمحد نور،  2
 .788، ص2003مصر، 

 .282 أمُت السيد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 .األنشطة أساس على مصنفة والخارجة الداخلة التدفقات :(02)رقم شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 249 ص سابق، مرجع ويجانت، جيري كيسو دونالد :المصدر

 :النقدية التدفقات قائمة إعداد_4
 من بد ال النقدية، التدفقات قائمة إلعداد إتباعها الواجب واخلطوات اإلعداد طرق عن احلديث قبل

 النتائج حسابات ، مقارنيت ميزانيتُت :وىي القائمة، ىذه إلعداد توافرىا الالزم والبيانات ادلعلومات إذل اإلشارة
 :بطريقتُت النقدية التدفقات قائمة وتعد .ادللحق من نستخرجها معينة إضافية ومعلومات احلالية، ادلالية للفًتة

 يف فقط االختالف ويكون واحدة، النتيجة فإن الثانية أو األوذل الطريقة استخدمت وسواء ادلباشرة، وغَت ادلباشرة
 النشاط ىذا يف النقدية التدفقات صايف وتستخرج التشغيلي، النشاط ضمن احملاسبية ادلعلومات عرض طريقة

 األنشطة من النقدية التدفقات بإغلاد اخلاص اجلزء يكون بينما الطريقتُت، من كل ربت سلتلف بشكل

 :سبويلية أنشطة
 يف مالية أوراق إصدار -

 .ملكية صك شكل
 ،سندات، ديون إصدار -

 .أذون
 

 :استثمارية أنشطة
 .معدات و آالت عقارات، بيع -
 يف ملكية حقوق و لديون مالية أوراق بيع -

 .أخرى مؤسسات
 .أخرى دلؤسسات ادلقدمة الديون ربصيل-

 

 :تشغيلية أنشطة
 ادلتحصالت تتجاوز عندما

 (اإليرادات) ةالنقدي
 .النقدية ادلدفوعات

 النقدية رلمع
 

 :سبويلية أنشطة
 .توزيعات سداد -
 .ديون تسديد -
 .ادلال رأس أسهم اسًتداد -

 

 :استثمارية أنشطة
 .معدات و آالت عقارات، شراء -
 يف اخلاصة األموال مالية،ديون، أوراق شراء -

 .أخرى مؤسسات
 .أخرى دلؤسسات قروض تقدًن -

 

 :تشغيلية أنشطة
 النقدية النفقات تتجاوز عندما

 النقدية ادلتحصالت (ادلصروفات)
 .(االيرادات)
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 الطريقة إتباع على يشجع ولكنو طريقة أي بإتباع ادلارل احملاسيب النظام ويسمح 1. نفسو ىو والتمويلية االستثمارية
 :النقدية التدفقات قائمة إعداد خطوات يلي فيما ونوضح ،(5 رقم ادللحق ،4 رقم ادللحق )ادلباشرة

 إجراء وىذا .وآخرىا الفًتة أول يف النقدية رصيد بُت كفرق النقدية يف التغَت ربديد 2:األوذل اخلطوة
 . ادليزانيتُت يف النقدية أرصدة من مباشرة يستنتج بسيط

 ربليل يتطلب معقد إجراء وىذا التشغيلية، األنشطة من النقدية التدفقات صايف ربديد :الثانية اخلطوة
 مقارنة أيضا يتطلب كما النقدي، األساس إذل االستحقاق أساس من الدخل وربويل احلالية النتائج حسابات
 ادلباشرة غَت أو ادلباشرة الطريقة تطبيق ؽلكن اخلطوة ىذه ويف .منتقاة عمليات عن بيانات يتطلب وكذلك ادليزانيتُت

3. 
 ربديد دبوجبها يتم حيث ج ، النتائ حسابات طريقة أيضا الطريقة ىاتو على ويطلق :ادلباشرة الطريقة -

 ىو صايف بينهما الفرق ويكون التشغيل، بأنشطة ادلرتبطة النقدية وادلدفوعات النقدية ادلتحصالت من كل
 : 4خالل من إما اإلفصاح ويتم النشاط، بذلك ادلرتبطة النقدية التدفقات
 بادلؤسسة اخلاصة احملاسبية السجالت. 
 يلي دبا النتائج حسابات بنود باقي وكذلك ادلبيعات، تكلفة ادلبيعات، تعديل طريق عن:  
 التشغيلية العمليات من والدائنُت الزبائن وادلدينُت ادلخزون يف الفًتة خالل التغَتات. 
 القيمة خسائر و ادلؤونات، االىتالك، مصروفات مثل األخرى النقدية غَت البنود. 
 التمويلية أو االستثمارية لألنشطة النقدية بالتدفقات مرتبط النقدي أثرىا يكون اليت األخرى البنود. 
 من ادلالية السنة نتيجة بصايف تبدأ حيث التسويات، أو التوفيق بطريق إليها ويشار :ادلباشرة غَت الطريقة -

 غَت الطريقة أن أي التشغيل، بأنشطة مرتبطة نقدية تدفقات صايف إذل وربولو النتائج حسابات واقع
 على أثرت اليت للبنود بالنسبة الصافية النتيجة على تسويات أو تعديالت إجراء على تنطوي ادلباشرة
 :6 البنود ىذه ،وتضم 5النقدية على تؤثر دل ولكنها الصافية النتيجة

 .التشغيلية العمليات من والدائنُت وادلدينُت ادلخزون يف الفًتة خالل التغَتات
                                                           

 .198 مؤيد راضي خنفر غسان فالح ادلطارنة، مرجع سبق ذكره، ص 1
.348رضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره، ص  2  
. 349 نفس ادلرجع، ص 3
 .289 أمُت السيد أمحد لطفي، ص 4
. 292 نفس ادلرجع، ص5
 .9-8ص -،ص20 ادلعيار احملاسيب الدورل السابع، ادلادة رقم 6
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 العملة ربويل وخسائر مكاسب ادلؤجلة، الضرائب ادلخصصات، الثابتة، ادلوجودات كاستهالك النقدية غَت البنود
 .أقلية حقوق أو زميلة مؤسسات من ادلوزعة غَت واألرباح احملققة، غَت

 .التمويلية أو االستثمارية باألنشطة خاصة النقدية آثارىا تعترب اليت البنود باقي
 اإلفصاح طريق عن وذلك والتمويلية، االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات ربديد :الثالثة اخلطوة

 بينهما مقاصة إجراء ودون قيمتها بإمجارل أي منفصلة بطريقة الرئيسية للبنود وادلدفوعات ادلقبوضات إمجارل عن
1. 

 االستثمارية التشغيلية،) األنشطة سلتلف بُت النقدية التدفقات صايف مجع ىنا يتم :الرابعة اخلطوة
 يعادذلا وما النقدية إذل الرصيد غلمع حيث .يعادذلا وما النقدية يف التغَت مع يتساوى أن غلب ما وىو ،(والتمويلية
 . 2ادلدة آخر يف يعادذلا وما النقدية رصيد مع ليتطابق

 الخاصة األموال تغيرات قائمة :الخامس المطلب
 األموال تغَتات قائمة مفهوم بعرض أي الذكر، السابقة الطرق وفق ادلطلب ىذا دراسة يتم وسوف

 إعداد كيفية وأخَتا ادلارل، احملاسيب النظام حسب توفرىا الواجب الدنيا ادلعلومات القائمة، ىذه أعلية اخلاصة،
 .القائمة ىذه

 :اخلاصة األموال تغَتات قائمة مفهوم_1
 اخلاصة األموال تغَت يف ادلصادر تعدد مع ولكن ادليزانية، وبُت النتائج حسابات بُت الربط حلقة ىي

 من مرة ألول القائمة ىذه إصدار مت ولقد ومصادره، التغَت ىذا مسببات لتوضيح منفردة قائمة زبصيص توجب
 اخلاصة األموال تغَتات قائمة ادلارل احملاسيب النظام عرف وقد 3. 1997سنة الدولية احملاسبية ادلعايَت رللس طرف
 اخلاصة األموال رؤوس منها تتشكل اليت الفصول من فصل كل يف أثرت اليت للحركات ربليال تشكل" :بأهنا

 .4 "ادلالية السنة خالل للمؤسسة
 :اخلاصة األموال تغَتات قائمة أعلية _2

 الناجم التغَت عن فتفصح وادليزانية، النتائج حلسابات ربطها من اخلاصة األموال تغَتات قائمة أعلية تنبع
 احملتجزة، األرباح يف تغَت من عنو ينجم وما ادلالية الدورة خسائر أو أرباح صورة يف متمثال النتائج حسابات عن

                                                           
. 295 أمُت السيد أمحد لطفي، ص 1

2  Brunot COLMANT et autres, OP.Cit., P 56. 
. 23فايز زىدي الشلتوين، مرجع سبق ذكره، ص  3
. 26، ص1.250، مرجع سبق ذكره، ادلادة رقم 19 القرار رقم  4
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 يف اخلاصة األموال إذل وصوال ادلالية الدورة أول من اخلاصة األموال بنود على تؤثر اليت التيارات برصد تقوم كما
 .1 ة الدور آخر

 :اخلاصة األموال تغَتات قائمة يف عنها اإلفصاح غلب اليت ادلعلومات_3
 :2يأيت دبا ادلتصلة احلركات زبص البيان ىذا يف تقدؽلها مطلوب دنيا معلومات ادلارل احملاسيب النظام قدم لقد

 .ادلالية للسنة الصافية النتيجة -
 .أموال كرؤوس مباشرة تأثَتىا ادلسجل األخطاء وتصحيحات احملاسبية الطريقة تغيَتات -
 .ىامة أخطاء تصحيح إطار ضمن اخلاصة األموال رؤوس يف مباشرة ادلسجلة األخرى واألعباء ادلنتجات -
 .(...التسديد االطلفاض، االرتفاع،) الرمسلة عمليات -
  .ادلالية السنة خالل ادلقررة التخصيصات و النتيجة توزيع   - 

 :اخلاصة األموال تغَتات قائمة إعداد_4
 :علا أساسيتُت نقطتُت على التأكيد غلب (6 رقم ادللحق) اخلاصة األموال تغَتات قائمة إعداد أجل من

 :التالية األساسية البنود من اخلاصة األموال حسابات تتكون_1.4
 .ادلؤسسة رأمسال    - 
 .اإلصدار عالوة   - 
 .التقييم فارق   - 
 .التقييم إعادة فارق   - 
 .والنتيجة االحتياطات   - 
 :يلي فيما اخلاصة األموال حسابات أرصدة على تؤثر و الفًتة خالل ربدث اليت ادلعامالت تتمثل_2.4

 :اذلامة األخطاء وتصحيح احملاسبية السياسات يف التغيَتات_1.2.4
 أو االىتالك طريقة تغيَت مثل أخرى إذل زلاسبية طريقة من تغيَت بإجراء األحيان بعض يف ادلؤسسات تقوم

 تغيَتات زبص الطرق احملاسبية تغيَتات فإن ادلارل احملاسيب للنظام ووفقا .احملاسبية التقديرات يف أخطاء تصحيح
 قوائمها وتقدًن إلعداد مؤسسة أي تطبقها اليت اخلصوصية وادلمارسات والقواعد واالتفاقيات، واألسس، ادلبادئ،

                                                           
. 23 فايز زىدي الشلتوين، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .27-26ص -، ص1.250، مرجع سبق ذكره، ادلادة رقم 19 القرار رقم  2
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 يسمح كان أو جديد تنظيم يف إطار مفروضا التغيَت ىذا كان إذا إال زلاسبية طريقة تغيَت إذل يعمد وال .ادلالية
 . 1ادلعنية للمؤسسة ادلالية القوائم تقدًن عملية يف التحسُت من بنوع
 التغَتات بأثر اخلاصة األموال تغَتات قائمة إعداد عند خطوة أول يف اخلاصة األموال حسابات أرصدة تعديل ويتم

 .احملاسبية السياسات يف
 :التثبيتات تقييم إعادة وخسائر مكاسب_2.2.4

 عن اخلسائر أو ادلكاسب ىي اخلاصة األموال أرصدة على تؤثر اليت ادلعامالت إلظهار الثانية اخلطوة
 ربت) اخلاصة األموال حسابات إذل مباشرة ترحل واليت ادلارل، احملاسيب النظام إليها أشار اليت التثبيتات تقييم إعادة

 .2 النتائج حسابات يف إظهارىا يتم وال ،(التقييم بإعادة اخلاص العمود
 :الصافية النتيجة_3.2.4

 الصافية النتيجة ىي اخلاصة األموال حسابات أرصدة على تؤثر اليت ادلعامالت بنود يف الثالثة اخلطوة
 . 3خسارة كانت إذا وسالبة ربح صايف كان إذا موجبة وتكون .النتائج حلسابات
 :4 يلي ما وتشمل :اخلاصة األموال حسابات بُت والتحويالت ادلالك مع ادلعامالت_4.2.4

 رأس عمود ربت فتظهر عالوة بدون الزيادة تكون وقد (جديدة أسهم إصدار خالل من) :ادلال رأس زيادة   - 
 ربت فتظهر العالوة قيمة أما ادلال رأس عمود ربت الزيادة قيمة فتظهر إصدار بعالوة الزيادة تكون قد و ادلال

 .(إصدار عالوة) عمود
 .والنتائج االحتياطات عمود ربت بالسالب وتظهر :ادلدفوعة احلصص   - 
 .النتائج حساب يف احلسابات يف ادلدرجة غَت اخلسائر أو األرباح   - 

 :اخلاصة األموال حسابات أرصدة على وتؤثر الفًتة خالل ربدث اليت ادلعامالت التارل التوضيحي الشكل ويعرض
 
 
 

                                                           
. 21، ص 3.138-2.138، مرجع سبق ذكره، ادلادتُت رقم 19القرار رقم   1
، 2006طارق عبد العال محاد، ربليل القوائم ادلالية ألغراض االستثمار و منح االئتمان نظرية حالية و مستقبلية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  2
 251ص
. 254 نفس ادلرجع، ص  3
 .254 نفس ادلرجع، ص  4
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 .الخاصة األموال حسابات أرصدة على وتؤثر الفترة خالل تحدث التي المعامالت  :(03)رق شكل
 
 
 
 
 
 
 

 ، مرجع ومستقبلية حالية نظرة االئتمان ومنح االستثمار ألغراض المالية القوائم تحليل محاد، العال عبد طارق :المصدر
 250 ص ،سبق ذكره

 
 المالحق :السادس المطلب
 من ادلستعملة التقييم معايَت بفهم يسمح فهو داللة، ذات أساسية معلومات على ادلالية القوائم ملحق ػلتوي

 ويقدم ادلالية، القوائم وقراءة لفهم الضرورية ادلستعملة النوعية احملاسبية الطرائق وكذا ادلالية، القوائم إعداد أجل
 النقاط تتضمن معلومات على ادللحق ويشتمل .السابقة الفًتات مع ادلقارنة إجراء من سبكن منظمة بطريقة
 :1التالية

 .ادلالية القوائم وإعداد احملاسبة دلسك ادلعتمدة احملاسبية والطرق القواعد -
 قائمة و اخلزينة أموال تدفقات جدول النتائج، حسابات ادليزانية، فهم حلسن الالزمة اإلعالم مكمالت -
 .اخلاصة األموال تغَتات
 ػلتمل اليت التجارية ادلعامالت وكذلك األم ادلؤسسة أو والفروع ادلشًتكة، ادلؤسسات زبص اليت ادلعلومات -

 .مسَتيها أو ادلؤسسات تلك مع حصلت تكون أن
  .وفية صورة الكتساب اخلاصة العمليات بعض زبص اليت أو العام الطابع ذات ادلعلومات -
 كما واجتماعية، جبائية قانونية، اقتصادية، :وىي للمؤسسة، أبعاد أربعة ادللحق يف ادلوجودة ادلعلومات وزبص

 :التارل اجلدول يوضحو

                                                           
 .38، مرجع سبق ذكره، ص19 القرار العدد  1

 قائمة
 يف التغَتات

 األموال
 اخلاصة

 األخطاء تصحيح و احملاسبية الطرق و السياسات تغيَت من النامجة واخلسائر ادلكاسب
  .اذلامة

 

 التثبيتات تقييم إعادة من النامجة واخلسائر ادلكاسب
 

 ادلالية السنة نتيجة صايف
 

 اخلاصة األموال حسابات بُت والتحويالت ادلالك مع ادلعامالت
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 .الملحق في الموجودة المعلومات : (06) رقم جدول
اجتماعية  جبائية قانونية اقتصادية

 .التقييم طرق-
 .البنود بعض تطور-
 االىتالكات حساب طرق-

 .القيمة خسائرو  وادلؤونات
 للقيم ادلالية احملفظة جرد-

 .للتوظيف القابلة

 

 .ادلالية االلتزامات مبلغ-
 ادلال الرأس ىيكل-

 .للمؤسسة االجتماعي
 .ادلضمونة القروض-

 

 النتيجة بُت ائب الضر توزيع
 .االستثنائية والنتيجة اجلارية

 

 .العمال عدد -
 االمجالية األجور مبلغ-

 .عة ادلدفو
 كامتيازات ادلسددة ادلبالغ-

 .اجتماعية

 

 
Source: Nacer Eddine Sadi, analyse financière d'entreprise méthodes et 
outils d’analyse et de diagnostic en normes françaises et internationales. 
L'Harmattan, Paris, France, 2009, p 66  

 القوائم لبنود أفضل فهم يف تفيد اجلداول من عدد استخدام ادلؤسسات على ادلارل احملاسيب النظام فرض لقد و
 :1 ىي اجلداول وىذه( 07 رقم ادللحق) ادلالية

 .اجلارية غَت واألصول التثبيتات تطور جدول -
 .اإلىتالكات جدول -
  .اجلارية غَت األخرى واألصول التثبيتات يف القيمة خسائر جدول -
 .ادلؤونات جدول -
 .(مشًتكة ووحدات فروع) ادلساعلات جدول -
  .ادلالية السنة إقفال عند وادلدينة الدائنة الديون استحقاقات بيان -

 
 
 
 

                                                           
 .43-41ص -، مرجع سبق ذكره، ص19القرار العدد   1
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:   الثانيالفصل خالصة
 التجارة ظلو أمام عائقا يشكل ادلختلفة الدول بُت احملاسبية ادلمارسات يف االختالف أن اتضح سبق شلا

 احملاسبية النظم بُت توافق إجراء الضروري من أصبح فقد ولذلك .اجلنسيات ادلتعددة ادلؤسسات وانتشار الدولية
 دولية زلاسبية منظمة إنشاء إذل 1973 سنة الرأمسارل العادل يف تصنيعا األكثر بالدول دىأ ما وىو الدول، دلختلف

بُت  اإلمكان بقدر التوفيق إذل احلصول بغية العادلي، النطاق على القبول تلقى دولية زلاسبية معايَت بإصدار هتتم
 .ادلالية القوائم إصدار كبَتة وبدرجة بلد كل يف الوطنية األنظمة ربكم اليت احملاسبية ادلعايَت يف السياسات

 االشًتاكي االقتصاد من االنتقال يف أساسا تتمثل واليت اجلزائر شهدهتا اليت االقتصادية للتحوالت ونظرا
 نظامها إصالح بينها من االقتصادية، اإلصالحات من بالعديد اجلزائرية احلكومة قامت الرأمسارل، االقتصاد إذل

 اإلصالح ىذا عن نتج وقد .ادلارل احملاسيب النظام وتبٍت الوطٍت احملاسيب ادلخطط عن بالتخلي وذلك احملاسيب
 ادليزانية، يف وادلتمثلة قوائم، مخسة إذل عشر سبعة من إعدادىا ادلؤسسات على الواجب ادلالية القوائم عدد اطلفاض

 .وادلالحق اخلاصة التغَتات قائمة النقدية، التدفقات قائمة النتائج، حسابات
 عناصر منفصلة بصفة وتصف معينة، زمنية حلظة يف وذلك للمؤسسة ادلارل للوضع تصوير ىي فادليزانية

 واألعباء اإليرادات فيو وترتب ادلؤسسة، أداء عن معلومات النتائج حسابات ويوفر .اخلصوم وعناصر األصول
 النقدية، وادلدفوعات ادلتحصالت عن معلومات اخلزينة تدفقات جدول ويقدم .الوظيفة حسب أو الطبيعة حسب
 من أو الربح صايف من انطالقا سواء ادلباشرة غَت والطريقة ادلباشرة الطريقة وىي القائمة ىذه إلعداد طريقتُت وىناك

 فصل كل يف أثرت اليت للحركات ربليال اخلاصة األموال تغَتات جدول ويشكل .النقدية وادلدفوعات ادلتحصالت
 أو ىاما طابعا تكتسي معلومات ادلالحق وتضم للمؤسسة، اخلاصة األموال رؤوس منها تتكون اليت الفصول من

 .الذكر السابقة ادلالية القوائم لفهم مفيدة



 

 

 الفصل الثالث

عرض القوائم المالية لمؤسسة 
 إتحاد التعاونيات الفالحية مستغانم 
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 UCAعرض القوائم المالية للمؤسسة اتحاد التعاونيات الفالحية : الفصل الثالث 

 (UCA)تقديم لمؤسسة اتحاد التعاونيات الفالحية : المبحث األول

 لمحة تاريخية عن المؤسسة: المطلب األول       

 خوادم سعيد بصفتو/ ، مسجل بناءا على طلب السيد2010 فرباير 16: مبوجب عقد تلقاه ادلكتب بتاريخ
 رئيس رللس تسيري احتاد تعاونيات الفالحية دلستغاًل، مت تكييف القانون األساسي لالحتاد مع مقتضيات ادلرسوم

 : حيث حيمل ىذا األخري اخلصائص التالية18/12/1996 ادلؤرخ يف 459-96التنفيذي 

تأخذ ىذه ادلؤسسة تسمية احتاد التعاونيات الفالحية دلستغاًل، كما يرمز ذلا اختصارا باللغة الالتينية     - 

U.C.A DE MOSTAGANEM  كما يرافقو عالمةLOGOحيث تقع ىذه ادلؤسسة ،   وىي رمز ذلذه ادلؤسسة
، كانت تابعة أنداك إىل تعاونية 1960يف مدينة مستغاًل، يرجع تاريخ إنشائها إىل  (احتاد التعاونيات الفالحية)

، وىذا ابتداءا L’OAICاحلبوب بغليزان لتصبح بعد ذلك وحدة منفصلة حتت وصايا الديوان اجلزائري للحبوب 
. 26-442 ختت رقم 23/05/1977 : مت اصدار اعتمادىا بتاريخ01/06/1977من 

:  عامال موزعني على النحو التايل117كما توظف ادلؤسسة 

 ( عامالت07)من القوى العاملة ىم نساء  % 5,98 و32،  تنفيذ 54،  مراقب عمال 26،  إطار 05إطار سامي 

: ىرم األعمار تظهر غلبة األربعينات واخلمسينات موزعني على النحو التايل

 %29,05 عامال بنسبة 34 سنة 30اجليل حتت  -
 %48,71 عامال بنسبة 57 سنة 40 و30اجليل ما بني  -
 %22,22 عامال بنسبة 26 سنة 50اجليل ما فوق  -

 سنة أقدمية يف ادلؤسسة 30 عامال ذلم أكثر من 30من رلموع القوى العاملة  %25,64و

 وتطبيقا لتعليمات ادلديرية العامة للديوان (D.A.I.P)كما أن يف إطار جهاز ادلساعدة على االدماج ادلهين 
  منصب شغل30، 2013-2009وفرت ادلؤسسة يف خالل ادلرحلة ما بني  (O.A.I.C)اجلزائري ادلهين للحبوب 

. دائم يف سلتلف التخصصات، للشباب خرجني اجلامعة ومعاىد التكوين ادلهين

 :اإلطار القانوين

 .تعترب مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري 
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 نشاطات المؤسسة مقرها، رأسمالها، آليات االتصال بها : المطلب الثاني       

نشاطها الرئيسي ىو التكفل بتفريغ بواخر الشعري والقمح بنوعيو الصلب واللني ادلستورد من طرف 
قنطار، موزعة بني  600.000: الديوان اجلزائري ادلهين للحبوب القابلة لالستهالك مع العلم ان قدرتو التخزينية ىي

 قنطار والبذور ادلصدرة 300.000 قنطار وسلازن الوحدة الرئيسية ب 300.000سلازن الوحدة ادلينائية ب : وحدتني
منقول للمخزون األمان، باإلضافة إىل استالم وختزين وتعليب وترويج  لتموين الوطن وانشاء رصيد ادلخصصة

احلبوب واخلضر اجلافة وادلواد ادلشتقة النامجة عن االسترياد أو ادلخصص للتصدير عرب ميناء مستغاًل إىل معاجلة 
نوعية ادلنتوجات ادلوردة إىل تعاونيات احلبوب واخلضر اجلافة أو كل مشرتي آخر مهما كان ختصيص ىذه 

ادلنتوجات مبا يف ذلك تلك اليت يتم تسليمها إىل ادلستهلكني، فهي تعمل بقدر ادلستطاع على وضع الوسائل 
وادلعدات بطريقة مباشرة مشرتكة من أجل حتقيق األىداف اليت يعجز كل منخرط على حتقيقها بواسطة وسائلو 
اخلاصة واليت تتمثل يف تزويد مطاحن والية مستغاًل مبادة القمح ادلدعم من قبل الدولة بنوعيو الصلب واللني، 

فضال عن تزويد التعاونيات اجملاورة األخرة، أما مادة الشعري فهي موجهة لوحدة صناعة تغذية األنعام 
(O.N.A.P)  مبستغاًل وكذا نوادي الفروسية بنفس الوالية وحبث دراسة وخلق كل الوسائل التقنية والصناعية

.  والتجارية لفائدة منخرطيو

 :المقر االجتماعي

  بوىرانL’OAICالديوان اجلزائري ادلهين للحبوب 

   900.000,00 :رأسمالها االجتماعي هو

 :  آليات االتصال 

 :ديكن االتصال هبا بعدة طرق، إما عن طريق

 . مستغاًل476ب رقم .طريق القمم ص: العنوان العادي

  045.20.28.40 /045.20.20.88: أرقام اذلاتف

  045.20.20.62: أرقام الفاكس

   UCA MOSTA@HOTMAIL.COM: العنوان االلكرتوين
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 الهيكل التنظيمي للمؤسسة: المطلب الثالث       

يعترب اذليكل التنظيمي للمؤسسة اذليكل الذي مبقتضاه يتم رسم سلوك مجيع األفراد، داخل ادلنظمة دون 
األخذ بعني االعتبار دلوافقتهم التنظيمية ومنو فإن اذليكل ىو الوسيلة اإلنسانية لتجميع األنشطة وحتديد العالقات 

 .الوظيفية بني سلتلف ادلنتوجات

 :المدير

 :يعترب ادلسؤول األول يف ادلؤسسة بالسياسة اليت يتبعها يف التسيري لتحقيق األرباح يف مشروعاهتا يقوم مبا يلي

 دراسة الربيد الوارد والصادر -
 دراسة ادللفات وامضائها  -
 امضاء الشيكات والسندات -

 : يقوم مبا يلي:مدير مساعد

 أعمال ادلدير إذا كان غائبا -
 . مساعدة ادلدير يف كل أعمالو سواء كان ي الغائب أو يف احلاضر حيث أن مساعدة ادلدير تكون زلدودة -

تسمح بتنفيذ ادلهمات الرئيسية بأفضل مستوى من القدرات ادلهنية ومن األعمال : رئيس مصلحة األمانة العامة
 :اليت يقوم هبا صلد

 (الزبائن)استقبال الزيارات ادلدير  -
 استقبال ادلكادلات اذلاتفية ولتنظيمها للمدير  -
 تسيري وتنظيم ادلواعيد واالجتماعات، األعمال وادلشاركات للمدير -
 دراسة ادللفات وترتيبها -
 استقبال أو ارسال الفاكس إىل الشركات األخرى أو الشركات األجنبية  -

 :يهتم ىذا األخري ب: نيابة المدير اإلدارية والمكلف بالموارد البشرية

 حتديد األجور -
االىتمام بالعمال ترقيتهم وإعطائهم فرص للغياب   -

تنقسم إىل احملاسبة وادلالية تتم فيها عملية احملاسبة بصفة عامة حيث : نيابة المدير المكلف بالمالية والمحاسبة
 :يقوم ب

 استقبال ادللفات اخلاصة بادلالية وكذا احملاسبة -
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القيام بوضع ميزانية عامة للمؤسسة  -

 :تقوم ب: نيابة المدير المكلف بالجودة

 متابعة ادلادة ادلخزنة واحلفاظ على جودهتا ونوعيتها -
 (القمح بنوعيو اللني والصلب والشعري)استقبال ادلوارد الفالحية  -
 (ادلخازن)احلرص على ختزين ادلوارد يف أماكن مؤىلة لذلك  -

مسؤول عن ضمان عملية اإلنتاج بصيانة التجهيزات وصناعة قطع الغيار الضرورية : مصلحة التقنية والصيانة
 :لآلالت يف حالة تعطل أي آلة ويقوم ب

 متابعة صيانة مجيع ادلخازن -
 اصالح كل عطب موجود أو خيص ادلؤسسة مبا فيها الكهرباء، التلحيم، واألعمال ادليكانيكية  -

 :مصلحة االستغالل

 (ادلخابر)القيام بتحاليل أي معاينة ادلواد األولية  -
 االىتمام بالتخزين  -
 متابعة العمال -
 (من حيث ادليزان والنوعية)متابعة دخول وخروج احلبوب  -

 :يقوم ب: مصلحة األمن والوقاية

 ادلراقبة والتحكم يف تنظيم شاحنات النقل  -
 الوقاية من خالل التصدي للحوادث واحلرائق -

 :الشريك االجتماعي

 الدولة ىي ادلمول الوحيد واحلصري وبالتايل ليس ذلا شريك آخر أو شلول من غري الدولة

 :التمثيل الديمقراطي

 سنوات يتم جتديد شلثلي العمال وذلك عن 05يتمثل الدديقراطي يف التمثيل النقايب حيث أنو يف كل 
 .طريق انتخاب العمال فيم بينهم الختيار ادلمثل حيث يكون مبشاركة كل العمال وادلرشحني يكونون من العمال
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 UCAعرض القوائم المالية للمؤسسة اتحاد التعاونيات الفالحي : المبحث الثاني 

 أصول UCA ميزانية مؤسسة :(06)جدول رقم

 2012 2013األصول 

االهتالكات القيم الخامة 
والمؤونات 

القيم الصافية لقيم الصافية 

    األصول غري اجلارية  

    فارق الشراء 

 51.480,00 32.604,00 18.876,00 51.480,00التثبيتات غري ادلادية 

    التثبيتات ادلادية 

 44.810,00 44.810,00  44.810,00أراضي 

  141.043,00 7.254.298,00 7.395.342,00مباين 

,1.500.296.414تثبيتات مادية أخرى 
00 

670.583.341,
00 

829.713.072,00 883.531.816,00 

    تثبيتات شلنوح امتيازىا 

  4.700.849,00  4.700.849,00تثبيتات جاري إصلازىا 

    التثبيتات ادلالية 

السندات ادلوضوعة 
موضع ادلعادلة 

    

ادلسامهات األخرى 
وحسابات الدائنة 

ادللحقة 

33.278.399,85 3.868.000,00 29.410.399,85 29.410.399,85 

    سندات أخرى مثبتة 

القروض واألصول ادلالية 
األخرى غري اجلارية 
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ضرائب مؤجلة على 
األصول 

    

رلموع األصول غري 
اجلارية 

1.545.767.295,
00 

681.724.516,
00 

864.042.779,00 913.038.505,85 

    األصول اجلارية 

ادلخزونات اجلاري 
إصلازىا  

8.625.797.00  8.625.797.00 10.979.582 ,00 

الديون الدائنة 
استخدامات شلاثلة 

    

,1.982.173.365الزبائن 
00 

1.568.381,00 1.980.604.984,
00 

2.049.976.142,
72 

 89.696.624,06 121.476.312,00  121.476.312,00ادلدينون اآلخرون 

 4.156.981,95 1356861.00  1356861.00الضرائب  

    األصول اجلارية األخرى 

    ادلوجودات وما دياثلها 

توضيفات وأصول مالية 
جارية 

    

 12.445.646,40 41.433.369,00  41.433.369,00اخلزينة 

,2.153.507.325رلموع األصول اجلارية 
00 

1.568.381,00 2.153.507.325,
00 

2.167.254.977,
64 

, 683.292.897 3700843002.00رلموع العام لؤلصول 
00 

3.017.550.104,
00 

3.080.293.483,
49 

 UCAالوثائق الداخلية لمؤسسة : المصدر

 

 



ةعرض القوائم المالية للمؤسسة اتحاد التعاونيات الفالحي: الفصل الثالث   
 

101 
 

  خصومUCA ميزانية مؤسسة :(07)جدول رقم

 2012 2013الخصوم 

  األموال الخاصة 

 900.000,00 900.000,00رأس ادلال الصادر 

  رأس ادلال غري ادلطلوب 

 353.288.491,66 354.344.065.00العالوات واالحتياطات  

  فارق إعادة التقييم 

  فارق ادلعادلة 

 3.471.521,36 (8.018.005,00)النتيجة الصافية 

 (34.933.762,74) (34.933.762,74)ترحيل من جديد –رؤوس األموال اخلاصة األخرى 

 322.726.250,28 312.292.297,00 1المجموع 

  الخصوم غير الجارية 

 337.133.077,60 325905419.00 القروض والديون ادلالية 

   (المؤجلة والمرصودة لها)الضرائب 

  الديون األخرى غري اجلارية 

 430.625.717,61 402.619.417,00ادلؤونات وادلنتجات ادلدرجة يف احلسابات سلفا 

 679.287.135,80 767.758.795,21 2مجموع الخصوم غير الجارية 

  الخصوم الجارية 

 1.970.764.448,77 1.971.214.742,00ادلوردون واحلسابات ادللحقة 

  الضرائب 

 19.043.989,23 5.518.228,00الديون األخرى  

  خزينة اخلصوم 
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 1.989.808.438,00 1.976.732.970.00مجموع الخصوم الجارية 

 3.080.293.483,49 3.017.550.104,00مجموع العام للخصوم 

 UCAالوثائق الداخلية لمؤسسة : المصدر

 ضرورية دلختلف قارئ القوائم ادلالية لكوهنا تسمح باستيعاب جيد 2013يعترب تفسري حسابات ميزانية الدورة 

ال سيما تلك اليت  (UCA)كما ىي مقدمة يف حسابات مؤسسة احتادية التعاونية الفالحية  (عناصر)للعناوين 

 .((2013ختص التغريات ادلهمة وادلعلقة بادلوضوع النقاط التفسريية لعناصر ادليزانية 

 :التفسيرات

 من  2013 و 2012خالل دوريت يف القيمة الصافية  قيمت التثبيتات الغري مادية اخنفاض -

  دج 32.604,00 إىل دج51.480,00

 (جدول ادليزانية أصول)       

.  دج44.810,00 بقيمة 2013 و 2012 ثبات قيمة األراضي خالل دوريت -

  (جدول ميزانية أصول)       

 .دج 56.818.743,56اخنفاض يف قيمة تثبيتات ادلادية األخرى يف القيمة الصافية مببلغ -
.  دج29.410.399,85ادلسامهات األخرى واحلسابات الدائنة ادللحقة بقيت ثابتة بقيمة  -
دج راجع إىل الرتاجع يف ادلبيعات خالل دورة 69.371.158,68 يفسر اخنفاض يف قيمت ذمم الزبائن  -

 .2012 مقارنة بدورة 2013

. دج2.800.120,39بقيمة  2012 بالنسبة ل الضرائب يف أصول ادليزانيةتراجع يف  -

 :مالحظة

نظرا ألمهية الوثائق الداخلية للمؤسسة مل نقوم بتفسري مجيع ادلعلومات ادلالية ادلوجودة يف ادليزانية          
 .، لعدم دتكن ادلؤسسة من تقدمي لنا ميزان ادلراجعة كملحق(األصول، اخلصوم )
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 CRجدول حسابات النتائج : المطلب الثاني

:  مالحظة

ىذا ادلطلب حيتوي على جدول واحد فقط ىذا ال يعين أنو ناقص امنا زلتواه زلصورا يف ىذا ادلضمون  

 UCA حسابات النتائج لمؤسسة :(08) جدول رقم

 2013 2012 

.159.278رقم األعمال  143 ,00 177.325.090,87 

  تغري ادلخزونات ادلنتجات ادلصنعة واجلاري تصنيعها 

  اإلنتاج ادلثبت  

  اعانات االستغالل 

 177.325.090,87 159.278.143,00انتاج السنة المالية 

 (10.716.620,18) (14.545.370,00)ادلشرتيات ادلستهلكة  

 (35.290.579,74) (36.534.159,00)اخلدمات اخلارجية واالستهالكات األخرى 

 (46.007.199,92) (51.079.529,00)استهالك السنة المالية 

 131.317.890,95 108.198.609,00القيمة المضافة لالستغالل 

 (117.607.283,57) (127.187.052,00)أعباء العاملني 

 (156.674,00) (630.001,00)الضرائب والرسوم وادلدفوعات ادلماثلة 

 13.553.933,38 19.618.444,00الفائض الخام لالستغالل 

 71.422.269,16 92.137.328,00ادلنتجات العملياتية األخرى 

 (87.841,34) (1.239.346,00)األعباء العملياتية األخرى 

 (85.138.054,90) (00, 8.478.445)ادلخصصات لالىتالكات 

 5.680.785,19 5.530.000,00اسرتجاع على خسائر القيمة وادلؤونات 
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 5.431.091,49 (7.974.907,00)النتيجة العملياتية 

  ادلنتوجات ادلالية 

 (1.959.570,13) (43.097,00)األعباء ادلالية 

 (1.959.570,13) (43.097,00)النتيجة المالية 

 3.471.521,36 (8.018.005,00)النتيجة الجارية قبل الضرائب 

  الضرائب الواجب دفعها عن النتيجة العادية 

  عن النتائج العادية  (تغريات)الضرائب ادلؤجلة 

 254.428.145,22 180639465.00مجموع منتجات األنشطة العادية 

 (250.956.623,86) (188.657.470,00)مجموع أعباء األنشطة العادية 

 3.471.521,36 (8.018.005,00)النتيجة األنشطة العادية 

   (جيب تبيينها) (منتجات)عناصر غري العادية 

   (جيب تبيينها) (أعباء)عناصر غري عادية 

  النتيجة غير العادية 

 3.471.521,36 (8.018.005,00) صافي النتيجة السنة المالية

 UCAالوثائق الداخلية لمؤسسة : المصدر
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 UCAجدول تدفقات الخزينة وتغيرات األموال الخاصة لمؤسسة : المطلب الثالث

:  مالحظة

. ىذا ادلطلب حيتوي على جدولني فقط ىذا ال يعين أهنما ناقصان امنا زلتوامها زلصورا يف ىذا ادلضمون

 UCAجدول تدفقات الخزينة لمؤسسة : (09) جدول رقم

 2013 2012 

  تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية 

 240.356.648,36 311.514.599,93التحصيالت ادلقبوضة من عند الزبائن 

 (185.441.578,78) (209.600.790,58)ادلبالغ ادلدفوعة للموردين والعاملني 

 (22.235.124,23) (17.324.666,68)الفوائد وادلصاريف ادلالية األخرى ادلدفوعة 

 (1.292.453,75) الضرائب عن النتائج ادلدفوعة 

 31.387.491,60 84.589.142,47تدفقات أموال اخلزينة قبل العناصر غري العادية 

 21.159,14 590.181,24تدفقات أموال اخلزينة ادلرتبطة بالعناصر غري العادية 

 31.408.650,74 85.179.323,71 (أ)صافي التدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة االستغالل 

  تدفقات الخزينة المتأتية من عمليات االستثمار 

 (7.029.634,97) (4.986.502,39)ادلسحوبات عن اقتناء التثبيتات ادلادية أو غري ادلادية 

  التحصيالت عن عمليات بيع التثبيتات مادية أو غري مادية 

  ادلسحوبات عن اقتناء التثبيتات ادلالية 

  التحصيالت عن عمليات بيع تثبيتات مالية  

  الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات ادلالية  

  احلصص واألقساط ادلقبوضة من النتائج  

التدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار 
 (ب)

(498.502,39) (7.029.634,97) 
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  التدفقات الخزينة المتأتية من عمليات التمويل 

  التحصيالت يف أعقاب اصدار أسهم 

  احلصص وغريىا من التوزيعات اليت مت القيام هبا  

  التحصيالت ادلتأتية من القروض 

 (24.825.984,08) (51.205.097,95)تسديدات القروض أو الديون األخرى ادلماثلة 

 (24.825.984,08) (51.205.097,95) (ج)تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل 

  تأثري وتغريات سعر الصرف على السيوالت وشبو السيوالت 

 (446.968,31) 28.987.723,37 (ج+ب+أ)تغير أموال الخزينة للفترة 

 12.892.614,71 12.445.646,40أموال الخزينة ومعادالتها عند افتتاح السنة المالية 

 12.445.646,40 41.433.369,77أموال الخزينة ومعادالتها عند اختتام السنة المالية 

 (446.968,31) 28.987.723,37تغير أموال الخزينة 

 (3918489.67) 37.005.728,61المقربة مع النتيجة المحاسبية 

 UCAالوثائق الداخلية لمؤسسة : المصدر

 UCA لمؤسسة  تغيرات األموال الخاصة:(10) جدول رقم

عالوة رأسمال المؤسسة  
االصدار 

االحتياطات والنتيجة فارق إعادة التقييم فارق التقييم 

 328.767.757,23    900.000,00 2011 ديسمبر 31رصيد في 

     تغري الطريقة احملاسبية 

     تصحيح األخطاء اذلامة 

     إعادة تقييم التثبيتات 

األرباح أو اخلسائر غري مدرجة يف 
احلسابات يف حساب النتائج 

     

 (10.413.028,31)    احلصص ادلدفوعة 



ةعرض القوائم المالية للمؤسسة اتحاد التعاونيات الفالحي: الفصل الثالث   
 

107 
 

     زيادة رأس ادلال 

 3.471.521,36    صايف نتيجة السنة ادلالية 

 321.826.250,28    900.000,00 2012 ديسمبر 31رصيد في 

     تغري الطريقة احملاسبية 

     تصحيح األخطاء اذلامة 

     إعادة تقييم التثبيتات 

األرباح أو اخلسائر غري مدرجة يف 
احلسابات يف حساب النتائج 

     

 2.415.947,79    احلصص ادلدفوعة 

     زيادة رأس ادلال 

 8.018.005,24    صايف نتيجة السنة ادلالية 

 311.392.297,25    900.000,00 2013 ديسمبر 31رصيد في 

 UCAالوثائق الداخلية لمؤسسة : المصدر
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 :خالصة الفصل الثالث

حاولنا من خالل ىذا الفصل التطرق إىل نشأة مؤسسة احتاد التعاونيات الفالحية و أخد حملة تارخيية 
، و قمنا بتفسري بعض البنود األصول واخلصوم 2012/2013عليها، وقد تطرقنا لبعض الوثائق الداخلية ذلا لسنة 

من حيث ارتفاع واخنفاض يف القيم الصافية لسنتني متتاليتني وتطرقنا أيضا إىل جدول حسابات النتائج، تدفقات 
 .UCAاخلزينة، وتغريات األموال اخلاصة، ومن ىذه اجلداول ديكن معرفة وضعية ادلؤسسة 
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 :الخاتمة العامة
، وكان IAS/IFRSحاولنا من خالل تناولنا دلوضوع عملية ادلعايرة احملاسبة وفق ادلعايري احملاسبية الدولية 

زبصصي يف ادلعيار األول عرض القوائم ادلالية، معاجلة إشكالية البحث اليت تدور حول كيفية تكييف القوائم ادلالية 
وفق ادلعايري احملاسبية الدولية، فمن أجل ذلك قمنا دبعاجلة ىذا ادلوضوع من خالل اجلمع بني الدراسة التطبيقية من 

جهة و الدراسة ادليدانية من جهة أخرى، انطالقا من فرضيات البحث و باستخدام األساليب و األدوات ادلشار 
 .إليها يف ادلقدمة

 احملاسبية، القواعد من رلموعة واليت ىي  الدولية احملاسبة معايريقمت يف ىذه ادلذكرة تسليط الضوء على 
 العمليات قياس يف ادلعاجلات ذبانس لتحقيق أساسي كمرشد استخدامها على والتعارف عليها اإلتفاق يتم

 جودة ذات معلومات إنتاج إىل وهتدف أعمالو، ونتائج للكيان ادلايل ادلركز على توثر اليت والظروف واألحداث
، فادلعايري تساعد على ضمان ادلصداقية وادلالئمة ادلعلومات احملاسبية منها ادلستفيدة األطراف إىل وإيصاذلا عالية

من خالل ربقيق شكل موحد للقوائم ادلالية حىت تتمتع بالقبول العام الدويل وسبكن مستخدمي ىذه القوائم من 
 .ازباذ القرارات ادلناسبة عند االعتماد على ادلعلومات اليت أعدة وفق ادلعايري ادلالئمة

 :الدراسة نتائج
 العملية والنتائج البحث، خالل من إليها ادلتوصل النظرية النتائج :النتائج من نوعني بني منيز أن علينا

 .إرباد التعاونيات الفالحية للمؤسسة ادلالية القوائم عرض خالل من إليها ادلتوصل ادليدانية
 :النظرية النتائج_ 1

 :من خالل ىذا البحث نلخص النتائج التالية 

 وتشمل ادلالية، القوائم إعداد عند األعمال مؤسسات طرف من اعتمادىا يتم قواعد ىي احملاسبية ادلعايري
 عام، بشكل الدولية احملاسبة م توموضوعات بعدة تتعلق اليت الالزمة التوجيهات و الوصفية والقواعد ادلعايري

 ادلعايري تشمل اليت و عليها االتفاق يتم اليت القواعد ىذه اإلفصاح، و والعرض والتقييم، القياس وباألخص
 ادلالية القوائم على تؤثر اليت األحداث و العمليات قياس يف التجانس لتحقيق أساسي كمرشد تعترب احملاسبية

 لصفة ابواكتس، وتتميز بعدة خصائص كامنها ادلستفيدة األطراف إىل ادلعلومات تلك وإيصال النقدية، والتدفقات
 نتيجة دلا تقدمو من ، ومن خصائصها ادلرونة قدرهتا على ربقيق االمجاع، وغري إجبارية أي التنظيمية القانونية أو

 .حلول ترضي سلتلف مستعمليها
إعداد تساعد على  ، حيثربديد و قياس األحداث ادلالية للكيانمن أمهية ادلعايري احملاسبية أهنا تقوم ب

 .قوائم مالية قابلة للفهم و ادلقارنة سواءا زلليا أو دوليا
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لكي نتمكن من اإلدلام جبميع اجلوانب ادلتعلقة دبعايري احملاسبية الدولية ، قمنا بتجميع ادلعايري يف من خالل حبثنا و
 حيث قسمت إىل أربع ادلالية بادلعلومات متعلقة معايري إذن لدينا أصناف كصنف متعلق جبانب أو موضوع معني

 : أصناق 

 .ادلالية بالقوائم ادلتعلقة ادلعايري -
 .اإلضافية ادلالية بادلعلومات ادلتعلقة ادلعايري -
 .ادلوحدة ادلالية البيانات -
 .القطاعية ادلعايري -

 : قسمت إىل مخسة أصناف احملاسيب والتسجيل بالتقييم اخلاصة  ادلعايريو

 .ادلالية غري األصول تقييم -
 .ادلالية غري اخلصوم تقييم -
 .ادلالية واخلصوم األصول تقييم -
 .النتائج تقييم -
 .الصرف وأسعار العملة قيمة يف التغري -

تعترب ادليزانية تصوير لوضع ادلايل أو احلالة ادلالية للمؤسسة، و ذلك يف فًتة زمنية معينة، وتنقسم إىل جانبني، 
جانب األصول وجانب اخلصوم، وتكمن أمهيتها يف توفري ادلعلومات عن طبيعة و مقدار االستثمارات يف أصول 

 .ادلؤسسة، والتزامات ادلؤسسة لدائنيها و حق ادلالك يف خصوم ادلؤسسة

 يعترب ،ادلالية السنة خالل الكيان من ادلنجزة وادلنتوجات لألعباء ملخص بيانقائمة حسابات النتائج ىي 
 .الزمن من زلددة لفًتة ادلؤسسة عمليات جناح يقيس الذي التقرير فهو ادلالية، القوائم بني من أمهية األكثر

 األموال، واستخدام مصادر عن وضوحا أكثر معلومات تقدم أهنا ا حيث من النقدية التدفقات قائمة أمهية تربز
 ادلستثمرين النقدي التدفق قائمة،تساعد جدا سلتصرة بصورة وادليزانية النتائج حسابات من كل تعرضها واليت

 الفعلية، النقدية التدفقات عن معلومات وتوفر ادلستقبلية، النقدية التدفقات تقييم يف األخرى واألطراف والدائنني
 ادلتوقع النمو سبويل على القدرة ومدى وسبويل االستثمارات، التوزيعات لسداد ادلتوفرة النقدية تقييم يف تساىم كما
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 التدفقات صايف و الدخل صايف بني االختالف أسباب ربديد يف الداخلية، وتساعد ادلصادر من للمشروع
 .النقدية

 يف ادلصادر تعدد مع ولكن ادليزانية، وبني النتائج حسابات بني الربط حلقةتعترب قائمة تغريات األموال اخلاصة 
 .ومصادره التغري ىذا مسببات لتوضيح منفردة قائمة زبصيص توجب اخلاصة األموال تغري

، بكوهنا ربتوي على معلومات ادلالية القوائم إعداد أجل من ادلستعملةتسمح ادلالحق بفهم معايري التقييم 
 جبائية قانونية، اقتصادية، :وىي للمؤسسة، أبعاد أربعة ادللحق يف ادلوجودة ادلعلومات وزبصأساسية ذات داللة 

 .واجتماعية
 :النتائج النظرية _ 2

ان مؤسسة إتحاد التعونيات الفالحية تعرض القوائم المالية حسب النظام المحاسبي المالي و  -
 .المعايير المحاسبية المتعارف عليها

تتمتع مؤسسة إرباد التعاونيات الفالحية بوضعية مالية ضعيفة حيث أدى هبا ذلك إىل خسارة، نظرا  -
 .لًتاجع يف نتيجة السنة ادلالية

 .إن ادلؤسسة رباول يف تطوير نفسها، من أجل تقدمها و استمرارىا -
 

 :اختبار الفرضيات
من خالل طريقة معاجلتنا للموضوع و اليت اعتمدنا خالذلا على الدراسة النظرية و الدراسة ادليدانية، توصلنا 

 :أثناء اختبارنا للفروض إىل ما يلي
ادلعايري احملاسبية الدولية يف أهنا تساعد على ضمان مصداقية و خبصوص الفرض األول ادلتضمن أن أمهية  -

مالئمة ادلعلومات احملاسبية من خالل ربقيق شكل موحد للقوائم ادلالية تتصف بصفة القبول العام الدويل، 
فقد ربققت مع كشف على أمهية ادلعايري أخرى فمن خالذلا يتم إعداد قوائم مالية قابلة للفهم و ادلقارنة 

 .سواءا زلليا أو دوليا
بتقسيمت ادلعايري احملاسبية الدولية اىل ادلعايري ادلتعلقة بادلعلومات ادلالية و معايري أما الفرض الثاين ادلتعلق  -

اخلاصة بالتقييم و التسجيل، فقد ربققت ألن من خالل ىذا التقسيم الحظنا أن جاءت ادلعايري من أجل 
 .تلبية االحتياجات ادلختلفة دلستعملي القوائم ادلالية

 يكمن ىدف القوائم ادلالية يف ادلساعدة على توفري ادلعلومات ادلفيدة للعديد من اجلهات الفرض الثالث -
هبدف ازباذ القرارات ألولئك ادلستخدمني الذين ليس لديهم اليت ذلا عالقة بالوحدة االقتصادية فقد ربقق 
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السلطة أو القدرة أو اإلمكانيات على طلب ادلعلومات مباشرة من الوحدة االقتصادية، إىل جانب 
 .ادلستخدمني من داخل الوحدة االقتصادية

القوائم ادلالية ادلوجودة يف النظام احملاسيب ادلايل ىي ادليزانية، حسابات و فيما يتعلق بالفرض الرابع أن  -
النتائج، جدول تدفقات النقدية ، جدول تغريات األموال و ادلالحق، فقد ربققت ىي التالية ألن خالل 

 .تيين النظام احملاسيب ادلايل قام بإختصارىا من سبعة عشر قائمة إىل مخسة قوائم
 

  :االقتراحات
 ميكن ،ادليدانية الدراسة ونتائج النظرية الدراسة على وبناءا ادلوضوع، جوانب دلختلف دراستنا خالل من

 :وىي التوصيات من جبملة خنرج أن
 احملاسبة ال مجيف العمال مجيع لفائدة موجو يكون أن فيجب التكوين، ادلرحلة ىذه يف بو التكفل جيب ما أىم -

 التكوين إسًتاتيجية إعتماد مع النوعية على اإلمكان قدر الًتكيز جيب كما م،توومسؤوليا متومستويا دبختلف
 .الدولية احملاسبية ادلمارسات إىل ادلسندة اجلديدة احملاسبية وادلمارسات الثقافات لًتسيخ ادلدى طويل

 بعض خربات من واإلستفادة النظر وجهات لتبادل الدولية، وخاصة وادللتقيات والندوات ادلؤسبرات تكثيف -
 .الدولية احملاسبة معايري انتهاج يف سباقة كانت اليت واألجنبية العربية الدول

 من لالستفادة العامل عرب احملاسبة دلهنة ادلمارسني ذبمع اليت الدولية واذليئات ادلنظمات إىل اإلنضمام يف اإلسراع -
 .النامية الدول من وخاصة ألعضائها اذليئات ىذه مثل تقدمها اليت التقنية وادلساعدات ادلزايا سلتلف

 ىذه توفرىا دلا عليها، العاملني وتدريب للتجربة وإخضاعها إختيارىا بعد اآليل، اإلعالم بربامج اإلستعانة -
 .واجلهد للوقت اقتصاد من الربامج

 البيداغوجية، والطرق التعليم برامج مستوى ربسني من انطالقا احملاسيب والتكوين التعليم منظومة إصالح -
 .احملاسيب والتكوين التعليم منظومة على والتأىيل ادلتواصل التكوين مفهوم وإدخال
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 :أفاق البحث في الموضوع 
احملاسبة وفق ادلعايري احملاسبية الدولية حيث زبصصنا  (توحيد)تناولنا من خالل ىذا البحث، موضوع عملية ادلعايرة 

يف ادلعيار األول ادلتمثل يف عرض البيانات ادلالية، حاولنا تسليط الضوء على معرفة كل ما يتعلق بادلعايري احملاسبية 
الدولية من مفهومها و سبب ظهورىا اىل تصنيفاهتا بالتفصيل، وتناولنا أيضا القوائم ادلالية اخلمس مفهومها، 

 .أمهيتها، مكوناهتا، عرضها، وكيفيت إعدادىا من خالل ذكر ادلعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها يف القوائم ادلالية
 كلها إليها التطرق بوسعنا يكن مل مهمة جوانب على وحيتوي خصب ادلوضوع ىذا أن الحظنا الدراسة ىذه وأثناء
 .الدراسة حلدود نظرا
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المراجع 

: المراجع باللغة العربية_1
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، الدار التحليل المالي ألغراض تقييم ومراجعة األداء واالستثمار في البورصةأمني السيد أمحد لطفي، - 
 .2005اجلامعية، مصر، 

المحاسبة المالية القياسو التقييم و اإلفصاح المحاسبي وفق للمعايير المحاسبية الدولية و أمحد نور، - 
 .2003، الدار اجلامعية، مصر، العربية والمصرية

، أطروحة دكتوراه دولة، غري منشورة، كلية التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدوليةحواس صالح، - 
 .2008العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة الزائر، اجلزائر، 

المحاسبة الدولية إلعداد التقارير المالية المصادق عليها مجعية اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني، - 
 .2008، جمموعة أبو غزالة، عمان، األردن،01/01/2008في

، إثراء للنش و التوزيع، الطبعة األوىل، عمان، 2007خالد مجال اجلعارات، معايري التقارير ادلالية الدولية- 
 .2008األردن، 

 .2009خليل عواد أبو حشيش، احملاسبة ادلقدمة، الطبفة األوىل، دار وائل للنشر، األردن،- 
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، المحاسبة المتوسطةدونالد كيسو، جريي وجيانت، تعريب أمحد حامد حجاج و سلطان احملمد السلطان، - 
 .1999اجلزء األول، دار ادلريخ للنشر، الرياض، ادلملكة العربية السعودية، 
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، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع و تطور الفكر المحاسبي مدخل نظرية المحاسبةرضوان حلوة حنان، - 
 .2001دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، عمان األردن، 
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المحاسبة العامة أصول و مبادئ و آليات سير الحسابات و فقا للنظام المحاسبي المالي عاشور كتوش،  -
(SCF)،2003،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، اجلزائر. 

. 1990، دار السالسل للنشر و التوزيع، الكويت،نظرية المحاسبةعباس مهيدي الشريازي، - 

، الدار اجلامعة، دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدوليةالحديثةطارق عبد العال محاد، - 
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2010. 
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 :الرسائل الجامعية
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