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   اإلهداء      
     بسمك اللهم رب السموات واألرض، فالق األنوار وجاعل الليل والنهار رفع الصالة والسالم على 
سيدنا محمد المختار، اللهم أتي نفسي تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت واليا وموالها، اللهم إني 
أعوذ بك من علم ال ينفع ومن قلب ال يخشع ومن دعوة ال يستجاب لها والشكر هلل الذي أنعم علينا 
بالتوفيق، اللهم ال  علم لنا إال ما علمته لنا، أنت موالنا ونحن عبادك تستجيب دعوتنا، وترحم عبادك 

 الصالحين سبحانك يا رب إرحمنى

 :                                أهدي هذا العمل المتواضع إلى

 من ال يمكن األرقام أن تحضي فضائلها إلى أعز ما أملك إلى من أرضعتني لبن الحنان، وسقتني ماء 
 "أمي"الحياة، إلى من تطلب أيامي بقربها، وسعد قلبي بهنائها، إلى أعلى كائن في الوجود 

  إلى من كان لي سندا طوال الحياة، ورعرعني مع الوجود، ولم يبخل عليا بالنفس والنفيس، وأعطاني أمل 
 اللهم أحفظهم لي وحفظ كل الوالدين"أبي"الحياة وسهر من أجل تفوقي إلى قرة عيني

   وإلى من ترعرعت معهم ونما غصني بينهم، أخوتي وإخواني

   إلى كل األهل واألقارب من قريب ومن بعيد، وكل أصدقائي وأحبابي خاصة نعيمة وحفيظة

   إلى كل من أنار لي درب الطريق في سبيل تحصل ولو قدر بسيط من المعرفة، وإلى كل األساتذة الكرام     



       تشكرات

  الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا الشكر على أداء هذا المشوار ووفقا 

إلى إنجاز هذا العمل قد ال تؤدي الكلمات معناها بصدق، وقد ال ٌكون االعتراف فً 

،على " بوشٌخً بوحوص"مستوى اإلقرار بالجمٌل والشكر لألستاذ المحترم والمهذب 

التوجٌه وتقدٌم النصائح الثمٌنة التً قدمها لنا ،أشكره جزٌل الشكر وأحً فٌه تلك 

الشخصٌة الممٌزة بكل ما تحمله من أخالقٌات وروح سامٌة تعبدا وٌتمٌز بكرمه ،ولم 

 ٌبخل علٌنا بعلمه ومعرفته 

جزٌل الشكر الذي أطرنا فً المٌدان  "مصطفى "   كما ال أنسى أن أشكر وأحً األستاذ 

التطبٌقً،وأشكره على  االستقبال  واالبتسام فً األوجه وعمل مجهودا كبٌرة فً تقدٌم 

المعلومات ومنح لنا كل الوثائق التً تتعلق بموضوعنا من أجل إنهاء مشوارنا ،  أشكره 

 .من كل قلبً وأتمنى له النجاح فً حٌاته الٌومٌة والعملٌة، وأشكر كل عمال المؤسسة 

األستاذ "   وأشكر جمٌع أساتذة جامعة عبد الحمٌد بن بأدٌس ،وأشكر مدٌر المكتبة 

 .    ،على مساعدتنا وأتمنى له الصحة والعافٌة وطول العمر"مهدي محمد 
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مقدمة عامة    

    شهد العالم جطىزا اكخصادًا مخالخم خالل اللسن السبع ألاخير مً اللسن الحالي، كان لها اوعكاطاث واضحت 

على بِئت ألاعمال والخىظُماث الاكخصادًت التي جضمها، فامخدث وشاطاتها بعض الىخداث الاكخصادًت لخخجاوش 

الحدود إلاكلُمُت، واهدشسث فسوعها في مخخلف أهداء العالم، وظهسث جكخالث اكخصادًت عمالكت، وجصاًد الاهخمام 

باالطدثماز ألاحىبي، خاصت في الدول الىامُت، كل هره العىامل باإلضافت ئلى اخخالف املمازطاث املداطبُت مً 

دولت ئلى أخسي، وما ًيخج عنها مً مخاطس أدث ئلى جصاًد الاهخمام بالخىخُد املداطبي الري ًإدي ئلى جىخُد اللغت 

وجبني مفاهُم ومصطلحاث، حعاٍزف واخدة، وجىخُد املبادب وطسق العمل، وئعداد املعلىماث وإلافصاح عنها 

وجىخُد أشكال اللىاةم املالُت، وئهخاج معلىماث مفُدة ذاث مصداكُت كابلت للملازهت، حظاعد مظخخدميها على 

. اجخاذ اللساز، وجىفير كىاةم مالُت مالةمت وملبىلت دولُا

   ومً خالل جطبُم املعاًير املداطبُت الدولُت مً طسف الكُاهاث والخكخالث الاكخصادًت والدول التي جسغب في 

س هظامها املداطبي، لخىاكب مخطلباث العصس . جطٍى

   وهى ما حعل الكثير مً املىظماث والهُئاث الدولُت تهخم بمىضىع الخىخُد املداطبي، والخىافم املداطبين 

الدولُين كاألمم املخددة، مىظمت الخعاون والخىمُت الاكخصادًت وإلاجداد ألاوزوبي، خُث هخج عً هرا الاهخمام 

. العدًد مً املداوالث الساةدة والتي خلصذ واهصهسث حمُعا في هدُجت واخدة هي جبني املعاًير املداطبُت الدولُت

.  أخرث هره املعاًير مكاهت لها كبيرة في العدًد مً املجاالث في دول العالم ككل

   ومع هرا الاججاه املخىامي للعىملت أو جبني معاًير املداطبت الدولُت بشكل متزاًد على مظخىي العدًد مً دول 

ت بشكل عام جفاعال ئًجابُا ومضطسدا مع البِئت  العالم والالتزام بخطبُم هره املعاًير، جخفاعل البِئت الجصاةٍس

س  الدولُت في املجاالث الاكخصادًت والاحخماعُت والظُاطُت وغيرها، وكد خلم هرا الخفاعل هخاةج ئًجابُت، ولخطٍى

هرا الخفاعل وشٍادجه وحعمم مجاالجه في حىاهب أخسي مكملت، وبما أن مهمت املداطبت هي مجال آخس ًترادف مع 

كيف ثتم ثطبيق :املجال الاكخصادي، اهطالكا مما طبم،  ومً خالل ما دزطىا ًمكً طسح إلاشكالُت الخالُت

  املحاسبة باملؤسسة؟

ىدزج جدذ هرا الظإل ألاطئلت الفسعُت الخالُت : ٍو

ما هى الهدف ألاطاس ي لللىاةم املالُت؟ -1
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ما هي أهمُت املعاًير املداطبُت الدولُت؟ -2

؟  الصعىباث التي جىاحهها مإطظت الاجداد الخعاوهُاث الفالخُتما هي أهم-3

: الفرضيات

: ومً خالل ما طبم وما دزطىا ًمكً إلاحابت عً الدظاؤالث الفسعُت

الهدف ألاطاس ي لللىاةم املالُت هي حمع البُاهاث والخأكد مً مدي صحتها ودكت املعلىماث لىللها بشكل طلُم -1

. للمظخفُد بها ومعسفت املظخىي املالي للمإطظت

جكمً أهمُت املعاًير املداطبُت الدولُت في أنها حظاعد ضمان مصداكُت ومالةمت املعلىماث املداطبُت مً خالل -2

. جدلُم مىخد لللىاةم املالُت

 .الصعىباث التي وحهتها املإطظت هي غُاب طىق مالي ًخميز بالكفاءةمً أهم املىضماث -3

: أسباب اختيار املوضوع

 :ال شك أن السغبت في اهجاش أي عمل له أطباب معُىت، فاخخُازها لهرا املىضىع ٌعىد ئلى

 أسباب ذاثية :

أهمُت املىضىع وجالؤمه مع جخصصىا؛   -

الاهخمام املتزاًد باملداطبت الدولُت لإلهخاج الاكخصادي وحشجُع الاطدثماز ألاحىبي؛   -

الشعىز بأهمُت املعاًير املداطبُت الدولُت؛   -

. السغبت في إلاطالع والخىطع في املىضىع  -

 أسباب موضوعية :

مداولت الفهم والخعمم أكثر في املعاًير املداطبُت الدولُت ومعسفتها؛   -

مداولت ئعطاء هظسة عً اللىاةم املالُت؛   -
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الخعسف بكُفُت جطبُم املعاًير املداطبُت الدولُت؛   -

معالجت مخخلف املشاكل وألاخطاء التي كد جسجكبها املإطظت؛   -

املُىل الشخص ي خىل مىاضُع املداطبت؛ 

. مداول معسفت واكع املداطبت

: أهمية البحث

جخمثل أهمُت البدث، في الخعسف على املبادب املداطبُت املىخدة، والخعسف على املعاًير املداطبُت الدولُت، 

والخطسق ئلى معسفت هماذج اللىاةم املالُت، والخعسف أًضا على املإطظاث املدلُت التي جطبم املعاًير املداطبُت 

. الدولُت

: أهداف البحث

: باإلضافت ئلى إلاحابت عً الدظاؤل السةِس ي في إلاشكالُت، فان هره الدزاطت تهدف ئلى

معسفت جلظُماث املعاًير املداطبُت الدولُت بالخفصُل؛   -

ئبساش مدي أهمُت املعاًير املداطبُت الدولُت إلعداد كىاةم مالُت كابلت للفهم وامللازهت؛   -

معسفت املبادب املداطبت املىخدة عاملُا؛   -

ادة اللُمت املضافت للجامعت؛   - ٍش

: املنهج املتبع

  مً أحل جدلُم ألاهداف الدزاطت، وإلاحابت على الدظاؤل السةِس ي والفسعي، والخخُاز الفسضُاث، كمىا 

باطخخدام املىهج الىصفي، وذلك عىد كُامىا بخعٍسف املداطبت وعسض مبادئها، ومعسفت اللىاةم املالُت، باعخبازه 

عبر عنها حعبيرا كُفُا وكمُا، واملىهج  صفها بشكل دكُم َو أوظب املىاهج في دزاطت الظاهسة مدل البدث،ٍو

. الخدلُلي للُامىا بخدلُل الىخاةج والدزاطاث املُداهُت

: الدراسات السابقة
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 ئن املىضىع الري دازطىاه لم ًدزض مً كبل بكثرة في البدىر واملركساث، جىحد مركسة لِظاوع واخدة دزطذ 

ىحد كخابين لشعُب شىىف،دزض فُه هفع املىضىع  مداطبت املإطظت طبلا للمعاًير املداطبت الدولُت، ٍو

. 2009، والجصء الثاوي كان في طىت 2008بأطلىب مخخلف عىا ودزض فُه حصأًً، الجصء ألاول كان في طىت 

: حدود الدراسة

كمىا بدزاطت مىضىعىا هرا وحمع املعلىماث عىه مىر كبىله أي في هىفمبر، كمىا بجمع : من حيث الزمان

. املعلىماث عىه ووضع خطت له والبدث عً دزاطت مُداهُت، ودزاطت مضمىهه ئلى غاًت أواخس مازض

كان مجال الدزاطت في خدود مظخغاهم والجامعاث املجاوزة لها وفي مإطظت الاجداد الخعاوهُاث : من حيث املكان

. الفالخُت للحبىب

: صعوبات البحث

: مً خالل معالجخىا لهرا املىضىع كد صدفىا بعض الصعىباث هركس منها

كلت املساحع والبدىر الجامعُت املالةمت مع مىضىعىا؛   -

صعىبت وضع خطت مخىاشهت ؛   -

. صعىبت ئًجاد دزاطت مُداهُت مالةمت مع املىضىع  -

: ثقسيمات البحث

كمىا بخلظُم بدثىا ئلى زالزت فصىل خُث أن كل فصل :  مً خالل ما طبم ذكسه ازجأًً ئلى الخلظُم الخالي

ًخضمً زالر مباخث، خُث جىاولىا في الفصل ألاول كل مً املفاهُم ألاطاطُت للمداطبت، ودزاطت عامت 

للمإطظت وأصىافها، وعسض هماذج الكشىفاث املالُت، والفصل الثاوي جىاولىا فُه املعاًير املداطبت الدولُت 

خضمً كل مً ماهُت املعاًير املداطبُت الدولُت واملىظماث التي اطتهدفذ وضع جدظين للمعاًير املداطبُت  ٍو

الدولُت وئحساءا الخطبُم، والفصل الثالث دزاطت خالت عً اجداد الخعاوهُاث الفالخُت للحبىب خُث كمىا 

 .بخلدًم املإطظت، وعسض كشىفاتها املالُت، ودزاطت خالتها الاحخماعُت
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ثمهيذ 

     جإحي ؤهمُت دساظت مداظبت اإلااظعت في وىن ؤن ؤهذاف الخىمُت الاكخصادًت، لِعذ راث داللت ما لم جىً 

زمت وظاثل وؤدواث لخدلُلها،وحلخبر مداظبت اإلااظعت مً بين ؤهم ألادواث والىظاثل مً خاللها ًمىً 

ت بال في  جدلُم الفلالُت، خاصت مم مشوس الاكخصاد الىػني مً مشهضي ال حهخم بالفلالُت واإلاشدودًت الخجاٍس

الذسحت الثاهُت، بلذ ألاهذاف الاحخماكُت،بلى هـام اكخصادي خلُلي ؤٌو اهخماماجه هى الفلالُت في الدعُير 

. وهفاءة اظخلماٌ اإلاىاسد اإلاخاخت

     مً هىا حاءث الظشوسة بلى بًجاد جىافم دولي مً ؤحل اظخلماٌ لغت مداظبُت مىخذة لدعهُل كشاءة 

اللىاثم اإلاالُت، وإلاا ال الىصٌى بلى جىخُذ مداظبي كالمي واظم الىؼاق، وجضداد ؤهمُت هزا الؼشح خاصت برا 

ت، ش  كلمىا ؤن الؼلب كلى اإلاللىماث ؤصبذ ٌؽيل اللىصش ألاظاس ي في اجخار اللشاساث الاظدثماٍس بما ؤن الخلاٍس

. اإلاالُت الحالُت غير مخجاوعت وجخخلف باخخالف ألاهـمت اإلاداظبُت وهزا ما ؼيل كاثلا ؤمام اإلااظعاث

     ومً هزا اإلاىؼلم ظىدىاٌو في هزا الفصل ؤلاػاس اإلافاهمي إلاداظبت اإلااظعت، مفاهُم كامت خٌى اإلاداظبت 

.  ومفاهُم وؤظغ خٌى اللىاثم اإلاالُت هما ظيخؼشق بلى دفاجش اإلاداظبت ، واإلااظعت،

:     ومً هزا اإلاىؼلم هبين الىلاغ الشثِعُت الخالُت للفصل

 افاهيم  شاشية للمداشملة : املدح  ألاول

 اؤشصة ألاأصىافها : املدح  لثاوي

 عشض  لكشوف  االية: املدح  لثالح

 

 

ل

لللل

ل

ل

 

 

ل
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  افاهيم  شاشية للمداشملة: املدح  ألاول

 .   ؿهشث اإلاداظبت بؽيل مىـم مم اختراق ألاسكام واخخُاس الىلىد وىخذة للُاط اللُم العلم والخذماث

ب وجلخُص ول وؽاغ اإلااظعت  الخذفلاث، الخبادالث، اللملُاث،:وحلخبر كلم ؤو فً ًلىم بجمم وحسجُل وجبٍى

لت مىـمت حلخمذ  .  هـام مداظبي دكُم ومخياملعلىوهزا في دفاجش اإلاداظبت، بؼٍش

ماهية  اداشملة : اؼلل  ألاول

مفهوم  اداشملة ألاثؼوسها : لفشر  ألاول

:لمفهوم  اداشملة -1

: حلاٍسف كذًذة للمداظبت هزهش منها

التي ًمىً الخلبير  اإلاداظبت هـام بكالمي حهخم باللملُاث التي ًلىم بها مخخلف ألاكىان الاكخصادًين،-1-1

 1.كليها بالىلىد

بملنى ؤجها خعاب ًلىم كلى هـام مً  ًمىً اللٌى بصفت مبذثُت بإن اإلاداظبت وظُلت مىـمت للحعاب،-1-2

خم في ؤػاس مجمىكت مً اإلابادت واإلافاهُم اإلاعخلشة، اللىاكذ وألاصٌى اإلاىؼلُت، دبم في ؼإهه ظلعلت مً  ٍو ٍو

 2.بغُت جدلُم ؤهذاف ملشوفت ومدذدة ؤلاحشاءاث اإلاىخـمت،

واهذ اإلاداظبت كىذ وؽإتها جلخصش كلى كملُاث معً الذفاجش فلؽ بدُث ًخم بمىحب هزا الىـام 1-3

بها خعب فلعفت ملُىت زم جلخُصها في اللىاثم اإلاالُت  حسجُل ألاخذار الاكخصادًت راث ألازش اإلاالي زم جبٍى

. وؤخيرا جفعير الىخاثج ؤو مخشحاث هـام معً الذفاجش

حسجُل، جصيُف، جلخُص،  :وبمىحب ما ظبم ًمىً ؤن حلشف اإلاداظبت هىـام معً الذفاجش بإجها كملُاث

 3.جفعير

يي للمداظبين اللاهىهُين1975وفي كام 1-4 حلٍشف حذًذا للمداظبت جم مً خالله (AICPA)كذم اإلاجخمم ألامٍش

ثوفير  اعلومات  لتي يمكً أن ثكون ر ت فائذة في  ثخار  للش س ت ":جدذًذ هذف اإلاداظبت كلى ؤجها

 4".الاكحصادية ألاأهه إر  ثم ثوفيرها شحدلم مزيذ  مً  لشفاه الاجحماعي

 

ل

                                                           
بدون ط، بدون سنة  الساحة المركزٌة بن عكنون الجزائر، دٌوان المطبوعة الجامعٌة،  ،"المحاسبة العامة للمؤسسة"محمد بوتٌن،- 1

 .1: ، صالنشر
 ، 2003بدون ط، دار الجامعة الجدٌدة للنشر اإلسكندرٌة، ،"أصول المحاسبة المالية" محمد عباس بدوى، عبد الحً مرعى،- 2

  .7:ص
 .15:ص ،1،2001ط عمان، دار صفاء للنشر والتوزٌع، ،"أصول المحاسبة"سامر عدنان الشرٌف ،- 3
 .16:ص ،1،2001ط مؤسسة الورق للنشر والتوزٌع، عمان،، "نظرية المحاسبة" ٌوسف محمود جربوع،- 4
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:لثؼوس  اداشملة-2

وؽإث اإلاداظبت في مىؼلت خىض البدش اإلاخىظؽ، وواهذ جلخصش كلى هؽىف مداظبت هإداة بزباث وطبؽ 

. ممخلياث اإلالىن ومشاكبت خشهت مخاصن اإلاىاد

ت التي وطلىها كام -فلىذ ألاؼىسٍين ق م في مصش في 2900جم طبؽ ؤمىاٌ اإلايؽأث بفظل الىخابت اإلاعماٍس

م والشومان،.كهذ الفشاكىت وان هـامهم ؤهثر جؼىسا . فلذ ؤهخف بخىزُم الذًىن فلؽ وبؽيل كشض ي ؤما ؤلاغٍش

ووان هزا بفظل اهخلاٌ هـام  وفي اللشن الثالث كؽش بذؤ بمعً دفاجش مىـمت مً كبل الخجاس ؤلاًؼالُين،

ت اللُذ اإلاضدوج كلى ًذ  ألاسكام اللؽشي ؤو هـام ألاسكام اللشبُت خعب الدعمُت الحالُت في ؤوسوبا وؿهشث هـٍش

ت في كام  في 1494اإلاخترق ؤلاًؼالي لىكا باؼُلى، في اللشن الخامغ كؽش فيان ؤٌو هخاب ٌؽشح هزه الىـٍش

 1.ؤظغ ؤٌو ملهذ مداظبي في هفغ اإلاذًىت 1581مذًىت البىذكُت وفي كام 

وهدُجت لخؼىس حجم اإلاؽشوكاث الاكخصادًت واهفصاٌ اإلالىُت كً ؤلاداسة ؿهشث ؤهىاق حذًذة مً الحعاباث، 

وللذ جىحه الاهخمام مىز اللشن الخاظم كؽش بلى جؼىس اإلاداظبت مهىُا وؤوادًمُا ورلً هدُجت للذة كىامل 

 :وؿشوف اكخصادًت مً ؤهمها

. ؿهىس الثىسة الصىاكُت الىبري -               

. ؿهىس احعاق الؽشواث اإلاعاهمت   -          

. فشوض الظشاثب كلى ألاشخاص والؽشواث   -          

 2.ؿهىس الؽشواث واإلااظعاث راث اإلاىافم اللامت  -            

 :مملادئ  اداشملة : لفشر  لثاوي

خفم كليها مم معخلملي اللىام  جلترح اإلابادت اإلاداظبت في ألاصل مً ػشف اإلاخخصين مً خبراء وهُئاث ٍو

. اإلاالُت وممثلي مخخلف ألاوؽؼت الاكخصادًت 

ورلً مهما )جخصف هزه اإلابادت باللىة اللاهىهُت ولً جدف البُاهاث اإلاداظبت اإلالذمت مً ػشف اإلااظعت 

واهذ حذًت وصذق اإلاداظبين الزًً بدىم اإلاهىت ًداولىن داثما جلذًم صىسة صادكت لىطلُت اإلااظعت 

  3باللبٌى بال برا زبذ ؤن اإلابادت اإلاخفم  كليها مؼبلت بالحشف الىاخذ (مخمثلت في اللىاثم اإلاالُت

 

 

                                                           
1
 .16:ص ، مرجع سبق ذكره ،"أصول المحاسبة" سامر عدنان الشرٌف،- 

 .19:ص مرجع سبق ذكره، ،"نظرية المحاسبة" ٌوسف محمود جربوع،-  2

  .34:مرجع سبق ذكره، ص ،"المحاسبة العامة للمؤسسة"محمد بوتٌن، 3-
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: مً اإلابادت ألاظاظُت اإلاداظبت اإلاخلاسف كليها كمىما 

 : مملذأ  شحمش سية  ليشاغ--2-1-1

لت وكذ جيىن غير مدذودة  لت خُث ؤن خُاتها ػٍى جيؽإ اإلااظعت مً ؤحل مضاولت وؽاػها باظخمشاس وإلاذة ػٍى

يبغي كليها الخؼلم بلى اإلاعخلبل دون هُت الخىكف والخصفُت   ٍو

اتها   هزا اإلابذؤ ؤظاط كىاكذ الخلُُم ولىالء الخخلف ؤؼياٌ اللىام اإلاالُت وسبما مدخٍى

 : مملذأ  شحلاللية  لذألاس ت ألا لىحائج  لذألاسية-2-1-2

كالكت هزان اإلابذآن باإلابذؤ العابم كالكت مباؼشة ًشغب معخلملى البُاهاث اإلاداظبت بمخخلف ؤهىاكهم في 

: جضوٍذهم بيخاثج دوسٍت

ت  ؤي خُاة اإلااظعت هخاثج بلى )هخاثج اإلااض ي وجلذًشاث اإلاعخلبل مما ًادي بالظشوسة بلى ججضثت الاظخمشاٍس

. ؼهشا (12)فتراث حعمى ول فترة الذوسة اإلاداظبت جخإلف الذوسة اإلاداظبت مً 

:لمملذأ  شحلش سية  لوخذة  لىلذية-2-1-3

وكلُه حسجل  ٌلخبر هزا اإلابذؤ ؤن كُمت وخذة الىلىد معخلشة وال جخإزش كُمتها الؽشاثُت بخغيراث الىاكم اإلالاػ،

خُت  . مما ٌعمذ بجمم كملُاث دوساث مخخلفت بلظها مم بلع . اللملُاث بلُمتها الفللُت الخاٍس

: مملذأ ثملات أألا  شحمش سية  لؼشق  اداشبية-2-1-4

ٌلخبر هزا اإلابذؤ ؤن ػشق الدسجُل والخلُُم اإلاداظبُت زابخت مً دوسة بلى ؤخشي وول الخغُير ًجب ؤلاكالن كىه 

شه للمىافلت كلُه، . وفي حمُم الحاالث ًجب ؤن ال ًازش ؤبذا كً مذي صذق وظالمت الحعاباث وجبًر

 :مملذأ  لليذ  ازدألاج-2-1-5

ت كلى مبذؤ اللُذ اإلاضدوج إلاا له مً فىاثذ هبيرة في  حلخمذ اإلاداظبت  اللامت هغيرها مً اإلاداظباث اللصٍش

. اهدؽاف ألاخؼاء

حعاوي مجمىق اإلاسجلت في اإلاذًً مم مجمىق  في ول كملُت مداظبُت حسجُل، ٌؽترغ في اللُذ اإلاضدوج،

 1.ؤي جىاصن الحعاباث ورلً باليعبت ليل كملُت اإلاسجلت في الذاثً،

 

 

 

                                                           
 .35،36: مرجع سبق ذكره ، ص ص ،"المحاسبة العامة للمؤسسة" محمد بوتٌن، - 1
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 :مملذأ أخصً  لملياهات أألا  اوطوعية-2-1-6

ذ ألاخذار اإلاالُت التي جمذ في اإلايؽإة ليي ٌعهل مشاحلتها والخإهذ مذي  ًلض ي هزا اإلابذؤ وحىد معدىذاث جٍا

صحتها بىاظؼت خبراء، ماهلين والخىصل بلى هخاثج هفعها في حمُم الحاالث لالبخلاد كً الخديز واإلاىطىكُت 

ت لللُاط اإلاداظب بعبب اكخماد اللُاط اإلاداظبي كلى كذد هبير مً ألاصذاف راث كالكت ودون  طشوٍس

. مىطىكُت اللُاط اإلاداظبي فةن مصالح بلع اإلاعخفُذًً كذ جخلشض للخؼش

: مملذأ إلافصاح-2-1-7

ًلصذ بهزا اإلابذؤ بإهه كىذ بكذاد اللىاثم اإلاالُت للميؽإة ًجب كذم بخفاء ؤي بُاهاث ؤو مللىماث مداظبُت 

. كذ جلحم ؤطشاس باإلاعخفذ وغير الخديز

: وليي ًيىن ؤلافصاح جاما فُجب ؤلافصاح كً

. العُاظاث والؼشق اإلاداظبُت وجفصُلها-

.  اإلاللىماث ؤلاطافُت التي حعاكذ كلى جدلُل الاظدثماس ؤو جىضح خلىق الجهاث اإلاخخلفت-

. الخغير في العُاظاث والؼشق اإلاداظبُت اإلاؼبلت خالٌ العىىاث العابلت وؤزاس هزه الخغيراث-

. ألاصٌى والالتزاماث والخيالُف وؤلاًشاداث والخلهذاث الؼاسثت اإلالامالث اإلاالُت التي ال جشجبؽ باليؽاغ-

 :مملذأ  لحيؼة ألا لحزس-2-1-8

ٌلني الحُؼت ؤخز الخعاثش اإلاخىكلت بلين الاكخباس كبل خذوثها ما الحزس فهى كذم ؤخز ألاسباح اإلاخىكلت في 

لض ي هزا اإلابذؤ ؤهه في خالت الاخخُاس بين ؤظلىبين مداظبُين ؤو ؤهثر مً  الحعبان بال كىذ جدللها فلال، ٍو

ألظالُبه اإلاداظبُت، اإلالبىلت كبٌى كاما فُفصل ألاظلىب الزي ًـهش خلىق اإلالىُت بإكل اللُم ؤي الـهىس 

 1 .ألاصٌى وؤلاًشاداث بإكل اللُم وبؿهاس ؤلالخيزاماث واإلاصشوفاث بإكلى اللُم

 :مملذأ الاعتر ف باإليش د-2-1-9

مً اإلالشوف ؤن ؤلاًشاد هى ؤخذ اللىاصش ألاظاظُت في اللىاثم اإلاالُت، وكذ ظبم ؤن ؤوضحىا ؤن الؽشوغ 

 2.اللامت التي ًجب جىافشها لالكتراف اإلاداظبي ألي كىصش مً كىاصش اللىاثم اإلاالُت

 

 

 

                                                           
1
 .35، 34:ص ص ،2008مؤسسة وراق للنشر والتوزٌع، بدون ط،، "مبادئ وأساسيات علم المحاسبة"سلٌمان مصطفى الدالهمة،  

 .125:ص مرجع سبق ذكره،نظرية المحاسبة، " ٌوسف محمود جربوع،- 2
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دفاثش  اداشملة : اؼلل  لثاوي

: جخم الذوسة اإلاداظبُت كلى زالزت مشاخل هي

دفتر  ليومية : لفشر  ألاول

 1.وهي اإلاعدىذاث الثبىجُت اإلابرسة ليل كملُاث الدسجُل اإلاعدىذاث اإلاداظبُت ؤظاط ول حسجُل،

ت بؽيل  (اإلااظعت)ًمعىه الخاحش هى دفتر كاهىوي بلضامي،:دفتر الُىمُت-(1 لُثبذ فُه اللُىد واللملُاث الخجاٍس

خُا ًىم بُىم . مفصل ومشجب جشجِبا جاٍس

خ،:ٌعؼش دفتر الُىمُت بالصفت والؽيل الزي ٌعمذ بـهىس اإلاللىماث الالصمت:حعؼير دفتر الُىمُت-(2  الخاٍس

، الؼشف الذاثً، الؼشف اإلاذًً، .                                 ؼشح اللملُت باخخصاس اإلابلغ اإلاخذاٌو

):                للذألاولللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللصوسة مً دفتر  ليومية                                          (للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1-1

م،:  اصذس                 46:ص  ، 1992بذون غ، الجضاثش، اإلااظعت الىػىُت للىخاب، ،" اداشملة  لعامة مذخل"  مىصىس كبذ الىٍش

:ل  لبصيؽ ألا لليذ  اشهلاللُذ-3

. هى الزي ًخيىن مً خعابين فلؽ ؤخذهما مذًً وؤخش داثً:اللُذ البعُؽ-3-1

 2 . .هى الزي ًخيىن مً ؤهثر مً خعابين،ظىاء في اإلاذًً ؤو الذاثً:اللُذ اإلاشهب-3-2

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .52: ص مرجع سبق ذكره ، ،"المحاسبة العامة للمؤسسة" محمد بوتٌن،- 

2
 .48، 46،47:ص ص ص مرجع سبق ذكره ، ،"المحاسبة العامة مدخل" منصور عبد الكرٌم،- 

    امللـــــــــــــــــغ          لمليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان سكم  لحصــــــــــــــــاب 

مذيً د ئً         ثاسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ مذيً د ئً 

..............ل|حل

.................ل|                         ح

.........ل         ششح  لليذ

ل
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 :مثاو

لت 5000دج،مصاٍسف اللماٌ 400خذماث الىلل :حسجُل اإلاصاٍسف الخالُت دج الذفم جم بالؼٍش

 .مً البىً%50مً الصىذوق،%50:الخالُت

:ل لحل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل(2-1): للذألاولللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل             عمليات دفتر  ليومية 

م،: اصذسلللللللللللللللللللللللللللللل  .48: هفغ اإلاشحم العابم،ص  مىصىس كبذ الىٍش

دفتر  شحار : لفشر  لثاوي

ٌلخبر دفتر ألاظخار السجل الشثِس ي إلاجمل الحعاباث التي لخصذ فيها مخخلف اللملُاث اإلاالُت في صىستها لل

م الترخُل مً دفتر الُىمُت . النهاثُت كً ػٍش

ومً البذًهي ؤن ال وللم كذد اللملُاث اإلاالُت التي ًمىً اللُام بها خالٌ الذوسة اإلاداظبُت، وبالخالي كذد 

 1.الصفداث اإلامىً جخصُصها ليل خعاب في دفتر ألاظخار

 

 

 

 

 

 

                                                           
دٌوان المطبوعات الجامعٌة، بن عكنون ، "المحاسبة العامة أصول ومبادئ وفق للمخطط المحاسبي الوطني"عاشور كتوش،-1

  .62:، ص2003الجزائر ، بدون ط، 

 امللغ  لمليان   سكم  لحصاب 

خ مذًً داثً  مذًً داثً                      جاٍس

هلل  620

اإلاعخخذمين 

                                   البىً 

                                  الصىذوق 

......         بزباث اإلاصاٍسف فاجىسة سكم

400 

5000 

                      2700 

                     2700 
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ل وهلل اإلابالغ اإلاذًىت والذاثىت مً دفتر الُىمُت بلى الحعاباث بذفتر ألاظخار، خُث  لترخيل  ٌلخبر كملُت جدٍى

ًشخل ول مبلغ مذسج بخاهت اإلاذًً في دفتر الُىمُت بلى الجاهب اإلاذًً مً الحعاباث بذفتر ألاظخار،  

 1. هزلً ًشخل ول مبلغ مذسج بخاهت الذاثً بذفتر الُىمُت بلى الجاهب الذاثً مً الحعاب بذفتر ألاظخارو

 :مثاو

خ لللللللللللللللللللللللل2007|1|1فُما ًلي كُذ الُىمُت اإلاثبذ بذفاجش ًىمُت ؼشهت العالم بخاٍس

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل(3-1:)  للذألاولللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكيذ  ليومية°

 179:ؤمين العُذ ؤخمذ لؼفي،مشحم ظبم رهشه،ص -: اصذسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل:ًخم جشخُل ػشفي كُذ الُىمُت العابم بلى خعاباث دفتر ألاظخار التي جخإزش بزلً اللُذ كلى الىدى الخالي

دفتر  شحار                                  

( 4-1) للذألاول:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللأشهم سأس  ااو/ثشخيل ح°

لللللل

     مذيً 

ل

   د ئً 

       لشصيذ 

ل

     لحاسيخ         لملياهات 

ل2007-1-1أشهم سأس  ااو |حل1000000لل1000000

 179:ؤمين العُذ ؤخمذ لؼفي،مشحم ظبم رهشه،ص -: اصذسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل(5-1) للذألاوللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لىلذية / لترخيل إلى دفتر  شحار ح°

ل

   مذيً 

ل

   د ئً 

       لشصيذ 

 مذيً          د ئً 

       لحاسيخ        لمليان 

ل2007|1|1 لىلذية | حل100000لللللل100000ل
. 179: هفغ اإلاشحم العابم،ص،"إعذ د  للو ئم  االية في طوء معايير  اداشملة"ؤمين العُذ ؤخمذ لؼفي،:                           اصذس

ل

ل

                                                           
، 1،2008 دار نشر الثقافة، اإلسكندرٌة، ط،"إعداد وعرض القوائم المالية في ضوء معايير المحاسبة"أمٌن السٌد أحمد لطفً،-1

  .178:ص

       لحاسيخ   لحصابات ألاثفصير  لعمليات  د ئً       مذيً 

لل100000للللل

ل1000000

 لىلذية |مً ح

أشهم سأس  ااو |            ح

ل2007|1|1

مدٌن             دائن
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ميز ن  اش جعة : لفشر  لثالح

خظمً حمُم الحعاباث التي لم جلفل ظىاء مذًىت ؤو داثىت  هى هؽف ؤو كاثمت ٌلذ في جهاًت ول ظىت مالُت ٍو

ورلً في واكم دفتر ألاظخار ودفاجش ألاظخار اإلاعاكذة بدُث ًيىن لهزه الذفاجش خعاباث بحمالُت في دفاجش 

. ألاظخار اللامت

. ًمىً ؤن ٌلز ميزان اإلاشاحلت في ؤي فترة صمىُت

  1الفىشة مً هزه اإلايزاهُت هى جىاصن الحعاباث اإلاذًىت والذاثىت

ؼلم كلى ميزان :ميز ن  اش جعة  هي كاثمت بيافت الحعاباث اإلافخىخت في ألاظخار وألاسصذة الخاصت بها، ٍو

اث الجش دًت مباؼشة بمصؼلح ميزان اإلاشاحلت اإلالذٌ، هما ًؼلم كلى  اإلاشاحلت اإلالذ بلذ جشخُل وافت الدعٍى

 2. ميزان اإلاشاحلت اإلالذ بلذ بحشاء وجشخُل كُىد ؤلاكفاٌ مباؼشة مصؼلح ميزان اإلاشاحلت بلذ ؤلاكفاٌ

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل(6-1:) للذألاولللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللميز ن  اش جعة °

 

                                       

 .64: ، هفغ اإلاشحم العابم،ص" اداشملة  لعامة أصوو ألامملادئ ألافم للمخؼؽ  اداشبي  لوػني"كاؼىس هخىػ،:ساصذ                          ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .149:مرجع سبق ذكره،ص، "أصول المحاسبة"سامر عدنان الشرٌف،- 1

.179: مرجع سبق ذكره،ص، "أعداد وعرض القوائم المالية في ضوء معايير المحاسبة" أمٌن السٌد أحمد لطفً،- 2  

         ألاسصذة 

   مذًً             داثً 

      اإلاجامم 

مذًً               داثً 

سكم الحعاب    البُان 
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:                                                       ًمىً جلخُص مشاخل الذوسة اإلاداظبُت في الؽيل الخالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

                                               (1-1): لشكل

 

. 226:هفغ اإلاشحم العابم،صل،"إعذ د ألاعشض  للو ئم  االية في طوء معايير مداشبية"ؤمين العُذ ؤخمذ لؼفي،: اصذس                            

ل

تحديد قياس والصفقات واألحداث      

               األخرى      

    قيود اليومية

 الٌومٌة

ٌومٌات المدفوعات والمقبوضات 

 النقدٌة

. الخ...ٌومٌة المشترٌات والمبٌعات  

 

القيود العكسية      

(اختٌارٌة)     

 

    ميزان المراجعة بعد اإلقفال                  

(اختٌاري)          

          اإلقفال     

(الحسابات االسمٌة)    

                      أعداد القوائم المالية

المٌزانٌة     -  

قائمة الدخل    -  

قائمة التدفقات النقدٌة    -  

قائمة التغٌرات فً حقوق الملكٌة    -  

 

            الترحيل

(شهرٌة عادة)األستاذ العام  

(ٌومٌات عادة)األستاذ المساعد   

    إعداد ميزان المراجعة

  التسوٌات

  المستحقات

 لمدفوعات المتقدمة

 البنود المقدرة

 

    قائمة تسوية اختيارية

           ميزان مراجعة معدل

                    الدورة المحاسبية
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ػمليعة ألاأهذ ف  اداشملة : اؼلل  لثالح

ػمليعة  اداشملة : لفشر  ألاول

بصفت كامت حؽير اإلاداظبت بلى اإلاجاٌ اإلالشفي الزي ًخخص بلُاط ؤوؽؼت الىخذاث الاكخصادًت وجىصُل لللل

. اإلاللىماث اإلاالُت بلى ألاػشاف اإلالىُت

    وكادة ما ًؼلم كلى اإلاداظبت لغت ألاكماٌ وبرا ما واهذ اللغت حلذ وظُلت اجصاٌ احخماكُت فمً اإلاىؼلي 

.  ؤن جخغير جلً اللغت لخلىغ الخغيراث كلى البِئت اإلادُؼت بها

   وكادة ما ًىـش بلى اإلاداظبت كلى ؤجها جخظمً زالر حىاهب خُث ؤجها حلخبر وؽاػا خذمُا، وهـاما وصفُا 

. جدلُلُا باإلطافت بلى ؤجها هـاما للمللىماث

:ل اداشملة هيشاغ خذمي-1

جضود اإلاداظبت ألاػشاف اإلاعخفُذة بمللىماث مالُت حعاكذهم كلى اجخار اللشاساث اإلاخلللت باظخخذام ؤو 

بخخصُص اإلاىاسد في ميؽإة ألاكماٌ الاكخصادًت ظىاء الهادفت للشبذ ؤو وخذاث الحيىمت ؤو في ؤي هُئاث 

. باالكخصاد اللىمي

:ل اداشملة هىظام ألاصفي ألاثدليلي-2

جدذد اإلاداظبت مجمىكت هبيرة مً ألاخذار واإلالامالث التي جصىف اليؽاغ الاكخصادي مً خالٌ كُاظها 

بها وجلخُصها . وجبٍى

:ل اداشملة هىظام للمعلومات-3

جلىم اإلاداظبت بخجمُم وجىصُل اإلاللىماث اإلاالُت اإلاخلللت بىخذة اكخصادًت بلى مذي واظم مً ألاشخاص 

 1.اإلاشجبؼت كشاساتهم وجصشفاتهم بزلً اليؽاغ

 

 

 

 

 

 

                                                           
.11،12:مرجع سبق ذكره ،ص ص،"إعداد وعرض القوائم المالية في ضوء معايير المحاسبة"أمٌن السٌد أحمد لطفً،-1   
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 أهذف  اداشملة: لفشر  لثاوي

بن الهذف ألاظاس ي هى جىفير اإلاللىماث اإلاالُت الالصمت إلاعخخذميها مً داخل اإلايؽإة وهي ؤلاداسة، وهزلً باقي 

: اإلايؽإة والتي كذ جدخاج بليها،وبالؼبم هزا الهذف ًخدلم مً خالٌ جدلُم ألاهذاف الخالُت

 ؛ ذة لها ؤٌو بإٌو  بزباث وحسجُل اللملُاث اإلاالُت مً واكم اإلاعدىذاث اإلاٍا

 جصيُف هزه اللملُاث خعب وكىكها؛ 

 ب اللملُاث خعب وكىكها؛  جبٍى

 اظخخشاج الىخاثج الخخامُت للشبذ ؤو الخعاسة؛ 

 جدلُل ؤظباب الخعاسة وسظم العُاظاث الىفُلت بلذم جىشاسها؛ 

 وطم اإلاشهض اإلاالي للمؽشوق؛ 

 ت؛  جدلُل الىخاثج واظخيباغ اإلاللىماث الظشوٍس

 1.بمذاد ؤلاداسة باإلاللىماث التي جدخاحها لشظم العُاظاث اإلاالُت اإلاعخلبلُت     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                           
1
 .17:مرجع سبق ذكره، ص،"أصول المحاسبة"سامر عدنان الشرٌف،- 
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 اؤشصة ألاأصىافها : املدح  لثاوي

، هما ًمىً اللٌى ؤن اإلااظعت وخذة اكخصادًت  Enterprise  بن ولمت ماظعت هي بالىاكم جشحمت لليلمت 

. لِعذ ملضولت كً الىاكم

مفهوم  اؤشصة : اؼلل  ألاول

جعشيف  اؤشصة : لفشر  ألاول

  م اإلااظعت هي حمُم ؤؼياٌ اإلاىـماث الاكخصادًت اإلاعخللت مالُا، هذفها جىفير ؤلاهخاج لغشض الدعٍى

مىً ؤن حلشف بإجها وخذة اكخصادًت  وهي مىـمت ومجهضة بىُفُت جىصق فيها اإلاهام واإلاعاولُاث، ٍو

ت واإلاادًت الالصمت لإلهخاج الاكخصادي   1.جخجمم فيها اإلاىاد البؽٍش

  ً اإلااظعت هي الىخذة الاكخصادًت التي جماسط اليؽاغ ؤلاهخاجي واليؽاػاث اإلاخلللت به مً جخٍض

 .وؼشاء وبُم مً ؤحل جدلُم ألاهذاف التي ؤوحذث اإلااظعت مً ؤحلها

 هي ول ميان اإلاضاولت وؽاغ اكخصادي ولهزا اإلايان سجالث : اإلااظعت هما ٌلشفها مىخب اللمل الذولي

 2.معخللت

  اإلااظعت همىـمت اكخصادًت واحخماكُت معخللت هىكا ما،جاخز فيها اللشاساث خٌى جشهُب الىظاثل

ت، اإلاادًت، اإلاالُت وؤلاكالمُت بغُت خلم كُمت مظافت خعب ألاهذاف   .             البؽٍش

 :مفاهيم  اؤشصة

 ًخمثل في بػاس ؤلاهخاج ؤي وخذة اكخصادًت وجىصَم اإلاذاخل:اإلااظعت وخذة لإلهخاج والخىصَم. 

 ت واإلداسة : اإلااظعت وخذة اكخصادًت ت كىغ بلع العلم والخذماث الغير ججاٍس جخميز بإجها ججاٍس

 .اللمىمُت 

 

 كُمت – كُمت اإلاخشحاث =بن اإلااظعت جدلم اللُمت اإلاظافت التي :اإلااظعت وخذة لخىصَم اإلاذاخل

    3 .اإلاذخالث

 

 

 

 

                                                           
1
 دٌوان المطبوعات الجامعٌة  الساحة المركزٌة، بن عكنون الجزائر، بدون ،"اقتصاد المؤسسة"إسماعٌل عرباجً،- 

 .11:،ص1996ط،
 .24:،ص2006 ،4دٌوان المطبوعات الجامعٌة الساحة المركزٌة، بن عكنون الجزائر،ط، "اقتصاد المؤسسة"عمر صخري،- 2
 .28: ، ص4،2009 دٌوان المطبوعات الجامعٌة، بدون بلد النشر، ط ،"اقتصاد وتسيير المؤسسة"عبد الرزاق بن حبٌب، - 3
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:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللأشو ق  اؤشصة°ل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 الذخل      اللمل                                            

              سكم اإلابُلاث                          جيالُف 

الؼاكت،مىاد ؤولُت                    

 

 

 جيالُف                            آلاالث           ظلم وخذماث                               

اإلاىاد     الفاثذة                                  

             اإلاالُت                                                     

ألاظىاق 

 لألظفل ألاظىاق لألكلى 

( 2-1) لشكللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

                                

                                                                                                                                              .29مرجع سبق ذكره ، ص، "اقتصاد وتسيير المؤسسة"عبد الرزاق بن حبٌب،:                                اإلاصذس

 جلىم بدؽغُل اللماٌ:اإلااظعت خلُت احخماكُت. 

 هىق العلم، همُت :جمثل مشهض اللشاساث الاكخصادًت التي جخص:اإلااظعت مشهض اللاساث الاكخصادًت

 .الخ...العلم، ألاظلاس

 تها وزلافتها:اإلااظعت همجمىكت بوعاهُت  1.ًمثل هٍى

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .34-29:ص-مرجع سبق ذكره ، ص، "اقتصاد وتسيير المؤسسة"عبد الرزاق بن حبٌب،- 

لمؤسسة  ا سوق السلع      

 وخدمات المؤسسة

 سوق الخدمات  

 والمواد      

 سوق تجهٌزات

سوق رؤوس  اإلنتاج    

 األموال     

 سوق العمل    

 أسواق المؤسسة



 اإلطار المفاهمي لمحاسبة المؤسسةالفصل األول                                        
 

 
21 

: خصائص  اؤشصة: لفشر  لثاوي

: مً الخلاٍسف العابلت ًمىً اظخخالص ما ًلي

  للماظعت شخصُت كاهىهُت معخللت مً خُث امخالهها لحلىق وصالخُاث  ؤو مً خُث واحباتها

 .ومعاولُاتها

 اللذسة كلى ؤلاهخاج ؤو ؤداء الىؿُفت التي وحذث مً ؤحلها. 

 ؤن جيىن كادسة كلى البلاء. 

 الخدذًذ الىاضح لألهذاف والعُاظت والبرامج وؤظالُب اللمل. 

 طمان اإلاىاسد اإلاالُت ليي حعخمش كملُاتها. 

 ال بذ ؤن جيىن اإلااظعت مىاجُت للبِئت التي وحذث فيها وحعخجُب لهزه البِئت. 

 اإلااظعت وخذة اكخصادًت ؤظاظُت في اإلاجخمم الاكخصادي. 

  ًجب ؤن ٌؽمل اصؼالح ماظعت بالظشوسة فىشة صواٌ اإلااظعت برا طلف مبرس وحىدها ؤو

 1 .جظاءلذ هفاءتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل

ل

ل

                                                           
 .25:مرجع سبق ذكره، ص، "اقتصاد المؤسسةعمر صخري، - 1
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أشكاو  اؤشصة : اؼلل  لثاوي

:        للماظعت ؤهىاق مخخلفت جبلا إلالاًير،وهما هي مىضحت في الؽيل الخالي

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 

                          

                                       

                                                                         

                                                                                                                  

                                                                                                    

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                         

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل(3-1) لشكلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل. كحصاد  اؤشصةمً بكذاد الؼالب اكخمادا كلى بظماكُل كشباجي،: اصذس

:ل اؤشصة(أصىاف)أهو ر

اث مخخلفت ومخىىكت ورلً باخخُاس كذة ملاًير : ًمىً ؤن جصىف اإلااظعاث خعب كذة هـٍش

ل .وملنى رلً ملشفت اهدعاب اإلااظعت: لحصييف خصل  لؼمليعة  للاهوهية

. حلىد ملىُت وظاثل ؤلاهخاج بلى الذولت : عامة

 1 .حلىد بلى ألافشاد،ؤي اإلااظعاث التي حلىد ملىُتها بلى ألافشاد:خاصة

ت ملُىت مً سؤط اإلااٌ:مخحلؼة  2.ٌعاهم فيها ول مً ألافشاد والذولت بيعب مئٍى

ل

ل

                                                           
 .9: ، مرجع سبق ذكره،ص "PCGالمحاسبة العامة أصول ومبادئ وفق "عاشور كتوش، 1
.7: مرجع سبق ذكره، ص،"المحاسبة العامة مدخل"منصور عبد الكرٌم،- 2 

أصىاف  اؤشصة 

ػبُلت اللاهىهُت  ػبُلت الاكخصادي 

 تصنيف المؤسسة

  عامة تجارٌة صناعٌة   مختلطة خدمات

 مالٌة

 فالحٌة

 كبٌرة متوسطة صغٌرة   خاصة

      طبٌعة الحجم      
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: ثصييف خصل معياس  لحلم

ورلً اكخمادا كلى كذد اإلاعخخذمين اللاملين باإلااظعت ؤو كلى سكم ألاكماٌ ؤو كلى سئط ألامىاٌ 

في ؤغلب -وواهذ حلخبر.وهىا ًمىً الخمُيز بين اإلااظعاث الىبيرة واإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت.اإلاعخلملت

. ملـم اإلااظعاث الىبيرة، ؼشواث وماظعاث كامت– ألاخُان 

: ثصييف خصل معياس  ليشاغ

. التي جلىم بؽشاء العلم والبظاجم وبُلها كلى خالها:ثجاسية

. ًلىم بخلذًم خذماث للغير بملابل هلذي: لخذمات

ل اإلاىاد ألاولُت وجصيُلها وبخشاحها كلى ؼيل بهخاج : لصىاعة م جدٍى ومهمتها خلم اللُمت اإلاظافت كً ػٍش

. وامل

. حهخم هزا الىىق باظخغالٌ ألاساض ي والثروة الحُىاهُت: لزس عية

 1.تهخم باإلااظعاث اإلاالُت ؤي اإلالامالث الىلذًت: االية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.13: مرجع سبق ذكره،ص،"اقتصاد المؤسسة" إمساعيل عرباجي،  
-

1
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ألاشائل ألاأهذ ف  اؤشصة : اؼلل  لثالح

ألاشائل  اؤشصة : لفشر  ألاول

: جخيىن اإلااظعت مً كذة وظاثل ؤهمها

 : لوشائل  لبششية-1

ت  (اإلااظعت)وجخإلف مً مجمىكت اإلاعخخذمين مً بػاساث هشثِغ الىخذة وسئظاء اإلاصالح الخلىُت وؤلاداٍس

. الخ...واإلاالُت ومً اللماٌ هخلىُين وكماٌ الى سؼاث وكماٌ ؤلاداسة

:  لوشائل  اادية-2

جلخني اإلااظعت وظاثل مادًت لخدلُم هذفها الخجاسي ؤو ؤلاهخاجي ورلً ما ًخؼلبه هذفها وحجمها 

. الخ...ووؽاػها،واألساض ي واإلاباوي وآلاالث 

 : لوشائل  االية-3

جظمً هزه الىظُلت اليؽاغ للماظعت بدُث حلخبر اللصب اإلادشن وكذ جىصكها اإلااظعت بين هلذًت البىً، 

ت، وبين اإلااظعاث اإلاالُت والخإمُىاث وبين الىلذًت في صىذوكها  1.مىدكت ؤو حاٍس

أهذ ف  اؤشصة : لفشر  لثاوي

مىز الاظخلالٌ بلى آلان وكبر مخؼؼاث الخىمُت الىػىُت تهذف العُاظت الىػىُت لإلهخاج كلى اإلاذي اإلاخىظؽ 

ل : واإلاذي الؼٍى

 الاظخلالٌ الاكخصادي؛ 

 بهخاج ظلم ملخذلت الثمً؛ 

 جلبُت خاحاث اإلاعتهلىين اإلادلُين؛ 

 سفم اإلاعخىي اإلالِؽت ألفشاد اإلاجخمم؛ 

 جدلُم كاثذ مىاظب كلى سؤظماٌ اإلاعدثمش ؤو جدلُم ملذٌ مً الشبذ؛ 

  ؛(الهذف هى الدؽغُل اليامل)امخصاص الفاثع في اللمالت 

 2الخيامل الاكخصادي كلى اإلاعخىي الىػني؛ 

 

  ًجللُل الصادساث مً اإلاىاد ألاولُت وحصجُم الصادساث مً الفاثع في اإلاىخىحاث النهاثُت ك

 3الحاحاث اإلادلُت؛

                                                           
.5:  مرجع سبق ذكره،ص،"المحاسبة العامة مدخل"منصور عبد الكرٌم،-   1  
.30: مرجع سبق ذكره،ص،"اقتصاد المؤسسة" عمر صخري،- 2  
 .31: مرجع سبق ذكره،ص،"اقتصاد المؤسسة"عمر صخري،- 3
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 الحذ مً الىاسداث وخاصت العلم الىمالُت . 

اإلااظعت الاكخصادًت مهما وان حجمها ؤو ػبُلت وؽاػها فةجها جيؽإ لغشض جدلُم غاًت ملُىت ؤو هذف 

. سثِس ي

 خالٌ مماسظت وؽاػهااحاخةجدلُم الاظخلماٌ الللالوي للمىاد الاكخصادًت ا . 

 ًش وجدعين هزا اإلالذٌ ظىت بلذ ؤخشي لجدلُم ؤكلى ملذٌ ممىً م  1.الشبدُت وجؼٍى

 عشض  لكشوف  االية: املدح  لثالح

 وهزا ما SCFوهزلً خعب  (IAFRS/IAS)كذ جم جصيُف اللىاثم اإلاالُت خعب اإلالاًير اإلاداظبت الذولُت 

. ظىف جخؼشق بلُه

مفهوم  للو ئم  االية  : اؼلل  ألاول

جعشيف  للو ئم  االية : لفشر  ألاول

  حلخبر اللىاثم اإلاالُت الىظُلت ألاظاس ي لإلبذاق اإلاالي كً اإلايؽإة، خُث ًىـش للمللىماث الىاسدة فيها

مىً هزلً الخلشف كلى الخغيراث  بإهه جلخبغ اإلاشهض اإلاالي للميؽإة وؤدائها اإلاالي وجذفلاتها الىلذًت، ٍو

في اإلاشهض اإلاالي وخلىق اإلالىُت، خُث ؤجها جمثل هخاثج اليؽاغ في اإلايؽإة خالٌ فترة صمىُت ملُىت، ؤو 

بلباسة ؤخشي هي ملخص همي لللملُاث وألاخذار اإلاالُت وجإزيراتها كلى ؤصٌى والتزاماث اإلايؽإة 

  2.وخلىق ملىُتها، وحلخبر ؤداة مهمت في اجخار اللشاساث اإلاالُت

  حؽيل اللىاثم اإلاالُت في مجملها مخشحاث هـام اإلاللىماث اإلاداظبي، وجىلعم هزه اإلاخشحاث بلى

وهي اللىاثم التي ًخلين كلى الىخذاث ؤن جلىم بةكذادها :ألاٌو كىاثم مالُت ؤظاظُت:كعمين

الذخل،الىطم :وؤلافصاح كنها بؽيل دوسي ختى جخذم اإلاعخفُذًً،والثاوي مىملت لللىاثم ألاظاظُت

 3.اإلاالي،الخغير في خلىق اإلالىُت

 

 

 

 

 

                                                           
دٌوان المطبوعات الجامعٌة، بن عكنون الجزائر، ، "رقابة تسيير المؤسسة في ظل اقتصاد السوق"خالص صافً صالح،- 1

 .19،20:،ص ص2،2010ط

. 93:، ص2008، 1للنشر وتوزٌع، عمان األردن، ط، "2007معايير التقارير المالية الدولية "خالد الجعرت،- 2  
.28:،ص1،2006دار المٌسرة للنشر والتوزٌع، عمان ،ط ، "تحليل القوائم المالية"مرٌد راضً خنفر،غسان فالح المطارنة،- 3  
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 لخصائص  لىوعية لللو ئم  االية : لفشر  لثاوي

  هي صفاث ججلل اإلاللىماث الىاسدة في اللىاثم اإلاالُت مفُذة للمعخخذمين، هما جىصف اللىاثم اإلاالُت غالبا 

بإجها جـهش بصىسة صادكت وكادًت ؤو جمثل بلذالت اإلاشهض اإلاالي وألاداء والخغيراث في اإلاشهض اإلاالي للميؽإة، ومم ؤن 

ؤلاػاس ال ًخلامل مباؼشة مم هزه اإلافاهُم بال ؤن جؼبُم الخصاثص الىىكُت ألاظاظُت وملاًير اإلاداظبت 

اإلاىاظبت ًترجب كلُه كادة كىاثم جـهش بصىسة صادكت وكادًت ؤو جمثل بلذالت هزه اإلاللىماث وجخمثل 

: الخصاثص الىىكُت ألاظاظُت في ألاحي

 (:Understandability) للابلية للفهم-ل1

    ؤن بخذي خصاثص ألاظاظُت للمللىماث الىاسدة باللىاثم اإلاالُت هي كابلُتها للفهم اإلاباؼش مً كبل 

اإلاعخخذمين،لهزا الغشض فةهه مً اإلافترض ؤن ًيىن لذي اإلاعخخذمين معخىي مللٌى مً اإلالشفت باألكماٌ 

.  واليؽاػاث الاكخصادًت واإلاداظبُت

(:لRelevance) االئمة-2

لخيىن اإلاللىماث مفُذة ًجب ؤن جيىن مالثمت لحاحاث صىاق اللشاساث وجيىن اإلاللىماث مالثمت كىذما جازش 

كلى اللشاساث الاكخصادًت للمعخخذمين بمعاكذتهم في جلُُم ألاخذار اإلااطُت والحاطشة واإلاعخلبلُت ؤو 

  1.كىذما جاهذ ؤو جصحح جلُُماتهم اإلااطُت

وجيىن اإلاللىماث مالثمت كىذما جفُذ في اجخار اللشاساث لذي كشاء اللىاثم اإلاالُت ومعاكذتهم في جلُُم 

. ألاخذار اإلاخلللت باإلايؽإة ظىاء واهذ ماطُت ؤم خاطشة ؤم معخلبلُت وبمياهُت بكماٌ الخيبااث

 (:Reliabiliy) اصذ كية-3

لخمذ كليها، وجدعم اإلاللىماث باإلاصذاكُت برا واهذ  لخيىن اإلاللىماث مفُذة ًجب ؤن جيىن مىزىكت فيها َو

خالُت مً ألاخؼاء الهامت والخديز ووان بةميان اإلاعخخذمين الاكخماد كليها همللىماث حلبر بصذق كما ًلصذ 

  2. ؤن حلبر كىه ؤو مً اإلاخىكم ؤن حلبر كىه

 (:Comparability) للابلية للملاسهة-4

ً كلى ملاسهت اللىاثم اإلاالُت للميؽإة غير الضمً مً ؤحل جدذًذ الاججاهاث  ًجب ؤن ًيىن اإلاعخخذمين كادٍس

 3.في اإلاشهض اإلاالي وفي ألاداء

 

 
                                                           

.50،51: مرجع سبق ذكره، ص ص،"إعداد وعرض القوائم المالية في ضوء معايير المحاسبة"أمٌن السٌد أحمد لطفً، - 1  
.274، ص1،2008دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، ط، "المحاسبة الدولية ومعاييرها"القاضً، مأمون حمدان، -  2  
.55:مرجع سبق ذكره، صإعداد وعرض القوائم المالية في ضوء معايير المحاسبة، "أمٌن السٌد أحمد لطفً، -   3
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  لغشض ألا هذ ف  شاشية لللو ئم  االية:ل اؼلل  لثاوي

ل لغشض مً  للو ئم  االية: لفشر  ألاول

  ال ٌلخبر بكذاد وكشض اللىاثم اإلاالُت الخؼىة ألاولى في اللملُت اإلاداظبُت، بال بجها حلذ هلؼت البذاًت اإلاالثمت 

فاللىاثم اإلاالُت هي الىظاثل التي بمىحبها جىلل بلى ؤلاداسة وألاػشاف اإلالىُت صىسة مخخصشة . لذساظت اإلاداظبت

. كً ألاداء واإلاشهض اإلاالي ألي وخذة اكخصادًت

  الىاجج النهاجي لللملُت اإلاداظبُت فإن اللاست الزي ًخفهم مدخىي ومظمىن جلً اللىاثم ظىف ًذسن ؤهمُت 

ب وجلخُص اللملُاث . الغشض مً الخؼىاث ألاولُت وهي حسجُل وجبٍى

ت جلً اللىاثم اإلاالُت والتي غالبا ما حلذ في صفداث كلُلت في بجها جلخص وافت اإلاللىماث التي     وجبذوا كبلٍش

. جخظمنها مئاث ؤو آالف الصفداث التي جخيىن منها السجالث والذفاجش اإلاداظبُت الخفصُلُت 

 1.هما حعاكذ ؤًظا في بؿهاس هخاثج اظخخذام ؤلاداسة للمىاسد اإلاخاخت لها

:    ولخدلُم هزا الهذف فةن اللىاثم اإلاالُت بُاهاث كً ألاحي

 ؛  ألاصٌى

 الالتزاماث؛ 

 خلىق اإلالىُت؛ 

 ؤلاًشاداث واإلاصشوفاث مخظمىت ألاسباح والخعاسة؛ 

 الخغيراث ألاخشي في خلىق اإلالىُت؛ 

 2.الخذفلاث الىلذًت 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.77:مرجع سبق ذكره،ص ،"إعداد وعرض القوائم المالية في ضوء معايير المحاسبة"أمٌن السٌد أحمد لطفً،-  1  
78:نفس المرجع السابق،ص،  -2  
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 هذ ف  شاشية لللو ئم  االية : لفشر  لثاوي

  تهذف اللىاثم اإلاالُت بلى جىفير مللىماث خٌى اإلاشهض اإلاالي وألاداء والخغيراث في اإلاشهض اإلاالي للميؽإة جيىن 

. مفُذة إلاعخخذمين مخىىكين في صىم اللشاساث الاكخصادًت

  جدلم اللىاثم اإلاالُت اإلالذة لغشض الحاحاث اللامت لغالبُت اإلاعخخذمين ولىً اللىاثم اإلاالُت ال جىفش داثما 

وافت اإلاللىماث التي ًمىً ؤن ًدخاحها اإلاعخخذمين لصىم اللشاساث الاكخصادًت، ألن هزه اللىاثم حلىغ بلى 

. خذ هبير آلازاس اإلاالُت لألخذار العابلت وال جىفير بالظشوسة مللىماث غير مالُت

  وجـهش اللىاثم اإلاالُت هزلً هخاثج معئىلُت ؤلاداسة ؤو مداظبت ؤلاداسة كً اإلاىاد التي ؤودكذ لذحها وهاالء 

اإلاعخخذمىن الزًً ًشغبىن بخلُُم معئىلُت ؤلاداسة ؤو مداظبت ؤلاداسة بهما ًلىمىن بزلً مً ؤحل صىم 

كشاساث اكخصادًت كذ جظم، كلى ظبُل اإلاثاٌ كشاساث الاخخفاؾ باظدثماساتهم في اإلايؽإة ؤو بُلها ؤو ما برا واهىا 

 1.ظُلُذون  حلُين ؤلاداسة ؤو بخالٌ بداسة ؤخشي مدلها

:   وسد ؤلاػاس الزي ؤكذجه لجىت اإلالاًير اإلاداظبت الذولُت إلكذاد اللىاثم اإلاالُت ؤن اللىاثم اإلاالُت تهذف بلى

  وألاداء والخغيراث في اإلاشهض اإلاالي للميؽإة وجيىن مفُذة إلاعخخذمين 2 اشهز  االيجىفير اإلاللىماث خٌى،

ت  .مخىىكين في صىم اللشاساث ؤلاداٍس

  ت جلبي خاحت اإلاللىماث لذي غالبُت كشاء اللىاثم اإلاالُت، ولىنها ال جىفش وافت اإلاللىماث الظشوٍس

 .للشاءة اللىاثم اإلاالُت

 3.اللىاثم اإلاالُت جـهش هخاثج كمل ؤلاداسة وحعاكذ كلى مداظبت ؤلاداسة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.47: مرجع سبق ذكره،صإعداد وعرض القوائم المالية في ضوء معايير المحاسبة،"أمٌن السٌد أحمد لطفً،-  1  

المركز المالً وتعرف أٌضا بالوضع المالً أو المٌزانٌة العمومٌة وهً القائمة التً توضح من جهة مصادر األموال فً المنشأة  -2 

 . (األصول)واستخدامات هذه األموال من جهة أخرى(حقوق الملكٌة واإللتزامات)
.273،ص1،2008دار الثقافة للنشر والتوزٌع،عمان،ط، "المحاسبة الدولية ومعاييرها"حسٌن القاضً،مأمون حمدان،- 3  
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 همارج  لكشوفات  االية: اؼلل  لثالح

 الزي  ؤلشم الىُاث التي جذخل في 11-07وكذ ؤكشس الىـام اإلاداظبي الجذًذ هزه اللىاثم مً خالٌ ألامش سكم 

ا كلى ألاكل : مجاٌ جؼبُم هزا اللاهىن بةكذاد اللىاثم اإلاالُت الخالُت ظىٍى

 اإلايزاهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت(un billon) 

 خعاب الىخاثج(un compte de résulta) 

 ىــــــــــــــــــــــت  (un tableau des flux de trésorerie)حذٌو ظُىلـــــــــــــــــت الخٍض

  حذٌو حغيراث ألامىاٌ الخاصــــــــــــــــــــــــــــت(un tableau de variation des capitaux propres) 

  ىفش مللىماث مىملت للميزاهُت ولحعاب ملحم ًبين اللىاكــــــــــــذ والؼشق اإلاداظبُت اإلاعخلملت ٍو

 une annexe precisanlles règles et méthodes comptables utilisées et fournissant des)الىخاثج

compléments d’informations au bilan et compte de résulta )1 

:ل ايز هية:أألاال

  خ بكذاد )اإلايزاهُت هي جصىس للىطم اإلاالي ؤو الحالت اإلاالُت للماظعت ورلً في لحـت صمىُت ملُىت جاٍس

ل2(.اللاثمت

  عمى الجاهب ألاٌو بالخصىم ؤو اإلاؼلىباث وجىذسج فُه وافت البىىد الخاصت وللميزاهُت حاهبين، َو

ً، والثاوي باألصٌى ؤو اإلاىحىداث وجىذسج فُه وافت البىىد  بخصىم اإلااظعت والتزاماتها ججاه آلاخٍش

ً  3.الخاصت بإصٌى اإلااظعت وخلىكها كلى آلاخٍش

 

 

 

 

 

 

 

ل

                                                           
 .05:، ص74،2007، العدد 2007-11-25، المؤرخ ف11ً-07 ألمر،"المتضمن المحاسبة المالية"،  الجرٌدة الرسمٌة- 1-
.215:، ص1990دار السالسل للنشر والتوزٌع، الكوٌت، بدون ط، ، "نظرية المحاسبة"عباس مهٌدي الشٌرازي،-

2
  

.61:،ص2007األكادٌمٌة العربٌة المفتوحة فً الدانمرك،، "المحاسبة المتوسط "ولٌد ناجً الحٌالً،- 3
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) ايز هية  لعمومية                                                   للذألاولللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل (ل1-7

ل.14:ص،"(IAS/ IFRS) لىظام  اداشبي  االي باللز ئش ألاعالكحه بااعايير  لذألالية"مدمذ اللُذ،:  اصذسلل

ل

/لإهالن  امللغ إلاجمالي            لمليان                  

 اؤألاهات 

اإلابلغ     لمليان   امللغ  لصافي 

ت  ؤصٌى غير حاٍس

فاسق الؽشاء 

ت  الخثبُخاث اإلالىٍى

الخثبُخاث اللُيُت 

ألاسض ي 

اإلاباوي 

جثبُخاث كُيُت ؤخشي 

جثبُخاث حاسي اهجاصها 

جثبُخاث مالُت 

العىذاث اإلاىطىكت مىطم 

اإلالادلت 

العىذاث ألاخشي اإلاثبخت 

اللشوض وألاصٌى اإلاالُت 

ت  ألاخشي غير الجاٍس

طشاثب ألاصٌى اإلااحلت 

ألامىاٌ الخاصت    

سؤط اإلااٌ الصادس 

سؤط اإلااٌ غير اإلاؼلىب 

-اللالواث والاخخُاػاث

الاخخُاػاث اإلاذمجت 

فاسق بكادة الخلُُم 

( 1)فاسق اإلالادلت

الىدُجت الصافُت 

سئوط ألامىاٌ الخاصت 

جشخُل مً -ألاخشي 

حذًذ 

خصت الؽشهت اإلاذمجت 

خصت روي ألاكلُت 

 

ت    1اإلاجمىق    مجمىق ألاصٌى غير الجاٍس

ت  ألاصٌى الجاٍس

اإلاخضوهاث واإلاىخجاث كُذ 

الصىم 

-الحعاباث الذاثىت

الاظخخذاماث اإلامازلت 

الضباثً 

مذًىىن آخشون  

الظشاثب 

ت  ألاصٌى ألاخشي غير الجاٍس

اإلاىحىداث وما ًمثلها 

ت  جىؿُفاث وؤصٌى مالُت حاٍس

ىت  ؤمىاٌ الخٍض

ت     خصىم غير حاٍس

اللشوض والذًىن 

اإلاالُت 

الذًىن ألاخشي غير 

ت  الجاٍس

اإلااوهاث اإلاىخىحاث 

اإلاذسحت في الحعاباث 

ظلفا 

 2اإلاجمىق 

ت  الخصىم الجاٍس

اإلاىسدون وخعاباث 

اإلالحلت 

الظشاثب 

ىت الخصىم  خٍض

 

ت    3اإلاجمىق    مجمىق ألاصٌى الجاٍس

اإلاجمىق الىلي    اإلاجمىق الىلي لألصٌى 

للخصىم 
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خصابات  لىحائج :ثاهيا

 هى بُان ملخص لألكباء اإلاىخىحاث اإلاىجضة مً الىُان خالٌ العىت اإلاالُت، وال ًإخز :خعاباث الىخاثج

برص بالخميز الىدُجت الصافُت للعىت اإلاالُت خ السحب، ٍو خ الخدصُل ؤو جاٍس الشبذ ؤو )في الحعاب جاٍس

 1.(الخعاسة

 (8-1):جذألاو خصابات  لىحائج                                         للذألاول                        

      امللغ                         لمليان 

 سكم ألاكماٌ 

حغُير مخضوهاث اإلاىخىحاث اإلاصىلت واإلاىخجاث كُذ الخصيُم 

ؤلاهخاج اإلاثبذ 

بكاهاث الاظخغالٌ 

 

 إهحاج  لصىة  االية 

اث اإلاعتهلىت  اإلاؽتًر

الخذماث الخاسحُت وؤلاظتهالواث ألاخشي 

 

  شتهالن  لصىة  االية 

ؤكباء اإلاعخخذمين 

الظشاثب والشظىم واإلاذفىكاث اإلاؽابهت 

 

  لفائع إلاجمالي لالشحغالو 

اإلاىخىحاث اللملُاجُت ألاخشي 

 ألاكباء اللملُاجُت ألاخشي 

مخصصاث ؤلاهالن واإلائىهاث 

اظخئىاف كً خعاثش اللُمت اإلااوهاث 

 

                                                           
المجلد الثانً، منشورات ذات السالسل للطباعة والنشر ، "المحاسبة المالية"محمد أحمد العظمة، ٌوسف عوض العالً، - 1

  .448:، ص1986والتوزٌع،الكوٌت، 

  لىخيجة  لعملياثية 

اإلاىخىحاث اإلاالُت  

ألاكباء اإلاالُت 

 

  لىخيجة  االية 

  لىخيجة  لعادية كملل  لظش ئل 

الظشاثب الىاحب دفلها كً الىخاثج اللادًت 

الظشاثب اإلااحلت 

 

 مجمور مىحجات  وشؼة  لعادية 
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 للللللللللللللللللللللل.17:ألاثائم مداشبية،ملحلى مدمذ  لعيذ،ص: اصذس                                                                                           

 كائمة  لحذفلات  لىلذية :ثالثا

 وهذفه هى بكؼاء مللىماث كً 1IASهي كاثمت مهمت هما ًىص كلُه اإلالاًير اإلاداظبُت الذولي ألاٌو      

ىت هدُجت ؤهمُت وحىد العُىلت وجدلُم الخىاصن اإلاالي في اإلااظعت، وهى حذٌو غير مىحىد في هـام  الخٍض

PCNىت اإلااظعت  1.ٌعمذ بخفعير الخغيراث التي خذزذ في خٍض

كائمة جغير ت  مو و  لخاصة :س بعا

هي الحللت الشابؼت بين خعاباث الىخاثج وبين اإلايزاهُت، ولىً مم حلذد اإلاصادس في ألامىاٌ الخاصت جىحب 

 2.جخصُص كاثمت مىفشدة لخىطُذ معبباث هزا الخغير ومصادسه

 االخم :خامصا

ًدخىي ملحم اللىاثم اإلاالُت كلى مللىماث ؤظاظُت راث داللت،فهى ٌعمذ بفهم ملاًير الخلُُم اإلاعخلملت مً 

 3.ؤحل بكذاد اللىاثم اإلاالُت

 

 

 

 

 

                                                           
1
 -Jean – Jacques Julian ", les normes comp tables internationales IAS –IFRS" ,2eme édition Fouchier, France, 

2008 P29.  
مذكرة لنٌل شهادة ماستر، ، "عملية معايرة المحاسبة وفق للمعايير المحاسبية الدولية عرض القوائم المالية"فالحً لوٌزة،-2

 . 88:، ص2015-2014تخصص تدقٌق المحاسبً ومراقبة التسٌٌر،

.91:نفس المرجع السابق،ص-  3  

 مجمور أعملاء  وشؼة  لعادية 

  لىخيجة  لصافية لألوشؼة  لعادية 

 (اإلاىخىحاث)اللىاصش كير اللادًت

 (ألاكباء)اللىاصش غير اللادًت

 

  لىخيجة غير  لعادية 

 الىدُجت الصافُت للعىت اإلاالُت 
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ؽمل اإلالحم كلى مللىماث جخظمً الىلاغ الخالُت   1:َو

 اللىاكذ والؼشق اإلاداظبُت اإلالخمذة إلاعً اإلاداظبت وبكذاد اللىاثم اإلاالُت؛ -

ىت وكاثمت  - مىمالث ؤلاكالم الالصمت لحعً فهم اإلايزاهُت، خعاباث الىخاثج، حذٌو جذفلاث ؤمىاٌ الخٍض

 حغيراث ألامىاٌ الخاصت؛

  اإلاللىماث التي جخص اإلااظعاث والؽشواث؛ -

     .اإلاللىماث راث الؼابم اللام ؤو التي جخص بلع اللملُاث الخاصت الهدعاب صىسة وفُت -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
المتضمن قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف  2008 ٌولٌو سنة 29 الموافق ل 1429 رجب 23القرار المؤرخ فً - 1

  .38: مرجع سبق ذكره، صالمالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها،
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 خالصة 

  مما ظبم اجطح ؤن اإلاداظبت ػهشث بؽيل مىـم مم اختراق ألاسكام والىلىد وىخذة للُاط العلم 

والخذماث، خُث ؤن واهذ اإلاداظبت جلخصش كلى كملُاث معً الذفاجش فلؽ، بدُث ًخم بمىحب هزا الىـام 

بها خعب فلعفت ملُىت، زم جلخُصها في اللىاثم اإلاالُت،  بدسجُل ألاخذار الاكخصادًت راث ألازش اإلاالي وجبٍى

وؤخيرا جفعير الىخاثج واإلاخشحاث هـام معً الذفاجش، وجلترح اإلابادت اإلاداظبُت في ألاصل مً ػشف اإلاخخصين 

مً خبراء وهُئاث كليها مً معخلملي اللىاثم اإلاالُت وممثلي مخخلف ألاوؽؼت الاكخصادًت، جخصف هزه 

. اإلابادت باللىة اللاهىهُت

  بصفت كامت حؽير اإلاداظبت بلى اإلاجاٌ اإلالشفي، الزي ًخخص بلُاط ؤوؽؼت الىخذاث الاكخصادًت، وجىصل 

اإلاللىماث اإلاالُت بلى ألاػشاف اإلالىُت، وهذفها ألاظاس ي هى جىفير اإلاللىماث اإلاالُت الالصمت إلاعخخذمها مً داخل 

. اإلايؽإة اكخصادًت مهما وان حجمها ؤو ػبُلت وؽاػها، فةهه وؽإ لغشض جدلُم غاًت ملُىت ؤو هذف سثِس ي
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ثمهيذ 

    جمثل مػاًير اإلاداؾبت الضولُت مجمىغت مً اللىاغض اإلاداؾبُت، ًخم الاجفاق غليها الخػاعف غلى اؾخسضامها 

همغشض ؤؾاس ي لخدلُم ججاوـ اإلاػالجاث في كُاؽ الػملُاث وألاخضار والظغوف التي جازغ غلى اإلاغهؼ اإلاالي 

للىُان وهخاثج ؤغماله، وتهضف بلى بهخاج مػلىماث طاث حىصة غالُت وبًصالها بلى ألاػغاف اإلاؿخفُضة منها، 

وعغم ؤن مػاًير اإلاداؾبت الضولُت غير ملؼمت ليىنها جصضع غً هُئاث وجىظُماث مهىُت، فمىظ ظهىعها اججهذ 

مػظم الضٌو ػىاغُت بلى جؼبُلها ؤو مداولت الخىفُم بُنها وبين مػاًيرها اإلادلُت، ومً هىا كمىا بخلؿُم هظا 

ماهُت اإلاػاًير :وفي هظا ألازير جىاولىا  زالر مباخث ،خُث في اإلابدث ألاٌو جىاولىا فُه:الفصل غلى الىدى الخالي

اإلاىظماث التي اؾتهضف وطؼ جدؿً اإلاػاًير اإلاداؾبت الضولُت،واإلابدث :اإلاداؾبت الضولُت، واإلابدث الثاوي

. ًظم ول مً بحغاءاث جؼبُم اإلاػاًير اإلاداؾبت الضولُت: الثالث
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ٌل ماهية  اعاًير  اداشملة  لذألالية :   املدح  ألا

هظغا لخإزير الػىإلات والخىخالث الاكخصاصًاث اإلادلُت التي ؤصث بلى جالش ي الحضوص الجغغافُت والاكخصاصًت، 

وبالخالي لم حػض اإلاػلىماث اإلاالُت اإلاخدصل غليها مً ألاهظمت اإلاداؾبُت اإلادلُت وافُت لإلحابت غلى حؿائالث 

ض مً اإلاؼاًا باالهفخاح وجلضًم حؿهُالث  اإلاؿخػملين، مما صفؼ بمسخلف صٌو الػالم بلى الؿعي لىؿب اإلاٍؼ

لجظب الاؾدثماع ألاحىبي، وحػل الحاحت ماؾت إلًجاص جىافم بين اإلاػاًير اإلاػمٌى بها مدلُا واإلاػاًير الضولُت، 

وجىمً ؤهمُت اإلاػاًير الضولُت في مداولت الابخػاص غً اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت اإلاخباًىت وبًجاص جىافم صولي بدثا 

غلى ؾبل الحصٌى غلى كىاثم اإلاالُت اللابلت للملاعهت، وجخظمً مػلىماث جخصف بالثباث واإلاىزىكُت وحؿاغض 

.  غلى اجساط كغاعاث عاشضة مً كبل اإلاؿخسضمين

ٌل  مفهوم  اعاًير  اداشملة  لذألالية: املطل  ألا

ٌل جعفيف  اعاًير  اداشملة  لذألالية : لففر  ألا

ت ًخىحب مػغفتها،ولهظا ؾِخم الخؼغق  للمػاًير اإلاداؾبُت الضولُت حػاٍعف مسخلفت، هما ؤن لها مميزاث حىهٍغ

: في هظا اإلاؼلب بلى مجمىغت مً الخػاٍعف باإلطافت بلى ؤهم الخصاثص التي جميز هظه اإلاػاًير غلى الىدى الخالي

هي ؤصواث اللُاؽ اإلاداؾبُت اإلاؿخسضمت في مجاٌ ؤلافصاح والخلُُم اإلاداؾبي : اعاًير  اداشملة  لذألالية -1

 1.وهي جدص ى بلبٌى غام إلاػظم ألاػغاف اإلاؿخسضمت واإلاؿخفُضة مً اللىاثم اإلاالُت

خػلم هظا البُان : اعاًير  اداشبية  لذألالية-2 هي بُان هخابي جصضعها هُئت جىظُمُت عؾمُت مداؾبُت ٍو

دضص ؤؾلىب  بػىاصغ اللىاثم اإلاالُت ؤو هىع مً الػملُاث ؤو ألاخضار الخاصت باإلاغاهؼ اإلاالي وهخاثج ألاغماٌ ٍو

 2.الػغض ؤو الخصغف

 

 

 

 

 

                                                           
.48:، ص2006جامعة عٌن الشمس،مصر،بدون طبعة،،"المعايير المحاسبة المصرية ومشكالت التطبيق"محمود محمد عبد ربه،- 1  
 بدون طبعة، ،1جدار هوامه للنشر والتوزٌع،الجزائر، ،"محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية"شعٌب شنوف،- 2

 . 15:،ص2008
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. هي جلً اإلاػاًير والخفؿيراث التي جصضع غً مجلـ مػاًير اإلاداؾبُت الضولُت: اعاًير  اداشبية  لذألالية-3

هي ؤصاء الخىظُم للػمل اإلاالي واإلاداؾبي وطلً مً ؤحل الخىفُم بين مصالح : اعاًير  اداشبية  لذألالية-4

. . اإلاؿخفُضًً مً اإلاػلىماث اإلاالُت واإلاداؾبُت

خُث ًخم جؼبُم هظه اإلاػاًير في وافت اللؼاغاث،وهظه اإلاػاًير حاءث هدُجت ألبدار وصعاؾاث كام بها هسبت 

.  مً زبراء اإلاداؾبت واإلاغاحػت غلى مؿخىي غالمي

وكض جم جبني مجمىغت مً اإلاػاًير وؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت خُث ؤػلم غليها اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخػاعف 

  1 (GAAP)غليها

 خصائص  اعاًير  اداشبية  لذألالية: لففر  لثاوي

: ًمىً طهغ ؤهم الخصاثص التي جخػلم باإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولُت في الىلاغ الخالُت

  كضعتها غلى ؤلاحماع زاصت بػض ؤلاصالخاث الخيرة التي غغفتها هُئت اإلاػاًير اإلاداؾبُت بػض جىؾُؼ

 2.الاؾدشاعة وبغضاص اإلاػاًير لشمل ول ألاػغاف اإلاهخمت بها

  ٌاللىة التي اهدؿبتها مً زالٌ الخىفُم بين الخباًً الظي ًميز اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت الىػىُت خُا

 .اإلاىاطُؼ التي جيىن مجاال للمػاًير

 مغوهتها هدُجت إلاا جلضمه مً خلٌى جغاض ي مسخلف مؿخػمليها. 

 ت الخؼبُم ألنها ال جىدؿب الصفت اللاهىهُت ؤو الخىظُمُت   3.غير بحباٍع

 

 

 

 

 

                                                           
مذكرة شهادة الماجٌستر،تخصص ، "المعالجة المحاسبية لألدوات المالية في ظل معايير المحاسبة الدولية"شالور وسام، -  1

  .23:،ص2011-2010جامعة فرحات عباس،سطٌف، دراسات مالٌة ومحاسبة معمق،
، أطروحة دكتوراه جولة فً علوم التسٌٌر، "أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد"مدنً بالغٌث، - 2

  .134:، ص2004كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة الجزائر،
.48:مرجع سبق ذكره،ص، "المعايير المحاسبة المصرية ومشكالت التطبيق"محد محمود عبد ربه،- 3
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طمليعة  اعاًير  اداشملة  لذألالية : املطل  لثاوي

ؾىلىم بخفؿير اإلاػاًير اإلاداؾبت الضولُت ؾىاء حػلم ألامغ باإلاػاًير الحالُت ؤو التي جم بصماحها ؤو جلً التي جم 

. بلغاءها ولُا

ٌل  اعاًير  اداشبية  لذألالية : لففر  ألا

 لللللللللللللللللللللللللل:2002ووػغض فُما ًلي اإلاػاًير اإلاداؾبت الضولُت الصاصعة غً لجىت اإلاػاًير اإلاداؾبت الضولُت ختى غام 

ٌل ):      اعاًير  اداشبية  لذألالية                                                                                           الذألا (ل2-1

ثاريخ           موطور  اعاًير   لفكم 

 لصذألار 

 ثاريخ 

ؤخف 

جعذًل 

  ثاريخ 

 لىفار 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  

 9 

 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

  غغض البُاهاث اإلاالُت 

اإلاسؼوهاث 

( 27،28)ملغى،خل مدلت اإلاػُاعان

( 16، 22، 38)ملغى، خلذ مدله اإلاػاًير عكم

( 1)ملغى، خل مدله اإلاػُاع عكم

( 15)ملغى، خل مدله اإلاػُاع عكم

كىاثم الخضفم الىلضي 

صافي عبذ ؤو الفترة، ألازؼاء ألاؾاؾُت والخغيراث في 

الؿُاؾاث اإلاداؾبُت 

( 38)ملغى، خل مدله اإلاػُاع

ش اإلايزاهُت الػمىمُت  ألاخضار  الالخلت لخاٍع

غلىص ؤلاوشاء 

طغاثب الضزل 

( 1)ملغى،خل مدله اإلاػُاع عكم

غ اإلاالُت لللؼاغاث  الخلاٍع

جم سحبه  /اإلاػلىماث التي حػىـ ؤزاع الخغيراث في ألاؾػاع 

اإلامخلياث واإلاصاوؼ واإلاػضاث 

غلىص ؤلاًجاع  

ؤلاًغاص 

جيالُف مىافؼ اإلاىظفين  

1975 

1975 

 

 

 

 

1976 

1976 

 

 

1978 

1979 

 

 

1981 

1977 

1982 

1982 

1982 

1983 

2003 

2003 

ملغى 

ملغى 

ملغى 

ملغى 

1992 

2003 

 

ملغى  

2003 

2000 

2000 

ملغى 

1997 

1989 

2003 

2003 

1993 

2004 

2005 

2005 

 -

 -

 -

 -

1994 

2005 

 

 -

2005 

2005 

2001 

 -

1998 

2005 

2005 

2005 

1995 

2004 
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لللللللللللللللللللللللللللللللللللل.121، 120، 119:،مغحؼ ؾبم طهغه،ص ص ص" اداشملة  لذألالية ألامعاًيرها"خؿين اللاض ي، مإمىن خمضان،: اصذرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللل

 

 

 

 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36  

مداؾبت اإلاىذ الحيىمُت وؤلافصاح غً اإلاؿاغضاث الحيىمُت 

ؤزاع الخغيراث في ؤؾػاع صغف الػمالث ألاحىبُت  

 IFRS3اهضماج ألاغماٌ ؤلغى بمىحب 

جيالُف الافتراض 

ؤلافصاح غً ألاػغف طاث الػالكت  

 40، 39مػُاع ملغى،خل مدله اإلاػُاعان

غ غً بغامج مىافؼ اللىاغض  اإلاداؾبت والخلٍغ

اللىاثم اإلاالُت اإلاىخضة واإلاداؾبت غً الاؾدثماعاث في 

اإلايشاث الخابػت 

اإلاداؾبت غً الاؾدثماعاث في اإلايشأث الؼمُلت 

غ اإلاالي في الاكخصاصًاث طاث مػضالث جطخم مغجفػت  الخلٍغ

ؤلافصاح في اللىاثم اإلاالُت للبىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت 

اإلادشابهت  

ؼ اإلاشترهت  غ اإلاالي غً الحصص في اإلاشاَع الخلٍغ

ؤلافصاح والػغض :ألاصواث اإلاالُت

خصت الؿهم مً ألاعباح 

غ اإلاالُت اإلاغخلُت  الخلاٍع

 IFRSالػملُاث اإلاخىكفت اؾدبضٌ بمىحب 

اهسفاض كُمت اإلاىحىصاث 

 

1982 

1982 

1983 

1984 

1984 

 

1987 

1989 

1989 

1989 

1989 

1990 

1994 

1997 

1998 

 

1998 

1994 

2003 

 

1993 

2003 

ملغى 

1990 

2003 

2003 

1990 

1994 

2003 

1994 

1997 

1998 

 

2004 

 

1994 

2005 

 

1995 

2005 

 -

1994 

2005 

2005 

1994 

1998 

2005 

2005 

2005 

1999 

 

2004 

37 

38 

39 

40 

41 

اإلاسصصاث،ؤلالخيزاماث واإلاىحىصاث اإلادخملت 

اإلاىحىصاث غير اإلالمىؾت 

الاغتراف واللُاؽ :ألاصواث اإلاالُت

ت  اإلامخلياث الاؾدثماٍع

الؼعاغت 

1998 

1998 

1986 

1986 

2000 

1998 

1999 

2005 

2003 

2003 

1999 

2004 

2005 

2005 

2003 
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ثفصير ت ول معيار : لففر  لثاوي

ٌل-1 عفض  لملياهات  االية : اعيار  ألا

يهضف هظا اإلاػُاع بلى بُان ؤؾاؽ غغض اللىاثم اإلاالُت مً ؤحل طمان بمياهُاث اإلالاعهت مؼ كىاثم ممازلت 

دضص اإلاػُاع غضة اغخباعاث لػغض اللىاثم اإلاالُت  لىفـ اإلايشإة في فتراث ؤزغي ؤو اإلايشأث ؤزغي ٍو

اتها هما ٌػغض اإلاػُاع هماطج غً اللىاثم اإلاالُت . وؤلاعشاصاث الخاصت بهُيلها والحض ألاصوى إلادخٍى

  اخزألاهات: اعيار  لثاوي-2

سُت،خُث ًخؼغق بلى جدضًض مبلغ  يهضف بلى غغض اإلاػالجت اإلاداؾبُت للمدؼوهاث وفلا إلاضزل الخيلفت الخاٍع

ػغض اإلاػُاع بعشاصاث غملُت لخدضًض الخيلفت وصافي  جيلفت اإلاسؼون التي ؾُظهغ بها في اإلايزاهُت الػمىمُت، َو

م اإلاىصغف مً اإلاسؼون وؤلافصاح غً اإلاسؼون . اللُمت اللابلت للخدلُم ومػاصالث الخيلفت وػغق جلٍى

ل28ألا27معيار مطغى،خل مدطه  اعيار ن: اعيار  لثالح-3

مطغى : اعيار  لف بع-4

ل1معيار مطغى،خل مدطه  اعيار ركم: اعيار  اخامض-5

 15معيار مطغى،خل مدطه  اعيار: اعيار  لصادس-6

: كائمة  لحذفلات  لىلذًة: اعيار  لصابع-7

الىلضًت :يهخم هظا اإلاػُاع بلاثمت الخضفلاث الىلضًت خُث ًدضص مفاهُم بػع اإلاصؼلحاث اإلاؿخسضمت مثل

ػغض اإلاػُاع شىال  لُت، َو ت والخمٍى والىلضًت اإلاػاصلت والخضفلاث الىلضًت وألاوشؼت الدشغُلُت والاؾدثماٍع

لُت:للاثمت الخضفلاث الىلضًت مىػغت بلى ألاوشؼت الثالر ت وجمٍى  1.حشغُلُت واؾدثماٍع

: صافي ؤألا ربذ ؤألا خصارة  لفترة،  خملاء  شاشية، ألا لحغير ت في  لصياشات  اداشبية: اعيار  لثامً-8

يهخم هظا اإلاػُاع بػغض الغبذ ؤو الخؿاعة مً ألاوشؼت الػاصًت وغير الػاصًت في كاثمت الضزل هما يهخم 

 2 .باإلاداؾبت غً الخغيراث في الخلضًغاث اإلاداؾبُت،وألازؼاء ألاؾاؾُت والخغيراث في الؿُاؾاث اإلاداؾبُت 

 

                                                           

.121،122: صمرجع سبق ذكره،ص ،"المحاسبة الدولية ومعاييرها"حسني القاضي، مأمون محدان،  -1  

.160:،ص1،2009 دار وائل للنشر والتوزٌع،عمان،ط،"الشامل في مبادئ المحاسبة"عبد الستار الكلبٌسً،- 2
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:ل اداشملة عً  لملدوذ ألاوشاطات  لحملويف: اعيار  لحاشع-9

. 38للض جم اؾدبضاٌ هظا اإلاػُاع باإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي عكم

:  مور  لملارئة ألا خذ ذ  لالخلة لحاريخ  ايز هية  لعمومية: اعيار  لعشف-10

ش اإلايزاهُت الػمىمُت فاث مدضصة لألمغ الؼاعت لألخضار الالخلت لخاٍع  1.ًدض هظا اإلاػُاع حػٍغ

: علود إلاوشاء: اعيار  احادي عشف-11

ٌػغض هظا اإلاػُاع اإلاػالجت اإلاداؾبُت لإلصاعاث والخيالُف اإلاخػللت بػلىص ؤلاوشاء خُث ٌػغف اإلاػُاع غلض 

فغق بين الػلض طي الؿػغ اإلادضص وغلض الخيلفت ػاثض وؿبت  . ؤلاوشاء ٍو

: طف ئل: اعيار  لثاوي-12

ًصىف هظا اإلاػُاع اإلاػالجت اإلاداؾبُت لظغاثب الضزل التي جظم حمُؼ الظغاثب اإلادلُت وألاحىبُت اإلافغوطت 

بت والضزل  فاث للغبذ اإلاداؾبي والغبذ الخاطؼ للظٍغ دضص اإلاػُاع حػٍغ بت ٍو غلى آلاعباح الخاطػت للظٍغ

ت بت الجاٍع بي والظٍغ . الظٍغ

: طف ئل  لذخل: اعيار  لثالح عشف-13

 12خل مدله اإلاػُاع عكم

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.377:،ص2010الورقة الزرقاء للنشر والتوزٌع،الجزائر،بدون ط،،"معايير المحاسبة الدولية"لخضر عالوي،- 1  
.91،92:،ص ص1،2014دار جلٌس الزمان للنشر والتوزٌع،عمان،ط،"المعايير المحاسبية الدولية"فارس جمٌل الصوفً،- 2  
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:  لحلاريف  االية لطلملاعات: اعيار  لف بع عشف-14

غ خٌى اإلاػلىماث اإلاالُت خؿب اللؼاع . يهضف هظا اإلاػُاع بلى  وطؼ مباصت لخلضًم الخلاٍع

:  اعطومات  لتي جعىض ؤرار  لحغير ت في  شعار: اعيار  اخامض عشف-15

ًجب غلى اإلايشإة التي هظا اإلاػُاع ؤن جفصح غً مبلغ الخػضًل ؤو اإلابلغ اإلاػضٌ لالؾتهالن وهظلً باليؿبت 

. لخيلفت اإلابُػاث وحػضًالث البىىص الىلضًت

:ل امحطيات ألا اصاوع ألا اعذ ت: اعيار   لصادس عشف-16

. يهضف هظا اإلاػُاع بلى وصف اإلاػالجت اإلاداؾبُت لألصٌى اإلاظوىعة والاغتراف بها

: علود إلاًجار: اعيار  لصابع عشف-17

لي والدشغُلي وغير اللابلت لإللغاء فا واضحا لػلض ؤلاًجاع وألهىاغه،الخمٍى . ًخظمً هظا اإلاػُاع حػٍغ

 :إلاًف د: اعيار  لثامً عشف-18

. ٌػغف هظا اإلاػُاع ؤلاًغاص ويهخم بلُاؽ ؤلاًغاص مً بُؼ البظاجؼ  وجإصًت الخضماث وبًغاصاث ؤزغي 

: ثيطفة مىافع  اوظفين: اعيار  لحاشع عشف-19

. يهضف هظا اإلاػُاع بلى بُان اإلاداؾبت وؤلافصاح غً مىافؼ اإلاىظفين

: مداشملة  اىذ  احىومية ألاإلافصاح عً  اصاعذ ت  احىومية: اعيار  لعشفألان-20

ٌػغف اإلاػُاع اإلاىذ الحيىمُت واإلاؿاغضاث الحيىمُت بإشيالها اإلاسخلفت وشغوغ ؤلافصاح والاغتراف 

: آرار  لحغير ت في ؤشعار صفف  لعمالت  جىبية: اعيار  احادي ألا لعشفألان-1

ًؼبم هظا اإلاػُاع غلى اإلاػامالث ألاحىبُت وفي جغحمت اللىاثم اإلاالُت للػملُاث ألاحىبُت خُث ًىص غلى شغوغ 

 1 .الاغتراف ألاولي وبفغوكاث  الصغف

 

 

                                                           
.275:،مرجع سبق ذكره،ص"المحاسبة المالية والمعايير المحاسبية الدولية"محمد بوتٌن،-  1  
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. IFRS3 هذماج  عماٌ ؤلغي بموجل : اعيار  لثاوي ألا لعشفألان-22

: ثياليف الاكتر ض: اعيار  لثالح ألا لعشفألان-23

. يهضف بلى غغض اإلاػالجت اإلاداؾبُت لخيالُف الاكتراض

: إلافصاح عً  طف ف ر ت  لعالكة: اعيار  لف بع ألا لعشفألان-24

 ًدضص اإلاػُاع الؼغف طا الػالكت بإهه وان ؤخض ألاػغاف كاصعا غلى الخدىم بالؼغف ألازغ ؤو مماعؾت جإزير مهم 

. . في صىؼ اللغاعاث اإلاالُت ؤو الدشغُلُت

.ل40ألا39مطغى، خل مدطه  اعيار : اعيار  اخامض ألا لعشفألان-25

:  اداشملة ألا لحلفيف عً بف مج مىافع  لحلاعذ: اعيار  لصادس ألا لعشفألان-26

لت اخدؿاب اللُمت الحالُت  ػغض ػٍغ يهخم هظا اإلاػُاع ببرامج اإلاؿاهماث اإلادضصة وبغامج اإلاىافؼ اإلادضصة َو

ت إلاىافؼ الخلاغض وشغوغ ؤلافصاح . الاهخىاٍع

:  للو ئم  االية  اوخذة ألا اداشملة عً الاشخثمار ت في  ايشات  لحابعة: اعيار  لصابع ألا لعشفألان-27

ػغض بحغاءاث الخىخُض وؤلافصاح . يهخم هظا اإلاػُاع بػغض اللىاثم اإلاالُت اإلاىخضة َو

:  اداشملة عً الاشخثمار ت في  ايشأت  لزميطة: اعيار  لثامً ألا لعشفألان-28

ٌػغف اإلاػُاع اإلايشأث الؼمُلت بإنها ميشإة ًىحض للمؿدثمغ جإزير مهم غليها وهي لِؿذ ميشإة جابػت ؤو مشغوغا 

. مشتروا للمؿدثمغ

:  لحلفيف  االي في الاكحصادًات ر ت  لحضخم  افثفع: اعيار  لحاشع ألا لعشفألان-29

ًؼالب هظا اإلاػُاع اإلايشأث التي حػض كىاثمها بػملت اكخصاص مغجفؼ الخطخم ؤن حػضٌ كىاثمها باؾخسضام 

ش اللىاثم ت بخاٍع  1 .وخضة كُاؽ حاٍع

 

 

 

                                                           
 .200:مرجع سبق ذكره،ص ،"الشامل في مبادئ المحاسبة"عبد الستار الكلبٌسً،- 1
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 :إلافصاح في  للو ئم  االية لطملىون ألا اؤشصات  االية  اشابهة: اعيار  لثالرونل-30

ًؼالب هظا اإلاػُاع البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاشابهت بخلضًم مؿخىي مالثم مً ؤلافصاح إلاصلحت مؿخسضمي 

. الخ...اللىاثم اإلاالُت هػغض الؿُاؾاث اإلاداؾبُت وجظمً افصاخاث بطافُت في كاثمت الضزل واإلاغهؼ اإلاالي

:  لحلفيف  االي عً  احصص في  اشاريع  اشترهة: اعيار  احادي ألارالرونل-31

ؼ اإلاشترهت والتي ٌػغفها اإلاػُاع بإنها جغجِباث حػاكضًت ًلىم  يهخم هظا اإلاػُاع باإلاداؾبت غً الحصص في اإلاشاَع

 1 .بمىحبها ػغفان ؤو ؤهثر بيشاغ اكخصاصي ًسظؼ للغكابت اإلاشترهت

:ل(إلافصاح ألا لعفض) دألا ت  االية: اعيار  لثاوي ألارالرونل-32

دضص اإلاػلىماث الىاحب ؤلافصاح غنها . ٌػغض هظا اإلاػُاع شغوػا مػُىت لػغض ألاصواث اإلاالُت في اإلايزاهُت ٍو

: خصة  لصهم مً  رباح: اعيار  لثالح ألارالرونل-33

يهضف هظا اإلاػُاع بلى وطؼ اإلاباصت مً ؤحل جدضًض وغغض خصت الؿهم وألاعباح مما ًاصي بلى جدؿين 

غهؼ اإلاػُاع غلى خصت الؿهم مً ألاعباح . بمياهُت اإلالاعهت بين ؤصاء اإلايشأث ؤو الفتراث اإلاداؾبُت ٍو

:  لحلاريف  االية  افخطية: اعيار  لف بع ألارالرونل-34

غ اإلاالي وبُان مباصت الاغتراف واللُاؽ في البُاهاث اإلاالُت  يهضف اإلاػُاع بلى بُان الحض ألاصوى مً مظمىن الخلٍغ

. الياملت ؤو اإلاسخصغة لفترة مغخلُت

:  لعمطيات  احوكفة: اعيار  اخامض ألارالرونل-35

ًدضص اإلاػُاع الػملُت اإلاخىكفت بإنها طلً الجؼء مً اإلايشإة الظي جسؼؽ اإلايشإة ليي ًخم الخصغف به فػلُا 

 2.بيامله

 

 

 

                                                           
.97:ص،مرجع سبق ذكره،"المعايير المحاسبية الدولية"فارس جمٌل الصوفً،--  1  

.126،127:ص ص،مرجع سبق ذكره،"المحاسبة الدولية ومعاييرها" حسني القاضي، مأمون محدان،- 2
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:  هخفاض كيمة  اوجود ت: اعيار  لصادس ألارالرونل-36

 .ٌػغض هظا اإلاػُاع، اإلاػالجت اإلاداؾبُت لالهسفاض في كُمت اإلاىحىصاث وؤلافصاح غنها

هى كُمخه الػاصلت هاكص جيالُف البُؼ ؤو كُمت : اإلابلغ اللابل لالؾترحاع ألصل ؤو وخضة مىلض للىلضًت  

. الاؾخػمالُت ؤيهما ؤغلى 

:  اخصصات ألاالالتز مات  ادحمطة ألا اوجود ت  ادحمطة: اعيار  لصابع ألارالرونل-37

يهضف هظا اإلاػُاع بلى طمان جؼبُم ملاًِـ الاغتراف وؤؾـ الاغتراف اإلاداؾبي غلى اإلاسصصاث واإلاؼلىباث 

. اإلادخملت واإلاىحىصاث اإلادخملت

:  اوجود ت غير  اطموشة: اعيار  لثامً ألارالرونل-38

 1 .ٌػغض هظا اإلاػُاع اإلاػالجت اإلاداؾبُت للمىحىصاث غير اإلالمىؾت التي جخم مػالجتها في مػُاع ؤزغ

(: الاعتر ف ألا للياس) دألا ت  االية: اعيار  لحاشع ألارالرونل-39

.  ؾابم الظهغ32يهضف هظا اإلاػُاع بلى بهماٌ ؤخيام اإلاػُاع 

 : امحطيات الاشخثمارية: اعيار  ررعونل-40

ت ومخؼلباث ؤلافصاح اإلاخػللت بها . يهضف هظا اإلاػُاع بلى وصف اإلاػالجت اإلاداؾبُت للممخلياث الاؾدثماٍع

:  لزر عة: اعيار  لو خذ ألا ررعونل-41

 2.ويهضف بلى بُان اإلاػالجت وغغض البُاهاث اإلاالُت اإلاخػللت باليشاغ الؼعاعي وؤلافصاح اإلاخػلم به

 

 

 

 

                                                           
1
 2،2008الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، ج ،"دليل تطبيق معايير المحاسبة الدولية والمعايير العربية المتوافقة معها"طارق عبد العال حماد،- 

  . .189:،ص

.127:ص ،مرجع سبق ذكره،"المحاسبة الدولية ومعاييرها" حسني القاضي، مأمون محدان،-  2  
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معاًير  لحلاريف  االية  لذألالية : لففر  لثالح

غ اإلاالُت الضولُت ألٌو مغة:(IFRS1)1اإلاػُاع عكم  . جبني مػاًير الخلاٍع

. اإلاضفىغاث اإلاؿدىضة بلى ألاؾهم:(IFRS2)2اإلاػُاع عكم 

 1.ججمُؼ ألاغماٌ:(IFRS3)3اإلاػُاع عكم

. غلىص الخإمين:(IFFRS4)4اإلاػُاع عكم

. ألاصٌى غير اإلاخضاولت التي جخم خُاػتها بغغض البُؼ والػملُاث غير اإلاؿخمغة:(IFRS5)5اإلاػُاع عكم

م اإلاىاعص الؼبُػُت:(IFRS6)6اإلاػُاع عكم . اؾخىشاف وجلٍى

(. ؤلافصاح)ألاصواث اإلاالُت:(IFRS7)7اإلاػُاع عكم

 2.اللؼاغاث الدشغُلُت:(IFRS8)اإلاػُاع عكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ،"المحددات لقواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها"الجرٌدة الرسمٌة، 1-

  .39:،ص2009الجزائر، ،19، العدد 2008جوٌلٌة 26قرار مؤرخ فً 
2
  .60:،ص1،2009دار وائل للنشر،األردن،ط ،"المحاسبة المقدمة"خلٌل عواد أبو حشٌش،- 
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ثصييف  اعاًير  اداشملة  لذألالية : لففر  لف بع

ليي هخمىً مً ؤلاإلاام بجمُؼ الجىاهب اإلاخػللت بمػاًير اإلاداؾبُت الضولُت، كمىا بخجمُؼ اإلاػاًير في ؤصىاف 

 ٌ    : الخالي هصىف مخػلم بجاهب ؤو مىطىع مػين غلى الىدى اإلابين في الجضاو

ٌل  (2-2):       ثصييف  اعاًير  اداشبية  لذألالية                                                  الذألا

   اعاًير  احعطلة بااعطومات  االية للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ٌل  اعاًير  احعطلة باللو ئم  االية                    :               لصىف  ألا

لN°IAS        N°IFRSللل     شم  اعيار                            

  01غغض اللىاثم اإلاالُت 

  07كاثمت الخضفلاث الىلضًت 

  08الؿُاؾاث اإلاداؾبُت والخغيراث في الخلضًغاث وألازؼاء 

ش اإلايزاهُت    10ألاخضار الالخلت لخاٍع

 01 جؼبُم مػاًير ؤلابضاع اإلاالي الضولي ألٌو مغة 

 اعاًير   احعطلة بااعطومات  االية إلاطافية :          لصىف  لثاوي

غ خٌى اللؼاغاث    14الخلاٍع

  24ؤلافصاح غً ألاػغاف طاث الػالكت 

  33عبدُت الؿهم 

غ اإلاالُت اإلاغخلُت    34الخلاٍع

 لملياهات  االية  اوخذة :     لصىف  لثالح

  27اللىاثم اإلاالُت اإلاىخضة 

  28الاؾدثماع في الشغواث الؼمُلت 

ؼ اإلاشترهت    31الحصص في اإلاشاَع

 03 اهضماج ألاغماٌ 

 اعاًير  للملاعية :       لصىف  لف بع

 05 غلىص الخإمين 

غ غً بغامج مىافؼ الخلاغض     26اإلاداؾبت والخلاٍع

  41الؼعاغت 

 06  (الؼبُػُت)اؾخىشاف وجلُُم اإلاىاعص اإلاػضهُت
ؼة:  اصذر للللللللللللللللللللللللللل1:هفـ اإلاغحؼ الؿابم،ص،"، عمطية معاًف  اداشملة ألافم لطمعاًير  اداشملة  لذألاليةفالحي لٍى
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اعاًير  اخاصة بالحلييم ألا لخسليل  اداشبي لللللللللللللللللللللللللللللللللل   

 ثلييم  صٌو غير  االية:       لصىف  اخامض

 اخصوم غير  االية : لصىف  لصادس

  17غلىص ؤلاًجاع 

  19مىافؼ اإلاىظفين 

  23جيالُف الافتراض 

  37اإلاسصصاث ؤلالخيزاماث وألاصٌى اإلادخملت 

ثلييم  صٌو ألا اخصوم  االية :    لصىف  لصابع

  32 (الػغض)ألاصواث اإلاالُت

  39 (الاغتراف واللُاؽ)ألاصواث اإلاالُت

 07  (ؤلافصاح)ألاصواث اإلاالُت

 02 اإلاضفىغاث غلى ؤؾاؽ ألاؾهم 

ثلييم  لىحائج : لصىف  لثامً  

  11غلىص ؤلاوشاء 

  12طغاثب الضزل 

  18بًغاصاث ألاوشؼت الػاصًت 

  20مداؾبت اإلاىذ الحيىمُت وؤلافصاح غً اإلاؿاغضاث الحيىمُت 

  لحغير ت في كيمة  لعمطة ألاؤشعار  لصفف:   لصىف  لحاشع

  آزاع الخغيراث في ؤؾػاع الصغف الػمالث ألاحىبُت 

غ اإلاالُت في الاكخصاصًاث طاث الخطخم اإلاغجفؼ    الخلاٍع

ل

لN°IAS N°IFRS شم  اعيار 

  02اإلاسؼوهاث 

  16اإلامخلياث واإلاصاوؼ واإلاػضاث 

  38ألاصٌى غير اإلالمىؾت 

  36الاهسفاض  في كُمت ألاصٌى 

ت    40الػلاعاث الاؾدثماٍع

 05 ألاصٌى غير اإلاخضاولت اإلادخفظ بها للبُؼ والػملُاث اإلاخىكفت 
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 دألا فع ألاؤهمية إصذ ر  اعاًير  اداشبية  لذألالية: املطل  لثالح

ٌل دألا فع إصذ ر  اعاًير  اداشملة  لذألالية : لففر  ألا

  بن ظهىع مفهىم غىإلات ألاؾىاق زاصت اإلاالُت منها ؤصي بلى البدث غً آلالُاث التي حؿهل الخػامل فيها، بال 

ؤهه جىخُض ؤؾباب ؤزغي صفػذ بالهُئاث واإلاىظماث الضولُت والحيىمُت بلى الػمل غلى بصضاع هظه اإلاػاًير 

: ، خُث ًمىً بحماٌ ؤهم هظه الضوافؼ في الىلاغ الخالُتIAS-IFRSالضولُت اإلاخػللت باإلاداؾبت 

 الخباًً اإلاسخلف في الىؾاثل وؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت في الضٌو ٌػخبر هإهم صافؼ إلصضاع هظه اإلاػاًير؛ 

  الاهخمام اإلاتزاًض مً كبل اإلاىظماث اإلاداؾبُت في جدلُم ؤهبر كضع مً الخىاؾم والخجاوـ في الؼغق

 وألاؾالُب اإلاداؾبُت بين الضٌو اإلاسخلفت؛

  ضخامت حجم الخجاعة الضولُت والاؾدثماع الضولي مً زالٌ الشغواث اإلاخػضصة الجيؿُاث ؾاهم في

 ٌ  .بًجاص مػاًير مداؾبُت للخػامل بها بين الضو

  والشغواث والخىخالث الضولُت في جؼىع هظم اإلاداؾبت بما ًخىافم والخغيراث ً جؼاًض عغبت اإلاؿدثمٍغ

 الضولُت الحضًثت؛

  الاؾخسضام اإلاتزاًض للشغواث اإلاخػضصة الجيؿُاث لهظه اإلاػاًير الضولُت وجسليها غً اإلاػاًير اإلادلُت

 1،ألامغ الظي شجؼ غلى جؼىعها؛

  جؼىع ألاؾىاق واهضماج الشغواث الخاصت ألاوعوبُت ؤزغ بشيل هبير غلى جىظُم اإلااؾؿاث،ألامغ الظي

ًخؼلب وشغ مػلىماث مداؾبُت وكىاثم مالُت للىشف غً وطػُتها اإلاالُت،مما ؤصي بلى جبني اإلاػاًير 

 2.اإلاداؾبُت الضولُت

 

 

 

 

ل

                                                           
ملتقى وطنً،جامعة  ،(IAS/ IFRS)النظام المحاسبي الدولي بالجزائر وعالقته بالمعايير المحاسبة الدوليةمحمد العٌد،-  1

  .6:،ص2013 جانفً 14و13مستغانم،ٌومً 
 .6:محمد العٌد، نفس المرجع السابق ،ص-  2
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 ؤهمية  اعاًير  اداشملة  لذألالية: لففر  لثاوي

للمػاًير اإلاداؾبت الضولُت ؤهمُت هبيرة في حغؼُت الحاحاث اإلاسخلفت ألصحاب ألاغماٌ واإلاصالح ؾىاء 

الضازلين ؤو الخاعحين،مً زالٌ جىفير اإلااصة ألاولُت في اجساط اللغاعاث واإلاخمثلت في اإلاػلىماث اإلاخظمىت في 

: اللىاثم اإلاالُت،وغلُه ًمىً جدضًض ألاهمُت مً وحىص اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولُت في الىلاغ آلاجُت

 جمُيز اللىاثم اإلاػضة وفم هظه اإلاػاًير باإلاصضاكُت والجىصة واللبٌى الػام؛ 

 بمياهُت ملاعهت هظه اللىاثم اإلاالُت مما ًاصي بلى حػمُم الثلت مً ػغف اإلاخػاملين في ألاؾىاق اإلاالُت؛ 

  التزام اإلاغاحػين واإلاداؾبين غلى وحه الخصىص باؾخسضام اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولُت ٌػمل غلى

؛  جللُص الفغوق في اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت اإلاسخلفت في الضٌو

  جيشُؽ اإلاىافؿت بين الشغواث اإلاضعحت مً زالٌ جبىيها اإلاػاًير اإلاداؾبت الضولُت ألامغ الظي ًاصي بلى

 1.وحىص ؤلافصاح في بُاهاث اللىاثم اإلاالُت

  حؿمذ اإلاػاًير اإلاداؾبُت بخىفير هظام مخيامل للمػلىماث ًغبؽ وشاغ الشغهت ألام بالفغوع الخابػت

 لها؛

  حػمل اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولُت غلى حؿهُل ؤغماٌ مصالح الظغاثب مً زالٌ حؿهُل جؼبُم

 2.ألاؾالُب الخاصت باالغتراف باإلًغاصاث والىفلاث

 " هما ؤن الهضف ألاؾاس ي مً اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولُت هى جامين الشفافُت والىشف غً البُاهاث

 3".اإلاالُت بطافت بلى جلبُت اخخُاحاث ؤصحاب اإلاصالح اإلاسخلفت مً زالٌ ؤلافصاح والشفافُت

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .7:مرجع سبق ذكره،ص محمد العٌد،- 

 .21:، ص2005الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، ،"المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال"أمٌن السٌد أحمد لطفً،- 2
مدى توافق اإلطار القانوني للنظام المحاسبي المالي مع المعايير فيما يخص المؤسسات الصغيرة "عمر قمان ومراد عله،- 3

 .07:،ص2013 جانفً 14 و13مستغانم،-جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس، "والمتوسطة المحاسبية الدولية
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 اىظمات  لتي  شتهذفد ألاطع ثدصين  اعاًير  اداشبية  لذألالية  : املدح  لثاوي

  وكض ؤؾفغث هظه اإلااجمغ التي واهذ هدُجت الظغىغ اإلاتزاًضة مً مؿخسضمي اللىاثم اإلاالُت مً اإلاؿاهمين 

ت ومىظماث صولُت وحمػُاث خيىمُت غً حشىُل غضة مىظماث  ً وصاثىين وهلاباث واجداصاث ججاٍع واإلاؿدثمٍغ

: اؾتهضفذ وطؼ اإلاػاًير الضولُت وتهُئت اإلاىار الالػم لخؼبُم هظه اإلاػاًير، وؤهم هظه اإلاىظماث

الىة معاًير  اداشملة  لذألالية :ؤألاال

إلاثداد  لذألالي لطمداشملين  :راهيا

الىة ممارشة  لحذكيم  لذألالي  :رالثا

.لوهظا ما ؾيخؼغق بلُه في هظا اإلابدث

ٌل الىة معاًير  اداشبية  لذألالية ألاإلاثداد  لذألالي لطمداشملين : املطل  ألا

ٌل (لIASC)الىة معاًير  اداشملة  لذألالية: لففر  ألا

  وهي مىظمت مؿخللت تهضف بلى بغضاص مػاًير ًمىً اؾخسضامها مً كبل الشغواث واإلااؾؿاث لضي بغضاص 

بزغ اجفاق بين اإلاىظماث اإلاداؾبُت 1973اللىاثم اإلاالُت في حمُؼ ؤهداء الػالم، وكض شيلذ هظه اللجت في غام

اللاثضة في ول مً اؾترالُا وهىضا وفغوؿا وؤإلااهُا والُابان واإلاىؿًُ وهىلىضة واإلاملىت اإلاخدضة واًغلىضة 

ت اللجىت هال مً اإلاىظماث اإلاداؾبُت اإلاهىُت ألاغظاء في الاجداص الضولي 1983ومىظ غام .ؤ.م.والى  شملذ غظٍى

 صولت وابخضاء مً 85 مىظمت مً 116 صاعث اللجىت جظم 1996 وابخضاء مً كاهىن الثاوي IFRSللمداؾبين 

 بلضان ًمثلىن ملُىوي مداؾب، وكض شاع اؾخسضام 104 غظىا م143ً ؤصبدذ اللجىت جظم 1999غام 

ت اللجىت بػض  .اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولُت ختى مً جلً اإلاىظماث ؤو الضٌو التي لم جىظم بلى غظٍى

، وكض وىهتها الجهاث اإلاداؾبُت اإلاهخمت في مسخلف صٌو 1973وهي مىظمت زاصت جم بوشائها غام  

بةصضاع مػاًير اإلاداؾبت الضولُت اإلاخػللت بمشاول مػُىت، هظه ؤلاصضاعاث حشبه بلى IASCوتهخم لجىت .الػالم

زالزت غشغ كاثمت IASCوختى آلان ؤصضعث لجىت IFASBخض هبير ما ًصضعه مجلـ مػاًير اإلاداؾبت الضولُت 

 1 .هما ؤصضعث ؾذ مؿىصاث ملترخت. إلاػاًير اإلاداؾبت الضولُت

 

                                                           

.106:ص،مرجع سبق ذكره،"المحاسبة الدولية ومعاييرها" حسني القاضي، مأمون محدان،-  1
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   وحػؼي اللىاثم مجاالث مػُىت مثل اإلاسؼون واللىاثم اإلاالُت اإلاىخضة ومداؾبت الاؾتهالن وجيالُف البدث 

غ وطغاثب الضزل . والخؼٍى

  ؤما اإلاؿىصاث اإلالترخت فدشمل اإلاداؾبت غً جغحمت الػملت ألاحىبُت، والخلاغض، وحغُير ألاؾػاع، وآلاالث 

لت ألاحل . واإلاػضاث، وغلىص ؤلاًجاع ػٍى

ؤي ؾلؼت ولىنها حػخمض غلى اإلاىظماث اإلايىهت منها في وشغ مػاًيرها، وبظٌ ؤفظل الجهىص IASC  وال جملً لجىت 

لخؼبُم اإلاػاًير الضولُت التي خضصتها اللجىت في مسخلف الضٌو ومسخلف الجهاث طاث الؿلؼت في الضولت 

 1. اإلاسخلفت

(لIFRS)الاثداد  لذألالي لطمداشملين: لففر  لثاوي

ت 1977وهى مىظمت غاإلاُت إلاهىت اإلاداؾبت جإؾـ غام ظم في غظٍى  صولت 188 غظىا ومىظمت في 155، ٍو

.  ملُىن مداؾب2.5ًمثلىن ؤهثر مً 

: وكض كامذ لجان الاجداص بىطؼ اإلاػاًير الخالُت

 اإلاػاًير الضولُت للمغاحػت وزضماث الخإهُض؛ 

 مػاًير صولُت لغكابت الجىصة؛ 

 كىاغض صولُت ألزالكُاث اإلاهىت؛ 

 2.مػاًير الخإهُل الضولُت 

 

 

 

 

ل

ل

                                                           
.4،5:،ص ص 2002-2003،دار النشر والتوزٌع،اإلسكندرٌة، بدون ط، "المحاسبة الدولية"ثناء القبانً، - 1  

.110: ،ص،مرجع سبق ذكره،"المحاسبة الدولية ومعاييرها" حسني القاضي، مأمون محدان،-
2
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  IAPCالىة ممارشة  لف جعة  لذألالية: املطل  لثاوي

  وكض ؤغؼُذ هظه اللجىت صالخُاث إلصضاع مؿىصاث مػاًير اإلاغاحػت والخضماث الخابػت بالىُابت غً مجلـ 

ؼهاIFACالاجداص .  غلى ؤن حؿعى لخدلُم اللبٌى الؼىعي لخلً اإلاػاًير ؤو البُاهاث وحػٍؼ

خم حػُين ؤغظاء لجىت  وكض جظم اللجان .مً كبل مىظماث ؤغظاء ًمثلىن صوال ًسخاعها مجلـ الاجداص IAPCٍو

الفغغُت التي حشيلها لجىت مماعؾت اإلاغاحػت الضولُت ممثلين مً غير الضٌو اإلامثلت في اللجىت وطلً للحصٌى 

خمخؼ ول بلض ممثل في هظه اللجىت بصىعة واخض فلؽ . غلى ؤهبر غضص ممىً مً الىظغ اإلاسخلفت، ٍو

ل، هىضا، مصغ، ؤإلااهُا، فغوؿا، :صولُت وهي13 ؤغظاء مً 1994 ابخضاء مً IAPCوجخظمً  اؾترالُا، البراٍػ

ض، اإلاملىت اإلاخدضة، والى . ؤ.م.اإلاىؿًُ، هىلىضا، الُابان، الهىض، الؿٍى

 بازخُاع مىاطُؼ مً ؤحل الضعاؾت الخفصُلُت بػض ؤن ًخم جإؾِـ IAPC   وجبضؤ بحغاءاث الػمل في اللجىت 

ع اإلاؿاولُت ألاولُت لهظه اللجىت الفغغُت وي حػض IAPCلجىت فغغُت لهظا الغغض خُث جلىم اللجىت   بخفٍى

وجدظغ مؿىصاث  

مػاًير وبُاهاث اإلاغاحػت، وجضعؽ اللجىت الفغغُت اإلاػلىماث ألاؾاؾُت التي جيىن غلى شيل بُاهاث وجىصُاث ؤو 

صعاؾاث ؤو مػاًير صاصعة غً اإلاىظماث ألاغظاء ؤو الهُئاث ؤلاكلُمُت ؤو هُئاث ؤزغي، ومً زم حػىص مؿىصة 

الػغض هىدُجت لهظه الضعاؾت، عي جلىم لجىت مماعؾت اإلاغاحػت الضولُت بضعاؾتها ومىاكشتها، فةطا وافلذ غلى 

ذ في اللجىت غلى ؤال ًلل غضص  م مىافلت زالزت ؤعباع ألاغظاء الظًً ًمليىن خم الخصٍى هظه اإلاؿىصة غً ػٍغ

ألاصىاث اإلاىافلت غً حؿػت ؤصىاث ممثلت في احخماغا للجىت، جلىم اللجىت بخىػَؼ اإلاؿىصاث بشيل مىؾؼ 

بهضف الحصٌى غلى وافت الاهخلاصاث والخػلُلاث مً اإلاىظماث ألاغظاء ومً الىواالث الضولُت التي ًدضصها 

 1.الاجداص

           

 

 

 

 

                                                           

.112:ص،مرجع سبق ذكره،"المحاسبة الدولية ومعاييرها" حسني القاضي، مأمون محدان،-  1
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مجطض ألا لللىة  لذ ئمة لحفصير  اعاًير  اداشبية  لذألالية : املطل  لثالح

ٌل  مجطض معاًير  اداشبية  لذألالية: لففر  ألا

خمخؼ (حمُػهم ٌػملىن بضوام وامل) غظىا 15 جإلف مجلـ مػاًير اإلاداؾبت الضولُت مً 1/10/2010مىظ  ، ٍو

غ ومخابػت حضٌو ألاغماٌ الفني لىطؼ مػاًير  ت جصغف واملت في جؼٍى مجلـ مػاًير اإلاداؾبت الضولُت بدٍغ

. اإلاداؾبت مؼ مغاغاة الدشاوع مؼ ألامىاء وبحغاء مشاوعاث غامت ول زالر ؾىت

جا مىاؾبا مً الخبرة الػملُت الحضًثت للمضكلين واإلاػضًً واإلاؿخسضمين    هما ًخىكؼ مً اإلاجلـ ؤن ًىفغ مٍؼ

خىكؼ مً اإلاجلـ بالدشاوع مؼ ألامىاء ؤن جلُم اجصاالث مؼ واطعي ألاهظمت الىػىُت والهُئاث  وألاواصًمُين،ٍو

الغؾمُت ألازغي اإلاػُىت بىطؼ اإلاػاًير مً ؤحل عفؼ مؿخىي الخلاعب بين اإلاػاًير الىػىُت واإلاػاًير الضولُت 

غ اإلاالُت للمجلـ . إلغضاص الخلاٍع

  مؼ ألازظ بػين الاغخباع ؤن مجلـ مػاًير اإلاداؾبت الضولُت ًصضع ملخصا للغاعاجه مباشغة بػض احخماع ول 

  1.مجلـ

 لللىة  لذ ئمة لحفصير ت  اعاًير  اداشملة  لذألالية : لففر  لثاوي

غ اإلاالي، وجدؿُنها    لجىت جابػت إلاجلـ مػاًير اإلاداؾبت الضولي جلضم له الػىن في وطؼ مػاًير اإلاداؾبت والخلٍغ

، لخدل مدل 3/2002لصالح اإلاؿخسضمين ومػضي البُاهاث اإلاالُت ومضكليها، وكض ؤوشإ ألامىاء هظه اللجىت في 

لخص صوع هظه اللجىت في جىفير ؤلاعشاص في الىكذ 1996التي ؤوشئذ غام SICلجىت الخفؿيراث الضاثمت   ،ٍو

غ  غ اإلاالي اإلادضصة مازغا والتي لم ًخم الخؼغق بليها بشيل مدضص في مػاًير الخلاٍع اإلاىاؾب خٌى كظاًا الخلٍغ

اإلاالُت ؤو خٌى اللظاًا التي ؤزيرث ؤو مً ألاعجح ؤن جثاع بشإنها جفؿيراث غير مغطُت ؤو مىطؼ هؼاع، وغلُت 

غ اإلاالُت الضولُت  2.فهي حشجؼ الخؼبُم الضكُم واإلاىخض إلاػاًير الخلاٍع

هما حؿاغض اللجىت مجلـ مػاًير اإلاداؾبت الضولُت في جدلُم الخىخُض الضولي بين مػاًير اإلاداؾبت مً زالٌ 

الػمل مؼ اإلاجمىغاث اإلامازلت التي جغاعي الهُئاث الىػىُت لىطؼ اإلاػاًير للىصٌى بلى هخاثج مخمازلت خٌى 

 3. اللظاًا التي جيىن فيها اإلاػاًير الظمىُت بلى خض هبير

 

                                                           
، 1،دار صفاء للنشر والتوزٌع،عمان،ط"معايير المحاسبة الدولية-معايير التقارير المالية الدولية"،أحمد حلمً جمعة-

.40:،ص2015 1  
.50:نفس المرجع السابق،ص- 2  
 .53،مرجع سبق ذكره،"معايير المحاسبة الدولية-معايير التقارير المالية الدولية"أحمد حلمً جمعة،-- 3
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ألا كع ثململيم  اعاًير  اداشبية  لذألالية في  اؤشصات الاكحصادًة  الز ئفية : املدح  لثالح

  بن جىافم وجؼبُم البِئت الىػىُت مؼ البِئت الضولُت في مجاٌ اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولُت له مىافؼ وفىاثض لل

وؤمام مػىكاث وصػىباث وجترجب غليهم هخاثج واوػياؾاث كض جيىن بًجابُت وكض جيىن ؾلبُت بال ؤهه الجاهب 

.  الؿلبي ؤهثر مُال في البِئت الىػىُت التي لم جصل بػض بلى ما وصلذ بلُه البِئاث الضولُت اإلاخلضمت

ٌل  شملاب  لتي ؤدت باالز ئف إلى ثملني  اعاًير  اداشبية  لذألالية : املطل  ألا

  ؤصبذ اإلاسؼؽ اإلاداؾبي الىػني، في طل الخىحهاث الاكخصاصًت الجضًضة، ال ٌؿخجُب إلاخؼلباث اإلاهىُين 

ً، وطلً ألؾباب مسخلفت ًمىً الخؼغق بليها مً حاهبين : واإلاؿدثمٍغ

ٌل  شملاب  اخارجية  : لففر  ألا

  ٌػخبر جبني اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولُت اؾخجابت إلاخؼلباث الشغاهت مؼ ؤلاجداص ألاوعوبي، ومشغوع

 الاهظمام بلى اإلاىظمت الػاإلاُت للخجاعة؛

  ل مً اللؼاع الخاص وطلً بػضما جدىلذ مهمت ظهغث في غضة بلضان اخخُاحاث بطافُت في الخمٍى

 الضٌو مً عاغُت لهظا اللؼاع بلى مشغفت غلُه؛

  غىض البدث غً اإلاىاعص اإلاالُت الجضًضة، ؤصبدذ اإلااؾؿاث ال جلخصغ غلى ألاؾىاق اإلادلُت فلؽ بل

 ؤصبدذ جلجإ بلى ألاؾىاق اإلاالُت الضولُت؛

  ًخؼلب جؼىع اإلااؾؿاث اخخُاحاث مػخبرة مً اإلاىاعص اإلاالُت في بػاع الاكخصاص الػالمي الظي ال ٌػغف

 بالحضوص الجمغهُت؛

  ٌشترغ غىض ػلب الاؾخفاصة مً ؤي زضمت واهذ مً ألاؾىاق اإلاالُت الضولُت المخثاٌ باإلاداؾبت

 1الضولُت؛

  ٌؿخلؼم الخفخذ الاكخصاصي، اؾخػماٌ مػلىماث صحُدت ومىزلت ومىخضة ومػضة وفم مػاًير

اإلاداؾبُت الضولُت، وطلً حؿهُال لىلل اإلاػلىماث الاكخصاصًت ولػملُاث الخجمُؼ اإلاداؾبي 

 2. للماؾؿاث اإلاخػضصة الجيؿُاث

 

 

                                                           
1
  .11: مرجع سبق ذكره،ص ،(IAS/ IFRS)النظام المحاسبي الدولي بالجزائر وعالقته بالمعايير المحاسبة الدولية محمد العٌد،- 

 .11: مرجع سبق ذكره،ص ،(IAS/ IFRS)النظام المحاسبي الدولي بالجزائر وعالقته بالمعايير المحاسبة الدوليةمحمد العٌد،-  2
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 شملاب  لذ خطية : لففر  لثاوي

 اإلاُضان الاكخصاصي والخجاعي، مً ػغف فػاٌ بلى صوع اإلاىظم؛ ،  جدٌى صوع الضٌو

 ؤصبذ اإلاسؼؽ اإلاداؾبي الىػني ال ًخماش ي والخىحه الاكخصاصي الحالي للبلض؛ 

  ٌؿخجُب اإلاسؼؽ اإلاداؾبي الىػني بالضعحت ألاولى بلى اإلاؿخلؼماث الجباثُت، وجم وصفه بإهه هظام

 ماؾـ لخدضًض الصغبُت؛

 ؤصبذ الىظغة اللاهىهُت، في اإلاسؼؽ اإلاداؾبي الىػني، جؼفى غلى الىظغة الاكخصاصًت؛ 

  بدث غلى ؤهثر طماهاث غىض وكىغها اإلادخمل في ؤلافالؽ، ؤصبدذ اإلااؾؿاث غبر اإلاسؼؽ اإلاداؾبي

 ؛"الصىعة الىفُت"بصفت مبالغ فيها غىطا إلابضؤ" الحُؼت والحظع" الىػني حؿخػمل مبضؤ

 لإلػاع اإلافاهمي الظي مىه شإهه ؤن ًللل مً البضاثل اإلالضمت مً ػغف اإلاهىُين 1957ًفخلغ هظام 

 ٌ   1.غىض جلضًمهم لحلٌى جسص هفـ ؤلاشيالُت ؤو الدؿائ

معوكات ثململيم  اعاًير  اداشبية  لذألالية في  الز ئف : املطل  لثاوي

  بالغغم مما ًلضمه الىظام اإلاداؾبي اإلاالي مً بًجابُاث بال ؤهه ًىاحه في الىاكؼ خضوصا هُيلُت حػغكل غملُت 

: جىخُض اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت في الجؼاثغ، هظهغ منها

  ت غير اإلاؿػغة في البىعصت، والتي ال حؿخفُض مً اإلاؼاًا التي ًلضمها وطػُت اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

الىظام اإلاداؾبي اإلاالي، خُث ؤن هظه اإلااؾؿاث كض جخدمل فُه ؤغباء بطافُت هدُجت لصػىبت 

 جؼبُله في الىكذ الحالي؛

  طىابؽ الىظام اإلاداؾبي اإلاالي الجؼاثغي، وزاصت الاغخباعاث الجباثُت التي جغجبؽ بؿُاؾاث وػىُت

 2بػُضة غً مجاٌ الخىافم؛

  ألاغباء ؤلاطافُت التي جخدملها اإلااؾؿاث في خالت حغُير الؼغق اإلاداؾبُت، ملابل ؤلازباع بخإزير

 الخغُير غلى الىدُجت وهظا الىؾاثل والجهىص اإلابظولت إلهجاح الخغُير؛

 الػمل بالىظام اإلاداؾبي اإلاالي ً  3.طػف اإلااؾؿاث اإلاالُت حػخبر غىصغا فػاال في جدٍغ

 

 

                                                           
1
 .10،11:،ص ص2010متٌجة للطبع، ،"SCFمحاسبة المؤسسة والجباية وفق"جنال العشٌشً،- 

 .16 مرجع سبق ذكره،ص ،(IAS/ IFRS)النظام المحاسبي الدولي بالجزائر وعالقته بالمعايير المحاسبة الدوليةمحمد العٌد،--  2
رسالة ماجستٌر فً العلوم ،"أعمال اإلصالح المحاسبي في الجزائر وآفاق تبني وتطبيق النظام المحاسبي المالي"صالحً بوعالم،- 3

  .116:،ص2010التجارٌة، جامعة الجزائر،
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آلارار  ادحمطة لحململيم  اعاًير  اداشبية  لذألالية على  اؤشصات الاكحصادًة  الز ئفية : املطل  لثالح

ٌل آلارار إلاًجابية : لففر  ألا

   بن جؼبُم الىظام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض اإلاخؼابم مؼ اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولُت ؾِؿاهم في الػضًض مً 

: اإلاؼاًا منها

: إعملاء ؤألالوية لطمصخثمفيً-

 ٌػخمض اللاهىن اإلاداؾبي الجؼاثغي غمىما غلى :ؤألالوية  لو كع الاكحصادي على  لشيل  للاهووي

شيل الػملُت غىض جدضًض بصماحها في الحؿاباث، فةن اإلاػاًير اإلاداؾبُت تهضف بلى ججاوػ اإلاظاهغ 

 .الجباثُت وبلى وصف الىاكؼ الاكخصاصي مدل الػملُاث الاكخصاصًت

 سُت ًفلض مياهخه لصالح : لحيطفة  لحاريخية ألا لليمة  لعادلة بن مبضؤ اللُض وفم الخيلفت الخاٍع

ت الجىهغ غلى  مبضؤ اللُمت الػاصلت في اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولُت، وهى بلى خض بػُض، هدُجت ألولٍى

سُت ًمىً ؤن جسخلف بلى خض هبير  (الخاصت باالهخالن)الشيل، وبمغوع الؼمً فةن الخيلفت الخاٍع

 .غً اللُمت الاؾخػمالُت ؤو كُمت الخىاٌػ غً ألاصل

 بدُث ؤن مػاًير :ؤألالوية  ايز هية  لعامة على خصاب  لىخيجةIFRS/ IAS ت  حػخمض غلى مىذ ألاولٍى

م  اصة في ألاصٌى ؤو غً ػٍغ لخدضًض مفاهُم ألاصٌى والخصىم، وبالخالي فةن اإلاىخىج ًخدضص بما بٍؼ

  .اهسفاطه

 -ؾُيىن لها ألازغ غلى الػاثضاث غير الؼبُػُت ؤزىاء فترة  :إصذ ر ثلاريف ثف عي معذٌ  لحضخم

ت  1 .ؤلاغالن غً ؤلاًغاصاث الؿىٍى

 

 

 

 

 

                                                           
تأثير التوافق بين عملية اإلصالح المحاسبي وتطبيق مبادئ الحوكمة على جودة اإلفصاح في "بن مالك محمد، محمد قوجٌل، - 1

ص .2011نوفمبر 30-29جامعة ورقلة،  الملتقى العلمً الدولً حول اإلصالح المحاسبً فً الجزائر،،"المؤسسات الجزائرية

   .6-5:ص
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:لآلارار  لصطملية: لففر  لثاوي

بالغغم ما ًلضمه الىظام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض مً بًجابُاث بال ؤهه ًىاحه في الىاكؼ خضوصا هُيلُت هظهغ 

: منها

 ال حؿخفُض مً اإلاؼاًا التي ًلضمها الىظام :ألاطعية  لشفوات  الز ئفية غير  اصعفة في  لملورصة

اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض، خُث ؤن هظه اإلااؾؿاث كض جخدمل فُه ؤغباء هدُجت لصػىبت جؼبُم 

 .الىظام في الىكذ الحالي

 زاصت الاغخباعاث الجباثُت التي جغجبؽ بؿُاؾاث وػىُت بػُضة :طو بط  لىظام  اداشبي  لوطني

 .غً مجاٌ الخىافم

 ملابل ألازباع بخإزير : عملاء إلاطافية  لتي ثحدمطها  اؤشصات في خالة ثحغير  لملفق  اداشبية

 .الخغُير غلى الىدُجت، وهظا الىؾاثل والجهىص اإلابظولت إلهجاح الخغُير

 دت :إن ثململيم  لىظام  اداشبي  االي  الذًذ ًدحاج إلى ثلملير رألاي خبرة عالية لُمىً الشٍغ

 .الػاملت في اإلاجاٌ اإلاداؾبي مً هم مػغفي وجلىُاث خضًثت لخؼبم اإلاُضاوي لهظا الىظام

 بن :طعف  اؤشصات  االية  لتي جعحبر عىصف  فعاال في ثدفيً  لعمل بالىظام  اداشبي  االي

الىظام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض ال ًإحي مبخغُاه بال مً زالٌ بصالخاث للؼاغاث مخػضصة ؤزغي 

ت ً اإلاىاص البشٍغ    1.ؾىاء غلى الصػُض اللاهىوي ؤو جيٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.7:بن مالك محمد، محمد قوجٌل، مرجع سبق ذكره، ص-- 1
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خالصة  

  مً زالٌ هظه الضعاؾت، وؿخيخج ؤن الخغيراث اإلاخخالُت في الاكخصاص الػالمي ؤحبر الػضًض مً صٌو الػالم 

بصزاٌ بصالخاث غلى مؿخىي اكخصاصًتها، والجؼاثغ هغيرها مً هظه الضٌو باشغث في بصالخاث اكخصاصًت 

لخخماش ي مؼ اإلاخغيراث الػاإلاُت، فبػض ؤن جبيذ الػضًض مً الضٌو مػاًير اإلاداؾبُت الضولُت ؾػذ الجؼاثغ 

. هظلً ألزظ بهظه اإلاػاًير بهضف الخىافم في مجاٌ الػمل اإلاداؾبي

  وعغم ؤنها لم جدبنى مػاًير اإلاداؾبُت الضولُت صغاخت بال ؤنها اؾخجابت لهظه اإلاؿخجضاث الضولُت بةصضاع 

 ًخظمً الىظام اإلاداؾبي اإلاالي، ًخىافم مؼ اإلاػاًير اإلاداؾبُت 25/11/2007 اإلااعر في 07/11اللاهىن عكم 

. الضولُت

  فاإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولُت التي ؾخيىن الضغامت ألاؾاؾُت للػمل اإلاداؾبي والتي ؾخىحه هىغُت اإلاىخىحاث 

صػب جؼبُلها في الجؼاثغ بؿبب طػف الاكخصاص وجسلم  اإلاداؾبُت واإلاخمثلت ؤؾاؾا في اللىاثم اإلاالُت ٍو

ت . اإلاماعؾاث الاكخصاصًت والخجاٍع
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ثمهيد 

    مً اإلاعشوؾ أن هذؾ أي مؤظعت سػم اخخالؾ حجمها ووشاػها، هى الشبذ والىمى وهزلً البلاء 

لت حعُيرها، واإلاعاًير اإلاداظبُت  ت في اليشاغ، هزا مً أوحب على اإلاؤظعت أن جيىن على علم بؼٍش والاظخمشاٍس

اإلاؼبلت ؿيها، وللذ حاءث اإلاعاًير اإلاداظبُت في حؼؼُت الحاحاث اإلاخخلـت ألصحاب اإلاصالح ظىاء الذاخلين أو 

الخاسحين مً خالٌ جىؿير اإلاعلىماث في اجخار اللشاساث واإلاخمثلت في اإلاعلىماث اإلاخظمىت في اللىابم اإلاالُت، 

وهزا ما ظىدىاوله في هزا الـصل، خُث جىاولىا في هزا ألاخير زالزت مباخث،أي أن في اإلابدث ألاٌو كمىا 

بخلذًم اإلاؤظعت، واإلابدث الثاوي جؼشكىا إلى عشض اللىابم اإلاالُت للمؤظعت الخعاوهُاث الـالخُت للحبىب، 

أما باليعبت إلى اإلابدث ألاخير دسظىا ؿُه أوطاع مؤظعت الاجداد الخعاوهُاث الـالخُت للحبىب بخؼبُلها 

. للمعاًير اإلاداظبُت الذولُت
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هظزة عامة للمؤسسة :ل املدح  ألاول

خ وشأتها، لل ظىداٌو في هزا الـصل اللُام بذساظت عامت خٌى مؤظعت الخعاوهُاث الـالخُت،مً خُث جاٍس

ً، وهُيلها الخىـُمي . عذد العماٌ ؿيها، سأظمالها، كذسة الخخٍض

ثلديم مؤسسة  لحعاألاهيات  لفالخية  :ل اعلل  ألاول

 لادة ثاريخية للمؤسسة:

خ إوشائها إلى  ، واهذ جابعت 1960  جلع مؤظعت إجداد الخعاوهُاث الـالخُت في مذًىت معخؼاهم، ًشحع جاٍس

آهزان إلى حعاوهُت الحبىب بؼليزان، لخصبذ بعذ رلً وخذة مىـصلت جدذ وصاًت الذًىان الجضابشي اإلانهي 

. 1/6/1977للحبىب، وهزا ابخذاء مً 

خ  ؽ بىاخش الشعش واللمذ 26-442 جدذ سكم 23/05/1977جم إصذاس اعخمادها بخاٍس ، وشاػها الشبِس ي هى جـَش

. بىىعُه الصلب واللين اإلاعخىسد مً ػشؾ الذًىان الجضابشي اإلانهي للحبىب

 للدرة  لحخشييية : 

يُت للمؤظعت هي :ل كىؼاس، مىصعت بين وخذجين600000:اللذسة الخخٍض

  كىعار300000=مخاسن  لوخدة  ايىائية  

 كىعار300000=مخاسن  لوخدة  لزئيسة  

 لهدف  لزئيس ي : 

الهذؾ الشبِس ي هى جضوٍذ مؼاخً والًت معخؼاهم بمادة اللمذ اإلاذعم مً كبل الذٌو بىىعُه الصلب واللين    

. ؿظال عً جضوٍذ الخعاوهُاث اإلاداوسة آلاخشة

معخؼاهم، وهزا هىادي الـشوظُت  (O N AB)أما مادة الشعير ؿهي مىحهت لىخذة صىاعُت حؼزًت ألاوعام  

. بىـغ الىالًت
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 اوظفين في مؤسسة إثداد  لحعاألاهيات  لفالخية :  

:  عامال مىصعين على الىدى الخالي117جىؿف اإلاؤظعت 

 

 

 

 

 

 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 (1-3) لشكل

 مً إعذاد الؼالبت اعخمادا على وزابم اإلاؤظعت:                                                                                                                                   اإلاصذس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 117الموظفين 

 عامال        

 إطار 26                  

Cadre moyen 

     05إطار  سامي

Cadre sup 

      54مراقب عمال 

Maitrise 

         32تنفيذ 

Eexécution     

   

  

 

عدد الموظفين في المؤسسة 

 التعاونيات الفالحية      
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وشاط  اؤسسة ملزها، رأسمالها، آليات الاثصاو بها : اعلل  لثاوي 

ؽ بىاخش الشعير واللمذ بىىعه الصلب واللين اإلاعخىسد مً ػشؾ الذًىان   وشاػها الشبِس ي هى الخىـل بخـَش

يُت هي كىؼاس،مىصعت بين 600000:الجضابشي اإلانهي للحبىب اللابلت لالظتهالن، مع العلم أن كذسجه الخخٍض

كىؼاس والبزوس 300000كىؼاس، ومخاصن الىخذة الشبِعُت ب300000مخاصن الىخذة اإلاُىابُت ب:وخذجين

ً وحعلُب  ل الىػً وإوشاء سصُذ مىلٌى للمخضون ألامان، باإلطاؿت إلى إظالم وجخٍض اإلاصذسة اإلاخصصت لخمٍى

وجشوٍج الحبىب والخظش الجاؿت واإلاىاد اإلاشخلت الىاحمت عً ؤلاظتراد أو اإلاخصص للخصذًش عبر مُىاء 

معخؼاهم إلى معالجت هىعُت اإلاىخىحاث اإلاىسدة إلى الخعاوهُاث الـالخُت للحبىب والخظش الجاؿت أو ول مشتري 

آخش مهما وان جخصُص هزه اإلاىخىحاث بما في رلً جلً التي ًخم حعلُمها إلى اإلاعتهلىين،ؿهي حعمل بلذس 

لت مباششة مشترهت مً أحل جدلُم ألاهذاؾ التي ٌعجض ول  اإلاعخؼاع على وطع الىظابل واإلاعذاث بؼٍش

مىخشغ على جدلُلها بىاظؼت وظابله الخاصت والتي جخمثل في جضوٍذ مؼاخً والًت معخؼاهم بمادة اللمذ 

اإلاذعم مً كبل الذولت بىىعُت الصلب واللين، ؿظال عً جضوٍذ الخعاوهُاث اإلاجاوسة ألاخشي،أما مادة الشعير 

معخؼاهم وهزا هىادي الـشوظُت بىـغ الىالًت وبدث ( O.N.A.P)ؿهي مىحهت لىخذة صىاعُت حؼزًت ألاوعام 

ت لـابذة مىخشػُه . دساظت وخلم ول الىظابل الخلىُت والصىاعُت والخجاٍس

:ل الز الاجحماعي

.  بىهشانL’OAIC  الذًىان الجضابشي اإلانهي للحبىب

 900.000.000سأظمالها الاحخماعي هى 

: آلُاث الاجصاٌ

م : ًمىً الاجصاٌ بها بعذة ػشق، إما عً ػٍش

م اللمم ص: العىىان العادي .  معخؼاهم476ب سكم .ػٍش

. 045.20.20.88/045.20.28.40:أسكام الهاجف

. 045.20.20.62:أسكام الـاهغ

 .UCAMOSTA@HOTMAIL.COM:العىىان ؤلالُىترووي
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 لهيكل  لحىظيمي للمؤسسة :ل اعلل  لثالح

 ٌعخبر الهُيل الخىـُمي للمؤظعت الهُيل الزي بملخظاه ًخم سظم ظلىن حمُع ألاؿشاد،داخل اإلاىـمت دون 

ألاخز بعين الاعخباس إلاىؿلتهم الخىـُمُت ومىه ؿئن الهُيل هى الىظُلت ؤلاوعاهُت لخجمُع ألاوشؼت وجدذًذ 

. العالكاث الىؿُـُت بين مخخلف اإلاىخىحاث

:ل اديز

: ٌعخبر اإلاعؤوٌ ألاٌو في اإلاؤظعت بالعُاظت التي ًدبعها في الدعُير لخدلُم ألاسباح في مششوعاتها ًلىم بما ًلي

 ذ الىاسد والصادس؛  دساظت البًر

 دساظت اإلالـاث وإمظائها؛ 

 إمظاء الشياث والعىذاث. 

:ليلوم بما يلي:لمديز مساعد

 أعماٌ اإلاذًش إرا وان ػابب؛ 

  معاعذ اإلاذًش في ول أعماله ظىاء وان في الؼابب أو في الحاطش خُث أن معاعذة اإلاذًش جيىن

 .مدذودة

:لرئس مصلحة  ماهة  لعامة

: حعمذ بدىـُز اإلاهماث الشبِعُت بأؿظل معخىي مً اللذساث اإلاهىُت ومً ألاعماٌ التي ًلىم بها هجذ

 اساث اإلاذًش  ؛(الضبابً)اظخلباٌ الٍض

 اظخلباٌ اإلاياإلااث الهاجـُت ولخىـمُه للمذًش؛ 

 حعُير وجىـُم اإلاىاعُذ والاحخماعاث، ألاعماٌ واإلاشاسواث للمذًش؛ 

 دساظت اإلالـاث وجشجُبها؛ 

 اظخلباٌ أو إسظاٌ الـاهغ إلى الششواث ألاخشي أو الششواث ألاحىبُت. 
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: يهخم هزا ألاخير ب:هيابة  اديز إلاد رية ألا اكلف بااو رد  لبشزية

 جدذًذ ألاحىس؛ 

 الاهخمام بالعماٌ جشكُتهم وإعؼائهم ؿشص للؼُاب. 

: هيابة  اكلف بااالية ألا اداسملة

: جىلعم إلى اإلاداظبت واإلاالُت جخم ؿيها عملُت اإلاداظبت بصـت عامت خُث ًلىم ب

 اظخلباٌ اإلالـاث الخاصت باإلاالُت وهزا اإلاداظبت؛ 

 اللُام بىطع ميزاهُت عامت للمؤظعت. 

:ليلوم ب:هيابة  اديز  اكلف بالجودة

 مخابعت اإلاادة اإلاخضهت والحـاؾ على حىدتها وهىعُتها؛ 

  ؛(اللمذ بىىعُه اللين والصلب والشعير)اظخلباٌ اإلاىاسد الـالخُت 

  ًاإلاىاسد في أماهً مؤهلت لزل ً  .(اإلاخاصن )الحشص على جخٍض

: مصلحة  لحلىية ألا لصياهة

ت لآلالث في خالت حعؼُل  معؤوٌ عً طمان عملُت ؤلاهخاج بصُاهت الخجهيزاث وصىاعت كؼع الؼُاس الظشوٍس

لىم ب : أي آلت ٍو

 مخابعت صُاهت حمُع اإلاخاصن؛ 

 إصالح ول عؼب مىحىد أو ًخص اإلاؤظعت بما ؿيها الىهشباء،الخلحُم، وألاعماٌ اإلاُياهُىُت .

:لمصلحة الاسحغالو

 ؛(اإلاخابش)اللُام بخدلُل أي معاًىت اإلاىاد ألاولُت 

 ً؛  الاهخمام بالخخٍض

 مخابعت العماٌ؛ 

 (مً خُث اإلايزان والىىعُت)مخابعت دخٌى وخشوج الحبىب. 
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: يلوم ب:مصلحة  ماهة ألا لوكاية

 اإلاشاكبت والخدىم في جىـُم شاخىاث الىلل؛ 

 الىكاًت مً خالٌ الخصذي للحىادر والحشابم. 

:ل لشزيك الاجحماعي

 ٌ ً آخش أو اإلامٌى مً ػير الذو . الذولت هي اإلامىلت الىخُذ والحصشي وبالخالي لِغ لها شٍش

:ل لحمثيل  لديملز ظي

م 05ًخمثل الذًملشاػي في الخمثُل الىلابي خُث أهه في ول  ظىىاث ًخم ججذًذ ممثلي العماٌ ورلً عً ػٍش

. اهخخاب العماٌ ؿُما بُنهم الخخُاس اإلامثل خُث ًيىن بمشاسهت ول العماٌ واإلاششحين ًيىن مً العماٌ
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:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   اصالح ألا لهيكل  لحىظيمي للمؤسسة

ل

لل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2-3): لشكلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزابم اإلاؤظعت:                                                                                                                                               اإلاصذس  

  

 

مدير الوحدة          

          

 مساعد أول             

 نائب مدير المالية           

 مسؤول مصلحة األمانة العامة

 نائب مدير الجودة        نائب مدير إداري       

 مصلحة األمانة   مصلحة الصيانة    مصلحة الجودة    مصلحة االستغالل 
 ا إلدارة والوسائل العامة  

 .  رئيس االستغالل

 .رئيس المركب

مراقب أشغال 

 .البناء

رئيس قسم 

 .محاسبة المادة

 .عامل يدوي

قسم حماية 

 .الحبوب

 .قسم التحاليل

رئيس مصلحة 

 .الوقاية واألمن

رئيس مجموعة 

 .الوقاية واألمن

منشط في النظافة 

 .واألمن

عون الوقاية 

 .واألمن

رئيس مصلحة 

تقني سامي 

 .ميكانيكي

رئيس مصلحة 

 .المخزن الرئيسي

تقني سامي 

 .اإللكترونيك

مسؤول صيانة 

 .السيارات

 .ميكانيكي اآلالت

 .سائق

 .مصلحة المواد البشرية

 .مصلحة المحاسبة

 .المصلحة االجتماعية

مصلحة الوسائل 

 .العامة

مهندس في اإلعالم 

 .اآللي

 .رئيس مصلحة العبور

موزع المكالمات  

 .الهاتفية

 .عاملة النظافة

          الهيكل التنظيمي للمؤسسة
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 UCA للو ئم  االية اؤسسة: املدح  لثاوي

 ايز هية : اعلل  ألاول

 ( ألاوول)لUCAميز هية  اؤسسة لللللللللللل(1-3): لجدألاول

 ألاوو 

 

 لليم  لخامة  

ل2012

إلاهالن ألا و 

ل2012مؤألاهات 

 لليم 

ل2012 لصافية

 لليم  لصافية 

ل2011

     ألاوو غير  لجارية 

    ؿاسق الششاء 

 51480, 00 51480, 00   51480, 00الخثبُخاث ػير اإلاادًت 

    الخثبُخاث اإلاادًت 

 44810, 00 44810, 00  44810, 00أساض ي 

   7248156, 24 7248156, 24مباوي 

, 16جثبُخاث مادًت أخشي 

1438454820 

16 ,

554923004 

00 ,883531816 05 ,814833124 

    جثبُخاث ممىىخت امخُاصاث 

    جثبُخاث حاسي إهجاصها 

    الخثبُخاث اإلاالُت 

العىذاث اإلاىطىعت 

مىطىع اإلاعادلت 

    

اإلاعاهماث ألاخشي    

وخعاباث الذابىت اإلالحلت 

85 ,33278399 00 ,3868000 85 ,29410399 85 ,29410399 

    ظىذاث أخشي مثبخت 

اللشوض وألاصٌى اإلاالُت 

ت  ألاخشي ػير الجاٍس

    

    طشابب مؤحلت على ألاصٌى 

مجموعة  ألاوو غير 

 لجارية 

,ل25

ل1479077666

,ل40

ل566039160

لللل844339813,ل90ل913038505,ل85

     ألاوو  لجارية 

 11093150, 00 10979582, 51  10979582, 51اإلاخضوهاث الجاسي إهجاصها 

الذًىن الذابىت اظخخذاماث 

ممازلت 
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, 72الضبابً 

2051544523 

00 ,1568381 72 ,2049976142 13 ,

2077723862 

 43625197, 60 89696624, 06  89696624, 06اإلاذًىىن آلاخشون 

 2864528, 20 4156981, 95  4156981, 95الظشابب 

ت ألاخشي      ألاصٌى الجاٍس

    اإلاىحىداث وما ًمثلها 

جىؿُـاث وأصٌى مالُت 

ت  حاٍس

    

ىت   12892614, 71 12445646, 40  12445646, 40الخٍض

,ل64مجموعة  ألاوو  لجارية 

ل2168823358

,ل64ل2167254977,ل64ل1568381,ل00

ل2148199352

,ل89مجموع  لعام لألألاوو 

ل3647901024

,ل40

ل567607541

,ل54ل3080293483,ل49

ل2992539166
ل.ألاثائم  اؤسسة:ل اصدرلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

ل

ل

ل

 

 

 

ل

ل

ل

لللل
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 UCAميز هية  لخصوم اؤسسةلللللللللللللللل(2-3): لجدألاول

ل2011ل2012 لخصوم 

لل مو و  لخاألاة 

 9 00000, 00 9 00000, 00سأط اإلااٌ الصادس 

  سأط اإلااٌ ػير اإلاؼلىب 

العالواث والاخخُاػاث 

ؿاسق إعادة الخلُُم 

66 ,353288491 35 ,339437334 

  ؿاسق اإلاعادٌ 

 39402471, 33 3471521, 36الىدُجت الصاؿُت 

( 50072048, 45)( 34933762, 74)جشخُل مً حذًذ -سروط ألامىاٌ الخاصت ألاخشي 

ل329667757,ل23ل322726250,ل28ل1 اجموع 

ت    الخصىم ػير الجاٍس

 288138470, 14 337133077, 60اللشوض والذًىن اإلاالُت 

   (اإلاؤحلت واإلاشصىدة لها)الظشابب 

ت    الذًىن ألاخشي ػير الجاٍس

 391148665, 66 430625717, 61اإلاؤوهاث واإلاىخجاث اإلاذسحت في الحعاباث ظلـا 

ل679287135,ل80ل767758795,ل21ل2مجموعة  لخصوم غير  لجارية 

   لخصوم  لجارية  

 1981978419, 15 1970764448, 77اإلاىسدون والحعاباث اإلالحلت 

  الظشابب 

 1605854, 36 19043989, 23الذًىن ألاخشي 

ىت الخصىم    خٍض

ل1983584273,ل51ل1989808438,ل00مجموع  لخصوم  لجارية 

ل2992539166,ل54ل3080293483,ل49مجموع  لعام للخصوم 
.ألاثائم  اؤسسة:ل                                                                                                                                      اصدر  

ل: لحفسير ت

ٌ ) دج51480, 00 بلُمت 2012 و2011زباث كُمت الخثبُخاث الؼير اإلاادًت خالٌ دوسحي-1  (ج اإلايزاهُت أصى

 (ج م أ) دج 44810, 00 بلُمت 2012 و2011زباث كُمت ألاساض ي خالٌ دوسحي -2

 



 دراسة حالة مؤسسة اتحاد التعاونيات الفالحية للحبوبالفصل الثالث                     
 

 
73 

:  دح إلى ما ًلي7248156, 24جىلعم اإلاباوي في أصٌى اإلايزاهُت -3

 731052, 59    العىً الىؿُـي للمعخخذمين 

 دج  6517103, 65   مباوي ؤلاداسة 

 دج 1438454820, 16جىلعم الخثبُخاث اإلاادًت ألاخشي في أصٌى اإلايزاهُت -4

دج 896277614, 80  اإلاعذاث وألادواث 

 94468695, 61  معذاث الىلل 

دج 5778509, 11  ججهيزاث مىخب 

 5812499, 00  الخجهيزاث الاحخماعُت 

دج 436127501, 64  جشهُباث عامت وتهُِئاث 

دج 29410399, 85اإلاعاهماث ألاخشي والحعاباث الذابىت اإلالحلت بلُذ زابخت بلُمت -5

 2012دج ساحع إلى التراحع في اإلابُعاث خالٌ دوسة 27747719, 41ًـعش اهخـاض في كُمت رمم الضبابً -6

. 2011ملاسهت بذوسة 

: خعب اإلاشاحعت العامت/دحىما ًلي89696624, 06ًمىً جـعير اإلاذًىىن آلاخشون اإلالذسة كُمخه -7

دت دج 5360398, 39 بلُمت OAIC  حعبُلاث إلاؤظعت بً ؿٍش

دج 110605, 57 وهشان UCA  حعبُلاث إلاؤظعت  

دج 83870451, 91بلُمت OAIC  عملُاث على الحعاباث 

شة CCLS  حعبُلاث إلاؤظعت  دج 278189, 56بٍى

دج 76978, 63وهشان CCLS  حعبُلاث إلاؤظعت 

دج 1292453, 75:جخمثل الظشابب في ألاصٌى اإلايزاهُت ؿُما ًلي- 8

للمؤظعت 2011دج، بعذ جخصُص هخابج ظىت 13851157, 31اسجـع خعاب العالواث والاخخُاػاث بلُمت -9

UCA ت 1213209, 28  إلى اخخُاػاث كاهىهُت دج 12637948, 03دج واخخُاػاث اخخُاٍس
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مىً جـصُلها هما ًلي1970764448, 77جلذًش كُمت اإلاىسدًً والحعاباث اإلالحلت بلُمت-10 : دج ٍو

دج 1970501948, 77  مىسدو اإلاخضوهاث 

دج 262500, 00  مىسدو الـىاجير التي لم جصل إلى صاخبها 

: دحىما ًلي19043989, 23ًمىً جـصُل عىصش الذًىن ألاخشي في حاهب خصىم اإلايزاهُت اإلالذسة بلُمت -11 

دج 90099, 60   اإلاعخخذمىن الاعتراطاث عً ألاحىس 

دج 8048، 49  الهُئاث الاحخماعُت ألاخشي 

دج 1340245, 00  الذولت الظشابب والشظىم اللابلت للخدصُل 

دج 900000, 00  الششواء الحصص الىاحب دؿعها 

دج 16705596, 14 الحعاباث ألاخشي الذابىت أو اإلاذًىت 

: دج هما ًلي430625717, 61ًخيىن خعاب اإلاؤوهاث واإلاىخجاث اإلاذسحت في الحعاباث ظلـا ملذسة-12

دج 357246535, 61  إعاهاث الخجهيزاث 

دج 30222130, 00  مؤوهاث للمعاشاث والالتزاماث اإلامازلت 

ت  دج 3680000, 00  اإلاؤوهاث ألاخشي الخصىم ػير الجاٍس
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جدألاو خسابات  لىحائج : اعلل  لثاوي

.  هزا اإلاؼلب ًدخىي على حذٌو واخذ ؿلؽ هزا ال ٌععي أهه هاكص إهما مدخىاه مدصىسا في هزا اإلاظمىن 

 جدألاو خسابات  لىحائجللللللللللللللللللللللللللللللللللل(3-3):                لجدألاول

 2012   2011 

 300085947, 08 177325090, 87سكم ألاعماٌ 

  حؼير اإلاخضوهاث اإلاىخجاث اإلاصىعت والجاسي جصيُعها 

  ؤلاهخاج اإلاثبذ 

  إعاهاث الاظخؼالٌ 

ل300085947,ل08ل177325090,ل87إهحاج  لسىة  االية 

اث اإلاعتهلىت  ( 11897848, 76)( 10716620, 18)اإلاشتًر

( 120495539, 71)( 35290579, 74)الخذماث الخاسحُت وؤلاظتهالواث ألاخشي 

(ل132393388,ل47)(ل46007199,ل92ل) ستهالن  لسىة  االية 

ل167692558,ل61ل131317890,ل95 لليمة  اضافة لالسحغالو 

( 122725321, 82)( 117607283, 57)أعباء العاملين 

( 253523, 74)( 156674, 00)الظشابب والشظىم واإلاذؿىعاث اإلامازلت 

ل44713713,ل05ل13553933,ل38 لفائض  لخام لالسحغالو 

 77814656, 25 71422269, 16اإلاىخجاث العملُاجُت ألاخشي 

 ( 87841, 34)ألاعباء العملُاث ألاخشي 

( 99808848, 37)( 85138054, 90)اإلاخصصاث لالهخالواث 

 16682952, 21 5680785, 19اظترحاع على خعابش اللُمت واإلاؤوهاث 

ل39402473,ل14ل5431091,ل49 لىخيجة  لعملياثية  

للاإلاىخىحاث اإلاالُت 

( 1, 81)( 1959570, 13)ألاعباء اإلاالُت 

(ل1,ل81)(ل1959570,ل13) لىخيجة  االية 

ل39402471,ل33ل3471521,ل36 لىخيجة  لجارية كملل  لضز ئل 

  الظشابب الىاحب دؿعها عً الىدُجت العادًت 

  عً الىخابج العادًت (حؼيراث)الظشابب اإلاؤحلت 

مجموع مىحجات  وشعة  لعادية 

مجموع أعملاء  وشعة  لعادية 

ل254428145,ل22ل

(ل250956623,ل86)

ل394583555,ل54

(ل355181084,ل21ل)

ل

ل39402471,ل33لل3471521,ل36 لىخيجة  وشعة  لعادية 

   (مىخجاث)عىاصش ػير العادًت 

   (أعباء)عىاصش ػير عادًت

   لىخيجة غير  لعادية 

ل39402471,ل33ل3471521,ل36ألاافي  لىخيجة  لسىة  االية 

 UCAالىزابم الذاخلُت إلاؤظعت:   اصدر                               للللللللللللللللللل        لللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 UCA جدألاو ثدفلات  لخشيىة ألاجغير ت  مو و  لخاألاة اؤسسة: اعلل  لثالح

لUCAجدألاو ثدفلات  لخشيىة للمؤسسة -1

جدألاو ثدفلات  لخشيىة للللللللللللللل(4-3):                لجدألاول

 2012 2011 

  ثدفلات أمو و  لخشيىة  احأثية مً  وشعة  لعملياثية 

 275395016, 97 240356648, 36الخدصُالث اإلالبىطت مً عىذ الضبابً  

( 292800663, 4)( 185441578, 78)اإلابالؽ اإلاذؿىعت للمىسدًً والعاملين 

ف اإلاالُت ألاخشي اإلاذؿىعت  ( 17639292, 43)( 22235124, 23)الـىابذ واإلاصاٍس

( 500000, 00 )( 1292453, 75)الظشابب عً الىخابج اإلاذؿىعت 

ىت كبل العىاصش ػير العادًت  ( 938'3554, 90) 31387491, 60جذؿلاث أمىاٌ الخٍض

ىت اإلاشجبؼت بالعىاصش ػير العادًت  ل212774,ل75ل21159,ل14جذؿلاث أمىاٌ الخٍض

(ل35332164,ل15)ل31408650,ل74ل(أل)ألاافي  لحدفلات  لخشيىة  احأثية مً أوشعة الاسحغالو

  ثدفلات  لخشيىة  احأثية مً عمليات الاسخثمار 

( 6499423, 21 )( 7029634, 97)اإلاسحىباث عً اكخىاء الخثبُخاث 

  الخدصُالث عً عملُاث بُع الخثبُخاث مادًت أو ػير مادًت 

  اإلاسحىباث عً اكخىاء الخثبُخاث اإلاالُت 

  الخدصُالث عً عملُاث بُع جثبُخاث مالُت 

  الـىابذ التي جم جدصُلها عً الخىؿُـاث اإلاالُت 

  الحصص وألاكعام اإلالبىطت مً الىخابج 

(ل6499423,ل21)(ل7029634,ل97)ل(ب) لحدفلات أمو و  لخشيىة  احأثية مً أوشعة الاسخثمار

   لحدفلات  لخشيىة  احأثية مً عمليات  لحمويل 

  الخدصُالث في أعلاب إصذاس أظهم 

  الحصص وػيرها مً الخىصَعاث التي جم اللُام بها 

  الخدصُالث اإلاخأجُت مً اللشوض 

( 2250000, 00)( 24825984, 08)حعذًذاث اللشوض أو الذًىن ألاخشي اإلامازلت 

( 2250000, 00)( 24825984, 08)ل(ج)ثدفلات  لخشيىة  احأثية مً أوشعة  لحمويل

  جأزير وحؼيراث ظعش الصشؾ على العُىالث وشبه العُىالث  

(ل44081587,ل36)(ل446968,ل31)ل(ج+ب+أ)جغير أمو و  لخشيىة للفترة

ل56974202,ل07ل12892614,ل71أمو و  لخشيىة ألامعادالتها عىد  فححاح  لسىة  االية 

ل12892614,ل71ل12445646,ل40أمو و  لخشيىة ألامعادالتها عىد  خححام  لسىة  االية 

(ل44081587,ل36)(ل446968,ل31)جغير ت أمو و  لخشيىة 

(ل26509856,ل00)ل8974125,ل00 الزبة مع  لىخيجة  اداسبية 

  لوثائم  لد خلية للمؤسسة:                                                                                                             اصدر

 

ل
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جدألاو جغير ت  مو و  لخاألاة -ل2

جدألاو جغير ت  مو و  لخاألاة لللللللللللللللللللللللللللللللللللل(5-3)      لجدألاو 

عالألاة رأسماو  اؤسسة ل

إلاألاد ر 

فارق فارق  لحلييم 

إعادة 

 لحلييم 

الاخحياظات ألا لىخيجة 

رألايد في 

ل2011ديسمبر31

ل289365285,ل90لللل900000,ل00

لت اإلاداظبُت       حؼير الؼٍش

     جصحُذ ألاخؼاء الهامت 

     إعادة جلُُم الخثبُخاث 

ألاسباح أو الخعابش ػير 

مذسحت في الحعاباث في 

خعاباث الىخابج 

     

     الحصص اإلاذؿىعت 

ادة سأط اإلااٌ       ٍص

 39402471, 33    صافي هدُجت العىت اإلاالُت 

ديسمبر 31رألايد في 

ل2011

ل328767757,ل23لللل900000,ل00

لت اإلاداظبُت       حؼير الؼٍش

     جصحُذ ألاخؼاء الهامت 

     إعادة جلُُم الخثبُخاث 

ألاسباح أو الخعابش ػير 

مذسحت في خعاب الىخابج 

     

( 10413028, 31)    الحصص اإلاذؿىعت 

ادة سأط اإلااٌ       ٍص

     صافي هدُجت العىت اإلاالُت 

ل321826250,ل28لللل900000,ل00ل2011ديسمبر31رألايد في

  لوثائم  لد خلية للمؤسسة: اصدرلللللللللللللللللللللللللل

 

 

ل

ل
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 بخملنها للمعايير  اداسبية  لدألالية UCAأألاضاع مؤسسة : املدح  لثالح

 UCAأسملاب ثملني  اعايير  اداسبية  لدألالية في مؤسسة : اعلل  ألاول

ش وجدعين أوطاعها جبيذ اإلاعاًير اإلاداظبت الذولُت  حععى مؤظعت الاجداد الخعاوهُاث الـالخُت للحبىب لخؼٍى

IAS/IFRSلؤلظباب الخالُت  :

  ب اإلاماسظاث جدلُم الخىاؿم بين الىـام اإلاداظبي اإلاالي الجضابشي، واإلاعاًير اإلاداظبت الذولُت، وجلٍش

اإلاداظبُت الىػىُت مً اإلاماسظاث اإلاداظبُت الذولُت التي حعخمذ على اإلاعاًير اإلاداظبُت الذولُت 

؛  اإلاصادق عليها في أػلب الذٌو

 جِعش اإلاعامالث اإلاالُت واإلاداظبُت التي جخم بين اإلاؤظعاث الاكخصادًت ظىاء الىػىُت أو ألاحىبُت؛ 

  العمل على إعذاد اللىابم اإلاالُت وؿم اإلاعاًير اإلاداظبُت الذولُت ختى جىدعب ػابعا دولُا مما ٌعهل

 اظخعمالها وؿهمها داخلُا وخاسحُا؛

  جىؿير اإلاعلىماث التي جدعم بالشـاؿُت واإلاىزىكُت لظمان ؿهم أؿظل لها خُث حشيل أظاظا الجخار

ً؛  اللشاساث مً كبل اإلاعدثمٍش

 إعؼاء الصىسة الصادكت عً الىطعُت اإلاالُت للمؤظعت وأدائها؛ 

  كابلُت اإلالاسهت بين اللىابم اإلاالُت اإلاعذة وؿم الىـام اإلاداظبي اإلاالي اإلاعخمذ على معاًير اإلاداظبت

 الذولُت ؛

 الخاسحين الزًً ًشػبىن باالظدثماس في الجضابش؛ ً  طمان كشاءة أؿظل للحعاباث مً ػشؾ اإلاعدثمٍش

  داث الجبابُت بمىطىعُت ومصذاكُت هـشا لسجُل معامالث اإلاؤظعت بشيل العماح بالخصٍش

 مىزىق؛

  جمىين اإلاؤظعت مً الخعشؾ على أخعً آلالُاث الاكخصادًت واإلاداظبُت التي حشترغ هىعُت وهـاءة

ادة مشد ودًتها؛  الدعُير مما ٌعاعذ على ٍص

 الاظخـادة مً ججاسب الذٌو اإلاخلذمت في جؼبُم الىـام؛ 

 ت العاإلاُت ض مياهت الجضابش لذي اإلاىـماث اإلاالُت والخجاٍس . العمل على حعٍض

 

 

ل

ل
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 لصعوبات  لتي ثللتها هذه  اؤسسة بخملنها للمعايير  اداسبية  لدألالية :ل اعلل  لثاوي

  إن الصعىباث التي جللتها مؤظعت اجداد الخعاوهُاث الـالخُت للحبىب، بدبنها للمعاًير اإلاداظبُت الذولُت هي 

هـعها التي جللتها اإلاؤظعاث ألاخشي، ومً بين هزه الصعىباث التي واحهتها مؤظعت اجداد الخعاوهُاث 

: الـالخُت للحبىب هزهش بعع منها وهي والخالي

  ت ػير  مؤهلت ومهُأة لخؼبُم هزا ؿالصالذ أهـمت اإلاعلىماث اإلاداظبُت ػير ؿعالت، واإلاىاد البشٍش

 الىـام اإلاعخمذ أظاظا مً اإلاعاًير اإلاداظبُت الذولُت؛

 ػُاب ظىق مالي في الجضابش ًخميز بالىـاءة؛ 

  عذم جشابؽ جبعي اإلاعاًير اإلاداظبُت الذولُت بئحشاء الخعذًالث على اللاهىن الخجاسي مً حهت والىـام

بي مً حهت أخشي؛  الظٍش

 ً؛ ش مظامين الخعلُم اإلاداظبي في الجامعاث ومشاهض الخيٍى  بؽء في جؼٍى

 صعىبت جدذًذ اللُمت العادلت لؤلصٌى الثابخت اإلاادًت؛ 

 ػُاب هـام اإلاعلىماث لالكخصاد الىػعي ًخميز باإلاصذاكُت والشمىلُت؛ 

 ػُاب الىعي اإلاداظبي وشُىع الىـشة الظُلت إلى اإلاداظبت على أنها جلىُت ولِعذ علما كابما بزاتها .

هحائج ثعمليم  اعايير  اداسبية  لدألالية  : اعلل  لثالح

:  لخؼبُم اإلاعاًير اإلاداظبُت الذولُت ًيخج عنها هخابج إًجابُت وظلبُت اإلاخمثلت ؿُما ًلي

:ل لىحائج إلايجابية

 الخاسحُين؛ ً  جدعين عملُاث اجخار اللشاساث مً ػشؾ اإلاعدثمٍش

  حعهُل عملُاث الاجصاٌ اإلاالي ورلً بخىؿير اإلاعلىماث اإلاالُت، زم إعذادها وؿم كىاعذ ومبادا ومعاًير

 مخىاظلت، مما ًشؿع مً ؿعالُت حشؼُل ألاظىاق اإلاالُت؛

 ادة دسحت اهخـام وصذق خعاباث اإلاؤظعت مما ًشؿع مً كُمتها وأهمُتها؛  ٍص

 ظهىلت الخعامل مع اإلاىسدون والبىىن؛ 

 ظهىلت الحصٌى على اإلاعلىماث اإلاالُت؛ 

 ظهىلت ششح واضح وجام لجمُع العمالُاث التي جلىم بها اإلاؤظعت؛ 

 جىخُذ اإلاداظبت اإلادلُت مع مداظبت الذٌو ألاخشي؛ 

 حصجُع الخجاسة الذولُت. 
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:ل لىحائج  لسلملية

 ؛  الاخخالؿاث البُئُت،وهزا الثلاؿُت بين الذٌو

 طعف أو اوعذام أخُاها اللىة ؤلالضامُت بدىـُز هزه اللىاعذ واإلاعاًير اإلاداظبُت الذولُت اإلاخـم علها؛ 

  الؼبُعت اإلاعلذة التي جصاغ بها بعع اإلاعاًير مثل اإلاعاوي اإلاشجبؼت باالظدثماساث واإلاشخلاث وألادواث

اإلاالُت، واإلاعاًير اإلاشجبؼت باللُمت العادلت، هزا ما ًؤدي إلى عذم ؿهمها وعذم جؼبُلها على الىحه 

 الصحُذ؛

  عاث مىـمت لؤلدواث اإلاالُت على ألاكل ألنها جخىؿش على أظىاق على ػالبُت الذٌو لِغ لها حشَش

 .الذسحت الىـاءة

  ش اإلاداظبُت هى خعاب الشبذ بي والحيىمي، بعع الذٌو ًيىن الهذؾ مً الخلاٍس الخىحه الظٍش

بي أو جىؿير معلىماث للمداظبت الىػىُت؛  الظٍش

  ت، وجشحمتها إلى اللؼت الىػىُت ت"اإلاعاًير اإلاداظبُت الذولُت جصذس باللؼت ؤلاهجليًز أؿلذها " ػير ؤلاهجليًز

 مظمىنها ألاصلي؛

 إصذاس معاًير اإلاداظبُت الذولُت في شيل هصىص عامت وجشن الخـاصُل ليل دولت. 

 

 

ل

ل
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ل
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 دراسة حالة مؤسسة اتحاد التعاونيات الفالحية للحبوبالفصل الثالث                     
 

 
81 

خالألاة 

 ولئلػالع على الىزابم UCA     بعذ الذساظت الخؼبُلُت وجلذًم  اإلاؤظعت الاجداد الخعاوهُاث الـالخُت للحبىب

اإلاالُت اإلامثلت في اإلايزاهُت وهزا معشؿت ول الىشىؿاث اإلاالُت لهزه اإلاؤظعت، ومً هزا اإلاىؼلم وهزه الذساظت 

 ومً هىا ًمىً اظخيخاج أن الحالت اإلاالُت للمؤظعت في 2012 و2011كمىا بخدلُل وطعُتها اإلاالُت لعىت 

. وطعُت مالُت حُذة أي هي جخلذم هدى ألامام 

، إال أنها مً خالٌ IAS-IFRS  ومؤظعت الاجداد الخعاوهُاث الـالخُت للحبىب جؼبُم اإلاعاًير اإلاداظبُت الذولُت

اظخعمالها لهزا الىـام واحهت عذة صعىباث ختى حعدىجذ لهزا ؤلاصالح الاكخصادي الجذًذ، وظبب جبنها لهزا 

اإلاعاًير هى جىخُذ اإلاداظبت الذولُت، وحصجُع الاظدثماس ألاحىبي والخجاسة الخاسحُت، إال أها هزه اإلاؤظعت 

 . ملُاس ظيخم بعبب اسجـاع الخيالُف واهخـاض اإلاذاخل3بلُمت  (2016)واحهت خعاسة هبيرة في ألاواوي ألاخير

ل  
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الخاثمة 

   حعخبر املعلىماث املداسبيت التي جىفسها اللىائم املاليت، السهيزة التي حعخمد عليها مخخلف ألاطساف املخعاملت 

مع املؤسست الاكخصادًت في عمليت اجخاذ اللسازاث الاكخصادًت، لرا البد أن جخميز هره املعلىماث بجىدة 

. ومصداكيت لخدمت الغسض

   إن جبني املعاًير املداسبيت الدوليت ألٌو مسة، ًمثل حغيرا في الطسق املداسبيت ًؤدي بالىيان إلى إعادة 

معالجت أزصدة السنىاث املاليت السابلت، ختى جصبذ كابلت للملازهت مع أزصدة الىشىفاث املاليت ألاولى املعدة 

. من طسف املعاًير املداسبيت الدوليت

   وزغم إلاًجابياث املنخظسة من جطبيم هرا النظام في مجاٌ جدسين العمل املداسبي وزد الاعخباز ملهنت 

املداسبت، إال أن هنان علباث في الىكذ اللسيب سخصعب من جدليم هرا الهدف، وخاصت الىطعيت 

. الاكخصادًت املدسمت بالىثير من الفىض ى وعدم الشفافيت

   فاملعاًير املداسبيت الدوليت التي سخيىن الدعامت ألاساسيت للعمل املداسبي والتي سخىجه هىعيت املنخىجاث 

املداسبيت واملخمثلت أساسا في اللىائم املاليت، سيصعب جطبيلها في الىاكع الجزائسي بسبب طعف الاكخصاد 

. وجخخلف املمازساث الاكخصادًت والخجازيت

 :اختبار صحة الفرضيات

التي جخمثل في الهدف ألاساس ي لللىائم املاليت هي جمع البياهاث والخأهد من مدي صحت ودكت : الفرضية ألاولى

 .املعلىماث لنللها بشيل سليم للمسخفيدها وبالخالي الفسطيت صحيدت

جىمن أهميت املعاًير املداسبيت الدوليت في مساعدة طمان مصداكيت ومالئمت املعلىماث :الفرضية الثانية

 .املداسبيت وبالخالي الفسطيت صحيدت

 . الصعىباث التي وجهتها املؤسست هى غياب سىق مالي وهلٌى في ألاخير أن الفسطيت صحيدت:الفرضية الثالثة

 :النتائج

: وكد جىصلذ الدزاست إلى الاسخنخاجاث الخاليت

 الخصائص السئيسيت:الخصائص التي ًجب أن جخمخع بها املعلىماث املداسبيت لخصبذ هاجعت هي :

كابليت املعلىماث للملازهت، الىكذ املالئم، :املصداكيت، املالئمت، املىطىعيت، والخصائص الثاهىيت

 .كابليت املعلىماث للفهم والاسديعاب
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 املعلىماث املداسبيت حسهل في اجخاذ اللسازاث. 

 عدم جمىين : عدم جدوي جطبيم املعاًير املداسبيت الدوليت في الدٌو الناميت، ألسباب هثيرة من أهمها

 .الشسواث من جدمل جياليف جطبيلها، وخصىصا الشسواث صغيرة الحجم واملخىسطت

  إن املعاًير املداسبيت الدوليت جسهز على الجاهب املالي والاكخصادي بدال من الجاهب الجبائي لخىفير

 . معلىماث مالئمت للمسدثمسين بالدزجت ألاولى

  وان النظام املداسبي خطىة هامت وإجبازيت لىن مدي هجاعتها ًبلى زهن الظسوف وطبيعت بيئت

 .ألاعماٌ في الجزائس

 أغلب جلً املعاًير جساعي ظسوف وبيئت، ومصالح شسواث العالم املخلدم. 

 أن الجزائس جللذ صعىباث في جطبيم املعاًير املداسبت الدوليت .

: التوصيات

: ًمىن جلدًم الخىصياث الىفيلت بئهجاح عمليت جطبيم املعاًير املداسبيت الدوليت في الجزائس هما ًلي

  إعادة النظس في بسامج جدزيس مادة املداسبت في مخخلف ألاطىاز الخعليميت وبالخصىص الجامعيت ختى

 .جخالءم املنظىمت التربىيت مع مخطلباث سىق العمل املنهي املداسبي

  جىفير كىاهين وحشسيعاث حساهم في طبط أخالكياث إدازاث الشسواث املطبلت املعاًير املداسبيت

 .الدوليت

  الليام بدزاست املعاًير املداسبيت الدوليت. 

  جىييف اللاهىن املداسبي الجزائسي مع معاًير املداسبت الدوليت التي في جطىز مسخمس ودائم  مع ألاخر

 . بعين الاعخباز لخصىصياث البيئت الاكخصادًت واملداسبت في الجزائس

 الاسخفادة من الدٌو املجاوزة في جبني املعاًير املداسبيت الدوليت. 

 ًجب على املؤسساث الجزائسيت مىاجهت الصعىباث التي جطسأ عن جبني املعاًير املداسبيت الدوليت. 
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: امللخص

  بعد قيام الجزائر بأعمال إلاصالح جبنذ فكرة معاًير 

املحاسبيت الدوليت من خالل مشروع النظام 

املحاسبي املالي  الجدًد، والذي ٌسخجيب ملخطلباث 

ن ومقترضين وغيرهم،  مخخلف املخعاملين من مسدثمٍر

حيث ٌشكل النظام حغيرا حقيقيا للثقافت املحاسبيت 

ت هحو معاًير  املطبقت من طرف املؤسساث الجزائٍر

، حيث أن IAS/ IFRSاملحاسبت وإلابالغ املالي الدولي

هذا النظام الجدًد ًدناول املبادئ والقواعد 

املحاسبيت التي جرجكز على املعاًير املحاسبيت الدوليت 

خاصت جلك املخعلقت بالقوائم املاليت واملبادئ 

. املحاسبيت

: الكلمات املفتاحية

 املعاًير املحاسبيت الدوليت، املحاسبت، املؤسست، 

 القوائم املاليت

Résumé 

  Après la nouvelle reforme, l’Algérie a 

commencé d’appliqué les critères de la 

comptabilité international a travers le nouveau 

système comptable et financier qui répond aux 

différent besoins des parties prenants, les 

investisseurs, créditeurs,…etc. 

Ce système  a donné certain changement au 

niveau de la comptabilité appliquée dans les 

entreprises Algérienne vers les nouveaux 

critères comptables et financiers IAS/ IFRS .    

Mots clés : 

Les normes comptable internationales, 

comptable, Enterprise,  Les états financiers .   
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