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داإلهداءء

:ءأإلهيءثمرةءعمليءإلذدءإلى

ووويياءداننانءء"ءدلودلهينءدلعزيزينءدلذيءيقولءدهللءسبحانهءوءتعالىءفيهما
ءكشكرءليءوءلودلهيأءأن ودلهيهء مللهءأأهءوإلياءعلىءوإلنءوءففالهءفيءعاأينءء

وء ءتققلءلهماءأأءوء ءتيهرإلماءوءء"ءعزءوءجلدهللءءء قالءفيهماءءأنإلىءء"ءإليءدلمفير
".ءءلهماءجياحءدلذلءأنءدلر مةدخفض قلءلهماء و ء ريماءوءء

أهماءإلىءأنء مرتييء فيضء يانهاءوءععااهاءءدأنءجعلءدهللءدلجيةءتحتءأ ه
.ءءدلوجووءأأيء ففهاءدهللءوء عاإلاءءءإلذدعزءأاءأألكءفيأدللأحهووءإلىءء

إلىءأنءعلمييءعلماءوء عانيءإلىءأنء حىء قوتهءوءشبا هءإلىءأنء  انيءعلىءء
أكا مءداخلالءوء  رءفيءنفنيء حءدلليرءوءدلعملءوءد جلهاوءودلهيءدلعزيزءء

.ءأطالءدهللءفيءعمرهءوء ففهءأنء لءسوا

ء.ءأخليءفو يةءوءءجمالءدلهينءوءءدلحاجخوتيءءإإلىءء

ءإلىء وجليءء

،ءأ مهء،ءعبهءدلنلمء،ءءوخاوةء وودشء ميهوءإلىء لءأ با يءوءأوه قاايءء
.ءءدلجزداريةءللمياهأؤسنةءإلىء لعرفههءوءءأوءإلىء لءأنءء نينءء

ء

ء



II 
 

 كلمة الشكةة
 ررة ،ًهةاكحلدة يهة وةنلشكوةةرنحلدة هللةسبحانىةوةتعااىةةعكىةنعلىة اغ

.ةوة،ففكىة جةوةعجةعكىة اة يكةاهاة مةيه ة اعلهة المه اضةة

ة اهذة ااةعكيهاةة مة ليهمة لالنمتددة االشكة الج هة اىة اد مهرةة
 لعا كمىة الاادمةوةنلااحىة اتيلمة وة اهذةنشمةاىة هة اححةة

.ةو امتد ك

.ةة اميةدبكتة هادلمة اله كرالهمة الهادلم اىةة

ة اه مةسايله ة تدرةة ألسماذرة اشك دوةنمه ىة االشكة  فاة اىة ا،مةة
و ،كة،ية إك اة عكه مهاةوةته يًيًهةاهاة هلااحًهة اعلكيمةوة الفيدرة،يةة

.ة احيارة ايه يمةوة الًهيمةة

  مةة" لا عمةعبدة احليدةةاووة وةنهيىةة الهوفيمةوة اعلالة الا عيمةة
ةوة اه مةسًكو ةعكىةر امهاةالما عمة ادر سمةة يمغانه-خكو م–"ة اا س

 بخااة ًدذةةخاامةعلالة الشمبمة اهذةعكىةر سًهة اييدة اففااهةة
ةوةنلشكة هة مةساعدناةوةاهة فشكرةاغيكرة مةدك حة وة عيدةةو اعك ي

.ة وة دعهرةااادمةاهاة ااهلااةة
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 : جمهيد 

 البِئت اإلاداؾبُت الضولُت ، بدُث          ل٣ض جبيذ الجؼاثغ هٓام مداؾبي مالي ًخىا٤ٞ م٘ مخُلباث

ىُت  ت  )ؤنبذ  ٌك٩ل َظا الىٓام حٛيرا خ٣ُ٣ُا  للبِئت اإلاداؾبُت الَى هدى جُب٤ُ  (اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

غ اإلاالُت    ( .  IAS / IFRS)مٗاًير اإلاداؾبت الضولُت   و اإلاٗاًير الضولُت للخ٣اٍع

لى َظا ألاؾاؽ ٢مىا بخ٣ؿُم َظا الٟهل بلى مبدثين ٦ما ًلي    : ٖو

. ًدىاو٫ ٖمىمُاث خى٫ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي :  اإلابدث ألاو٫ 

٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي : اإلابدث الثاوي   .ًدىاو٫ ال٣ىاثم اإلاالُت ومضوهت الحؿاباث ٞو
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 عمومياث حول الىظام املحاصبي املالي : املبحث ألاول 

ٌٗخبر الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ؤَم وؤًٞل زُاع اٖخمضجه الجؼاثغ ، بدُث ويٗذ هٓاما مداؾبُا          

مبر 11 /07مالُا بمىحب ال٣اهىن ع٢م  و  (SCF) اإلاخًمً هٓام اإلاداؾبت اإلاالُت 2007 الهاصع في هٞى

 .2010 حاهٟي 01الظي قٕغ في جُب٣ُه وؤنبذ ؾاعي اإلاٟٗى٫  في 

 إلاطار القاهووي و املحاصبي لىظام املحاصبي املالي : املطلب ألاول 

مبر            اإلاخًمً الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي بلى مسخل٠ الجىاهب 2007 ل٣ض  جُغ١ ال٣اهىن الهاصع في هٞى

ألاؾاؾُت له، بدُث حٗغى للهىعة الٗامت لهظا الىٓام مً زال٫ جدضًض مجا٫ جُب٣ُه و ٦ُُٟت 

اع  ال٣اهىوي و اإلاباصت اإلاداؾبُت التي ًخىحب الٗمل ٖلى اخترامها  . جىُٓم اإلاداؾبت باإلياٞت بلى ؤلَا

:  خُث هخُغ١ لها ُٞما ًلي 

. إلاطار القاهووي للىظام املحاصبي املالي : الفرع ألاول 

حعريف املحاصبت املاليت : أوال  

ش 11- 07  ٖٝغ ال٣اهىن     :  مىه 03 الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في اإلااصة 2007/ 11 / 25 الهاصع بخاٍع

ً مُُٗاث ٢اٖضًت ٖضصًت 1: اإلاداؾبت اإلاالُت  و ,   هي هٓام لخىُٓم اإلاٗلىماث اإلاالُت  حؿمذ بخسٍؼ

و ٖغى ٦كٝى ح٨ٗـ نىعة ناص٢ت ًٖ الىيُٗت اإلاالُت و ممخل٩اث , جهيُٟها و ج٣ُُمها و حسجُلها 

يخه في نهاًت الؿىت اإلاالُت , و هجاٖخه , ال٨ُان  .  و ويُٗت زٍؼ

ًُب٤ الىٓام الجضًض ٖلى ٧ل شخو َبُعي ؤو مٗىىي ملؼم بمىحب هو ٢اهىوي ؤو جىُٓمي بمؿ٪       

ىن الخايٗىن ل٣ىاٖض , اإلاداؾبت اإلاالُت م٘ مغاٖاة ألاخ٩ام الخانت بها  ٌؿدثنى ألاشخام اإلاٗىٍى

. اإلاداؾبت الٗمىمُت 

 2: ٦ما جلؼم اإلااؾؿاث الخالُت بمؿ٪ مداؾبت مالُت و هي 

. الكغ٧اث الخايٗت ألخ٩ام ال٣اهىن الخجاعي - 

. الخٗاوهُاث - 

ت بطا ٧اهىا -  ت و ٚير الخجاٍع ين اإلاىخجىن للؿل٘ ؤو الخضماث الخجاٍع ألاشخام الُبُُٗين ؤو اإلاٗىٍى

. ًماعؾىن وكاَاث ا٢خهاصًت مبيُت ٖلى ٖملُاث مخ٨غعة 

                                                           
ت  1 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، الجؼاثغ 74:، اإلاخًمً الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ، الٗضص25/11/2007 اإلااعر في 11 -07ال٣اهىن ع٢م ، الجٍغ

 . 03م  ، 3 ، اإلااصة 2007،ؾىت
ت ، ال٣اهىن ع٢م  2 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  . 03: م  , 4، اإلاغح٘ هٟؿه ، اإلااصة 11-07 الجٍغ
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ين الخايٗىن لظل٪ بمىحب هو ٢اهىوي ؤو جىُٓمي -  . ٧ل ألاشخام الُبُُٗين ؤو اإلاٗىٍى

ؤما ال٨ُاهاث ؤو اإلااؾؿاث الهٛيرة التي ال ًخٗضي ع٢م ؤٖمالها و ٖضص مؿخسضميها و وكاَها الحض - 

 1.اإلاٗين ٖليها ؤن جمؿ٪ مداؾبت مالُت مبؿُت 

 مخخلف القواهين املخعلقت  باإلطار القاهووي :ثاهيا 

اٖخمض اإلاكٕغ الجؼاثغي بَاعا ٢اهىهُا ل٨ُُٟت جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي لًمان هجاح ٖملُت      

٣ا لألَضاٝ اإلاغحىة  لهظا ٢ام بةنضاع حملت مً الىهىم ال٣اهىهُت اإلاىٓمت لهظا الىٓام , الخىُٟظ ٞو

:  جمثلذ في

ضة الغؾمُت الٗضص -  اإلاخًمً الىٓام  : 2007 /11 /25 اإلااعر في 11 / 07 مً ال٣اهىن ع٢م 74الجٍغ

 29/04/1975اإلاىا٤ٞ ٫  , 35 /75حاء َظا ال٣اهىن لُلغي ال٣اهىن ع٢م  ( ماصة 43 )اإلاداؾبي اإلاالي 

 2: و الظي ًدخىي ؾبٗت ٞهى٫  SCF بياٞت بلى  PCNاإلاخًمً لـ 

 2008 ماي ؾىت 26 اإلاىا٤ٞ 1429 حماصي ألاو٫ ٖام 20 اإلااعر في 156 – 08اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م - 

مبر 25 اإلاىا٤ٞ 1428 طي ال٣ٗضة ٖام 15 اإلااعر في 11 /07و اإلاخًمً جُب٤ُ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م   هٞى

 3. و اإلاخًمً الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي  , 2007ؾىت 

لُت ؾىت 26 اإلاىا٤ٞ 1429 عحب ٖام 23ال٣غاع اإلااعر في -  والظي ًدضص ٢ىاٖض الخ٣ُُم و  , 2008 حٍى

ا  4.اإلاداؾبت و مدخىي ال٨كٝى اإلاالُت و ٖغيها و  مضوهت الحؿاباث و ٢ىاٖض ؾيَر

 و يهضٝ َظا اإلاغؾىم بلى جدضًض قغوٍ 2009/ 04 /07 الهاصع في 110 – 09اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م - 

الم آلالي  5. و ٦ُُٟاث مؿ٪ اإلاداؾبت اإلاالُت بىاؾُت  ؤهٓمت ؤلٖا

ني  (  SCF)بلى الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي  ( PCN)بٛغى جد٤ُ٣ ٖملُت الاهخ٣ا٫ مً اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

 6: ًجب ٖلى ال٨ُاهاث مخابٗت الخُىاث آلاجُت 

                                                           
ت ، ال٣اهىن ع٢م   ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ   1 .03:،  م04:اإلاغح٘ هٟؿه، اإلااصة ،11-07الجٍغ

ت ، ال٣اهىن ع٢م  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  2 . 03م , اإلاغح٘ هٟؿه  ، 11-07الجٍغ
ت 3 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ   . 11م  , 2008 ماي 28 ٌ اإلاىا٤ٞ ٫ 1429 حماصي ألاو٫ ٖام 22الهاصع في  , 27الٗضص ,  الجٍغ

ت 4 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ    . 03م  , 2009 ماعؽ  25 ٌ اإلاىا٤ٞ ٫ 1430 عبُ٘ ألاو٫  ٖام 28الهاصع في  , 19الٗضص ,  الجٍغ
ت  5 ضة الغؾمُت للجمهىعٍتالجؼاثٍغ ل  08 ٌ اإلاىا٤ٞ ٫ 1430 عبُ٘ الثاوي ٖام 12الهاصع في  , 21الٗضص ,  الجٍغ    . 04م  , 2009 اٍٞغ
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت  6 ت ع٢م ,  الجمهىعٍت الجؼاثٍغ ,  جخًمً ؤو٫ جُب٤ُ للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي 2009 ؤ٦خىبغ 29 اإلااعزت في 02حٗلُمُت وػاٍع

ني  ني للمداؾبت , وػاعة اإلاالُت  (SCF) بلى الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي  (PCN )٦ُُٟاث و بحغاءاث جىُٟظ الاهخ٣ا٫ مً اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى , اإلاجلـ الَى

مبر , الجؼاثغ   .  6م  , 2009هٞى
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ني و خؿاباث الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي و -  بٖضاص حضو٫ بعؾا٫ بين خؿاباث اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ت إلاجامُ٘ ميزان ؤلا٢ٟا٫  ( SCF)يمان ؤن مجامُ٘ ميزان الضزى٫  ج٩ىن بٖاصة ٞخذ ,  ( PCN)مؿاٍو

. الحؿاباث مداؾبُا جدذ جهٝغ ؤخ٩ام الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي 

. بحغاء بٖاصة جغجِب الحؿاباث في صعحاث و ٞهى٫ مثل الىاعص في الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي - 

 خؿب ؤخ٩ام الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي 2009الكغوٕ في بٖاصة مٗالجت الحؿاباث ابخضاء مً ؾىت - 

 1: و ال ؾُما , اإلاظ٧ىعة ُٞما ًإحي 

٠ و قغوٍ اإلاداؾبت الىاعصة في الىٓام -  اخدؿاب بٌٗ ٖىانغ ألانى٫ و الخهىم جىا٤ٞ حٗاٍع

ني  . اإلاداؾبي اإلاالي و التي لم ج٨ً مددؿبت خؿب اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ٖضم اخدؿاب بٌٗ ٖىانغ ألانى٫ و الخهىم التي جٓهغ في اإلايزاهُت الاٞخخاخُت و التي ال جىا٤ٞ - 

٠ و قغوٍ اإلاداؾبت في  الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي  . حٗاٍع

.  ج٣ُُم ٧ل ٖىانغ ألانى٫ و الخهىم خؿب ألاخ٩ام الىاعصة في الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي - 

ُما ًلي ق٩ل ًىضح مسخل٠ ال٣ىاهين واإلاغاؾُم اإلاخٗل٣ت باإلاىٓىمت اإلاخ٩املت الهاصعة لخُب٤ُ الىٓام  ٞو

:اإلاداؾبي اإلاالي في الجؼاثغ  

 

                                                           
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت   ت ع٢م , الجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، م 2009 ؤ٦خىبغ 29 اإلااعزت في 02حٗلُمُت وػاٍع 7 ،6م  ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  
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املىظومت املخكاملت الصادرة لخطبيق الىظام املحاصبي املالي  : (1-1)الشكل رقم   

   

، ملخ٣ى صولي "ألاصط واملبادد املحاصسيت  ي الىظام املحاصبي املالي االساارر " ؾٗض بىعاوي : املصدر

 خى٫ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض في ْل مٗاًير اإلاداؾبت الضولُت،ججاعب وجُب٣ُاث وآٞا١ بالىاصي 

.06م.17-18/01/2010  

 إلاطار العام املحاصبي للىظام املحاصبي املالي: الفرع الثاوي  

اع الخهىعي للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٖلى ٞغيُاث و مباصت مداؾبُت ؤؾاؾُت  ًم٨ً ؤن ,  ًدخىي ؤلَا

 : ه٣ضمها  ُٞما ًلي 

ضاص ال٣ىاثم اإلاالُت َما : الٟغيُاث اإلاداؾبُت - ؤ  : َىا٥ ٞغيِخين إٖل

بدُث جخم اإلاٗالجت اإلاداؾبُت بمجغص ؤلاجٟا١ ولِـ مً  : (ؤؾاؽ الاؾخد٣ا١  )مداؾبت الخٗهض - 

 1. الًغوعي اهخٓاع  الخض٣ٞاث الى٣ضًت

جيكإ اإلااؾؿت مً ؤحل مؼاولت وكاَها باؾخمغاع و إلاضة ؤَى٫ ًيبغي ٖليها : الاؾخمغاع في اليكاٍ - 

لظا ًخم بٖضاص البُاهاث اإلاداؾبُت و ال٣ىاثم اإلاالُت , الخُل٘ بلى مؿخ٣بل زا٫ مً الخى٠٢ ؤو الخهُٟت 

                                                           
  1 13، م 2014الجؼاثغ ، , ألاوعا١ الؼع٢اء ,  ؾير الحؿاباث و جُب٣ُها "  ,هٓام اإلاداؾبت اإلاالُت ,  لخًغ ٖالوي 
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غ الٗضًض مً  باٞتراى ؤن وكاٍ اإلااؾؿت مؿخمغ في اإلاؿخ٣بل ، ٦ما حؿمذ َظٍ الٟغيُت بخبًر

ا٢خىاء ألانى٫ الثابخت بٛغى اؾخسضامها في : اإلاماعؾاث في مجا٫ الخ٣ُُم اإلاداؾبي ومثا٫ طل٪ 

وكاَاث اإلااؾؿت ولِـ بٛغى البُ٘ ، وبالخالي ًخم اَخال٦ها زال٫ حمُ٘ الضوعاث اإلاداؾبُت التي جم 

 1الاؾخٟاصة مً زضماتها 

 2 :جخمثل اإلاباصت اإلاداؾبُت ُٞما ًلي : اإلاباصت اإلاداؾبُت ألاؾاؾُت - ب

ت -  . بن ج٣ىم اإلااؾؿت بةٖضاص ٢ىاثمها اإلاالُت و مغاحٗت ؤٖمالها في آزغ الضوعة : مبضؤ الؿىٍى

بن مبضؤ اؾخ٣اللُت الضوعاث اإلاداؾبُت ٧ل صوعة مداؾبُت مؿخ٣لت ًٖ : مبضؤ اؾخ٣اللُت الضوعاث - 

باء   .ألازغي مً خُث ؤلاًغاصاث و ألٖا

سُت -  سُت حسجُل ألاخضار الا٢خهاصًت بخ٩لٟت قغائها : مبضؤ الخ٩لٟت الخاٍع ٌٗخبر مبضؤ الخ٩لٟت الخاٍع

 .ؤو ج٩لٟت بهخاحها ,  (الا٢خىاء  ) 

باء : مبضؤ ٖضم اإلا٣انت -   .ًيبغي ٖضم اإلا٣انت بين ٖىانغ ألانى٫ و الخهىم ؤو بين ؤلاًغاصاث و ألٖا

بدُث ًبين ٧ل " ال٣ُض اإلاؼصوج " جدغع الدسجُالث اإلاداؾبُت خؿب مبضؤ : مبضؤ ال٣ُض اإلاؼصوج - 

 في ْل اخترام الدؿلؿل الؼمني, و ألازغ صاثً  ؤخضَما مضًً, حسجُل ٖلى ألا٢ل خؿابين ازىين 

ا للمبلٜ الضاثً   .في حسجُل الٗملُاث ًجب ؤن ٩ًىن اإلابلٜ مضًً مؿاٍو

ًجب ؤن ج٩ىن اإلايزاهُت الاٞخخاخُت لؿىت مالُت مُٗىت : مبضؤ ٖضم اإلاؿاؽ باإلايزاهُت الاٞخخاخُت - 

ت الاؾخٛال٫ و ,مُاب٣ت إلايزاهُت ب٢ٟا٫ الؿىت اإلاالُت الؿاب٣ت  و َظا ما ًخىا٤ٞ م٘ ٞغيُت اؾخمغاٍع

 3.الٟهل بين الضوعاث و يمان ٖضم اإلاؿاؽ بالسجالث اإلاداؾبُت 

 اإلاخًمً الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي 11-07 مً ال٣اهىن 13 و 12حاء هو اإلااصة : مبضؤ زباث وخضة الى٣ض - 

ىُت  ؤما الٗملُاث اإلاضوهت بالٗملت ألاحىبُت ُٞجب جغحمتها بلى , جمؿ٪ اإلاداؾبت اإلاالُت بالٗملت الَى

ىُت خؿب الكغوٍ و ال٨ُُٟاث اإلادضصة في اإلاٗاًير اإلاداؾبُت   مً ٦28ما ههذ اإلااصة " , الٗملت الَى

ىُت "  اإلاخًمً الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي 11 – 07ال٣اهىن   .حٗغى ال٨كٝى  اإلاالُت بلؼامُا بالٗملت الَى

 .ٌٗخمض َظا اإلابضؤ ٖلى الحٟاّ ٖلى الُغاث٤ اإلاداؾبُت : مبضؤ اإلاضاومت - 

                                                           
 بال٫ ٦ُمىف ، الخ٣ُُم الضوعي للٗىانغ اإلااصًت وصوعٍ في اإلاداٞٓت ٖلى ٢ُمت اإلااؾؿت في ْل الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ، مظ٦غة ماحؿخير في الٗلىم 

ت جسهو صعاؾاث مالُت ومداؾبُت مٗم٣ت ، حامٗت ؾ٠ُُ  12 ، 11 ، م م 2010/2011الخجاٍع 1  

  2 .13،14 ، م م ب٤ ط٦ٍغهٓام اإلاداؾبت اإلاالُت ، مغح٘ ؽ,  لخًغ ٖالوي 
 .  200م , حامٗت الجؼاثغ , ؤَغوخت ص٦خىعاٍ , اإلاماعؾت اإلاداؾبُت في الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث و الخىخُض اإلاداؾبي الٗالمي,  قُٗب قىٝى  3
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و ٣ًغ َظا , ٌٗخبر َظا اإلابضؤ حضًض في الجؼاثغ : مبضؤ ؤؾب٣ُت الىا٢٘ الا٢خهاصي ٖلى الك٩ل ال٣اهىوي - 

ٞمً زال٫ , اإلابضؤ الخٗامل م٘ ألاخضار الا٢خهاصًت خؿب الىا٢٘ اإلاالي و لِـ خؿب الٓاَغ ال٣اهىوي 

 1.َظا اإلابضؤ ًم٨ً حسجُل ال٣غى ؤلاًجاع ي يمً ٖىانغ اإلايزاهُت 

٣ًهض بظل٪ الالتزام بضعحت مً الحظع في بٖضاص الخ٣ضًغاث في ْل ٖضم و: مبضؤ الحُُت و الحظع - 

الخإ٦ض بدُث ال جاصي َظٍ الخ٣ضًغاث بلى جطخُم وبٞغاٍ في ٢ُمت ألانى٫ وؤلاًغاصاث ؤو الخ٣لُل مً 

 .٢2ُمت الخهىم والخ٩ال٠ُ

. كيفيت جىظيم مهىت املحاصبت : املطلب الثاوي 

ش     ٌٗخبر  جدضي مً جدضًاث الٗهغ  01/01/2010بن جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في الجؼاثغ بخاٍع

ىُت مما جُلب ٖليها جىُٓم مهىت اإلاداؾبت ٧ي حؿهل  هٓغا للىا٢٘ الظي ٧اهذ حِٗكه اإلااؾؿاث الَى

ٖملُت جُب٤ُ َظا الىٓام  

: جحدياث الىظام املحاصبي املالي االديد : الفرع ألاول 

ني بىحه ٖام حِٗل وا٢ٗا عبما ٩ًىن        ت بىحه زام و الا٢خهاص الَى ىُت الجؼاثٍغ بن اإلااؾؿاث الَى

و مً الخدضًاث التي  (الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض )ٖاث٣ا ؤمام َظا اإلاىلىص الجضًض في جل٪ الٟترة 

 3: واحهذ جُب٤ُ َظا الىٓام هجض ٖلى الٗمىم 

ني لؿىىاث ٖضًضة و ؤج٣ىٍى -  و َىا٥ مً ٖمل , جضعب اإلاداؾبىن و الخبراء ٖلى اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ٞمً الهٗب حضا الخدى٫ بلى هٓام حضًض و زانت اهه جم  (1976مىض  )به إلاضة ؤ٦ثر مً حُل ٧امل 

٦ما ؤن  , 35-75 و ًخم بلٛاء ؤخ٩ام ال٣اهىن 2010 /01/01جُب٤ُ هٓام اإلاداؾبت اإلاالُت ابخضاء مً 

اصاث اإلاداؾبين مما ًدخاج بلى و٢ذ ٦بير مً  ألاَضاٝ اإلاداؾبُت للىٓام الحالي عاسخت في طَىُاث ٖو

ا  . احل حٛيَر

ىن ًٖ َضا الىٓام الجضًض الش يء -  الٗضًض مً الخبراء اإلاداؾبين و الُالب و ألا٧اصًمُين ال ٌٗٞغ

. الًغوعي للخ٠ُ٨ مٗه 

                                                           
ت،بىصواو،الجؼاثغ، ،1الجؼء ,   IAS/ IFRSمداؾبت اإلااؾؿت َب٣ا للمٗاًير اإلاداؾبت الضولُت ,  قُٗب قىٝى  1 م م , 2008م٨خبت الكغ٦ت الجؼاثٍغ

30-31 .  
2 Robert obert , pratique des ias / ifrs . dunod.france.2002.p 53. 

اع اإلاٟاَُمي للىٓام ,  (جدضًاث و ؤَضاٝ  )الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض في الجؼاثغ , ؤبدغي ؾُٟان ,  اًذ  مدمض مغاص  3 اإلالخ٣ى الضولي خى٫ ؤلَا

 ؤ٦خىبغ 15-14-13, الجؼاثغ , البلُضة , حامٗت ؾٗض صخلب  ,  IAS/ IFRSاإلاداؾبي اإلاالي الجؼاثغي و آلُاث جُب٣ُه في ْل اإلاٗاًير اإلاداؾبُت الضولُت 

. 08: م  , 2009
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بُت لحض آلان مما ًسل٤ الٗضًض مً اإلاكا٧ل في جُب٤ُ َظا -  لم ًخم اٖخماص َظا الىٓام في اإلاغا٦ؼ الخضٍع

. الىٓام 

ت -  ت يُٟٗت حضا و ٚير مخىٖى و الٗمىص ال٣ٟغي , بن ؤهٓمت الدؿُير في اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

٠ُ٦ : و َظا ما ًاصي بلى َغح ألاؾئلت آلاجُت , للدؿُير في َظٍ اإلااؾؿاث َى هٓام اإلاداؾبت الٗامت 

حؿخُُ٘ َظٍ اإلااؾؿاث حُٛير َظٍ الحالت بين ٖكُت و ضحاَا ؟ و َل ٩ًىن هٓام مداؾبي واخض ل٩ل 

الحؿاباث الٟغصًت و الجماُٖت ؟ , الكغ٧اث ؤو ٩ًىن َىا٥ جمُيز بين اإلااؾؿاث الهٛيرة و ال٨بيرة 

الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض َى هٓام يهضٝ ٦ما ؾب٤ ؤلاقاعة بلُه بلى جد٤ُ٣ اإلاهضا٢ُت و -  

الكٟاُٞت في مسخل٠ ال٨كٝى و ال٣ىاثم اإلاالُت و َى جُب٤ُ مً جُب٣ُاث الح٨م الغاقض ؤو ما ًهُلح 

ت بؿبب , ٖلُه بدى٦مت الكغ٧اث  و َظا نٗب جُب٣ُه في البِئت الا٢خهاصًت و اإلااؾؿاجُت الجؼاثٍغ

. ٖضة اٖخباعاث و ؾلى٦ُاث مترا٦مت 

ت ه٣ٟاث الخدى٫ و الاهخ٣ا٫ بلى الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي -  . ٖضم جدمل اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

بت في مغا٢بت اإلااؾؿت و جٟاصي التهغب , ُٚاب الغابِ بين اإلاداؾبت و الجباًت -  و َظا ما ًبرع بالٚغ

ل  ٦ما ؤن ال٣ىاهين الخ٨مُلُت الضاٖمت لخُب٤ُ َظا الىٓام , الجباجي و ؤَمُت الجباًت ٦مهضع للخمٍى

. مثل ال٣ىاهين الجباًت ٚاثبت 

ُٚاب الغئٍت ؤلاؾتراجُجُت و الخسُُِ الؿلُم للضزى٫ في جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الظي ؾٝى - 

. ًىجم ٖىه مكا٧ل ٦بيرة في الدؿُير 

. جىظيم مهىت املحاصبت : الفرع الثاوي 

مً زال٫ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ًجب ٖلى اإلااؾؿاث و الخايٗين للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي مغاٖاة و 

 1: اخترام اإلاباصت و ال٣ىاٖض الخالُت 

. الكٟاُٞت و ؤلاٞهاح , الض٢ت و اإلاهضا٢ُت , اإلاداؾبت ًيبغي ؤن ًدترم ٞيها مباصت الحُُت و الحظع - 

 .ًيبغي ؤن ٩ًىن صازل ٧ل ٦ُان صلُل ٖمل للمغا٢بت و اإلاغاحٗت الضازلُت و الخاعحُت - 

ىُت اإلاخمثلت في الضًىاع الجؼاثغي -  .جمؿ٪ اإلاداؾبت اإلاالُت بالٗملت الَى  

ٖلى , ج٩ىن ؤنى٫ و زهىم ال٨ُان مدل حغص مً خُث ال٨م و ال٣ُمت مغة في الؿىت ٖلى ألا٢ل - 

.ؤؾاؽ ٞدو ماصي و بخهاء للىزاث٤ الثبىجُت   

 " .ال٣ُض اإلاؼصوج " ٧ل حسجُل مداؾبي ًيبغي ؤن ًسً٘ إلابضؤ - 
                                                           

،م م 1مداؾبت اإلااؾؿت َب٣ا للمٗاًير اإلاداؾبت الضولُت،الجؼء,  قُٗب قىٝى    1 .29-28 ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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و ٦ظا مغح٘ الىز٣ُت الثبىجُت التي ٌؿدىض , ًدضص ٧ل حسجُل مداؾبي مهضع ٧ل مٗلىمت و مًمىنها - 

 .الحٟٔ و بم٩اهُت بٖاصة مدخىاَا ٖلى ألاوعا١ 

باء , اإلاىخجاث , الخهىم ,  ٌسجل في صٞتر الُىمُت خغ٦ت ألانى٫ -  . مىخجاث ال٨ُان , ألٖا

. ًخًمً الضٞتر ال٨بير مجامُ٘ و ؤعنضة خغ٦ت الحؿاباث زال٫ ٞترة مداؾبُت مُٗىت - 

 10و ٦ظا الىزاث٤ الثبىجُت ًجب ؤن جدٟٔ إلاضة , ٧ل صٞاجغ اإلاداؾبُت ؤو الضٖاماث التي ج٣ىم م٣امها - 

 ؾىىاث ٖلى ألا٢ل

و ًجب ؤن ج٩ىن الضٞاجغ , ًغ٢م عثِـ اإلاد٨مت م٣غ اإلااؾؿت و ًاقغ ٖلى صٞتر الُىمُت و صٞتر الجغص - 

. اإلاداؾبُت اإلاغ٢مت و اإلااقغ ٖليها بضون جغ٥ بُاى ؤو حُٛير مً ؤي هٕى ٧ان ؤو ه٣ل بلى الهامل 

و جلتزم بدٟٔ , جمؿ٪ ال٨ُاهاث الخايٗت إلاداؾبت مالُت مبؿُت لًبِ ًىمي لإلًغاصاث و الى٣ٟاث - 

.  ؾىىاث 10الىزاث٤ إلاضة 

كتٍر ؤن جلبي اإلاداؾبت اإلامؿى٦ت -  الم آلالي ، َو ٤ ؤهٓمت ؤلٖا ا ؤو ًٖ ٍَغ جمؿ٪ اإلاداؾبت ًضٍو

 1.بمىحب هٓام بٖالم ؤلي م٣خًُاث الحٟٔ و ألامً واإلاهضا٢ُت و٢ابلُت اؾترحإ اإلاٗلىماث 

باء و , ال ًم٨ً بحغاء ؤي م٣انت بين ٖىهغ مً ألانى٫ و ٖىهغ مً الخهىم -  و ال بين ٖىهغ مً ألٖا

ؤو بطا ٧ان مً اإلا٣غع , بال بطا جمذ َظٍ اإلا٣انت ٖلى ؤؾـ ٢اهىهُت و حٗا٢ضًت , ٖىهغ مً اإلاىخجاث 

باء و اإلاىخجاث بالخخاب٘  و ٨َظا ٞان ؤنال و زهما , ؤنال جد٤ُ٣ ٖىانغ َظٍ ألانى٫ و الخهىم و ألٖا

 2: و الغنُض الهافي الباقي ٣ًضم في اإلايزاهُت ٖىضما ج٩ىن اإلااؾؿت , جخم م٣انتهما 

. جمل٪ خ٣ا هاٞضا مً الجهت ال٣اهىهُت بةحغاء م٣انت اإلابالٜ اإلاضعحت في الحؿاباث - ؤ

. و بما اهجاػ ألانل و بزماص الخهم اإلاالي في آن واخض , ٌٗتزم بما بزماصَا ٖلى ؤؾاؽ واضح - ب

أهداف و امخيازاث وحدود الىظام املحاصبي املالي  : املطلب الثالث 

أهداف الىظام املحاصبي املالي : الفرع ألاول 

 3: مً ؤَضاٝ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض جد٤ُ٣ ما ًإحي 

. جغ٢ُت الىٓام اإلاداؾبي الجؼاثغي لُخىا٤ٞ و ألاهٓمت اإلاداؾبُت الضولُت - 

                                                           
٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي  ً وجُب٣ُاث مدلىلت' لخًغ ٖالوي ، اإلاداؾبت اإلاٗم٣ت ٞو 20، م 2014، ألاوعا١ الؼع٢اء ، الجؼاثغ، ' جماٍع 1  

21 -20 لخًغ ٖالوي ، اإلاغح٘ هٟؿه ، م م  2  
ض زمُلي ,  قىقي حباعي  3 ني، اإلاغ٦ؼ الجامعي ؾى١ ؤَغاؽ، ,ٍٞغ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في الجؼاثغ بين مخُلباث الخُب٤ُ والُمىخاث، ملخ٣ى َو

   .05: م  , 2010 ماي 26-25الجؼاثغ 
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حُٗٓم الاؾخٟاصة مً مؼاًا الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي زهىنا في مجا٫ حؿُير اإلاٗامالث اإلاالُت و - 

. اإلاداؾبُت و اإلاٗالجاث اإلاسخلٟت 

. حظب اإلاؿدثمغ ألاحىبي للجؼاثغ مً زال٫ ججىبه مكا٧ل ازخالٝ الُغ١ اإلاداؾبُت - 

. الاؾخٟاصة مً ججغبت الضو٫ اإلاخُىعة في جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاىخض - 

ىُت و اإلااؾؿاث -  حؿهُل مسخل٠ اإلاٗامالث اإلاالُت و اإلاداؾبُت بين اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت الَى

٦ما ؤن  ,  IAS/ IFRSألاحىبُت باٖخباع ؤن الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي  مخُاب٤ م٘ مٗاًير اإلاداؾبُت الضولُت 

و بم٩اهُت م٣اعهت , َظا الخ٣اعب ٌؿاٖض اإلااؾؿت ٖلى ج٣ُُم الىيُٗت اإلاالُت الخانت بها ب٩ل قٟاُٞت 

. هٟؿها م٘ ال٨ُاهاث ألاحىبُت الن ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاٟصح ٖنها مخمازلت 

ؼ م٩اهتها وز٣تها لضي اإلاىٓماث اإلاالُت و -  حؿهُل اهضماج الجؼاثغ في الا٢خهاص الٗالمي مً زال٫ حٍٗؼ

ت الضولُت  . الخجاٍع

مما ًاصي بلى جغؾُش , جد٤ُ٣ ال٣ٗالهُت مً زال٫ الىنى٫ بلى الكٟاُٞت في ؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث - 

. ؤؾـ خى٦مت الكغ٧اث 

ت ؤخؿً آلالُاث الا٢خهاصًت و اإلاداؾبُت التي -  اإلاؿاٖضة ٖلى همى مغصوصًت اإلااؾؿاث مً زال٫ مٗٞغ

ُت و٦ٟاءة الدؿُير  . حكتٍر هٖى

ني مً -  اإلاؿاٖضة في بٖضاص ؤلاخهاثُاث و الحؿاباث الا٢خهاصًت ل٣ُإ اإلااؾؿاث ٖلى اإلاؿخىي الَى

ُت و اإلاهضا٢ُت   .زال٫ مٗلىماث جدؿم باإلاىيٖى

 أهميت الىظام املحاصبي املالي: الفرع الثاوي  

 1: ج٨مً ؤَمُت الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ُٞما ًإحي 

ير مٗلىمت مالُت مٟهلت و ص٣ُ٢ت ح٨ٗـ الهىعة الهاص٢ت للىيُٗت اإلاالُت للماؾؿت و -  ٌؿمذ بخٞى

جىيُذ اإلاباصت اإلاداؾبُت الىاحب مغاٖاتها ٖىض الدسجُل اإلاداؾبي و الخ٣ُُم و ٦ظا اٖضص ال٣ىاثم 

. مما ٣ًلو مً خاالث الخالٖب , اإلاالُت 

ً الحالُت و اإلاؿخ٣بلُت -  . ٦ما اهه ٌؿمذ بةحغاء اإلا٣اعهت , ٌؿخجُب الخخُاحاث اإلاؿدثمٍغ

                                                           
ىُت لال٢خهاصًين , الٗضص ألاو٫ , مجلت حضًض الا٢خهاص , ؤَمُت الخىخُض اإلاداؾبي باليؿبت للكغ٧اث الضولُت ,  قُٗب قىٝى  1 الجمُٗت الَى

ين    .65: م  , 2007ؾىت , الجؼاثغ , الجؼاثٍغ
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ٌؿاَم في جدؿين حؿُير اإلااؾؿت مً زال٫ ٞهم ؤًٞل للمٗلىماث التي حك٩ل ؤؾاؽ الجساط ال٣غاع و - 

غاٝ اإلاهخمت باإلاٗلىمت اإلاالُت  . جدؿين اجهالها م٘ مسخل٠ ألَا

. ٌؿمذ بالخد٨م في الخ٩ال٠ُ مما ٌصج٘ الاؾدثماع  و ًضٖم ال٣ضعة الخىاٞؿُت للماؾؿت - 

. ٌؿهل ٖملُت مغا٢بت الحؿاباث التي جغج٨ؼ ٖلى مباصت مدضصة بىيىح - 

ً ألاحاهب -  . ٌصج٘ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ هٓغا الؾخجابخه الخخُاحاث اإلاؿدثمٍغ

ًًمً جُب٤ُ اإلاٗاًير اإلاداؾبُت الضولُت اإلاخٗامل بها صولُا مما ًضٖم قٟاُٞت الحؿاباث و ج٨َغـ - 

. الث٣ت في الىيُٗت اإلاالُت للماؾؿت 

. اوسجام الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي اإلاُب٤ في الجؼاثغ م٘ ألاهٓمت اإلاداؾبُت الٗاإلاُت - 

ير ويُٗت مالُت واُٞت مً ٢بل اإلااؾؿت -  . جدؿين حؿُير ال٣غوى مً َٝغ البىى٥ مً زال٫ جٞى

ً ؤو -  ٌؿمذ بم٣اعهت ال٣ىاثم اإلاالُت للماؾؿت م٘ ماؾؿت ؤزغي لىٟـ ال٣ُإ ؾىاء صازل الَى

. ؤي م٘ الضو٫ التي جُب٤ اإلاٗاًير اإلاداؾبُت الضولُت , زاعحه 

اصة ز٣ت اإلاؿاَمين بدُث ٌؿمذ لهم بمخابٗت ؤمىالهم في اإلااؾؿت -  . ًاصي بلى ٍػ

. ٌؿمذ للماؾؿاث الهٛيرة بخُب٤ُ مداؾبت مالُت مبؿُت - 

سُت اإلاٗخمضة في -  ٌٗخمض ٖلى ال٣ُمت الٗاصلت في ج٣ُُم ؤنى٫ اإلااؾؿت باإلياٞت بلى الخ٩لٟت الخاٍع

ني  ير مٗلىماث مالُت ح٨ٗـ الىا٢٘ , اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى . مما ٌؿمذ بخٞى

جخمثل , ج٣ضًم نىعة واُٞت ًٖ الىيُٗت اإلاالُت للماؾؿت مً زال٫ اؾخدضار ٢ىاثم مالُت حضًضة - 

ىت و حٛير ألامىا٫ الخانت  . في ٢اثمتي ؾُىلت الخٍؼ

:  امخيازاث جطبيق الىظام املحاصبي املالي  ي االساار : الفرع الثالث 

 بخُب٤ُ الجؼاثغ  لىٓام مداؾبي مالي مؿخمض ٢ىاهِىه ومباصثه مً مٗاًير مداؾبُت صولُت ًد٤٣ لها  

ا في ما ًإحي  ت مً الامخُاػاث ًم٨ً ؤن هىحَؼ  1: مجمٖى

ني اإلاداؾبي  -  ٣ًترح خلىال ج٣ىُت للدسجُل اإلاداؾبي للٗملُاث  ؤو اإلاٗامالث التي ٌٗالجها اإلاسُِ الَى

                                                           
٣ُا , في الجؼاثغ  ( IAS / IFRS) مخُلباث الىٓام اإلاداؾبي اإلاىخض , وف ٖاقىع ث ٥ 1 حامٗت خؿِبت بً , الٗضص الؿاصؽ , مجلت ا٢خهاصًاث قما٫ اٍٞغ

لي   . 297: م  , 2009ؾىت , الجؼاثغ , الكل٠ , بٖى
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ت -  ٣ًضم الكٟاُٞت وز٣ت ؤ٦ثر في الحؿاباث و اإلاٗلىماث اإلاالُت التي ٌؿى٢ها ألامغ الظي مً قاهه ج٣ٍى

. مهضا٢ُت اإلااؾؿت 

. ٌؿمذ بخد٤ُ٣ ؤخؿً جىا٤ٞ مً خُث ػمان و م٩ان الحاالث اإلاالُت - 

غاٝ اإلاٗىُين -  ًمثل ٞغنت للماؾؿاث مً احل جدؿين جىُٓمها الضازلي وحىصة اجهاالتها م٘ ألَا

. باإلاٗلىماث اإلاالُت 

ٌصج٘ الاؾدثماع مً خُث اهه ًًمً م٣غوثُت ؤًٞل للحؿاباث مً َٝغ اإلادللين اإلاالُين و - 

 ً . اإلاؿدثمٍغ

. ًدٟؼ بغوػ الؿى١ اإلاالُت م٘ يمان ؾُىلت عئوؽ ألامىا٫ - 

. ًدؿً اإلادٟٓت اإلاالُت للبىى٥ مً زال٫ بهخاج اإلااؾؿاث لحاالث مالُت ؤ٦ثر قٟاُٞت - 

. ٌؿهل ع٢ابت الحؿاباث التي حؿدىض مً آلان ٞهاٖضا ٖلى مٟاَُم و ٢ىاٖض مدضصة بىيىح - 

َظٍ , حؿخىحب قٟاُٞت للحؿاباث , ًٟغى ٖلى اإلااؾؿاث جُب٤ُ مٗاًير مداؾبُت صولُت مٗتٝر بها - 

. الكٟاُٞت التي حٗخبر جضبيرا امىُا مالُا ٌكاع٥ في اؾترحإ الث٣ت 

. الٗاإلاُت و الٗغبُت  (البىعناث  )الضزى٫ بلى ؤؾىا١ اإلاا٫ - 

٤ اإلاٗاًير الضولُت -  ٘ مً ٦ٟاءة , جدؿين حىصة اإلاٗلىماث التي ًيخجها الىٓام اإلاداؾبي ٞو ألامغ الظي ًٞغ

. ؤصاء ؤلاصاعة بالىنى٫ بلى مٗلىماث مالثمت الجساط ال٣غاعاث 

بن جإؾِـ مٗاًير مداؾبُت صولُت جل٣ى ٢بىال ٖاما ٖلى اإلاؿخىي الضولي ًاصي بلى جإَُل مداؾبين - 

ً ٖلى الٗمل في ألاؾىا١ الٗغبُت وختى الضولُت  . ٢اصٍع

غ مٗاًير صولُت ٌؿمذ بةٖضاص ٢ىاثم مالُت مىخضة للكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاث -  مما ٌصج٘ ٖلى , جٞى

ىُت وػٍاصة الاؾدثماعاث اإلاالُت و ؤلاهخاحُت ٖغبُا و صولُا  . اهٟخاح ؤؾىا١ اإلاا٫ الَى

. ااحدود الخطبيقيت للىظام على املإصضاث االسااريت: الفرع الرابع 

م ما ٣ًضمه الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض مً اًجابُاث بال اهه ًىاحه في الىا٢٘ خضوصا ٩َُلُت   بالٚغ

 1: هظ٦غ منها 

                                                           
ت مخُلباث الخُب٤ُ ,  بً ِٖش ي بكير  1 ما٫ , اإلاٗاًير اإلاداؾبُت الضولُت و البِئت الجؼاثٍغ الخدضًاث , اإلااجمغ الٗلمي الثالث خى٫ بصاعة مىٓماث ألٖا

ت , الٗاإلاُت اإلاٗانغة  ل 29 -27,ألاعصن , حامٗت الٗلىم الخُب٣ُُت الخانت , ٧لُت الا٢خهاص و الٗلىم ؤلاصاٍع . 18-17: م  , 2009 ابٍغ
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ت ٚير اإلاؿٗغة في البىعنت -  و التي ال حؿخُٟض مً اإلاؼاًا التي ٣ًضمها الىٓام : ويُٗت الكغ٧اث الجؼاثٍغ

خُث ؤن َظٍ اإلااؾؿاث ٢ض جخدمل ُٞه ؤٖباء هدُجت لهٗىبت جُب٤ُ الىٓام , اإلاداؾبي للمالي الجضًض 

. في الى٢ذ الحالي 

ني -  ىُت بُٗضة ًٖ : يىابِ الىٓام اإلاداؾبي الَى خباعاث الجباثُت التي جغجبِ بؿُاؾاث َو زانت الٖا

. مجا٫ الخىا٤ٞ 

م٣ابل ؤلاقٗاع بخإزير ,  التي جخدملها اإلااؾؿاث في خالت حُٛير الُغ١ اإلاداؾبُت :ألاعباء إلاطافيت - 

. و ٦ظا الىؾاثل و الجهىص اإلابظولت إلهجاح الخُٛير , الخُٛير ٖلى الىدُجت 

دت  : ئن جطبيق الىظام املحاصبي املالي االديد يحخاج ئلى جأطير ذور خبرة عاليت-  لُم٨ً الكٍغ

الٗاملت في اإلاجا٫ اإلاداؾبي مً ٦م مٗغفي و ج٣ىُاث خضًثت للخُب٤ُ اإلاُضاوي لهظا الىٓام باإلياٞت بلى 

 ً ً بدُث ًم٨ً في ْٝغ ؾىت ؤو ؾيخين مً حُُٛت ٧ل الَى ٍغ ً الٗضص ال٩افي للمَا َظا وحىب ج٩ٍى

 ً ً منهي و حٗلُم ٖالي , بل ٧ل ال٣ُاٖاث زانت ٢ُإ التربُت و الخ٩ٍى ىُت و ج٩ٍى . مً جغبُت َو

 :طعف املإصضاث املاليت التي حعخبر عىصرا فعاال  ي جحريك العمل بالىظام املحاصبي املالي - 

ٞالىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض ال ًإحي مبخٛاٍ بال مً زال٫ بنالخاث ل٣ُاٖاث مخٗضصة ؤزغي ؾىاء 

ت  ً اإلاىاعص البكٍغ . ٖلى الهُٗض ال٣اهىوي ؤو مً خُث ج٩ٍى

جلٗب الكغ٧اث الح٩ىمُت : الىظام الضياس ي و ميزان امللكيت بين القطاع العام و القطاع ااخاص - 

غ الا٢خهاصي في الجؼاثغ  غ اإلاالُت في , في الٛالب صوعا مهما في الخٍُى ٣ت بٖضاص الخ٣اٍع و جسخل٠ ٍَغ

ال٣ُإ الخام ٖنها في ال٣ُإ الٗام جبٗا للحاحاث اإلاسخلٟت للظًً ًُلٗىن ٖلى اإلاٗلىماث الىاعصة في 

غ  ت , الخ٣اٍع هغي , ٟٞي خالت ال٣ُإ الٗام و في الجؼاثغ التي ًسً٘ الا٢خهاص ٞيها لؿُُغة الضولت اإلاغ٦ٍؼ

ؤن الخإزير الح٩ىمي ٖلى ٖملُت بعؾاء اإلاٗاًير ًمُل بلى ؤن ٩ًىن ؤ٢ىي ب٨ثير مما َى ٖلُه الحا٫ في 

بط ًضزل يمنها مخُلباث ؤلاباٙل التي تهضٝ بلى ببغاػ حىاهب الخُىع الا٢خهاصي , البلضان ألازغي 

. الكامل بلى ؤوحه ؤلاباٙل طاث الُاب٘ اإلاالي الهٝغ 

,  في الجؼاثغ هجض ؤن مل٨ُت الكغ٧اث جمُل بلى ؤن ج٩ىن في ًض الح٩ىمت :مضخوى الخقدم الاقخصادر - 

و في الى٢ذ هٟؿه َىا٥ اخخما٫ يئُل في وحىص ٖضص ٦بير مً اإلاداؾبين ال٣اهىهُين الظي ًؼاولىن 

غ الغوح اإلاهىُت في اإلاداؾبت  ضم اإلا٣ضعة ٖلى , اإلاهىت و ٌٗملىن ٖلى جٍُى ٨ظا ٞان ُٚاب الحاحت ٖو َو

غ مٗاًير  ُٗت اإلاؿخىي لهما جإزير ٢ىي ٖلى الحض مً ٢ضعة الجؼاثغ ٖلى جٍُى غ مالُت ٞع بٖضاص ج٣اٍع

. مداؾبُت باإلاٗنى الح٣ُ٣ي لل٩لمت 
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ٗاث ازغ ال : الىظام الظريبي -  بي و ما ًغا٣ٞه مً حكَغ و في بٌٗ الحاالث ٢ض ٩ًىن للىٓام الًٍغ

غ مٗاًير اإلاداؾبت الضولُت  ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ هغي ؤن ألاؾلىب اإلاداؾبي الظي ًىو , ٌؿتهان به ٖلى جٍُى

بُت وعوصَا في " الىاعص ؤزيرا ًهضع ؤوال " ٖلى ؤن  في الىالًاث اإلاخدضة ٌؿخسضم ٣ِٞ لألٚغاى الًٍغ

غ اإلاالُت  . الخ٣اٍع

ً ألاحاهب : َغح ؾهم في ألاؾىا١ الخاعحُت -  ؾىاء ٖلى ق٩ل اؾدثماع , بن الحاحت بلى حظب اإلاؿدثمٍغ

ت  حؿخضعي ؤن ٩ًىن في الجؼاثغ هٓام م٣بى٫ لخ٣ضًم ب٢غاعاث , مباقغ ؤو مً زال٫ مداٞٔ اؾدثماٍع

غ مٗاًير مداؾبُت ؾلُمت مما لى ا٢خهغ , البُاهاث اإلاالُت  و ؤخُاها ٢ض ٩ًىن طل٪ خاٞؼ ا٦بر ٖلى جٍُى

هدُجت لظال٪ هغي ؤن اإلاىٓمت الضولُت للجان , ألامغ ٖلى خاحاث الكغ٧اث اإلادلُت في البلض هٟؿه 

٦ما ؤن لها ال٣ى٫ الٟهل في , ألاوعا١ اإلاالُت هي ًٖى في مجلـ بصاعة لجىت مٗاًير اإلاداؾبت الضولُت 

 1.  اٖخماص اإلاٗاًير اإلاظ٧ىع 

القواام املاليت ومدوهت ااحضاباث وفق الىظام املحاصبي املالي  : املبحث الثاوي  

غاٝ اإلاخٗاملت م٘  حٗخبر ال٣ىاثم اإلاالُت الىؾُلت الغثِؿُت التي ًخم مً زاللها جىنُل اإلاٗلىماث بلى ألَا

ت مً ال٣ىاثم اإلاالُت و . ال٨ُان  ؤي حٗخبر وؾُلت لإلباٙل اإلاالي   ول٣ض خضص الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي مجمٖى

ىت , خؿاباث الىخاثج , اإلايزاهُت : هي حكمل  ٦ما , حضو٫ حٛيراث ألامىا٫ الخانت , حضو٫ ؾُىلت الخٍؼ

غ مٗلىماث م٨ملت للميزاهُت  ٞى حكمل ؤًًا ملح٤ ًبين ال٣ىاٖض والُغ١ اإلاداؾبُت اإلاؿخٗملت ٍو

. ولحؿاب الىخاثج 

مفاهيم حول القواام املاليت و مدوهت ااحضاباث  : املطلب ألاول 

٠ ال٣ىاثم اإلاالُت م٘ ط٦غ  ؤَم ٢ىاٖض بٖضاص َا و ج٣ضًمها   مً زال٫ َظا اإلاُلب ؾٝى هخُغ١ بلى حٍٗغ

ه ال٣ىاثم مً مٗلىماث و ٖغيها  . و ٦ظا ٖغى مضوهت الحؿاباث , و ما جدخٍى

و قواعد ئعدادها  و جقديمها   (الكشوف املاليت)حعريف القواام املاليت:  الفرع ألاول  

ا ٖلى ؤنى٫ والتزاماث  اإلايكإة :  ال٣ىاثم اإلاالُت   هي ملخو ٦مي للٗملُاث وألاخضار اإلاالُت وجإزيَر

  2. وخ٣ى١ مل٨ُتها ،وحٗخبر ؤصاة مهمت في اجساط ال٣غاعاث اإلاالُت 

                                                           
ت مخُلباث الخُب٤ُ ,  بً ِٖش ي بكير  18مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ، م, اإلاٗاًير اإلاداؾبُت الضولُت و البِئت الجؼاثٍغ 1  

٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض 1 اع ، ٖبض الٗالي مىهغ،ج٣ىُاث اإلاداؾبت الٗامت ٞو اع الىٓغي ) ؤخمض ََغ ،حؿىع لليكغ و  (ؤلَا

   191 ، م2015الخىػَ٘،اإلادمضًت،الجؼاثغ،الُبٗت ألاولى،
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 1: وجخ٩ىن مً 

ىت ، حضو٫ حٛيراث ألامىا٫ الخانت ملح٤ ًبين -  اإلايزاهُت ، خؿاباث الىخاثج ، ٢اثمت جض٣ٞاث الخٍؼ

غ مٗلىماث م٨ملت للميزاهُت و خؿاباث الىخاثج , ال٣ىاٖض و الُغ١ اإلاداؾبُت اإلاؿخٗملت  . و ًٞى

ت مً ال٣ىاٖض و الخٗلُماث التي ًخٗين ٖلى  ومً زال٫ طل٪ ٞغى  الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي مجمٖى

 2: اإلااؾؿاث ألازظ بها ؤزىاء بٖضاص و ج٣ضًم ال٣ىاثم اإلاالُت و هي ٧األحي 

اع الخهىعي -  ضاص و ج٣ضًم ال٣ىاثم اإلاالُت ًٖ ؤلَا خباعاث الىاحب ؤزضَا في الحؿبان إٖل جيخج الٖا

ما٫ الخبؿُِ و , لىٓام اإلاداؾبت  ٞال٣ىاثم اإلاالُت ج٩ىن هدُجت بحغاء مٗالجت الٗضًض مً اإلاٗلىماث أٖل

ا و جلخُهها و ٩َُلتها مً زال٫  الخلخُو و اله٩ُلت و َظٍ اإلاٗلىماث ًخم حمٗا و جدلُلها و جٟؿيَر

و ًدضص مضي احؿإ مبضؤ ألاَمُت . ٖملُت ججمُ٘ حٗغى في ال٣ىاثم اإلاالُت في ق٩ل ٞهى٫ و مجامُ٘ 

:  و ٦ظال٪ مضي الخىاػن بين , البالٛت مضي احؿإ ٖملُت الخجمُ٘ َظٍ 

غة للمؿخٗملين بىاؾُت اهدكاع بٖالم مٟهل *  . اإلاىاٞ٘ اإلاٞى

الم الؾخٗماله *  ضاص و وكغ َظا ؤلٖا . ج٩ال٠ُ اإلادخملت ؾىاء إٖل

ا زال٫ مهلت ؤ٢هاَا ؾخت , جًبِ ال٣ىاثم اإلاالُت جدذ مؿاولُت مؿيري اإلااؾؿت -  و ًخم بنضاَع

ش ب٢ٟا٫ الؿىت اإلاالُت  ىُت  و ج٣ضم ال٣ىاثم اإلاالُت, ؤقهغ الخالُت جاٍع ا بالىخضة الَى م٨ً ال٣ُام , بحباٍع ٍو

ب اإلابالٜ بلى آالٝ الىخضاث  . ال٣ُام بخ٣ٍغ

٧ل ٖىهغ مً م٩ىهاث ال٣ىاثم اإلاالُت ال بض ؤن ٩ًىن مٗغوٝ بهىعة واضحت و بن جٓهغ اإلاٗلىماث - 

. ٞيها بهٟت ص٣ُ٢ت 

غ ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاٗلىماث التي حؿمذ بةحغاء م٣اعهاث م٘ الؿىت اإلاالُت الؿاب٣ت -  . جٞى

ٞاهه ًجب جىيُذ بٖاصة جغجِب و , و في خالت حٗظع بحغاء م٣اعهت بؿبب ازخالٝ اإلاضة ؤو ألي ؾبب ؤزغ 

 .حُٛير اإلاٗلىماث التي ججغي ٖلى  الؿىت اإلاالُت الؿاب٣ت لجٗلها ٢ابلت للم٣اعهت في اإلالح٤ 

 

 

 

                                                           
٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض ، ألاوعا١ الؼع٢اء ، الجؼاثغ ،  16 ، م 2010 حما٫ لٗكِش ي ، مداؾبت اإلااؾؿت والجباًت ٞو 1  

ت , اإلا٨خب الجامعي الحضًث , جدلُل ال٣ىاثم اإلاالُت لٛغى الاؾدثماع ,  ٦ما٫ الضًً الضَغاوي  2  . 13م  , 2006, ؤلاؾ٨ىضٍع
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عرض القواام املاليت  : الفرع الثاوي 

 :  امليزاهيت- أ

ش بٚال١ الؿىت  اإلايزاهُت هي ٦ك٠ ملخو ألنى٫ ال٨ُان وزهىمه وخ٣ى١ اإلاؿاَمين ٖىض جاٍع

، وحكمل مُُٗاث الؿىت اإلاالُت (الخهىم)ال٨ُان والتزاماجه(ألانى٫ )اإلاداؾبُت ، ٞخ٣ضم مىحىصاث 

جب ؤن ًبرػ ٖغى اإلايزاهُت الخمُيز بين ألانى٫ ٚير  ت وؤعنضة خؿاباث الؿىت اإلاالُت اإلاايُت ، ٍو الجاٍع

ت ت والجاٍع ت والخهىم ٚير الجاٍع ت والجاٍع  1.الجاٍع

 2:   ًيبغي ؤن جدخىي اإلايزاهُت ٖلى ألا٢ل ٖلى الٗىانغ الخالُت 

 : ألانى٫  -  1- ؤ

٣ا للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٞةن ألانى٫ حك٩ل مىاعص مغا٢بت مً َٝغ اإلااؾؿت هدُجت ؤخضار ؾاب٣ت    ٞو

خى٢٘ ؤن حٗىص منها مىاٞ٘ ا٢خهاصًت مؿخ٣بلُت للماؾؿت  ، ٞكٍغ  بصعاج ألانل َى الدؿُير و  ٍو

ومً زال٫ َظا الخٍٗغ٠ ًم٨ً مالخٓت ؤن ألانى٫ التي . ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ مىاٞ٘ ا٢خهاصًت لل٨ُان 

ا ال٨ُان لهضٝ ما حٗخبر يمً ٖىانغ ألانى٫ و جضعج في اإلايزاهُت ، ٦ما ؤن ألانل اإلاملى٥  ٌؿخإحَغ

تراٝ به واصعاحه يمً اإلايزاهُت   3للماؾؿت والظي ال ًخًمً ؤي مىاٞ٘ ا٢خهاصًت ٞةهه ال ًم٨ً الٖا

: وجى٣ؿم ألانى٫ بلى 

ت  -  ؤنى٫ ٚير حاٍع

ت  -  ؤنى٫ حاٍع

ت ب٣ىلها 156-08 مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 21ٞغ٢ذ اإلااصة  ت و ٚير الجاٍع حك٩ل "  بين ألانى٫ الجاٍع

ت ، ؤما ألانى٫ التي لِـ لها َظٍ  ٖىانغ ألانى٫ اإلاىحهت لخضمت ال٨ُان بهىعة صاثمت ؤنىال ٚير حاٍع

ت  " الهٟت بؿبب وحهتها ؤو َبُٗتها ٞةنها حك٩ل ؤنىال حاٍع

ت ٖلى ما ًإحي  : وجدخىي ألانى٫ ٚير الجاٍع

ت : ألانى٫ اإلاىحهت لالؾخٗما٫ اإلاؿخمغ لخُُٛت اخخُاحاث ال٨ُان ، مثل  -  الخثبُخاث اإلاٗىٍى

 .و الخثبُخاث الُٗيُت 

                                                           
٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض  اع ، ٖبض الٗالي مىهغ،ج٣ىُاث اإلاداؾبت الٗامت ٞو اع الىٓغي ) ؤخمض ََغ ،م(ؤلَا 202، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1   

211-210 اإلاغح٘ هٟؿه ، م م  2  

 بال٫ ٦ُمىف ، الخ٣ُُم الضوعي للٗىانغ اإلااصًت وصوعٍ في اإلاداٞٓت ٖلى ٢ُمت اإلااؾؿت في ْل الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ، مظ٦غة ماحؿخير، حامٗت 

112، م 2011ؾ٠ُُ ، 3
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ل ؤو ٚير اإلاىحهت ألن ًخم جد٣ُ٣ها ٚير  - ُٟها ٖلى اإلاضي الٍُى ألانى٫ التي جخم خُاػتها لٛغى جْى

ش ؤلا٢ٟا٫   . ازنى ٖكغ قهغا ابخضاءا مً جاٍع

ت ٞخدخىي ٖلى ما ًإحي  : ؤما ألانى٫ الجاٍع

 .ألانى٫ التي ًخى٢٘ ال٨ُان جد٣ُ٣ها ؤو بُٗها ؤو اؾتهال٦ها مً بَاع صوعة الاؾخٛال٫ الٗاصًت  -

غاى اإلاٗامالث ال٣هيرة  والتي ًخى٢٘ ال٨ُان جد٣ُ٣ها زال٫  - ألانى٫ التي ًخم خُاػتها ؤؾاؾا آٚل

 .ازنى ٖكغ قهغا 

 .الؿُىالث ؤو قبه الؿُىالث التي ال ًسً٘ اؾخٗمالها لل٣ُىص  -

:  الخهىم   -  2- ؤ

ا  - هي الالتزاماث الغاَىت لل٨ُان الىاحمت ًٖ ؤخضار ا٢خهاصًت مايُت والتي ًخمثل اه٣ًاَئ

باليؿبت لل٨ُان في زغوج ممثلت إلاىاٞ٘ ا٢خهاصًت ، بصا ٞالخهىم حكمل ؤلالتزاماث الحالُت 

اء بها  التي ج٣٘ ٖلى ٖاث٤ ال٨ُان والىاججت ًٖ ألاخضار الا٢خهاصًت اإلاايُت والتي ًخم الٞى

م٣ابل ه٣هان في اإلاىاعص التي مً اإلاىخٓغ ؤن جد٤٣ لل٨ُان مىاٞ٘ ا٢خهاصًت ، وجى٣ؿم الخهىم 

: بلى 

 1 :رؤوش ألاموال ااخاصت : أوال 

ٞهي جمثل ٞاثٌ ؤنى٫ اإلااؾؿت ًٖ ,   و َى ما جب٣ى مً ؤنى٫ اإلااؾؿت بٗض َغح ٧امل زهىمها  

ت  ت و ٚير حاٍع و ٞاع١ , الٗالواث و الاخخُاَاث , و جًم ٧ل مً عؤؽ اإلاا٫ الهاصع , زهىمها حاٍع

. الترخُل مً حضًض و هدُجت الؿىت اإلاالُت , ٞاع١ بٖاصة الخ٣ُُم , الخ٣ُُم 

 2 :ااخصوم غير االاريت: ثاهيا 

ؤو التي ال حؿخد٤ ,   وهي الالتزاماث التي ال ًخم حؿضًضَا زال٫ الضوعة الٗاصًت الدكُٛلُت للماؾؿت 

ؤو جل٪ التي ٢ض ٩ًىن للماؾؿت خ٤ ٚير مكغوٍ بخإحُل ؾضاصَا أل٦ثر مً ازني , زال٫ ازني ٖكغ قهغا 

له بمىحب حؿهُالث ٢غوى خالُت ختى  ٖكغ قهغا و ٦ضال٪ الالتزام الظي ًخى٢٘ ؤن ؾِخم بٖاصة جمٍى

. لى اؾخد٤ زال٫ الازني ٖكغ قهغا 

اهاث ألازغي لالؾدثماع    *  بٖاهاث  الخجهيز  وؤلٖا

                                                           
ت   ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ .13م , اإلاغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ , 24 اإلااصة 156-08اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م , الجٍغ 1  

13 ، م 23 اإلاغح٘ هٟؿه ، اإلااصة  2  
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لت : اإلااوهاث  *  اصة الخهىم اإلاؿخد٣ت ألحا٫ ٢هيرة ؤو ٍَى جخمثل ماوهاث ألازُاع و الخ٩ال٠ُ في ٍػ

ٞةنها ح٨ٗـ وحىص مساَغ و زؿاثغ مخى٢ٗت ٖىض نهاًت الضوعة بال ؤنها جخًمً ٖىهغ ٖضم الخإ٦ض بكان 

. مبالٛها و جد٣٣ها 

. و جخمثل في ٧ل الًغاثب اإلااحلت ٖلى ألانى٫ ؤو الخهىم  و ماوهاث الًغاثب : الًغاثب - 

جخمثل الًغاثب اإلااحلت ٖلى ألانى٫ في مبالٜ الًغاثب ٖلى الىدُجت اإلاخى٢٘ اؾترحاٖها في الٟتراث 

ؤما الًغاثب اإلااحلت ٖلى الخهىم هي مبالٜ ٖلى , اإلا٣بلت و اإلاخٗل٣ت بٟغو٢اث ػمىُت ٢ابلت للخهم 

بت   1.الىدُجت الىاحب صٞٗها في الؿىىاث اإلا٣بلت و اإلاخٗل٣ت بالٟغو٢اث اإلاا٢خت الخايٗت للًٍغ

هي مىاعص مالُت زاعحُت التي جدهلذ اإلااؾؿت مً اإلااؾؿاث اإلاالُت و البىى٥ : الاٞتراياث و الضًىن  -

ت بهٟت صاثمت ,  ل ٖملُاتها الدكُٛلُت و الاؾدثماٍع بدُث حؿاَم  في , ؤو مً الجمهىع مً احل جمٍى

لت , الؿىضاث : حُُٛت الاخخُاحاث الضاثمت للماؾؿت  لت ألاحل و ؤوعا١ الضٞ٘ ٍَى ال٣غوى البى٨ُت ٍَى

 2.ألاحل 

  :ااخصوم االاريت : ثالثا 

تها زال٫ صوعة الاؾخٛال٫ ؤو زال٫ الازني ٖكغ قهغا  جخمثل في  الالتزاماث التي ًخى٢٘ ؤن ًخم حؿٍى

ش ؤلا٢ٟا٫    3.اإلاىالُت لخاٍع

:  و وجخ٩ىن مً  الٗىانغ الخالُت   

, و َى ما ٖلى اإلااؾؿت مً التزاماث ججاٍ الٛير هدُجت لحهىلها ٖلى البًاج٘ باألحل : الظمم الضاثىت - 

. يغاثب الضزل اإلاؿخد٣ت , الٗاملىن , و جخ٩ىن مً اإلاىعصون , ؤو خهىلها ٖلى الخضماث باألحل ؤًًا 

و هي ال٣غوى التي خهلذ ٖليها اإلااؾؿاث ؤو ألاٞغاص و ًخُلب حؿضًضَا : ال٣غوى ٢هيرة ألاحل - 

. زال٫ ٞترة مالُت واخضة 

باليؿبت لك٩ل اإلايزاهُت اإلاخ٩ىن مً حاهب ألانى٫ وحاهب الخهىم ال٩ل ٖلى خضا ؤهٓغ : مالخٓت 

. في ألازير يمً ٢اثمت اإلاالخ٤ (1)اإلالح٤ ع٢م 

                                                           
1  Ali Tademaït, Maitrise Du système comptable financier , Edion A C G , I édition, Alger , Algérie , 2009 p71. 

ت  2 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .14م , اإلاغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ , 23 اإلااصة 156-08اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ,  الجٍغ
ت   3 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ لُت 27 ٌ اإلاىا٤ٞ 1429 عحب ٖام 24الهاصع في  , 42الٗضص , الجٍغ  .  03م  , 2008 حٍى
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 :  حضاب الىخااج-  ب

صون اٖخباع ,  ٞهى بُان ملخو لألٖباء و ؤلاًغاصاث اإلاد٣٣ت مً َٝغ اإلااؾؿت زال٫ الؿىت اإلاالُت 

ش صٞٗها ؤو جدهُلها   1.و ٌؿمذ بةبغاػ هدُجت الضوعة ؾىاء ؤ٧اهذ عبدا ؤو زؿاعة , لخىاٍع

ؤلاًغاصاث اإلاالُت , بًغاصاث ألاوكُت الٗاصًت : بن اإلاٗلىماث الضهُا الىاحب ج٣ضًمها في خؿاب الىخاثج هي 

باء اإلاالُت  مسههاث الاَخال٧اث , الًغاثب و الغؾىم و الدؿضًضاث اإلامازلت , ؤٖباء اإلاؿخسضمين , و ألٖا

ت  الٗىانغ ٚير , هدُجت ألاوكُت الٗاصًت , و زؿاثغ ال٣ُمت التي جسو ألانى٫ الثابخت اإلااصًت و اإلاٗىٍى

الىدُجت الهاُٞت ل٩ل ؾهم مً , الىدُجت الهاُٞت للٟترة ٢بل الخىػَ٘  (ؤٖباء و بًغاصاث  )الٗاصًت 

.  ألاؾهم باليؿبت لكغ٧اث اإلاؿاَمت 

ُٟتها  باء في خؿاب الىخاثج خؿب َبُٗتها ؤو خؿب ْو م٨ً جدلُل ألٖا و َى ما ٌؿمذ بىحىص ,   ٍو

ُٟت , همىطحين لٗغى خؿاب الىخاثج  و ًتر٥ الخُاع , ألاو٫ خؿب الُبُٗت و الثاوي خؿب الْى

٣ت التي جغاَا ألاوؿب لها و بما ٌؿمذ باإلٞهاح الهاص١ و الٗاص٫ ًٖ  للماؾؿت في ازخُاع الٍُغ

. ٖىانغ ؤصاء و هجاٖت اإلااؾؿت 

. في ألازير يمً ٢اثمت اإلاالخ٤  (2)باليؿبت لك٩ل خؿاب الىخاثج ؤهٓغ اإلالح٤ ع٢م : مالخٓت 

 َى جل٪ ألاصاة الض٣ُ٢ت اإلاؿخسضمت للح٨م ٖلى ٞٗالُت حؿير اإلاىاعص اإلاالُت :حدول جدفقاث ااخسيىت - ج

ُت للح٨م ٖلى حؿُير , و اؾخسضامها  ىت الظي ٌٗض اإلاُٗاع ألا٦ثر مىيٖى و طال٪ اٖخماص ٖلى ٖىهغ الخٍؼ

اث اإلاالُت ؤؾاؾا لخ٣ُُم مضي ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى , اإلااؾؿت  و يهضٝ بلى بُٖاء مؿخٗملي ال٨كٞى

ا و ٦ظال٪ اإلاٗلىماث بكإن اؾخسضام الؿُىلت اإلاخاخت لضي اإلااؾؿت  2.جىلُض ألامىا٫ و هٓاثَغ

( . 3)ؤهٓغ اإلالح٤ ع٢م : مالخٓت 

ٌٗبر ًٖ جدلُل الحغ٧اث التي ؤزغث في ٧ل ٞهل مً الٟهى٫ التي  : حدول حغيراث ألاموال ااخاصت (ص

و َظا اٖتراٝ يمني بإَمُت خغ٦ت , جدك٩ل منها عئوؽ ألامىا٫ الخانت لل٨ُان زال٫ الؿىت اإلاالُت 

٦ما ًٓهغ م٣ضعة اإلاال٥ ٖلى , َظٍ ألامىا٫  ألنها هي التي جٓهغ م٣ضعة الكغ٦ت ٖلى جؼوٍض مال٦ها باألمىا٫ 

 3.جغ٥ ؤحؼاء مً ؤعباخهم ؤو ٖاثضاث ؤؾهمهم في مخىاو٫ الكغ٦ت 

( 4)ؤهٓغ اإلالح٤ ع٢م : مالخٓت 

                                                           
ت   1 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .  03م  , 2009ماعؽ  25 ٌ اإلاىا٤ٞ 1430 عبُ٘ ألاو٫  28الهاصع في  , 19الٗضص , الجٍغ
ش ي , الُاؽ بً ؾاس ي  2  . 204م  , 2006, ألاعصن , ٖمان , صاع واثل لليكغ و الخىػَ٘  , 1الدؿُير اإلاالي صعوؽ و جُب٣ُاث ٍ, ًىؾ٠ ٢َغ
مجلت ؤبدار ا٢خهاصًت و , و بق٩الُت الخُب٤ُ اإلاٗاًير اإلاداؾبُت الضولُت في ا٢خهاص ٚير ماَل , الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجؼاثغي ,  مسخاع مؿامذ  3

ت   .  23م  , 2008, صٌؿمبر , الٗضص الغاب٘ , حامٗت بؿ٨غة , ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت , بصاٍع



                                               عرض النظام المحاسبي المالي   : األول الفصل

 

24 
 

اث اإلاالُت - ص ت واإلا٣ُضة لٟهم الٗملُاث الىاعصة في : ملح٤ ال٨كٞى ًدخىي ٖلى ٧ل اإلاٗلىماث الًغوٍع

اث اإلاالُت وال٨ُٟلت بخإزير ٖلى ال٣غاعاث التي ًخسظَا مؿخٗملي ال٨كٝى ٖلى ممخل٩اث ال٨ُان  ال٨كٞى

: وهجاٖخه وويُٗخه اإلاالُت وهدُجت وكاَه مثل 

 1.الخ ...حضو٫ جُىع الخثبُخاث ، حضو٫ ؤلاَخال٧اث ، حضو٫ زؿاثغ ال٣ُمت ًٖ الخثبُخاث 

(. 5)ؤهٓغ اإلالح٤ ع٢م : مالخٓت 

 مدوهت ااحضاباث : الفرع الثالث 

 2: ًدخىي الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٖلى مضوهت خؿاباث م٣ؿمت بلى ؾبٗت ؤنىاٝ و هي 

: وجخمثل في زمؿت ؤنىاٝ وهي: خؿاباث اإلايزاهُت : ؤوال 

. خؿاباث ألامىا٫ الخانت : الهى٠ ألاو٫ -

. خؿاباث الخثبُخاث : الهى٠ الثاوي - 

.                                   خؿاباث اإلاسؼوهاث و اإلاىخىحاث ٢ُض الخىُٟظ : الهى٠ الثالث - 

. خؿاباث الٛير : الهى٠ الغاب٘ - 

. الحؿاباث اإلاالُت : الهى٠ الخامـ - 

: وجخمثل في نىٟان َما: خؿاباث الدؿُير : زاهُا 

باء : الهى٠ الؿاصؽ -  .                                                                                       خؿاباث ألٖا

 . (ؤلاًغاصاث)خؿاباث الىىاجج : الهى٠ الؿاب٘ - 

ت في الدؿُير مً زال٫ مداؾبت الدؿُير 9 ، 8 ، 0ؤما ألانىاٝ   ًم٨ً للماؾؿاث اؾخٗمالها بدٍغ

. (اإلاداؾبت الخدلُلُت)

ااخصااص الىوعيت للقواام املاليت  :املطلب الثاوي 

: ًجب ؤن حؿخىفي اإلاٗلىمت اإلاالُت التي جخًمنها ال٣ىاثم اإلاالُت الخهاثو الخالُت 

: اإلاالثمت* 

و حٗخبر اإلاٗلىمت ,  ل٩ي ج٩ىن اإلاٗلىماث مُٟضة ًجب ؤن ج٩ىن مالثمت الخخُاحاث مخسظي ال٣غاعاث 

٤ , مالثمت للمؿخسضمين بطا ٧ان لها جإزير ٖلى ال٣غاعاث الا٢خهاصًت التي ًخسظونها  وطال٪ ًٖ ٍَغ
                                                           

٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ م  1 اع ، ٖبض الٗالي مىهغ ، ج٣ىُاث اإلاداؾبت الٗامت ٞو  . 206 ؤخمض ََغ
  .28: م ,  مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ، الجؼء ألاو٫ مداؾبت اإلااؾؿت َب٣ا للمٗاًير اإلاداؾبُت الضولُت, قُٗب قىىٝ  2
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ؼ ؤو حٗضًل ما ؾب٤ الخىنل بلُه  مؿاٖضتهم في ج٣ُُم ألاخضار اإلاايُت و الحالُت و اإلاؿخ٣بلُت ؤو حٍٗؼ

 1.مً ج٣ُُم 

ٟاث في ال٣ىاثم  (اإلاىزى٢ُت  )اإلاهضا٢ُت  *  جخمثل َظٍ الخانُت في اوٗضام ألازُاء اإلااصًت و الخدٍغ

اإلاالُت و جدؿم الحؿاباث باإلاهضا٢ُت بطا ٨ٖؿذ الىا٢٘ الا٢خهاصي للماؾؿت بض٢ت و بطا َغى 

غ الا٢خهاصي ٖلى الك٩ل ال٣اهىوي ٧اهذ اإلاٗلىمت مداًضة و ص٣ُ٢ت و قاملت   2. الجَى

٣ًهض ب٣ابلُت اإلا٣اعهت لل٣ىاثم اإلاالُت ام٩اهُت م٣اعهتها لٟترة مُٗىت م٘ ٢ىاثم مالُت : ال٣ابلُت للم٣اعهت * 

ؤزغي لٟتراث ؤزغي ؾاب٣ت لىٟـ اإلايكإة  ، ؤو م٣اعهت ال٣ىاثم اإلاالُت للميكإة م٘ ال٣ىاثم اإلاالُت إلايكإة 

 3.ؤزغي و لىٟـ الٟترة 

, اإلاٗلىماث اإلاُٗاة في ال٣ىاثم اإلاالُت ًجب ؤن ج٩ىن مٟهىمت مً َٝغ اإلاؿخٗملين : ٢ابلُت للٟهم *  

ما٫  ت ٢اٖضًت في ألٖا , اليكاَاث الا٢خهاصًت و اإلاداؾبُت , باٞتراى ؤن َاالء اإلاؿخٗملين ًمل٩ىن مٗٞغ

 4. ؤي ؤن َظٍ اإلاٗلىماث ًجب ؤن ج٩ىن ٚير م٣ٗضة 

 مضخعملو القواام املاليت : املطلب الثالث 

اع اإلاٟاَُمي للجىت اإلاٗاًير اإلاداؾبُت الضولُت  ؾبٗت ٞئاث مً مؿخٗملي ال٣ىاثم  (  IASC )٣ًترح ؤلَا

بياٞت لالؾخٗما٫ الضازلي في اإلااؾؿت اإلاٗضة لهظٍ , و صعحت ؤًٞلُتها , اإلاالُت عجبذ خؿب ؤَمُتها 

الجهاث , الٗمالء , اإلاىعصون و الضاثىىن آلازغون , اإلا٣تريىن , الٗاملىن , اإلاؿدثمغون : ال٣ىاثم وهي 

 5.الح٩ىمُت و الجمهىع الٗام 

كير بَاع الٗمل ٦ظل٪  م مً ؤن اخخُاحاث َظٍ الٟئاث مً اإلاٗلىماث ال ًم٨ً , َو بلى اهه ٖلى الٚغ

اء بها بمجغص ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت  اء , الٞى و بما ؤن , ٞان َىا٥ اخخُاحاث مكتر٦ت بُنهم ًخم الٞى

غون عؤؽ اإلاا٫ اإلاٗغى للمساَغة باإلاكغوٕ  ً َم مً ًٞى ٞان ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت جٟي , اإلاؿدثمٍغ

م٨نهم مً م٣اعهت اإلاٗلىماث اإلاخاخت ًٖ , اخخُاحاتهم  ً،ٍو ًٟي بمٗٓم اخخُاحاث اإلاؿخسضمين آلازٍغ

٧ل اإلااؾؿاث ، بٗض بلٛاء ؤزغ ازخالٝ ألاهٓمت التي ٧ان ًٟترى ؤن حٗض ٧ل ماؾؿت مٗلىماتها ٖلى 

ؤؾاؾها ، وبالخالي اؾدبٗاص ؤزغ الٗىامل الث٣اُٞت وال٣ُمُت والٗىامل ألازغي ٖلى خؿاباث اإلااؾؿت 

                                                           
1 J.F.des Robert et autres , Normes IFRS et PME , DUNOD, Paris , France , 2004 ,P18. 

ت ,  ؾُٗضاوي مدمض الؿُٗض  2 حامٗت ؤ , عؾالت ماحؿخير , مضي ٞٗالُت جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في اإلااؾؿاث الهٛيرة و اإلاخىؾُت الجؼاثٍغ

 . 25م  , 2014, الجؼاثغ , بىمغصاؽ , مدمض بى٢غة 
٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الحضًض ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ، م م  3 اع ، ٖبض الٗالي مىهغ ، ج٣ىُاث اإلاداؾبت الٗامت ٞو        193ـ192 ؤخمض ََغ

4 Philippe touron , comptabilité en IFRS , édition d’organisation , paris , 2004 p9. 
غ اإلاغاحٗت الخاعحُت في ْل خخمُت جُب٤ُ اإلاٗاًير اإلاداؾبُت الضولُت في الجؼاثغ :  خ٨ُمت مىاعي  5 , باجىت , حامٗت الحاج لخًغ , عؾالت ماحؿخير , ج٣اٍع

  . 144-143م م  , 2009
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 1.  .ألحل اجساط ٢غاعاث الاؾدثماع اإلاالثمت

:   و التي ًم٨ً جلخُهها في الجضو٫ الخالي 

غة ٞيها  : ( 1-1 )الجضو٫ ع٢م   ج٣ضًم مؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت و خاحُتهم اإلاسخلٟت مً اإلاٗلىماث اإلاخٞى

 خاحاتهم مً اإلاٗلىماث  اإلاؿخسضمىن 

 (اإلاؿاَمىن ومؿدكاعيهم)اإلاؿدثمغون- 

ٟىن -    (الٗاملىن )اإلاْى

اإلا٣غيىن  - 

 

ين -  م مً الضاثىين الخجاٍع يَر اإلاىعصون ٚو

الؼباثً  - 

الجهاث الح٩ىماث  - 

 

 الجمهىع - 

يهخمىن بسُغ و والٗىاثض اإلاخٗل٣ت - 

باؾدثماعاتهم 

الاؾخ٣غاع في ماؾؿاتهم و الغبدُت  - 

اخخما٫ ؾضاص اإلابالٜ اإلا٣تريت و الٟىاثض - 

ش الاؾخد٣ا١   ٖىض جىاٍع

اخخما٫ ؤن حؿضص اإلابالٜ ٖىض الاؾخد٣ا١  - 

ت وكاٍ اإلااؾؿت  -  اؾخمغاٍع

جسهُو وجىػَ٘ اإلاىاعص و اخترام الالتزام - 

,  باإلاٗلىماث اإلاؿاَمت في الا٢خهاص اإلادلي 

يهخمىن بالبُاهاث اإلاالُت  - 

 

٣ا للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض و اإلاٗاًير اإلاداؾبُت , َىام حمٗت : اإلاهضع اإلاداؾبت اإلاٗم٣ت ٞو

اث الجامُٗت ، ؾىت IAS/IAFRS-2009-2010الضولُت  . 31 ، م 2010 ، صًىان اإلاُبٖى

٣ًهض بهم اإلاؿدثمغون اإلاخى٢ٗىن الظًً ٨ًٟغون في اؾدثماع ؤمىالهم في اإلايكإة : اإلاؿدثمغون  -1

٤ قغاء ؤؾهم في عؤؽ اإلاا٫ اإلايكإة , مؿخ٣بال  و ًدخاج َاالء اإلاؿدثمغون بلى , و طال٪ ًٖ ٍَغ

م  ًٞال ًٖ ٦ٟاءة بصاعة اإلايكإة ، يهخم , مٗلىماث خى٫ حجم الٗاثض اإلاخى٢٘ ٖلى اؾدثماَع

اإلاؿاَمىن ومؿدكاعيهم باإلاساَغ والٗىاثض اإلاخٗل٣ت باؾدثماعاتهم ، وجخُلب جل٪ ٞئت مً 

اإلاؿخسضمين مٗلىماث حؿاٖض في اجساط ٢غاعاث جخٗل٤ بكغاء ؤو الاخخٟاّ ؤو بُ٘ الاؾدثماعاث ، 

دخاج اإلاؿاَمين ؤًًا بلى مٗلىماث جم٨نهم مً ج٣ُُم ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى احغاء جىػَٗاث  ٍو

 .2ؤعباح

                                                           
ؤَغوخت ص٦خىعاٍ , - بالخُب٤ُ ٖلى خالت الجؼاثغ – ؤَمُت بنالح الىٓام اإلاداؾبي للماؾؿاث في ْل ؤٖما٫ الخىخُض الضولُت :  مضاوي بً بلُٛذ  1

. 107م  , 2004, حامٗت الجؼاثغ 

51،م2015 ؾُٗضي ٖبض الحلُم ،مداولت ج٣ُُم بٞهاح ال٣ىاثم اإلاالُت في ْل جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ، حامٗت بؿ٨غة ، 2
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اث التي جمثلهم باإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بغبدُت و اؾخ٣غاع اإلااؾؿاث : الٗاملىن - 2 يهخم الٗاملىن واإلاجمٖى

ير  التي ٌٗملىن بها ، ٦ما يهخم َاالء ؤًًا باإلاٗلىماث التي حؿاٖضَم في ج٣ُُم ٢ضعة ميكإتهم ٖلى جٞى

٠ُ غم الخْى  1. اإلا٩اٞأث ومىاٞ٘ الخ٣اٖض ٞو

3 - ً م مً الضاثىين آلازٍغ يَر ل و الاثخمان ٢هير ألاحل : اإلاىعصون ٚو , و حٗخبر َظٍ الٟئت مهضع للخمٍى

٦ضال٪ , خُث ًخٗل٤ اَخمامهم ب٣ضعة اإلااؾؿت ٖلى الؿضاص مً زال٫ وؿب الؿُىلت و الخضاو٫ 

ت و ٦ٟاءة و عبدُت  وكاَها و اليؿب اإلاخٗل٣ت بظال٪ ٦مٗضالث صوعان البًاٖت للخإ٦ُض مً اؾخمغاٍع

 2. الكغ٦ت 

تهم في , جُٟض اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ٖمالء اإلايكإة  :(الؼباثً)الٗمالء- 4 في جدضًض مضي بم٩اهُت اؾخمغاٍع

و ٌٗخبر جضَىع اإلاغ٦ؼ اإلاالي للميكإة ماقغا ٢ض ًجٗل , الخٗامل مٗها و جؼوٍضَم بما ًدخاحىهه مً بًاج٘ 

ضون مً بًاٖت بك٩ل مؿخمغ  غون لهم ما ًٍغ ً ًٞى  3.ٖمالئها ٨ًٟغون في البدث مً مىعصًً آزٍغ

جدخاج َظٍ الٟئاث بلى مٗلىماث حؿاٖضَا في الخإ٦ض مً مضي التزام الكغ٦ت : الجهاث الح٩ىمُت - 5

٦ما جدخاج بلى مٗلىماث حؿاٖضَا في . بال٣ىاهين طاث الٗال٢ت مثل ٢اهىن الكغ٧اث و ٢اهىن الًغاثب 

ت اإلاؿاَمت الٗامت للكغ٦ت  جدضًض الًغاثب اإلاسخلٟت ٖلى الكغ٦ت و مضي ٢ضعتها ٖلى الدؿضًض و مٗٞغ

ني  4.في الا٢خهاص الَى  

جازغ اإلااؾؿاث ٖلى الجمهىع الٗام بُغ١ مخٗضصة ٞمثال ٢ض ج٣ضم  : (الجمهىع  الٗام  )الغؤي الٗام - 6

ير ٞغم ٖمل ؤو صٖم اإلاىعصًً اإلادلُين ،  ٤ جٞى اإلااؾؿاث مؿاَمت ٞٗالت في الا٢خهاص اإلادلي ًٖ ٍَغ

٤ جؼوٍضٍ باإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بةججاَاث ؤوكُت  و٢ض حؿاٖض البُاهاث اإلاالُت الجمهىع الٗام ًٖ ٍَغ

ا   غم اػصَاَع 5.اإلااؾؿت واإلاؿخجضاث اإلاخٗل٣ت بإوكُتها ٞو  

 

 

 

 

 

                                                           
٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الحضًض ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ، م   1 اع ، ٖبض الٗالي مىهغ ، ج٣ىُاث اإلاداؾبت الٗامت ٞو  . 199ََغ
ت والٗلمُت )مٗاًير اإلاداؾبت وؤلاباٙل اإلاالي الضولُت , حمٗت خمُضاث,  مدمض ؤبى ههاع  2 . 4م  , 2008, ألاعصن , ٖمان , صاع واثل لليكغ ,  (الجىاهب الىٍٓغ

.4م , اإلاغح٘ هٟؿه , حمٗت خمُضاث, مدمض ؤبى ههاع   3  

اع، ٖبض الٗالي مىهغ،  ٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ م  ؤخمض ََغ   4 .199ج٣ىُاث اإلاداؾبت الٗامت ٞو
اع ، ٖبض الٗالي مىهغ ، هٟـ اإلاغح٘ م  ؤخمض  5 . 200ََغ



                                               عرض النظام المحاسبي المالي   : األول الفصل
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:   خالصت 

حاء ٦ىدُجت للى٣اثو التي وحهذ , مً زال٫ ما ؾب٤ وؿخسلو ؤن الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجؼاثغي      

ني الظي ٧ان مُب٣ا ؾاب٣ا  . للمسُِ اإلاداؾبي الَى

ً وم٣تريين        بدُث ؤنبذ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٌؿخجُب إلاخُلباث مسخل٠ اإلاخٗاملين مً مؿدثمٍغ

م، خُث ٌك٩ل َظا الىٓام حٛيرا خ٣ُ٣ُا للث٣اٞت اإلاداؾبُت اإلاُب٣ت مً َٝغ اإلااؾؿاث  يَر ٚو

ت هدى مٗاًير اإلاداؾبت وؤلاباٙل اإلاالي الضولي   .IFRS / IAS  الجؼاثٍغ

        و ٢ض جًمً الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي بَاعا جهىعٍا للمداؾبت اإلاالُت و اإلاٗاًير اإلاداؾبُت الضولُت        

. و مضوهت الحؿاباث حؿمذ لها بةٖضاص ٢ىاثمها اإلاالُت ٖلى ؤؾاؽ اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخ٤ٟ ٖليها 
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: ثمهيذ

بؾضما جطغكىا  في الفصلين الؿابلين ئلى ول مً ؽغض الىغام الحاؾبي اإلاالي ومداؾبت الخثبُخاث وطلً 

ت ، فمً زالٌ هظا الفصل فؿىداٌو ئؾلاط ما جم الخىصل ئلُه في الجاهب الىغغي ؽلى  هضعاؾت هغٍغ

ت للمُاه  وخضة مؿخغاهم ،والتي  بدُث جمذ هظه الضعاؾت ؽلى مؿخىي مصلحت –مإؾؿت الجؼائٍغ

ت  . اإلاداؾبت واإلاالُت في اإلاضًٍغ

هظه الضعاؾت جخؾلم بشيل عئِس ي بمؾالجت ؤلاشيالُت الغئِؿُت مً زالٌ الضعاؾت اإلاُضاهُت الخفصُلُت 

 scfلىُفُت ؾير خؿاباث الخثبُخاث الؾُيُت وفم 

وإلؽطاء الصىعة الحلُلُت لهظه الضعاؾت وبىاءا ؽلى اإلاؾطُاث اإلاخدصل ؽليها جم جلؿُم هظا الفصل 

: ئلى مبدثين هما ًلي

ت للمُاه : اإلابدث ألاٌو  . جلضًم ؽام خٌى اإلاإؾؿت الجؼائٍغ

 في  scfأما اإلابدث الثاوي ؾىداٌو مً زالله صعاؾت هُفُت اإلاؾالجت اإلاداؾبُت للخثبُخاث الؾُيُت وفم 

. هظه اإلاإؾؿت  
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ثقذيم غام حول اإلاؤسسة الجشائزية للمياه :اإلابحث ألاول 

        ؾيخطغق مً زالٌ هظا اإلابدث ئلى جلضًم ؽام للمإؾؿت باؽخباعها مُضان الضعاؾت ، لظلً كؿمىا 

 :هظا اإلابدث ئلى مطلبين

 الحػزيف بمؤسسة الجشائزية للمياه :اإلامللل ألاول 

 : وشأة اإلاإؾؿت ألام  -1

 ، 2000ؽغف كطاؼ اإلاىاعص اإلاائُت مىظ ئوشاء الىػاعة اإلايلفت باإلاىاعص اإلاائُت الؾضًض مً الخدىالث ؾىت 

خُث وان حؿُير اإلاُاه ًلخصغ ؽلى حؿؿ مإؾؿاث ؽمىمُت جدخل مىاكؾها في اإلاضن الىبري وجىلؿم 

 .بضوعها ئلى فغوؼ والئُت زاطؾت للمإؾؿاث ألام مً خُث الخىحه والاؾخلاللُت

وهغغا إلاا ؽغفخه اشيالُت جىػَؿ اإلاُاه مً جضهىع و هظا الىضعة اإلاائُت في جلً اإلاغخلت بالظاث اعجأث وػاعة 

ظها بمإؾؿخين هبيرجين هما  اإلاىاعص اإلاائُت حغُير اإلاىهجُت في الدؿُير وخل ول هظه اإلاإؾؿاث وحؾٍى

ت للمُاه ، مؿ الحفاظ ؽلى ول الحلىق اإلاغجبطت  الضًىان الىطني للخطهير واإلاإؾؿت الؾمىمُت الجؼائٍغ

 .بظلً ؽلى غغاع خلىق الؾماٌ 

ت التي واهذ وعُفتهما  ت وغير اإلاغهٍؼ وؾؾذ مً زالٌ هاجين اإلاإؾؿخين ئلى امخصاص ول الهُاول اإلاغهٍؼ

 .جىػَؿ اإلاُاه والخطهير 

وكض حؿابلذ هاجين اإلاإؾؿخين مؿ الؼمً مً أحل خلٌى مدل جلً اإلاإؾؿاث التي جم خلها و وطؿ 

هغام مغهؼي مً خُث الدؿُير ًخدىم في ول الفغوؼ التي جم ئوشائها لهظا الغغض خُث اهلؿمذ هظه 

خم حؿُير اإلاُاه ؽلى مؿخىي التراب الىطني مىظ ؾىت  ت ووخضاث والئُت ، ٍو اإلاإؾؿاث ئلى مىاطم حهٍى

ت للمُاه2001  . ئلى ًىمىا هظا مً زالٌ جىفل اإلاإؾؿت الؾمىمُت الجؼائٍغ

وبالخالي جم خل ول اإلاإؾؿاث والىواالث الىالئُت والبلضًت اإلايلفت بهظا اليشاط ؾىاءا بمغاؾُم جىفُظًت 

 .أو بىاءا ؽلى مضاوالث فُما ًسص اإلاإؾؿاث الىالئُت 

فها  -2  : حؾٍغ

ت للمُاه  ت و الجؼائٍغ مإؾؿت ؽمىمُت وطىُت طاث طابؿ صىاعي و ججاعي جخمخؿ بالشخصُت اإلاؾىٍى

 1422 مدّغم 27 اإلاإعر في 101-01وشأث اإلاإؾؿت وفلا للمغؾىم الخىفُظي عكم . الاؾخلالٌ اإلاالي

ل ؾىت 21اإلاىافم  ف باإلاىاعص اإلاائُت، و ًىحض ملّغها . 2001 أبٍغ
ّ
جىطؿ اإلاإؾؿت جدذ وصاًت الىػٍغ اإلايل

 .الاحخماعي في مضًىت الجؼائغ
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:وحذة مسحغاهم – ثقذيم مؤسسة الجشائزية للمياه   2 

م ججؿُضا 2001شهضث الىالًت جلضما ملحىعا في كطاؼ اهخاج مُاه الشغب وؽملُت جىػَؾها مىظ ؾىت 

. لجملت مً البرامج ؽلى غغاع البرامج الؿابلت 

ت للمُاه  ت ًلؿ ملغها في شاعؼ زؼان - اإلاإؾؿت الجؼائٍغ وخضة مؿخغاهم وهي مإؾؿت اكخصاصًت ججاٍع

 مؿخغاهم وحؾخبر مً أهم اإلاإؾؿاث الحؿاؾت التي لها صوع فؾاٌ في 528ب.ؾُضي بً خىي ص

الاكخصاص الىطني وهظلً حؾخبر باليؿبت للمجخمؿ أهم عهيزة الؾخمغاع الحُاة فلض ؽملذ اإلاإؾؿت بيل 

 .جلىُاتها لبضٌ مجهىص إلًصاٌ اإلاُاه إلاىاٌػ اإلاىاطىين وحمُؿ اإلاإؾؿاث الؾامت و الخاصت 

 مهام مؤسسة الجشائزية للمياه-2

 .جىفُظ الؿُاؾت الىطىُت إلاُاه الشغب ؽلى وامل التراب الىطني  -

 .طمان جىفير اإلاُاه للمىاطىين في عغوف ملبىلت الؾمل ؽلى  -

 .لخلبُت أكص ى طلب إلاؿخؾملي الشبياث الؾمىمُت  -

نها  -  .حؿُير ؽملُت ئهخاج مُاه الشغب وهلصها وجىػَؾها ومؾالجتها وجسٍؼ

 .ججضًض الهُاول اللاؽضًت الخابؾت لها وجىمُتها ؽبر مسخلف البلضًاث  -

 مغاكبت هىؽُت اإلاُاه اإلاىػؽت -

 .ئصزاٌ ول جلىُت للمدافغت ؽلى اإلاُاه  -

ل والخىػَؿ  -  .جدؿين فؾالُت شبياث الخدٍى

.ثقذيم وشزح الهيهل الحىظيمي للمؤسسة الجشائزية للمياه وحذة مسحغاهم:اإلامللل الثاوي    

ٌؾخبر الهُيل الخىغُمي للمإؾؿت الىؾُلت لخدلُم ألاهضاف اإلاغحىة ئطا جم اؾخسضامه بشيل حُض 

 ومىاؾب ، والؾىـ صحُذ، وكض جم ئؽضاص الهُيل الخىغُمي لهظه اإلاإؾؿت هما ًلي 
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.الهيهل الحىظيمي للمؤسسة الػمومية الجشائزية للمياه وحذة مسحغاهم : (1-3 )الشهل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مً ئؽضاص الطالب اؽخماصا ؽلى وثائم اإلاإؾؿت: اإلاصضع   

 

 

مساعد مكلف باألمن وحفظ 

 الذمم 

 إطار وكيل دعاوي وتصوير

 مدير الوحدة

 األمانة

 مساعد مكلف بالمنازعات 

 خلية اإلعالم اآللي مساعدة قانونية

 مركز التحليل

 

مصلحة 

 المحاسبة

مصلحة الميزانية 

 والمالية

مصلحة 

المحاسبة 

 والتسيير

 مصلحة

التسيير 

 الشخصي

 مصلحة األجور

 مصلحة التكوين

مصلحة 

الوسائل العامة 

(التمويل)  

مصلحة 

االدارة 

والعالقات 

 الخارجية

 مصلحة الفوترة

 مصلحة التغطية

مصلحة كبار 

 المستهلكين

مصلحة عالقات 

 الزبائن

دائرة 

المالية 

 والمحاسبة

دائرة 

الموارد 

 البشرية

دائرة اإلدارة 

 والوسائل 
دائرة 

 التجارية
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: شزح مخحلف مصالح الهيهل الحىظيمي-2

: مذيز الوحذة -1

هى اإلاؿإوٌ واإلاؿير للمإؾؿت ججضه ؽلى عأؽ اإلاسطط الهُىلي الخىغُمي للمإؾؿت والظي له الحم في 

اجساط اللغاعاث وئصضاع ألاوامغ ومً مهامه الخمخؿ بالؿلطت التي جمىىه باللُام بمؿإولُاجه واملت 

.                                                                 لخدلُم ألاهضاف

:  ألاماهة -2

ىمً صوعها في حسجُل الغؾائل  وهي الىؾُط بين اإلاؿإوٌ واإلاصالح الضازلُت والخاعحُت للمإؾؿت ٍو

 .واؾخلباٌ الؼواع وهظلً اؾخلباٌ هىاجف اإلاضًغ ولها صوع فؾاٌ في خفػ أؾغاع اإلاهىت  

: اإلاساغذ اإلاهلف باإلاىاسغات - 3

حؾخبر مً أهم اإلاصالح اإلاىحىصة لضي اإلاإؾؿت بصفتها الىاحهت اللاهىهُت التي جظمً هُبت اإلاإؾؿت 

ؾىاء مؿ الؼبائً أو اإلاخؾاملين هما الخىغُم الهُىلي  

هما أن اإلاصلحت حؾخبر همؼة وصل بين ول اإلاصالح وجلىم بضعاؾت ملفاث صًىن الؼبائً بدُث جيىن 

م اؽظعاه  ت وطؾُخه بصفت وصًت ؽً طٍغ صعاؾت ول ملف ؽلى خضا ومً ثم اؾخضؽاء الؼبىن لدؿٍى

م الضفؿ بالخلؿُط   (همىطج ؽً وثُلت اؽظع) همىطج )هما أن اإلاإؾؿت جلضم حؿهُالث وهظا ؽً طٍغ

،وئطا لم ٌؿخجُب الؼبىن لإلؾخضؽاء أو لم ًخم (ؽً حؾهض شغفي للضفؿ بالخلؿُط والاؽتراف بالضًً

.                                  الخىصل ئلى هدُجت فان اإلالف ًداٌ مباشغة ئلى اللظاء للفصل فُه

: اإلاساغذة القاهوهية -4

: مً مهامها 

ئؽالم اإلاىاطىين وؤلاهظاع باللطؿ  -

جىىب ؽً اإلاإؾؿت في اإلاجالـ اللظائُت -

: إطار وليل دغاوي وثصويز -5

لىم بطبؿ الصىع وهخابت مدظغ ؽليها لدؿلُمها للمضًغ  غ ؽملُت ؾغكت اإلاُاه ٍو  ًلىم بخصٍى
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: اإلاساغذ اإلاهلف باألمً وحفظ الذمم - 6

وهى اإلاؿإوٌ ؽً جىفير ألامً وؽً أؽىان ألامً والحغاؽ واإلادافغت ؽلى ول ما هى ملً للمإؾؿت مً 

. مؾضاث وججهيزاث أي ول ممخلياتها بصفت ؽامت لخىفير الغغوف ألامىُت وشغوط الىكاًت

: خلية ؤلاغالم آلالي-7

. جلىم بخصلُذ ألاؽطاب الحاصلت في مسخلف اإلاصالح واإلاخؾللت بخىىىلىحُاث الحىاؾِب والاؽالم الالي

: مزلش الححليل - 8

شغف ؽلُه عئِـ خُث ًلىم بمغاكبت وجدلُل اإلاُاه للخأهض مً ؾالمتها مً الجغاثُم اإلاإطًت بالصحت  َو

وطلً مً احل ئًصاٌ مُاه صالحت للشغب للمىاطً ومغاكبت هىؽُت اإلاُاه اإلاىػؽت ؽبر الشبياث مً 

ائُت ، مسبر الخدالُل الىُمائُت ، مسبر الخدالُل اإلاؾاصن   .آلاباع والخؼاهاث فهىان مسبر الخدالُل الفيًز

: الذائزة الحجارية - 9

ت حشغف ؽلى الشإون  بما ئن اإلاإؾؿت جدمل طابؿ ججاعي وصىاعي فاهه ٌؿخلؼم وحىص صائغة ججاٍع

ت هما جلىم بمخابؾت اإلالفاث ومغاؾالث مؿتهليي اإلااء ومً مهامها                                                                                  ت في اإلاضًٍغ الاكخصاصًت والخجاٍع

ت أعبؾت مصالح  اللُام بؾملُت بُؿ اإلااء باإلالابل  و وطؿ ئؾتراجُجُت للمإؾؿت ،وجظم الضائغة الخجاٍع

:                                                  جخمثل في 

: مصلحة الفوثزة -ا

هظه اإلاصلحت مدل الضعاؾت مجهؼة بىؾائل ؤلاؽالم آلالي بدُث حؿهل لها ؽملُت الفىجغة التي جخم ؽلى 

. مؿخىاها خؿب اإلاىاؽُض اإلادضصة ليل ثىائي أو ثالثي 

: مصلحة الحغملية -ب

. وهي التي جلىم بخغطُت ومخابؾت صًىن اإلاإؾؿت للمؿتهلىين الظًً لم ًخم حؿضًض فىاجيرهم 

:  مصلحة لبار اإلاستهلنين -ج

وهي الشغواث واإلاإؾؿاث وؤلاصاعاث واإلادالث واإلاطاؽم أي ول ما هى ججاعي ٌؿتهلً اإلااء وجيىن 

ً)اإلاىاؽُض اإلادضصة فيها ثىائُت  .       (ول شهٍغ
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: مصلحة غالقات الشبائً - د

وهي اإلاصلحت ألاولى التي حؿخلبل الؼبىن وجظؿ ؽالكت بين اإلاإؾؿت والؼبىن وجلىم باؾخلباٌ 

. اخخُاحاث الؼبائً ومؾالجتها 

:  دائزة ؤلادارة والوسائل- 10

: وجظم

 : (الحمويً)مصلحة الوسائل الػامة - ا

فهي مؿإولت ؽً اإلاىاص واللىاػم وجلىم بخلضًم وؾائل اؾدثماعها في سجالث عؾمُت لضي الهُئاث 

اللظائُت         

: مصلحة ؤلادارة والػالقات الخارحية - ب

أي أن هظه ؤلاصاعة جلىم بشغاء ول ما جدخاحه وطلً بابغام صفلاث وهي حشغف ؽلى جىػَؿ ول ما ججلبه 

.                                           ، ففي الفغوؼ الخابؾت لها ًىحض في ول مغهؼ ممثل لإلصاعاث للخؾامل مؾها

:  دائزة اإلاوارد البشزية والحنويً- 11

:  وهظه اإلاصلحت جظم أعبؾت مصالح وهي واألحي 

: مصلحة اإلاسحخذمين- ا

وهي اإلاصلحت ألاولى التي ًخصل بها الؾامل وجلىم بمخابؾت اإلاؿاع الىعُفي ليل ؽماٌ اإلاإؾؿت مً 

. صزىلهم ئلى غاًت الخلاؽض والحفاظ ؽلى خلىكهم

:   ومً الىثائم التي جىجؼ ؽلى مؿخىي هاجه اإلاصلحت هظهغ

. الخ...همىطج وثُلت ؾىض ؽطلت ، همىطج وثُلت مماعؾت اإلاهىت ، مدظغ الخىصِب، شهاصة ؽمل

:   مصلحة ألاحور - ب

ا وهشف الغواجب ليل ؽماٌ اإلاإؾؿت . وهي اإلاصلحت التي جلىم باؽضاص ألاحىع شهٍغ

:  مصلحة الحنويً -ج

ً ئحباعي ؽلى ول ؽامل وهىان  يىن هظا الخيٍى ً الؾماٌ في مجاٌ ؽملهم ٍو وهي اإلاؿإولت ؽلى جيٍى

ً هما   ً للخيٍى مغهٍؼ
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ً بخيزي وػو زاص بالخلىُين   مغهؼ الخيٍى

ين  ً بلؿىطُىت زاص باإلصاٍع مغهؼ الخيٍى

 ً ت والخيٍى : ومً مهام صائغة اإلاىاعص البشٍغ

الخيؿُم بين اإلاغاهؼ الخابؾت للىخضة وختى اإلاصالح ألازغي   -

نهم  - جغكُت الؾماٌ وجيٍى

الحغص ؽلى الفدىصاث الطبُت   -

جدضًض أحىع الؾماٌ   -

صعاؾت ملفاث الخىعُف   -

جدضًض مىاصب الؾمل   -

: دائزة اإلاحاسبة واإلاالية -12

: وجظم مصلحخين وهما 

: مصلحة اإلاحاسبة -ا

جلىم هظه اإلاصلحت بمؾالجت حمُؿ الؾملُاث اإلاداؾبُت وئعهاع وافت البُاهاث واإلاؾلىماث وجدلُل 

ت للمإؾؿت  .                                            الىخائج و ئؽضاص اإلايزاهُت الؿىٍى

: مصلحة اإلاالية -ب

 .جخىفل باصاعة الشإون اإلاالُت باصضاع الشُياث ومغاكبت ؤلاًغاصاث والىفلاث إلاؾغفت وطؾُتها اإلاالُت
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. الهيهل الخاص بمخحلف الوماالت

الهيهل الخاص بمزالش الجشائزية للمياه وحذة مسحغاهم (:2-3)الشهل رقم 

 

 

 

 

 

 

.2017وثائم اإلاإؾؿت : اإلاصذر  

 .إمهاهيات اإلاادية و البشزية في  اإلاؤسسة الجشائزية للمياه وحذة مسحغاهم : -اإلامللل الثالث 

.ؤلامهاهيات اإلاادية في اإلاؤسسة : أوال  

جخىفغ اإلاإؾؿت ؽلى ئمياهُاث ماصًت هائلت مً خُث الدؿُير  و مً خُث والىؾائل اإلاخاخت ، فالدؿُير  

الؾلالوي واإلادىم جدلم به أكص ى الىخائج ،بأكل حهض ممىً ،والؿائل اإلااصًت اإلاخاخت هي أؾاؽ هجاح 

 باإلائت مً الؿيان ، و ماػالذ حؾمل حاهضة ؽلى جدلُم أهثر مً 80.39اإلاإؾؿت ، بدُث حغطي خىالي 

طلً زالٌ الؿىىاث اإلالبلت زاصت في اإلاىاطم اإلاؾؼولت وخؿب وؿبت الطلب ،وهظا ما ًبِىه الجضٌو 

(2-3)و  (1-3)عكم   

:ؤلامهاهيات اإلاادية للمؤسسة مً حيث الخسيير : (1-3)الجذول رقم   

 غذد البلذيات اإلاسيرة 32

 هوع الخسيير جسير للي ومشدوج

 غذد سهان الوالية  سال800441ً

 غذد السهان اإلاسحفيذيً  سال643491ً

 وسبة السهان اإلاسحفذيً  % 80.39

.2017. مً وثائم اإلاإؾؿت:اإلاصذر   

 

 مراكز الجزائرية للمياه وحدة مستغانم

مركز 

 عشعاشة

مركز 

سيدي 

 لخضر

مركز 

سيدي 

 علي

مركز 

عين 

 تادلس

مركز 

حاسي 

 ماماش

مركز 

 مزغران

مركز 

 سيرات

مركز 

 مستغانم
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ؤلامهاهيات اإلاادية للمؤسسة :(2-3)الجذول  رقم   

 

1461  km الطٌى ؤلاحمالي للشبىت 

 ؽضص الخؼاهاث 112

276600 m3 ًكضعة الخسٍؼ 

 ؽضص آلاباع الؾمُلت والؾُىن  65

 ؽضص مدطاث الضخ 28

 مدطت مؾالجت اإلاُاه 01

25000 m3/j كضعة اإلاؾالجت 

 مدطت جدلُت اإلاُاه البدغ 01

200000 m3/j كضعة الضخ 

 اإلاوارد اإلاائية

1472  10³m³ اإلاُاه الباطىُت 

5676  10³m³ اإلاُاه الؿطدُت 

35548 10³m³  (جدلُت)مُاه البدغ  

 اإلاغصوص الخلني 96%

 اإلاغصوص الخجاعي  65%

 اإلاغصوص ؤلاحمالي 62%

 ؽضص الدؿغباث اإلاصلحت 10246

 .2017.مً وثائم اإلاإؾؿت : اإلاصضع

.إمهاهيات البشزية : ثاهيا   

:  ؽامال  مً مسخلف ألاصىاف 1063جخىفغ اإلاإؾؿت ؽلى ًض ؽاملت مإهلت، بدُث جىعف اإلاإؾؿت 

ً ، مىفظًً ، أؽىان أمً  :هما هى مبين في الجضٌو الخالي .ئطاعاث ، مؿيًر  
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ؤلامهاهيات  البشزية: (3-3 )الجذول رقم   

اليسبة 

  اإلائوية %

 اإلاهىة غذد

 

 ئطاع ؽام 07 00.65%

 

 ئطاع 130 12.23%

 

 مؿير 146 13.74%

 

(جىفُظ)مىفظ 494 46.48%  

 

 ؽىن أمً 286 26.90%

 

 اإلاجموع  1063 100%

.2017.مً ئؽضاص الطالب اؽخماصا ؽلى وثائم اإلاإؾؿت : اإلاصضع   
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الخسجيل اإلاحاسبي للحثبيحات الػييية لذى مؤسسة الجشائزية للمياه وفق الىظام : اإلابحث الثاوي 

.اإلاحاسبي اإلاالي   

باإلؽخماص ؽلى الىثائم اإلالضمت مً طغف اإلاإؾؿت واإلاخمثلت في اإلايزاهُت الخخامُت ، خؿاب الىخائج 

الخ ؾىداٌو في هظا اإلابدث الخطغق ئلى هُفُت اإلاؾالجت اإلاداؾبُت لهظا الىىؼ مً ...،حضٌو الاهخالواث 

.2014الخثبُخاث ، واإلاخؾللت بالضوعة اإلاالُت   

.(ؤلادخال)حالة الحياسة : اإلامللل ألاول   

 بؾضة ؽملُاث الحُاػة جخؾلم بالخثبُخاث الؾُيُت للخبؿُط 2014كامذ هظه اإلاإؾؿت زالٌ ؾىت 

:ؾىأزظ أعبؾت أمثلت   

   ( :1)اإلاثال 

ش  ل 13بخاٍع ت للمُاه وخضة مؿخغاهم  بشغاء ؾُاعة عباؽُت 2014أفٍغ  كامذ مإؾؿت الجؼائٍغ

  .( .......) باإلائت ، فاجىعة عكم17 صج ؽلى الحؿاب بغؾم ؽلى كُمت مظافت 2480000بمبلغ  (4×4)الضفؿ

ش  م خؿابها البىيي لضي ووالت 2014 حىان 12بخاٍع  كامذ اإلاإؾؿت بدؿضًض الضًً الؿابم ؽً طٍغ

فُت بمؿخغاهم شًُ عكم    .(........)بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

:شزح   

ت أو جسفُظاث مالُت هدؿم حعجُل الضفؿ فان ثمً الشغاء هى   بما أهه ال ًىحض جسفُظاث ججاٍع

.هفؿه اإلابلغ زاعج الغؾم  

:ًدؿب مبلغ الغؾم ؽلى اللُمت اإلاظافت هما ًلي   

  صج421600 = 00.17×2480000

الغؾم ؽلى اللُمت اإلاظافت + اإلابلغ زاعج الغؾم = اإلابلغ اإلاخظمً الغؾم   

 421600 + 2480000= اإلابلغ اإلاخظمً الغؾم :ومىه 

  صج2901600                                                  = 
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:وحسجل هظه الؾملُت مداؾبُا هما ًلي   

 

218410 

 

445600 

 

 

 

 

404000 

 

 

 

 

 

404000 

 

 

 

 

512000 

 

 13 /04/2014     

  (ؾُاعة)الخثبُخاث الؾُيُت ألازغي / خـ

  

الغؾم ؽلى  ق م  اللابل لالؾترحاؼ/خـ  

 

مىعصو الخثبُخاث /خـ  

،....فاجىعة عكم   

 

2480000 

 

421600 

 

 

 

 

2901600 

 

 

 

 

 

 

2901600 

 

 

 

 

2901600 

 

12/06/2014 

مىعصو الخثبُخاث/خـ  

 

ت/ خـ البىىن الحؿاباث الجاٍع  

.........شًُ عكم   

 

 

إهحاج الحثبيحات   : ( 2)اإلاثال 

ت للمُاه وخضة مؿخغاهم مسؼها  : 12/09/2014  في  في مدطت  (مؿخىصؽا)أهجؼث مإؾؿت الجؼائٍغ

: جدلُت مُاه البدغ، و لهظا الؿبب اؾخؾملذ ما ًلي 

                            صج75000= مىاص و لىاػم. 

                           صج25700= الُض الؾاملت. 

          صج4100= أؽباء أزغي مخؾللت باإلهخاج  

            صج12400= أؽباء ئهخاج غير مباشغة. 
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 : شزح 

. الخثبُخاث اإلاىجؼة أو اإلاىخجت مً طغف اإلاإؾؿت هفؿها حسجل مداؾبُا بخيلفت ئهخاحها- 

.        صج117200= 12400 +4100+25700+75000=    جيلفت ئهجاػ اإلاسؼن 

سجل هما ًلي  :   َو

  

213500 

 

 

732000 

 /----------------12/09/2014 -----------------/  

.  البىاءاث 

. ؤلاهخاج اإلاثبذ لألصٌى الؾُيُت 

ئهخاج اإلاإؾؿت جثبُخاث  لحاحتها الخاصت 

 

117200 

 

 

117200 

الحوسيؼ حسل الػىصز   : (3)اإلاثال 

صج ، فاجىعة عكم 210000بلُمت  ( presse a injection )اشترث مإؾؿت آلت طغط  : 15/10/2014في   

: بـ    ( moteur )صج زاعج الغؾم، و كضع اإلادغن 120000: بـ  ( structure )كضع الهُيل : ، خُث ..... 

  . زاعج الغؾم 90000

، والباقي ؽلى الحؿاب ...... صج هلضا بىصل عكم 20000 ، جم حؿضًض مبلغ %17 : بـ  .............. T.V.A  أما 

   . أشهغ 4بؾض 

باليؿبت آللت الظغط وسجل ول حؼء مؿخلل ؽً ألازغ هما جطغكىا ئلُه في الجاهب  الىغغي ، : شغح

أما الغؾم ؽلى اللُمت اإلاظافت فُدؿب للجؼئين مؾا 

 00.17×210000= الغؾم ؽلى اللُمت اإلاظافت 

 . صج35700                                                 = 
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:  وؽلُه حسجل اإلاإؾؿت اللُض الخالي 

 

215000 

215100 

445600 

 

 

 

 

53000 

404000 

 /-----------------15/10/2014 ----------------/  

. (الهُيل  )مؾضاث و أصواث 

.  (اإلادغن  )مؾضاث و أصواث 

الغؾم ؽلى ق م اللابل لالؾترحاؼ 

                                                  الصىضوق 

مىعصي الخثبُخاث  

........... ، فاجىعة عكم .....وصل هلضي عكم 

 

120000 

90000 

35700 

 

 

 

 

20000 

225700 

.اإلاػالجة اإلاحاسبية للحثبيحات الػييية في نهاية الذورة : اإلامللل الثاوي   

لت ؤلاهخالن  ت للمُاه في جلُُم الخثبُخاث الؾُيُت في نهاًت الضوعة ؽلى طٍغ حؿخسضم مإؾؿت الجؼائٍغ

:الخطي الثابذ ، وفلا إلاؾضالث الاهخالن اإلالضمت في الجضٌو الخالي   

.مػذالت الاهحالك اإلاملبقة: (4-3 )الجذول رقم   

 الحثبيحات الػييية  مػذالت الاهحالك

 اإلاباوي 10%-5%

 اإلايشئاث الخلىُت واإلاؾضاث وألاصواث الصىاؽُت 10%

 

5% 

10% 

33.33% 

:الخثبُخاث الؾُيُت ألازغي   

 مؾضاث الىلل

 مؾضاث مىخب

 مؾضاث ئؽالم ألي

. مً ئؽضاص الطالب اؽخماصا ؽلى وثائم اإلاإؾؿت:اإلاصذر   

لت جلُُم زؿاعة اللُمت ئلى غاًت :مالحظة  خؿب عئِـ صائغة اإلاالُت واإلاداؾبت لم جطبم اإلاإؾؿت طٍغ

. ألهه ال جىحض مإشغاث جضٌ ؽلى طل31/12/2014ً  
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( :1)مثال  

 : لضًىا اإلاؾلىماث الخالُت واإلاخؾللت بالخثبُذ الؾُني الخالي 

ش (4ب)آلت خفغ مً الىىؼ   بمبلغ زاعج باإلائت ،10، مؾضٌ ؤلاهخالن   02/01/2013جم خُاػتها بخاٍع

.....، وصل هلضي عكم ....  ، فاجىعة عكم 00=  صج ، كُمت الخغصة 150000الغؾم كضعه   

: بما ًلي 2014جلىم اإلاإؾؿت في نهاًت صوعة   

:خؿاب اإلابلغ اللابل لإلهخالن   

كُمت الخغصة – اإلابلغ زاعج الغؾم = اإلابلغ اللابل لإلهخالن   

اإلابلغ زاعج الغؾم=  فان اإلابلغ اللابل لإلهخالن 0= وبما أن  كُمت الخغصة   

.ئطن هدؿب كؿط  ؤلاهخالن اهطالكا مً اإلابلغ زاعج الغؾم  

  صج 15000 = %10 × 150000= كؿط الاهخالن الثابذ لؿىت 
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لت اللؿط الثابذ والخالي : ومىه ًيىن حضٌو اهخالن اإلاؾضاث و ألاصواث بطٍغ

صج 150000= ألت خفغ                                                                  اإلابلغ اللابل لإلهخالن 

لت الاهخالن  %10= الخطي                                                          مؾضٌ الاهخالن :    طٍغ

قسط الاهحالك اإلابلغ القابل لالهحالك السىة 
الاهحالمات 

اإلاترالمة 

القيمة الصافية 

اإلاحاسبية 

1 150000 15000 15000 135000 

2 150000 15000 30000 120000 

3 150000 15000 45000 105000 

4 150000 15000 60000 90000 

5 150000 15000 75000 75000 

6 150000 15000 90000 60000 

7 150000 15000 105000 45000 

8 150000 15000 120000 30000 

9 150000 15000 135000 15000 

10 150000 15000 150000 00 

: مالخغاث

اللُمت اإلاداؾبُت الصافُت في نهاًت اإلاضة مؾضومت 

. الاهخالواث اإلاتراهمت جؼصاص في ول صوعة بمبلغ الاهخالن الؿىىي 

ت للمُاه في نهاًت ول صوعة كُض الاهخالن الخالي  : حسجل مإؾؿت الجؼائٍغ

  جسجيل قيذ مخصصات الاهحالك: 

 

000681 

 

 

281500 

 

 /----------------31/12/2014 --------------/  

ت  مسصصاث ئ  و  م ر ق لألصٌى غير الجاٍع

 (ألت خفغ)اهخالن ميشأث جلىُت 

  2014حسجُل مسصص الاهخالن لضوعة 

 

15000 

 

 

 

 

15000 
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هما طهغها ؾابلا في خالت ؽضم وحىص زؿاعة اللُمت ٌسجل هفـ اللُض في نهاًت ول ؾىت ئلى : مالخغت 

. غاًت اهتهاء ؽمغها ؤلاهخاجي

 :ملخص مً اإلايزاهية -

 31/12/2014ملخص مسحخزج مً ميزاهية بحاريخ : (4-3 )الجذول رقم  -

الصافي لسىة 

2013 

الصافي 

 2014لسىة

الاهحالمات و 

 اإلاؤوهات 

 ألاألاول  اإلابلغ ؤلاحمالي

اإلايشأت الحقىية  150000 30000 12000 135000

(ألة حفز)  

ت للمُاه (6) مً ئؽضاص الطالب اؽخماصا ؽلى اإلالحم عكم :اإلاصذر  . واإلاخؾلم بميزاهُت مإؾؿت الجؼائٍغ

هفس اإلاثال السابق اإلاحػلق بالسيارة الىفػية :(2)مثال  

ش  ل 13بخاٍع ت للمُاه وخضة مؿخغاهم  بشغاء ؾُاعة عباؽُت 2014أفٍغ  كامذ مإؾؿت الجؼائٍغ

  .( .......) باإلائت ، فاجىعة عكم17 صج ؽلى الحؿاب بغؾم ؽلى كُمت مظافت 2480000بمبلغ  (4×4)الضفؿ

ا 20: مؾضٌ اهخالهها    باإلائت ؾىٍى

  ؾىىاث 5: ؽمغها ؤلاهخاجي 

:هىجش حذول اهحاللها الخملي   

ش   هظا ٌؾني أن كؿط اهخالن الضوعة ألاولى ًيىن مىمال أما 13/04/2014بما أها شغاؤها جم بخاٍع

 الضوعة الثاهُت فُيىن ؾىىي 

(2014ؾىت )هدؿب كؿط اهخالن الضوعة ألاولى   

. ( أشهغ فلطحؿؾت ) صج 372000(=12÷9( × )5 ÷ 2480000 = )2014الاهخالن اإلاىمل لؿىت 

 .(ؾىت واملت ) صج 496000=( 5 ÷ 2480000 = )2015 لؿىت الؿىىي الاهخالن 
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: ًيىن حضٌو الاهخالن الخطي  هما ًلي 

=                                   اإلابلغ اللابل لإلهخالن ( 4×4)ؾُاعة  : جثبُخاث ؽُيُت أزغي 

صج 2480000

لت الاهخالن  %20= الخطي                                                          مؾضٌ الاهخالن :    طٍغ

قسط الاهحالك اإلابلغ القابل لالهحالك السىة 
الاهحالمات 

اإلاترالمة 

القيمة الصافية 

اإلاحاسبية 

1 2480000 372000 372000 2108000 

2 2480000 496000 868000 1612000 

3 2480000 496000 1364000 1116000 

4 2480000 496000 1860000 620000 

5 2480000 496000 2356000 124000 

6 2480000 124000 2480000 00 

ت للمُاه في نهاًت صوعة  :  كُض الاهخالن الخالي 2014حسجل مإؾؿت الجؼائٍغ

  جسجيل قيذ مخصصات الاهحالك: 

 

000681 

 

 

2818410 

 

 /----------------31/12/2014 --------------/  

ت  مسصصاث ئ  و  م ر ق لألصٌى غير الجاٍع

 (ؾُاعة)اهخالن جثبُخاث ؽُيُت أزغي 

  2014حسجُل مسصص الاهخالن لضوعة 

 

372000 

 

 

 

 

372000 

 

فِسجل كؿط الاهخالن الؿىىي   (2015صوعة )أما في الؿىت الثاهُت

 

000681 

 

 

2818410 

 

 /----------------31/12/2015 --------------/  

ت  مسصصاث ئ  و  م ر ق لألصٌى غير الجاٍع

 (ؾُاعة)اهخالن جثبُخاث ؽُيُت أزغي 

  2014حسجُل مسصص الاهخالن لضوعة 

 

496000 

 

 

 

 

496000 
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  :(ؤلاخزاج)اإلاػالجة اإلاحاسبية للحثبيحات الػييية غىذ الحىاسل : اإلامللل الثالث 

لت اإلاؼاص الؾلني هما ًلي  ت للمُاه ؽلى جثبُخاتها الؾُيُت وفم طٍغ : جدىاٌػ مإؾؿت الجؼائٍغ

 .ئؽاصة جلُُم ألاصل اإلاغاص بُؾه  -

 .ؤلاؽالن ؽً ؽملُت البُؿ في ئخضي الجغائض مؿ وطؿ ملصلاث في ألاماهً الؾمىمُت -

 .بىاءا ؽلى طلب مً اإلاضًغ الؾام للمإؾؿت ًخم جدضًض ًىم اإلاؼاص -

ًسخاع في النهاًت صاخب اإلابلغ ألاؽلى ، بدُث ًمىذ له ألاصل ،مؿ الؾلم أن خلىق الدسجُل  -

 .جيىن ؽلى ؽاجم اإلاشتري 

( : 1)مثاٌ

ش  لُت 17بخاٍع  10 صج تهخلً بمؾضٌ 24000 جىاػلذ اإلاإؾؿت ؽلى مؾضاث مىخبُت بمبلغ 2014 حٍى

ا، ؽلما أهه جم شغاؤها بمبلغ  ش 52000باإلائت ؾىٍى ل 12صج بخاٍع . الدؿضًض بشًُ بىيي . 2012 أفٍغ

: لدسجُل كُىص الخىاٌػ ًجب خؿاب ما ًلي 

: كؿط ؤلاهخالن اإلاىمل لضوعة البُؿ  -1

( 12÷7×)0.1×52000 = 2014كؿط ؾىت 

 صج 3033.33                                =

ش البُؿ  -2 ش الشغاء ئلى غاًت جاٍع  (12÷28×)0.1×52000= كؿط ؤلاهخالن اإلاتراهم مً جاٍع

 صج 12133.33                                                                                                               = 

3-  ٌ  :هدؿب هدُجت الخىاػ

( 21/خـ)اللُمت ألاصلُت –  ( 291/خـ + 281/خـ)+ مبلغ البُؿ = هدُجت الخىاٌػ 

 =                        24000 + 12133.33 –52000  

 أي هدُجت الخىاٌػ جمثل هاكص كُمت 15866.67                       = - 

ش الخىاٌػ هما ًلي  : حسجل كُىص الخىاٌػ بخاٍع

  جسجيل قيذ مخصصات الاهحالك اإلانمل للذورة: 

 

000681 

 

 

2818520 

 

 /----------------17/07/2014 --------------/  

ت  مسصصاث ئ  و  م ر ق لألصٌى غير الجاٍع

مؾضاث مىخبُت )اهخالن جثبُخاث ؽُيُت أزغي 

  2014حسجُل مسصص الاهخالن لضوعة 

 

3033.33 

 

 

 

 

3033.33 
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ٌسجل كُض الخىاٌػ مً أحل ئزغاج الخثبُذ مً اإلاإؾؿت وجغصُض اهخالهه : قيذ الحىاسل 

 ٌ . اإلاتراهم ومؾغفت هدُجت الخىاػ

ويسجل لما يلي  

 

512000 

2818052 

652000 

 

 

 

 

 

 

 

218052 

... ...................17/07/2014.........................  

ت  البىىن و الحؿاباث الجاٍع

 اهخالن جثبُخاث مؾضاث مىخبُت

هىاكص اللُمت ؽً زغوج ألاصٌى اإلاثبخت غير 

 اإلاالُت

                            مؾضاث مىخبُت 

حسجُل ؽملُت الخىاٌػ ؽً مؾضاث مىخبُت مؿ 

 هاكص كُمت

 

24000 

12133.33 

15866.67 

 

 

 

 

 

 

52000 
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:خالألاــة   

ت للمُاه  وطلً  للض خاولىا مً زالٌ هظا الفصل الخطبُلي ئؽطاء إلادت ؽامت ؽً مإؾؿت الجؼائٍغ

باإلطالؼ ؽلى هُفُت حؾاملها مؿ الىغام اإلاداؾبي اإلاالي و بامضاصها بمؾلىماث كُمت ئؾخطؾىا مً زاللها 

ً فىغة ؽً هظه اإلاإؾؿت و هظا ؽلى هُفُت ؾير الؾملُاث اإلاداؾبُت ومؾالجت جثبُخاتها فيها  .جيٍى  
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 :جمهيد 

بعس جعطكىا في الفصل ألاٌو الى مفاهُم عامت حٌى الىظام اإلاحاػبي اإلاالي وؤلاإلاام بيل الجىاهب         

ت التي ظطأث على اإلافاهُم اللىاعس و اإلاخعللت باألصىاف ،  اإلاخعللت به ، وهظطا للخغيراث الجصٍض

الحؼاباث وهُفُت معالجتها وحسجُلها محاػبُا مثل الخغيراث في مفاهُم الخثبُخاث وول ما ًخعلم بها 

ت ، مازًت  و مالُت  ، وعلُه اضجؤًىا  أن هخعطق في هصا  بحُث  أصبحذ جصىف الى زالزت أهىاع منها معىٍى

الفصل الى زضاػت اإلاعالجت اإلاحاػبُت لىىع  مً أهىاع الخثبُخاث اإلاازًت وهى الخثبُخاث العُيُت و فم ما 

. حاء به الىظام اإلاحاػبي اإلاالي  مً كىاعس الدسجُل و الخلُُم و ؤلازضاج  

:  وعلى هصا ألاػاغ كمىا بخلؼُم هصا الفصل الى مبحثين هما ًلي  

. عمىمُاث حٌى الخثبُخاث وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي : اإلابحث ألاٌو 

. محاػبُت الخثبُخاث العُيُت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي: أما اإلابحث الثاوي 
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. عمىمياث حىل الخثبيخاث وفم الىظام املحاسبي املالي : املبحث ألاول 

س عً  ت أو اإلاازًت أو اإلاالُت التي جظل في حُاظة اإلائػؼت لفترة جٍع جخمثل الخثبُخاث في  ألاصٌى اإلاعىٍى

 .الؼىت 

ت  و . عُيُت و مالُت مياهت هامت لسي اإلائػؼت , و جحخل الخثبُخاث بمذخلف أهىاعها ػىاء واهذ معىٍى

ال بس عليها أن جلُم جثبُخاتها , بالخالي حتى جخحصل اإلائػؼت على صىضة صازكت عً وضعُتها اإلاالُت 

لت حُسة  وشالً حؼب ما حاء به الىظام اإلاحاػبي اإلاالي مً مفاهُم حسًسة و كىاعس جلُُم و , بعٍط

. وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي و علُه ػىحاٌو جىضُح شالً هما ًلي , ؤلازضاج 

عمىمياث حىل الخثبيخاث املعىىيت  :  املعلب ألاول 

ت مً ألاصٌى الثابخت التي حعىز على اإلائػؼت باإلاىافع الاكخصازًت  و لىً , حعخبر الخثبُخاث اإلاعىٍى

حُث جلىم اإلائػؼت , و بطاءة الادتراع و غيرها , هـهطة اإلاحل , ًصعب الخحلم مً وحىزها اإلاازي 

و باػخذسام ظطق , بخلسًط و جلُُم هصه الخثبُخاث حؼب الىظام اإلاحاػبي اإلاالي و اإلاعاًير اإلاخعاضف عليها 

. محاػبُت مىاػبت  

مفاهيم أساسيت  : الفرع ألاول 

ت  – 1-1 ف الخثبُخاث اإلاعىٍى :  حعٍط

:   الخثبُذ اإلاعىىي أهه IAS 38ٌعطف الىظام اإلاحاػبي اإلاالي و اإلاعُاض اإلاحاػبي السولي 

جخم مطاكبخه مً كبل اإلائػؼت هىدُجت ألحسار , غير هلسي لِؽ له وحىز مازي , أصل كابل للخحسًس " 

   1".ػابلت و ًخم جىكع الحصٌى على مىافع اكخصازًت مؼخلبلُت مىه 

ت   2: ومً أمثلت الخثبُخاث اإلاعىٍى

ت اإلاىدؼبت مً داضج اإلائػؼت في حالت ازماج اإلائػؼاث  - ت  والعالماث الخجاٍض  اإلاحالث الخجاٍض

 .بطامم اإلاعلىماجُت أو ضدخ الاػخغالٌ ألادطي  -

 حلىق اعازة العبع واليـط -

 

 

                              
1 A. Kadouri et Amimeche . cours de comptabilité financière selon les normes IAS/IRFS et le SCF , 2007, Edition ENAG Alger  , 2009 , p 

151 

30، مرجع سبق ذكره ، ص ' تمارين وتطبيقات محلولة' لخضر عالوي ، المحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي المالي 
 2
 



محاسبة التثبيتات العينية وفق النظام المحاسبي المالي:                            الفصل الثاني   
 

31 
 

 1:ًخميز الخثبُذ اإلاعىىي بالصفاث الخالُت 

ٌعخبر كابل للخحسًس اشا وان كابال للفصل بحُث حؼخعُع  : (الدصخُخ) امياهُت الخحسًس  -

 اإلائػؼت جؤحيره أو بُعه أو اػدبساله ، هما ًيـؤ  مً اجفاق حعاكسي أو حلىق كاهىهُت 

بحُث جحلم اإلائػؼت مً دالله مىافع اكخصازًت مؼخلبلُت  : (الؼُعطة)مىضز جحذ الطكابت  -

 .هما حؼخعُع الحس مً امياهُت اػخفازة الغير منها 

 .وحىز معاًا ومىافع اكخصازًت مىخظطة  -

 2أن جيىن جيلفخه كابلت لللُاغ بـيل مىزم ػىاء أوش ئ زادلُا أو جم ؿطاإه مً الخاضج  -

ت  – 1-2 :  الاعتراف بالخثبُخاث اإلاعىٍى

ًلصس باالعتراف بالخثبُخاث جحسًس الىلعت التي عىسها ًخم الدسجُل اإلاحاػبي لخلً ألاصٌى في السفاجط  

 3.اإلاذصصت لها 

 ًخعلب اإلاعُاض اإلاحاػبي السولي    IAS38 مً اإلائػؼت أن حعترف باألصل اإلاعىىي فلغ في الحاالث الخالي 

. اشا وان مً اإلاحخمل ان اإلاىافع الاكخصازًت اإلاؼخلبلُت الخاصت باألصل ػدخسفم للمئػؼت - 

ًيبغي على اإلائػؼت جلُُم احخماٌ اإلاىافع الاكخصازًت اإلاؼخلبلُت باػخذسام افتراضاث معلىلت و - 

مسعىمت جمثل أفضل جلسًط لئلزاضة إلاجمىعت الظطوف الاكخصازًت ػدؼىز على مسي العمط الىافع  

 4.لؤلصل 

ت - 1-3  5: حؼاباث الخثبُخاث اإلاعىٍى

ت مً الحؼاباث اإلاخفطعت مً حؼاب   حؼب مسوهت الىظام 20جثمخل حؼاباث الخثبُخاث اإلاعىٍى

:  اإلاحاػبي اإلاالي في 

ف الخىمُت اللابلت للخثبُذ  – 203 . مصاٍض

. بطمجُاث اإلاعلىماجُت و ما ؿابهها  – 204

. البراءاث و الطدخ و العالماث  الامخُاظاث و الحلىق اإلامازلت و- 205

. فاضق الاكخىاء - 207

ت أدطي  – 208 . جثبُخاث معىٍى

                              
121، ص 2012، الصفحت العضكاء ، الجعائط ،  لخضط عالوي ، معاًير اإلاحاػبت السولُت ، زضوغ وجعبُلاث محلىلت  1  

114 ، ص 2014 مؼعىز صسًلي ، اإلاحاػبت اإلاالُت ظبلا للىظام اإلاحاػبي اإلاالي الجعائطي ، زاض الهسي، الجعائط ، 2  
ت , الساض الجامعُت , اعساز و عطض اللىائم اإلاالُت في ضىء معاًير اإلاحاػبُت ,  أمين الؼُس احمس لعفي  3 .  431ص  , 2007, الاػىىسٍض
ت بىزاوز ,   الجعء الثاوي  IAS / IFRSمحاػبت اإلائػؼت ظبلا للمعاًير اإلاحاػبُت السولُت ,  ؿعُب ؿىىف  4  , 2009, الجعائط , مىخبت الـطهت الجعائٍط

 . 140-139ص ص 

سة الطػمُت للجمهىضٍت  46 مطحع ػبم شهطه ص , 19العسز ,  الجٍط 5
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عمىمياث حىل الخثبيخاث املادًت   : املعلب الثاوي 

حعخبر الخثبُخاث اإلاازًت  مً ألاصٌى الثابخت اإلاعمطة في اإلايـؤة  اإلائػؼت  ، التي ًمىً الخحلم مً 

, و اػخذسامها في اليـاظاث الدـغُلُت , و التي حـتريها اإلائػؼت بلصس امخالهها , وحىزها اإلاازي 

. والبىاءاث واإلاعساث الصىاعُت و غيرها ، وػيخعطق في هصا اإلاعلب الى مفاهُم عامت حىلها  

. مفاهيم أساسيت : الفرع ألاول 

الخثبُخاث العُيُت ، الخثبُخاث : للس ميز الىظام اإلاحاػبي اإلاالي بين زالزت أهىاع مً الخثبُخاث  اإلاازًت وهي

في ؿيل امخُاظ ، الخثبُخاث الجاضي اهجاظها وػىف هلخصط في زضاػدىا على الىىع الصي له عالكت 

. بمىضىعىا وهى الخثبُخاث العُيُت 

ف الخثبُخاث العُيُت - 1 :   حعٍط

ٌعطف الخثبُذ العُني في الىظام اإلاحاػبي اإلاالي على أهه أصل عُني مطاكب ًحىظه الىُان مً أحل 

ت , جلسًم الخسماث , اػخعماله في ؤلاهخاج  و الصي ًفترض أن , ؤلاًجاض و الاػخعماٌ ألغطاض ازاٍض

 1.حؼخغطق مسة اػخعماله الى ما بعس الؼىت اإلاالُت 

 2: الاعتراف بالخثبُخاث العُيُت - 2

:  ًخعلب الاعتراف بالخثبُخاث العُيُت جىفط مجمىعت مً اللىاعس والـطوط ًمىً جلخُصها هما ًلي  

س عمطها الاكخصازي عً ػىت -  . أن ًٍع

. أن ًيىن الغطض مً اكخىائها هى الدـغُل و لِؽ اعازة بُعها - 

. أن جخسفم اإلاىافع الاكخصازًت اإلاؼخلبلُت الىاججت عً ألاصٌى الى اإلايـؤة - 

.  أن ًخم كُاغ جيلفت ألاصل بـيل مىزىق به - 

 3: حؼاباث الخثبُخاث العُيُت - 3

:  جخيىن حؼاباث الخثبُخاث العُيُت مً الحؼاباث الفطعُت الخالُت 

 : 21الحؼاب 

, ملالع أو مىاحم , أضاض ي للبىاء : ًمىً جلؼُم هصا الحؼاب الى حؼاباث فطعُت مثل : ألاضاض ي  – 211

. أضاض ي أدطي , أضاض ي مهُؤة 

                              
ت  1 سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط .  8ص , مطحع ػبم شهطه  , 19العسز ,  الجٍط

123، مطحع ػبم شهطه ، ص  لخضط عالوي ، معاًير اإلاحاػبت السولُت ، زضوغ وجعبُلاث محلىلت  2  

ت ، العسز  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط 46 ، مطحع ػبم شهطه ص 19 الجٍط 3
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. عملُاث جطجِب وتهُئت ألاضاض ي  – 212

. البىاءاث  – 213

. اإلاعساث و ألازواث الصىاعُت , اإلايـاث الخلىُت  – 215

. الخثبُخاث العُيُت ألادطي  – 218

هما أن الىظام اإلاحاػبي اإلاالي كس صىف الخثبُخاث العُيُت التي مىحذ في ؿيل امخُاظ إلائػؼاث أدطي 

: ضمً الحؼاب الخالي

خفطع الى : الخثبُخاث في ؿيل امخُاظ  : 22/ح  1: ٍو

. ألاضاض ي اإلامىىح امخُاظها : 221

. عملُاث جطجِب وتهُئت ألاضاض ي اإلامىىح امخُاظها : 222

. البىاءاث اإلامىىح امخُاظها  : 223

. الخلىُت اإلامىىح امخُاظها  (الترهُباث)اإلايـؤث : 225

. الخثبُخاث العُيُت ألادطي اإلامىىح امخُاظها  : 228

. حلىق ماهح الامخُاظ: 229

: هما صىف  هصلً الخثبُخاث الجاضي اهجاظها ضمً الحؼاب الخالي

خيىن هصا الحؼاب مً : الخثبُخاث الجاضي اهجاظها : 23/ح  2: ٍو

. الخثبُخاث العُيُت الجاضي اهجاظها : 232

ت الجاضي اهجاظها: 237 . الخثبُخاث اإلاعىٍى

. الدؼبُلاث والحؼاباث اإلاسفىعت عً ظلباث بالخثبُخاث:238

 25 أو 24هما أجاحذ للمئػؼاث اػخعماٌ حؼاباث  مخعللت بالخثبُخاث داصت بها ضمً حؼاب 

 .هحؼاباث مخاحت 

 

                              
ت ، العسز  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط 46 ، مطحع ػبم شهطه ص 19 الجٍط 1

  

ت ، العسز  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط 46 ،اإلاطحع هفؼه،  ص 19 الجٍط 2  
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. الخثبيخاث املاليت : املعلب الثالث 

حعخبر الخثبُخاث اإلاالُت هي أًضا مً الخثبُخاث التي لها أهمُت بالغت لسي اإلائػؼاث وىنها حؼخذسم في 

م جىظُفها ،  وػىف هدىاوله ضمً هصا اإلاعلب مفاهُم عامت حىلها هما , حلب فىائض اللُم  عً ظٍط

:  ًلي

مفهىم  الخثبيخاث املاليت  : الفرع ألاول 

حعطف الخثبُخاث اإلاالُت على أنها جلً اللُم اإلاىلىلت التي جحىظها اإلائػؼت لِؽ بغطض بُعها و اهما 

:   و التي حـمل على أضبعت أهىاع و هي 1.الػخعمالها بصفت زائمت أي لعسة ػىىاث 

. ػىساث اإلاؼاهمت و الحؼاباث السائىت اإلالحلت - 

. الؼىساث اإلاثبخت ألادطي - 

. اللطوض و الحؼاباث السائىت - 

 حساباث الخثبيخاث املاليت : الفرع الثاوي 

 2: و حـمل الحؼاباث اإلاالُت  على 

. مؼاهماث و حؼاباث زائىت ملحلت باإلاؼاهماث : 26/ح

:  وهصهط منها  الحؼاباث الفطعُت الخالُت

. ػىساث الفطوع اإلاىدؼبت: 261/ح

. ػىساث اإلاؼاهمت ألادطي : 262/ح

. (اإلائػؼاث اإلاـاضهت )ػىساث اإلاؼاهمت اإلالىمت بىاػعت اإلاعازلت : 265/ح

 .الحؼاباث السائىت اإلالحلت بمؼاهماث اإلاجمع :266/ح

:  هصهط منها :    جثبُخاث مالُت أدطي 27/ح

. الؼىساث اإلاثبخت ألادطي غير الؼىساث اإلاثبخت الخاصت بيـاط اإلاحفظت  – 271

. ػىساث ممثلت لحم السًً  – 272

                              
مجلت السضاػاث الاكخصازًت و اإلاالُت ,  (مع زضاػت حاالث  )اإلاعالجت اإلاحاػبُت الهخالن الخثبُخاث حؼب الىظام اإلاحاػبي اإلاالي , مصعفى عىازي   1

 . 125ص   , 2012, العسز الخامؽ , ميـىضاث حامعت الىازي 

ت ، العسز  سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط .47 ،اإلاطحع هفؼه،  ص 19 الجٍط  2
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 .ػىساث مثبخت داصت بيـاط اإلاحفظت - 273

: املعالجت املحاسبيت للخثبيخاث العيييت وفم الىظام املحاسبي املالي:املبحث الثاوي

ظبلا لللاعسة العامت لخلُُم ألاصٌى ًخم ازضاج الخثبُخاث العُيُت في الحؼاباث هؤصل عُني اشا واهذ 

جحلم مىفعت اكخصازًت مؼخلبلُت مطجبعت باإلائػؼت ، واشا جم جلُُم جيلفت ألاصل جلُُما صازكا ، 

:  وػيخعطق في هصا اإلابحث بـيل جفصُلي الى اإلاعالجت اإلاحاػبُت لهصا الىىع مً الخثبُخاث هما ًلي

 : (الخلييم ألاولي)  SCFاملعالجت املحاسبيت لعمليت إدخال الخثبيخاث املادًت وفم : املعلب ألاول 

  (الخثبيخاث العيييت)ألاصىل العيييت : الفرع ألاول 

ذُت ًخم الخلُُم اإلابسئي لؤلصٌى الثابخت بالخيلفت  والتي جخضمً حمُع الىفلاث العازًت واإلاعلىلت الخاٍض

ت للحصٌى على ألاصل وحعله حاهعا لالػخذسام اإلاطغىب فُه  1.والضطوٍض

ر ازدالها الى اإلائػؼت  في الجاهب اإلاسًً حين زدىلها جحذ  حسجل حؼاباث الخثبُخاث العُيُت بخاٍض

.   بخيلفت ؤلاهخاج- بخيلفت الـطاء     -      (اإلاؼاهمت) بلُمت ؤلاػهام-: ضكابت الىُان ػىاء واهذ 

:   أما الجاهب الثاوي للمعالجت والصي هلصس به الجاهب السائً فِؼخذسم حؼب الحالت 

 2 : الحالت ألاولى

م كُمت ؤلاػهام فبن الحؼاب السائً ًيىن اما حـ  ضأغ اإلااٌ 101/  فبشا واهذ الخثبُخاث زدلذ عً ظٍط

-حؼاب الـطواء456/حـ، أو (الصازض أو ضأغ ماٌ الـطهت أو ألامىاٌ اإلاذصصت أو أمىاٌ الاػخغالٌ

: عملُاث حٌى ضأغ اإلااٌ ، حُث جيىن اللُىز هما ًلي 

         

الخثبيخاث العيييت/  ح  21  XXXX  

أمىال مملىهت/ ح 101    XXXX 

   حيازة بىاسعت إسهام خاص       

       

                              
63 بالٌ هُمىؾ،الخلُُم السوضي للعىاصط اإلاازًت وزوضه في اإلاحافظت على كُمت اإلائػؼت ، مطحع ػبم شهطه، ص  1  

،حؼىض لليـط و  (الجاهب الخعبُلي) أحمس ظطظاض ، عبس العالي مىصط،جلىُاث اإلاحاػبت العامت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي الجسًس   

2 20  ،19، ص ص 2015 الخىظَع،اإلاحمسًت،الجعائط،العبعت ألاولى،
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 أو

 

      

الخثبيخاث العيييت/ح  21  XXXX  

الشرواء العملياث عً رأس املال/ ح 456    XXXX 

   حيازة بىاسعت إسهام الشرواء  

         

جلُم الخثبُخاث العُيُت التي ًخم ؿطاإها بخيلفت الـطاء ، واشا جمذ العملُت على : الحالت الثاهيت 

 1: الحؼاب  ًيىن اللُس هما ًلي

         

الخثبيخاث العيييت/ ح   21  XXXX  

مىردو الخثبيخاث/ح  404    XXXX 

     حيازة عً ظريم الشراء باألحل   

         

: مالحظت 

 البىىن الحؼاباث 512/  ح404/اشا جمذ العملُت الؼابلت  بـًُ بىيي   فِؼخعمل بسٌ ح  -

ت في الجاهب السائً ، أما هلسا ح  . الصىسوق 53/الجاٍض

ًخم ازضاج الخثبُخاث العُيُت اإلاـتراة في الحؼاباث اإلاعىُت بها على أػاغ جيلفت الحُاظة  -

                  2:  اإلايؼىبت لها مباؿطة ، حُث 

جيالُف ألادطي اإلاباؿطة لهصا العىصط    + ( H.T)زمً الـطاء = جيلفت الحُاظة 

ًلصس به الثمً الصافي اإلاحسز في علس البُع بعس اػدبعاز :  ( H.T)ثمً الشراء 

ت و الخذفُضاث اإلاالُت  أي أدط مبلغ (دصم ملابل الخعجُل بالسفع  )الخذفُضاث الخجاٍض

. كبل اضافت الطػم على اللُمت اإلاضافت كابل لالػترحاع  

                              
20،مطحع ػبم شهطه، ص(حاهب الخعبُلياٌ)أحمس ظطظاض ، عبس العالي مىصط،جلىُاث اإلاحاػبت العامت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي الجسًس   1

  

136 ، ص 2015 محمد بوتين ،المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية ، األوراق الزرقاء ،
2
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 في حالت ؿطاء الخثبُذ في الجاهب اإلاسًً في اللُىز ( TVA) ًظهط الطػم على اللُمت اإلاضاف  -

 كس جم حعسًل 2017الؼابلت  وحؼب اإلاعسٌ اإلاعبم في جلً الفترة ألهه حؼب كاهىن اإلاالُت 

 19 باإلائت الى 17 باإلائت والعازًت مً 9 باإلائت الى 7الطػم على اللُمت اإلاضافت اإلاىذفضت مً  

 1.باإلائت 

في حالت اعخباض الطػم على اللُمت اإلاضافت ضػما غير كابل لالػترحاع فبن جيلفت حُاظة الخثبُذ  -

 2. جمثل اإلابلغ الصافي اإلاخضمً الطػم

 (  . 6)ًمىً أن جظهط بعض ألاعباء اإلالحلت بالـطاء ضمً حؼاباث الصىف  -

م علىز ؤلاًجاض بحُث ًخفم اإلائحط مع اإلاؼخؤحط بؤن ًدىاٌظ  - ًمىً اكخىاء جثبُذ عً ظٍط

 3.بمىحب هصا العلس وفم ؿطوط معُىت حؼب هىع علس ؤلاًجاض  اإلاخفم علُه

 واشا واهذ الخثبُخاث أو ألاصٌى العُيُت زدلذ بخيلفت ؤلاهخاج فبن حؼاب السائً                     :الحالت الثالثت 

 4  :و ًيىن اللُس هما ًلي  ؤلاهخاج اإلاثبذ73/ػُيىن ح

         

  XXXX الخثبيخاث العيييت  21

 XXXX  إلاهخاج املثبذ لألصىل املادًت 732 

     حيازة بىاسعت إلاهخاج                        

         

مصاريف الاهخاج املباشرة وغير املباشرة + جيلفت شراء املىاد واللىازم املستهلىت = جيلفت إلاهخاج 

 الخثبُخاث العُيُت الى الحؼاباث الفطعُت التي جعطكىا اليها في اإلابحث 21/ لئلؿاضة فبهه ًمىً جفصُل ح

:     الؼابم  اشا واهذ هصه العىاصط شاث مبالغ هامت ومعخبرة

وحؼب اإلافهىم اإلاحاػبي جذخلف اإلاعالجت اإلاحاػبُت لؤلضاض ي حؼب هىعها وغطض :  ألاضاض ي 211/ح

 5:اػخعمالها فلس هجس 

ت حُث حعالج بصفتها مذعون  -  .أضاض ي حـتري بلصس البُع داصت في الىواالث العلاٍض

                              
سة الطػمُت  ، العسز  ر 14- 16اللاهىن جحذ ضكم  ، 77 الجٍط 13 ص21،23 ،اإلاازة 2016 زٌؼمبر 28 اإلائضخ بخاٍض 1  

98محمس بىجين ،اإلاحاػبت اإلاالُت ومعاًير اإلاحاػبت السولُت ، مطحع ػبم شهطه ،  ص   2  

84 ، مطحع ػبم شهطه،ص1  ؿعُب ؿىىف ، محاػبت اإلائػؼت ظبلا للمعاًير اإلاحاػبت السولُت ،الجعء 3  

21، مطحع ػبم شهطه، ص (الجاهب الخعبُلي) أحمس ظطظاض ، عبس العالي مىصط،جلىُاث اإلاحاػبت العامت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي الجسًس   4  

ً وجعبُلاث محلىلت'لخضط عالوي ، اإلاحاػبت اإلاعملت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي   47، مطحع ػبم شهطه ، ص' جماٍض 5
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أضاض ي وحسث لغطض اػخغالٌ باظنها لىحىز مىاحم فيها الى غير شلً حُث حؼمى في اإلاحاػبت  -

 .باإلالالع و هصا الىىع مً ألاضاض ي ًذضع ألحيام الاهخالن 

أضاض ي وحسث بغطض اكامت مباوي صىاعُت وهىا أوحب الىظام اإلاحاػبي اإلاالي ضطوضة الفصل  -

 .بين كُمت ألاضض واإلابنى ألن ألاضض هىا غير كابلت لالهخالن بعىؽ اإلابنى

ػعط )وجلُم جيلفت ألاضض بجمُع الىفلاث التي صطفذ لغطض الحصٌى عليها وججهيزها إلػخذسام 

. (الخ...الـطاء، هفلاث الدسجُل والعلىز،  جيالُف تهُئت ألاضض هخيالُف هسم اإلابنى اللسًم

ٌسجل هصا الحؼاب ألاحسار التي ال جسدل ضمً جيلفت اكخىاء :  عملُاث جطجِب وتهُئت ألاضاض ي 212/ح

ألاضاض ي هحفط أباض مُاه الؼلي حُث ٌعالجها الىظام اإلاحاػبي اإلاالي هخثبُخاث بحس شاتها وجسدل ضمً 

 1.هصا الحؼاب

هي ول العلاضاث اإلاؼخحسزت واإلالخىاة لغطض جحصُل الخسفم الىلسي وجخضمً جيلفت : بىاءاث 213/ح

 2:اإلاباوي 

 ػعط الـطاء في حالت الاكخىاء الجاهع  -

هفلاث العماٌ ، جيالُف اإلاىاز اإلاؼخعملت ، جيالُف )في حالت ؤلاوـاء مً اإلائػؼت هفؼها  -

أي مجمىع الخيالُف مً بساًت الحفط الى الدـُِس النهائي (الخ...اإلاهىسػين وجطادُخ البىاء

 .للمبنى

 .في حالت ؤلاوـاء مً الغير، ولفت الخعاكس  -

جخمثل في اإلاعساث الصىاعُت والترهُباث :  اإلايـآث الخلىُت ، اإلاعساث و ألازواث الصىاعُت215/ح

 3.الخلىُت التي ًصعب فصلها عً ألاضض أحُاها هـبياث العخاز اإلاذخلفت اإلاخعللت باإلهخاج 

سجل هصا الحؼاب اإلايـؤث العامت وأعماٌ الترجِب والتهُئاث، :  الخثبُخاث العُيُت ألادطي 218/ ح َو

معساث الىلل ، أزار اإلاىخب ، معساث اإلاىخب ، معساث ؤلاعالم آلالي و الغالفاث اللابلت لالػترحاع ، 

الى غير شلً مً الخثبُخاث غير اإلاسضحت في الحؼاباث الؼابلت ، بحُث حسجل هصه العىاصط في حؼاباث 

 218.4/فطعُت مً ح

 

 

 

                              
ً وجعبُلاث محلىلت'لخضط عالوي ، اإلاحاػبت اإلاعملت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي   47، مطحع ػبم شهطه ، ص' جماٍض 1  

48لخضط عالوي ، اإلاحاػبت اإلاعملت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي، اإلاطحع هفؼه ، ص   2  

48لخضط عالوي ، اإلاحاػبت اإلاعملت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي ، اإلاطحع هفؼه، ص   3  

 . 246مطحع ػبم شهطه ، ص ,  ػير الحؼاباث و جعبُلها "  ,هظام اإلاحاػبت اإلاالُت ,  لخضط عالوي 
4
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 (. 22/ح)الخثبيخاث في شيل امخياز : الفرع الثاوي 

الى شخخ  (ماهح الامخُاظ )ٌعطف امخُاظ الخسمت العمىمُت بؤهه علس ٌؼىس بمىحبه شخخ عمىمي 

جىفُص دسمت عمىمُت على مؼئولُاجه إلاسة محسزة جيىن  (اإلاؼخفُس-صاحب الامخُاظ)ظبُعي أو معىىي 

لت وؼبُا ملابل حم اكخضاء أجؤوي حؼب هخ العلس   1.ظٍى

ان كىاعس اإلاحاػبت في مجاٌ امخُاظاث الخسمت العمىمُت جعبم على العلىز التي جمذ بصلت الى الامخُاظ 

. مثل علىز ؤلاًجاض العضاعُت 

و جيىن اإلاعالجت اإلاحاػبُت للخثبُخاث اإلامىىحت في ؿيل امخُاظاث عُيُت و اإلاىضىعت مىضع الامخُاظ مً 

 جثبُخاث في ؿيل امخُاظ 22حاهب ماهح الامخُاظ أو مً حاهب صاحب الامخُاظ اإلامىىح له  بجعل الحؼاب 

 حلىق ماهح الامخُاظ و ًظهط هصا ألادير في دصىم 229/ بصفخه مسًً، أما الحؼاب السائً فهى ح

ت، اشن مما ػبم فصُاغت اللُس جيىن هما ًلي   2: اإلايزاهُت  و التي حؼمى بالخصىم الغير حاٍض

         

  XXXX جثبيخاث في شيل امخياز   22

 XXXX  حلىق ماهح الامخياز  229 

  

إثباث وحىد الخثبيخاث املمىىحت في شيل  

   إمخياز

         

:  مالحظت 

 والتي جعطكىا اليها في 22/حؼب حاحت اإلائػؼت ًمىً اػخعماٌ الحؼاباث الفطعُت مً ح -

 .اإلابحث الؼابم

حسجل مبالغ الاجاواث  اإلاسفىعت في ؿيل أكؼاط ملابل الحصٌى  على حم الامخُاظ  في كُس  -

ر  الدؼسًس وشلً بجعل ح  اجاواث مترجبت على 651/محاػبي مؼخلل عً اللُس الؼابم وبخاٍض

 3. بىفؽ اللُمت" زائىا" (الخ  ..53/أو ح512/ح)وأحس حؼاباث الىلسًاث " مسًىا "الامخُاظاث 

                              
51لخضط عالوي ، اإلاحاػبت اإلاعملت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي، اإلاطحع هفؼه ، ص  1  

22، مطحع ػبم شهطه، ص (الجاهب الخعبُلي) أحمس ظطظاض ، عبس العالي مىصط،جلىُاث اإلاحاػبت العامت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي الجسًس   2  

54،55لخضط عالوي ، اإلاحاػبت اإلاعملت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي، اإلاطحع هفؼه ، ص ص  
3
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 (. 23/ح)الخثبيخاث الجاري إهجازها  : الفرع الثالث 

حعطف الخثبُخاث الجاضي اهجاظها بالخثبُخاث التي ما جعاٌ غير مىخملت أو ظىض ؤلاهجاظ دالٌ اكفاٌ السوضة 

اإلاالُت وهصلً الدؼبُلاث واإلاسفىعاث على الحؼاب التي جمىحها اإلائػؼت للغير مً أحل اكخىاء جثبُذ 

 1.ما 

:   وجىلؼم الخثبُخاث الجاضي اهجاظها الى كؼمين 

لت أو كصيرة اإلاسي مؼىسة الى الغير- .    الخثبُخاث الىاججت عً أؿغاٌ ظٍى

 . الخثبُخاث التي ًيـئها الىُان بىػائله الخاصت-

: أما باليؼبت للمعالجت اإلاحاػبُت لهصه الخثبُخاث فىميز بين حالخين و هما والخالي 

الخثبُخاث الىاججت عً أؿغاٌ مؼىسة الى الغير والتي لم ًخم الاهتهاء منها عىس نهاًت الؼىت : الحالت ألاولى 

 مسًىا بلُمت الخثبُخاث التي ػِخم اكخىاإها لسي الغير  الى أحس حؼاباث 23/اإلاالُت،  حُث ٌسجل ح

 2:على أػاغ فىاجير أو هـىف حؼاباث أؿغاٌ جلسمها هصه ألاظطاف ،ًيىن اللُس هما ًلي  (4)الصىف

         

  XXXX جثبيخاث حاري إهجازها  23

 XXXX  املىردون و الحساباث امللحلت  40 

   إثباث وحىد جثبيخاث حاري اهجازها   

         

 : مالحظت

حؼخعمل الحؼاباث اإلاالُت  في حالت حؼسًس أعباء ألاؿغاٌ اإلاخعللت بالخثبُذ بسال مً اػخعماٌ  -

 . ، هما ًمىً أن ًظهط هال منهما في حالت حؼسًس الجعء والباقي على الحؼاب40/ح

و " مسًىا " أو أحس حؼاباجه الفطعُت 21/وعىس الاهتهاء ًحٌى بخيلفخه الحلُلُت  وشلً بجعل ح -

 1". زائىا" أو أحس حؼاباجه الفطعُت 23/ح

                              
250مطحع ػبم شهطه ، ص ,  ػير الحؼاباث و جعبُلها "  ,هظام اإلاحاػبت اإلاالُت ,  لخضط عالوي   1  

23 ، مطحع ػبم شهطه، ص (الجاهب الخعبُلي) أحمس ظطظاض ، عبس العالي مىصط،جلىُاث اإلاحاػبت العامت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي الجسًس  2
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الخثبُخاث التي ًيـئها الىُان بىػائله الخاصت و التي لم ًخم ؤلاهتهاء منها عىس نهاًت : الحالت الثاهيت 

بلُمت جيلفت اهخاج العىاصط الجاضي " ؤلاهخاج اإلاثبذ "73/ مسًىا الى ح23/الؼىت اإلاالُت و حعالج بىضع ح

اهخاحها، لىً كبل شلً على الىُان أن ٌسجل جيلفت اهخاج العىاصط في اإلاجمىعت الؼازػت جبعا 

 أو أحس حؼاباجه الفطعُت 21/وعىس الاهتهاء ًحٌى بخيلفخه الحلُلت بجعل ح.للحؼاب اإلاىاػب لها

 2".زائىا" أو أحس حؼاباجه الفطعُت 23/، و ح" مسًىا"

 3: مالحظت 

 الدؼبُلاث والحؼاباث اإلاسفىعت على ظلبُاث بالخثبُخاث فخعالج محاػبُا 238/ باليؼبت لـ ح -

 مسًىا بمبالغ الدؼبُلاث التي جسفعها اإلائػؼت لغطض الحصٌى على الخثبُخاث 238/بجعل ح

(. 52/ و ح51/ح)ملابل الجاهب السائً مً الحؼاباث اإلاالُت 

  بعس اػخالم اإلائػؼت للخثبُذ العُني اإلاعني ، هما ًمىً للمئػؼت ازضاج هصه 238/ًطصس ح -

الدؼبُلاث واإلاسفىعاث على – اإلاىضزون اإلاسًىىن 409/الدؼبُلاث في الحؼاب اإلاذصخ لها ح

عت اللُام في نهاًت RRRالحؼاب   الىاحب الحصٌى عليها والحؼاباث السائىت ألادطي ؿٍط

ل جلً الدؼبُلاث اإلاخعللت بـ ح   وي جظهط في اإلايزاهُت ضمً 238/ الى ح409/الؼىت اإلاالُت بخحٍى

 .الخثبُخاث 

 .حاالث اسخثىائيت وكىاعد خاصت حىل الخثبيخاث العيييت : الفرع الرابع 

عالجها الىظام اإلاحاػبي (PCN)  هىان عسة حاالث لم جىً معبلت في اإلاذعغ اإلاحاػبي الىظني       

 : اإلاالي و هي 

:  علاضاث الخىظُف-1

 جبين أن علاضاث الخىظُف هي الؼلع IAS40 مع اإلاعُاض 07/11 مً اللاهىن ضكم 121-16جخىافم الفلطة 

ت  ل أو اإلاباوي التي ًخم )العلاٍض ألاضاض ي اإلالخىاة مً أحل ؤلاػخفازة مً اضجفاع كُمتها في اإلاسي العٍى

اإلاحخجعة مً كبل اإلاالً أو اإلاؼخؤحط، في اظاض علس (جؤحيرها اًجاضا حـغُلُا أو حعء مً مبنى أو هالهما

لي بؼُغ بغطض جللي اًجاضاث أو جثمين كُمت الطأػماٌ،أو ؤلازىين، بسال مً اػخذسامه في  اًجاض جمٍى

                                                                                           
23، مطحع ػبم شهطه، ص (الجاهب الخعبُلي) أحمس ظطظاض ، عبس العالي مىصط،جلىُاث اإلاحاػبت العامت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي الجسًس  1  

25، اإلاطحع هفؼه ،ص (الجاهب الخعبُلي) أحمس ظطظاض ، عبس العالي مىصط،جلىُاث اإلاحاػبت العامت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي الجسًس  2  

254 ، 253مطحع ػبم شهطه ، ص  ص ,  ػير الحؼاباث و جعبُلها "  ,هظام اإلاحاػبت اإلاالُت ,  لخضط عالوي  3  
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ت أو بُعه في اظاض اليـاط العازي ، وجلُم  ؤلاهخاج أو لىاظم الؼلع أو الخسماث أو اػخعماله ألغطاض ازاٍض

 1.هصه العلاضاث في بساًتها مثل الخثبُخاث العُيُت أي بخيلفتها

 : ألاصٌى البُىلىحُت -2

حعخبر حالت داصت جخعلم باللعاع العضاعي، فهي عباضة عً الحُىاهاث والىباجاث اإلاملىهت مً ظطف 

مئػؼت ظضاعُت في اظاض وـاظها العازي ، أما فُما ًذخ جصيُفها في مسوهت الحؼاباث فبن الىظام 

اإلاحاػبي اإلاالي لم ًخعطق لصلً، وجطن اإلاجاٌ مفخىحا للمئػؼت في ادخُاض الحؼاباث اإلاالئمت ضمً 

 2.صىف الخثبُخاث 

: الخثبُخاث العُيُت اللابلت للخفىًُ - 3

 جحسًس ميىهاث حعء مىفصل مً IAS 16أحاظ الىظام اإلاحاػبي اإلاالي و اإلاعُاض اإلاحاػبي السولي 

الخثبُخاث و ًخم جىظَع احمالي جيلفت الخثبُذ على ألاحعاء اإلايىهت له و ًخم اإلاحاػبت على ول حعء على 

و همثاٌ على شلً اإلاباوي الصىاعُت اللابلت للخفىًُ الى أهثر مً ميىن بحُث جخيىن مً الهُيل . حسا 

والخجهيزاث وميىهاث أدطي  بحُث  ال ًيىن لها معسٌ اهخالن مىحس  هظطا الدخالف فتراث اػخذسامها 

 3.لصا فبن ول عىصط ٌسجل مؼخلال عً ألادط , و مىه فان معسالث اهخالهها ػىف جذخلف 

 :  (شاث اللُمت الضعُفت  )العىاصط الصغيرة - 4

ت فبن  حؼب ما حاء به الىظام اإلاحاػبي اإلاالي  ضمً كىاعس حسجُل عىاصط ألاصٌى غير الجاٍض

, العىاصط شاث اللُمت الضعُفت ًمىً اعخباضها مؼتهلىت ولُت دالٌ السوضة ال حسجل ضمً الخثبُخاث 

حسجل ضمً أعباء السوضة  ؿطط جىافم جىافم اإلاماضػت اإلاحاػبُت مع اللىاعس , في هصه الحالت 

 4.الجبائُت 

 

 

 

                              
ت ،مجلت السضاػاث الاكخصازًت  م،علاضي مصعفى،أزط جعبُم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي في جلُُم الخثبُخاث اإلاازًت و اإلاعىٍى  ؿىاي عبس الىٍط

77 ، ص2016واإلاالُت،العسز الخاػع ،الجلس الثاوي، 1  

  2 114  بالٌ هُمىؾ،الخلُُم السوضي للعىاصط اإلاازًت وزوضه في اإلاحافظت على كُمت اإلائػؼت ، مطحع ػبم شهطه، ص
 ، زًىان اإلاعبىعاث IAS/IAFRS-2009-2010اإلاحاػبت اإلاعملت وفلا للىظام اإلاحاػبي اإلاالي الجسًس و اإلاعاًير اإلاحاػبُت السولُت ,  هىام حمعت  3

. 52 ، ص 2010الجامعُت ، ػىت 

ت ، العسز سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط 8، مطحع ػبم شهطه ،  ص 19 الجٍط
4
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:  كعع الغُاض و معساث الصىاعُت  – 5

, عازة ما حعخبر أغلب كعع الغُاض و معساث صىاعُت ضمً اإلاذعون و ٌعترف بها هؤعباء عً اػخذسامها 

ججهيزاث و , ممخلياث  )اال أن كعع الغُاض الطئِؼُت و اإلاعساث الاحخُاظُت ًمىً اعخباضها جثبُخاث عُيُت 

 1. حُىما جخىكع اإلائػؼت اػخذسامها دالٌ أهثر مً ػىت  (معساث 

ازة مىافع : ألاصٌى اإلاطجبعت بالبِئت وألامً -6 عازة ما حعخبر جثبُخاث عُيُت اشا واهذ حؼمح بٍع

 2.اكخصازًت مؼخلبلُت 

: املعالجت املحاسبيت للخثبيخاث العيييت في نهاًت الدورة : املعلب الثاوي 

مً بين ألاعماٌ التي جلىم بها اإلائػؼت في نهاًت السوضة واإلاخعللت بالخثبُخاث العُيُت هي اهجاظ كُىز 

ت اإلاخعللت باالهخالواث ودؼائط اللُمت وشلً بعس كُامها بالجطز اإلاازي ليل عىاصطها ، وهصا ما  الدؼٍى

: ػيخعطق الُه في هصا اإلاعلب هما ًلي 

 . اهخالن الخثبيخاث العيييت: الفرع ألاول 

حؼخعمل الخثبُخاث لعسة زوضاث ، وبالخالي فبن مىافعها الاكخصازًت ًخم اػدىفاشها جسضحُا حتى جيخهي 

مستها الىفعُت ، باػخثىاء ألاضاض ي ال تهخلً اال في حاالث داصت ،وهصا ما ًخعلب جىظَع جيلفتها على 

السوضاث اإلاؼخفُسة مً دسماتها، حُث ًذصخ ليل زوضة حعء مً جيلفت ألاصل الثابذ ٌؼمى بلؼغ 

 3.الاهخالن 

.  حعريف الاهخالن : أوال 

ف لئلهخالن  هصهط أهمها   : هىان عسة حعاٍض

جي في كُمت ألاصل ، أما  - ًطي الىثير مً الاكخصازًين أن الاهخالن ما هى اال هلخ أو جسهىض جسٍض

 4.مً وحهت هظط محاػبُت فاالهخالن  ال ٌعخبر وػُلت لخلُُم ألاصل الثابذ

خم حؼابه هعبء الاهخالن -  هى اػتهالن اإلاىافع الاكخصازًت اإلاطجبعت بؤصل عُني أو معىىي،ٍو

 5.اال اشا وان مسمجا في اللُمت اإلاحاػبُت ألصل أهخجه الىُان هفؼه

 . الخثبيخاث املادًت اللابلت لالهخالن ومدتها :ثاهيا  

للس جعطكىا ػابلا ألهىاع الخثبُخاث اإلاازًت ، فمً داللها ػىحسز ألاهىاع الخاضعت لالهخالن  التي 

:  حسزها الىظام اإلاحاػبي اإلاالي هما ًلي

                              
ت ، العسز  1 سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط  8، هفؽ اإلاطحع ،  ص 19الجٍط

  2 65 بالٌ هُمىؾ،الخلُُم السوضي للعىاصط اإلاازًت وزوضه في اإلاحافظت على كُمت اإلائػؼت ، مطحع ػبم شهطه، ص

  3  65بالٌ هُمىؾ،الخلُُم السوضي للعىاصط اإلاازًت وزوضه في اإلاحافظت على كُمت اإلائػؼت ، مطحع ػبم شهطه، ص 

65 هفؽ اإلاطحع، ص، بالٌ هُمىؾ ، الخلُُم السوضي للعىاصط اإلاازًت وزوضه في اإلاحافظت على كُمت اإلائػؼت  4  

ت سة الطػمُت للجمهىضٍت الجعائٍط 5   .09مطحع ػبم شهطه ، ص  , 19العسز ,  الجٍط
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  حـيل ألاضاض ي و اإلاباوي أصىال مخماًعة و حعالج هال على حسة  في اإلاحاػبت حتى و لى جم اكخىاإها

فالبىاءاث هي أصٌى كابلت لالهخالن بِىما حعس ألاضاض ي على العمىم أصىال غير كابلت .معا 

 لالهخالن

  ًحؼدثنى مً ألاضاض ي غير اللابلت لالهخالن أضاض ي الاػخغالٌ مثل اإلاحاحط و اإلالالع التي تهخل

 .هظطا للللع و الاػخذطاج الصي ًعطأ عليها

  ال ًعبم أي اهخالن على الخثبُخاث الجاضي اهجاظها. 

  الخثبُخاث اإلاالُت غير داضعت لالهخالن عمىما. 

 باليؼبت إلاسة اهخالن الخثبُخاث حعىز للمئػؼت و هُفُت اػتهالهها للمىافع الاكخصازًت لهصه الخثبُخاث 

غير اهه ًمىً أن هلسم همئؿط مسز الاػخعماٌ التي جعبلها محاػبت الضطائب و التي ًبنها الجسٌو 

: الخالي 

 .أهىاع الخثبُخاث العُيُتمسة ومعسٌ مذخلف : (1-2)الجسٌو ضكم

املعدل املدة الخثبياث 

 %4 الى 2مً  ػىت 25 و 50ما بين البىاءاث 

 % 20 الى 10مً  ػىىاث 5 و 10ما بين اإلاعساث و ألازواث الصىاعُت 

 % 25 الى 20مً  ػىىاث  4 و 5ما بين معساث الىلل 

 %10 ػىىاث 10أزار اإلاىخب 

معساث اإلاىخب و معساث ؤلاعالم 

آلالي 

 % 20 الى 10مً  ػىىاث 5 و 10ما بين 

جلىُاث اإلاحاػبت العامت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي مً اعساز العالب باالعخماز على هخاب : املصدر 

 . للمئلف أحمس ظطظاض ،مطحع ػبم شهطه(الجاهب الخعبُلي)الجسًس 

ل الخثبُخاث، فهى ٌؼمح للمئػؼت بالحصٌى على : أهميخه :ثالثا  ٌعخبر الاهخالن مً أهم مصازض جمٍى

 1. جثبُخاث حسًسة حعىض الخثبُخاث التي جم اهخالهها بصىضة ولُت ولم حعس صالحت لالػخعماٌ

   :ظرق اهخالن الخثبيخاث: رابعا 

لت اهخالن أي جثبُذ  هي اوعياغ جعىض اػتهالن الىُان للمىافع الاكخصازًت اػخعماٌ ان  ظٍط

: التي ًحللها أو ًيخجها شلً ألاصل ، وكس حاء الىظام اإلاحاػبي اإلاالي بالعطق الخالُت 

                              
م ،الجعائط، العبعت ألاولى ٍط  ، ص 2011  ، عبس الطحمان ععُت ، اإلاحاػبت اإلاعملت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي، زاض حُعلي لليـط والخىظَع ،بطج بىعٍط

131
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  لت الاهخالن الخعي  . (الثابذ )ظٍط

 لت الاهخالن اإلاخىاكخ . ظٍط

 لت وحساث ؤلاهخاج التي جلىم على الاػخعماٌ أو ؤلاهخاج اإلاىخظط مً ألاصل . ظٍط

 لت الاهخالن اإلاتزاًس  .ظٍط

لت الاهخالن الثابذ في حالت عسم الخمىً مً  ىصح الىظام اإلاحاػبي اإلاالي باعخماز ظٍط ٍو

 1. جحسًس هصا الخعىض في اػتهالن الىُان للمىافع الاكخصازًت بصىضة صازكت

لت ؤلاهخالن، مسة الىفعُت واللُمت اإلاخبلُت في أعلاب اإلاسة الىفعُت  جب أن جسضغ زوضٍا ظٍط ٍو

اإلاعبلت على الخثبُخاث العُيُت، ففي حالت حسور حعسًل مهم للىجيرة اإلاىخظطة مً اإلاىافع الاكخصازًت 

، حعسٌ الخىكعاث والخلسًطاث ليي حعىؽ هصا الخغير في الىجيرة  2.الىاججت عً جلً ألاصٌى

لت الاهخالن الخعي-1  :  (الثابذ)ظٍط

لت زابخت على مسي ػىىاث العمط ؤلاهخاجي للخثبُذ بغض الىظط عً  جذصخ أكؼاط الاهخالن بعٍط

ت مً جيلفت الخثبُذ   3. اػخذسامه أو جلازمه ٌعني جحمُل حمُع الؼىىاث بحصخ مدؼاٍو

 4:و ًحؼب الاهخالن هما ًلي  

  (الخطزة)اللُمت اإلاحاػبُت ألاصلُت ـــ اللُمت اإلاخبلُت= اإلابلغ اللابل لالهخالن 

علما أن اللُمت اإلاخبلُت  هي اإلابلغ الصافي الصي ًطجلب الحصٌى علُه لؤلصل عىس اهلضاء 

. مسة هفعُت بعس ظطح جيالُف الخطوج اإلاىخظطة 

  العمط ؤلاهخاجي÷ اإلابلغ اللابل لالهخالن = كؼغ الاهخالن 

  مجمىع الاهخالواث اإلاعبلت على الخثبُذ الى غاًت نهاًت  = (اإلاتراهمت)الاهخالواث اإلاخجمعت

 السوضة اإلاعىُت

 الاهخالواث اإلاتراهمت -  اإلابلغ اللابل لالهخالن = اللُمت اإلاحاػبُت الصافُت 

  العمط ؤلاهخاجي ÷ 100= معسٌ الاهخالن 

: ويمىً إعداد الجدول الخالي 

. حسٌو الاهخالن: (2-2)الجسٌو ضكم

                              
 حماٌ عمىضة ، الاهخالواث وجسهىض كُم الخثبُخاث في ظل الىظام اإلاحاػبي اإلاالي الجسًس، اإلالخلى السولي حٌى ؤلاظاض اإلافاهُمي للىظام اإلاحاػبي اإلاالي 

08، ص2009أهخىبط15-13الجسًس، حامعت ػعس زحلب ، البلُسة، الجعائط،  1  

08 حماٌ عمىضة، اإلاطحع هفؼه ، ص 2  

  3 29، مطحع ػبم شهطه، ص (الجاهب الخعبُلي)أحمس ظطظاض ، عبس العالي مىصط،جلىُاث اإلاحاػبت العامت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي الجسًس 

، زاض هىمه، الجعائط ، 344،345، ص ص 2010 بً ضبُع حىُفت، الىاضح في اإلاحاػبت اإلاالُت وفم اإلاعاًير السولُت،، الجعء ألاٌو 4
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سىىاث 

إلاهخالن 

الليمت اللابلت 

لالهخالن 

معدل 

الاهخالن 

كسغ 

إلاهخالن 

الاهخالن 

 (املتراهم)املجمع

الليمت املحاسبيت 

الصافيت 

1 

 ....

N 

.......................

 .......................

….......…………. 

..............

.............. 

 ..............

................ 

................

 ................

........................

.................... 

 ......................

...........................

........................... 

 ...........................

أحمس ظطظاض ، عبس العالي مىصط،جلىُاث اإلاحاػبت العامت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي : اإلاصسض

 30، مطحع ػبم شهطه، ص  (الجاهب الخعبُلي)الجسًس 

 ٌ : مالحظاث حٌى الجسو

 .اللُمت اإلاحاػبُت الصافُت في نهاًت اإلاسة معسومت

 .الاهخالواث اإلاتراهمت جعزاز في ول زوضة بمبلغ الاهخالن الؼىىي 

يىن   1:   هما ًليللؼغ الاهخالن في نهاًت زوضة  الجطز الدسجُل اإلاحاػبيٍو

 

 

 

 x x x 

 

  

 x x x 

 

 

 

ت –مذصصاث ا،و،م،خ،ق  ألاصٌى غير الجاٍض

 اهخالن الخثبُخاث العُيُت  /                                          حـ

  "Nكؼغ اهخالن السوضة " 

 

 

281 

 

 

681 

 

ألاصٌى غير –مذصصاث الاهخالواث واإلائوهاث ودؼائط اللُمت : 681/الدؼمُت الياملت لـ ح: مالحظت 

ت . الجاٍض

:  (الخىازلي)ظريلت إلاهخالن املخىاكص/ 2

لت الى عبء مخىاكخ على مسة ألاصل الىفعُت   2.حؼب الىظام اإلاحاػبي اإلاالي جئزي هصه العٍط

لت   3:حؼب كؼغ ؤلاهخالن اإلاخىاكخ وفم اللىاهين والعالكاث الخالُت ي وفم هصه العٍط

معسٌ ؤلاهخالن )×(Nالصافُت في بساًت السوضة اللُمت اإلاحاػبُت) = Nاللؼغ اإلاخىاكخ للسوضة 

 (اإلاخىاكخ

بي     اإلاعامل× معسٌ ؤلاهخالن الثابذ =معسٌ ؤلاهخالن اإلاخىاكخ : حُث  الضٍط

لت الخالُت  : و ًمىً حؼاب معسٌ الاهخالن اإلاخىاكخ بالعٍط

لت حؼاب معسالث الاهخالن اإلاخىاكصت : (3-2)الجسٌو ضكم . ظٍط

                              
115 هفؽ اإلاطحع، ص، بالٌ هُمىؾ ، الخلُُم السوضي للعىاصط اإلاازًت وزوضه في اإلاحافظت على كُمت اإلائػؼت  1  

31، مطحع ػبم شهطه، ص (الجاهب الخعبُلي) أحمس ظطظاض ، عبس العالي مىصط،جلىُاث اإلاحاػبت العامت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي الجسًس  2  

70،71لخضط عالوي ، اإلاحاػبت اإلاعملت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي، اإلاطحع هفؼه ، ص ص  
3
  

31             /12/N  
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بُت  عمط الخثبُذ  معسٌ الاهخالن اإلاخىاكخ اإلاعامالث الضٍط

 ػىىاث 2- 1

 ػىىاث  4- 3

 ػىىاث  6- 5

 ػىىاث 6أهبر مً 

1 

1.5 

2 

2.5 

 1×)العمط÷1(

 1.5×)العمط÷1(

 2×)العمط÷1(

 2.5×)العمط÷1(

أحمس ظطظاض ، عبس العالي مىصط،جلىُاث اإلاحاػبت العامت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي : املصدر

 31، مطحع ػبم شهطه، ص  (الجاهب الخعبُلي)الجسًس 

 اللُمت اإلاحاػبُت الصافُت للؼىت =في الاهخالن اإلاخىاكخ اإلابلغ اللابل لالهخالن للؼىت الحالُت - 

الؼابلت 

:  عىسما ًصبح - 

لت ًجب إلاهخلالفبهه       (عسز الؼىىاث اإلاخبلُت ÷ 100≥ )  معسٌ الاهخالن اإلاخىاكخ   الى العٍط

.  عسز الؼىىاث اإلاخبلُت÷اللُمت اإلاحاػبُت الصافُت  = الخعُت فُصبح كؼغ الاهخالن 

لت الاهخالن الخعي .  و ًيىن الدسجُل اإلاحاػبي بىفؽ ظٍط

  :(الخصاعدي)ظريلت إلاهخالن املتزاًد/3

لت الى حسور عبء ًتزاًس على اإلاسة الىفعُت لؤلصل .  جئزي هصه العٍط

جُا ولما ظاز عمط ألاصل حُث جخحمل الؼىىاث  ًخم جحمُل ػىىاث  عمط الخثبُذ باهخالن ًتزاًس جسٍض

. ألاولى الجعء ألاصغط مً الاهخالن فهى متزاًس باليؼبت إلاسة الاػخعماٌ 

حخاج الى بعض الؼىىاث للخحىم  لت اشا وان الخثبُذ مخعىضا ٍو خم اللجىء الى اػخذسام هصه العٍط  ٍو

فُه  

لت ًحؼب كؼغ ؤلاهخالن اإلاتزاًس هما ًلي  1:  وفم هصه العٍط

مجمىع أضكام ػىين العمط ÷ اإلاطحعُت    ضكم الؼىت ×اإلابلغ اللابل لالهخالن = اللؼغ اإلاتزاًس للسوضة 

ؤلاهخاجي 

 n........++3+2+1= حُث أن مجمىع أضكام الؼىين 

لت أدطي   n(n+1)  ÷ 2=مجمىع أضكام الؼىين : أو بعٍط

لت الاهخالن )ًيىن الدسجُل اإلاحاػبي ألكؼاط الاهخالن هما ػبم ؿطحه هفؽ اللُس اإلاسجل في ظٍط

  .(الخعي و اإلاخىاكخ

 

 

                              
73لخضط عالوي ، اإلاحاػبت اإلاعملت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي، مطحع ػبم شهطه، ص  1  



محاسبة التثبيتات العينية وفق النظام المحاسبي المالي:                            الفصل الثاني   
 

48 
 

: ظريلت إلاهخالن على أساس وحداث اليشاط/ 4

لصس به اعخماز عامل اهخاحُت ألاصٌى الثابخت همعُاض في  لت باإلهخالن الحلُلي ٍو  حؼمى هصه العٍط

 1.احدؼاب جلازمها

ولهصا عازة ما ٌعبر العمط ؤلاهخاجي لهصه الخثبُخاث بىحساث اليـاط والتي ًمىً أن جيىن مثال عسز 

الىُلىمتراث باليؼبت إلاعساث الىلل ، أو عسز زوضاث أو ػاعاث العمل باليؼبت لآلالث ولهصه الخثبُخاث 

لت مؼخىي اليـاط في حؼاب ؤلاهخالن   2.حؼخذسم ظٍط

: و ًحؼب كؼغ ؤلاهخالن هما ًلي

معسٌ الاهخالن ×  عسز وحساث ؤلاهخاج في السوضة اإلاالُت =كؼغ اهخالن السوضة 

: حُث أن 

عسز وحساث ؤلاهخاج ؤلاحمالُت دالٌ العمط ؤلاهخاجي × اللُمت اللابلت لالهخالن = معسٌ الاهخالن 

: خسائر الليمت عً الخثبيخاث العيييت : الفرع الثاوي 

ًمىً أن جخعطض الخثبُخاث الى هلخ في كُمتها هدُجت ألحسار مذخلفت جئزط عليها هحىازر اإلاطوض التي 

جخعطض لها معساث الىلل  أو هدُجت لخعىض جىىىلىجي مثال والصي ًئزي الى اهذفاض في كُمت الخثبُذ 

اإلاعني ،  وهصا ماٌؼمى بذؼائط اللُمت عً الخثبُخاث 

  :حعريف خسارة الليمت عً الخثبيخاث : أوال

ف لخؼاضة اللُمت هصهط منها  : هىان عسة حعاٍض

ر اكفاٌ الحؼاباث الى جلسًط وفحخ ما اشا وان هىان أي مئؿط ًسٌ "  حعخمس اإلائػؼت عىس حلٌى جاٍض

على أن أي أصل مً ألاصٌى كس فلس كُمخه، واشا زبذ وحىز هصا اإلائؿط فبن اإلائػؼت جلىم بخلسًط 

 3. "اللُمت اإلامىً جحصُلها مً ألاصل 

للخثبُذ على كُمخه الىاحبت الخحصُل أو الصافُت مبلغ فائض اللُمت اإلاحاػبُت دؼاضة اللُمت هي  " 

 4. "وهصه العملُت جيىن في نهاًت الؼىت.اللابلت للخحصُل 

عىسما جيىن اللُمت اللابلت للخحصُل ألي أصل أكل مً كُمخه اإلاحاػبُت الصافُت ، فبن هصه اللُمت 

ألاديرة ًجب اضحاعها الى كُمتها اللابلت للخحصُل، وحُيئص ٌـيل مبلغ فائض اللُمت اإلاحاػبُت على 

اللُمت اللابلت للخحصُل دؼاضة في اللُمت، وجثبذ هصه الخؼاضة باهذفاض ألاصل اإلاصوىض وجسضج 

                              
73لخضط عالوي ، اإلاحاػبت اإلاعملت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي، مطحع ػبم شهطه ، ص   1  

  2 34، مطحع ػبم شهطه، ص (الجاهب الخعبُلي) أحمس ظطظاض ، عبس العالي مىصط،جلىُاث اإلاحاػبت العامت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي الجسًس 

78لخضط عالوي ، اإلاحاػبت اإلاعملت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي، اإلاطحع هفؼه ، ص    3  

  4 25 عبس الطحمان ععُت ، اإلاحاػبت اإلاعملت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي، مطحع ػبم شهطه ، ص
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هعبء ،  وال جىخفي اإلائػؼت بدسجُل هصه الخؼاضة أو هصا الخسهىض فلغ، بل ًيبغي أن جطاحعه زوضٍا 

 1. عىس نهاًت ول اكفاٌ

 :جحدًد خسارة الليمت: ثاهيا

  . له و كُمخه اللابلت للخحصُل الصافُتجحسز الخؼاضة في كُمت الخثبُذ بالفطق بين اللُمت اإلاحاػبُت

 2: ًخم جحسًسها جفصُلُا هما ًلي 

لؤلصل بؤعلى كُمت بين زمً البُع الصافي (اللُمت اإلاؼترحعت)ًخم جلُُم اللُمت اللابلت للخحصُل

 .لؤلصل وكُمخه الىفعُت

اإلابلغ اإلامىً الحصٌى علُه مً بُع أي أصل عىس ابطام أي معاملت ضمً : ًمثل زمً البُع الصافي 

. ظطوف اإلاىافؼت العازًت بين أظطاف على علم جام وجطاض ي مع ظطح مىه جيالُف الخطوج 

حؼب بالعالكت الخالُت  : ٍو

ف البُع– اللُمت العازلت لؤلصل = زمً البُع الصافي   (جيالُف الخطوج)مصاٍض

ف ضفع الخثبُذ واعسازه للبُع: بحُث  ف العلىز، مصاٍض باػخثىاء ...جخمثل جيالُف الخطوج في مصاٍض

بت على الىدُجت . ألاعباء اإلاالُت وأعباء الضٍط

أما اللُمت الىفعُت فهي جمثل اللُمت اإلاحُىت لخلسًط جسفلاث ألامىاٌ اإلاؼخلبلُت اإلاىخظطة مً اػخعماٌ 

. ألاصل بـيل مخىاصل معطوحا منها الخسفلاث الخاضحُت 

الخسفلاث الخاضحُت  – اللُمت اإلاحُىت للخسفلاث السادلت اإلاؼخلبلُت لؤلصل = اللُمت الىفعُت : أي 

ؤلاهخالن الخاص بالسوضة اإلاىلضُت حؼاب أما باليؼبت لللُمت اإلاحاػبُت الصافُت للخثبُذ جئدص بعس 

ٌ ألن اإلاىافع الاكخصازًت للخثبُذ دالٌ هصه السوضة جم اػتهالهها وفم   ؤلاهخالن الخاص به حسو

: وعلُه جحؼب دؼاضة اللُمت عً الخثبُخاث هما ًلي 

اللُمت اللابلت للخحصُل  –  اللُمت اإلاحاػبُت الصافُت  = (perte de valeur)دؼاضة اللُمت 

:  الحالت التي هصازف فيها دؼاضة اللُمت هي معىاه

 اللُمت الصافُت اإلاحاػبُت  < اللُمت اللابلت للخحصُل :عىدما جىىن    

 

                              
09 حماٌ عمىضة ، الاهخالواث وجسهىض كُم الخثبُخاث في ظل الىظام اإلاحاػبي اإلاالي الجسًس، اإلالخلى السولي، مطحع ػبم شهطه، ص 1  

79،80لخضط عالوي ، اإلاحاػبت اإلاعملت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي، مطحع ػبم شهطه ، ص ص   2
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: أثر خسارة الليمت على حدول إلاهخالن :  ثالثا

ٌ عىسما ًخم جحسًس و ازباث دؼاضة اللُمت لخثبُذ ما، فبن شلً ًئزط على   اهخالهه بحُث ًجب حسو

حعسًله باليؼبت للمسة الىفعُت الباكُت على الاهخالن اهعالكا مً اإلابلغ اللابل لئلهخالن بعس دؼاضة 

ضاف فُه عمىز داص بذؼاضة اللُمت ، ومً زم ًخم  اللُمت اإلاسجلت ، بحُث ٌعسٌ الجسٌو ٍو

حؼاب اللُمت الصافُت اإلاحاػبُت بعس حسور الخؼاضة  والتي على أػاػها ًخم جحسًس كؼغ 

: ، والصي ًحؼب بالعالكت الخالُت (بعس الخعسًل)الاهخالن الجسًس بعس حسور الخؼاضة 

 اإلاسة اإلاخبلُت÷ اللُمت اإلاحاػبُت الصافُت بعس ظطح الخؼاضة = كؼغ ؤلاهخالن بعس حسور الخؼاضة 

:  الدسجيل ملحاسبي الخسارة كيمت الخثبيخاث العيييت :رابعا

ر الجطز  1: هما ًلي  (نهاًت السوضة)ٌسجل مبلغ دؼاضة اللُمت بخاٍض

 

681 

 

 

 

 

291 

 

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

ت  – مذصصاث ا و م و خ ق  ألاصٌى غير الجاٍض

             دؼائط اللُمت عً الخثبُخاث العُيُت 

 (حسجُل دؼاضة اللُمت عً الخثبُخاث العُيُت) 

 

xxxxxx 

 

 

 

 

xxxxxx 

 

: (إعادة الخلييم) إعادة حسىيت حساب خسارة الليمت:خامسا 

ت دؼاضة اللُمت في نهاًت ول ػىت هما ًلي  : ًخم اعازة حؼٍى

ازة مبلغ دؼاضة اللُمت  - أ و شلً  ًخم شلً بىفؽ كُس ازباث دؼاضة اللُمت اإلاصوىض ػابلا :  ٍظ

ازة في دؼاضة اللُمت و حعل حؼاب 681بجعل حؼاب   مسًىا بىفؽ 281  مسًىا بمبلغ الٍع

 .اإلابلغ

في هصه الحالت فبن دؼاضة اللُمت أصبحذ ولها أو حعء منها زون هسف : الغاء دؼاضة اللُمت  - ب

، و بالخالي ًخم اهلاص دؼاضة اللُمت حعئُا أو الغائها ولُا و شلً بجعل الحؼاب (غير مبرض)

 2:   زائىا بىفؽ اإلابلغ هما ًلي  781 مسًىا باإلابلغ اإلالغى و الحؼاب 291

 

291 

 

 

 

 

781 

 

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

دؼائط اللُمت عً الخثبُخاث العُيُت 

ألاصٌى غير -  ؤلاػترحاعاث عً دؼائط اللُمت و اإلائوهاث

ت  الجاٍض

 (حسجُل اػترحاع  دؼاضة اللُمت عً الخثبُخاث) 

 

 اإلابلغ اإلالغى

 

 

 

 

 اإلابلغ اإلالغى

 

                              
  1 118 بالٌ هُمىؾ،الخلُُم السوضي للعىاصط اإلاازًت وزوضه في اإلاحافظت على كُمت اإلائػؼت ، مطحع ػبم شهطه، ص 

 118 بالٌ هُمىؾ،الخلُُم السوضي للعىاصط اإلاازًت وزوضه في اإلاحافظت على كُمت اإلائػؼت ، مطحع ػبم شهطه، ص 
2
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ازتها أو اهلاصها أو الغائها: مالحظت  ًخعلب على  (اػترحاعاث)ان حعسًل دؼاضة اللُمت ػىاءا بٍع

 اإلائػؼت حعسًل حسٌو ؤلاهخالن وشلً ببضافت عمىزًً، ألاٌو ًخعلم بالخؼاضة والثاوي باإلػترحاعاث 

 :إظهار الاهخالن و خسارة الليمت في امليزاهيت الخخاميت : خامسا

: ًظهط في اإلايزاهُت اإلابلغ الصافي للخثبُخاث بعس ظطح الاهخالواث و دؼائط اللُمت ، وهصا ماًبِىه

. اظهاض ؤلاهخالن ودؼاضة اللُمت في اإلايزاهُت الخخامُت  : (4-2)الجسٌو ضكم

الاهخالواث و  Nالصافي  N-1الصافي 

 Nاملؤوهاث 

 ألاصىل  Nإلاحمالي 

(............4 ...........) (.........3.......) (.............2 ............) (.........1.......)

 .

 الخثبيخاث العيييت

ٌ )اإلاخعلم اإلايزاهُت  (1)مً اعساز العالب باالعخماز على اإلالحم ضكم : املصدر   (.حاهب ألاصى

 .                                     اإلابلغ اللابل لئلهخالن :     (1)

. دؼاضة اللُمت + مبلغ ؤلاهخالن اإلاتراهم :     (2)

 (            2(- )1= )اللُمت اإلاحاػبُت الصافُت :     (3)

. اللُمت اإلاحاػبُت الصافُت للؼىت الؼابلت :    (4)

  :(إلاخراج)املعالجت املحاسبيت للخثبيخاث العيييت عىد الخىازل : املعلب الثالث 

م بُعه أو اػدبساله بخثبِذ أدط ، أو الخبرع  ًمىً للخثبُذ العُني الخطوج مً اإلائػؼت اما عً ظٍط

. ،  أي عىسما ال ًخىكع جحلُم أي مىفعت مؼخلبلُت مً حطاء اػخعماله (بسون ملابل)به

:  ظطق الخىاٌظ عً الخثبُخاث  : الفرع ألاول 

 1:     ًخم الخىاٌظ عً الخثبُخاث في الحاالث الخالُت 

م البُع  - أ ًمىً أن جدىاٌظ اإلائػؼت على أصل ماظاٌ في الخسمت أو أصال مهخلً : الخىاٌظ عً ظٍط

 .نهائُا، وفي هال الحالخين جحلم اإلائػؼت فائضا أو عجعا

م الخبازٌ  - ب كس جلىم اإلائػؼت ببػدبساٌ جثبُخاتها اللسًمت بؤدطي حسًسة  : الخىاٌظ عً ظٍط

داصت باليؼبت لخلً التي جخؤزط بالخلازم العمني همعساث الىلل أو بالخعىض الخىىىلىجي 

هخجهيزاث ومعساث ؤلاهخاج، وجمثل عملُت الاػدبساٌ مً وحهت هظط اإلائػؼت هعملُت بُع وعلُه 

 .ًجب جحسًس هدُجتها

يىن في حاالث اػخثىائُت هحسور وىاضر ظبُعُت أو : الخىاٌظ عً الخثبُذ بسون ملابل  - ث ٍو

، بحُث جلىم بترصُس حؼاب الخثبُذ واهخالهه اإلاتراهم ، مع اعخباض مبلغ (الخ...حىازر الؼير

 .الفطق بُنهم هؤعباء اػخثىائُت 

                              
96،100عالوي ، اإلاحاػبت اإلاعملت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي، مطحع ػبم شهطه ، ص ص  لخضط   1  
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الدسجُل اإلاحاػبي لعملُت الخىاٌظ عً الخثبُخاث العُيُت   : الفرع الثاوي

م البىً  م البُع، اما هلسا أو عً ظٍط أغلب حاالث الخىاٌظ التي جخم بين اإلائػؼاث هي الخىاٌظ عً ظٍط

. أو على الحؼاب

 1: إلاا جدىاٌظ اإلائػؼت على جثبُذ عُني ماظاٌ في الخسمت ٌعالج محاػبُا هما ًلي 

ر : حسجُل كُس ؤلاهخالن اإلاخعلم بسوضة البُع : أوال  وجحؼب مسجه مً بساًت ػىت البُع الى غاًت جاٍض

سجل .     البُع :   هما ًلي بخاريي الخىازل َو

 

x x x 

 

x x x 

 

ت –مذصصاث ا، م، خ، ق  ألاصٌى غير الجاٍض

 اهخالن الخثبُخاث العُيُت  /                   الى حـ

 ازباث كؼغ اهخالن زوضة البُع

 

281 

681 

. حسجيل كيد جرصيد الخثبيذ املخىازل عىه: ثاهيا

:  هصازف في عملُت الترصُس احسي الحالخين

 2 :حالت فائض كيمت  - أ

 مسًىا باالهخالن اإلاتراهم الى 281/ مسًىا بؼعط البُع هما ًجعل حـ512/ أو حـ462/ ًجعل حـ

 ٌ ر الخىاظ  مسًىا بمجمىع دؼائط اللُمت الؼابلت اإلاعبلت على الخثبُذ 291/و هصا حـ. غاًت جاٍض

اإلاخىاٌظ عىه ،و في اإلالابل ًجعل حؼاب الخثبُذ اإلاعني زائىا باللُمت ألاصلُت للخثبُذ ،و 

:   زائىا بفائض اللُمت الىاججت عً العملُت  و مىه752/حـ

( 21/حـ)الليمت ألاصليت –  ( 291/حـ + 281/حـ+ )مبلغ البيع =(752/حـ)فائض الليمت 

سجل هما ًلي  :  َو

 

462 

  أو 

512 

281 

291 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

752 

.......................... جاريي الخىازل ........................

الحؼاباث السائىت عً عملُاث الخىاٌظ عً جثبُخاث 

 

ت  البىىن و الحؼاباث الجاٍض

اهخالن الخثبُخاث العُيُت 

دؼائط اللُمت عً الخثبُخاث العُيُت 

الخثبُذ اإلاعني               

فىائض اللُمت عً دطوج ألاصٌى اإلاثبخت غير اإلاالُت 

 (فائض كيمت................حسجيل عمليت الخىازل )

 

 

مبلغ البُع 

 

اهخالواث متراهمت 

 n-1دؼائط اللُمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللُمت ألاصلُت 

فائض كُمت 

                              
  1 98عالوي ، اإلاحاػبت اإلاعملت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي، اإلاطحع هفؼه ، ص  لخضط 

40، مطحع ػبم شهطه، ص (الجاهب الخعبُلي) أحمس ظطظاض ، عبس العالي مىصط،جلىُاث اإلاحاػبت العامت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي الجسًس  2
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 وهصا زلُل على دطوج 21/ ، حـ291/ ،حـ281/حـ:بدسجُل كُس الخىاٌظ الؼابم ػيرصس ول مً  -

. الخثبُذ مً اإلائػؼت

لت الؼابلت  مع حغُير بؼُغ فلغ ، و شلً   : حالت هاكص كيمت - ب  ٌسجل بىفؽ العٍط

:  و حعله في الجاهب اإلاسًً بمبلغ هاكخ اللُمت، و علُه فبن 652/  بـ حـ752/باػدبساٌ حـ

( 21/حـ)الليمت ألاصليت –  ( 291/حـ + 281/حـ+ )مبلغ البيع =(652/حـ)هاكص الليمت 

 1:و ٌسجل هما ًلي  

 

 

462 

  أو 

512 

281 

291 

652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

.......................... جاريي الخىازل ..........................

الحؼاباث السائىت عً عملُاث الخىاٌظ عً جثبُخاث 

 

ت  البىىن و الحؼاباث الجاٍض

اهخالن الخثبُخاث العُيُت 

دؼائط اللُمت عً الخثبُخاث العُيُت 

فىائض اللُمت عً دطوج ألاصٌى اإلاثبخت غير اإلاالُت 

 الخثبُذ اإلاعني              

حسجيل عمليت الخىازل عً جثبيذ عيني مع )

 (هاكص كيمت

 

 

مبلغ البُع 

 

اهخالواث متراهمت 

دؼائط اللُمت 

هاكخ اللُمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللُمت ألاصلُت 

 

 

 وهصا زلُل على دطوج 21/ ، حـ291/ ،حـ281/حـ:بدسجُل كُس الخىاٌظ الؼابم ػيرصس ول مً  -

. الخثبُذ مً اإلائػؼت

بىفؽ  (بعس اهتهاء عمطها ؤلاهخاجي) حسجل الخثبُخاث العُيُت اإلاخىاٌظ عنها و اإلاهخلىت نهائُا :مالحظت 

لت الؼابلت   العٍط

 

 

 

 

 

                              
 39، اإلاطحع هفؼه، ص( حاهب الخعبُلياٌ)أحمس ظطظاض ، عبس العالي مىصط،جلىُاث اإلاحاػبت العامت وفم الىظام اإلاحاػبي اإلاالي الجسًس  
1
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 :خالصـــت 

 

مً دالٌ زضاػدىا في هصا الفصل للخثبُخاث العُيُت حؼب ما حاء به الىظام اإلاحاػبي اإلاالي،           

وبعس اػخعطاضىا إلاذخلف اإلاعالجاث اإلاحاػبُت  اإلاخعللت بها   جىصلىا الى أن الىظام اإلاحاػبي اإلاالي كس 

عالج هلائخ عسًسة  جذخ هصا الىىع مً الخثبُخاث اال أهه ال ًذلى هصا ألادير  مً الىلائخ مً حهت 

ت التي ال جعاٌ في ظىض البىاء والخىمُت مً حهت أدطي  . ، والبِئت الاكخصازًت الجعائٍط

وهصا ما ػيخعطق الُه في الفصل الثالث مً دالٌ السضاػت الخعبُلُت حُث ػىعطف مسي          

ت لهصا الىظام اإلاحاػبي اإلاالي اإلاعبم مىص ػىت  ت اإلائػؼاث الاكخصازًت الجعائٍط ، وهصا مً 2010حاهٍع

دالٌ مخابعت ومعطفت هُفُت اإلاعالجت اإلاحاػبُت لهصا الىىع مً الخثبُخاث حؼب ما حاء به الىظام 

 .اإلاحاػبي اإلاالي 
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ييقائــــمة  لجد ول 

يIXيقائـــــمة ألاشكال 
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: مقدمة العامة

حعخبر الجصاةس مً بين الدٌو التي كامذ باحدار حغيراث وئصالحاث محاسبيت على هظامها اإلاحاسبي ، 

خين ألاخيرجين  .  وهرا في سياق ؤلاصالحاث الاكخصادًت التي عسفتها البالد خالٌ العشٍس

في اكخصادها الىطني وإلاىاهبت الخطىز الهاةل في اكخصادًاث الدٌو اإلاخلدمت جم جحدًد الىظام اإلاحاسبي 

اإلاعخمد في ئطاز خلم هظام محاسبي حدًد باالعخماد على اإلاعاًير الدوليت للمحاسبت هلاعدة إلاخخلف 

. مبادةه وجصىزاجه 

بحيث حدد الىظام اإلاحاسبي اإلاالي عدة مفاهيم حدًدة جخعلم باإلاحاسبت اإلااليت منها مبادب و طسق 

جلييم ألاصٌى ، الخصىم ، ألاعباء واإلاىخجاث و ئدزاحها في الحساباث ، ئذ أصبح ألاصل أو الالتزام 

معيازا ًجب الخليد به عىد حسجيله محاسبيا، فأصبحذ عىاصس ألاصٌى جصىف حسب مدة بلائها في 

- 02-الىيان، فان ججاوشث الدوزة اإلااليت  الىاحدة صىفذ هأصٌى زابخت وأدزحذ طمً الصىف الثاوي 

وفم مدوهت الحساباث للىظام اإلاحاسبي اإلاالي وما يهمىا مً حغيير  في دزاسدىا هره أهه بعد جطبيم 

الىظام اإلاحاسبي اإلاالي حغيرث اإلافاهيم واإلاعاًير  و كىاعد حسابه، فأصبح ألاصل ٌسمى بالخثبيذ والري 

ت  و مادًت وماليت)ًىلسم بدوزه ئلى جثبيخاث  . (معىٍى

. واكخصسها في دزاسدىا على الخثبيخاث العيييت فلط. ليل هىع مً الخثبيخاث معالجت محاسبيت خاصت به 

:  مً خالٌ ما سبم هطسح ؤلاشياليت الخاليت 

 .كيف ثتم املعالجة املحاسبية للتثبيتات العينية وفق النظام املحاسبي املالي ؟  -

مً أحل ؤلاحابت عً ؤلاشياليت السةيسيت للمىطىع والعمل على ؤلاحاطت بالجىاهب التي حشيل محاوز 

 : الفسعيت الخاليتألاسئلتهره الدزاست كمىا بطسح 

ما مفهىم الىظام اإلاحاسبي اإلاالي ؟ وما هى ئطازه العام ؟   -

 باإلاخطلباث الاكخصادًت الساهىت التي حسعى الجصاةس SCFهل حلم جطبيم الىظام اإلاحاسبي اإلاالي  -

 ئلى مىاهبتها؟

 ما مفهىم الخثبيخاث ؟ وما هي مخخلف أهىاعها ؟ -

 ما هي مساحل الدسجيل اإلاحاسبي للخثبيخاث العيييت وفم الىظام اإلاحاسبي اإلاالي ؟ -

ت  - في اإلاإسست محل  (الخثبيخاث )هيف جخم عمليت حسجيل مخخلف عىاصس ألاصٌى غير الجاٍز

ت للمياه  )الدزاست   ؟(وحدة مسخغاهم- مإسست الجصاةٍس
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 الفرضيات: 

لإلحابت عً الدساؤالث السابلت الرهس وبعد الاطالع على مجمىعت مً اإلاساحع اإلاخخصت جمىىا مً 

: صياغت حملت مً الفسطياث الخاليت

 .(اكخصاد السىق )جطبيم الىظام اإلاحاسبي اإلاالي ٌسخجيب إلاخطلباث الىظام الاكخصادي  -

لت جفىق  - حعد الخثبيخاث العيييت  جلً ألاصٌى التي ًفترض أن جبلى في حىشة اإلاإسست لفترة طٍى

 .السىت 

ت جطبم ول اللىاعد واإلافاهيم والدسجيالث اإلاحاسبيت التي حاء  - اإلاإسساث الاكخصادًت الجصاةٍس

 .بها الىظام اإلاحاسبي اإلاالي في معالجت الخثبيخاث العيييت 

  أسباب اختيار املوضوع: 

ليل عمل وبحث عملي ممهداجه ومبرزاجه لليام الباحث به، وللد واهذ عدة أسباب حعلخىا هخخاز 

: هرا اإلاىطىع

  السغبت الشخصيت في ؤلاطالع والخعمم في مجاٌ اإلاحاسبت اإلااليت . 

  كلت الدزاساث التي جىاولذ مىطىع اإلاعالجت اإلاحاسبيت للخثبيخاث العيييت في الىظام

 .اإلاحاسبي اإلاالي ، فأغلب الدزاساث واهذ على الخثبيخاث بصفت عامت  

  همحاولت لفخح آلافاق إلاً أزاد الخىسع في دزاست اإلاعالجت اإلاحاسبيت وفم الىظام اإلاحاسبي

 .اإلاالي باليسبت لعىاصس ألاصٌى بالخفصيل 

  ت والدسيير  بمساحع حٌى اإلاعالجت السغبت في ئزساء مىخبت العلىم الاكخصادًت والخجاٍز

اإلاحاسبيت ألن أغلب مرهساث جخصص جدكيم محاسبي ومساكبت الدسيير جىحصس حٌى 

 .الخدكيم واإلاساحعت

 أهداف البحث: 

: يهدف اإلاىطىع محل الدزاست ئلى محاولت ؤلاحابت عً ؤلاشياليت اإلاطسوحت ئطافت ئلى

 .محاولت ؤلاحابت عً الدساؤالث الفسعيت اإلاطسوحت والخأهد مً صحت الفسطياث -

ت  - وفم الىظام اإلاحاسبي اإلاالي ومدي اسخجابت  (الخثبيخاث)الخعٍسف بعىاصس ألاصٌى غير الجاٍز

 .هاجه ألاخيرة إلاا جبيىه معاًير اإلاحاسبت الدوليت

اإلاعالجت اإلاحاسبيت لعىاصس الخثبيخاث العيييت وفم الىظام اإلاحاسبي اإلاالي في ول الحاالث التي  -

 .(حاهب هظسي )جيىن عليها في اإلاإسست

جطبيم اإلاعالجت اإلاحاسبيت للخثبيخاث العيييت وفم الىظام اإلاحاسبي اإلاالي  في اإلاإسست  -

ت  .(حاهب جطبيلي)الاكخصادًت الجصاةٍس
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 أهمية املوضوع: 

: جخمثل أهميت اإلاىطىع فيما ًلي 

ت  -   وىهه ًخعلم بأحد أهم ميىهاث اإلايزاهيت والري جحلم به اإلاإسساث الاكخصادًت مبدأ اسخمساٍز

. وشاطها الاسخغاللي مً خالٌ اسخعمالها ألفظل طسق الخلييم واإلاعالجت وأحسً وساةل ؤلاهخاج 

 حدود الدراسة: 

: الحدود اإلاىطىعيت

جىاولذ هره الدزاست مىطىع اإلاعالجت اإلاحاسبيت للخثبيخاث العيييت وهمدخل للدزاست وضحىا 

ت ، وواهذ الخثبيخاث  مساز جطبيم الىظام اإلاحاسبي اإلاالي و مدي مالةمخه في للمإسساث الجصاةٍس

. العيييت محل الدزاست الخفصيليت ، وذلً بخبيان طسق اإلاعالجت اإلاحاسبيت لها 

: الحدود اإلاياهيت

ت، فخمحىزث  جللي هره الدزاست الظىء على جطبيم الىظام اإلاحاسبي اإلاالي في اإلاإسساث الجصاةٍس

ت للمياه التي واهذ كىاةمها اإلااليت محل  دزاسدىا اإلايداهيت في والًت مسخغاهم  بالشسهت الجصاةٍس

. الدزاست وجثبيخاتها العيييت محل اإلاعالجت

 ، أما الدزاست اإلايداهيت 2016/2017جمذ الدزاست اإلايداهيت في اإلاىسم الجامعي : الحدود الصمىيت

.   أشهس  3امخدث لحىالي 

  إلاعالجت ؤلاشياليت محل البحث معالجت علميت و مىطىعيت اعخمدها على اإلاىهج : منهجية الدراسة

 .الىظسي والخطبيلي لهره الدزاست : الىصفي الخحليلي فيما ًخص الجاهبين 

  الدراسات السابقة حول املوضوع: 

هىان عدة دزاساث سابلت في ئطاز هرا اإلاىطىع ، لىنها لم جخعمم في اإلاعالجت اإلاحاسبيت للخثبياث 

:  العيييت و التي حعخبر حصء مهم مً ميىهاث الخثبيخاث ، واكخصسها على هده الدزاساث 

دزاست بالٌ هيمىش ، الخلييم الدوزي للعىاصس اإلاادًت ودوزه في اإلاحافظت على كيمت اإلاإسست  -

ت جخصص دزاساث ماليت  في ظل الىظام اإلاحاسبي اإلاالي ، مرهسة ماحسخير في العلىم الخجاٍز

 . 2010/2011ومحاسبيت معملت ،حامعت سطيف 

 صعوبات الدراسة : 

 :جخمثل صعىباث هرا البحث في 

كلت اإلاساحع التي حعالج الخثبيخاث العيييت في حاهبها اإلاحاسبي بشيل مباشس آلن اإلاىطىع حدًث  -

 .الدزاست مً طسف حميع الباحثين في مجاٌ اإلاحاسبت

 .صعىبت الخيسيم بين الجاهب الىظسي والجاهب الخطبيلي لهرا اإلاىطىع -
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  هيكل الدراسة: 

 مً أحل معالجت ئشياليت البحث كمىا بخلسيمه ئلى زالر فصٌى  

ًدىاٌو الفصل ألاٌو دزاست الىظام اإلاحاسبي اإلاالي  مً خالٌ مبحثين ، حيث ًدىاٌو اإلابحث ألاٌو 

عمىمياث حٌى الىظام اإلاحاسبي اإلاالي، أما اإلابحث الثاوي فيخظمً اللىاةم اإلااليت ومدوهت الحساباث 

. وفم الىظام اإلاحاسبي اإلاالي 

أما الفصل الثاوي ًخعلم بمحاسبت الخثبيخاث وفم الىظام اإلاحاسبي اإلاالي وكد كسمىاه ئلى مبحثين، 

بحيث جىاٌو اإلابحث ألاٌو عمىمياث حٌى الخثبيخاث، أما اإلابحث الثاوي فلد جظمً اإلاعالجت اإلاحاسبيت 

. للخثبيخاث العيييت وفم الىظام اإلاحاسبي اإلاالي 

وأما الفصل الثالث فلد خصص للجاهب الخطبيلي إلظهاز  هيفيت اإلاعالجت اإلاحاسبيت للخثبيخاث 

جلدًم : العيييت وفم الىظام اإلاحاسبي اإلاالي على أزض الىاكع، حيث كسم ئلى مبحثين ، اإلابحث ألاٌو 

ت للمياه ،أما اإلابحث الثاوي سىحاٌو مً خالله دزاست هيفيت اإلاعالجت  عام حٌى اإلاإسست الجصاةٍس

.  في هره اإلاإسست   اإلاحاسبيت للخثبيخاث العيييت وفم الىظام اإلاحاسبي اإلاالي

 



 

I 
 

 :ملخص 

تهدف هره الدزاست إلى إبساش أهميت هوع من أهم أهواع الخثبيخاث أال وهي الخثبيخاث العينيت ، وذلك من 

خالل جبيان املفاهيم واملصطلحاث الجديدة التي جاء بها النظام املداسبي املالي واملخعلقت بالخثبيخاث 

 .العينيت ،وحسليط الضوء على  دزاست كيفيت املعالجت املداسبيت لها خسب هرا النظام

ح ما مدى جطبيق املؤسساث الاقخصاديت الجصائسيت  في الدزاست امليداهيت  على جوض يالاعخماد وقد جم 

ومن أهم النخائج . على املبادئ وقواعد املعالجت املداسبيت للخثبيخاث العينيت وفق النظام املداسبي املالي

 النظام املداسبي املالي جاء بدلول مداسبيت لبعض املشاكل املداسبيت املعاصسة املخوصل إليها أن

وذلك من أجل الوصول إلى إعداد قوائم ماليت جقدم وضعيت خقيقيت عن املؤسست ، بديث جلبي جميع 

  .اخخياجاث مسخخدمي املعلومت املاليت      

  .ثبيخاث العينيت ، النظام املداسبي املالي ، املعالجت املداسبيت الت: الكلمات املفتاحية
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:  خاثمة عامة

س الفىس اإلاداطبي ومداٌو إًجاد خلٌى للمشاول اإلاداطبيت اإلاطسوخت ،               بعد طعي الجصائس لخطٍى

ه هرا الىظام على حصء مهم مً  جىحهذ هدى جبني هظام ًخىافم مع البيئت اإلاداطبيت العاإلايت ، إلاا ًدخٍى

 .اإلاعاًير اإلاداطبيت الدوليت 

و ما ًجب ؤلاشازة  إليه أن هرا  الىظام اإلاداطبي اإلاالي بفلظفت حدًدة للمفاهيم و اإلابادئ اإلاداطبيت 

  مً بينها الليمت العادلت  الىطنيمغاًسا جماما إلاا  وان معمىال به طابلا  في ظل اإلاخطط اإلاداطبي

الخثبيخاث ،مفهىم اإلاىافع خظازة كيمت ،كيمت اإلاىفعت ،مدة اإلاىفعت ،الليمت الخبادليت ،كيمت الخدصيل ،

. الخاصت لالهخالن الخثبيخاث اإلاداطبيت الاكخصادًت، و هرا اإلاعالجت   

 أهم اإلاظخجداث التي حاء بها الىظام اإلاداطبي اإلاالي فيما ًخص إلىو مً خالٌ هرا البدث جم الخطسق 

اإلاعالجت اإلاداطبيت للخثبيخاث  ، خيث جبين ان الىظام اإلاداطبي  اإلاالي عالج  هلائص عدًدة جخص 

معالجت الخثبيخاث في اإلاخطط اإلاداطبي الىطني ، هما ال جياد جىحد  أوحه حشابه بينهما ، ألامس الري 

. حعدي حغيير أزكام الحظاباث

هيف جخم اإلاعالجت اإلاداطبيت للخثبيخاث العيييت وفم الىظام   :"و مداولت ؤلاحابت على ؤلاشياليت 

" ؟اإلاداطبي اإلاالي  

: جم الخىصل إلى الىخائج آلاجيت  

.نتائج اختبار  الفرضيات : أوال  

:   خالٌ الفصٌى الظابلت للدزاطت واهطالكا مً الفسطياث الظابلت الرهس جىصلىا إلى الىخائج الخاليت    

اكخصاد ) جطبيم الىظام اإلاداطبي اإلاالي ٌظخجيب إلاخطلباث الىظام الاكخصادي :الفرضية ألاولى 

. (الظىق 

 هره الفسطيت ألن الىظام اإلاداطبي اإلاالي لم ٌظخجيب إلاخطلباث الىظام الاكخصادي هيل جخدلملم 

بل ًىخفي جطبيله بدظهيل وججىب الخطأ والخعليد في عمليت اجخاذ اللساز للمؤطظت ومظخخدمي 

.  في الفصل ألاٌو إثباجهاللىائم اإلااليت ، وهرا ما جم 
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حعد الخثبيخاث العيييت  جلً ألاصٌى التي ًفترض أن جبلى في خىشة اإلاؤطظت لفترة :      الفرضية الثانية 

لت جفىق الظىت   .طٍى

جدللذ هره الفسطيت ألن الخثبيخاث بصفت عامت حشتري لغسض اطخخدامها  وليع بلصد البيع ، 

لت ألاحل مً خيث طبيعتها وجخظع لالهخالن ، لها وحىد مادي ملمىض ، وهرا ما جم  إذا أنها طٍى

 ٌ . إثباجه في الفصل ألاو

ت جطبم اللىاعد واإلافاهيم والدسجيالث اإلاداطبيت : الفرضية الثالثة  اإلاؤطظاث الاكخصادًت الجصائٍس

. التي حاء بها الىظام اإلاداطبي اإلاالي في معالجت الخثبيخاث العيييت 

 جدللذ هره الفسطيت وىن هرا الىظام اإلاداطبي إلصامي على اإلاؤطظاث الاكخصادًت وهرا ما كامذ به 

ت للمياه وفلا لللىاعد اإلاداطبي التي حاء بها الىظام اإلاداطبي اإلاالي ،والتي جم إثباتها  مؤطظت الجصائٍس

. مً خالٌ الفصل الثالث الخطبيلي 

:  النتائج 

:مً خالٌ ما هلدمه في هرا البدث  ًمىً اطخخالص الىخائج آلاجيت  

 ، و مبادئه جسجىص الىظام اإلاداطبي الىطني  الىظام اإلاداطبي اإلاالي حاء بىظسة مخخلفت عً طابله إن---

 على الجاهب اإلاالي و الاكخصادي بدٌ الجاهب الجبائي فلط لخىفير معلىماث مالئمت للمظخخدمين

. باإلاىثىكيت و اإلاىطىعيت جخميز و جخميز بالىاكعيت و جطبيلها ًىفس  إلى خد هبير معلىماث  ،بالدزحت ألاولى  

للخثبيخاث أهميت بالغت داخل اإلاؤطظت إلاا جدلله مً جدفلاث هلدًت مظخلبليت مً أحل طمان --- 

.بلاء اإلاؤطظت وجىطع وشاطها  

 في اإلاخطط الىطني  العيييت  هبير بين الدسجيل اإلاداطبي للخثبيخاثاخخالفأن هىان ًمىً اللٌى --- 

.اإلاداطبي و الىظام اإلاداطبي اإلاالي  

أن هىان هلص في معلىماث اإلاخطط اإلاداطبي الىطني مما ًبين  كيمت وطسوزة ظهىز ًمىً اللٌى --- 

س صىف الخثبيخاث  .هظام مداطبي مالي الري كام بخطٍى
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 في حسجيل الخثبيخاث ، إلاا حاء به مً حعدًالث فعاٌ ومالئم الىظام اإلاداطبي اإلاالي  أنًمىً اللٌى -- -

 مً شاهه جصحيذ ألاخطاء الري مً  الدسجيل اإلاداطبيطىاء على مظخىي اإلافاهيم أو الخلييم أو 

   .والىلائص التي اعترث مهىت اإلاداطبت على اإلاظخىي الىطني

أدزج الىظام اإلاداطبي في الخثبيخاث خظاباث جىطع فيها مبالغ الخثبيخاث التي لم ًخم ذهسها في --- 

 .و هى الش يء الري وان ٌعخبر مً هلائص اإلاخطط اإلاداطبي الىطني  (الحظاب اإلاخاح)الدليل اإلاداطبي

 الري وان ٌظميها شمىليت الخثبيخاث في الىظام اإلاداطبي اإلاالي ملازهت باإلاخطط الىطني اإلاداطبي--- 

ت للمياه وخدة مظخغاهمباالطدثمازاث .  وهرا ما أظهسجه لىا الدزاطت الخطبيليت في مؤطظت الجصائٍس

 : التوصيات

مً خالٌ الطسح الظابم إلاىطىع البدث جمىىا مً الخىصل إلى حملت مً الخىصياث والتي كد حعخبر 

: همىهج لدزاطت اإلاعالجت اإلاداطبيت للخثبيخاث العيييت وفم الىظام اإلاداطبي اإلاالي وهي 

ت مع مخطلباث الىظام اإلاداطبي اإلاالي لخفادي أي  - جىييف البيئت الاكخصادًت واللاهىهيت الجصائٍس

 .مشاول أثىاء الخطبيم 

س اإلاعازف والخبراث التي حظاهم في جطبيم أهثر إلاعاًير اإلاداطبت الدوليت  -  .الاهخمام بخطٍى

العمل على أن جيىن هىان ثلافت مداطبيت وذلً لفهم اللىائم اإلااليت الصادزة مً طسف  -

ً و صىاع اللسازاث   .اإلاؤطظاث الاكخصادًت وألاطساف ألاخسي واإلاظدثمٍس

م الخعاون مع الجامعاث واإلاعاهد مً  - طسوزة جدليم مخطلباث اإلاؤطظاث الاكخصادًت عً طٍس

 .أحل اإلالازبت  ما بين الجاهب ألاوادًمي والخطبيلي في البدث العلمي  
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 نموذج عن امليزانيت:(1)امللحق رقم 

مالخظت ألاصىل 
N 

ئجمالي 

N 

 (زصُد)اهخالك

N 

صافي 

N 

صافي 

ت  أصىل غحر جاٍز

فازق الاكخىاء 

ت  ألاصىل الثابخت اإلاعىٍى

ألاصىل الثابخت العُيُت 

ألاصىل الثابخت في شكل امخُاش 

ألاصىل الثابخت الجازي اهجاشها 

ألاصىل الثابخت اإلاالُت 

ألاصىل الثابخت اإلاالُت ألاخسي 

 ألاصىل يطسائب مإجلت عل

     

ت       مجمىع ألاصىل غحر الجاٍز

ت  أصىل جاٍز

مخصوهاث و مىخجاث كُد الخىفُر 

خظاباث دائىت و اطخخداماث مماثلت الصبائً 

اإلادًىىن آلاخسون 

الظسائب و ما شابهها 

خظاباث دائىت أخسي و اطخخداماث مماثلت  

ت ألاخسي  ألامىال اإلاىظفت و ألاصىل اإلاالُت الجاٍز

ىت  الخٍص

     

ت       مجمىع ألاصىل الجاٍز

     اإلاجمىع العام لألصىل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N N-1مالخظت  الخصىم  

زؤوض ألامىال الخاصت 

زأض اإلاال الصادز 

زأض اإلاال اإلاكخدب غحر اإلاظخدعي 

العالواث اإلاسجبؼت بسأض مال الشسكت 

الاخخُاػاث 

فىازق ئعادة الخلدًس 

فازق اإلاعادلت 

 الىدُجت الصافُت 

   

   اإلاجمىع  

ت  الخصىم غحر جاٍز

كسوض و دًىن مالُت 

 (مإجلت و مإوهاتها  )طسائب 

ت   دًىن أخسي غحر جاٍز

مإوهاث و مىخجاث ثابخت مظبلا 

   

ت      2مجمىع الخصىم الغحر الجاٍز

ت   الخصىم الجاٍز

مىزدون و خظاباث ملحلت 

طسائب 

 يدًىن أخس

ىت طلبُت  خٍص

   

ت      3اإلاجمىع الخصىم الجاٍز

   مجمىع عام للخصىم 



 

 

 ائج حصب الطبيعتنموذج عن حصاب النت-    أ(: 2)امللحق رقم 

  n-1الظىت  N الظىت مالخظاث 

زكم ألاعمال  

مخصوهاث اإلاىخجاث اإلاصىعت واإلاىخجاث كُد الخىفُر  حغحر

ؤلاهخاج اإلاثبذ  

ئعاهاث الاطخغالل  

   

    1ئهخاج الظىت اإلاالُت 

اث اإلاظتهلكت  اإلاشتًر

الخدماث الخازجُت والاطتهالكاث ألاخسي  

   

    2اطتهالك الظىت اإلاالُت 

   ( 2-1) =3اللُمت اإلاظافت لالطخغالل 

أعباء اإلاظخخدمحن  

الظسائب والسطىم واإلادفىعاث اإلاشابهت  

   

    4فائع ؤلاجمالي عً الاطخغالل 

اإلاىخجاث العملُاجُت ألاخسي 

ألاعباء العملُاجُت ألاخسي  

مخصصاث الاهخالكاث واإلاإوهاث  

اطخئىاف عً خظائس اللُمت واإلاإوهاث  

   

    5الىدُجت العملُاجُت 

اإلاىخىجاث اإلاالُت  

ألاعباء اإلاالُت  

   

    6الىدُجت اإلاالُت 

   ( 5+6)الىدُجت اإلاالُت كبل الظسائب

الظسائب الىاجب دفعها عً الىدُجت العادًت  

خىل الىخائج العادًت   (حغحراث)الظسائب اإلاإجلت 

مجمىع اإلاىخجاث ألاوشؼت العادًت  

مجمىع ألاعباء ألاوشؼت العادًت   

   

    7الىدُجت الصافُت ألوشؼت العادًت

 (ًؼلب بُانها)اإلاىخىجاث – العىاصس الغحر عادًت 

  (ًؼلب بُانها)ألاعباء – العىاصس الغحر عادًت 

   

      8الىدُجت الغحر العادًت 

      9الىدُجت الصافُت للظىت اإلاالُت

   خصت الشسكاث اإلاىطىعت مىطع اإلاعادلت في الىدُجت 

   * الىدُجت الصافُت للمجمىع اإلادمج

ومنها خصت ذو ألاكلُت 

خصت اإلاجمىع            

   



 

 

 

 حصاب النخائج حصب الوظيفت - ب

 

 N-1 الصنت Nالصنت مالحظت البُان  

زكم ألاعمال 

كلفت اإلابُعاث 

هامش السبذ الاجمالي 

مىخجاث أخسي عملُاجُت 

ت  الخكالُف الخجاٍز

ت  ألاعباء الاداٍز

أعباء أخسي عملُاجُت 

الىدُجت العملُاجُت 

 (م العاملحن، مخصصاث الاهخالكاث)جلدًم جفاصُل ألاعباء خظب الىىع 

مىخجاث مالُت 

أعباء مالُت 

بت  الىدُجت العادًت كبل الظٍس

الظسائب الىاجبت على الىخائج العادًت 

 (الخغحراث)الظسائب اإلاإجلت على الىخائج العادًت 

الىدُجت الصافُت لألوشؼت العادًت 

ألاعباء غحر العادًت 

اإلاىخجاث غحر العادًت 

الىدُجت الصافُت للظىت اإلاالُت 

خصت الشسكاث اإلاىطىعت مىطع اإلاعادلت في الىخائج الصافُت 

الىدُجت الصافُت للمجمىع اإلاجمد 

         منها خصت ذوي ألاكلُت 

 خصت اإلاجمع

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جدفقاث الخزينت جدول (: 3)مللحق رقما

 الطريقت املباشرة- أ

 

 

 

 

 N   الظىت اإلاالُتمالخظت   البُان

ىت اإلاخاجُت مً ألاوشؼت العلماجُت   جدفلاث أمىال الخٍص

الخدصُالث اإلالبىطت مً عىد الصبائً  

اإلابالغ اإلادفىعت للمىزدًً واإلاظخخدمحن  

الفىائد واإلاصاٍزف اإلاالُت ألاخسي اإلادفىعت  

الظسائب عً الىخائج اإلادفىعت  

  

ىت اإلاسجبؼت بالعىاصس عادًت      جدفلاث أمىال الخٍص

ىت  اإلاسجبؼت بالعىاصس الغحر عادًت      (ًجب جىطُدها)جدفلاث أمىال الخٍص

ىت  الصافُت اإلاخأجُت مً ألاوشؼت العملُاجُت     (أ)جدفلاث أمىال الخٍص

ىت اإلاخأجُت مً أوشؼت الاطدثماز  جدفلاث أمىال الخٍص

ت   اإلاسحىباث عً ئكخىاء كُم ثابخت عُيُت أو اإلاعىٍى

ت  جدصُالث عً عملُاث الخىاشل عً اللُم الثابخت عُيُت أو اإلاعىٍى

اإلاسحىباث عً ئكخىاء كُم ثابخت مالُت  

 اإلاالُت ثالخى ظُفاالفىائد التي لم جم جدصلها  عً 

الحصص وألاكظاغ اإلالبىطت مً الىخائج اإلاظخلمت           

  

ىت  الصافُت اإلاخأجُت مً ألاوشؼت الاطدثماز     (ب)جدفلاث أمىال الخٍص

ل   ىت اإلاخأجُت مً أوشؼت الخمٍى جدفلاث أمىال الخٍص

الخدصُالث في اعلاب ئصداز ألاطهم  

الحصص وغحرها مً الخىشَعاث التي جم اللُام بها  

الخدصُالث اإلاخأجُت مً اللسوض 

 حظدًداث اللسوض والدًىن ألاخسي اإلاماثلت   

  

ل  ىت اإلاخاجُت مً أوشؼت الخمٍى    (ج)صافي جدفلاث أمىال الخٍص

  جأثحراث حغحرا طعس الصسف علي الظُىلت وشبه الظُىلت  

   (ج+ب+أ)حغحر أمىال في فترة 

أمىال ومعادالتها عىد ئكفال الظىت اإلاالُت  

أمىال ومعادالتها عىد ئكفال الظىت اإلاالُت   

  

ىت خالل الفترة     حغحر أمىال الخٍص

  اإلالازبت مع الىدُجت اإلاداطبُت  



 

 

الطريقت الغير مباشرة - ب 

 N    الظىت اإلاالُتمالخظت   البُان

              

 N-1  الظىت اإلاالُت

ىت اإلاخأجُت مً ألاوشؼت العملُاجُت   جدفلاث امىال الخٍص

صافي هدُجت الظىت اإلاالُت  

:  جصحُداث مً اجل 

ؤلاهخالكاث و ألازصدة - 

حغحر الظسائب اإلاإجلت - 

حغحر اإلاخصوهاث  - 

حغحر الصبائً والحظاباث الدائىت ألاخسي - 

ادة كُمت الخىاشل الصافُت مً الظسائب  -  هلص أو ٍش

   

ىت الىاجمت عً اليشاغ      (أ)جدفلاث الخٍص

ىت اإلاخأجُت مً عملُاث الاطدثماز   جدفلاث أمىال الخٍص

مسحىباث عً ئكخىاء كُم ثابخت  

جدصُالث الخىاشل عً اللُم الثابخت 

جأثحراث حغُحر مدُؽ ؤلادماج  

   

ىت اإلاسجبؼت بعملُاث      (ب) الاطدثمازجدفلاث أمىال الخٍص

ل   ىت اإلاسجبؼت مً عملُاث الخمٍى    جدفلاث أمىال الخٍص

الحصص اإلادفىعت للمظاهمحن  

ادة زأطمال الىلدي   (اإلاىلىداث)ٍش

ئصداز اللسوض  

حظدًد اللسوض  

   

ل ىت اإلاسجبؼت مً عملُاث الخمٍى     (ج)جدفلاث أمىال الخٍص

ىت      (ج+ب+أ)حغحراث أمىال الخٍص

ىت   الاهفخاحعىد  حغحراث أمىال الخٍص

ىت عىد ؤلاكفال   أمل الخٍص

جأثحراث حغُحر العمالث ألاجىبُت  

   

ىت       حغُحرأمىال الخٍص

 

 

 

 

 

 



 

 

ألاموال الخاصت في رؤوس حغيير قائمت النموذج :(4)امللحق رقم 

زأض مالخظت   البُان

مال  

الشسكت 

عالواث 

ؤلاصداز  

فازق 

الخلُُم  

فازق 

ئعادة 

الخلُُم 

ؤلاخخُاػاث 

والىدُجت  

       N-2دطمبر 31السصُد في 

لت اإلاداطبُت   حغُحر الؼٍس

جصحُذ ألاخؼاء الهامت  

ئعادة جلُُم ألاصىل الثابخت  

ألازباح والخظائس الغحر اإلادمجت في الحظاباث في 

خظاب الىخائج  

الحصص اإلادفىعت  

اد زأض مال   ٍش

صافي هدُجت الظىت اإلاالُت  

      

       N-1دطمبر 31 السصُد في 

لت اإلاداطبُت   حغُحر الؼٍس

جصحُذ ألاخؼاء الهامت  

 جلُُم ألاصىل الثابخت  ة ئعاد

ألازباح والخظائس الغحر اإلادمجت في الحظاباث في 

خظاب الىخائج  

الحصص اإلادفىعت  

اد  زأض مال  ة ٍش

صافي هدُجت الظىت اإلاالُت 

      

       Nدٌظمبر 31 السصُد في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 في امللحق إضافتها نماذج لجداول يمكن :(5)امللحق رقم  

 جطور ألاصول الثابخت وألاصول املاليت غير جاريتجدول - أ

ً وألابىاب  اللُم ؤلاجمالُت عىد مالخظاث   العىاٍو

افخخاح الظىت اإلاالُت  

اداث  ٍش

الظىت 

اإلاالُت  

 اثئهخفاض

الظىت 

اإلاالُت  

اللُمت 

ؤلاجمالُت 

عىد ئكفال 

الظىت اإلاالُت  

ت   ألاصىل الثابخت اإلاعىٍى

ألاصىل الثابخت العُيُت  

اإلاظاهماث  

ت   أصىل مالُت أخسي غحر جاٍز

     

 

جداول إلاهخالكاث -ب

ً وألابىاب ئهخالكاث مالخظاث  العىاٍو

مجمعت في 

بداًت الظىت 

اإلاالُت  

اداث في  ٍش

مخصصاث 

الظىت اإلاالُت  

اهخفاطاث 

في العىاصس 

الخازجُت  

ئهخالكاث مجمعت 

في نهاًت الظىت 

اإلاالُت 

GOOD WILL 

ت  -  ألاصىل الثابخت اإلاعىٍى

ألاصىل الثابخت العُيُت  - 

اإلاظاهماث  - 

ت  أصىل مالُت أخسي غحر جاٍز

     

 

جداول خصائر القيمت في ألاصول الثابخت والصول املاليت غير الجاريت - ج

ً وألابىاب ئهخالكاث مالخظاث  العىاٍو

مجمعت في 

بداًت الظىت 

اإلاالُت 

ئزجفاع خظائس 

كُمت خالل 

الظىت اإلاالُت 

ئطترجاعاث في 

خظائس اللُمت  

خظائس اللُمت 

اإلاجمعت في 

نهاًت الظىت 

اإلاالُت 

GOOD WILL 

ت  -  ألاصىل الثابخت اإلاعىٍى

ألاصىل الثابخت العُيُت  - 

اإلاظاهماث  - 

ت  أصىل مالُت أخسي غحر جاٍز

     

  

 



 

 

 (فروع ومؤشصاث مشاركت)جداول املصاهماث -د

  

 اإلاشازكت  و الكُاهاثالفسوع 

 

زؤوض 

ألامىال 

الخاصت  

و منها 

زأض 

اإلاال  

كظؽ 

زأض اإلاال 

اإلادخاش 

(% )

هدُجت 

الظىت 

اإلاالُت 

ألاخحرة  

اللسوض 

والدظبُلاث 

اإلامىىخت  

الحصص 

اإلالبىطت  

اللُمت 

اإلاداطبُت 

للظىداث 

اإلادخاشة  

 

الفسوع 

 أ الكُان

 ب الكُان

 الكُاهاث

اإلاشازكت  

   1 الكُان

 2 الكُان

       

 

 جداول املؤوناث– هـ 

 

ً وألابىاب مإوهاث مالخظاث  العىاٍو

مجمعت في 

بداًت 

الظىت 

اإلاالُت  

مخصصاث 

الظىت اإلاالُت  

ئطترجاعاث 

الظىت اإلاالُت  

مإوهاث 

مجمعت في 

نهاًت الظىت 

اإلاالُت  

ت  مإوهاث خصىم مالُت غحر جاٍز

مإوهاث للمعاشاث والىاجباث اإلاماثلت  

مإوهاث الظسائب  

مإوهاث الجزاعاث   

     

     اإلاجمىع 

      

ت   مإوهاث خصىم مالُت جاٍز

مإوهاث للمعاشاث والىاجباث اإلاماثلت 

مإوهاث أخسي جسجبؽ باإلاظخخدمحن  

مإوهاث الظسائب  

 

     

     اإلاجمىع 

 

  



 

 

 

 قفال الصنت املاليتإ عند و املدينت كشف اشخحقاقاث الحصاباث الدائنت - و

ً وألابىاب إلادة عام على مالخظاث  العىاٍو

ألاكثر  

إلادة اكثر مً عام و 

 أعىام على 5

ألاكثر 

اإلاجمىع   أعىام  5لألكثر مً 

 الدائىت  الدًىن 

اللسوض  

الصبائً  

الظسائب  

اإلادًىىن آلاخسون  

     

     اإلاجمىع 

 اإلادًىتالدًىن 

ؤلاكتراطاث 

أخسي  مدًىت دًىن 

اإلاىزدون  

الظسائب  

الدائىىن آلاخسون   

     

     اإلاجمىع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Bilan Actif  (: 6)الملحق رقم  

Arrêté à : Clôture < État Définitif > 

 

Libellé Not Brut Amort / Prov Net Net (N-1) 

ACTIF NON COURANTS 

Écart d’acquisition (ou goodwill) 

Immobilisations Incorporelles 

Immobilisations Corporelles 
Terrains 

Bâtiments 

Autres Immobilisations 

Corporelles 

Immobilisations en concession 

Immobilisations en cours 

Immobilisations financiers 

Titres mis en équivalences 

Autres participations et créances 

rattachées 

Autres titres Immobilisés 

Prêts et autres financiers non  

courants 

Impôts diffués actif 

 

 

 

 

298 526 327,74 

5 531 657,00 

6 752 011,55 

285 142 659,19 

 

 

3 054 614,59 

 

 

 

 

 

3 054 614,59 

 

56 395 000,21 

 

 

 

 

 

171 419 266,91 

 

1 337 845,12 

170 081 421,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 107 060,83 

8 531 657,00 

5 414 166,43 

115 061 237,40 

 

 

3 054 614,59 

 

 

 

 

3 054 614,59 

 

56 395 000,21 

 

 

 

 

 

 

117 745 498,14 

6 631 657,00 

5 481 338,57 

105 632 502,57 

 

 

2 859 981,79 

 

 

 

 

2 659 981,79 

 

35 925 672,92 

TOTAL ACTIF NON COURANT  357 985 942,54 171 419 265,91 
186 586 675,63 

156 331 152,85 

ACTIF COURANT 
Stocks et encours 

Créances et emplois assimilés 

Clients 

Autres débiteurs 

Impôts et assimilés 

Autres Créances et emplois 

assimilés 

Disponibilités et assimilés 

Placement et autres actifs financiers 

courants 

Trésorerie  

 

 

84 145 471,92 

 

 
1 180 119 813,74 

14 066 564,57 

1 764 185,56 

 

 

 

 

 

 

 

346 764 763,23 

 

 

38 780 140,58 

 

 

499 755 353,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

486 986,11 

 

47 385 331,34 

 

 

680 364 460,07 

14 056 564,67 

1 764 185,56 

 

 

 

 

 

 

 

346 277 777,12 

 

53 505 763,66 

 

 

577 477 323,64 

13 997 972,60 

2 545 226,35 

 

 

 

 

 

 

 

305 049 313,22 

TOTAL  ACTIF  COURANT  1 626 660 709,12 537 022 480,36 1 089 838 318,76 952 575 599,47 

      

TOTAL  GENERAL  ACTIF   1 984 846 741,66 708 441 747,27 1 276 404 994,39 1 106 906 752,32 

 

 

 

 



 

 

 Bilan Passif  (7)الملحق رقم  

Arrêté à : Clôture < État Définitif > 

 

Libellé Not Amort / Prov Net 

CAPITAUX  PROPRES 

Capital émis 

Capital non appelé 

Primes et réserves/( réserves consoidées(1)) 
Ecrat de réévaluation 

Ecrat d’équivalence (1) 

Résultat net / ( Résultat net part du group (1)) 

Ecrat de réévaluation 

Ecrat d’équivalence (1) 

Résultat net / ( Résultat net part du group (1)) 

Autres capitaux propres – Report à nouveau 

Liaison inter-Unités 

Part de la société consolidante (1) 

Part des minoritaires (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196 689 805,74 

 

-480 745 270,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-46 672 605,49 

 

-171 720 907,85 

 

 

 

 

TOTAL CAPITAUX PROPRES I  -284 055 463,74 -218 393 513,34 

 

PASSIFS NON COURANT 
Emprunts et dettes financières 

 Impôts ( différés et provisionnés) 

Autres dettes non courantes 

Provision et produits constatés d’avance 

 

 

 

 

2 897 997,39 

7 591 342,18 

 

212 189 817,49 

 

 

 

2 077 997,39 

6 271 108,76 

 

156 076 653,45 

TOTAL  PASSIFS NON  COURANTS II  222 679 157,06 164 425 759,60 

PASSIFS COURANT 
Fournisseurs et comptes rattachés 

Impôts  

Autres dettes 

Trésoreries  

 

 

 

177 194 234,79 

1 056 692 269,95 

103 894 796,33 

 

 

171 703 018,90 

896 092 392,37 

95 079 094,79 

TOTAL  PASSIFS COURANTS III  1 337 781 301,07 1 162 874 506 

    

TOTAL  GENERAL  PASSIF   1 276 404 994,39 1 108 906 752,32 

 

 

 



 

 

 


