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 ملخص 

 هرا في املالية املعلىمات في  فان التحكم  ، امليزاهية في الثابتة ألاصىل  مىكع  ألهمية هظسا  

حيز  SCF،خاصة مع دخىل ( الاستثمازات) ألاصىل عناصس  تلييمل ألاساس ي العامل اللسم اصبح 

 كسازاتهم .عامال اكتصادًا مهما و جىهسيا ملساعدة املستثمسين في اثخاذ التطبيم اذ اصبح 

ات صالحبإ الليام  هره الاخيرة   على الزم السىق  اكتصاد وظهىز  العىملةالجزائس على  افتتاح ان  

 ثىفس بهدف ( IAS /IFRS) الدولية املعاًير مع وثكييفه    5791على النظام املحاسبي الىطني 

 في بما املالية للبياهات اللساءة تسهيلل ومفهىمة ومىثىكة شفافة بياهات املساهمينو   للمستثمسين،

 ،و بالتالي ثطبيم النظام املحاسبي املالي .واملالي املادي ،املعنىية  التثبيتات  ذلك

 والتلييم وثصنيف املفاهيم) التثبيتات  على عامة هظسة كدمنا العمل املتىاضع  هرا خالل من

 .(SCF املالي املحاسبي  والنظام للمحاسبة جدًدة معاًير إلى وفلا ( واملحاسبة

 :الكلمات املفتاحية

 النظام املحاسبي املالي ، التثبيتات بأهىاعه: املعنىية، املادًة، املالية، املعالجة املحاسبية

Résumé : 

Vue l’importance du poste des immobilisations dans l’actif du bilan,  la maîtrise de l’information 

financière de cette rubrique est essentielle .Le concept d’évaluation des immobilisations (investissements) 

est  devenu avec l’entrée en vigueur du SCF un facteur économique majeur et un repère conduisant les 

investisseurs dans leurs décisions. L’ouverture de l’économie algérienne à la mondialisation et 

l’avènement de l’économie de marché ont donné lieu à la nécessité de réformer les anciennes normes 

dispositions du PCN 1975 et pour les adapter aux normes internationales (IAS I FRS) et ce dans le but de 

fournir aux investisseurs, aux actionnaires des données transparentes, fiables et compréhensibles 

permettant entre autres d’avoir une lecture aisée des états financiers et notamment de la composante des 

immobilisations incorporelles ,corporelles et financières. 

Notre objectif à travers cette étude  est de donner une vue globale des immobilisations (concepts, 

typologie, évaluation et traitement comptable) en se référant aux nouvelles normes relatives au système 

comptable et financier(SCF) 

Les mots clés: le système comptable financier, les actifs (immobilisations), matériels, immatériels, 

financiers. 



 
I 

     إهداء
 

  ا علمخني وزدوي علما **ماللهم علمني ما يىفعني واهفعني ب**

، ىكذا ىاتو الكلمات لعلها تبقى خالدة ألبد اآلبدين دوِّنألأرفع قلمي بين أناملي، 
عالم مع كل األحبة ثم تشاء أن توقف  تجمعنا فيىي ساعة الزمن تدور عقاربها ل

، ولكن تبقى الذكرى ناقوسا ء بهماعقاربها لنودع ىؤالء الذين سنحت لنا فرصة اللق
 يدق في عالم النسيان.

األوان حين اكتمل جهدي المتواضع وانصب على األوراق المعدودات والذي  آنقد 
ة، أن يجعلو في عاله جل  أسأل الحق  يوم القيامة. وىا أنا ذا  علي حجَّةلي ال  حجَّ

نبيا ورسوال، وإلى كل  وسلم عليو اهلل صلىأىديو إلى كل من رضي باهلل ربا وبمحمد 
 للبالد والعباد.من يحمل في قلبو مثقال ذرة من خير 

 . الكريمة واألم الفاضل األبإلى أغلى ما أملك في الوجود 

 إلى روح أجدادي جميعهم.

شقيقة الروح ومكمن  و من سلبت القلب واتخذتو موطنا، إلى رفيقة الدرب إلى
 إلى زوجتي الفاضلة.إلى من وقفت إلى جانبي ليل نهار، األسرار، 

 .ياسين يونس، ياسمين كبدي فلذاتإلى أبنائي 



 
II 

 .وأخواتي وتيأخ ،إلى الذين تقاسمت معهم رحم أمي

 إلى كل أىلي وأقاربي.

 ومشايخي.   يوعلمني الكلمات، أساتذت إلى كل من لقنني الحرف

بوبكرعبد الباقي، مسمن  إلى الذين جمعتني بهم الصداقة األخوية والسنين الطوال
 محمد 

  -7102دفعة  - تدقيق محاسبي و مراقبة التسيير إل كل طلبة الماستر تخصص: 

 إلى كل من خانتني الذاكرة ونسيت ذكرىم.

 

 

 عجيمي علي

 

 
 

 

 

 

 

 



 
III 

 

 جلدير و شىر

 **علي أوعمذ التي وعمخً اشىر أن أوزعني رب**

 أن وجعالى جل في عاله سبحانه له والشكس ونسحغفسه، به ونسحعين نحمده هلل الحمد

 إذا الحمد ولك ثسض ى حتى زبي الحمد لك املسحىي، ألبلغ هرا الدزب لي ويسس أعانني

 السضا، بعد الحمد زضيد ولك

 

 ** وجل عس هللا يشىر لم الىاش يشىر لم مً **

 

بوبىر  الدهخور  إلى والاحترام والحقديس الشكس معاني أسمى أقدم وعسفان، امحنان بكل

 علينا يبخل مل والذي املتواضع، العمل ىذا اجناز يف بكثري ساىم الذي اهلل، وحفظ محمد 
 البحث.ىذا  اجناز يف البالغ األثر هلا كان واليت بتوجيهاتو القيمة، إطالقا

كل من و  .املذكرة ىذه مناقشة قبوهلم على املناقشة جلنة أعضاء اشكر أن يفوتين ال كما
 .بعيد من أو قريب من سواء البحث ىذا إلعداد ساعد

 

 عجيمي علي

 

 

 
 



 
IV 

 الصفحت الفهرش العام

 I إلاهداء

 III الشىر

 IV املحخوياث فهرش

ٌ  كائمت  VI الجداو

 VI ألاشياٌ كائمت

 VI كائمت امللحم

 أ العامت امللدمت

ٌ  الفصل  10 للخثبيخاث املحاصبيت املعالجت9 ألاو

 10 ملدمت الفصل

 ٌ  12 املعىويت الخثبيخاث املبحث ألاو

ٌ  املطلب  12 املعىويت الخثبيخاث حسجيل وطريلت مفهوم9 ألاو

 13 املعىويت الخثبيخاث جرداملطلب الثاوي9 

 01 (املاديت) العيييت الخثبيخاث9 الثاوي املبحث

ٌ  املطلب العيييت الخثبيخاث حعريف9 ألاو  01 

 01 العيييت للخثبيخاث املحاصبي الدسجيل9 الثاوي املطلب

 02 املاليت الخثبيخاث9 الثالث املبحث

ٌ  املطلب  02 املاليت الخثبيخاث ومىوهاث مفهوم9 ألاو

 03 املاليت الخثبيخاث املحاصبي الدسجيل9 الثاوي املطلب

 07   -الخسىيات – السنة نهاية أعمال: السابع املبحث

ٌ  املطلب  07 الخثبيخاث اهخالن ألاو

 12 الحثبيحات قيمة خسائس: الثاني املطلب

 17 الفصلخاجمـت 

 18 املالي املحاصبي للىظام العام الاطار9 الثاوي الفصل             

 18 ملدمت الفصل

ٌ  املبحث  21 املالي املحاصبي الىظام إلى مدخل9 ألاو

ٌ  املطلب  21 الجديد املالي املحاصبي الىظام وشأة9  ألاو



 
V 

 21 املالي املحاصبي الىظام جطبيم مجاٌ و حعريف9  الثاوي املطلب

 22 املالي املحاصبي الىظام أهداف9 الثالث املطلب

 24 املالي املحاصبي الىظام خصائص و مميزاث9  الرابع املطلب

ٌ  املحاصبيت املعالجت9 الثاوي املبحث  املالي املحاصبي الىظام حضب الثابخت لألصو

 الجديد
26 

ٌ  املطلب ٌ 9 ألاو  26 املعىويت ألاصو

ٌ 9 الثاوي املطلب  27 العيييت ألاصو

ٌ 9 الثالث املطلب  28 (املاليت الخثبيخاث)  املاليت ألاصو

 الدوليت املرجعيت و املالي املحاصبي الىظام بين املحاصبي الخوافم اثر9 الثالث املبحث

 30 املحاصبيت املعالجت في

 30 سابقا املطبق املحاسبي املخطط مع مقازنة املالي املحاسبي النظام مزايا: ألاول  املطلب

 31 للخثبيخاث املحاصبيت املعالجت في املحاصبي للخوافم الايجابيت ألاثار9 الثاوي املطلب

 33 للخثبيخاث املحاصبيت املعالجت في املحاصبي لخوافم الضلبي الاثر9 الثالث املطلب

 36 الفصل خاجمت

 37 الفصل الثالث الدراصت الخطبيليت                        

 37 ملدمت الفصل

ٌ  املبحث  38 البطالت عً للخامين الوطني للصىدوق  عام جلديم9 الاو

ٌ  املطلب  38 البطالت عً للخامين الوطني بالصىدوق  الخعريف 9الاو

 38 الصىدوق  مهام9  الثاوي املطلب

 41 الخوزيع و الخىظيم9 الثالث املطلب

ٌ  املحاصبيت املعالجت9 الثاوي املبحث  42 لألصو

ٌ  املطلب ٌ  املحاصبيت املعالجت9  ألاو  42 املعىويت لألصو

ٌ  املحاصبيت املعالجت9 الثاوي املطلب  45 العيييت لألصو

 48 املاليت للخثبيخاث املحاصبيت املعالجت9 الثالث املطلب

 51 حاالث دراصت9  الثالثا املبحث

ٌ  املطلب ٌ 9 ألاو  51 املعىويت الخثبيخاث أو ألاصو



 
VI 

ٌ 9  الثاوي املطلب  50 العيييت الخثبيخاث أو ألاصو

ٌ 9  الثالث املطلب  51 املاليت ألاصو

 55 الفصل خاجـمـــــــت

ـــــــــــت العامت ــــ ـــــ  56 الخاجـمـــــــــــــــــ

 58 املراجع تكائم

 61 امللحم 

 

 ٌ  فهرش الجداو

 ٌ ٌ  ركم الجدو  الصفحت عىوان الجدو

 11 العيييت الخثبيخاث عىاصر مخخلف ومدة معدٌ 10

11  ٌ  40 وواالتها و الجهويت املديرياث جدو

 

 

 فهرش ألاشياٌ

 الصفحت الشيلعىوان  ركم الشيل

 10 -1- الصىف حضاباث 10

 02 املالي املحاصبي الىظام حضب املاليت الخثبيخاث 02

 24 املالي املحاصبي الىظام مىوهاث 12

13 
 للووالت البطالت عً للخامين الوطني للصىدوق  الخىظيمي الهييل

 الجهويت
41 

 فهرش امللحم

 الصفحت امللحمعىوان  ركم الشيل

ٌ  امليزاهيت 12  61 1104 لضىت الاصو

 62 1104 لضىت الخصوم امليزاهيت 13

05  ٌ  63 الىخائج حضاباث جدو

06  ٌ  64 الاهخالواث جدو

 



 امللدمت العامت

 أ
 

 مقدمت :

للد عسفذ املمازست املحاسبيت حغيرا كبيرا مع الخطىزاث الاكخصادًت و الاحخماعيت على مس العصىز في             

املحيط الري كاهذ حسخعمل فيه ،ففي ظل الىاكع الاكخصادي الجدًد الري اهجس عىه جحىالث كثيرة في العالم 

ت بين  عاحساع زكعتها ، وكرلك حعدد و جىى و التي ظهسث مالمحه مً خالل جطىز الخجازة و  املعامالث الخجاٍز

الى اهدشاز هىع حدًد مً الشسكاث العمالكت ذاث البعد الدولي ، مما أدي للمطالبت بخىحيد و  باإلطافتالدول 

 جلٍسب ممازساث املحاسبيت مً خالل حسهيل عمليتي السكابت و الاجصال عبر مخخلف فسوعها في العالم.

سس دوليت أمً هرا املىطلم بدأث بعع الجهىد في اواخس السبعيىاث مً اللسن املاض ي لىطع            

الاخيرة لخحليم الخىافم للمحاسبت على مسخىي العالم جمثلذ في املعاًير املحاسبت الدوليت ، بحيث تهدف هره 

ت البيييتباكصاء الحىاحص كما حسمح  ،مخخلف ألاهظمت املحاسبت الدوليت و  الخجاوس بين ، و بهرا فهي الخجاٍز

الشفافيت، املصداكيت، ) ججبر املإسساث على حعدًل كشىفاتها املاليت بما ًخالءم و مخطلباث املحيط الدولي 

و جماشيا مع الاهفخاح الاكخصادي العالمي الري باشسجه كثير مً الدول و منها  .كابليت ملازهت املعلىماث املاليت(

و  ،السىق اكخصاد  ئلى هىملت و الري ظهس حليا مً خالل الاهخلال مً الاكخصاد املىحالجصاةس و مىاكبتها للع

الاججاه  ئلى ئطافتاملىظمت العامليت للخجازة ئلى كرلك اجفاكيت الشساكت مع الاجحاد الاوزبي و الاهظمام املسجلب 

ت بالبيئت املح ،هحى الخىصصت اسبيت الدوليت ، لرلك جم باث مً الظسوزي ادماج البيئت املحاسبيت الجصاةٍس

ليسخجيب  5791ني مىر طهيكلت الىظام املحاسبي الجصاةسي الري كان ٌعخمد على املخطط املحاسبي الى  ةاعاد

س  للمخطلباث الساهىت و بالخالي اعخماد الىظام املحاسبي املالي املخىافم مع معاًير املحاسبت الدوليت و الخلاٍز

 .IAS/IFRSاملاليت الدوليت   

محاسبي  في مجال اللطاع املحاسبي الى حخميت اهتهاج هظامالجصاةس  تهاجبى الاصالحاث التي  ثو للد أد            

ت الاهدماج ، ًخىافم مع العىملت الاكخصادًت واملاليتمالي حدًد  مما ٌسهل على املإسساث الاكخصادًت الجصاةٍس

ىبي املباشس املخمثل في الشسكاث املخعددة الجيسياث،      في الاكخصاد العالمي، وسهىلت اوسياب الاسدثماز ألاح

كيفيت و أمام خظم هره الخغيراث ومالها مً أزس على مكىهاث امليزاهيت العامت للمإسساث وخاصت فيما ًخعلم ب

س املحاسبيت و املاليت  تاملعالج لت اعداد الخلاٍز  كيفيت وكرا ،وفلا للىظام الجدًداملحاسبيت بصفت عامت و طٍس

حسليط الظىء على  هرا سىحاول  و مً خالل بحثىاللمإسست،  كبيرة أهميت ذاث حعخبر التي جلييم ألاصىل 

لت جلييمها و كيفيت معالجتها وفم للىظام املحاسبي املالي الجدًد و اسدىادا   ئلىدزاست الخثبيخاث مً حيث طٍس

 الخاليت : إلاشكاليتما سلف ذكسه سابلا جم طسح 

 لخثبيخاث محاطبيا و ذلك في ظل النظام املحاطبي املالي الجدًد؟كيف جخم معالجت ا

 وجىدزج جحذ هره إلاشكاليت الدساؤالث الخاليت:

 خصىصياجه؟ أهم هي وما الجدًد، املالي املحاطبي النظام حىهس ًكمن فيما 

 من الحظاباث مدوهت طير جخم وكيف النظام، لهرا املاليت املخسحاث إعداد ًخم أطاض أي على 

 خالله؟



 امللدمت العامت

 ب
 

 ت، العينيت بالخثبيخاث هقصد ماذا  النظام؟ هرا ظل في املحاطبيت معالجتها جخم وكيف و املاليت املعنٍى

 

 فسضياث البحث:

   مبدةيا على سىعخمد فاهىا الفسعيت ألاسئلت على إلاحابت حسهيل كصد و املطسوحت إلاشكاليت مً اهطالكا           

 :لدزاسدىا مىطللا خكىن س والتي الخاليت الفسطياث 

 د الدوليت للمعاًير وفقا حدًد مالي محاطبي لنظام الجصائس اعخماد نإ  في فسص املؤطظتمن  ًٍص

 .املعلىماث املحاطبيت حىدة جحظين وكرا العاملي الاهدماج مكاطب حعظيم

 املاليت الحقيقيت الىضعيت معسفت على القساز مخخري ملظاعدة النظام هرا  مخسحاث حاءث 

 .للمؤطظت

 ادة في فعال بشكل ٌظاهم الدوليت املحاطبت جطبيق  فيما ًخص املحاطبي إلافصاح فاعليت ٍش

ت العينيت الخثبيخاث  .املؤطظاث في واملعنٍى

 : املىضىع أهميت

 الخىميت جحليم هحى الدولي والسعي املسخىي  على الجصاةسي  الاكخصاد اهفخاح خالل مً املىطىع هرا أهميت جبرش

 بين مً واحدة املخخلفت بأشكالها املحاسبت حعخبر ئذ ،وألادواث الىساةل مً مجمىعت جخطلب التي الاكخصادًت

 الدوليت. املحاسبيت املعاًير وجكيفها مع ئصالحها ًجب التي الىساةل هره

 دواعي اخخياز املىضىع:

مكً املىطىع هرا هخخاز حعلخىا دوافع عدة جىحد  .وذاجيت مىطىعيت اعخبازاث ئلى جلسمها ٍو

  الدزاساث بين السبط في حساهم والتي املىطىع هرا في امليداهيت الدزاساث كلتدواعي مىضىعيت:  -1

ت ت الخطبيليت داخلو  الىظٍس  .املإسساث الجصاةٍس

 دواعي ذاجيت: -2

 لىا ٌسمح ، كما أهه* الخدكيم املحاسبي*وهى أال اخخصاصىا طمً ًدخل املخخاز املىطىع 

س  .املهىيت الحياة في لىاسىدا  لخكىن  املجال هرا الراجيت في معازفىا بخطٍى

  الاستراجيجي البعد بمىاطيع ًخعلم ما لكل الخاص امليىل. 

 منهج البحث:

كيفيت معالجت الخثبيخاث محاسبيا بغسض عسض  جماشيا مع طبيعت هرا املىطىع سيسخخدم املىهج الىصفي،

 في ظل الىظام املحاسبي املالي الجدًد.

 



 امللدمت العامت

 ج
 

بها:جقظيم الدزاطت   وجبٍى

 : ل ى فص تزالز مً أحل إلاحابت على ئشكاليت الدزاست فلد ازجأًىا جلسيم البحث ئلى

اهطالكا مً حياشتها الى الخىاشل عليها بجميع اهىاعها  عالت املحاسبيت للخثبيخاثاملالى  ألاول  الفصل جىاولىا في 

ت او عيييت او املاليت و هرا باسخعمال الىظام املحاسبي املالي الجدًد و حصأهاه على ازبعت مباحث  سىاء املعىٍى

 زةيسيت 

 مباحث زالر خالل  مً وذلك الجدًد املالي املحاسبي الىظام دزاست فيه اما الفصل الثاوي  اسخعسطىا   

 أما واملميزاث الخصاةص و املبادب، ألاهداف املفهىم، و اليشأة فيه هدىاول  الىظام لهرا مدخال ٌعخبر أولها :زةيسيت

ازاز الخىافم مع  هخطسق  زم دفاجسه، و الىظام هرا املحاسبي وفم العمل جىظيم سنري  الثاوي املبحث ًخص فيما

  الثالث، املبحث خالل مً هرا و املعاًير الدوليت 

ت ، العيييت الخثبيخاث مً لكل املحاسبيت للمعالجتجطبيليت   دزاست فخظمً الثالث  الفصل أما            و  املعىٍى

يشطس ، املالي املحاسبي الىظام حسب املاليت  بخلدًم الصىدوق  ألاول  املبحث  استهل مباحث زالر ئلى بدوزه ٍو

الثالث  املبحث اما  ،ملعالجت املحاسبيتكيفيت جطبيم اخصصىاه  الثاوي أما، كعيىت البطالت عً للخامين الىطني

 جخعلم بكيفيت الدسجيل املحاسبي لعملياث محاسبيت مسجبطت بالحساب العام للخثبيخاث.  دزاست حاالث ىاجىاول
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 ملدمت 

خؿاباث  و جصىف طمً زالر خؿاباث عئِؿُت و هي  اإلاجمىعت الثاهُت جصىف الخثبُخاث في  

الىاكعت جدذ عكابت اإلااؾؿت )ختى ولى لً جىً مالىت لها هما في  و اإلاالُت اإلااصًت،الخثبُخاث اإلاعىىٍت 

الاهخالن والخؿائغ عً خالت الخجهحزاث اإلادصلت بىاؾؼت بًجاع الخمىٍل(، هظا بطاؿت بلى خؿاباث 

هي ؤصٌى معىىٍت ؤو ماصًت ؤو مالُت  على اجها الخثبُخاحو اهؼالكا مً هىا ًمىىىا ان وعغؿ كُمت الخثبُخاث.

ض عً الؿىت.  جـل في خُاػة اإلااؾؿت لـترة جٍؼ

 -2-(: حساباث الصىف 1لشيل )ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SCFاملصدز: مً إعداد العالب باالعخماد على كائمت حساباث الىظام املحاسبي املالي 

 

 

 

: 20الصنف 
األصول الثابتة 

التثبيتات()  

20 
ادلعنويةالتثبيتات   

27 
 تثبيتات مالية أخرى

26 
 مسامهات وحسابات دائنة

23 
 التثبيتات اجلاري إجنازها

22 
 التثبيتات يف شكل امتياز

21 
 التثبيتات العينية

28 
 اهتالك التثبيتات

29 
 خسائر القيمة عن التثبيتات
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 1الحساباث املسخخدمت في هرا املبحث واهذ والخالي:

 كائمت الحساباث:

 الخثبيخاث املعىويت: -20

 بسمجياث املعلوماجيت وما شابهها. -204مصازيف الخىميت اللابلت للخعويس.       -203

 الامخياشاث والحلوق املمازلت، زخص، عالماث. -205

 جثبيخاث معىويت ؤخسى. -208فازق الاكخىاء.                          -207

 الخثبيخاث العيييت:  -21

 عملياث تهيئت وجسجيب ألازاض ي. -212ألازاض ي.                              -211

 ميشأث جلىيت، معداث وؤدواث صىاعيت. -215مباوي.                                 -213

 جثبيخاث عيييت ؤخسى. -218

 جثبيخاث في شيل امخياش. -22

 جثبيخاث كيد إلاهجاش: -23

 جثبيخاث معىويت كيد إلاهجاش. -237جثبيخاث عيييت كيد إلاهجاش.           -232

 ظلباث الخثبيخاث.حسبيلاث مدفوعت عً  -238

 مساهماث وديون مسجبعت باملساهماث: -26

 سىداث مساهمت ؤخسى. -262سىداث الفسوع.                      -216

 سىداث مساهمت ملومت بواسعت املعادلت )الخيافؤ(. -265

 دفعاث مسخحلت على سىداث املساهمت غير املحسزة. -269

 جثبيخاث ماليت ؤخسى: -27

 ملثبخت ألاخسى غير السىداث املثبخت الخاصت بيشاط املحفظت.السىداث ا -271

 سىداث مثبخت خاصت بيشاط املحفظت. -273سىداث ممثلت لحم الديً.           -272

 اللسوض والحساباث الدائىت الخاصت بعلد إيجاز الخمويل. -274

 حساباث دائىت ؤخسى. -276ودائع وهفاالث مدفوعت.           -275

 داث مسخحلت على السىداث املثبخت غير محسزة.حسدي -279

 اهخالن الخثبيخاث. -28

 خسائس الليمت عً الخثبيخاث.  -29
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 (Immobilisations Incorporelles: الخثبيخاث املعىويت )املبحث ألاول 

ضةالغؾمُتالعضصللض  :الخثبُخاإلاعىىي  2009 ماعؽ 25-19 عغؿخالجٍغ

علىإّجهإصللابلللخدضًضػحرهلضًىػحرماصي،مغاكبىمؿخعملـُةػاعؤوكؼتهالعاصًت،واإلالصىصمنهمثالاإلادالجالخ

ـخىمُتخللمىه تاإلاىدؿبت،والعالماث،وبغامجاإلاعلىماجُتؤوعزصاالؾخؼالالألزغي،وؤلاعـاءاث،ومصاٍع حاٍع

 حُلالؾخؼالاللخجاعي.

 الخثبيخاث املعىويتاملعلب ألاول: مفهوم وظسيلت حسجيل 

I- املفهوم 

( والتي monétaire non actif( الخثبُذ اإلاعىىي هى ؤصل ػحر هلضي )IAS 38خؿب اإلاعُاع اإلاداؾبي )

لِـ لها وحىص ماصي ملمىؽ، مغاكبت ومؿخعمل مً ػغؾ اإلااؾؿت، في بػاع وكاػها العاصي مثل 

ت...الخ، ومً ق  غوغ الاعتراؾ بها:قهغة اإلادل، خلىق الخإلُف، بغاءة الازتراع، العالماث الخجاٍع

 بطا واهذ مً اإلادخمل ؤن جإحي بخضؿلاث اكخصاصًت مؿخلبلُت. -

 بطا وان باإلميان كُاؽ جيلـت ألاصل بكيل صاصق. -

 جلُُم اخخماٌ اإلاىاؿع الاكخصاصًت بىاءا على جىكعاث مضعوؾت. -

 

II -  حسجل الخثبيخاث املعىويت 

 الخثبُخاث اإلاعىىٍت )ػحر اإلااصًت(: ًخـغع بلى:  20حسجل في خــ/ 

ف الخىمُت اللابلت للخثبُذ.203  . مصاٍع

 . بغمجُاث اإلاعلىماجُت وما قابهها.204

 . الامخُاػاث والخلىق اإلامازلت، البراءاث، والغزص، والعالماث.205

 . ؿاعق الكغاء.207

 1. الخثبُخاث ألازغي ػحر اإلااصًت.208
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 1جسد الخثبيخاث املعىويت:املعلب الثاوي: 

I– حعسيف جسد الخثبيخاث 

بن حغص الخثبُخاث اإلاعىىٍت ًخم بىــ ؤؾلىب الجغص الخاص بالخثبُخاث العُيُت، مع مالخـت 

ؤن بعع ألاصٌى )مثل قهغة اإلادل وؿاعق الاكخىاء( ال تهخلً وفي خالت اهسـاض كُمتها جسصص لها 

زالٌ زؿاعة عً اهسـاض اللُمت ػحر كابلت لالؾترحاع. بن )ن.م.م( ًىص ي باهخالوالخثبُخاث اإلاعىىٍت 

مضًىا  6812ؿترة ال جخجاوػ عكغون ؾىت. بن حسجُل كؿؽ الاهخالن ًيىن في جهاًت الؿىت ًجعل 

)خـ/ زؿائغ اللُمت عً جثبُخاث  290)خـ/ اهخالن جثبُخاث معىىٍت( ؤو الخؿاب  280والخؿاب 

 معىىٍت( صائىا.

 هظهغ: 20مً الخؿاباث الـغعُت للخؿاباث 

 203- ف الخىمُت اللابلت للخ  ثبُذ: مصاٍع

 وحسجل في كُضًً: 

ف )مجمىعت -1اللُض ( مضًىا 6حسجل ألاعباء خؿب الؼبُعت خُث ًجعل ؤخض خؿاباث اإلاصاٍع

وخؿاب بىً ؤو صىضوق ؤو صائىىن صائىا. وبطا ما جىؿغث في هظه ألاعباء الكغوغ اإلادضصة في )ن.م.م( 

 العخباعها جثبُخاث معىىٍت، عىضها وسجل اللُض الثاوي والخالي:

ف جؼىٍغ مثبخت( مضًىا باألعباء اإلاعخبرة ؤصىال معىىٍا، وخؿاب  203ًجعل الخؿاب  -2ضاللُ )مصاٍع

 )خؿاب ؤهخاج مثبذ ألصٌى معىىٍت( صائىا. 731

ف عاصًت في الؿىىاث اإلاالُت  ًظهغ الىـام اإلاداؾبي اإلاالي ؤن ألاعباء التي ؾبم ؤن سجلذ همصاٍع

ش الخم، هما خضص الىـام اإلاداؾبي اإلاالي في  الؿابلت ما ًمىً صمجها في جيلـت الخثبُخاث اإلاعىىٍت في جاٍع

ف البدث والخؼىٍغ ؤصىال معىىٍت، والخالي: 14-121اإلااصة  ت باعخباع مصاٍع  الكغوغ الظغوٍع

ف. -  ؤهه ًمىً جلُُم هظه اإلاصاٍع

ف  ؤن - الىُان ًىىي وٍمخلً اللضعة الخلىُت واإلاالُت وػحرها إلجمام العملُاث اإلاغجبؼت بمصاٍع

 الخىمُت والخؼىٍغ ؤو اؾخعمالها ؤو بُعها.

ف طاث صلت بعملُاث هىعُت مؿخلبلُت جىؼىي على خـىؾ هبحرة  - ؤن جيىن هظه اإلاصاٍع

 لخدلُم مغصوصًت قاملت.
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ف الخؼىٍغ   1اإلاثبخت:الدسجُل اإلاداؾبي للمصاٍع

XX 6-  خـ/ ألاعباء 

 خـ/ البىً ؤو الصىضوق  53 -512

ف الخؼىٍغ  مصاٍع

--------------  //--------------- 

ف جؼىٍغ مثبخت 203  خـ/ مصاٍع

 خـ/ بهخاج مثبذ ألصٌى معىىٍت 731

ف جؼىٍغ  جثبُذ مصاٍع

xxxx 

 

 

 

xxxx 

 

 

xxxx 

 

 

 

xxxx 

 

  بغامج ؤلاعالم آلالي:  -204الخؿاب 

 خالخان:وهىان 

مضًىا  204قغاء خلىق اؾخسضام البرامج لـترة مدضصة: في هظه الخالت هجعل الخؿاب  -1الخالت 

 ( صائىا.204بخيلـت قغاء البرامج مع حعل ؤخض خؿاباث بىً ؤو مىعصو الخثبُخاث )خـ/ 

 خالت بهخاج البرامج مً كبل اإلااؾؿت: وحسجل العملُت في كُضًً والخالي: -2الخالت 

ف ؤلاهخاج في الخؿاباث اإلاىاؾبت مً اإلاجمىعت  -1اللُض وبصىعة عاصًت مع حعل  6حسجل مصاٍع

 الخؿاب اإلاىاؾب، هلضًاث ؤو صائىىن... صائىا.

 2صائىا. 731مضًىا بخيلـت بهخاج البرامج مع حعل الخؿاب  204هجعل الخؿاب  -2اللُض 
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II - :1الدسجيل املحاسبي 

 :خالت الاكخىاء 

 ؤلاعالم آلالي بغامجخـ/ 204

 جثبُخاث -مىعصوخـ/  404

 قغاء بغامج ؤلاعالم آلالي

 جثبُخاث -مىعصوخـ/  404

 البىًخـ/  512

 كُض الدؿضًض

xxxx 

 

 

xxxx 

 

 

xxxx 

 

 

xxxx 

 

  :خالت ؤلاوكاء الضازلي 

 بغامج ؤلاعالم آلالي وما قابههاخـ/ 204

 بهخاج اللُم الثابخت اإلاعىىٍتخـ/  731

 بغامج معلىماجُت صازلُت جىلُض

xxxx 

 

 

 

 

xxxx 

 

  الامخُاػاث والخلىق اإلامازلت والبراءاث والغزص والعالماث: 205الخؿاب : 

ٌسجل هظا الخؿاب اإلابالؽ التي جضؿعها اإلااؾؿت هدلىق للؼحر هدُجت لخملىها )ؤو بًجاعها( لبراءاث 

ت بلى ػحر طلً. ازتراع وعزص وعالماث ػىعها ؤو ؤهخجها الؼحر، هدلىق الخإلُف  والعالماث الخجاٍع

جدضص مضة الاهخلاء مً هظا الىىع مً ألاصٌى بمضة الخعاكض خُث ػالبا ما حهخلً على هــ اإلاضة هما 

 ؤّهه كض بخعغض بلى هلص في اللُمت.

ًيىن اللُض اإلاداؾبي لهظا الخؿاب مً زالٌ الدسجُل مً الجاهب اإلاضًً مىه مبلؽ قغاء ألاصل ؤو 

 2(.51/53في العلض في ملابل الجاهب الضائً مً الخؿاباث اإلاالُت )الخؿاباث  مبلؽ الـاهغ 
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 1الدسجُل اإلاداؾبي:

 

 الامُخاػاث والغزص والبراءاث والعالماثخـ/ 205

 جثبُخاث -مىعصوخـ/  404

 ؿاجىعة قغاء الامخُاػاث والغزص

--------------  //--------------- 

 جثبُخاث -مىعصوخـ/  404

 البىًخـ/  512

 كُض الدؿضًض

xxxx 

 

 

 

xxxx 

 

 

xxxx 

 

 

 

xxxx 

 

  2: ؿاعق الاكخىاء:207الخؿاب 

 ؤعي ؤن ًلؿم هظا الخؿاب والخالي:

 : ؿغق الاكخىاء.2070الخؿاب 

 : مدل ججاعي.2071الخؿاب 

( لم ًسصص خاؾا زاصا باإلادل الخجاعي عػم ؤهمُت مثل هظه بضاًت وكحر بلى ؤن )ن.م.م .1

ت وهظلً ما حاء في اإلااصة  مً )ن.م.م( ؤن اإلادل  2-121ألاصٌى للماؾؿت الـغصًت الجؼائٍغ

 الخجاعي هى جثبُذ معىىي.

مً اللاهىن الخجاعي اإلادل الخجاعي والخالي: "حعض حؼء مً اإلادل الخجاعي ألامىاٌ  78للض عغؿذ اإلااصة 

ىلىلت اإلاسصصت إلاماعؾت وكاغ ججاعي. وَكمل اإلادل الخجاعي بلؼاما لعمالئه وقهغجه. هما ٌكمل اإلا

ؾائغ ألامىاٌ ألازغي الالػمت الؾخؼالٌ اإلادل الخجاعي هعىىان اإلادل والاؾم الخجاعي والخم في ؤلاًجاع 

ت ول طلً ما لم ًىص  على زالؾ طلً". واإلاعضاث وآلاالث والبظائع وخم اإلالىُت الصىاعُت والخجاٍع

ف اإلاصؼلخاث اإلاداؾبُت، ؿلض عغؾ اإلادل الخجاعي  ؤما )ن.م.م( وفي اإلالخم الثالث الخاص بخعٍغ

)خُث اؾخسضم في اليسخت العغبُت مصؼلح ألامىاٌ ولِـ اإلادل الخجاعي( والخالي: "العىاصغ اإلاعىىٍت 

وبصعاج في صؿاجغ اإلاداؾبت مىـصلحن مً اإلادل الخجاعي )بما ؿيها خم الىغاء( التي ال جيىن مىطىع جلضًغ 

ف ػحر واضح.  في اإلاحزاهُت وحؿاهم في ببلاء وكاغ الىُان وجؼىٍغ ػاكخه اليامىت". ؤعي ؤن هظا الخعٍغ

                                                                 
1- Ali Sahraoui, Comptabilité financière cours et exercices corrigés, Copyright berti édition, 

Alger, 2011, p 52.     
 .71ايل، مرجع سبق ذكره، ص عبد الرمحان عطية، احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب ادل -2
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( هي ؿلؽ العىاصغ اإلاعىىٍت للمدل Le fond commercialمداؾبُا ؿةّن اإلالصىص باإلادل الخجاعي )

قهغة اإلادل، خم ؤلاًجاع ؤما ألاصٌى اإلااصًت مً وبصـت زاصت ما ًلي: العمالء، الاؾم الخجاعي، 

 ، بل حسجل بالخؿاباث الخاصت بها.2071بظاعت ومعضاث ؿةّجها ال حسجل في الخؿاب 

 1الدسجُل اإلاداؾبي:

 :خالت ؿاعق الاكخىاء اإلاىحب 

 ؾعغ الكغاء ؤهبر مً اللُمت الصاؿُت لألصٌى باللُمت العاصلت.

 ؿاعق الاكخىاء خـ/ 207

 ألاصٌى     خـ/ 2/3/4/4

 خـ/ الضًىن  1/4

 خـ/ البىً 512

 بصماج قغهت مع ؿهىع ؿاعق الاكخىاء مىحب

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

 :خالت ؿاعق الاكخىاء ؾالب 

 ؾعغ الكغاء ؤصؼغ مً اللُمت الصاؿُت لألصٌى باللُمت العاصلت.

2/3/4/4  ٌ  خـ/ ألاصى

 ؿاعق الاكخىاء خـ/ 207

 خـ/ الضًىن  1/4

 البىًخـ/  512

 بصماج قغهت مع ؿهىع ؿاعق الاكخىاء ؾالب

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

  --------مً ول ؾىت لؿىىاث العمغ ؤلاهخاجي 31/12 -------

 ؿاعق الاكخىاء خـ/ 207

 خـ/ بًغاصاث ػحر عاصًت 77

جىػَع ؤلاًغاص الىاجج عً ؿاعق الاكخىاء الؿالب على العمغ 

 ؤلاهخاجي لألصٌى اإلاخعللت به

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

                                                                 
 .  46مرخويف هناء، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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  الخثبُخاث اإلاعىىٍت ألازغي: 208الخؿاب : 

ٌسجل هظا الخؿاب اللُم الثابخت اإلالمىؾت وػحر اإلاضعحت في الخؿاباث الؿابلت في ملابل خؿاباث 

 الؼحر ؤو الخؿاباث اإلاالُت.

 خالت زغوج ؤخض الخثبُخاث اإلاعىىٍت: -

الثابخت ػحر اإلااصًت جدضص بالـغق بحن كُمت ؾعغ البُع  ألاعباح ؤو الخؿائغ الىاججت عً الخىاٌػ عً اللُمت

ملضعة واللُمت اإلاداؾبُت لألصل وجضعج مداؾبُا في خؿاباث ؤلاًغاصاث )في خالت جدلُم ؿائع(، 

ؿىائض اللُمت على اإلاسؼوهاث ألاصٌى اإلاثبخت ػحر مالُت ؤو في خؿاباث ألاعباء )في  752الخؿاب الـغعي 

 1هىاكص كُمت عً زغوج ألاصٌى اإلاثبخت ػحر مالُت. 652الخؿاب الـغعي  خالت جدلُم هلص اللُمت(،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .  243خلضر عالوي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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 : الخثبيخاث العيييت )املاديت(املبحث الثاوي

مً اإلاعاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ألاصٌى العُيُت، خُث حهضؾ هظا  16زصص اإلاعُاع عكم  للض

 اإلاعُاع بلى جىطُذ اإلاعالجت اإلاداؾبُت للممخلياث واإلايكأث واإلاعضاث 

 املعلب ألاول: حعسيف الخثبيخاث العيييت

خثبُخاث اإلاعىىٍت وهي الخثبُخاث العُيُت هي اإلاىحىصاث اإلالمىؾت زالؾ ما قهضها ؤزىاء الخؼغق بلى ال

 جخمثل زصىصا في اإلامخلياث واإلااؾؿت التي جمخلىها بما:

ت. -  بلصض اؾخسضامها في بهخاج الؿلع والخضماث ؤو بلصض جإححرها للؼحر ؤو ألػغاض بصاٍع

 1وٍخىكع وٍـترض ؿيها ؤن ًخم اؾخسضامها زالٌ ؤهثر مً ؿترة. -

ضة الغؾمُت العضص   الخثبُذ العُني ؤّهه: 2009ماعؽ  19وللض عغؿذ الجٍغ

ت،  ؤصل عُني ًدىػه الىُان مً ؤحل ؤلاهخاج، وجلضًم الخضماث، وؤلاًجاع، والاؾخعماٌ ألػغاض بصاٍع

 2والظي ًـترض ؤن حؿخؼغق مضة اؾخعماله بلى ما بعض مضة الؿىت اإلاالُت.

ابها اإلاداؾبت اإلاعملت وؿلا للىـام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض على هما عغؿخه الضهخىعة هىام حمعت في هخ

 ؤن الخثبُخاث العُيُت هي:  

ؤصٌى ملمىؾت جدىػها اإلااؾؿت بؼغض ؤلاهخاج، ؤو جلضًم زضماث، ؤو ؤلاًجاع، ؤو الاؾخسضام ألػغاض 

ت وٍـترض ؤن جخعضي مضة اؾخعمالها الؿىت اإلاالُت الىاخضة.  3بصاٍع

I -  4الخثبيخاث العيييت: 21الحساب 

خؿب هص الىـام اإلاداؾبي اإلاالي الخثبُخاث العُيُت ؤو ألاصٌى اإلالمىؾت وهي اإلامخلياث ؤو مىحىصاث 

 اإلااؾؿت اؾخدضزذ ؤو ػىعث لالؾخسضام اإلاؿخلبلي واؾدثماع.

 وٍخـغع هظا الخؿاب بلى:

 211 .ألاعاض ي 

 212 .عملُاث جغجِب وتهُئت ألاعاض ي 

 213 .البىاءاث 

                                                                 
1- Les normes comptable internationales, IAS/IFRS, Les pages bleues, 2008, p 30.  

 .      8، ص مرجع سبق ذكره، 2009مارس  25، الصادرة يف 19اجلريدة الرمسية/ العدد اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  -2

، ديوان ادلطبوعات IFRS/IAS- 2009/2010هوام مجعة، احملاسبة ادلعمقة وفقا للنظام احملاسيب ادلايل اجلديد وادلعايري احملاسبية الدولية  -3
 .      40، ص 2010اجلامعية، 

 .243سبق ذكره، ص  حلضر عالوي، مرجع -4
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 215 .اإلايكأث الخلىُت، اإلاعضاث وألاصواث الصىاعُت 

 218 .الخثبُخاث العُيُت ألازغي 

 آلُت ؾحر الخؿاباث: 

 ألازاض ي: 211الحساب  -1

خؿب اإلاـهىم اإلاداؾبي، جسخلف اإلاعالجت اإلاداؾبُت لألعاض ي خؿب هىعها وػغض اؾخعمالها ؿلض 

 هجض:

 ا ؤخيام مداؾبت اإلاسؼون.ؤعاض ي مىحه للبُع خُث حعالج بصـتها مسؼوهاث وجىؼبم عليه -

ؤعاض ي وحضث لؼغض اؾخؼالٌ باػنها لىحىص مىاحم ؿيها بلى ػحر طلً خُث حؿمى في اإلاداؾبت  -

 باإلالالع وهظا الىىع مً ألاعاض ي ًسظع ألخيام الاهخالن.

ؤعاض ي وحضث بؼغض بكامت ؤعاض ي صىاعُت وهىا ؤوحب الىـام اإلاداؾبي اإلاالي طغوعة الـصل  -

 بنى ألن ألاعض هىا ػحر كابل لالهخالن بعىـ اإلابنى.بحن كُمت ألاعض واإلا

وجلُم جيلـت ألاعض بجمُع الىـلاث التي صغؿً لؼغض الخصٌى عليها وججهحزها لالؾخسضام )ؾعغ 

 الكغاء، هـلاث الدسجُل والعلىص، جيالُف تهُئت ألاعض هخيالُف هضم مبنى كضًم... الخ(.

 عملياث جسجيب وتهيئت ألازاض ي: 212الحساب  -2

ٌسجل هظا الخؿاب ألاخضار التي ال جضزل طمً جيلـت اكخىاء ألاعاض ي هدـغ آباع مُاه الؿلي خُث 

عملُاث جغجِب وتهُئت  212ٌعالجه الىـام اإلاداؾبي اإلاالي والخثبُخاث في خض طاتها وجضزل طمً خؿاب 

 ألاعاض ي.

 بىاءاث: 213حساب  -3

 الخضؿم الىلضي وجخظمً جيلـت اإلاباوي:هي ول العلاعاث اإلاؿخدضزت واإلالخيُاث لؼغض جدؿحن 

 ؾعغ الكغاء في خالت الاكخىاء الجاهؼ. -

في خالت ؤلاوكاء مً اإلااؾؿت هـؿها )هـلاث العماٌ، جيالُف اإلاىاص اإلاؿخعملت، جيالُف  -

اإلاهىضؾحن وجغازُص البىاء.....( ؤي مجمىع الخيالُف مً بضاًت الخـغ بلى الدكضًض النهائي 

 للمبنى.

 كاء مً الؼحر، ولـت الخعاكض.في خالت ؤلاو -

 جسهيباث جلىيت عخاد ومعداث صىاعيت: 215حساب  -4

جخمثل في معضاث صىاعُت وجغهُباث جلىُت التي ًصعب ؿصلها عً ألاعض ؤخُاها هكبياث العخاص 

 اإلاسخلـت اإلاخعللت باإلهخاج.
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 كيم زابخت ؤخسى:  218حساب  -5

ئاث، معضاث الىلل، ؤزار مىخب، معضاث مىخب، عىض الاهلظاء: اإلايكأث العامت وؤعماٌ الترجِب وتهُ

 1معضاث بعالم آلي، ؤػلـت اللابلت لالؾترحاع... .

 الدسجيل املحاسبي للخثبيخاث العيييت:املعلب الثاوي: 

I - :2حالت الاكخىاء 

ًجب كُاؽ ألاصٌى الثابخت اإلالمىؾت عىض الاعتراؾ بها هإصل مبضئُا على ؤؾاؽ جيلـتها، وجخظمً 

اإلامخلياث والخجهحزاث واإلاعضاث وزمً قغائها، الظي ًخظمً الغؾىم الجمغهُت وطغائب الكغاء جيلـت 

ػحر كابلت لالؾترحاع وؤي جيالُف ًمىً ؤن جيؿب مباقغة بلى الخجهحز ألاصل اإلاـلىص، وَؿختر ألي 

 . زصم ججاعي ؤو جسـُع في اللُمت للىصٌى بلى ؾعغ الكغاء

II-      :حالت إلاوشاء ؤو الخصييع داخل املؤسست ذاتها 

بن جيلـت الخثبُخاث اإلااصًت التي جلىم اإلااؾؿت بةوكائها ؤو جصيُعها صازلُا، وػبلا للىـام اإلاداؾبي 

اإلاالي جخظمً ول جيالُف العمالت واإلاىاص ألاولُت، وول الخيالُف اإلاباقغة الضازلُت في عملُت ؤلاوكاء ؤو 

طاؿت بلى الخيلـت اإلاخىكعت لخـىًُ الخثبُذ بعض اهلظاء عمغه ؤلاهخاجي ؤو ولـت ججضًض الخصيُع باإل 

 مىكع.

III - :حالت الحصول على ألاصل في شيل إعاهت اسدثماز 

هي ؤلاعاهاث التي ٌؿخـُض منها الىُان مً ؤحل اهدؿاب ممخلياث معُىت ؤو إعاهاث الخجهيز:  131

 بوكائها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 .  243خلضر عالوي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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 (Immobilisations Financièresالخثبيخاث املاليت ): املبحث الثالث

 ٌعبر هظا الخؿاب عً بؾهاماث اإلااؾؿت في عئوؽ ألامىاٌ الكغواث ألازغي، 

 املعلب ألاول: مفهوم ومىوهاث الخثبيخاث املاليت

 مفهوم الخثبيخاث املاليت -1

ؤعخبر الىـام اإلاداؾبي اإلاالي هظا ؤلاؾهام هإصٌى زابخت ليىهه ًضع مىاؿع اكخصاصًت مؿخلبلُت  خُث

 إلااؾؿت ألزغ مً صوعة مالُت وهىا جىمً صـت الثباث.

 مىوهاث الخثبيخاث املاليت -2

 (: الخثبُخاث اإلاالُت خؿب الىـام اإلاداؾبي اإلاالي2الكيل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCFاملصدز: مً إعداد العالب بىاء على كائمت حساباث الىظام املحاسبي املالي 

 

 التثبيتات المالية

المالي  النظام المحاسبي  

حـ/ المساهمات والديون الدائنة الملحقة بمساهمات: 02  
Participations et créances rattachées à des 
participations: 

. سندات الفروع ادلنتسبة261  
Titres de filiales 

. سندات ادلسامهة األخرى262  
Autres titres de participation 

. سندات ادلسامهة ادلقومة بواسطة ادلعادلة )ادلؤسسات ادلشاركة(265   
Titres de participation évalues par équivalences  

. الديون الدائنة ادللحقة مبسامهات اجملمع266  
Créances rattachées à des participations groupe 

. الديون الدائنة ادللحقة مبسامهات خارج اجملمع267  
Créances rattachées à des participations hors  
groupe 

. احلسابات الدائنة ادللحقة بشركات يف حالة ادلسامهة268  
 

. عمليات الدفع الباقية الواجب القيام هبا عن سندات ادلسامهة غري 269
 مسددة.
 
 

حـ/ تثبيتات مالية أخرى 02  
Autres immobilisations financières: 

السندات ادلثبتة األخرى غري السندات ادلثبتة التابعة لنشاط احلافظة. 271  
Autres immobilisation 

. السندات اليت متثل حق الدين الدائن )السندات والقسائم(272  
Titres immobilisés autres que les titres 
immobilisés de l'activité de portefeuille 

لنشاط احملافظة . السندات ادلثبتة التابعة273  
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 

التمويل -. القروض واحلسابات الدائنة ادلرتتبة على عقد إجيار274  
. الودائع والكفاالت ادلدفوعة275  

. احلسابات الدائنة وادلثبتة276  
. ما بقي من عمليات الدفع الواجب القيام هبا عن السندات ادلثبتة 279

ري ادلسددة غ  
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 املعلب الثاوي: الدسجيل املحاسبي الخثبيخاث املاليت

ال ًسظع هظا الخؿاب بلى اهخالن على ػغاع باقي الخثبُخاث ولىً ًسظع بلى زؿائغ في اللُمت 

 باألؾىاق اإلاالُت وبخضاثها.العجباػه اإلاباقغ 

مىغع  715بلى  73مىغع  715والؿىضاث هما عغؿها اإلاكغع الجؼائغي مً زالٌ اللاهىن الخجاعي )اإلااصة 

( هي الضًً على الجهت التي ؤصضعتها ومضًىهُت للمخدصل عليها ملابل حؼء مً زابذ ٌعخبر هـائضة 80

 1لخظُه عالوة ؤلاصضاع وهي كابلت للخضاوٌ.على الضًً وحؼء مخؼحر مغجبؽ بضزل اليكاغ خؿب ما ج

في حاهبه اإلاضًً ولـت اكخىاء )ؤو كُمت ؤلاؾهام( ؾىضاث اإلاؿاهمت وهظلً الخؿاباث  26ًخللى الخؿاب 

 الضائىت اإلاغجبؼت بخلً الؿىضاث ًخـغغ هظا الخؿاب بلى:

I -  املساهماث والديون الدائىت امللحلت بمساهماث: 26الحساب 

ب عً بؾهاماث اإلااؾؿت في عئوؽ ؤمىاٌ الكغواث ألازغي، خُث اعخبر الىـام ٌعبر هظا الخؿا

اإلاداؾبي اإلاالي هظا ؤلاؾهام هإصٌى زابخت ليىهه ًضع مىاؿع اكخصاصًت مؿخلبلُت للماؾؿت ألهثر مً 

 2صوعة مالُت واخضة وهىا جمىً صـت الثباث.

 3آليت سير الحساباث:

 سىداث الفسوع املىدسبت: 261حساب  -1

الؿىضاث التي جملىها اإلااؾؿت في الـغوع الخابعت لها ؤي الـغوع التي جدىػ ؿيها وؿبت هبحرة مً  هي

اإلاؿاهمت وجيىن مغجبؼت بؿلؼت اللغاع، خُث حعخبر ؾلؼت اللغاع مً ؤهم ما في اإلاىطىع العخباع 

 الكغهت ؿغع )جابعت(.

ت في قغواث لِـ لها ؾىضاث اإلاؿاهماث ألازغي: هي الؿىضاث التي جدىػها اإلااؾؿ  -262 - ؤ

 اعجباغ ؾابم معها.

ؾىضاث اإلاؿاهمت اإلالىمت بىاؾؼت اإلاعاصلت )اإلااؾؿاث اإلاكاعهت(: هي جلً الؿىضاث  265 - ب

 اإلادصلت هدُجت بُع ؾلعت معُىت لكغواث مغجبؼت مع اإلااؾؿت البائعت بعالكت قغاهت.

جخم صازل الكغواث في الخؿاباث الضائىت اإلالخلت بمؿاهماث اإلاجمع: هي اإلاعامالث التي  266 - ث

هــ اإلاجمىعت، خُث جغبؼها عالكت حؿاهمُت واإلاعامالث اإلاخمثلت في قغاء ؾىضاث مً ؿغع 

 صازل اإلاجمىعت ؤو مسخلف معامالث ؤلاكغاض التي جخم صازل هاجه اإلاجمىعت.

                                                                 
 .  256خلضر عالوي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .  58حواس صالح، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 .257خلضر عالوي، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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الخؿاباث الضائىت اإلالخلت بمؿاهماث اإلاجمع: ًمثل هظا الخؿاب ألاصٌى اإلاالُت التي  267 - ر

 عامالث بحن الكغواث لىً زاعج اإلاجمىعت التي جيخمي بليها.جسص اإلا

الضائىت اإلالخلت بكغواث في خالت مؿاهمت: وَسجل هظا الخؿاب اإلاعامالث  الخؿاباث 268 - ج

التي جخم في قيل آزغ مً اإلاؿاهمت. وجخللي هظه الخؿاباث في الجاهب اإلاضًً ولـت اكخىاء )ؤو 

كُمت ؤلاؾهام( ؾىضاث اإلاؿاهمت وهظلً الخؿاباث الضائىت اإلاغجبؼت بخلً الؿىضاث في ملابل 

ىت(.الخؿاباث اإلاالُت )خؿ  اباث الخٍؼ

 حالت جلييم سىداث املساهمت -2

وفي خالت جلُُم الؿىضاث اإلاؿاهمت، ؿةّن ؿىائع ؤو هىاكص اللُمت حسجل همىخىحاث ؤو ؤعباء مً 

 زالٌ الخؿابحن:

 ؿاعق الخلُُم عً ألاصٌى اإلاالُت، هىاكص اللُمت. 665 - ؤ

 ؿاعق الخلُُم عً ألاصٌى اإلاالُت، ؿىائع اللُمت. 765 - ب

 جىاٌػ عً ؾىضاث اإلاؿاهمت، ؿةّن ألاعباح والخؿائغ مً الخىاٌػ حسجل مً زالٌ الخؿابحن: وعً

 الخؿائغ الصاؿُت مً الخىاٌػ عً ألاصٌى اإلاالُت. 667 - ث

 .ألاعباح الصاؿُت مً الخىاٌػ عً ألاصٌى اإلاالُت 767 - ر

 Autres immobilisations financières1جثبيخاث ماليت ؤخسى:  27الحساب  -3

ألاصٌى اإلاالُت مً ماؾؿت بلى ؤزغي وطلً خؿب الكيل اللاهىوي للماؾؿت وػبُعت وكاػها جسخلف 

وَعالج هظا الخؿاب الخثبُخاث اإلاالُت ألازغي التي لم ٌؿبم الخؼغق بليها في الخؿاباث الؿابلت، ًخـغع 

 هظا الخؿاب بلى:

 2آليت سير الحساباث: -1

 داث املثبخت الخابعت لليشاط الحافظت:السىداث املثبخت ألاخسى غير السى 271الحساب  - ؤ

الؿىضاث مً ػحر ؾىضاث اإلاؿاهمت اإلاثبخت ليكاغ الخاؿـت هي الؿىضاث التي ال جىىي اإلااؾؿت ؤو 

ٌؿعها بُعها في ألاحل اللصحر وكض ًخعلم ألامغ بؿىضاث اؾخلؼم خُاػها اإلاؿخضًم ؤهثر مما ًغػب ؿُه، 

 في ملابل مضًىهُت واهذ مىطع قً في الخدصُل.ًخم اكخىاءها ؤخُاها هؿىضاث وؤخُاها ؤزغي 

 ًلُض في الجاهب اإلاضًً مً هظا الخؿاب كُمت اكخىاء الؿىضاث ملابل الجاهب الضائً: 

 

 
                                                                 

 .  260خلضر عالوي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .  261خلضر عالوي، مرجع سبق ذكره، ص   -2
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 (.51/53الحساباث املاليت )حساباث  - ب

 (.      41الصبائً املشىون فيهم )مً الحساب  - ث

  السىداث التي جمثل حم الديً الدائً )السىداث واللسائم(:  272الحساب 

الؿىضاث التي جمثل خم الضًً الضائً جخمثل في الؿىضاث التي حعؼى خم اإلاضًىهُت لخاملها إلاضة جـىق 

الضوعة اإلاالُت الىاخضة، بدُث ٌعخبرها اإلاالً )الخائؼ عليها( ؤصٌى مالُت ولىً طو صبؼت زاصت بؿبب 

في اؾخلبالها هإصٌى مالُت صائمت ًلُض مبلؼها في الجاهب اإلاضًً مً هظا الخؿاب ملابل الجاهب هِخه 

لت الخصٌى عليها.   51/53الضائً للخؿاباث اإلاالُت )الخؿاباث   ( ؤو بؼٍغ

  الؿىضاث اإلاثبخت الخابعت ليكاغ الخاؿـت: 273الخؿاب 

ؤصىلها ؤو حؼء منها في مدــت ؾىضاث  ًخمثل وكاغ الخاؿـت باليؿبت للماؾؿت ما في اؾدثماع ول

ليي حؿخمض منها مً ألامض الؼىٍل ؤو اللصحر، مغصوصًت مغطُت وٍماعؽ هظا اليكاغ صوهما جضزل في 

 حؿُحر اإلااؾؿاث اإلادخاػة ؾىضاتها. 

  اللغوض والخؿاباث الضائىت اإلاترجبت على علض بًجاع جمىٍل:   274الخؿاب 

بمىحب ؤخيام حعاكضًت جلتزم اإلااؾؿت بملخظاها بإن جىلل بلى بن اللغوض هي ؤمىاٌ مؿضصة للؼحر 

ؤشخاص ػبُعُحن ؤو معىىٍحن اؾخعماٌ وؾائل الضؿع إلاضة معُىت، ؿالخؿاباث الضائىت اإلاىاؾبت 

 لإلًجاعاث اإلاؼلىب اؾخالمها في بػاع علض بًجاع جمىٍل هي بمثابت كغوض ممىىخت.

 :   274الدسجُل اإلاداؾبي لخؿاب 

 سجُل عملُت البُع والاعتراؾ باللغض.ؤوال: ًخم ح

 زاهُا: بزباث ؤلاًغاص وجدصُل ألاكؿاغ الؿىىٍت.

  وصائع  165الىصائع والىـاالث اإلاضؿىعت: هما ؾبم وؤن عؤًىا في الخؿاب  275الخؿاباث

وهـاالث ملبىطت مً ػغؾ اإلاؿخـُض مً العىصغ مدل الظمان، ؤما ؿُما ًخعلم بهظا 

ث اإلاضؿىعت هي اإلابالؽ التي جضؿعها اإلااؾؿت في ملابل هـالت العىصغ الخؿاب ؿالىصائع والىـاال 

 مدل الظمان.

 وَعخبر هظا الظمان بمثابت ؤصل طو كُمت وؿبُا ألّهه في ؤػلب ألاخُان ًخعضي الضوع اإلاداؾبُت الىاخضة.

الُت ًلُض مبلؽ الىصائع في الجاهب اإلاضًً مً هظا الخؿاب ملابل الجاهب الضائً مً الخؿاباث اإلا

 (.51/53)الخؿاباث 

ًخم جغصُض هظا الخؿاب ملابل الخؿاباث اإلاالُت، عىض كغاع اإلااؾؿت بعحاع العىصغ مدل الظمان 

 وفي ملابل العىصغ هـؿه بطا كغعث اإلااؾؿت الاخخـاؾ به بصـت جهائُت.
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  الخؿاباث ألازغي اإلاثبخت: الخؿاباث الضائىت ألازغي اإلاثبخت والتي ال ًمىً  276الخؿاب

 صيُـها في الـئاث الؿابلت هإوعاق اللبع ػىٍلت ألاحل ؤو اللغوض للؼحر.ج

 مثال: اللغوض التي جمىدها للؼحر ألهثر مً صوعة مالُت ؿىائض معُىت.

ًلُض مبلؼها في الجاهب اإلاضًً مً هظا الخؿاب ملابل الجاهب الضائً مً الخؿاباث اإلاالُت 

 خؿاباث ؤزغي صائىت. 467مً الخؿاب  ( ؤو في ملابل الجاهب الضائ51/53ً)الخؿاباث 

  ما بلي مً عملُاث الضؿع الىاحب اللُام به عً الؿىضاث اإلاثبخت ػحر اإلاؿضصة: 279الخؿاب 

كض ًخم اكخىاء ؾىضاث لم جدغع بعض في بػاع قغوغ حعاكض مدضصة، ؿِسجل هظا الخؿاب خم 

 اإلااؾؿت عىض صؿعها إلابلؽ الاكخىاء في اهخـاع الدؿلُم الـعلي.

ًلُض مً الجاهب اإلاضًً مً هظا الخؿاب مبلؽ الؿىضاث اإلاغػىب في اكخىائها في ملابل الجاهب الضائً 

 ( عىض الىعض بكغاء الؿىضاث اإلاثبخت ػحر اإلاؿضصة.51/53مً الخؿاباث اإلاالُت )الخؿاباث 

 اإلاعُىت. وعىض اؾخالم الؿىضاث ًخم جغصُض هظا الخؿاب في ملابل ؤخض خؿاباث اللُم الثابخت اإلاالُت

  ؾىضاث اإلاؿاهمت اإلالىمت بىاؾؼت اإلاعاصلت: 265الخؿاب 

م اإلاكاعهت، طمً بػاع بعضاص الخؿاباث اإلاضمجت  جضعج اإلاؿاهماث في الىُاهاث خالت الاهضماج عً ػٍغ

لت اإلاعاصلت وٍمثل هظا الخؿاب ؾىضاث اإلاؿاهمت التي جـهغ في خؿاباث الىُاهاث اإلاضمجت  خؿب ػٍغ

 لىم اإلاعاصلت.خالت اإلاكاعهت وج

خالت الـغق اإلاىحب: ًـهغ هظا الخؿاب بلُمت ؿائع اللُمت للؿىضاث اإلالىمت بمعاصلت عً  - ر

 وؿم اللُض الخالي:  107ؾعغ الكغاء ٌسجل في الجاهب الضائً للخؿاب 

 خـ/ ؾىضاث اإلاؿاهمت ملُمت باإلاعاصلت  265

 خـ/ ؿاعق اإلاعاصلت 107

م اإلاكاعهت        بصماج الىُان ؽ عً ػٍغ

xxxx 

 

 

xxxx 

خالت الـغق الؿالب: ًـهغ هظا الـغق في خالت وان ؾعغ الكغاء ؤعلى مً اللُمت ؤلاحمالُت  - ج

 . 107للؿىضاث اإلالىمت باإلاعاصلت عً ؾعغ الكغاء، وَسجل في الجاهب اإلاضًً للخؿاب 

 خـ/ ؿاعق اإلاعاصلت 107

 خـ/ ؾىضاث اإلاؿاهمت ملُمت باإلاعاصلت 265

م اإلاكاعهت        بصماج الىُان ؽ عً ػٍغ

xxxx 

 

 

xxxx 

 

  الضؿعاث الباكُت للدؿضًض عً ؾىضاث اإلاؿاهمت ػحر اإلاؿضصة: 269الخؿاب 
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ًمثل هظا الخؿاب في خالت الدؿضًض الجؼئي خلىق مصضع ؾىضاث اإلاؿاهمت على ملخني هظه الؿىضاث 

 )اإلااؾؿت( باللُمت الباكُت واحبت الضؿع 

  اللغوض والخلىق اإلاترجبت على علض ؤلاًجاع الخمىٍلي: ًمثل هظا الخؿاب خم  274الخؿاب

الخىاٌػ عً اللُم الثابخت، في بػاع ؤلاًجاع الخمىٍلي، وٍيىن اللُض اإلاداؾبي للعملُت وهإّهه 

بإصل زابذ مالي وٍمثل خله لضي  -اإلاخىاٌػ عىه في بػاع الخعاكض -ٌؿدبضٌ ؤصله الثابذ اإلااصي

 ؿخـُض في بػاع الخعاكض اإلا

  وصائع وهـاالث مضؿىعت: ٌكمل ما ًلي: 275الخؿاب 

 عىض صؿع مبلؽ الظمان: في هظه الخالت ًخم بزباث عملُت الضؿع  - ح

 عىض اؾترحاع مبلؽ الظمان: وٍخم بزباث طلً مداؾبُا وؿم اللُض الخالي: - ر

خت على ملخني هظه الؿىضاث ًمثل هظا الخؿاب في خالت الدؿضًض الجؼئي خلىق مصضع الؿىضاث اإلاثب

 )اإلااؾؿت( باللُمت الباكُت واحبت الضؿع 

   -الدسوياث –: ؤعمال نهايت السىت املبحثالسابع

بّن اللُم الثابخت بؼبُعتها ؾىاء اإلالمىؾت ؤو ػحر اإلالمىؾت ما عضي ألاصٌى اإلاالُت جخعغض بلى جلص في 

كُمتها هدُجت الاؾخعماٌ الضائم والخأول وهدُجت الخؼىع الخىىىلىجي )الخلاصم(، مً زالٌ هظه ألاؾباب 

لت الاهخالن اإلاغزص مً ؤحل جدمُل الضوعاث  1اإلاداؾبُت في اللُمت. جلجإ اإلااؾؿت بلى اعخماص ػٍغ

 اهخالن الخثبيخاث املعلب ألاول 

I-  اهخالن الخثبيخاث:  28حسابAmortissement des immobilisation 

باإلطاؿت بلى  21وٍخـغع هظا الخؿاب بلى خؿاباث ؿغعُت خؿب هــ مؿخىي جـصُل الخؿاباث 

 .  22الخؿاب 

 amortissement des immobilisations incorporellesاهخالن الخثبيخاث املعىويت  280 - ؤ

  amortissement des immobilisations corporellesاهخالن الخثبيخاث العيييت  281 - ب

 amortissement des immobilisationsاهخالن الخثبيخاث املوطوعت موطع امخياش  282 - ث

mises en concession 

ن الخثبُخاث وفي اإلالابل حسجل اهخال 28جلُض اهخالواجالخثبُخاث في الجاهب الضائً للخؿاب 

 .68مسصصاث الاهخالن هإعباء في الجاهب اإلاضًً لخؿاب اإلاسصصاث الخؿاب 

                                                                 
 .  266حلضر عالوي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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وفي خالت الخىاٌػ عً عىاصغ ألاصٌى ؤو هؼع ملىُتها ؤو ػوالها اإلاعىض عىه ؤو ػحر اإلاعىض عىه )بؾلاػه 

 اإلاعني. 21و ؤ 20وبهماله( ؿةّن خؿاباث الاهخالواث اإلاخعللت بها جدٌى بلى خؿاباث 

ؾىت، بال بطا واهذ  20تهخلً الخثبُخاث اإلاعىىٍت على ؤؾاؽ مضة هـعُتها خُث ؤن هظه اإلاضة ال جخجاوػ 

غها في مالخم الىكىؾ اإلاالُت  .هىان خاالث اؾخثىائُت وحب جبًر

حعسيف الاهخالن: إن الاهخالن هو اهخفاض كيمت الاسدثمازاث هديجت الاسخخدام ؤو الخأول ؤو  -1

 اللدم.

ف  - ؤ ؿلض عغؾ الاهخالن والخالي: "الاهخالن  7-121: ؤما الىـام اإلاالي اإلاداؾبي وؿم اإلااصة 1حعٍغ

هى اؾتهالن اإلاىاؿع الاكخصاصًت اإلاغجبؼت بإصل عُني ؤو معىىي، وٍخم خؿابه هعبء بال بطا وان 

 مضمجا في اللُمت اإلاداؾبُت ألصل ؤهخجه الىُان لىـؿه".

ف  - ب الخثبُذ الظي ًلخؼع مً الىخائج هـحر زضماجه اإلاؿخسضمت في : "هى الجؼء مً جيلـت 2حعٍغ

 1وكاغ اإلااؾؿت ختى في ػُاب ألاعباح وفي ول ؾىت مالُت وابخضاء مً بضاًت حكؼُله".

 : الخثبيخاث اللابلت لالهخالن ومدتها -2

 الخثبُخاث جبلى عمىما كبلت لالهخالن مع بعع الخصىصُاث:  

 ًؼة وحعالج هال على خضه في اإلاداؾبت ختى ولى جّم اكخىائها حكيل ألاعاض ي واإلاباوي ؤصىال مخما

معا، ؿالبىاءاث هي ؤصٌى كابلت لالهخالن بِىما حعض ألاعاض ي على العمىم ؤصىال ػحر كابلت 

 لالهخالن.

 ؤعاض ي الاؾخؼالٌ مثل اإلاداحغ واإلالالع التي تهخلً  حؿدثنى مً ألاعاض ي ػحر اللابلت لالهخالن

 هـغا للللع والاؾخسغاج الظي ًؼغؤ عليها.

 .باليؿبت إلاضة اهخالن 2ال ًؼبم ؤي اهخالن على الخثبُخاث اإلاالُت ػحر زاطعت لالهخالن عمىما

ه ًمىً الخثبُخاث وعىص للماؾؿت وهُـُت اؾتهالهها للمىاؿع الاكخصاصًت لهظه الخثبُخاث وػحر ؤهّ 

 ؤن هلضم هماقغ مضة الاؾخعماٌ التي ًؼبلها مداؾبت الظغائب والتي هبُنها في الجضوٌ الخالي:

 

 

 

 

 
                                                                 

 .    11، ص 2010كتوس عاشور، دراسة الصنف الثاين "التثبيتات"، حماضرات ألقيت بادلركز اجلامعي بالشلف،   -1
 .12، ص 2012خالف حممد، دروس يف مقياس التسيري احملاسيب ادلايل، الوحدة الثانية، ادلدية،  -2
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 (: معضٌ ومضة مسخلف عىاصغ الخثبُخاث العُيُت1الجضوٌ )

 اإلاعضٌ اإلاضة الخثبُخاث

 % 4بلى  2مً  ؾىت 25و  50ما بحن  البىاءاث

 % 20بلى  10مً  ؾىىاث 10و 5ما بحن  اإلاعضاث وألاصواث الصىاعُت

 % 25بلى  20مً  ؾىىاث 5و  4ما بحن  معضاث الىلل

 % 10 ؾىىاث 10 ؤزار مىخب

معضاث اإلاىخب ومعضاث ؤلاعالم 

 آلالي

 % 20بلى  10مً  ؾىىاث 10و  5ما بحن 

 .  12، ص 2012اإلاصضع: زالف مدمض، صعوؽ في ملُاؽ الدؿُحر اإلاالي، اإلاضًت، 

 ؤهميت حساب الاهخالن:  -3

ٌعخبر الاهخالن مً ؤهم مصاصع جمىٍل الاؾدثماعاث، ؿهى ٌؿمذ للماؾؿت بالخصٌى على 

 اؾدثماعاث حضًضة حعىض الاؾدثماعاث التي جّم اهخالهها بصىعة ولُت ولم حعض صالخت لالؾخسضام.

 ظسق وؤساليب الاهخالن: -4

الؿىىي، منها ما ؾمذ كاهىن  جىحض عضة ؤؾالُب الهخالن الخثبُخاث ؤي لخؿاب كؿؽ الاهخالن

 1الظغائب الجؼائغي بخؼبُلها ومنها ما لم ًىص على جؼبُلها.

 ؤساليب الاهخالن - ؤ

 التي جىص عليها )ن.م.م( وهي:

 :ؤسلوب اللسغ الثابذ 

وَعغؾ ؤًظا بإؾلىب ألاكؿاغ اإلادؿاوٍت وبإؾلىب الاهخالن الخؼي، ومحزة هظا ألاؾلىب هى ؤن 

 ألاكؿاغ الؿىىٍت هي مدؿاوٍت. 

 مالخـاث: 

بطا جّم الخصٌى على الاؾدثماع )ؤي الخثبُذ( خالٌ الؿىت ولِـ في بضاًتها، ؿةّهىا ولخؿاب ؿترة  -

ش الكغاء وجهاًت الؿىت ألاولى( هؼبم الاهخالن الخاصت بالؿىت ألاولى )ؤي الـترة ما  بحن جاٍع

 2بخضي اللاعضجحن:

                                                                 
 .     13، ص 2011، 1شارع الشيخ بلحداد، برج بوعريريج، ط 27عبد الرمحن عطية، احملاسبة ادلعمقة وفق النظام احملاسيب ادلايل،  -1
 .  17-16، ص مرجع سبق ذكرهعبد الرمحن عطية، احملاسبة ادلعمقة وفق النظام احملاسيب ادلايل،  -2
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هدؿب الـترة باألًام ولجرمؼ لها )ن'(: ؤي هؼبم كاعضة الخىاؾب الؼمني باألًام، وٍيىن كؿؽ  . ؤ

ش قغاء  360ن'/ xع  xالاهخالن للؿىت ألاولى ٌؿاوي: ث  ًىم. )ن'( هي عضص ألاًام ما بحن جاٍع

 ًىم عضص ؤًام الؿىت.   360الاؾدثماع وجهاًت الؿىت، و

 هدؿب الـترة باألقهغ: ؤي هؼبم كاعضة الخىاؾب الؼمني باألقهغ بدُث: . ب

ًىم ألاولى مً الكهغ ؿةّن هظا الكهغ ًدؿب  15و  1بطا جم الخصٌى على الخجهحزاث ما بحن  - ص

 طمً ؿترة الاهخالن للؿىت ألاولى. في اإلاثاٌ ؤعاله خؿب قهغ حىٍلُت طمً ؿترة الاهخالن.

ش ؤم - ط مً الكهغ، ؿةّن قهغ الكغاء ال ًدؿب طمً  15ا بطا جّم الخصٌى على الخجهحزاث بعض جاٍع

على  2005و  2000ؿترة الاهخالن. في اإلاثاٌ ؤعاله، خؿبىا ؤكؿاغ الاهخالن ليل مً الؿيخحن 

 ؤؾاؽ ؾخت ؤقهغ.

 :ؤؾلىب اللؿؽ اإلاخىاكص 

لت على اؿتراض ؤن الؿىىاث ألاولى مً عمغ  ألاصل حؿخـُض مً زضماجه بصىعة ؤؿظل جلىم هظه الؼٍغ

ف حكؼُل وصُاهت ؤكل مً الؿىىاث ألازحرة ، وهى ؤؾلىب وعص في كاهىن الظغائب اإلاباقغة 1وبمصاٍع

 وجبعا لهظا ألاؾلىب ؿةّن:

على الخىالي وجبعا لؼٌى ؿترة اؾخسضام  2,5ؤو  2ؤو  1,5 ×ن( ÷1معضٌ الاهخالن الؿىىي )ع(= ) - ع

ؾىىاث. مثاٌ طلً وباليؿبت إلاعضاث ؿترة  6ؾىىاجـ ؤهثر مً  6و ؤ 5ؾىىاث،  4ؤو  3ألاصل، 

ؾىىٍا، ؤما بطا واهذ ؿترة  %40ؤي  0.4=  2( × 5÷1ؾىىاث ًيىن )ع(=) 5اؾخسضامها 

 ، وهىظا%25ؤي  0.25=  2.5( × 10÷1ؾىىاث ؿةّن )ع(= ) 10الاؾخسضام 

 .الدسجُل اإلاداؾبي: 

-------- 31/12/2000  -------- 

 مسصصاث اهخالن ؤصٌى غ.جخـ/  6812

 خـ/ اهخالن معضاث  2815

     2001كؿؽ الاهخالن لؿىت 

 

12000 

 

 

 

 

12000 

 

 مع مغاعاة كُمت اللؿؽ.  2005و  2001وٍخم حسجُل هــ اللُض في جهاًت الؿىىاث 

بّن )ن.م.م( لم ًبحن هُـُت جؼبُم ؤؾلىب الاهخالن بإكؿاغ مخىاكصت وألاؾلىب اإلاؼبم ؤعاله وعص في 

 2كاهىن الظغائب اإلاباقغة.

 
                                                                 

 .   549، ص 1989ة ادلالية، ادلكتبة احملاسبية، الدار اجلامعية، عبد احلي مرعي، أصول احملاسب -1
 .  20-19الرمحن عطية، احملاسبة ادلعمقة وفق النظام احملاسيب ادلايل، مرجع سبق ذكره، ص  عبد -2
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 :ؤؾلىب اللؿؽ اإلاتزاًض 

م( خُث )ن'( هي الـترة )عضص ÷ن'×)جبعا لهظا ألاؾلىب ؿةّن اللؿؽ الؿىىي )غ(= جيلـت الاؾدثماع

ش قغاء الخجهحزاث ... الؿىت اإلاعُىت. ؤما )م( ؿهي اإلاجمىع الخؿابي لؿىحن  الؿىحن( الـاصلت بحن جاٍع

 .15= 5+4+3+2+1ؾىىاث ؿةّن )م(= 5واهذ ؿترة الاؾخسضام هي ؿترة الاؾخسضام، مثاٌ طلً 

 .     28= 7+6+5+4+3+2+1ؾىىاث )م(=  7وبطا واهذ ؿترة الاؾخسضام هي 

ش قغاء الخجهحزاث  1بّن)ن'( هي عضص وامل، وباليؿبت للؿىت ألاولى ؿةّن )ن'(= وهظا صون مغاعاة بخاٍع

زحرة منها وبخعبحر آزغ هلٌى ؤّهىا ولخؿاب ؿترة الاهخالن ال ؾىاء ؤوان طلً في بضاًت الؿىت ؤو في ألاقغ ألا 

 هؼبم كاعضة الخىاؾب الؼمني باألقهغ في ؤؾلىب اللؿؽ اإلاتزاًض.

 مالخـاث: 

 :باليؿبت ألؾلىبي الاهخالن اإلاخىاكص واإلاتزاًض، ؿةّن كاهىن الظغائب اإلاباقغة ًىص على 

 التي حكاعن مباقغة في عملُت ؤلاهخاج.ال ًمىً جؼبُم هظًً ألاؾلىبحن بال على الخجهحزاث  - ػ

 ال ًمىً جؼبُم هظًً ألاؾلىبحن بال في اإلااؾؿاث الخاطعت لىـام الغبذ الخلُلي. - ؽ

بن اإلااؾؿاث التي ازخاعث عً ػىعُت ؤخض ألاؾلىبحن الهخالن بعع اؾدثماعاتها ال ًمىنها  - ف

 ني بىــ ألاؾلىب(.التراحع عً هظا الازخُاع، )ؤي ؤن عليها بهماٌ اهخالن الاؾدثماع اإلاع

 .بن )ن.م.م( لم ًبحن جلىُت )كاعضة( خؿاب كؿؽ الاهخالن الؿىىي جبعا ليل ؤؾلىب 

  مً كاهىن الظغائب  174ؤؾالُب الاهخالن اإلالبىلت مً كبل بصاعة الظغائب خضصتها اإلااصة

 اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت. 

 :1ؤؾلىب الاهخالن جبعا لدجم ؤلاهخاج 

ي جىص عليها )ن.م.م(، وٍخؼلب هظا ألاؾلىب جلضًغ حجم ؤلاهخاج اإلالضع وهى ؤخض ألاؾالُب الت

 للخجهحزاث زالٌ ول ؿترة اؾخسضامها ولجرمؼ له بـــ )ن(، ولجرمؼ لدجم ؤلاهخاج الـعلي الؿىىي بـــ )ن ن(.

 ن(.÷ن ن×)بن كؿؽ الاهخالن الؿىىي=ث

ىا في ألاؾالُب ألازغي مع مغاعاة كُمت الدسجُل اإلاداؾبي للؿؽ الاهخالن ًيىن في جهاًت الؿىت هما عؤً

 2اللؿؽ الثاهىي.

 الدسجُل اإلاداؾبي الهخالن الضوعة اإلاالُت:

 جلُض اهخالواث

                                                                 
، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل IFRS/IASملوكة أمساء، ادلعاجلة احملاسبية لتدهور واهتالك األصول الثابتة حسب النظام احملاسيب ادلايل،  -1

 .  59، ص 2012شهادة ماسرت، ختصص تدقيق حماسيب، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة الوادي، جوان 

 .    23عبد الرمحن عطية، احملاسبة ادلعمقة وفق النظام احملاسيب ادلايل، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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-------- 31/12/2000  -------- 

ت -خـ/ مسصصاث ب.و.و.ر.ق 681  ألاصٌى ػحر الجاٍع

 في خالت امخُاػ   -خـ/ مسصصاث ب.و.و.ر.ق 682

 في خالت امخُاػ  -مسصصاث ب.و.و.ر.قخـ/  2815

 خـ/ الخثبُخاث العُيُت ألازغي  2818

 خـ/ اهخالن اللُم الثابخت جدذ الامخُاػ اإلاباوي  2823

 حسجُل الاهخالواث

 

×××× 

×××× 

 

 

 

×××× 

×××× 

×××× 

 : خسائس كيمت الخثبيخاثاملعلبالثاوي

ش ول حغص باليؿبت ليل جثبُذ كابل  بخؼبُم كىاعض اإلاداؾبت وؿلً.م.م على اإلااؾؿت ؤن جلىم بخاٍع

لالهخالن ؤو ػحر كابل لالهخالن بالخإهُض بطا وان ًىحض ماقغ على ؤن الخثبُذ اإلاعني ؿلض كُمخه بصىعة 

 -I-IIؾ جدضًض وحىص معخبرة، مً ؤحل الخإهُض مً طلً ًجب اللُام بازخباع للخؿاعة اللُمت، وطلً بهض

 1.خسازة الليمت، وجحديد مبلغ هره الخسازة

 Pertes de valeur sur immobilisationsزؿائغ اللُمت عً الخثبُخاث 29الخؿاب  -1

 ًخـغع هظا الخؿاب بلى خؿاباث ؿغعُت خؿب هــ مؿخىي خؿاباث الخثبُخاث:

 Pertes de valeur sur immobilisationsزؿائغ اللُمت عً الخثبُخاث اإلاعىىٍت  209 - ؤ

incorporelles 

 Pertes de valeur sur immobilisationsزؿائغ اللُمت عً الخثبُخاث العُيُت  291 - ب

corporelles 

 Pertes de valeur surزؿائغ اللُمت عً الخثبُخاث اإلاىطىعت مىطع امخُاػ  292 - ث

immobilisations mises en concession 

 Pertes de valeur sur immobilisations enالجاعي اهجاػها زؿائغ اللُمت عً الخثبُخاث  293 - ر

cours 

 زؿائغ اللُمت عً اإلاؿاهماث والخؿاباث الضائىت اإلاغجبؼت باإلاؿاهماث 296 - ج

Pertes de valeur sur participations et créances rattachées à participations 

 زؿائغ اللُمت عً الؿىضاث ألازغي اإلاثبخت 297 - ح

                                                                 
 .  19خالف حممد، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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Pertes de valeur sur autres titres immobilises 

 زؿائغ اللُمت عً ألاصٌى اإلاالُت ألازغي اإلاثبخت 298 - ر

Pertes de valeur sur autres actifs financiers immobilises 

II -  :ف زؿاعة اللُمت  حعٍغ

 هي مبلؽ اللُمت اإلاداؾبُت للخثبُذ على كُمت الىاحبت الخدصُل ؤو اللابلت للخدصُل.  

 جحديد خسازة الليمت: .1

جدضص الخؿاعة في كُمت الخثبُذ بالـغق بحن اللُمت الصاؿُت اإلاداؾبُت له وكُمخه اللابلت للخدصُل 

وبهضؾ الخبؿُؽ حعخبر اللُمت اللابلت للخدصُل مً ؤي جثبُذ هي ؾعغ البُع الصافي له، وٍلصض به 

 يالُف الخغوج.اإلابلؽ اإلامىً الخصٌى علُه مً بُع هظا الخثبُذ مع ػغح مىه ج

 

 

 

 

 الدسجيل املحاسبي لخسازة كيمت الخثبيخاث:  .2

زؿائغ اللُمت عً الخثبُخاث صائىا وبمبلؽ  29عىض زبىث اللُمت ألخض الخثبُخاث، ًخم حعل الخؿاب 

اإلاسصصاث لالهخالواجىاإلااوهاث وزؿائغ اللُمت مضًىا بىــ اإلابلؽ  68الخؿاعة ومً حهت ؤزغي ًجعل 

 1وٍـهغ الدسجُل هما ًلي:

-------- 31/12/2000  -------- 

 خـ/ مسصصاث الاهخالواجىاإلااوهاث وزؿائغ اللُمت 68× 

 عً الخثبُخاثزؿائغ اللُمت خـ/  29× 

 حسجُل زؿاعة اللُمت   

 

×××× 

 

 

 

 ×××× 

 ًمىً اؾخعماٌ الخؿاباث الـغعُت الخالُت:

  68باليؿبت لخؿاب : 

ت. –اإلاسصصاث لالهخالواجىاإلااوهاث وزؿائغ اللُمت  681خـ/   ألاصٌى ػحر الجاٍع

 ألاصٌى اإلاالُت. –اإلاسصصاث لالهخالواجىاإلااوهاث وزؿائغ اللُمت  686خـ/ 

  29باليؿبت لخؿاب : 

                                                                 
 .  20خالف حممد، مرجع سبق ذكره، ص  -1

 القيمة القابلة للتحصيل-(vnc= القيمة احملاسبية الصافية )(pertes de valeurخسارة القيمة )

 تكاليف اخلروج -(pv= سعر البيع )(PVNسعر البيع الصافي )



 الفصل ألاول: املعالجت املحاسبيت للخثبيخاث

25 
 

 زؿائغ اللُمت عً الخثبُخاث اإلاعىىٍت. 290خـ/ 

 زؿائغ اللُمت عً الخثبُخاث العُيُت. 291خـ/ 

 زؿائغ اللُمت عً اإلاؿاهماث ولخؿاباث الضائىت اإلاغجبؼت باإلاؿاهماث. 296خـ/ 

 بعاصة حؿىٍت خؿاب زؿاعة اللُمت:  .3

 هما ًلي:ًخم بعاصة حؿىٍت زؿاعة اللُمت في جهاًت ول ؾىت 

اصة مبلؽ زؿاعة اللُمت:   - ؤ  ٍػ

-------- 31/12/2000  -------- 

 خـ/ مسصصاث الاهخالواجىاإلااوهاث وزؿائغ ؤ.غ.ج 68× 

 زؿائغ اللُمت عً الخثبُخاثخـ/  29× 

 حسجُل زؿاعة اللُمت   

 

×××× 

 

 

 

 ×××× 

 بلؼاء زؿاعة اللُمت:  -ب

-------- 31/12/2000  -------- 

 اللُمت عً الخثبُخاث زؿائغ خـ/  29× 

 خـ/ الاؾترحاعاث عً زؿائغ اللُمت واإلااوهاث 78

 حسجُل اؾترحاع زؿاعة اللُمت عً الخثبُخاث

 

×××× 

 

 

 

 ×××× 

الاؾترحاعاث عً الخؿائغ اللُمت  781وهى خـ/  78مالخـت: ًمىً اؾخعماٌ الخؿاب الـغعي لخؿاب 

ت.  واإلااوهاث ألاصٌى ػحر الجاٍع

 إظهاز الاهخالن وخسازة الليمت في امليزاهيت:  .4

 ًـهغ في اإلاحزاهُت اإلابلؽ الصافي للخثبُخاث بعض ػغح الاهخالواث وزؿائغ اللُمت. 

 ٌ  N-1الصافي  Nالصافي  Nالاهخالواجىاإلااوهاث Nؤلاحمالي  ألاصى

الخثبُخاث 

 العُيُت

×××××× ×××× + ×××× ×××××× ×××××× 

 الخىاشل عً الخثبيخاث: املعلب الثالث:

عىض الخىاٌػ عً جثبُذ ما ؤو بُع هظا الخثبُذ، وٍجب جدىٍل خؿاب الاهخالن اإلاخعلم به، وهظلً 

 (.21خؿاب زؿاعة واللُمت اإلاخعلم به في خاٌ وحىصها بلى خؿاب الخثبُذ اإلاعني )خؿاب 
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I-  21حساب الخثبيذ 

اب الخثبُذ اإلاعني اهسـاض للُمت ٌكيل جدىٍل خؿاب الاهخالن وهظا زؿاعة اللُمت بلى خؿ -1

 الخثبُذ ختى ًمىً جدضًض ؿائع ؤو هاكص اللُمت اإلاؼلىب بزباجه في خؿاب الىخائج.

بن عملُت الخىاٌػ عً الخثبُخاث مهما واهذ، هي عملُت اؾخثىائُت في خُاة اإلااؾؿت، وبما جيخهي  -2

 بـائع كُمت ؤو هاكص كُمت.

II - :الدسجيل املحاسبي 

 1الخىاشل عً الخثبيخاث العيييت:حسجيل  .1

 في حالت فائض كيمت: 1.1

 

ش الخىاٌػ  --------  --------جاٍع

خـ/ الخؿاباث الضائىت عً عملُاث الخىاٌػ عً  462

 الخثبُخاث

 ؤو

تخـ/ البىىن والخؿاباث  512  الجاٍع

 خـ/ اهخالن الخثبُخاث العُيُت 281

 خـ/ زؿائغ اللُمت عً الخثبُخاث العُيُت   291

 الخثبُذ العُني خـ/  21

خـ/ ؿىائع اللُمت عً زغوج ألاصٌى اإلاثبخت ػحر  752

 اإلاالُت 

حسجُل عملُاث الخىاٌػ عً جثبُذ عُني مع ؿائع 

 كُمت

 

×××× 

 

 مبلؽ البُع 

اهخالواث 

 متراهمت

 اللُمتزؿاعة 

 

 

 

 

 

اللُمت 

 ألاصلُت

ؿائع 

 اللُمت

 

 في حالت هاكص كيمت:  2.1
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(21القيمة األصلية )حـ/  -(291ـ/ ح+  281= مبلغ البيع + )حـ/ (250فائض القيمة )حـ/   

(21القيمة األصلية )حـ/  -(291ـ/ ح+  281= مبلغ البيع + )حـ/ (250فائض القيمة )حـ/   
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ش الخىاٌػ  --------  --------جاٍع

خـ/ الخؿاباث الضائىت عً عملُاث الخىاٌػ عً  462

 الخثبُخاث

 ؤو

تخـ/  512  البىىن والخؿاباث الجاٍع

 خـ/ اهخالن الخثبُخاث العُيُت 281

 خـ/ زؿائغ اللُمت عً الخثبُخاث العُيُت  291

خـ/ ؿىائع اللُمت عً زغوج ألاصٌى اإلاثبخت ػحر  652

 اإلاالُت 

 الخثبُذ العُني خـ/  21

حسجُل عملُاث الخىاٌػ عً جثبُذ عُني مع هاكع 

 كُمت  

 

×××× 

 

 مبلؽ البُع 

اهخالواث 

 متراهمت

 زؿاعة اللُمت

 هاكص اللُمت

 

 

 

 

 

 

اللُمت 

 ألاصلُت

 

مالحظت: كبل الدسجيل عمليت الخىاشل يخم ؤوال حسجيل الاهخالن املىمل لسىت الخىاشل إن وجد 

 بىفس العسيلت التي زؤيىاها سابلا في حسجيل الاهخالواث. 

 حسجيل الخىاشل عً سىداث املساهمت:   .2

مؿاهماث وخؿاباث صائىت ملخلت  26اإلاؿاهمت طمً الخثبُخاث اإلاالُت في خؿاب حسجل ؾىضاث 

 1بمؿاهماث وحسجل عملُت الخىاٌػ عً ؾىضاث اإلاؿاهمت وؿلا للخالخحن الخالُخحن:
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 حالت الخىاشل بفائض كيمت: –2-1

 

ش الخىاٌػ  --------  --------جاٍع

ت 512  خـ/ البىىن والخؿاباث الجاٍع

ر ق عً اإلاؿاهماث والخؿاباث الضائىت م  خـ/ 296

 باإلاؿاهماث

 خـ/ اإلاؿاهماث والخؿاباث الضائىت م باإلاؿاهماث 26

خـ/ ألاعباح الصاؿُت عً عملُاث الخىاٌػ عً  767

 ؤصٌى م

حسجُل عملُاث الخىاٌػ عً ؾىضاث اإلاؿاهمت مع 

 ؿائع كُمت  

 

 ٌ  مبلؽ الخىاػ

زؿائغ ق 

 متراهمت

 

 

 

 

 

ؿائع 

 اللُمت

اللُمت 

 ألاصلُت 

 حالت الخىاشل بىاكص كيمت:  2.2

ش الخىاٌػ  --------  --------جاٍع

ت 512  خـ/ البىىن والخؿاباث الجاٍع

خـ/ ر ق عً اإلاؿاهماث والخؿاباث الضائىت م  296

 باإلاؿاهماث

 خـ/ الخؿائغ الصاؿُت عً عملُاث بُع ألاصٌى  667

 باإلاؿاهماثاإلاؿاهماث والخؿاباث الضائىت م خـ/  26

حسجُل عملُاث الخىاٌػ عً ؾىضاث اإلاؿاهمت مع 

 هاكص كُمت  

 

 ٌ  مبلؽ الخىاػ

زؿائغ ق 

 متراهمت

 هاكص اللُمت

 

 

 

 

 

 

 جيلـت الخُاػة
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 ٌ  :زاجمت الـصل الاو

 وؿلا واإلاعىىٍت العُيُت للخثبُخاث اإلاداؾبُت اإلاعالجاث مسخلف بلى جؼغكىا الـصل هظا زالٌ مً         

 مداؾبت في الغئِؿُت اإلاؿائل مً مجمىعت هىان ؤن لىا جبحن خُث الجضًض، واإلاالي اإلاداؾبي للىـام

 جىؿغث بطا بال ًخم ال الظي بالخثبُذ الاعتراؾ جىكُذ: في جخمثل الاعخباع، بعحن جإزظ ؤن ًجب الخثبُخاث

 الخضوي ؤوحه جدضًض زم بها، الاعتراؾ ًخم والتي الامخالن وؤعباء اإلاضعحت كُمتها جدضًض معُىت، ملاًِـ

 الاؿصاخاث ومسخلف الخضوي لهظا اإلاداؾبُت اإلاعالجت وهظا اإلاضعحت، كُمتها في جدضر التي ألازغي 

واالهخالواث و هلص كُمت الخثبُخاث زاصت اإلاالُت باعخباعها كُم الؿىضاث التي جخإزغ كُمتها  بها اإلاخعللت

 .على خؿب الؿىق  
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 ملدمت الفصل:

لهض غغقذ الجؼاثغ اصضاع الىظام اإلاداؾبي اإلاالي الظي ٌػىض و ًلغي اإلاسؼؽ اإلاداؾبي الىػني 

ـ اله 1975الصاصعة في  النخصاص مام الجؼاثغ ظو طلَ جماشُا مؼ الخؼىعاث الانخصاصًت الغاهىت و جٌَغ

 الؿىم .

و في هظا الؿُام ؤصبذ اإلاسؼؽ اإلاداؾبي الىػني ال ًخالءم و الىطؼ الانخصاصي اإلادُؼت به ، وال 

ً وزاصت الاؾدشماع الاحىبي ، ولظلَ ؤصبذ مً الظغوعي جبني هظام  ٌؿخجُب الى اخخُاحاث اإلاؿدشمٍغ

ً. مداؾبي مالي ًىايب جلَ الخؼىعاث و ناصع غلى جلبُت مسخلل اخخُاحاث  اإلاؿدشمٍغ

ؤصبذ الؼامي غلى اإلااؾؿاث التي جيشؽ في الجؼاثغ ان جلتزم بخؼبُو نىاغض و  2010و مىظ ؾىت 

هصىص الىظام اإلاداؾبي اإلاالي ،ومً زالُ الىظغ الى اهم الخؿحراث التي حاء بها غلى مؿخىي اإلاباصت و 

زضمت ألاػغاف  الؼغم اإلاداؾبُت و يظلَ الاهضاف اإلادضصة ، هضعى مضي خغص الضولت غلى

اإلاؿخسضمت للمػلىماث اإلاالُت و في هظا الكصل ؾىدىاوُ اهم الىهاغ التي حاء بها الىظام اإلاداؾبي 

 اإلاالي و مضي جىاقهها مؼ اإلاغحػُت الضولُت في اإلاػالجت اإلاداؾبُت  مً زالُ اإلاباخث الخالُت :

 املالي املحاسبي النظام إلى مدخل: ألاول  املبحث

 الجدًد املالي املحاسبي النظام حسب الثابخت لألصىل  املحاسبيت املعالجت: الثاني املبحث

 املعالجت في الدوليت املرجعيت و املالي املحاسبي النظام بين املحاسبي الخىافم اثر: الثالث املبحث

 املحاسبيت
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 .املالي املحاسبي النظام إلى مدخل :ألاول  املبحث

 اإلاداؾبُت، جؼىٍغ الىصىص و الىػني اإلاداؾبي اإلاسؼؽ ًدخىحها ًان التي الىهاثص غلى الهظاء بؿغض

 غلى اإلابني اإلاالي اإلاداؾبي اإلاخظمً للىظام الهاهىن  غىه اهبشو خُث بصالخه، في اإلاالُت وػاعة شغغذ

 .صولُت مداؾبُت نىاغض

 .الجدًد املالي املحاسبي النظام نشأة  :ألاول  املطلب

 1املالي املحاسبي النظام حغيير أسباب  :أوال

 ؤصاة لىطؼ IAS/IFRSالضولُت  اإلاداؾبت مػاًحر وقو جبيُه جم الظي الجضًض اإلاالي اإلاداؾبي الىظام حهضف

ت ؤلاصالخاث زالُ مً جىلضث التي الجضًضة البِئت مؼ جخٌُل  الجضًضة الاعجباػاث مؼ بضؤث التي و الجؼاثٍغ

 الخجاعة مىظمت بلى الاهظمام و ألاوعبُت الشغايت في اإلاخمشلت و ألازحرة التزاماتها زاص بشٍل و للجؼاثغ

ُ  باليؿبت اإلاػاًحر هظه اغخماص التي جكظل ( OMC)الػاإلاُت  غملُت  بػاع في طلَ بلى بطاقت ألاغظاء، للضو

 في نُمتها الحهُهُت خؿب ؤصىلها لخهُُم يبحرة صػىباث ألازحرة هظه وحضث اإلااؾؿاث زصخصت

 الاهظباغ و لكهضان الصغامت ؤزغي  حهت مً و حهت مً الحؿاباث وطؼ شكاقُت الوػضام الؿىم 

 .ماؾؿاث لػضة اإلاالُت الكظاثذ ؤزبخه ما هظا و اإلاداؾبي

ً و اإلاداؾبُت و اإلاالُت للمػلىماث اإلاؿخسضمحن خاحاث لخلبُت الىظام هظا حهضف يما  زاصت اإلاؿدشمٍغ

 هظًً ماعؾا قهض ؤمامه، يظلَ غثرة يحجغة اإلاداؾبُت الؼغم  ازخالف ًهل الظي الضولُحن و الىػىُحن

ً  وسخت الىػني اإلاداؾبي اإلاسؼؽ غملُت بصالح لخعجُل الػمىمُت الؿلؼت غلى انخصاصًا طؿؼا ألازحًر

 ًان التي الىهاثص مً بالغؾم حػضًل صون  ؾىت  30بهى  و مسؼؽ انخصاص ظل في ؤزظ الظي  75  35

 مغوعا اإلاهضمت، اإلاالُت الهىاثم بلى غليها ًهىم التي الػامت مً  اإلاباصت ببخضاءا حىاهبه ًل جمـ التي و ٌػاهيها

 .جصيُل الحؿاباث و الخهُُم بهىاغض

 غلى ناصعا ٌػض لم الىػني الظي اإلاداؾبي اإلاسؼؽ غً الخسلي غلى الجؼاثغ ؤحبرث ؾحرها و ألاؾباب هظه ًل

 .صولُت مغحػُت طو حضًض بىظام مداؾبي حػىٍظه و الػىإلات آزاع و الانخصاصًت الخؼىعاث مىايبت

 .الجدًد املالي املحاسبي النظام إنجاز مراحل :ثانيا

ُ  ؤلاصالخاث غملُت بضؤث 2001 لؿىت الشاوي الشالسي مً بضاًت  مىلذ التي و اإلاداؾبي الىػني اإلاسؼؽ خى

لذ الػملُت هظه الضولي، البىَ ػغف مً  مؼ بالخػاون  و الكغوؿُحن الخبراء اإلاداؾبحن مً الػضًض بلى ؤًو

 جؼىٍغ مؿاولُت غاجههم غلى وطػذ بدُث وػاعة اإلاالُت، بشغاف جدذ و للمداؾبت الىػني اإلاجلـ

                                                                 
 13 ص ، 2008 اجلزائر، . بوداود، اجلزائرية الشركة مكتبة األول، اجلزء الدولية، احملاسبية للمعايري طبق املؤسسة حماسبة شنوف، شعيب  1
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 الجضًضة الانخصاصًت اإلاػؼُاث مؼ ًخىاقو حضًض مداؾبي هظام وجدىٍله بلى الىػني اإلاداؾبي اإلاسؼؽ

  :1وهي مغاخل بإعبػت الػملُت هظه مغث الانخصاصًحن ونض واإلاخػاملحن

 PCNالىػني  اإلاداؾبي اإلاسؼؽ جؼبُو خالت حصخُص:  1 املرحلت

 .حضًض مداؾبي هظام مشغوع بغضاص:  2 املرحلت

 .الضولُت اإلاداؾبُت واإلاػاًحر الجضًض اإلاداؾبي للمسؼؽ الخٍىًٍ:  3 املرحلت

 .للمداؾبت الىػني اإلاجلـ غمل و جىظُم جدؿحن غلى اإلاؿاغضة:  4 املرحلت

 :هي و ممٌىت زُاعاث زالر وطػذ ألاولى اإلاغخلت جهاًت في و

 بػع في غملُت ؤلاصالح خصغ و الحالي، بشٍله الىػني اإلاداؾبي اإلاسؼؽ غلى ؤلابهاء :ألاول  الخيار

 .الجؼاثغ في والهاهىوي الانخصاصي اإلادُؽ غغقها التي للخؿحراث اإلاؿاًغة الخهىُت الخػضًالث

 مؼ طمان جىاقهه غلى الػمل و هٍُله، و ببيُخه الىػني اإلاداؾبي اإلاسؼؽ غلى ؤلابهاء :الثاني الخيار

 ُ  .الضولُت اإلاداؾبُت اإلاػاًحر ؤصزلتها التي الخهىُت الحلى

ُ  الهىاغض اإلاكاهُم، للخؼبُهاث، خضًث بشٍل حضًضة وسخت بهجاػ في ًخمشل :الثالث الخيار  التي والحلى

 (IASC).الضولُت  اإلاداؾبت اإلاػاًحر هُئت ؤعؾتها

 2لإلصالح الجسائري  الاخخيار

 الىػني اإلاجلـ نام الكغوس ي، للمداؾبت الىػني اإلاجلـ ػغف مً اإلاهترخت الشالزت الخُاعاث جهضًم بػض

 ًامال جدىال ٌشٍل الظي و اإلاداؾبت الضولُت بمػاًحر اإلاخػلو الشالث الخُاع بازخُاع الجؼاثغي، للمداؾبت

 .الهضًم للىظام باليؿبت

 مػاًحر اإلاداؾبت جؼبُو ًكظلىن  الضولي الىهض الصىضوم  و الػالمي البىَ قةن طيغها ؤن ؾبو يما و

 ؤلاصالح بخمىٍل غملُت الػالمي البىَ نام خُث مىاعصها، غلى حػخمض التي البلضان ػغف مً الضولُت

 .ؤلاصالح الججاه للخؿُحر الجظعي  الجؼاثغي  الخُاع غلى ؤزغ له ًان الظي و الجؼاثغ في اإلاداؾبي

 هظا و الحٍىمت في مجلـ 2006 حىٍلُت 12 مً بضاًت ؤلاغخباع بػحن ؤزظه و الجضًض اإلاشغوع صعاؾت جمذ

غ اإلاالُت مػاًحر طمً اإلاىحىصة اإلاػاًحر مجمل ًإزظ اإلاشغوع  ألاوحه ًإزظ الظي و IFRSالضولُت  الخهاٍع

  :الخالُت

                                                                 
 172 -173.ص ، 2004 اجلزائر، االقتصادية، العلوم  كلية دكتوراه، أطروحة الدولية، التوحيد أعمال ظل يف للمؤسسات احملاسيب النظام إصالح أمهية بلغيث، بن مداين 1

2 Samir merouani, le projet du nouveau system comptable financier Algérien, mémoire de magistère, 
ESC, année 2006/2007, P 70. 
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ل اإلاكاهُمي ؤلاػاع -  ؤهضاف الهىاثم و ػبُػت اإلاالُت، الهىاثم مؿخػملى الخؼبُو، مجاُ و )حػٍغ

 للمداؾبت( ألاؾاؾُت اإلاباصت و الهىاغض اإلاالُت،

  .اإلاداؾبي الدسجُل و بالخهُُم الخاصت و الػامت الهىاغض  -

ُ  )اإلاحزاهُت، اإلاالُت الهىاثم غغض  - ُ  الىدُجت، خؿاب حضو ىت، جضقهاث حضو ُ  الخٍؼ  حؿحراث حضو

 اإلاالخو( و ألامىاُ عئوؽ

  .الحؿاباث ؾحر و مضوهت  -

 الضقاجغ اإلاداؾبُت، اإلاداؾبُت، بالدسجُالث اإلاؿاؽ غضم اإلاغانبت، و )الخىظُم اإلاداؾبت جىظُم -

 اإلاداؾبُت( اإلاؿدىضاث خكظ و بزباث

 

 .املالي املحاسبي النظام جطبيم مجال و حعريف  :الثاني املطلب

 مخؼلباث ظل الجؼاثغ في في الضولُت اإلاداؾبُت اإلاػاًحر لخؼبُو هامت زؼىة اإلاالي اإلاداؾبي الىظام ٌشٍل

 الانخصاصًت، الػىإلات حؿخجُب إلاخؼلباث اإلاػاًحر هظه ؤن باغخباع لالنخصاصًاث غىإلات و الؿىم  انخصاص

ت ٌؿخجُب إلاخؼلباث الظي للمداؾبت الىػني اإلاسؼؽ غٌـ غلى  .اإلاسؼؽ الانخصاص و حباثُت و بصاٍع

 .املالي املحاسبي النظام حعريف  :أوال

 :الاكخصادًت الناحيت من -1

ش الصاصع  07/11 الهاهىن  غغف  صلب في ؾمى و مىه  3 اإلااصة في اإلاداؾبي الىظام 2007 هىقمبر 25 بخاٍع

ً ٌؿمذ بدُث اإلاالُت لخىظُم اإلاػلىمت هظام اإلاالُت اإلاداؾبت " اإلاالُت باإلاداؾبت الىص هظا  بخسٍؼ

 غلى صاصنت صىعة حػٌـ يشىف غغض و وحسجُلها جهُُمها جصيُكها، ًخم غضًضة ناغضًت مػؼُاث

يخه وطػُت و هجاغخه و مػىىي( ؤو ػبُعي ممخلٍاث الٌُان )شخص و اإلاالُت الىطػُت  الؿىت جهاًت في زٍؼ

 1اإلاالُت

 :اللانىنيت الناحيت من -2

 ألاغماُ التي جىظم الخىظُمُت الىصىص و ؤلاحغاءاث مً مجمىغت هى الجضًض اإلاالُت اإلاداؾبت هظام

 و اإلاالُت للمػاًحر ووقها الهاهىن  ألخٍام وقها جؼبُهه غلى اإلاجبرة للماؾؿاث اإلاالُت و اإلاداؾبُت

 2.غليها اإلاخكو الضولُت اإلاداؾبُت

                                                                 
 3 ص ، 03 املادة املايل، احملاسيب بالنظام املتعلق . /11 07 القانون ، 2007 نوفمرب 25 بتاريخ ، 74 العدد الرمسية، اجلريدة الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية    1
 

 290 ص اجلزائر، السادس، العدد .2 إفريقيا، مشال اقتصاديات جملة  (IAS/IFRS) اجلزائر يف املوحد احملاسيب النظام تطبيق متطلبات ، كتوش عاشور   2
 



 الفصل الثاني: الاطار العام للنظام املحاسبي املالي

00 
 

 و جؼبُهه ويُكُاث شغوغ يظا و اإلاالي اإلاداؾبي الىظام جدضًض بلى الجضًض اإلاداؾبت ناهىن  حهضف و

 :غلى ٌشخمل

 اإلاغحعي ؤلاػاع مؼ ًخؼابو مغحعي بػاع IFRS 

  ُالجضًض اإلاداؾبي الىظام جؼبُو مجا.   

  جهُُم نىاغض و مكاهُم  ُ  في بظهاعها اإلاػلىماث الىاحب و الىىاجج و ألاغباء الخصىم، و ألاصى

  .ألاصىاف بٍل الخاصت اإلاالُت الهىاثم

  ُاإلاالُت الهىاثم ؤشٍا.  

  الحؿاباث. اؾخػماُ نىاغض 

  الصؿحرة. الٌُاهاث في جؼبُهه الىاحب الىظام 

 .الخطبيم مجال :ثانيا

 2009 هىقمبر 25اإلااعر في  07/11 الهاهىن  مً 2،4،5 للمىاص وقها اإلاالي اإلاداؾبي الىظام خضص لهض

 :1ًالخالي الىظام هظا جؼبُو مجاالث

 ًلؼم خُث مداؾبت مالُت، بمؿَ جىظُمي ؤو ناهىوي هص بمىحب ملؼم مػىىي  ؤو ػبُعي شخص ًل -

 :هم و مالُت مداؾبت بمؿَ الخالُت الهُئاث

 اث  الخجاعي. الهاهىن  ألخٍام الخاطػت الشًغ

  الخػاوهُاث.  

  ت الخضماث ؤو للؿلؼ اإلاىخجىن  اإلاػىىٍىن  ؤو الؼبُػُىن  ألاشخاص ت و الخجاٍع  بطا ؾحر الخجاٍع

 .مخٌغعة غملُاث غلى مبيُت انخصاصًت وشاػاث ًماعؾىن  ًاهىا

  جىظُمي ؤو ناهىوي هص بمىحب لظلَ الخاطػحن اإلاػىىٍىن  ؤو الؼبُػُىن  ألاشخاص ًل. 

 جمؿَ ؤن الحض اإلاػحن، وشاػها و مؿخسضميها غضص و ؤغمالها عنم ًخػضي ال التي للهُئاث ًمًٌ يما -

و اإلااصة هظه جؼبُو يُكُاث و شغوغ جدضص مبؿؼت مالُت مداؾبت  مجاُ مً ٌؿدشنى و الخىظُم، غً ػٍغ

 .الػمىمُت اإلاداؾبت لهىاغض الخاطػىن  اإلاػىىٍىن  ألاشخاص الهاهىن  هظا جؼبُو

 .املالي املحاسبي النظام أهداف :الثالث املطلب

 :2ًلي ما الجضًض اإلاغحؼ ؤهضاف ؤهم مً

 الضولُت اإلاداؾبُت ألاهظمت و لُخىاقو الجؼاثغي  اإلاداؾبي الىظام جغنُت.  
                                                                 

1
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  ججغبت مً الاؾخكاصة  ُ   .الىظام هظا جؼبُو في اإلاخؼىعة الضو

 اإلاػالجاث و اإلاداؾبُت و اإلاالُت اإلاػامالث حؿُحر هاخُت مً زاصت الىظام هظا مؼاًا مً الاؾخكاصة 

 .اإلاسخلكت

  مشاًل ججىِبه زالُ مً الجؼاثغ بلى حلبه في ؤمال ألاحىبي للمؿدشمغ اإلاداؾبي الػمل حؿهُل 

 .اإلاداؾبُت الؼغم  ازخالف

  زالُ مً الػهالهُت جدهُو غلى الػمل  ُ   .اإلاػلىماث غغض في الشكاقُت بلى الىصى

  و ألاحىبُت، الٌُاهاث مسخلل مؼ جدىاؾب صولُت وزاثو اإلاالُت و اإلاداؾبُت الهىاثم حػل مداولت 

ؼ ت و اإلاالُت اإلاىظماث لضي الجؼاثغ وزهت مٍاهت حػٍؼ  .الػاإلاُت الخجاٍع

  اإلااؾؿت غً اإلاالُت الىطػُت حؿحراث و ألاصاء و اإلاالُت الىطػُت غً صاصنت صىعة بغؼاء. 

  غلى اإلاؿخىٍحن اإلااؾؿاث بحن و الؼمً غبر هكؿها للماؾؿت للمهاعهت الهابلُت مً الخمٌحن 

 .الضولي و الىػني

  آلالُاث ؤخؿً مػغقت مً جمٌُنها زالُ مً اإلااؾؿاث مغصوصًت و همى غلى اإلاؿاغضة 

 .الدؿُحر يكاءة و هىغُت حشترغ التي اإلاداؾبُت و الانخصاصًت

  طمان بٍل الحؿاباث بمغانبت حؿمذ ً ً اإلاؿخػملحن و اإلاؿاهمحن و للمؿحًر  آلازٍغ

ُ  الضاثىحن و ًاإلاؿخسضمحن  .شكاقُتها و شغغُتها و مصضانُتها خى

  حصجؼ شكاقت و بها مىزىم  صحُدت و ًاقُت مػلىماث وشغ ً  بمخابػت لهم حؿمذ و اإلاؿدشمٍغ

 .ؤمىالهم

  زالُ مً الىػني اإلاؿخىي  غلى للهؼاع الانخصاصًت الحؿاباث و ؤلاخصاثُاث بغضاص في اإلاؿاغضة 

 .اإلاغطُت الؿغغت و اإلاصضانُت باإلاىطىغُت، جدؿم مػلىماث

  مشتريت. نىاغض غلى جغجٌؼ الدؿُحر و اإلاداؾبي للخػلُم جغنُت جىقحر 

  هت بدسجُل ٌؿمذ  بةغضاص ٌؿمذ بما اإلااؾؿت حػامالث مجمىع شاملت و بها مىزىم  بؼٍغ

ذ  .مصضانُت و بمىطىغُت الجباثُت الخصاٍع

  اث حؿخكُض غ مؼ ؤخؿً بترابؽ الجيؿُاث اإلاخػضصة الشًغ  ؤلاحغاءاث غىإلات بكظل الضازلي الخهٍغ

ُ  مً للػضًض اإلاداؾبُت  .الضو

  مً الخٍالُل بإنل حؿمذ التي اإلاىحىصة اإلاػلىماجُت الىؾاثل مؼ ًلُت الجضًض الىظام ًخىاقو 

 .خؿب اليشاغ الدؿُحر وزاثو غغض و اإلاالُت الهىاثم بغضاص و اإلاداؾبُت البُاهاث حسجُل
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   املالي املحاسبي النظام مكىناث(: 3) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .5املصدر: محمد الهادي طيف هللا وآخرون، مرجع سبم ذهره، ص 

 

 .املالي املحاسبي النظام خصائص و مميزاث  :الرابع املطلب

 .املميزاث :أوال

 :1هي و محزاث بشالر الجضًض الىظام ًمخاػ
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  مؼ الخٌُل لظمان الػاإلاُت اإلاماعؾت مؼ اإلاداؾبُت اإلاماعؾت إلاؼابهت الضولي البػض ازخُاع 

 مً و للماؾؿت، اإلاالُت الىطػُت ، بصضم حػٌـ مكصلت مػلىماث بهخاج و اإلاػاصغ الانخصاص

ٌُت  ؤعوبُت، مداؾبُت مغحػُاث زالر بحن  .ألازحر هظا ازخاع IAS/IFRSؤمٍغ

  دت هصىص غلى اخخىاثه  بغضاص و  الخهُُم لؼغم  و جُلالدس نىاغض و إلاباصت واضحت و صٍغ

 .الالبعاصًت و ؤلاعاصًت الخاػئت الخإوٍالث مً ًدض ما هظا الهىاثم،

  لحاحت جلبُت وهظا الهغاع، ؤزظ و للمهاعهت نابلت مخىاقهت و واضحت، مالُت مػلىماث ًىقغ 

 .اإلاؿخهبلُحن ؤو منهم الحالُحن زاصت اإلاؿاهمحن

 الخصائص :ثانيا

 :هي و اإلاالي اإلاداؾبي الىظام زصاثص ؤهم جمشل الػىاصغ مً مجمىغت هىاى

 إلاصلحت مػضة ً   .اإلاؿدشمٍغ

  الانخصاصي. الىانؼ حػٌـ مهاعهت غلى باالغخماص اإلاغحؼ بغضاص 

  لِـ و مكاهُمي بػاع ؤي مخؼابهت مداؾبُت مباصت زالُ مً اإلاداؾبُت الػملُاث مػالجت 

 .نىاغض

  غ ملحو، مً اإلاالُت اإلاػلىمت غىاصغ و اإلاداؾبُت للهىاغض الىنذ هكـ في شامل جىمُؽ  جهاٍع

 الدؿُحر.

  الخكؿحراث ًل و اإلاػاًحر لٍل بحباعي  جؼبُو.  

  اإلالحهاث ؤهمُت و الىدُجت خؿاب غلى اإلاحزاهُت ؤولىٍت.  

  ُسُت الخٍلكت حػىض التي و الصحُدت ؤو الػاصلت الهُمت مكهىم بصزا  غملُت. في الخاٍع

  جهُُم  ُ  بُؼ ؤو بها شغاء ًمًٌ التي الهُمت هي و الصحُدت ؤو الػاصلت بهُمتها الخصىم و ألاصى

ش في الخصم ؤو ألاصل  .اإلااؾؿت لظمت جهضًغ حُض و مػغقت بؿُت طلَ و الحؿاباث بنكاُ جاٍع

  ُجهُُم غملُت غلى ألاصل مً الؼمً غىصغ ؤزغ مػغقت بلى تهضف التي و الخدُحن مكهىم بصزا 

 ُ  .الخصىم و ألاصى

   عحعي بإزغ الخؼبُو و الشٍل غلى الجىهغ جكىم. 
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 املبحث الثاني: املعالجت املحاسبيت لألصىل الثابخت حسب النظام املحاسبي املالي الجدًد 

 ألاصىل املعنىيت املطلب ألاول: 

مً اإلاػاًحر اإلاداؾبُت الضولُت بلى ألاصُى اإلاػىىٍت، خُث حهضف هظا  38لهض جؼغم اإلاػُاع عنم          

اإلاػُاع بلى بُان اإلاػالجت اإلاداؾبُت لألصُى اإلاػىىٍت التي لم ًخم جىاولها بالخدضًض في مػُاع مداؾبت 

طا جىاقغث مهاًِـ مػُىت، يما صولي آزغ، وٍخؼلب هظا اإلاػُاع ؤن حػترف اإلايشإة ؤو الٌُان باألصل ب

 ًدضص هظا اإلاػُاع  يُكُت نُاؽ اإلابلـ اإلاسجل لألصُى اإلاػىىٍت وٍخؼلب بقصاخاث مػُىت بشإجها.

I -   حعريف 

هي ؤصل نابل للخدضًض والخػُحن وؾحر ههضي وؾحر ملمىؽ ًدخكظ به إلؾخسضامه في الػملُت          

ت يبراءة بزتراع، عزص ؤلاهخاحُت ؤو جؼوٍض البظاجؼ ؤو الخضماث ؤ ً ؤو ألؾغاض بصاٍع و لخإححره آلزٍغ

 1بؾخؿالُ وؾحرها.

II- املصطلحاث املخعللت باألصىل املعنىيت 

 حهضف بلى الحصُى غلى اإلاػغقت و بصعاى غلمي ؤو جهني.البحث :  -

بليها ؤو مػغقت ػغم ؤزغي ؤو هماطج ؤو ؤهظمت مدؿىت               هى جىكُظ هخاثج ألابدار اإلاخىصل الخطىير : -

 إلهخاج مىاص ؤو ؤصواث ؤو مىخىحاث نبل البضء في غملُت ؤلاهخاج ؤو الاؾخسضام الخجاعي.

 هى الخدمُل اإلاىخظم للمبلـ الهابل لإلػكاء ألصل مػىىي غلى مضي غمغه ؤلانخصاصي.إلاطفاء :  -

وهى جٍلكت ألاصل ؤو مبلـ آزغ بضًل للخٍلكت بدظف الهُمت اإلاخبهُت في آزغ  املبلغ اللابل لإلطفاء: -

 الػمغ الانخصاصي لألصل.

 هى بما العمر إلاكخصادي : -

 .الكترة الؼمىُت التي  ًخىنؼ زاللها بؾخسضام الٌُان لألصل    

  ًغضص وخضاث ؤلاهخاج ؤو الىخضاث اإلاشابهت التي ًخىنؼ ؤن جدصل اإلايشإة غليها م

 ل.ألاص

هي صافي اإلابلـ الظي  ًخىنؼ الٌُان الحصُى غلُه ألصل ما في جهاًت الػمغ  الليمت املخبليت ألصل : -

 ؤلانخصاصي بػض زصم الخٍالُل اإلاخىنػت ما بػض ؤلاؾتهالى.

هي اإلابلـ الظي ًمًٌ مهابله بؾدبضاُ طلَ ألاصل بحن ؤػغاف مؼلػت و عاؾبت   الليمت العادلت ألصل : -

 ن ؤػغاف مداًضة.في غملُت بح

 هى الؿىم الظي جخىقغ قُه ًاقت الشغوغ الخالُت : السىق النشط : -

 الػىاصغ التي  ًخم اإلاخاحغة بها مخجاوؿت. -
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 مً اإلامًٌ ؤن ًىحض في ؤي ونذ مشترون ناصعون و عاؾبىن. -

 ألاؾػاع اإلاخىقغة للجمهىع. -

 خسارة إلانخفاض في الليمت : -

 الهابل لالؾترصاص غً الهُمت اإلاسجلت لألصل.هي مهضاع اهسكاض اإلابلـ 

 املبلغ املسجل : -

و هى اإلابلـ اإلاػترف به يهُمت ألاصل في اإلاحزاهُت بػض زصم ؤي بػكاء مترايم و زؿاثغ          

 ؤلاهسكاض اإلاترايم في الهُمت لظلَ ألاصل.

III- الاعتراف بأصل معنىي و كياسه 

 ٌػترف به قهؽ في الحاالث الخالُت :

 بطا ًان مً اإلادخمل جضقو مىاقؼ انخصاصًت مؿخهبلُت. -

 بطا ًان باإلمٍان نُاؽ جٍلكت ألاصل بشٍل مىزىم و صاصم. -

 جهُُم اخخماُ اإلاىاقؼ الانخصاصًت بىاءا غلى اقتراطاث مػهىلت و مضغمت. -

 ًجب نُاؽ نُمت ألاصل مبضثُا بمهضاع جٍلكخه. -

 ألاصىل العينيت املطلب الثاني: 

مً اإلاػاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لألصُى الػُيُت، خُث حهضف                 16لهض زصص اإلاػُاع عنم          

 هظا اإلاػُاع بلى جىطُذ اإلاػالجت اإلاداؾبُت للممخلٍاث واإلايشأث واإلاػضاث.

جىنُذ الاغتراف باإلاىحىصاث،  بن اإلاؿاثل الغثِؿُت في مداؾبت اإلامخلٍاث واإلايشأث واإلاػضاث جخمشل في :

جدضًض نُمها اإلاضعحت وؤغباء الامخالى التي ًخم الاغتراف بها، زم جدضًض ؤوحه الخضوي ألازغي التي جدضر 

 في نُمتها اإلاضعحت واإلاػالجت اإلاداؾبُت لهظا الخضوي

I- حعريف 

الخؼغم بلى الخشبُخاث  بن الخشبُخاث الػُيُت هي اإلاىحىصاث اإلالمىؾت زالف ما شاهضها ؤزىاء         

 اإلاػىىٍت  وهي جخمشل زصىصا في اإلامخلٍاث و اإلايشأث و اإلاػضاث و اإلااؾؿت جمخلٌها بما : 

ت. -  بهصض اؾخسضامها في بهخاج الؿلؼ و الخضماث ؤو بهصض جإححرها للؿحر ؤو ألؾغاض بصاٍع

 و ًخىنؼ و ًكترض قيها ؤن ًخم اؾخسضامها زالُ ؤيثر مً قترة. -

 حاث املخعللت باألصىل أو الخثبيخاث العينيت املصطل -2

هىاى مصؼلحاث ؤزغي مسخلكت هىغا ما غً اإلاصؼلحاث التي غهضهاها مؼ اإلاسؼؽ الىػني اإلاداؾبي    -

 ًيبغي بصعاحها و هي ًاآلحي : 
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 : هى الخىػَؼ اإلاىخظم للهُمت الخاطػت لالهخالى مً ألاصُى غلى مضاع غمغها ؤلانخصاصي.  الاهخالن -

، ؤو الهُمت البضًلت للخٍلكت اإلاسجلت في الهىاثم اإلاالُت               الليمت الخاطعت لالهخالن - : هي جٍلكت ألاصُى

 مؼغوخا منها الهُمت اإلاخبهُت لألصل في جهاًت غمغه ؤلانخصاصي.

 : هى بما: العمر إلانخاجي -

 إلايشإة.   الكترة الؼمىُت التي ًخىنؼ زاللها بؾخسضام اإلاىحىصاث مً نبل ا 

 .غضص وخضاث ؤلاهخاج ؤو الىخضاث اإلاشابهت التي جخىنؼ اإلايشإة الحصُى غليها مً اإلاىحىصاث 

: هي نُمت الىهض ؤو ما ٌػاصله اإلاضقىع ؤو الهُمت الػاصلت ألي مىحىصاث ؤزغي نضمذ  الخكلفت -

ش شغاء ؤو بوشاء اإلاىحىصاث.  للحصُى غلى اإلاىحىصاث، وطلَ بخاٍع

: هي اإلابلـ الظي ًخىنؼ اإلايشإة الحصُى غلُه مهابل اإلاىحىصاث في جهاًت غمغها  املخبليتالليمت  -

ل جٍالُل الخسلص منها.  ؤلاهخاجي وطلَ بػض ججًز

: هي الهُمت التي ًخم غلى ؤؾاؾها جباصُ اإلاىحىصاث بحن ؤػغاف طاث مػغقت وعؾبت في  الليمت العادلت -

 .الخػامل بىكـ ؾُاؾت الخػامل مؼ الؿحر

ل ؤلاهخالى  الليمت املدرجت - : هي الهُمت التي جظهغ بها اإلاىحىصاث في اإلاحزاهُت الػمىمُت بػض ججًز

 اإلاترايم اإلاخػلو بخلَ اإلاىحىصاث.

  الليمت اللابلت لالسترداد: -
ً
هي الهُمت التي ًخىنؼ الٌُان اؾترحاغها مً اؾخسضام ألاصُى مؿخهبال

ش الاؾدبػاص. بما قيها الهُمت اإلاخبهُت واإلاخىنػت  بخاٍع

 املطلب الثالث: ألاصىل املاليت ) الخثبيخاث املاليت(

I- حعريف 

جخمشل الخشبُخاث اإلاالُت ؤؾاؾا في ؾىضاث اإلاؿاهمت وخاقظت الؿىضاث ألازغي، ال ًىىي الٌُان          

الخسلي غنها وٍكترض ؤن جبهى في خىػجه إلاضة ػىٍلت ولهض زصص اإلاسؼؽ اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض 

غت مً لٍي ًظم هظه الحاقظت بمسخلل خاالتها خُث نؿم هظا الحؿاب الغثِس ي بلى مجمى  27ح/

 الحؿاباث وهي:

 : الؿىضاث اإلاشبخت ألازغي ؾحر الؿىضاث اإلاشبخت الخابػت ليشاغ الحاقظت271ح/

 .: الؿىضاث التي جمشل خو الضًً الضاثً ) الؿىضاث والهؿاثم (272ح/

 : الؿىضاث اإلاشبخت الخابػت ليشاغ الحاقظت.273ح/ 

 ع الخمىٍل.: الهغوض والحؿاباث الضاثىت اإلاترجبت غلى غهض بًجا274ح/ 

 : الىصاجؼ والٌكاالث اإلاضقىغت.275ح/ 
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 : الحؿاباث الضاثىت ألازغي اإلاشبخت.276ح/ 

 : ما بهي مً غملُاث الضقؼ الىاحب الهُام بها غً ؾىضاث مشبخت ؾحر مؿضصة.279ح/ 

 هظه ألاصُى اإلاالُت ًجب ؤن جٍىن في ألاصل مهُمت بالخٍلكت التي هي الهُمت الحهُهُت للمهابل اإلاهضم

 ؤو اإلاؿخلم إلنخىاء ألاصل.
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 اثر الخىافم املحاسبي بين النظام املحاسبي املالي و املرجعيت الدوليت في املعالجت املحاسبيت  :املبحث الثالث

باألؾاؽ الى اصماج اإلاػاًحر الضولُت للمداؾبت في الىظام  ان الاصالح اإلاىظىمت اإلاداؾبُت في الجؼاثغ حهضف

. و بالخالي قان هظا الخؿُحر  1976اإلاداؾبي اإلاالي الجؼاثغي .الظي خل مدل اإلاسؼؽ اإلاداؾبي اإلاؼبو مىظ 

ؾِؿكغ غً ازغ اًجابي اي جمًٌ الىظام مً جدهُو الهضاف اإلاىىػت به باإلطاقت الى ألازغ الؿلبي الىاجج غً 

 قو الضولي .الخىا

 مساًا النظام املحاسبي املالي ملارنت مع املخطط املحاسبي املطبم سابلا املطلب ألاول: 

ًاصًمُت اإلاخػلهت باإلاهاعهت بحن الىظام اإلاداؾبي اإلاالي و اإلاسؼؽ اإلاداؾبي  مً زالُ مػظم الضعاؾاث ألا

حشابه في مػالجت الخشبُخاث  بحن  ،اجطح ؤهه ال جٍاص جىحض ههاغ 2009الى ؾاًت  1976الؿابو اإلاؼبو مىظ 

اإلاسؼؽ و الىظام اإلاداؾبي اإلاالي ،لظا ؾىػغض قُما ًلي جمًٌ الىظام الجضًض مً حؿؼُت ههاثص اإلاسؼؽ 

 اإلاداؾبي الىػني مؼ ابغاػ ههاغ ازخالف بُنهما.

I - خاصت باملعالجت املحاسبيت للخثبيخاث في املخطط املحاسبي الىطنيالعدًدة النلائص ال  

 ً ان هلخص ؤهمها في الىهاغ الخالُت:مًٌو 

ُىلت في جهؿُم ؤصىُ اإلاحزاهُت التي ؤصبدذ حؿهل غملُت الخدلُل اإلاالي و  -1 جم اخترام مبضؤ صعحت الؿ

ًاهذ في صىل الحهىم خؿب اإلاسؼؽ اإلاداؾبي الىػني و  ًظهغ طلَ في ؾىضاث اإلاؿاهمت التي 

 دذ غىىان الخشبُخاث اإلاالُت.ؤصبدذ في الىظام اإلاداؾبي اإلاالي طمً الخشبُخاث ج

اصعج الىظام اإلاداؾبي اإلاالي خؿاباث في ؤالصىُ الشابخت جىطؼ قيها مبالـ الخشبُخاث التي لم ًخم طيغها  -2

ًان ٌػخبر مً ههاثص اإلاسؼؽ اإلاداؾبي الىػني خُث هجض في  في الضلُل اإلاداؾبي،وهى الشيئ الظي 

 الىظام اإلاداؾبي اإلاالي :

ت ألازغي": "الخشب 208الحؿاب   ُخاث اإلاػىٍى

 :"الخشبُخاث اإلااصًت ألازغي"218الحؿاب 

 :" الخشبُخاث اإلاالُت ألازغي"276الحؿاب 

ًان اإلاسؼؽ ًكخهض اليها ) يدؿاب جىاُػ غً  -3 باإلطاقت ان الىظام اإلاداؾبي ؤصعج خؿاباث حضًضة 

الدسجُل الصحُذ بحن الخشبُخاث غلى الحؿاب (، و بالخالي نلل مً غملُت الاحتهاص في اًجاص 

 اإلاداؾبحن.



 الفصل الثاني: الاطار العام للنظام املحاسبي املالي

39 
 

نام الىظام اإلاداؾبي اإلاالي بمػالجت الػملُاث التي ججاوػها اإلاسؼؽ اإلاداؾبي الىػني مشل خُاػة  -4

لي ،بىاء الػهاعاث غلى  الاؾدشماعاث غلى شٍل امخُاػ، الػملُاث اإلاىجؼة في اػاع غهض الاحاع الخمٍى

 اعاض ي الؿحر .....الخ

ًاهذ ؾامظت في اإلاسؼؽ اإلاداؾبي الىػني مشل  اًً يما غالج الىظام اإلاداؾب -5 ي اإلاالي الػملُاث التي 

ًاث حضًضة ؟  وطلَ غً ػٍغو  1حسجُل ؤغماُ الصُاهت الٌبري ؟ ؤًً جظاف جٍلكت انخىاء مدغ

جدضًض الىظام اإلاداؾبي اإلاالي لشغوغ الاغتراف بالخٍالُل الالخهت و اإلاخػلهت بالخشبُخاث في هكهاث 

ىب حسجُلها طمً جٍالُل ألاصل الشابت اإلاغجبؽ به. باألطاقت ؤن الىظام اإلاداؾبي حاء الضوعة  ؤو وح

الا ؤن هىاى يظلَ  2بمكهىم حضًض في الخصيُل الصحُذ لألصىُ الشابخت و هى ما ٌػغف " باإلاغيباث"

ًالدسجُل اإلاداؾبي الهخالى الخشبُخاث في شٍل الامخ  ُاػ.غملُاث ؾامظت في الىظام اإلاداؾبي اإلاالي ،

غضم مىايبت اإلاسؼؽ اإلاداؾبي الىػني للخؼىع الانخصاصي ًظهغ في اغخماص اإلاسؼؽ غلى الخٍلكت  -6

الخاٍعسُت في غملُت جهُُم الخشبُخاث . في خحن هظا اإلاشٍل ال ًظهغ في الىظام اإلاداؾبي اإلاالي الظي 

ا مً زالُ غملُت اغا صة الخهُُم بما ٌػخمض غلى الهُمت الػاصلت و قدص زؿاثغ نُمت ألاصىُ ؾىٍى

 ًخماش ى مؼ الؿىم.

الا ان الاشٍاُ ًؼغح في شغوغ التي ًىص غليها الىظام مً احل جؼبُو اغاصة جهُُم ،قهي صػبت 

 الخؼبُو مً حهاث غضًضة يػضم وحىص مسخصحن طوي يكاءة غالُت في جهُُم مسخلل الخشبُخاث،

الى  باإلطاقتػغقت الهُمت الػاصلت ،  الى غضم وحىص جضاوُ لالؾهم و الؿىضاث و هى ماًكهض م باإلطاقت

ت و التي جازغ بشٍل يبحر غلى ألاؾػاع  وحىص الؿىم اإلاىاٍػ

 ألاثار الاًجابيت للخىافم املحاسبي في املعالجت املحاسبيت للخثبيخاث املطلب الثاني: 

 الضولُت للمداؾبتًمًٌٌ جدضًض ألازغ الاًجابي للخىاقو اإلاداؾبي بحن الىظام اإلاداؾبي اإلاالي و اإلاػاًحر 

 قُما ًسص اإلاػالجت اإلاداؾبُت في الىهاغ الخالُت:

غالجذ اإلاػاًحر ازخالقاث بحن اإلاداؾباث الىػىُت في مسخلل صوُ الػالم ، و في اإلاداؾبت الىػىُت  -

بدض طاتها )مبضؤ نابلُت اإلاػلىماث اإلاداؾبُت للمهاعهت بحن اإلااؾؿاث غلى اإلاؿخىي اإلادلي (و ختى غلى 

إلااؾؿت بدض طاتها )مبضؤ الشباث( و مً الامشلت غً الازخالقاث التي غالجتها ًاإلاػاًحر هي مؿخىي ا

ًان ٌػخبره البػع مصغوقا و البػع الازغ ؤصال زابخا صون  لي قكي بػع ألاخُان  الاًجاع الخمٍى

 طىابؽ 

                                                                 
1
مذكرة ماجستير ، تخصص نقود و مالية ، كلية العلوم االقتصادية و علوم  –تحليلية انتقادية دراسة –طارق حمزة ، المخطط المحاسبي الوطني   

 621ص 4002التسيير ، جامعة الجزائر  
2
 22و  26" الممتلكات ، التجهيزات و المعدات " فقرة  61وهذا ماينص عليه المعيار المحاسبي الدول    
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ى نبىال وػىُا نامذ بخدضًض مكاهُم بىىص الهىاثم اإلاالُت و طلَ بؿبب الاقخهاع الى لؿت مداؾبُت جله -

 و صولُا  و مً ؤمشلتها جدضًض مكهىم ألاصىُ و الىكهاث .....ؤلخ

ًاث اإلاخػضصة الجيؿُاث مما ٌصجؼ غلى  - اإلاػُحر الضولُت حؿمذ باغضاص نىاثم مالُت مىخضة للشغ

اصة الاؾدشماعاث اإلاالُت و الاهخاحُت وػىُا و صولُا   الاهكخاح ؤؾىام اإلااُ الىػىُت و ٍػ

 ػلىماث التي ًيخجها الىظام اإلاداؾبي وقو اإلاػاًحر الضولُت ، ألامغ الظي ًغقؼ يكاءة جدؿحن حىصة اإلا -

 الاصاعة بالىصىُ الى مػلىماث مالثمت الجساط الهغاعاث -

خضصث اإلاػاًحر الضولُت ألاؾـ التي ًجب ؤن حػخمض غليها اإلااؾؿت في الاغتراف باألصل و يظلَ يُكُت  -

ُىلت .الا اجها جغيذ بػص اإلاغو  1جصيُكه  هت في ازخُاع ػغم الخصيُل خؿب الؼبُػت و الؿ

الخهُُم اإلاداؾبي للخشبُاث : ؤصبذ جهُُم الخشبُخاث ٌػخمض غلى همىطححن الخٍلكت الخاٍعسُت و هى  -

و هى مً ؤهم الىهاغ التي غالجها مجلـ اإلاػاًحر الضولُت ،  اإلابضؤ الؿابو ، و همىطج الهُمت الػاصلت

ُت و خهُهُت غً نُمت الخشبُخاث للماؾؿت ، مما ٌؿهل اجساط نغاعاث الظي ؾمذ باغؼاء صىعة آه

 مالثمت مً ػغف الاصاعة و ختى مً مؿخسضمي الهىاثم اإلاالُت الخاعحُحن 

خؿب اإلاػاًحر الضولُت جخٍىن جٍلكت الخشبُخاث مً حمُؼ الىكهاث اإلاباشغة اإلاخػلهت باالصل الشابذ  -

ًاهذ ػبُػت الىكهت ، قدتى قىاثض ا لهغوض و حؿحراث ؤؾػاع الصغف اإلاخػلهت باالصل الشابذ مهما 

وهظا ًمًٌ مً جدضًض نُمت الاصل بٍل مىطىغُت و مىزىنُت و مىه الاججاه هدى  جظاف الى جٍلكخه،

 مداؾبت الخٍالُل 

ًاث خُث ؤصبدذ هظه الازحرة  حػٌـ اإلاىاقؼ الانخصاصًت  - ؾحرث اإلاػاًحر الضولُت مىظىع الاهخال

 2ة خُاجهبضال مً مض لألصل

خُث  3مً بحن الىهاغ التي ؤخضثها مجلـ اإلاػاًحر الضولُت هى مػُاع مخػلو بسؿاثغ نُمت الخشبُخاث -

ًاث قهؽ و اهما ًمًٌ ان جىسكع يظلَ بىحىص  ؤصبدذ نُمت الخشبُخاث ال جىسكع بهُمت الاهخال

 ماشغاث و مىه مىايبت الظغوف  الانخصاصًت و الخٌىىلىحُت الؿاثضة .

ًاهذ جسخلل قيها ألاهظمت اإلاداؾبت في مسخلل صوُ الػالم ، ؤو لم غالجذ اإلاػا - ًحر الضولُت ههاغ 

متى ًمًٌ الاغتراف بالىكهاث الٌبري غاي اجها  4جخؼغم اليها و منها مػالجت مسخلل غهىص الاًجاع

ؤصىُ زابخت، ؤًً ًخم جصيُل ألاصىُ اإلااصًت اإلاؿخسضمت لؿغض مالي ،يُل ًخم مػالجت اإلامخلٍاث 

                                                                 
1
 Robert Obert,la nouvelle présentation des états financiers, selon IASB/FASB, Revue française de 

comptabilité,N°417,2009P4 
 

2
 Hervé Stolowy et autres, comptabilité et analyses financière,Ed ;De Boeck, Paris ,france,2006,P327 

 
3
 تثبيتات""انخفاض قيمة ال 61المعيار المحاسبي الدولي    

 
4
 "عقود االيجار" 61حسب ما ينص عليه المعيار المحاسبي الدولي    
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ىاججت غً الخٌىىلىحُا الحضًشت يمىانؼ الاهترهِذ .......الخ. ومىه ؾؼذ هظه اإلاػاًحر سؿغاث غضًضة في ال

 مػالجت الخشبُخاث.

ًاث اإلاجمػت )الكغوع، - ماؾؿاث الشغايت( التي بغػث الى  اهخمذ اإلاػاًحر الضولُت يشحرا بمداؾبت الشغ

ًاث الىحىص في الىنذ الحالي .خُث جم حػضًل اإلاػاًحر اإلاخػ لهت باألصواث اإلاالُت و اإلاؿاهماث في شغ

 ؤزغي بما جهخظُه الحاحت و بالخالي بغػث اإلاػالجت اإلاداؾبُت للخشبُخاث اإلاالُت .

 

ؤزحرا وؿخيخج ان الخىاقو اإلاداؾبي بحن الىظام اإلاداؾبي اإلاالي و اإلاغحػُت اإلاداؾبت الضولُت،حهضف الى 

إلاالي الػالمي و جىصُل اإلاػلىماث الضنُهت الى مؿخسضميها مىايبت الخؼىع غلى اإلاؿخىي الانخصاصي و ا

 الجساط الهغاعاث اإلاالثمت

 الاثر السلبي لخىافم املحاسبي في املعالجت املحاسبيت للخثبيخاثاملطلب الثالث: 

ًان للمػاًحر الضولُت مً مؼاًا في اإلاػالجت اإلاداؾبُت للخشبُخاث قال بض مً وحىص ههاثص ؤو سؿغاث ،و  مهما 

 بالخالي ههاثص في الىظام اإلاداؾبي اإلاالي الظي جم اغضاصه اؾدىاصا الى هظه اإلاػاًحر.

 و ًمًٌ جلخُص ألازغ الؿلبي للخىاقو بحن الىظام و اإلاػاًحر قُما ًلي :

ًاهذ جخص - ل اإلاػالجت ان الهضف الغثِس ي للمػاًحر الضولُت هى الخىهلُل مً الازخالقاث ،و ان 

ًازخُاع ػغم جصيُل الاصىُ ،ػغم الخهُُم  اإلاداؾبُت خؿب اإلاػاًحر باإلاغوهت في الٌشحر مً ألاخُان  

الا في خالت وحىص شغوغ مػُىت باالطاقت الى غغض و الاقصاح هظه البضاثل ًمًٌ زلو هىع آزغ مً 

 الازخالف 

خؼىعة ، قهل غىض صضوع مػاًحر ًازظ  مػظم اغظائها صوُ مIASB 1الهُئت اإلاصضعة للمػاًحر الضولُت  -

في الحؿبان ظغوف الضوُ الىامُت.خُث جىص اإلاػاًحر الضولُت بمػالجت قهضان نُمت الخشبُخاث 

بمػضُ الخدضًث ،قهل  هظا اإلاػضُ هى مػبر غً الىانؼ و في مخىاوُ اإلاداؾب في الضوُ الىامُت مشل 

 الجؼاثغ؟ 

و مىه هظه الىكهاث جدمل غلى  2لبدث غلى اؾاؽ جشبُخاثخؿب اإلاػاًحر الضولُت ال ٌؿترف بىكهاث ا -

صوعة مداؾبت واخضة يإغباء عؾم مبالؿها الطخمت و هظا ًازغ غلى هدُجت الضوعة  مؼ الػلم اهه في 

 يشحر مً الاخُان ؾٍُىن لهظه الىكهاث مغصوص غلى اإلاضي البػُض يىكهاث اوشاء اإلااؾؿت 

                                                                 
1

  IASB  ـاختصار ل:International Accounting Standards Board   يعني مجلس معايير المحاسبة الدولية 
  

2
 4002المراجع في سنة  63ر المحاسبي الدولي رقم االمعي 61حسب  الفقرة    
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اإلاػلىماث الا اجها حػخمض في الاهخالى غلى جهضًغ اإلاىاقؼ  جىص اإلاػاًحر غلى اإلاىزىنُت و الضنت في -

الى اصماج هكهاث زغوج الاصل  باإلطاقتالانخصاصًت لألصل الشابذ قهل ًجخمؼ الخهضًغ مؼ الضنت ؟ 

الشابذ طمً الخٍلكت الاولُت غىض الاغتراف باألصل ،قهل ًمًٌ جدضًض هظه الىكهاث بصىعة مىزو 

 قيها؟

ا بالهُمت الػاصلت ؤما البػع آلازغ جىص اإلاػاًحر غلى جه - ُ ُُم بػع ألاصىُ ازخُاٍع اإلاالُت  ًاألصى

ا غلى اؾاؽ الهُمت و الهُمت الػاصلت مخػلهت بىحىص ؾىم وشؽ ، و مً شغوغ هظه  جهُم احباٍع

 الازحرة وحىص مىاقؿت غاصلت ،قهل هظا الشغغ مىحىص قػال ختى قغي ؤؾىام الضوُ اإلاخؼىعة؟

       IASػل اإلاػاًحر ؤيثر ؾهىلت و جىطُدها الا اهه ال ًؼاُ مشٍل حػضص اإلاػاًحر الى ح  IASBعؾم ؾعي  -

 في مػالجت بىض واخض مً الهىاثم اإلاالُت   IFRICو  SICو الخىطُداث  IFRSو 

جم اهخهاص اإلاداؾبت بالهُمت الػاصلت التي ؤحبرث اإلااؾؿاث اإلاضعحت في البىعصت باإلقصاح غً ًل  -

ونض صغح بظلَ الػضًض مً  1و الاؾهم و بالخالي ظهىع الاػمت اإلاالُت الػاإلاُت زؿاثغ نُمت الؿىضاث

ًاث غمالنت خُث صغىا الى ونل جؼبُو  الجهاث ، مجاؽ الشُىر وعئؾاء اصاعاث البىىى و شغ

صاقؼ ًل منهما غً هظا الاهخهاص و غغض  FASBو   IASB اإلاداؾبت الخاصت بالهُمت الػاصلت الا ان 

ػت الىاحب اؾباب الصػل ال تي ؤصث الى اطؼغاب ألاؾىام اإلاالُت و غغض بػع الاحغاءاث الؿَغ

اصة مغوهت ألاؾىام في اإلاؿخهبل و الاعشاص غً يُكُت اؾخسضام الهُمت الػاصلت في ظل  اجساطها لٍؼ

بدشٌُل لجىت حػالج نظاًا اغضاص   FASBو  IASBؤغلً  14/11/2008ألاؾىام ؾحر وشؼت و في 

غ اإلاالُت   في ظل ألاػمت اإلاالُت و هم الخىصل الى ماًلي :الخهاٍع

غ - مػاًحر ختى ججػل  ان مجلـ مػاًحر اإلاداؾبت الضولُت حهت مؿخهلت ملتزمت هدى الػمىم بخؼٍى

 الهىاثم اإلاالُت طاث شكاقُت غالُت حضا.

ملُت ثخماهُت ٌػىص الى اإلاماعؾاث الؿِئت التي ؤجبػذ في غان الؿبب الحهُهي وعاء ألاػمت اإلاالُت الا  -

ًاهذ جدذ  الانغاض، و انخصغ صوع اإلاداؾبت غلى غٌـ خهُهت اإلاماعؾاث الانخصاصًت للبىىى التي 

 الغؤؾمالُت

صوع الا ؤجها ؤظهغث الخؿاثغ الحهُهُت و لم حؿاهم قيها   IAS39/IFRS7لم ًًٌ إلاػُاع الهُمت الػاصلت  -

ًان هىاى مداولت الزكاء الشكاقُت مً زالُ غضم اؾخسضام مػا ًحر الهُمت الػاصلت لِؿاهم و لى 

 طلَ في جاحُل ظهىع الخؿاثغ و لِـ مىػها 

 اإلااؾؿاث بحن الشهت لكهضان عثِس ي بشٍل ٌػىص الحالُت الاػمت ظل في خالُا الانغاض غملُاث جىنل ان

 غىصة في حؿُحر ًدضر لً و للؿىم  الشهت ٌػُض لً الػاصلت الهُمت اؾخسضام ونل هدى صغىة و اإلاالُت،

  الؼبُعي إلاؿاعها الانغاص غملُاث
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 اعشاص صالثل و الحالُت اإلاػاًحر غلى حػضًالث جؼوٍض غلى الضولُت اإلاداؾبت اإلاػاًحر مجلـ اغلً ازحرا

لت جدؿِىاث اخضار الى باإلطاقت الظغوف مسخلل ظل في مخسصصت  مىه و الضولُت اإلاػاًحر غلى الامض ػٍى

 و الخؿحراث هظه مىايبت مً الجؼاثغ في اإلاداؾبُت الهُئاث مسخلل امٍاهُت هى اإلاداؾبي الخىاقو ههاثص مً

  .جدهُهه ًصػب امغ هظا و الظغوعة انخصذ ًلما الجؼاثغي  اإلاداؾبي الىظام غلى الخػضًالث اصزاُ
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 خاجمت الفصل :

 مشغوع زالُ مً الضولُت اإلاداؾبت مػاًحر قٌغة جبيذ ؤلاصالح بإغماُ الجؼاثغ نُام بػض      

ً مً اإلاخػاملحن مسخلل إلاخؼلباث ٌؿخجُب والظي الجضًض، اإلاالي اإلاداؾبي الىظام  ومهترطحن مؿدشمٍغ

 اإلااؾؿاث ػغف مً اإلاؼبهت اإلاداؾبُت للشهاقت خهُهُا حؿحرا الىظام هظا ٌشٍل خُث وؾحرهم،

ت   IAS / IFRS. الضولي اإلاالي وؤلابالؽ اإلاداؾبت مػاًحر هدى الجؼاثٍغ

ُ  الجضًض الىظام هظا ؤن خُث        اإلاداؾبت مػاًحر بها ؤجذ التي اإلاداؾبُت والهىاغض اإلاباصت ًدىاو

 اإلاداؾبي الىظام بحن الخىاقو بهضف اإلاداؾبُت واإلاباصت اإلاالُت بالهىاثم اإلاخػلهت جلَ زاصت الضولُت

 ما منها مخؿحراث غضة ؤملخه الجضًض الىظام وهظا. اإلاداؾبي الػمل في الضولُت اإلاداؾبت مػاًحر و اإلاالي

 باإلادُؽ مخػلهت وؤزغي  الدؿػُىاث، مؼلؼ مؼ الجؼاثغ غغقتها التي والانخصاصًت اإلاالُت بالخدىالث حػلو

 اإلاالُت وطػُتها لخهضم الىػىُت للماؾؿاث حضًض صقؼ بةغؼاء ٌؿمذ مما الانخصاصًت، والػىإلات الضولي

 وبظهاع ألازغي، اإلااؾؿاث مؼ باإلاهاعهت وطػها وجهُُم الجضًضة، اإلاػؼُاث مؼ والخٌُل شكاقُت، بٍل

 الخىاقؿُت نضعتها بىطىح
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 ملذمت الفصل

 الاخيرة هزه باعخباس اإلاخخلفت الخثبُخاث جذًشها داتمت خشهُت ًخميز الاكخصادي اليؽاغ ان

 اكخصادًت مئظعاث جصىس  ًمىً ال خُث البلاء و بالخؼىس  للمئظعت ٌعمذ الزي ألاظاس ي العامل

 ، الاهخاجي  عمشه خالٌ و خذمخه أزىاء الاصل اهالن الى ًئدي الزي ،الش يء جثبُخاث دون  مً صىاعُت

ٌ  هزه كُمت جىخفع هما  هالخظه ما لىً ،و الخىىىلىجي الخؼىس  أو الاظخعماٌ بعبب اما الاصى

ٌ  بعىاصش ًخعلم فُما خصىصا  في وهزا الحلُلت عً ما هىعا بعُذة بُاهاتها جيىن ( الخثبُخاث) الاصى

زالر و لهزا ظىف هخؼشق في هزا الفصل الى  رلً ًخم اظاط اي على اًظا و جلُُمها اعادة مجاٌ

 و هما: مباخث

 

 :جلذًم الصىذوق الوطني للخامين عً البطالت ألاول  املبحث

 لألصول  املحاصبيت املعالجتاملبحث الثاوي :

 حاالث دراصت:  الثالث املبحث
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 جلذًم عام للصىذوق الوطني للخامين عً البطالت:املبحث الاول 

ظيخؼشق مً خالٌ هزا البدث الى جلذًم الصىذوق الىػني للخامين عً البؼالت باعخباسه مُذاث 

 و لزلً كعمىا هزا اإلابدث الى  الذساظت،

 الصىذوق الوطني للخامين عً البطالت الخعريف ب  املطلب الاول:

 للظمان عمىمُت همئظعت 1994 ظىت لصىذوق الىػني للخامين عً البؼالت ا اوؽاءللذ جم 

 آلازاس" جخفُف" على حعمل( الاحخماعي الظمان و الدؽغُل و العمل وصاسة وصاًت جدذ) الاحخماعي

ذ عً الىاحمت اإلاخعاكبت الاحخماعُت  الخعذًل إلاخؼؽ وفلا الاكخصادي اللؼاع في ألاحشاء العماٌ حعٍش

 مخصّصت مشاخل ّعذة معاسه في( ب.ث.و.ص )البؼالت عً  للخؤمين الىػني الصىذوق  عشف ، الهُىلي

 .العمىمُت العلؼاث ػشف مً اإلاخّىلت الجذًذة باإلاهام للخىفل

 املطلب الثاوي : مهام الصىذوق  

 :للصىذوق عذة مهام إلايافدت ظاهشة البؼالت ًمىىىا ان هزهشها في العىاصش الخالُت 

 البطالت حعويض -1

 هظام جؼبُم في( ب.ث.و.ص)  البؼالت عً للخؤمين الىػني الصىذوق  ؼشع ، 1994 ظىت مً ابخذاء

 ألظباب و اسادًت ال بصفت ؼغلهم مىاصب فلذوا الزًً ألاحشاء العماٌ لفاتذة البؼالت حعىٍع

 ، ألاولى الصىذوق  مهً مًو حعخبر  اكخصادًت

 : 2006 ظىت أواخش لغاًت مىه اظخفاد الزي البؼالت حعىٍع دفع 

، 201.505 مجمىع مً معشًخا عامال 189.830 مً اهثر •
ً
 باإلااتت 94 اظدُفاء بيعبت أي مسّجال

 أو اإلاّذة مدّذدة بعلىد العمل الى عىدتهم حشاء حعىٍظاتهم جىكُف ّجم الزًً اإلاعخفُذًً عذد ًىاهض •

 معخفًُذا 5.275 للخصفُت اإلائهلت باإلائّظعاث بلاءهم

 التي 1999و 1996 ظىتي بين اإلامخّذة الفترة في ّجمذ البؼالت عً الخؤمين هظام في حسجُل مىحت أهبر •

 الخللص في الاهدعاب مىدنى بذء ، ران عىذ ، الهُىلي الخعذًل مخؼؽ احشاءاث جىفُز ظاًشث

 الاخخُاػُت ؤلاحشاءاث :

( ب ث و ص) البؼالت عً للخؤمين الىػني الصىذوق  كام ، 2004 ظىت غاًت الى 1998 ظىت مً اهؼالكا

م عً اإلاعخفُذًً  البؼالين ادماج ببعادة اخخُاػُت احشاءاث بدىفُز  عً البدث في اإلاشافلت ػٍش

 خصُصا جيىٍنهم و جىظُفهم ّجم معخخذمين سعاًت جدذ الحّش  العمل على اإلاعاعذة و الؽغل

ً لُصبدىا   الؽؤن لهزا مخصّصت مّعذاث و بخجهيزاث مضودة مشاهض معخىي  على ميؽؼين –معدؽاٍس
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 آلاجُت الىخاتج حسجُل جمّ  بهزا 

اال 11.583 مً اهثر •
ّ
 البدث جلىُاث مجاٌ في اإلايؽؼين - اإلاعدؽاسجين ػشف مً جيىٍنهم ّجم بؼ

 الؽغل عً

 اإلاّصغشة مئّظعاتهم اخذار في مشافلتهم جمذ بؼاال 2.311 مً اهثر •

اال 12.780 مً اهثر •
ّ
 جئهلهم حذًذة معاسف إلهدعاب جيىٍىاث 1998 ظىت مىز جابعىا بؼ

 اإلاهىُت خُاتهم في ؤلادماج إلعادة

ص و ، 2004 ظىت مىز •
ّ
 الخيىًٍ حعؼير ّجم ، البؼالت عً الخؤمين هظام في اإلاسّجلين عذد بخلل

ع روي  البؼالين لصالح الخؤهُل ببعادة  الدؽغُل جشكُت احشاءاث في اإلاذمجت اإلائّظعاث و اإلاؽاَس

 

 احهسة دعم املشاريع  -2

 البؼالت بمداسبت الخاص الجمهىسٍت، ستِغ بشهامج جؼبُم و الاكخصادًت الخىمُت دعم مخؼؽ اػاس في

 على أولىٍا، 2004 ظىت مً اهؼالكا البؼالت، عً للخؤمين الىػني الصىذوق  عىف الاظخلشاس، عذم و

ع روي  البؼالين لفاتذة اليؽاغ اخذار دعم حهاص جىفُز  و( 35) زالزين و خمعت بين ما لبالغين اإلاؽاَس

 الجذًذة ؤلاحشاءاث ظمدذ ،2010 ظىت مً ابخذاءاو 2010  حىان ؼهش لغاًت ظىت،( 50)خمعين

 الالخداق ظىت( 50) خمعين و( 30) زالزين بين ما عمشها ًتراوح التي الاحخماعُت الفئت لفاتذة اإلاخخزة

 بعذما دج مالًين( 10) عؽشة خذود في أصبذ الزي ؤلاحمالي الاظدثماس مبلغ منها مخعذدة بمضاًا بالجهاص،

 لزوي  الخذماث و العلع اهخاج امياهاث جىظُع  امياهُت هزا و  دج مالًين( 05) خمعت ًخعذي ال وان

ع  الىاؼؼين اإلاؽاَس

 

 الخوزيع و الخىظيماملطلب الثالث :

 عً للخؤمين الىػني الصىذوق  ٌعمل ، الاحخماعي الّظمان و الدؽغُل و العمل وصاسة وصاًت جدذ

 : عبر اكلُمُا  مىصًعا أحيرا، 1497ًىاهض بخعذاد( ب.ث.و.ص) البؼالت

ت ملش •  العاّمت اإلاذًٍش

 حهىٍت ووالت( 13) عؽش زالزت •

 والتُت ووالت( 48) أسبعين و زماوي •

 فشعُت والتُت وواالث عّذة أو ووالت حهىٍت ووالت ليلّ 
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 جابعت هُئاث ببوؽاء اخخُاػُت احشاءاث بعث في الصىذوق  ؼشع العمل، الى العىدة على للمعاعذة

 رلً في بما الجهىٍت للىواالث

 ( 22) وعؽشون ازىا •
ً
 ػ(.ب.م) ؼغل عً للبدث مشهضا

 (ح.ع.د.م) الحّش  العمل لذعم مشهًضا( 48) وأسبعىن  زماوي •

 حذول املذًرياث الجهويت و وواالتها   (2)                         

 الوكاالت الجهوية عدد الوكاالت الوكاالت

 الوكاالت الجهوية عدد الوكاالت الوات الوالئية

 الجسائر 1 الجسائر

 قالوت ، الطارف ، حبست ، سوق هراش ، سكيكدة 6 عٌابت

 باحٌت ، خٌشلت ، بسكرة ، أم البوقي 4 باحٌت

 بشار ، أدرار، حٌدوف ، البيض 4 بشار

 البليدة ، حيبازة ، الوديت 3 البليدة

 الشلف ، الجلفت ، عيي الدفلت 3 الشلف

 قسٌطيٌت ، جيجل ، هيلت 3 قسٌطيٌت

 وهراى ،غليساى، هسخغاًن 3 وهراى

 ورقلت ، غردايت ، األغواط ، الواد ، حوٌراسج ، إليسي 6 ورقلت

 سطيف، بجايت هسيلت ، برج بوعريريج 4 سطيف

 حيووشٌجسيدي بلعباش ، حلوساى ، سعيد ، ًعاهت ، عيي  5 سيدي بلعباش

 حيارث، هعسكر، حسوسيلج 3 حيارث

االث والتُت وظىف هخص بالذساظت اخذي الىواالث الجهىٍت الا وهي ووالت وهشان و التي جظم زالر و  

 ووالت غُليزان وهي ووالت وهشان ،ووالت معخغاهم،
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 الجهويت للووالت البطالت عً للخامين الوطني للصىذوق  الخىظيمي الهييل( 3شيل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوكالة الجهوية لوهران 

قسم  المحاسبة 

 و المالية 

قسم االدارة و 
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 املعالجت املحاصبيت لألصول  الثاوي:املبحث 

مً اهم العملُاث الىاحب اللُام بها بدُث كظذ على  حعخبر عملُت الدسجُل اإلاداظبي للخثبُخاث

الىلاتص التي وان مىحىد في اإلاخؼؽ الىػني اإلاداظبي و اللظاء على الاحتهاداث التي وان ًلىم بها 

اإلاداظبىن في بعع العملُاث التي ال ٌعخؼعىن ادساحها في اخذي الحعاباث و بالخالي ظهىس اخخالالث 

خخلف اإلائظعاث و بالخالي ظىف هخؼشق الى عملُت الدسجُل للخثبُخاث في حسجُالث اإلاداظبُت بين م

و كبل هزا ظىلذم الىزاتم اإلالذمت مً ػشف مصلحت اإلاداظبت وفلا إلاا حاء به الىظام اإلاداظبي اإلاالي .

و اهؼالكا مً هزه اهظش اإلالحم ، للصىذوق ) ميزاهُت، حذوٌ خعاباث الىخاتج،حذوٌ الاهخالن  ......الخ(

 ىماث ظىف هخؼشق الى اإلاعالجت اإلاداظبُت في اإلاؼلب الثاوي اإلاعل

 املطلب ألاول:  املعالجت املحاصبيت لألصول املعىويت 

 للذ ميز اإلاخؼؽ اإلاداظبي الجذًذ بين هىعين مً ألاصٌى اإلاعىىٍت و هي:

I- 1ألاصول  املعىويت املولذة بشيل داخلي   

 ػبُعتها ) في اإلاجمىعت العادظت (: حسجُل الخيالُف بدعب املرحلت ألاولى  

ف اإلاخعللت بعىصش مً العىاصش اإلاعىىٍت التي أدسحذ أصال  في           خُث ًخم حسجُل اإلاصاٍس

شها اإلاالُت العابلت (، و  الحعاباث  هؤعباء مً كبل الىُان في هؽىفها اإلاالُت العىىٍت العابلت) أو جلاٍس

ف ال ًمىً دمجها في  جيلفت أ خ الخم.هزه اإلاصاٍس  ي عىصش مً ألاصٌى اإلاعىىٍت في جاٍس

 : جدىٍل اإلاصشوف العادي الى ألاصٌى اإلاعىىٍتاملرحلت الثاهيت  

ف الخىمُت اللابلت للخثبُذ مذًىا الى الحعاب  203ًجعل ح/  /ؤلاهخاج اإلاثبذ و ًيىن اللُذ هما  73مصاٍس

 ًلي :

  XXXX مً ح /مصاريف الخىميت اللابلت للخثبيذ  203

 XXXX  إلى ح/  إلاهخاج املثبذ لألصول املعىويت 73 

II-  ألاصول املعىويت ألاخرى 

ف اإلاخعللت بعىصش مً العىاصش اإلاعىىٍت التي أدسحذ أصال في الحعاباث                         ان حسجُل اإلاصاٍس

شها اإلاا لُت العابلت (، و هزه هؤعباء مً كبل الىُان في هؽىفها اإلاالُت العىىٍت العابلت) أو جلاٍس

ف  خ الخم.اإلاصاٍس  ال ًمىً دمجها في  جيلفت أي عىصش مً ألاصٌى اإلاعىىٍت في جاٍس

                                                                 
1
 - le système comptable financier, Les Pages Bleues,2008, P:112 
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البرمجُاث في ملابل خعاباث أػشاف أخشي أو  باظخخذامولفت ؼشاء الشخص اإلاخعللت : 1مثال 

 الحعاباث اإلاالُت.

 وحعالج مداظبُا هما ًلي :          

  XXXX مً ح/ برمجياث املعلوماجيت و ماشابهها  204

 4/5  XXXX    إلى ح/ حضاباث أطراف أخرى أو الحضاباث املاليت  

   ( 53، ح 515،ح/ 512،ح/ 404)ح/      

 

ان جيلفت اهخاج البرمجُاث اإلايؽؤة في ملابل خعاب اهخاج مثبذ ألصٌى معىىٍت حعالج  : 2مثال

 باإلاشاخل آلاجُت:

 : حسجُل الخيالُف بدعب ػبُعتها ) في اإلاجمىعت العادظت(املرحلت ألاولى 

ف اإلاخعللت بعىصش مً العىاصش اإلاعىىٍت التي أدسحذ أصال             هما          رهشها ظابلا ًخم حسجُل اإلاصاٍس

شها اإلاالُت العابلت (.  في الحعاباث هؤعباء مً كبل الىُان في هؽىفها اإلاالُت العىىٍت العابلت) أو جلاٍس

 خشي : جدىٍل اإلاصشوف العادي الى ألاصٌى اإلاعىىٍت ألا املرحلت الثاهيت  

/ؤلاهخاج  73البرمجُاث اإلاعلىماجُت وما ؼابهها الى الحعاب  204ٌسجل في الجاهب اإلاذًً مً الحعاب 

 اإلاثبذ  وٍيىن اللُذ هما ًلي:

  XXXX مً ح/ برمجياث املعلوماجيت و ماشابهها  204

 XXXX  إلى ح/ إلاهخاج املثبذ 73 

 

III -   باقي عىاصر ألاصول ألاخرى غير الجاريت و املعىويت 

ػشاف أخشي أو الحعاباث )في ملابل خعاباث أ 20شة في ألاكعام الفشعُت للحعاب حسجل مباؼ 

اإلاالُت(.
1 

 الامخيازاث و الحلوق املماثلت و البراءاث و الرخص و العالماث 205ح/ 

ٌسجل في هزا الحعاب الامخُاصاث أو الشخص اإلالخىاة بهذف امخالن خم ػىاٌ مذة العلذ مثل          

 اظخخذام 

                                                                 
1
 Idem 
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ت، سخصت اظخغالٌ أظالُب عمل مثال، أما البرمجُاث اإلاعلىماجُت و ما ؼابهها فلذ  عالماث ججاٍس

 الزي رهشهاه ظابلا ورلً جماؼُا مع الخؼىساث الخىىىلىحُت. 204اب خصص لها خع

  / ألاصول املعىويت ألاخرى  208ح 

التي لم ًخصص لها اإلاخؼؽ اإلاداظبي و اإلاالي  208و ًخم حسجُل ألاصٌى اإلاعىىٍت ألاخشي في ح/

 .1الجذًذ خعابا خاصا لها

 و ًيىن اللُذ هما ًلي : 

و الحلوق املماثلت والبراءاث  مً ح/ إلامخيازاث   205  XXXX  

ح / الخثبيخاث املعىويت ألاخرى         208  XXXX  

 4/5  XXXX  إلى ح/ حضاباث أطراف أخرى أو الحضاباث املاليت  

IV- 2خروج أحذ ألاصول املعىويت 

الفشق بين مىخىحاث الخشوج  عىذ خشوج أخذ ألاصٌى اإلاعىىٍت مً أصٌى الىُان ًخم اخدعاب         

الصافُت اإلالذسة واللُمت اإلاداظبُت لألصل و جذسج في الحعاباث همىخىحاث أو هؤعباء في الحعابين 

فىاتع اللُمت عً مخضوهاث ألاصٌى  75هىاكص اللُم عً خشوج أصٌى مثبخت غير مالُت أو ح/ 65ح/

 اإلاثبخت غير اإلاالُت.

 في حالت جحليم خضارة : -

  XXXX مً ح /هىاكص اللُم عً خشوج أصٌى مثبخت غير اإلاالُت  65

 XXXX  الى ح/ بشمجُاث اإلاعلىماجُت و ماؼابهها 204 

 في خالت جدلُم سبذ : -

  XXXX مً ح / مىسدو الخثبُخاث   404

ت        512   XXXX ح / بىىن الحعاباث الجاٍس

ىت العمىمُت        515   XXXX ح / الخٍض

  XXXX ح / الصىذوق         53

 XXXX  الى ح/ بشمجُاث اإلاعلىماجُت و ماؼابهها 204 

 XXXX  ح/ فىاتع اللُم عً خشوج أصٌى مثبخت غير اإلاالُت          75 

                                                                 
1
 .14، ص : 8002د/ شعيب شنوف، محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية، الجزء األول، مكتبة الشركة الجزائرية بوداود،   

 
2
 ، مرجع سبق ذكره 440-00المرسوم التنفيذي رقم  -  
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V- فارق الاكخىاء 

ظىاء وان اًجابُا أو ظلبُا، و ًمىً أن ًيىن  ٌسجل فُه فاسق ؤلاكخىاء 207ان الحعاب ح/          

 هزا الحعاب مذًىا أو داتىا و ًظهش الضاما في اإلايزاهُت طمً ألاصٌى الثابخت اإلاالُت.

هزا الحعاب ًظهش في خالت خاصت و هي ججمُع اإلائظعاث في اػاس عملُت اكخىاء أو اهصهاس أو اهذماج،       

 1عالجت اإلاداظبُت و رلً ساحع الى خصىصُت هزا الحعابو جبلى هاجه الحالت غامظت مً خُث اإلا

 املعالجت املحاصبيت لألصول العيييت  املطلب الثاوي:

 للذ ميز اإلاخؼؽ اإلاداظبي واإلاالي الجذًذ بين زالزت أهىاع مً ألاصٌى العُيُت وهي :  

 

I-  )ألاصول العيييت )الخثبيخاث العيييت 

 العُيُت في الجاهب اإلاذًً خين دخىلها جدذ سكابت الىُان ظىاء واهذ :  حسجل خعاباث الخثبُخاث

 بلُمت ؤلاظهام. -

 بخيلفت الؽشاء. -

 بخيلفت ؤلاهخاج.  -

 2لجاهب الذاتً فِعخخذم خعب الحالتأما الجاهب الثاوي للمعالجت والزي هلصذ به ا 

م كُمت ؤلاظهام فبن الحعاب الذاتً ًيىن اما  : فبرا واهذ الخثبُخاث الحالت ألاولى  101دخلذ عً ػٍش

-سأط اإلااٌ الصادس أو سأط ماٌ الؽشهت أو ألامىاٌ اإلاخصصت أو أمىاٌ الاظخغالٌ(، أو خعاب الؽشواء

 ، خُث جيىن اللُىد هما ًلي خعب هاجه الحالت ألاولى : 456ح/ –عملُاث خٌى سأط اإلااٌ 

  XXXX مً ح/ الخثبيخاث العيييت  21

 XXXX  حيازة بواصطت إصهام خاصت إلى ح/ أموال مملوهت 101 

 أو

  XXXX مً ح/الخثبيخاث العيييت  21

 XXXX  حيازة بواصطت إصهام الشرواء إلى ح/ الشرواء العملياث عً رأش املال 456 

 

م الؽشاء فان الحعاب  ارا واهذ الخثبُخاث  الحالت الثاهيت : العُيُت دخلذ بخيلفت الؽشاء أي عً ػٍش

 اإلاىسدون أو خعاباث أخشي معىُت و ًيىن اللُذ هما ًلي:  40الذاتً ًيىن ح /

                                                                 
1
 نفس المرجع أعاله  

2
  - le système comptable financier, Les Pages Bleues, Op.cit, P:114 
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  XXXX مً ح / الخثبيخاث العيييت  21

 XXXX  حيازة عً طريم الشراء إلى ح /موردو الخثبيخاث 404 

 

الخثبُخاث أو ألاصٌى العُيُت دخلذ بخيلفت ؤلاهخاج فبن خعاب الذاتً                     وارا واهذ  الحالت الثالثت :

  : و ًيىن اللُذ هما ًلي ؤلاهخاج اإلاثبذ 73ظُيىن ح/

  XXXX مً ح / الخثبيخاث العيييت  21

 XXXX  دخول بواصطت إهخاج إلى ح / إلاهخاج املثبذ 73 

الخثبُخاث العُيُت الى الحعاباث آلاجُت خاصت ارا واهذ راث مبالغ  21لإلؼاسة فبهه ًمىً جفصُل ح/ 

  1هامت ومعخبرة:

 ألاساض ي.  211ح/ -      

 عملُاث و جشجِب و تهُئت ألاساض ي.  212ح/ -      

 البىاءاث.  213ح/ -      

 اإلايؽآث الخلىُت اإلاعذاث و ألادواث الصىاعُت.  215ح/ -      

 العُيُت ألاخشي. الخثبُخاث 218ح/ -      

 وعىذ ؤلاكخظاء ًمىً أًظا أن وعخخذم الحعاباث آلاجُت : 

 ث العامت و أعماٌ الترجِب و التهُئاث. آاإلايؽ -

 معذاث الىلل.  -

 أزار اإلاىخب معذاث اإلاىخب و معذاث ؤلاعالم آلالي.  -

 الخغلُفاث اللابلت لالظترحاع.  -

 

في خالت خشوج أي جثبُذ عُني ظىاء مع جدلُله لىلص في اللُمت أو فاتع فبهىا وعخخذم  مالحظت :

فىاتع اللُمت  75هىاكص اللُم عً خشوج أصٌى مثبخت أو ح/ 65الحعابين آلاجُين خعب الترجِب ح/

 1عً خشوج أصٌى مثبخت وللذ أؼشها ظابلا للمعالجت اإلاداظبُت لخشوج ألاصٌى اإلاعىىٍت.

 

 

                                                                 
1
 ، مرجع سبق ذكره. 440-00المرسوم التنفيذي رقم   
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II- الخثبيخاث في شيل إمخياز 

ٌعشف امخُاص الخذمت العمىمُت بؤهه علذ ٌعىذ بمىحبه شخص عمىمي) ماهذ ؤلامخُاص( الى          

شخص ػبُعي أو شخص معىىي ) صاخب ؤلامخُاص(، هزا ألاخير ًلتزم بدىفُز خذمت عمىمُت إلاذة 

 ذمت العمىمُت.مدذدة وػىٍلت على معئولُخه ملابل خم اكخظاء أجاوي مً معخعملي الخ

و جيىن اإلاعالجت اإلاداظبُت للخثبُخاث اإلامىىخت في ؼيل امخُاصث عُيُت و اإلاىطىعت مىطع ؤلامخُاص مً 

جثبُخاث في ؼيل امخُاص  22حاهب ماهذ ؤلامخُاص أو مً حاهب صاخب ؤلامخُاص اإلامىىح له  بجعل الحعاب 

خُاص و ًظهش هزا ألاخير في خصىم خلىق ماهذ ؤلام 229بصفخه مذًً، أما الحعاب الذاتً فهى ح/ 

ت، ارن مما ظبم فصُاغت اللُذ جيىن هما  ًلي: اإلايزاهُت و التي حعمى بالخصىم الغير حاٍس

  XXXX مً ح /جثبيخاث في شيل إمخياز   22

 XXXX  إلى ح/ حلوق ماهح الامخياز 229 

 إثباث وحود الخثبيخاث املمىوحت في شيل إمخياز

 اهخالن الخثبُخاث اإلاىطىعت مىطع امخُاص -282ًظهش مذًىا الى ح/ 229لإلؼاسة فبن ح/

له كُمت مداظبُت صافُت للخثبُخاث اإلاىطىعت  229و عىذ اهتهاء فترة ؤلامخُاص ًيىن للحعاب ح/ – 

هخالن الا  اث الخثبُذ و مىطع امخُاص، و ًخم جشصُذه عىذ اسحاع ألاصل الى ماهذ ؤلامخُاص في ملابل خعاب

 1اإلاعىُت

III- الخثبيخاث الجاري إهجازها 

ان هزا الىىع مً الخثبُخاث ظمي بالجاسي اهجاصها وىنها غير مخاخت أي ظخمخلىها اإلائظعت أو         

غير اإلاىخملت، والحعاباث اإلاخعللت  الىُان في اإلاعخلبل، و ًظهش مً خاللها عذة خعاباث و هي الخثبُخاث

بالدعبُلاث واإلاذفىعاث التي ًلذمها الىُان للغير مً أحل اكخىاء جثبُذ ما، والخثبُخاث الجاسي اهجاصها 

 جىلعم الى كعمين :

 الخثبُخاث الىاججت عً أؼغاٌ ػىٍلت أو كصيرة اإلاذي معىذة الى الغير.   -

 التي ًيؽئها الىُان بىظاتله الخاصت. الخثبُخاث -

 2فىميز بين خالخين و هما والخالي أما باليعبت للمعالجت اإلاداظبُت لهزه الخثبُخاث

                                                                 
1
  le système comptable financier, Les Pages Bleues,Op.cit, PP: 118-119 
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الخثبُخاث الىاججت عً أؼغاٌ معىذة الى الغير والتي لم ًخم ؤلاهتهاء منها عىذ نهاًت الحالت ألاولى : 

بُخاث التي ظِخم اكخىاإها لذي الغير الى أخذ مذًىا بلُمت الخث 23العىت اإلاالُت،  خُث ٌسجل ح/

خعاباث الصىف الشابع  على أظاط الفىاجير أو هؽىف خعاباث أؼغاٌ جلذمها هزه ألاػشاف، و ًيىن 

 اللُذ هما ًلي :

  XXXX مً ح/جثبيخاث حاري إهجازها  23

 XXXX  إلى ح/املوردون و الحضاباث امللحلت  40 

 املمىوحت في شيل إمخياز إثباث وحود الخثبيخاث

الخثبُخاث التي ًيؽئها الىُان بىظاتله الخاصت و التي لم ًخم ؤلاهتهاء منها عىذ نهاًت الحالت الثاهيت : 

اهخاج العىاصش الجاسي "ؤلاهخاج اإلاثبذ" بلُمت جيلفت  73مذًىا الى ح/ 23العىت اإلاالُت و حعالج بىطع ح/

لىً كبل رلً على الىُان أن ٌسجل جيلفت اهخاج العىاصش في اإلاجمىعت العادظت جبعا اهخاحها، 

بشمجُاث اإلاعلىماث  204للحعاب اإلاىاظب لها، مثل ما ؼاهذها ظابلا مع الخثبُخاث اإلاعىىٍت هدعاب 

 و ما ؼابهها.

 املطلب الثالث: املعالجت املحاصبيت للخثبيخاث املاليت

أو أخذ فشوعه مذًىا بلُمت  27ظبُت للخثبُخاث اإلاالُت جيىن بىطع خعاب ح/ان اإلاعالجت اإلادا        

ت " ، وٍيىن اللُذ واآلحي: 512الععش اإلاالي للخثبُخاث الى خعاب ح/  " بىىن الحعاباث الجاٍس

 

 27   XXXX مً ح /  جثبيخاث ماليت  

 XXXX  الى ح / بىون، الحضاباث الجاريت                              512 

 جحويل و إثباث مصاريف الخىميت
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 : دراصت حاالث الثالثاملبحث 

في هزا اإلابدث ظىف هخؼشق الى دساظت مخخلف عملُاث الدسجُل اإلاداظبي إلاخخلف  جثبُخاث وهُفُت 

جلُُمها باعخباسها اصل ًخظع لخغيراث خعب كُمخه العىكُت و علُه فاهىا ظىف هخؼشق الى حسجُل 

   .للخثبُخاث اإلاعىىٍت ،جثبُخاث مادًت،جثبُخاث مالُتاإلاداظبي 

 1ألاصول أو الخثبيخاث املعىويت املطلب ألاول:

ظىىاث و  5فترة البدث و الخؼىٍش  مخبر إلهخاج ألادوٍت ًلىم بؤبدار و جؼىٍش دواء حذًذ و اظخغشكذ

 الًُ الجذوٌ الخالي الزي ًبين الىفلاث اإلاخعللت بهزا اإلاؽشوع ػُلت اإلاذة اإلازوىسة أعاله.

 4/ن+31/12 3/ن+31/12 2/ن+31/12 1/ن+31/12 /ن31/12 

 /31/5الى   1/1مً دج15000 دج 13000 دج 1000 الىفلاث اإلاعذدة 

 دج 8000

 -12-31الى  6-1مً 

 دج 12000

 دج18000

 مشاخل

 جلذم اإلاؽشوع 

مشخلت 

 البدث 

مشخلت الخؼىٍش والخىمُت  مشخلت البدث مشخلت البدث 

 3/ ن+1/6ابخذاء مً 

 مشخلت الخؼىٍش

 و الخىمُت 

خ أوٌ حىان اعخبرث اإلائظعت أن هزا اإلاؽشوع ٌعخىفي اإلاعاًير إلعخباسه مداظبُا هؤصل  - في جاٍس

 معىىي.

ف اإلاعخخذمين.    علما أن هفلاث الخؼىٍش جدؽيل أظاظا مً مصاٍس

كامذ اإلائظعت ببًذاع ػلب سخصت اظخغالٌ هزا الذواء الجذًذ، و واهذ فترة خماًت  5في فُفشي ن+ -

 ظىت. 15سخصت الاظخغالٌ جلذس ب 

 املطلوب : 

 هُف جخم اإلاعالحت اإلاداظبُت لهزه الىفلاث ؟ -

 الحل : 

                                                                 
1
 François MECHIN, Animation dans le séminaire  de formation en normes IAS/IFRS, Compagnie algérienne 

d'audit et de comptabilité ( CAAC ) Biskra et Conseil de l 'ordre régional Sud des experts Comptables et des 
Commissaires aux comptes et Comptables agréés. Biskra du 26 au 29 avril  2008. 
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ًجب أن  3/ن+31/05و الى غاًت  2،ن+1الىفلاث التي ظذدتها اإلائظعت ابخذاءا مً العىت ن ، ن+

ف التي ظذدتها ابخذاءا  حسجل مداظبُا خعب ػبُعتها هخيلفت في اإلاجمىعت العادظت، بِىما اإلاصاٍس

ف الخىمُت والخؼىٍش وحسجل مداظبُا همشخلت أولى في اإلاجمىع3مً أوٌ حىان )ن+ ت ( حؽيل مصاٍس

ف معىىٍت في نهاًت العىت  العادظت خعب ػبُعتها وجلُذ  3/ن+31/12خالٌ العىت زم جدٌى همصاٍس

 هما ًلي : 

 3/ن+31/12

  18000 مً ح / مصاريف الخىميت اللابلت للخثبيذ  203 

 18000  الى ح / إلاهخاج املثبذ                              73 

خ     ًلي :ًيىن هما  4/ن+31/12أما بخاٍس

  12000 مً ح / مصاريف الخىميت اللابلت للخثبيذ  203 

 12000  الى ح / إلاهخاج املثبذ                              73 

 جحويل و إثباث مصاريف الخىميت

 : ألاصول أو الخثبيخاث العيييت املطلب الثاوي

خ  اؼترث ف الىلل                  150000/ن على معذاث صىاعُت بمبلغ 1/4مئظعت بخاٍس دج ، وكذسث مصاٍس

ف الترهُب كذسث ب  4000بـ  ف جيىًٍ اإلاعخخذمين                        3000دج، أما مصاٍس دج ، ومصاٍس

وٌ فياهذ دج، مً حهت أخشي هزا العخاد لم ٌعخغل بصفت حُذة في الؽهش ألا  2000كذسث بـ 

 دج على الخىالي. 7000دج و  10000الاظخغالٌ الىاججت عً ؤلاظخعماٌ اإلافشغ و الُذ العاملت كذسث ب 

 املطلوب :

 جدذًذ جيلفت العخاد اإلاؽتري ؟ -

ف علما أنها ظذدث بؽًُ بىيي؟ -  هُف جخم اإلاعالجت اإلاداظبُت لهزه اإلاصاٍس

 الحل  :

 اإلاعذاث الصىاعُت حعؼى بالؽيل الخالي : في هاجه الحالت فبن جيلفت اكخىاء -

 جيلفت إلاكخىاء = صعر الشراء + مصاريف الىلل + مصاريف الترهيب

 دج 157000=   3000+  4000+   150000و مىه جيلفت ؤلاكخىاء = 

ف خعاتش ؤلاظخغالٌ المالحظت :  ف جيىًٍ اإلاعخخذمين و مصاٍس جذسج طمً جيلفت ؤلاكخىاء           ان مصاٍس

ف في الحعاباث اإلاىاظبت لها في اإلاجمىعت العادظت. بل  حسجل همصاٍس

ف خعاتش ؤلاظخغالٌ فخيىن هما ًلي : ف جيىًٍ اإلاعخخذمين و مصاٍس  أما اإلاعالجت اإلاداظبُت إلاصاٍس
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 /ن 01/04

  000 2   مً ح / أعباء املضخخذمين ألاخرى    638

    000 10 ح / املواد ألاوليت املضتهلىت        601

  000 7    ح /أحور املضخخذمين          631

 000 19  إلى ح / بىون ، الحضاباث الجاريت         512 

 أما اإلاعالجت اإلاداظبُت إلكخىاء اإلاعذاث الصىاعُت جخم بالؽيل الخالي :

  157000 مً ح/ امليشآث الخلىيت، املعذاث و ألادواث الصىاعيت  215

 157000  الى ح / بىون ، الحضاباث الجاريت                       512 

 إكخىاء معذاث صىاعيت

ف الترهُب                  مالحظت : ف الىلل و مصاٍس جيلفت الاكخىاء جم جدذًذها ظابلا بذمج ظعش الؽشاء مع مصاٍس

ف جيىًٍ اإلاعخخذمين و جيلفت خعاتش ؤلاظخغالٌ  .و كذ اظخثىِىا في رلً مصاٍس

 املطلب الثالث : ألاصول املاليت 

دج                  100ظىىٍا بلُمت  % 6ظىىاث بمعذٌ  10جدصلذ مئظعت على ظىذاث جىظُف إلاذة ملذاسها 

خ  خ اصذاس اللشض (، في  15/11/2008و رلً بخاٍس دج               105واهذ كُمت العىذاث  12/2008/  31) جاٍس

 في العىق بشبع هلؼت(. ) بعبب اهخفاض معذٌ الفاتذة

 لىؤخز الفشطُاث الخالُت :

أداة  باعخباسهااإلائظعت هي ميؽؤة  مالُت " وظُؽ في العىق اإلاالي" و ظىذاث الخىظُف  -

 .2009دج في  ظىت  108للخذاوٌ جم بُعها بععش 

ىت، ان العىذاث    - اإلائظعت هي ميؽؤة صىاعُت، وكامذ مصلحتها اإلاالُت ببًذاع ظىذاث لذي الخٍض

 . 2009دج ظىت  108خاخت وكابلت للبُع، خُث جم الخىاٌص عنها بلُمت م

خ ؤلاظخدلاق ، لىً بعذ خذور ػاسة كشسث الخىاٌص    - ذ وطع العىذاث الى غاًت جاٍس اإلائظعت جٍش

خ ؤلاظخدلاق( بلُمت   .2009دج ظىت  108عنها معبلا ) كبل جاٍس

-  

 املطلوب :

 اإلاعالجت اإلاداظبُت ليل خالت على خذي ؟ اكترح -
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 الحل :

في الثالر الحاالث اإلازوىسة ظابلا الخلُُم اإلابذثي ًخم بىاظؼت جيلفت ؤلاكخىاء و التي جخظمً جيالُف 

 الخذاوٌ.

I-  أداة  للخذاول 

 وهي عباسة عً ظىذاث الضامُت مىدعبت مً أحل جدلُم سبذ في ألاحل اللصير.

 اإلادللت في نهاًت الذوسة ًجب أن جذسج في الىدُجت الصافُت.الخعاتش و ألاسباح  

 املعالجت املحاصبيت

15/11/2008 

  100 مً ح/ الضىذاث، كضائم الخسيىت، وكضائم الصىذوق كصيرة أحل  506

 100  الى ح/ بىون، حضاباث حاريت                                     512 

 الخالي : وسجل اللُذ  31/12/2008أما في  

  5 مً ح/ الضىذاث، كضائم الخسيىت، وكضائم الصىذوق كصيرة أحل  506

 5  الى ح/ فارق الخلييم عً ألاصول املاليت                         765 

 إ ثباث فائض كيمت

 وسجل اللُذ الخالي :  31/12/2009أما في 

  108 ح/ بىون، حضاباث حاريت  512

 105  الخسيىت، وكضائم الصىذوق كصيرة أحل ح/ الضىذاث، كضائم 506 

 3  ح/ ألارباح الصافيت عً عملياث الخىازلعً اصول ماليت 767 

 جىازل عً أصول ماليت

II-  أصول ماليت مخاحت للبيع 

الفشطُت( مً أحل الؼشف اإلالابل هدعاب سأط اإلااٌ، هزا  ان الشبذ أو الخعاسة ) مخفي،خعب

.)  ألاخير ًجب أن ٌسجل في الىدُجت عىذ اخشاحه مً اإلاداظبت ) عمىما في خالت البُع لألصٌى
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 املعالجت املحاصبيت  

خ الحُاصة عً العىذاث وسجل اللُذ الخالي  : عىذ جاٍس

15/11/2008 

  100 مً ح/  جثبيخاث ماليت أخرى   27

 100  إلى ح/  بىون ، الحضاباث الجاريت                         512 

 كخىاء صىذاثإ 

خ    وسجل اللُذ الخالي :  31/12/2008وفي جاٍس

  100 مً ح/  جثبيخاث ماليت أخرى   27

 100  إلى ح/ فارق الخلييم                          104 

 كخىاء صىذاثإ

خ   وسجل اللُذ الخالي :  31/12/2009وفي جاٍس

  108 مً ح / بىون ، الحضاباث الجاريت   512

 105     إلى ح/ جثبيخاث ماليت أخرى              27 

 3  عً أصول ماليت  إلى ح/ ألارباح الصافيت عً عملياث الخىازل             767 

 إثباث الخىازل 

  5  مً ح/ فارق الخلييم   104

 5   عً أصول ماليت إلى ح/ ألارباح الصافيت عً عملياث الخىازل            767 

104جرصيذ الحضاب /  

III – صىذاث جوظيف مىدضبت إلى غاًت جاريخ الاصخحلاق 

 ًجب أن جىطع في اللىاتم اإلاالُت بالخيلفت اإلاهخلىت بمعنى جيلفتها ألاصلُت بعذ خصم الاهخالواث.
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 املحاصبيت  املعالجت

خ الحُاصة عً العىذاث وسجل اللُذ الخالي :   عىذ جاٍس

 

15/11/2008  

  100 مً ح/ جثبُخاث مالُت أخشي   27

ت                     512   100  الى ح/ بىىن ، الحعاباث الجاٍس

 إكخىاء صىذاث

 

خ  و في ال وسجل أي كُذ ألن اإلائظعت ال جلىم ببعادة الخلُُم، و رلً بعبب أنها  31/12/2008جاٍس

 مىدعبت 

خ الاظخدلاق.  للعىذاث الى غاًت جاٍس

خ - خ ؤلاظخدلاق ٌسجل  31/12/2009أما في جاٍس خاصت وأهه جم الخىاٌص بصفت معبلت أي كبل جاٍس

 اللُذ الخالي:

31/12/2009  

  108 مً ح/ بىون،  الحضاباث  الجاريت    512

 100   جثبيخاث ماليت أخرى  إلى ح/        27 

 8  عً أصول ماليت  ألارباح الصافيت عً عملياث الخىازل ح/         767 

 جىازل عً أصول ماليت
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 خاجمت الفصل

 

مً خالٌ هزا الجاهب الخؼبُلي للذساظت خاولىا جؼبُم الىظام اإلاداظبي اإلاالي و رلً مً خالٌ اعؼاء 

امثلت جىطُدُت عً هُفُت حسجُل  هما كمىا باعؼاء  الؽيل الجذًذ للُىد الدسجُل للخثبُخاث

 اإلاداظبي في ظل الىظام الجذًذ 
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للد عمدث الجزائس لخؼىٍس هظامها املداشبي شعُا منها الى الخىافم مع البِئت العاملُت و 

اشخجابت ملخؼلباث العىملت و لخلبُت خاجُاتها الاكخصادًت وبالخالي اعخمدث على الىظام املداشبي املالي في 

بصفت خاصت و بهدف جعل اللىاعد و املمازشاث املداشبُت ملؤشصاتها الاكخصادًت  2010مؼلع 

لالكخصاد الىػني بصفت عامت بدُث جخماش ى مع معاًير و اللىاعد الدولُت املىصىص عليها طمن 

 املعاًير املداشبت بما ان الخثبُخاث حعخبر العمىد الفلسي ألي كُان اكخصادي

و شمدذ لىا بمعسفت الخغيراث التي  كل ماهى مسجبؽ بالخثبُخاث بأهىاعها،فان الدزاشت شملذ  

بدُث من خالل الىظامين الحاشبي اللدًم واملالي الجدًد ث على املعالجت املداشبُت للخثبُخاث ػسأ

لت معالجتها خاطعت لالػاز الخصىزي املبني على معؼُاث معاًير املداشبت الدولُت مما اصبدذ  ػٍس

 الىظام لظ في ذلك و مداشبُا الخثبُخاث معالجت جخم كُفدفعىا الى مداولت خل الاشكال املؼسوح . 

  الجدًد املالي املداشبي

 هخائج اخخبار الفزطياث

 شبم ذكسها في امللدمت العامت يُاث التطل الصابلت و اهؼالكا من الفس من خالل دزاشدىا للفصى  

 جم اخخبازها على الىدى الخالي:امللدمت 

د الدوليت للمعاًير وفقا جدًد مالي محاسبي لنظام الجشائز اعخماد إن -1  فزص من ًٍش

 .املحاسبيت املعلوماث جودة جحسين وكذا العاملي الاهدماج مكاسب حعظيم في املؤسست

جاهب الشكلي فمن خالل  الدزاشت الخؼبُلُت وجدها ان الالفسطُت من  هره للد جدللذ

للصىدوق اخخلف بشكل جىهسي ازس جؼبُم الىظام املداشبي املالي شكل و مظمىن الحصاباث  

ًىجد اخخالف كبير خاصت في جلُُم الخثبُخاث كد ٌعىد هرا الى شىء و من هاخُت املظمىن ال 

 الخؼبُم للىظام

 الحقيقيت املاليت الوطعيت معزفت على القزار مخخذي ملساعدة النظام هذا مخزجاث جاءث -2

 .للمؤسست

جملت من الاجساءاث و الؼسق ًخمثل في ن الىظام املداشبي املالي أُت بدُث طجدللذ هره الفس 

و الىشائل التي حصهل على املؤشصت الاكخصادًت حسجُل و جبىٍب مخخلف العملُاث املالُت 

،مما ٌصهل على مخخري اللساز الاػالع والخدخل في الىكذ املىاشب لخىجُه اشتراجُجُت 

  املؤشصت من خالل املعلىمت املداشبُت.
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ادة في فعال بشكل ٌساهم الدوليت املحاسبت جطبيق -3  فيما املحاسبي إلافصاح فاعليت ٍس

 .املؤسساث في و املاليت  واملعنوٍت العينيت الخثبيخاث ًخص

للد زاًىا من خالل هره الدزاشت ان الخثبُخاث بمخخلف اهىاعها اصبدذ اكثر افصاخا من كبل 

و كرلك اللظاء على الغمىض الري  ،في جسجِب امليزاهُت زغم أنها خافظذ على مبدأ الصُىلت

س مثل كان مىجىد في املخؼؽ املداشبي الىػني  كىجىد بعع الحصاباث في أماكن بدون جبًر

ف ف الخمهُدًت التي كاهذ حسجل في الاصىل بالسغم انها مصاٍز حسجل في جدول  املصاٍز

 الىخائج

 عزض النخائج

لدز ماكان حغُير و لهرا هدصاءل هل ان هدف الىظام املداشبي املالي لم ًكن عملُت اصالح ب -

 كان مفسوطا على الجزائس هدُجت لظسوف الشساكت الاوزبُت

عالج الىظام املداشبي املالي هلائص املخؼؽ الىػني املداشبي و بالخالي اصبدذ املداشبت  -

مخىافلت مع البِئت العاملُت بالسغم من بعع الىلائص كخجمُع الخثبُخاث الاخسي في 

 املخؼؽ الىػني للمداشبت الري صىفها بشكل افظل في عدة خصاباث على عكض 212ح/

مفهىم اشدثمازاث اصبدذ حصمى جثبُخاث بدُث هرا الاخير ال ٌعترف به على اشاس  -

 الشكل اللاهىوي بل على اشاس جىهس الاكخصادي

 املعاًير مع وٍخماش ى الاكخصادًت للخؼىزاث ٌصخجُب الجدًد املالي املداشبي الىظام -

 املعاًير أن خُث واملخىشؼت الصغيرة املؤشصاث مصخىي  على الاخخالفاث بعع إال الدولُت

 املالي و املداشبي الىظام أما واملخىشؼت، الصغيرة املؤشصاث الاعخباز بعين جأخر ال الدولُت

  اله مبصؽ مالُت مداشبت هظام وطع فلد

 و للمؤشصت الحلُلُت الىطعُت بخلُُم الجدًد املالي و املداشبي الىظام جؼبُم ٌصمذ -

 كبل ذي من شفافُت و إفصاخا أكثر ٌعخبر الىظام فهرا بالخثبُخاث، ًخعلم فُما خاصت

 جدلُم على حصاعد التي و الجدًدة املصؼلحاث و املفاهُم من بمجمىعت بعث بعدما

 .ذلك

 

 



  الخاجمت العامت 

69 
 

 جوصياث

 لخأهُل ومىاشبت مالئمت وجدهاها التي الخدابير بعع اكتراح ازجأًىا الدزاشت لهره وكخخام      

 :ًلي فُما هىجزها و له الجُد الخؼبُم اجل من الجزائسي  والاكخصاد املؤشصاث

ت املؤشصاث جبني طسوزة -  هظام بىاء ومداولت املعلىماث أهظمت وزلافت فكسة الجزائٍس

 على وَعمل وشاػها مخخلف في الخدكم على املؤشصاث ٌصاعد مخكامل مداشبي معلىماث

 العاملُت املىظمت إلى الاهظمام ظل في خاصت الدولي املصخىي  على جىافصُت جكىن  أن

 .للخجازة

 جكُُف البِئت الاكخصادًت و اللاهىهُت لخخىافم مع هرا الىظام  -

 اخظاع هرا الىظام الى الىلد بهدف جدصين اداءه  -

 خلم حعاون اكادًمي و جؼبُلي في الابدار املداشبُت  -

 دوزي للخثبُخاث لخلُُم اللخلم  مساكز  -

نها بصسعت باهخلالها ٌصمذ املعلىماث الهخلال فعال هظام على الاعخماد -  التي. بالكُفُت وجخٍز

 التي بالؼسق  جددًدها من والخمكن املىاشبت ألاوكاث في عليها الحصىل  من ػالبيها جمكن

 .الىظام هرا مع جخالءم

 املهىُين بين حعاون  ظهىز  وحشجُع للمداشبين، الدولي لالجداد" IFAC"  بسهامج في الاهخساغ -

ين  للمىاكع" WEBTRUST"  لإلزباث العالمت في والدسجُل والدولُين، الجزائٍس

ت،خُث س العىملت أن الخجاٍز  للمداشبين طمىُت دالالث لهما املال زأس أشىاق وجدٍس

ن ًكىهىا أن فلؽ ًجب واملدكلين،وال  أًظا عليهم ًجب ولكن ألاشىاق في للعمل مجهٍز

 كابل أكثر أو واخد مداشبي مؤهل ًكىن  أن العىملت جخؼلب بكفاءة،كما عملهم طمان

 . الىػىُت الحدود عبر للىلل
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 5115لسنة  الاصول  ( امليزانية 1)امللحق
 

      

  
 

   

      

      

      

      Unite : U11 

     Exercice : 2015 

     

  

BILAN 
ACTIF 

   Statut :  
 

    

  

Mois Du JANVIER 

Au DÉCEMBRE 

   
ACTIF NOTE 

MONTANT BRUT 

N  
AMORT-PROV N  MONTANT  MONTANT NET N-1  

        NET    

ACTIF IMMOBILISE (NON COURANT)           
Immobilisations incorporelles   364 350,00  364 348,00  2,00  2,00  

Immobilisation corporelles           
 - Terrains   13 755 645,93    13 755 645,93  13 755 645,93  

 - Agencements et aménagements de terrains           
 - Constructions   104 880 314,99  68 221 394,78  36 658 920,21  41 520 151,89  

 - Autres immobilisations corporelles   65 503 920,80  52 604 001,23  12 899 919,57  16 720 497,85  

Immobilisations en concession   15 080 616,25  603 847,24  14 476 769,01  8 007 531,88  

Immobilisation en cours           
Immobilisation f inanciéres           
 - Titres immobilisés de l'activ ité SVT           
Disposition de création d'activ ités           
 - PNR Classique   7 511 368 562,04  317 706 040,26  7 193 662 521,78  6 083 220 152,06  

 - PNR LOCation   653 009 700,00    653 009 700,00  586 757 700,00  

 - PNR Véhicules Ateliers   74 000 000,00    74 000 000,00  47 500 000,00  

 - PNR Cabinets Groupés   6 000 000,00    6 000 000,00  6 000 000,00  

 - Prêts et autres actif s f inanciers non courants   7 319 531,25  67 000,00  7 252 531,25  10 285 712,77  

TOTAL ACTIF NON COURANT   8 451 282 641,26  439 566 631,51  8 011 716 009,75  6 813 767 394,38  

ACTIF COURANT           
Stock et en cours   74 708,03    74 708,03  8 800,00  

Créances et Emplois assimilés           
- Opérations Inter Organimes de Sécurité Sociale   3 111 956 305,14    3 111 956 305,14  3 003 849 913,50  

- PNR Courants           
- Cotisants COD   4 524 978,11  4 605 217,95  -80 239,84 548 728,88  

-Impôts et assimilés           
-Autres créances et emplois assimilés           
-Autres débiteurs   8 596 757,67  1 954 133,65  6 642 624,02  6 416 038,16  

Disponibilités et assimilés           
-Placements SVT et autres actif s f inanciers 

courants           
-Trésorerie   149 300 696,08    149 300 696,08  189 271 305,99  

TOTAL ACTIF COURANT   3 274 453 445,03  6 559 351,60  3 267 894 093,43  3 200 094 786,53  

TOTAL GENERAL ACTIF   11 725 736 086,29  446 125 983,11  11 279 610 103,18  10 013 862 180,91  
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 5115لسنة  ( امليزانية الخصوم5)امللحق

 
 

  

 

 

    

    

    

    Unite : U11 

 
 

 Exercice : 2015 

   BILAN PASSIF 
   Statut :  
 

  Mois Du JANVIER Au DÉCEMBRE 

   PASSIF NOTE MONTANT NET N MONTANT NET N-1 

CAPITAUX PROPRES       
Capital émis (ou compte de l'exploitant)       
Capital non appelé       
Primes et réserv es (Réserv es consolidées) [1]        
Ecarts d'év aluation       
Ecart de réév aluation       
Ecart d'équiv alence  [1]       
Résultat net (Résultat part du groupe)  [1]       

    2 359 225 260,96  2 265 568 030,37  

Autres capitaux propres-Report à nouv eau       

    14 138 128 379,06  11 872 560 348,69  

Part de la socièté consolidant       
Part des minoritaires  [1]       

TOTAL I   16 497 353 640,02  14 138 128 379,06  

PASSIFS NON COURANTS       
Emprunts et dettes f inanciéres       
Impôt (dif f érés et prov issionés)       
Autres dettes non courants       
Prov isions et produits constatés d'av ance       

    40 651 293,15  30 557 864,68  

Autres charges dif f érées - Hors cy cle d'exploit.       

TOTAL PASSIFS NON COURANTS II   40 651 293,15  30 557 864,68  

PASSIFS COURANTS       
Fournisseurs et comptes rattachés       

    15 041 969,55  8 540 432,01  

Impôt       
Autres dettes       

    85 563 751,80  85 396 475,18  

Comptes transition créditeurs       

    9 675 583,33  5 282 594,91  

Compte de liaisons des établissement et sociétés de participation       

    -5 368 676 134,67 -4 254 043 564,93 

Trésorerie passif        

TOTAL PASSIFS COURANTS III   -5 258 394 829,99 -4 154 824 062,83 

TOTAL GENERAL PASSIF   11 279 610 103,18  10 013 862 180,91  
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 جدول حسابات النتائج (3امللحق )
 

  

 

 

    

    

    

    

    Exercice : 2015 COMPTES DE RESULTAS  

 

Mois Du 
JANVIER 

Au 
DÉCEMBR

E 

  Désignation Note N N-1 

Vente et produit annexes       

Cotisations Régime Assurance Chômage   3 110 754 562,27  2 999 616 558,18  

Contribution d'Ouvertire de Droits RAC       

Variations stocks produits finis et en cours        

Production immobilisée       

Subvention d'exploitation       

I-PRODUCTION DE L'EXERCICE   3 110 754 562,27  2 999 616 558,18  

Achats consommés   6 188 134,95  6 142 972,76  

Services extérieurs et autres consommations   72 089 596,97  70 256 230,21  

II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE   78 277 731,92  76 399 202,97  

III-VALEUR AJOUTER D'EXPLOITATION (I-II)   3 032 476 830,35  2 923 217 355,21  

Charges de personnel   262 686 208,26  271 362 744,51  

Impôts, taxe et versement assimilés   10 100,00  8 550,00  

IV-EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION   2 769 780 522,09  2 651 846 060,70  

Autres produits opérationnels   2 069 076,65  4 621 233,79  

Autres charges opérationnelles   1 594 547,21  1 424 764,36  

Dotations aux amortissement, Provisions et pertes 
de valeurs   

176 216 306,45  180 324 820,03  

Reprise sur pertes de valeurs et provisions      51 771 825,53  

V-RESULTAT OPERATIONNEL   2 594 038 745,08  2 526 489 535,63  

Produits financiers   286 470 699,38  231 959 140,78  

Charges financières   521 284 183,50  492 880 646,04  

VI-RESULTAT FINANCIER   -234 813 484,12 -260 921 505,26 

VII-RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOT (V+VI)   2 359 225 260,96  2 265 568 030,37  

Impôt exigibles sur résultats ordinaires       

Impôt différés (Variations) sur résultats ordinaires       
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES 
ORDINAIRES   

3 399 294 338,30  3 287 968 758,28  

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES 
ORDINAIRES   

1 040 069 077,34  1 022 400 727,91  

VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES 
ORDINAIRES   

2 359 225 260,96  2 265 568 030,37  

Elément extraordinaires (produits) (à préciser)       

Elément extraordinaires (Chrages) (à préciser)       

IX-RESULTAT EXTRAORDINAIRE       

X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE   2 359 225 260,96  2 265 568 030,37  
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 ( جدول الاهتالكات4)امللحق

 

TABLEAU DES 
AMORTISSEMENTS 

  

    

 

Du 01/01/2015 au 
31/12/2015 

  
  

Amortissements cumulés   
Augmentations 

dotations 
Amortissements 

cumulés 

  
en début d'exercice  de l'exercice   en fin d'exercice  

Rubriques et postes       

Goodwill       

Immobilisations incorporelles 364 348,00    364 348,00  

Immobilisations corporelles       
 - Agencements et aménagements de 
terrains       

 - Construction 63 360 163,10  4 861 231,68  68 221 394,78  

 - Install. tech., matériel et outillage 
industriels 

711 785,76  24 001,79  735 787,55  

 - Autres immobilisations corporelles 47 736 537,49  4 131 676,19  51 868 213,68  

Immobilisations en concession 250 235,37  353 611,87  603 847,24  

Immobilisation en cours        

Immobilisation financiéres       
 - Titres mis en équivalence-entreprises 
assciées       
 - Autres participations et créances 
rattachées       

 - Autres titres immobilisés       
 - Prêts et autres actifs financiers non 
courants       

TOTAL GENERAL  112 423 069,72  9 370 521,53  121 793 591,25  
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