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 الشــــكـــر

 أتوجھ بالشكر إ*' هللا ع)' ما منح$# من إرادة وعلم إلنجاز �ذا العمل فلھ الشكر أوال وأخ��ا.

إع�Bافا بالفضل وتقديرا ا=>ميل ال :سع$# وأنا أنت7# من إعداد �ذا البحث إال أن أتوجھ بجز1ل شكري 

 وامتناDي.

ع)' �ذا العمل ونصائحھ وتوجMNاتھإ*' Lستاذ الفاضل "يحيا ميخالدي" لقبولھ Fشراف   

 وع)' ما تكرم عليا ومن سعة صدر ونQR وإرشاد.

كما ال يفوت$# أن أتقدم بالشكر ألعضاء الY>نة املناقشة ع)' ما سوف يقدمونھ من التوجMNات 

 والتصو1بات.

 كما أتقدم بالشكر ا=>ز1ل إ*' `ل Lساتذة ع)' مساعد_Mم *[ ^[ �ذا العمل.

ت مؤسسة ع)' fعاوMeم وحسن استقبالcم.`ل عمال وإطارا  

ل معلh# ^[ مسرfي الدراسية.  إ*' `ل من علم$# حرفا فصرت ع)' ما أنا عليھ ̀و

وDشكر `ل من بث ^[ تفno# حافزا للص�m واملثابرة من قر1ب أو jعيد بدعاء أو بiلمة طيبة راج�ن من املو*' 

 أن يجازMpم أفضل جزاء.

� لنا""عqno هللا أن يوفقنا ملا فيھ خ�  

 



  ��ــــــــــــــــداء

  

  أ�دي �ذا العمل املتواضع 

 ... إ��

  من أحمل اسمھ ب ل فخر وإع��از

 إ�� سندي وقو9ي ومالذي 6عد هللا، أ4ي العز2ز أسأل هللا أن يحفظھ لنا

  ... إ��

  يBبوع الص<= والتفاؤل و;مل

 العز2زة أسأل هللا أن يحفظLا لناأمي الRS  جعلت  اEOنة  تحت  أقدامLا  ر2حانة  حيا9ي  وCDEFGا إ�� 

 ... إ��

 RUEVانوا مالذي ومW من 

  ... إ�� من علمو]ي علم اYOياة إ�� إخو9ي وأخوا9ي إ��

  Wل ;قارب و;�ل

  ... إ��

 وحزCeم فرحCDم فرحRS من إ�� املذكرة، �ذه إتمام a` الكب^= الفضل لLم Wان من إ��

،RSم عرفت من إ�� دمعLمع ghخوة مع;.  

  ...  إ��

Wل من ذكر�م قلRp و]سCnم قلRm، من دون أن أ]gkl زمالء الدفعة سنة الثانية ماس�= تدقيق ومراقبة 

  الqسي^=.

 أ�دي ثمرة جLدي.
ً
  إليكم جميعا
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 المقدمة العامة



 المقدمة العامة :

لقد عرفت املمارسة ا%$اس"ية !عا�شا كب��ا مع التطورات قتصادية و جتماعية ع�� مر 

العصور <= ا%$يط الذي ال;: 9انت !ستعمل فيھ ، ففي ظل الواقع قتصادي ا12ديد الذي انجر عنھ 

!عدد وتنوع تحوالت كب��ة <= العالم وال;: ظIرت مالمحھ من خالل تطور التجارة وا!ساع رقع@?ا ،وكذا 

املعامالت التجارTة ب�ن الدول باإلضافة إ�L انNشار جديد  من الشر9ات العمالقة ذات  البعد الدوL= و 

املتمثلة <= الشر9ات املتعددة ا12]سيات و ال;: ت]شط <= حدود ،  جغرافيا متباينة وتخضع فروعIا ألنظمة 

eذه وح;b => cولوTات من دولة فشaلت  محاس"ية تحكمIا ثقافات محاس"ية محلية مختلفة <= ا%$توى 

املفارقة عائقا أمام ضمان القراءة موحدة للقوائم مالية لIذه الشر9ات مما أدى f?ا للمطالبة بتوحيد 

  <= العالم  فروعIاع�m مختلف  وتصالوتقرTب املمارسات ا%$اس"ية من أجل !سIيل عملي;: الرقابة 

أوائل السبعينات من القرن املاrs: لوضع أسس دولية ملIنة  من eذا املنطلق بدأت oعض اI12ود <=

ا%$اسبة ع�� مستوى العالم تمثلت <= معاي�� ا%$اس"ية الدولية بحيث u?دف eذه املعاي�� لتحقيق 

التوافق والتجاzس ب�ن مختلف bنظمة ا%$اس"ية الدولية ،كما !سمح بإقصاء ا2$واجز التجارTة البي]ية 

ؤسسات ع�� !عديل الكشوفات املالية بما يتالءم ومتطلبات ا%$يط الدوL= (شفافية وf?ذا ف}: تج�m امل

،مصداقية ،وقابلية مقارنة املعلومات زمانيا ومaانيا )ولعل من العوامل ال;: لعبت دورا حاسما وساeمت 

ق املال <= رواج و!عميم استعمال eذه املعاي�� خطوة �تحاد bورو�ي <= ت"ي�?ا وكذا قبول eيئة سو 

ا%$اس�: ،وTظIر ذلك من خالل عمليات �صالح  تصالbمرTكية f?ذه املعاي�� أساسا للقياس و 

ا%$اس�: ال;: باشرeا الكث�� من الدول وال;: تراوحت ب�ن التب�: الك�= والتكيف ا12ز�ي ،مما جعل من 

  املعاي�� ا%$اس"ية الدولية بمثابة eيaل املمارسة ا%$اس"ية 

باشرتھ ا12زائر ومواكب@?ا للعوملة و الذي ظIر جليا من يا مع �نفتاح قتصادي العال�: الذي وتماش

خالل �نتقال من قتصاد املوجھ إ�L اقتصاد السوق ،وكذا اتفاق الشراكة مع �تحاد bورو�ي و 

تجاه نحو تحوTل  �Lاملنظمة العاملية للتجارة إضافة إ �Lنضمام املرتقب إ �Lمؤسسات القطاع العالم إ

القطاع ا�2اص <= إطار ما �عرف با�2وصصة ،مما س�ساeم <= زTادة فاعلية السوق املاL= وا!ساعھ ،و 

إدماج الب�ئة  الضروري تخطي املعامالت فيھ ا%1ال�ن ا%$�= و�قلي�: إ�L ا%1ال الدوL= ،ولIذا بات من 

ية ،ولذلك عمد املشرع ا12زائري ع�� إعادة eيaلة ا%�طط ا%$اس"ية ا12زائرTة بالب�ئة ا%$اس"ية الدول

املتطلبات الراeنة oعدما أصبح �عاzي من  ل�ستجيبم وeذا 1975ا%$اس�: الوط�: واملعمول بھ منذ سنة 

نقائص عديدة تمس 9ل جوانبھ ابتدأ من املبادئ العامة ال;: يقوم عل�?ا إ�L القوائم املالية املقدمة مرورا 



 المقدمة العامة :

قييم وتص]يف ا2$سابات فaان النظام ا%$اس�: املاL= املتوافق مع معاي��  و التقارTر املالية بقواعد الت

  IAS /IFRSالدولية 

ولقد أدى إعالن تب�: ا12زائر ملشروع محاس�: ماL= جديد إ�L خلق !ساؤالت واستفسارات لدى ممت : 

صفة عامة وطرTقة اعداد التقارTر ا%$اسبة ومستعم�= مخروجاu?ا ،حول كيفية املعا12ات ا%$اس"ية ب

املالية وا%$اس"ية وفقا للمخطط ا12ديد ،وكذا كيفية تقييم bصول ال;: !عت�m ذات أeمية كب��ة 

للمؤسسة ،وeذا ما دفعنا إ�L تناول جزء من eذه bصول لNسليط الضوء عل�?ا ودراس@?ا من حيث طرTقة 

ا%$اس�: املاL= ا12ديد، واسNناد إ�L ما سلف ذكره سابقا تم طرح  تقيمIا وكيفية معا12@?ا وفق النظام

  �شaالية التالية 

  �شaالية :

  كيف يتم معا12ة التث"يتات محاس"يا وذلك <= ظل النظام ا%$اس�: املاL= ا12ديد ؟

  bسئلة الفرعية :

  ولإلملام بمختلف جوانب املوضوع قمنا بطرح الNساؤالت التالية 

  جوeر النظام ا%$اس�: ا12ديد ،وما ¥= مبادئھ وخصائصھ ؟فيما يكمن 

  ماذا نقصد بالتث"يتات وكيف يتم معا12@?ا محاس"يا <= ظل eذا النظام ؟

  الفرضيات :

انطالق من �شaالية املطروحة وقصد !سIيل �جابة ع�� bسئلة الفرعية فإننا zعتمد مبدئيا الفرضيات 

  اسNنا التالية و ال;: تaون منطلقا لدر 

أن اعتمد ا12زائر لنظام محاس�: ماL= جديد وفقا للمعاي�� الدولية يزTد فرص املؤسسة <= !عظيم 

  مaاسب ندماج العال�: وكذا تحس�ن جودة املعلومات ا%$اس"ية 

  جاءت مخرجات eذا النظام ملساعدة متخدي القرارات ع�� معرفة الوضعية املالية ا2$قيقية للمؤسسة 

سبة الدولية �ساeم oشaل فعال <= زTادة فاعلية �فصاح ا%$اس�: فيما تخص التث"يتات تطبيق ا%$ا

  العي]ية واملعنوTة <= املؤسسات الوطنية 



 المقدمة العامة :

  أeمية البحث :

تأ!ي أeمية eذا املوضوع من خالل انفتاح قتصادي ا12زائري ع�� املستوي الدوL= والس¦= نحو تحقيق 

مجموعة من الوسائل وbدوات حيث !عت�m ا%$اسبة بأشaالIا ا%�تلفة التنمية قتصادية ال;: تتطلب 

  واحدة من ب�ن eذه الوسائل ال;: يجب اصالحIا وتكيفIا مع املعاي�� ا%$اس"ية الدولية 

كما تكمن أeمية <= تزامن معا12تھ مع بداية تطبيق النظام ا%$اس�: املاL= ا12ديد <= معظم املؤسسات 

  شروع تطبيقھ ال;: فرض عل�?ا امل

 



 

الفصل األول: تقديم 
ام المحاسبي ظن

 المالي



تقديم النظام المحاسبي المالي الجديد                         الفصل األول :                            

 

1 

 

  تم�يد 

ابتدأ من املبادئ العامة ، واقع ا%)طط ا%$اس"� الوط�� أصبح �عا�ي من نقائص عديدة تمس 	ل جوانبھ

ال@� تقوم علEFا إBC غاية القوائم املالية ال@� يقدم?ا مرورا باإلطار الشك89 واملصط6$ات وقواعد التقييم 

 IJسيLية والMدوات ا%$اسN BCلة بالنظر إQان منتظر مند مدة طو	ومة S$Tكما أن ]صالح الذي حضرتھ ا

iقتصادي املوجھ إدارQا كما اتgh من خالل التجرcة أن _ذه ال@� تحكم?ا نصوص تم إعداد_ا ^8 سياق 

النصوص ال يمكEpا ،ومن ج?ة النظر ا%$اسMية التكفل باألدوات املالية وiقتصادية اmTديدة وال kعرض 

قوائم مالية مطابقة للمقايtس العاملية sسمح %)تلف املستعلمJن السيما املسLثمرQن واملسIJين ،من 

  .لومة مالية شفافية sشتغل مباشرة اT$صول عB9 مع

و|غرض القضاء عB9 _ذه النقائص وتطوQر _ذه النصوص ا%$اسMية ،شرعت وزارة املالية ^8 إصالح 

 8Cاملا �   .ا%)طط الوط�� ا%$اس"� الذي انMثق عنھ القانون املتضمن النظام ا%$اس"
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  النظام ا��اس�� املا�� ما�يةاملبحث 
ول:

 
   ول:%شأة النظام ا��اس�� املطلب 

1أوال :أسباب *غي)' نظام ا��اس�� املا��
  

لوضع أداة  E�IAS/IFRSدف النظام ا%$اس"� املا8C اmTديد الدي   تم تب~يھ وفق املعايIJ ا%$اسMية الدولية 

تتكيف مع البtئة اmTديدة ال@� تولدت من خالل ]صالحات اmTزائرQة و ال@� بدأت مع iرتباطات اmTديدة 

لm6زائر و|شSل خاص ال��اما�Eا NخIJة واملتمثلة ^8 الشراكة Nوروcية وiنضمام إBC املنظمة  التجارة 

للدولة Nعضاء إضافة إBC ذلك ^8 إطار عملية ال@� تفضل عB9 _ده املعايIJ بال~سبة  OMCالعاملية  

خ�)صة املؤسسات وجدت _ذه NخIJة صعوcات  كبIJة لتقييم أصول?ا حسب قيم�Eا اT$قيقية ^8 

و iنضباط ا%$اس"�   السوق ال�عدام شفافية وضع اT$سابات من ج?ة ومن ج?ة أخرى فقدان الصرامة

كما �Eدف _ذا النظام لتلبية حاجات املستخدمJن  و_ذا ما أثMتھ الفضائح املالية لعدة مؤسسات

للمعلومات املالية وا%$اسMية وخاصة املسLثمرQن الوطنيJن والدوليJن الذي يقف اختالف الطرق 

ا%$اسMية ك�mر ع�Iة أمامھ كذلك فقد مارسا _ذين �خرQن ضغطا اقتصاديا عB9 السلطة العمومية 

 30^8 ظل اقتصاد مخطط وcقي الذي  75_35وط�� ��)ة للت�mيل عملية إصالح ا%)طط ا%$اس"� ا

سنة دون sعديل بالرغم من النقائص ال@� 	ان �عانEFا وال@� تمس 	ل اmTوانب ابتداء من املبادئ العامة 

  .ال@� يقوم علEFا إBC القوائم املالية املقدمة مرور بالقواعد عدا التقييم والتص~يف اT$سابات 

ج¦Iت اmTزائر عB9 التخ89 عن ا%)طط ا%$اس"� الوط�� الذي لم �عد قادرا عB9 	ل _ذه Nسباب وغIJ_ا أ

  ذو مرجعية دوليةمواكبة التطورات iقتصادية وأثار العوملة وsعوQضھ بنظام محاس"� جديد 

 

  

  

  

                                                           

13،ص2008_شعيب شنوف ،محاسبة المؤسسة طبق المعايير الدولية ، جزء األول ، مكتبة االشركة الجزائرية بودواو الجزائر   1 
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  1:مراحل اجناز النظام احملاسيب املايل  �نيا

بدأت عملية لإلصالحات حول ا%)طط ا%$اس"� الوط�� وال@� مولت  2001بداية من الثال§ي الثا�ي لسنة 

من طرف البنك الدو8C ، _ذه العملية أو	لت إBC العديد من اI¦(Tاء ا%$اسMيJن الفر�سيJن وcالتعاون مع 

مسؤولية تطوQر  مجلس الوط�� للمحاسبة وتحث إشراف وزارة املالية ،بحيث وضعت عB9 عاتق?م

ا%)طط ا%$اس"� الوط�� وتحوQلھ إBC نظام محاس"� جديد يتوافق مع املعطيات iقتصادية اmTديدة 

  واملتعاملJن iقتصاديJن وقد مرت _ذه العملية بأر|عة مراحل 

  و®8:

  sPCN¯)يص حالة تطبيق مخطط ا%$اس"� الوط�� املرحلة 
و�/ : 

  نظام ا%$اس"� جديد املرحلة الثانية :إعداد مشروع 

  املرحلة الثالثة :التSوQن للمخطط ا%$اس"� اmTديد واملعايIJ ا%$اسMية  الدولية 

  املرحلة الراkعة :املساعدة عB9 تحسJن تنظيم وعمل ا%mلس الوط�� للمحاسبة 

  و^8 الEpاية املرحلة Nو8C وضعت ثالثة خيارات ممكنة و®8 :

طط ا%$اس"� الوط�� kشSلھ اT$ا8C ،وحصر عملية ]صالح ^k 8عض اT)يار Nول :]بقاء عB9 ا%)

  التعديالت التقنية املسايرة للتغيIJات ال@� عرف?ا ا%$يط iقتصادي والقانو�ي ^8 اmTزائر 

اT)يار الثا�ي :]بقاء عB9 ا%)طط ا%$اس"� الوط�� بب~يتھ و_يSلھ والعمل عB9 ضمان توافقھ مع اT$لول 

 �  أدخل�Eا املعايIJ ا%$اسMية الدولية التقنية ال@

 �اT)يار الثالث :يتمثل ^8 انجاز ��)ة جديدة kشSل حديث للتطبيقات املفا_يم ،القواعد واT$لول ال@

  IASC2أرسل�Eا _يئة املعايIJ ا%$اسMية الدولية 

                                                           

 _مداني بن بلغيت ، أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية ، أطروحة الدكتورة كلية العلوم االقتصادية ،1

173_172،ص ص2004الجزائر   

1-Samir merouani ,le projet du nouveau system comptable financier algerien ,mémoire de 

magistare,ESC ,anne2006 /2007, p70 
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للمحاسبة  kعد تقديم اT)يارات الثالثة املق�Iحة من طرف ا%mلس الوط��=ختيار ا89زائر لإلصالح :

� قام ا%mلس الوط�� للمحاسبة اmTزائر باختيار الثالث املتعلق بمعايIJ ا%$اسبة الدولية والذي ´µالفر�

  �شSل تحوال 	امال بال~سبة للنظام القديم 

وكما سبق أن ذكرنا فإن البنك العال¶� والصندوق النقد الدو8C يفضلون تطبيق معايIJ ا%$اسبة الدولية 

ال@� sعتمد عB9 موارد_ا ،حيث قام البنك العال¶� بتموQل عملية ]صالح ا%$اس"� ^8  من طرف البلدان

  اmTزائر والذي 	ان لھ أثر عB9 اT)يار اmTزائر للتغيIJ اmTدري التجاه ]صالح 

  2006جوQلية 12تمت دراسة املشروع اmTديد وأخذه kعJن iعتبار بداية من 

 IFRS^8 مجلس اS$Tومة و_ذا املشروع يأخذ مجمل املعايIJ املوجودة ضمن معايIJ التقارQر املالية الدولية 

  والذي يأخذ Nوجھ التالية : 

  ف ومجال التطبيق ، مستعملو القوائم املالية ،طبيعة وأ_داف القوائمQعرs) �]طار املفا_¶

 املالية ، قواعد واملبادئ Nساسية للمحاسبة )

 Tالقواعد العامة وا� )اصة بالتقييم والm�Lيل ا%$اس"

  نة ، جدولQز(Tيجة ،جدول التدفقات اLانية ، جدول حساب الن�Jامل) عرض القوائم املالية

 sغIJات رؤوس Nموال واملالحق )

  سابات$Tا IJمدونة وس 

  ، يةMالت ا%$اسmية تنظيم ا%$اسبة (التنظيم واملراقبة ،عدم املساس بال�Mالدفاتر ا%$اس

 ،إثبات وحفظ املسLندات ا%$اسMية )
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  املطلب الثا%ي :بAية وطبيعة النظام ا��اس�� املا�� ا89ديد 

 مف�وم النظام ا��اس�� املا��  1

_و نظام يقوم بLنظيم املعلومة املالية بحيث �سمح بتخزQن معطيات قاعدية عددية يتم تص~يف?ا 

تقييم?ا وm�sيل?ا وعرض كشوف sعكس صورة صادقة عB9 الوضعية املالية وممتلSات الكيان (¾)ص و 

 8Cاملا �طبي8À أو معنوي ) نجاعتھ  ووضعية خزQ~تھ ^E¿ 8اية السنة املالية ،حيث يتضمن النظام ا%$اس"

  :معطيات جديدة تحتوي عB9 جملة من املبادئ ا%$اسMية والقوائم املالية كما يتضمن 

  موعاتm%ية واMتص~يف الكتل ا%$اس 

  سابات$Tتحديد ا 

  وضع القوائم املالية 

 يةتحديد املبادئ ا%$اMتحكم الدورة ا%$اس � سMية ال@

  1مجال التطبيق  2

يطبق النظام ا%$اس"� املا8C عB9 	ل ¾)ص طبي8À أو معنوي ملزم بموجب نص قانو�ي أو تنظي¶� بمسك 

  NحSام اT)اصة EÁا ،محاسبة مالية ،مع مراعاة 

  �سLث�� من مجال التطبيق _ذا النظام N¾)اص املعنوQون اT)اضعون إBC القواعد ا%$اسMية العمومية 

  ومنھ يل��م بمسك ا%$اسبة املالية 	ل من :

  ام القانون التجاريSاضعة ألح(Tات ا	الشر 

  التعاونيات 

  انوا	ة ،إذا Qالتجار IJة وغQدمات التجار(Tون املنتجون للسلع واQاص الطبيعيون واملعنو(¾N

 يمارسون �شاطات اقتصادية مب~ية عB9 عملية متكررة 

  � 	ل N¾)اص الطبيعيون أو املعنوQون اT)اضعون لذلك بموجب نص قانو�ي أو تنظي¶

 ال �ا وعدد مستخدمEFا و�شاط?ا اT$د املعJن ،أن يتعدي رقم أعمال? يمكن للكيانات الصغIJة ال@

 تمسك محاسبة مالية مMسطة 
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  طبيعة النظام ا��اس�� املا��  3

  تمحور عملية ]صالحات للمخطط ا%$اس"� الوط�� حول العناصر التالية :

 ديدmT8 اCاملا �  .بناء إطار تصوري للنظام ا%$اس"

 ، عباء ،النواتج إعطاء مفا_يم جديد لألصولN ، صوم ،رأس املال(Tا. 

 �  .تحديد طرائق التقييم ا%$اس"

  تنظيم م?نة ا%$اسبة. 

  داولmTتامية ووضع جداول وإيضاحات خاصة للمفا_يم وا(Tإعداد نماذج للقوائم املالية ا

 .امل6$قة 

  موعاتm%سابات وا$Tتحديد ا. 

 سابات$Tا IJمات س�JانSتحديد قواعد و مي. 

قول أنھ حسب طبيعة النظام ا%$اس"� املا8C اmTديد للمؤسسات من خالل عملية ]صالحات يمكن ال

  وcناء ]طار التصوري ،يمكن أن �سا_م ^8 تنظيم م?نة ا%$اسبة kشSل أك�I مما 	انت عليھ سابقا 

  1بAية النظام ا��اس�� املا�� ا89ديد  4

  أساسية و®8 :يحتوي ]طار ا%$اس"� اmTديد عB9 سبعة مجموعات 

  الصنف Nول :حسابات رأس Nموال 

  الصنف الثا�ي : حسابات التثMيتات 

  الصنف الثالث :حسابات ا%)زونات واملنتجات قيد التنفيذ 

 IJع :حسابات للغkالصنف الرا  

  الصنف اT)امس : حسابات املالية 

  الصنف السادس :حسابات Nعباء 

   الصنف الساkع :حسابات املنتجات

                                                           
1
  28_26_شعيب شنوف ، مرجع سابق ،ص ص  
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غIJ املستعملة ^8 مستوى ]طار ا%$اس"� يمكن للكيانات استعمال?ا بحرQة وذلك  8،9أما Nصناف 

  .ملتاkعة محاسب�Eا الLسيIJية و إل��ما�Eا املالية خارج امل�Jانية 

  1النظام ا��اس�� املا��  و أ�داف املطلب الثالث :مبادئ وخصائص

يحتوى ]طار التصوري للنظام ا%$اس"� املا8C عB9 املبادئ محاسMية أساسية وخصائص يمكن أن 

  �ستعرض?ا فبما ي89 :

   أوال :املبادئ ا��اسQية 
ساسية

  تتمثل املبادئ Nساسية فيما ي89 :

  ةQمبدأ السنو 

  مبدأ استقالل الدوارات 

  ةQستمرارi مبدأ 

  خيةQلفة التارSمبدأ الت 

 أ عدم املقاصة مبد 

  ذر$Tيطة وا$Tمبدأ ا 

  يةMمبدأ الوحدة ا%$اس 

  مبدأ إثبات وحدة النقد 

  فتتاحيةi انية�Jعدم املساس بامل 

  مبدأ الصورة العادلة 

  يةMطرائق ا%$اس B9فاظ ع$Tا B9مبدأ املداولة �عتمد _ذا املبدأ ع 

 ذا_ I¦ل القانو�ي :�عتSالش B9قتصادي عi غليب الواقعs زائر يقر _ذا  املبدأ مبدأmTجديد ^8 ا

املبدأ التعامل مع Nحداث iقتصادية حسب الواقع املا8C ولtس حسب الظا_ر القانو�ي ،فمن 

 خالل _ذا املبدأ يمكن m�sيل قرض ]يجار ضمن عناصر امل�Jانية 

 

 

                                                           
1
  31_30_شعيب شنوف ، مرجع سابق ،   ص ص  
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  �1نيا :اخلصائص النوعية للمعلومات املالية 

مة املقدمة ^8 الكشوف املالية مفيدة للمستعملJن وQتمثل ^8 ما اT)صائص ®8 الصفات ال@� تجعل املعلو 

  ي89 :

: تSون أي معلومة ذات داللة عندما sستجيب الحتياجات املستعملJن ^8 اتخاذ القرارات وsعطي الداللة

ملستعم89 القوائم املالية نظرة حول الوضعية املالية للمؤسسة وsساعد_م ^8 تقييم Nحداث املاضية 

  اT$الية واملستقبلية 

اء وiنحرافات ،وÉستطيع :تSون أي معلومة ذات مصداقية عندما تخلوا من Nخط املصداقية

  املستعملJن أن يضعوا تقEÊم فEFا وإذا ثم إعداد_ا اسLنادا إBC املقايtس �تية :

  البحث عن الصورة الصادقة 

  املظ?ر القانو�ي B9قتصادي عi ة الواقعQأولو 

  يادية$Tا 

 يطة$Tا 

  الشمولية 

_ا وتقديم?ا بصفة متناسقة sسمح ملستعمل?ا :تSون املعلومة قابلة للمقارنة إذا تم إعداد قابلية املقارنة

  القيام بمقارنات م?مة ^8 الزمن وJcن املؤسسات 

: املعلومات املعطاة ^8 القوائم املالية يجب أن يSون مف?ومة من طرف املستعملJن باق�Iاض  قابلية للف�م

%$اسMية ،أي أن _ذه أن _ؤالء املستعملJن يملSون معرفة قاعدية ^N 8عمال ،ال~شاطات iقتصادية وا

 املعلومات يجب أن تSون غIJ معقدة 

 

 

 

  

                                                           
1
  31_30_شعيب شنوف ، مرجع سابق ،  
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  1أ�داف النظام ا��اس�� املا�� 

  من أ_م أ_داف نظام ا%$اس"� املا8C نذكر ما ي89 :

  ية الدوليةMنظمة ا%$اسNزائري ليتوافق وmTا � ترقية النظام ا%$اس"

  ة الدولة املتطورة ^8 تطبيق _ذا النظامcستفادة من تجرi 

  ةmTية واملعاMاملعامالت املالية ا%$اس IJسيs ستفادة من مزايا _ذا النظام خاصة من ناحيةi

 ا%)تلفة 

  ل	زائر من خالل تجنبھ املشاmTا BCأمال ^8 جلبھ إ �sس?يل العمل ا%$اس"� للمسLثمر Nجن"

 $اسMية iختالف الطرق ا%

  الشفافية ^8 عرض املعلومات BCتحقيق العقالنية من خالل الوصول إ B9العمل ع 

  يةMجنN ناسب مع مختلف الكياناتLية املالية وثائق دولية تMمحاولة جعل القوائم ا%$اس

 ،وsعزQز مSانھ وثقة اmTزائر لدى املنظمات املالية والتجارQة العاملية 

 ات الوضعية املالية عن املؤسسة إعطاء صورة صادقة عن الوضIJغيsداء وNعية املالية و 

  �التمكن من القابلية للمقارنة للمؤسسة نفس?ا ع¦I الزمن وJcن املؤسسات عB9 املستوJQن الوط�

 8Cوالدو 

  قتصاديةi ا من معرفة أحسن �لياتEpنمو ومرد ودية املؤسسات من خالل تمكي B9املساعدة ع

 �Iط نوعية وكفاءة الLسيIJوا%$اسMية ال@� sش

  نJاملستخدم	ن Qن، �خرJن واملستعملJين واملسا_مIJل ضمان للمسSسابات ب$Tسمح بمراقبة اs

 والدائنJن حول مصداقي�Eا وشرعي�Eا وشفافي�Eا 

  عةkسمح ل?م بمتاsن وQثمرLع املسm¯s ا وشفافةEÁ يحة موثوق$Ëافية و	شر معلومات �

 أموال?م 

 من خالل  املساعدة �^8 إعداد ]حصائيات واT$سابات iقتصادية للقطاع عB9 املستوى الوط�

  املرضيةمعلومات تLسم باملوضوعية املصداقية والسرعة 

  كةIقواعد مش� B9ترتكز ع IJسيLوال � توفIJ ترقية للتعليم ا%$اس"

                                                           
1
، الجزائر ، ص 6مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد  (IAS/IFRS)_عاشور كنوش ، متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد في الجزائر ،  

92.  
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 عامالت املؤسسة بما �سمحs ا  وشاملة مجموعEÁ قة موثوقQيل بطرm�Lح  �سمح بQبإعداد التصار

 اmTبائية بموضوعية ومصداقية 

  ر الداخ89 بفضل عوملة ]جراءاتQابط أحسن مع التقرIسيات ب�~mTات املتعدد ا	ستفيد الشرs

 ا%$اسMية للعدد من الدول 

  لية مع الوسائل	ديد mTاليف من  املعلوماتيةيتوافق النظام اSسمح بأقل التs �املوجودة ال@

 ية وعرض وثائق الLسيIJ حسب ال~شاط%$اسMية وإعداد القوائم املالm�sيل البيانات ا
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  املبحث الثاين : مراحل العمل احملاسيب  

يخضع العمل ا%$اس"� لعدة إجراءات ومراحل ،بداء بتحليل املدخالت أي البيانات m�sيل?ا إBC غاية 

^8 القوائم املالية لبيان املركز املا8C للمؤسسة ،وcيان نتائج Nعمال لذا  اT$صول عB9 مخرجات املثمتلة

سنحاول من خالل _ذا املبحث توضيح مختلف ]جراءات واملراحل ا%$اسMية وكذا الدفاتر الضرورQة 

  لسIJ العمل مع إبراز أ_مية القيد املزدوج ^8 	ل _ذه املراحل 

  1ا��اس�� العمل املطلب 
ول :تنظيم 

من خالل النظام ا%$اس"� املا8C اmTديد يجب عB9 املؤسسات واT)اضعJن ل?طا النظام مراعاة واح�Iام 

  املبادئ والقواعد  التالية :

  ذر ، الدقة املصداقية الشفافية و]فصاح$Tيطة وا$Tا املبادئ اEFم فI8 أن يح�Ìا%$اسبة ي~ب 

 ون داخلS8 أن يÌارجية  ي~ب(Tل كيان دليل عمل املراقبة واملراجعة الداخلية وا	 

  زائريmTتمسك ا%$اسب املالية بالعملة الوطنية املتمثلة ^8 الدينار ا 

  العملة الوطنية حسب الشروط والكيفيات ا%$ددة BCية إMجنN ل العمليات املدونة بالعملةQتحو

 ^8 املعايIJ ا%$اسMية 

 صوم ا(Tصول واN ونSت B9قل ،عN B9لكيان محل جرد من حيث الكم والقيمة مرة ^8 السنة ع

 الثبوتية أساس فحص مادي وإحصاء للوثائق 

  دون مقاصةc8 أن يخضع ملبدأ "القيد املزدوج " وÌي~ب � 	ل m�sيل محاس"

  ندLا ،_كذا مرجع الوثيقة التبوثية  �سE¿ل معلومة ومضمو	مصدر  �يحدد 	ل m�sيل محاس"

 إلEFا 

 ورقة أو أي دعامة تضمن �س B9تة عMوثيقة ثبوثية مؤرخة ومث B9ية عMل كتابة محاس	ند L

 املصداقية اT$فظ وإمSانية أعادة محتوا_ا عN B9وراق 

  يالتm�Lوضمان عدم املساس بال � يجب القيام بإجراء قفل موجھ إBC تجميد الLسلسل الزم�

 Mاضعة ل?ذا القانون دفاتر محاس(Tا تمسك الكيانات اIJا كبIشمل دفاتر اليومية ودف�s ية

(Nستاذ )ودف�I اmTرد وQمكن إعداد دفاتر مساعدة لدف�I اليومية والدف�I الكبIJ بالقدر الذي 

 يتوافق مع mÎم 	ل كيان ،مع مراعاة الكيانات الصغIJة 

                                                           
1
  24_ 10، المادة SCFالمتضمن  2007نوفمبر 25المؤرخ في  11_  7_ القانون رقم  
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  ية معينةMة محاسIسابات خالل ف�$Tمجاميع وأرصدة حركة ا IJالكب Iيل ^8 الدف�m�s 

 ^ انية وحسابات النتائج تنقل�Jرد املmTا I8 دف� 

  تقوم مقام?ا وكذا الوثائق التبوثية يجب أن تحفظ ملدة �	ل الدفاتر ا%$اسMية أو الدعامات ال@

 سنوات عN B9قل  10

  ون الدفاترSجب أن تQرد، وmTا Iاليومية ودف� Iدف� B9ؤشر عQس ا%$كمة مقر املؤسسة وtيرقم رئ

 ملؤشرة علEFا بدون ترك بياض أو sغيIJ من أي نوع 	ان أو نقل إBC ال?امش ا%$اسMية املرقمة وا

  سطة لضبط يومي ]يرادات والنفقات ،وتل��مMية مالية مMاضعة %$اس(Tتمسك الكيانات ا

 سنوات �8C 10بحفظ الوثائق ملدة 

  التسجيل احملاسيب مراحل املطلب الثاين :

  اليومية ::تسجيل يف دفرت املرحلة األوىل 

sعرQف : _و دف�I القيد Nص89 للبيانات ا%$اسMية و_و دف�I القانو�ي الذي يلزم املؤسسة بإمساكھ حيث 

يقيد بھ مجمل العمليات املالية ال@� تحدث ^8 املؤسسة بوضوح ،و مرتبة ترتtبا تارQخيا يوما بيوم طبقا 

1�لألصول والقواعد ا%$اس"  

  

  

 

 

 

  

 

  

                                                           
1
  .56ص  2003_عاشور كنوش ، محاسبة العامة ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر  
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  )       دف�I اليومية 1-1جدول رقم (                

رقم اT$ساب 

  املدين 

رقم 

اT$ساب 

  الدائن 

  مبلغ الدائن   مبلغ املدين   البيان

 

Xx  

  

 

Xx 

  التارQخ 

  من ح/اسم اT$ساب املدين 

  إBC اسم اT$ساب الدائن            

  شرح العمليات واملسLندات املثMتة ل?ا 

 

Xx  

 

 

xx  

    :عاشور كتوش،محاسبة عامة ،مرجع سابق ص   املصدر 

  البيانات ال]� تتضمXYا دفV' اليومية :

  1تتضمن اليومية بيانات التالية :

  سابات$Tأرقام ا 

  رقم حساب املدين ورقم حساب الدائن 

  ساب$Tاسم ا 

  يل العمليةm�s خQتار 

  املبالغ املدينة واملبالغ الدائنة 

  شرح مجز للعملية �س¶× البيان 

  نقل للصفحةQسفل وN 8^ تMل صفحة يومية  نحسب  املبالغ الدائنة واملدينة ونث	اية Ep8 ال^

  .املوالية مع كتابة عبارة مرحل ^8 البيان 

  ان	يل أو قيد ال بد أن يخضع ملبدأ القيد املزدوج كما سبق و أن ذكرنا سوار m�s ل	 

 وجود حسابJن فقط أحد_ما مدين و Nخر دائن  القيد kسيط : .1

 القيد املزدوج :وجود أك�I من حسابJن  .2

  

 

                                                           
1
  .145، ص 1999بويعقوب عبد الكريم أصول المحاسبة العامة ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر - 
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ستاذ العام والV'صيد  'Vحيل إ�/ دف'Vثانيا : ال  

_و مجموعة اT$سابات املفتوحة ^8 دف�I خاص لدي املؤسسة وÉعت¦I _ذا الدف�I "الدف�I *عرaف : 1

  داة لتبوQب و6Q)ص العمليات املالية ^8 إعداد القوائم املالية املرجع " ^8 النظام ا%$اس"� ،وÉستخدم 	أ

 BCاليومية ا Iيل?ا ^8 دف�m�s ل عملية مالية عقب	حيث يتم فيھ عملية نقل املبالغ املدينة والدائنة ^8 

  1حسابا�Eا املتعلقة EÁا ^8 دف�N Iستاذ sس¶× بلغة ا%$اسبة ال�Iحيل 

  2ي89 : :يتم ال�Iحيل كما كيفية الV'حيل 2

  ل ^8 جانبm�� ستاذ وN Iساب املرافق ^8 دف�$Tا BCاليومية العامة إ Iيرحل املبلغ املدين ^8 دف�

 املدين لھ 

  ل عمليةSانب الدائن لmTانب املدين  ومجموع اmTن مجموع اJمع التأكد من تحقيق التوازن ب

 ترحيل وEÁذا تضمن تطبيق مبدأ القيد املزدوج 

  3ال�Iصيد عB9 النحو التا8C : :يتم آليةالV'صيد  3

  انب املدين وكذلك املبالغ الظا_رة ^8 جانب الدائنmTل حساب ^8 ا	يتم جمع املبالغ الظا_رة ^8   

  نJالت$T8 كال ا^ I¦كN موعm%ل اm�� 

  يا _و الرصيد وسنجد أن _ناك ثالثةMالفارق  محاس I¦عتÉول وN انبmTل الفارق ^8 اm��

 احتماالت

 مدين عندما يSون مجموع املبالغ املدينة أك¦I من مجموع املبالغ الدائنة  رصيد 

 رصيد دائن عندما يSون مجموع املبالغ الدائنة  أك¦I من مجموع املبالغ املدينة  .1

 حسابا مرصدا عندما يSون مجموع املبلغJن مLساوQا .2

 

 

                                                           
1
  61،محاسبة العامة ،مرجع سابق ،صعاشور كنوش - 

  
2
  .98ص 2000جزء األول ،الدار هومة ، الجزائر ،  IAS/IFRSحنيفة ربيع ، الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية - 

3
  .103ص  2004ردن حسام الدين مصطفى الخدش و آخرون ، أصول المحاسبة المالية طبعة الثالثة ، جزء األول ، دار الميسرة لنشر ، األ- 
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  1:إعداد م)eان املراجعة  املرحل الثانية 

  م)eان املراجعة  أوال: *عرaف

_و كشف بأرصدة اT$سابات أو ا%mاميع?ا الدائنة واملدينة و�Eدف إBC اكLشاف Nخطاء وÉس?ل إعداد 

  اT$سابات اT)تامية وامل�Jانية ،كما �عرفھ البعض بأنھ أداة لقياس التوازن اT$سا|ي 

  2يمكن تقسم?ا إBC نوعJن :ثانيا : أنواع املوازaن املراجعة : 

  من حيث الشSل يمكن أن يتخذ م�Jان املراجعة عدة أشSال حسب الشjل :  1

م�Jان املراجعة با%mاميع :_و جدول يحتوى عB9 قائمة 	ل حسابات دف�N Iستاذ بجانبEFا  )1

 املدين و الدائن لف�Iة معينة الذي ي~تقل فEFما مجاميع اT$سابات قبل استخراج Nرصدة 

و جدول مSون من عمودين يخصص أحد_ما لألرصدة م�Jان املراجعة باألرصدة :_ )2

 املدينة وNخرى الدائنة لSل اT$سابات الواردة ^8 دف�N Iستاذ ولف�Iة معينة 

م�Jان املراجعة با%mاميع وNرصدة :زQادة ^8 اT$رص عB9 املراجعة والتحقق �عد ^8 اT$ياة  )3

8Cالتا	لھ Sون شSQن معا وJن السابقJان�J2-1(: العلمية جدول للم( 

  Nرصدة   ا%mاميع   اسم اT$ساب   رقم اT$ساب 

  دائنة  مدينة   دائنة   مدينة     

Xxx    Xx  xx  Xx  xx  

  لتحقيق مبدأ القيد املزدوج �ش�Iط تحقيق املساواة التالية :

  ا%mاميع املدينة = ا%mاميع الدائنة           2= مجموع  1مجموع 

  Nرصدة املدينة =Nرصدة الدائنة             4=مجموع 3 مجموع

BÛمجموع اليومية العامة  2=مجموع 1مجمو=  

  

  

                                                           

285حسام الدين مصطفى ، مرجع سابق ص -
1
  

106- 104ص ص  2000، جزء األول ، الدار الهومة ، الجزائر،، الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية حنفة بن ربيع -  
2
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  يمكن أن نم�J ثالثة أنواع  حسب مرحلة lعداد : 2

يتم إعداده دورQا ،كما سبق شرحھ ف?و بمثابة وقفة دورQا م�Jان املراجعة قبل اmTرد : )1

 ملراجعة ا%$اسMية للعمليات املالية ال@� حدثت خالل الدورة 

م�Jان املراجعة kعد اmTرد :kعد التحقق من Ë$ة املعاmTة خالل الدورة ،تقوم املؤسسة  )2

لدورة m�sيل ة قيود sسوQة تخضع لنفس املراحل 	أعمال ادkعملية اmTرد ال@� تLبع?ا ع

،ترحيل و ترصيد لذا �عت¦I _ذا امل�Jان بمثابة مراقبة Ë$ة تطبيق مبدأ القيد املزدوج 

 أتناء القيام بأعمال ¿Eاية الدورة 

م�Jان املراجعة امل6)ص : تLبع قيود الLسوQة بقيود ]قفال ال@� تSون 	أخر الm�Lيالت ^8  )3

راجعة _ذا م6)ص لSل اT$سابات ال@� اليومية وQل?ا ال�Iحيل وال�Iصيد ،فيSون م�Jان امل

 سيظ?ر فEFا kعد ^8 القوائم املالية 

 

  1إن ال?دف من إعداد م�Jان املراجعة يتمثل فيما ي89  ثالثا:أ�داف إعداد م)eان املراجعة :

  ستاذN Iسابات ^8 دف�$Tي من توازن اÜان املراجعة وسيلة تأكيد مبد�Jم I¦عت� 

  �خطوة تم?يدية إلعداد اT$سابات اT)تامية وامل�Jانية العامة �ساعد عB9 اكLشاف Nخطاء ال@

 عداد اT$سابات اT)تامية ‘تؤثر عB9 توازنھ مما يؤدي إBC ت�$يح?ا قبل 

مالحظة _امة  :م�Jان املراجعة kعد اmTرد قد ال �ساعد ^8 حاالت خاصة عB9 اكLشاف Nخطاء بالرغم من 

  �Jان املراجعة توازن ^8 م

  :ت�pيح 
خطاء  املرحلة الراmعة 

قد يحدث عدم التوازن ^8 م�Jان أوال :اكsشاف 
خطاء ال]� تؤدي إ�/ عدم توازن م)eان املراجعة :

  املراجعة نLيجة خطأ واحد أو عدة أخطاء والكLشاف _ذه Nخطاء فال بد من إتباع ]جراءات كما ي89 :

التحقق من Ë$ة جمع خان@� م�Jان املراجعة ،وQمكن ذلك بإعادة جمع?ا بطرQقة مختلفة مثل  )1

 B9عN BCسفل إN مع منmTا 

                                                           

286حسام الدين خدش وآخرون ، مرجع سابق ،ص -
1
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إذا لم يمكن اT)طأ ناتجا من جمع خان@� امل�Jان املراجعة ،يجب الفرق ^8 امل�Jان الذي غالبا ما  )2

) فعندئذ قد يSون سMب 9(يرشدنا إBC مصدر اT)طأ فإذا 	ان الفرق يقبل القسمة عB9 رقم 

 اT)طأ كتابة املبلغ معJن بطرQقة عكسية 

^8 اT)انة  إدراجھمقارنة املبالغ املثMتة ^8 امل�Jان املراجعة مع تلك املوجودة ^8 دف�N Iستاذ ثم  )3

 ال�$يحة بم�Jان املراجعة 

  تLبع 	ل عمليات ال�Iحيل من دف�I اليومية إBC حسابات بدف�N Iستاذ  )4

  اع 
خطاء وت�pيح�ا ثانيا :أنو 

: 8Cتطبيق التا B9ية ألننا يمكن أن �عتمد عM1_ناك عدة تص~يفات لألخطاء ا%$اس  

  أخطاء الس�و 1

®8 أخطاء ال@� تتمثل ^8 �سيان وعدم القيام بm�Lيل عملية ما أو عدم ترحل?ا ،أو ترحيل mTانب واحد 

  دون اmTانب املقابل لھ :

:_ذا لن يؤثر عB9 توازن م�Jان املراجعة ،ولكن يمكن اكLشاف  إذا vان الس�و �u مرحلة ال8tsيل .1

_ذا النوع من Nخطاء عند اmTرد املادي أو عند فحص املسLندات املثMتة للعملية ،وQتم ت�$يح 

 _ذا اT)طأ بm�Lيل العملية ^8 دف�I اليومية، ثم ترحيل?ا لدف�N Iستاذ

رحيل 	ل العملية _ذا لن يؤثر عB9 التوازن ت أ_ملناإذا -: إذا vان الس�و �u مرحلة الV'حيل .2

 Iحيل املبلغ  ل6$سابات املعنية ^8 الدف�Iطأ فقط ب�(Tشاف _ذا اLاملراجعة لكن اك 

عدم التوازن مجاميع  إBCإذا قمنا ب�Iحيل طرف دون طرف آخر املدين و الدائن _ذا لن يؤدى -

 N شاف _ذا النوع منLرصدة ومنھ يمكن اكN ان ، وكذلك�Jان ،ت�$يح امل�Jخطاء من طرف امل

  _ذا بنقل املبلغ إBC جانب الناقص ^8 دف�N Iستاذ 

أن دف�N Iستاذ يمكن الشطب فيھ والكتابة يSون مغاير للون Nول عند الت�$يح عB9 خالف مالحظة : 

  اليومية العامة 

sعت¦I أخطاء فنية عN B9خطاء ال@� تحدث kسMب عدم الدقة ^8 عمليات الm�Lيل 
خطاء الفنية : - 2

  ،ال�Iحيل أو ال�Iصيد أو kسMب عدم ]ملام باملبادئ ا%$اسMية 

                                                           

.115_110، ص ص 2004الواضح في المحاسبة المالية وفق للمعايير الدولية ، جزء األول ، دار الميسر للنشر ،  حنيفة ربيع ،-
1
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خطاء �u كتابة املبلغ :   

يؤثر عB9 التوازن م�Jان املراجعة ،وQمكن  إذا 	ان اT)طأ �شمل مبلغ اmTانبJن املدين والدائن ، _ذا ال-

اكLشاف اT)طأ باملراجعة ملسLنداتھ،أما إذا 	ان اT)طأ ^8 جانب واحد يختل التوازن وSQون ذلك خاصة ^8 

  القيود املركبة ^8 اT$التJن  

إذا 	ان اT)طأ عB9 مستوى الm�Lيل فال يمكن الشطب ^8 اليومية وعليھ يجب ت�$يح اT)طأ محاسMيا -

  كما ي89 :

� أو بطرQقة املتمم الصفري أوال´µيل القيد العكm�Lطأ وذلك ب(Tنقوم بإلغاء القيد ا:  

  ثانيا :نقوم بm�Lيل القيد ال�$يح 

أما إذا 	ان اT)طأ عB9 مستوى عملية ال�Iحيل ، يمكن أن نجد التوازن ^8 م�Jان املراجعة دون أن �ساوى -

غ اT)اطئ ^8 اT$ساب وm�sيل املبلغ مجموع مبالغھ مجموع اليومية ، فيجب الت�$يح kشطب املبل

  ال�$يح بلون مغاير لسابق 

إذا 	ان املبلغ خاطئا ^8 مرحلة ال�Iصيد،أي  اT)طأ 	ان ^8 استخراج قيمة الرصيد فيكمن ت�$يح اT)طأ -

  بنفس الكيفية أعاله 

  اy9طأ �u جانب العملية -3

ة الm�Lيل إذا جعل اT$ساب مدين �ع�� أن ا%$اسب يخلط بJن اmTانب املدين والدائن سواء ^8 مرحل

عوض أن يSون دائنا والعكس Ë$يح ،_ذا ال يؤثر عB9 التوازن ولكن يمكن أن يخل بطبيعة أرصدة kعض 

  اT$سابات ،عند اكLشاف اT)طأ يلBÌ القيد أوال ثم ي�gß كما رأينا أعاله 

8 اليومية فيحدث عدم ^8 مرحلة ال�Iحيل يمكن أن تنقل املبلغ إBC عكس جانب اT$ساب الذي يظ?ر ^-

التوازن ^8 امل�Jان املراجعة ،عند_ا يجب ت�$يح kشطب املبلغ من اmTانب اT)اطئ وضعھ ^8 اmTانب 

  ال�$يح 

يتم الوقوع ^8 _ذا اT)طأ عند ج?ل ا%$اسب ل6$ساب ال�$يح املع��  اy9طأ �u رقم ا�9ساب :-4

 ل�Iحيل و_ذا يؤثر عB9 التوازن امل�Jان أوالبالعملية أو خلط ^8 أرقام اT$سابات عند الm�Lيل أو عند ا
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  املطلب الثالث :القوائم املالية 

sعد القوائم املالية وتقدم للمستخدمJن اT)ارجيJن من قبل العديد من املؤسسات حوا العالم ، ورغم أن 

رcما ظروف اجتماعية  فEFماأن _ناك فرقا بيEpم تLسMب  القوائم املالية قد تبدو مLشاEÁة بJن بلد وأخر ،إال

وقانونية مختلفة و|سMب ما تتصوره بلدان مختلفة من حاجات للمستخدمJن ا%)تلفJن للقوائم املالية 

  عندما تخضع للمتطلبات الوطنية 

®8 وسائط تحمل املعلومات املالية ال@� ي~تج?ا النظام ا%$اس"� kشSل أوال :*عرaف القوائم املالية  : 

Tن الدورة اJن مقارن بJية الدخلMمختلف مستخدمي املعلومات ا%$اس BCة والدورة السابقة ل?ا إQارm

  1واT)ارجJن وذلك التخاذ القرارات املالئمة 

  ومنھ النظام ا%$اس"� املا8C خمسة قوائم مالية و®IAS1  8وقد حدد املعيار 

  انية�Jامل 

  جدول حسابات النتائج 

  نةQز(Tجدول تدفقات ا 

 مواN اتIJغs اصة جدول(Tل ا 

  املالحق 

إن N_داف ال@� sسBÀ القوائم املالية إBC تحقيق?ا ت~شأ أساسا من ثانيا :أ�داف القوائم املالية : 

تلك القوائم، و انطالق من تحديد قطاعات  باستخداماحتياجات اmT?ات اT)ارجية ال@� تقوم 

ائم املالية املتمثلة ^8 توفIJ املعلومات وحاجا�Eم املش�Iكة فإنھ يمكن تحديد أ_م N_داف القو  املستفيدين

عن الوضع املا8C وNداء والتغIJات ^8 حالة املالية للمؤسسة ال@� sعت¦I مفيدة لطائفة واسعة من 

  2املستخدمJن التخاذ قرارا�Eم iقتصادية وذلك لتحقيق N_داف التالية :

  نة وكذلك أ_مية _ذا التدفقQز(Tاملعلومات النافعة لتقدير احتمال تحقيق تدفقات ا IJتوف

 وف�Iات حدوتھ املمكنة 

  قتصادية كذلكi الوضعية املالية للمؤسسة وخصوصا املوارد B9ل��اماتالتعرف عi  وآثار

 القابلة لتغIJ املوارد ال@� sعكس أداEàا  وNحداثالعمليات 

                                                           

40حنيفة ربيع ،مرجع سابق ، ص -
1
  

55 ص 2009-2008سفير دمحم األفصاح في المؤسسات في ظل معايير المحاسبة الدولية مذكرة ماستر معهد العلوم اإلقتصادية جامعة مدية ،  -   
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 ن طرق املJثمارات  باتجاهؤسسة ^8 تحقيق وإنفاق السيولة تبLسi لQستغالل وتموi أ�شطة

 واتجاه عوامل ال@� تؤثر عB9 السيولة والقدرة عB9 الوفاء 

  ينIJداف ا%$ددة من طرف املس_N تقديم معلومات عن درجة وطرق تحقيق 

ومنھ فإن املعلومات حول وضعية املالية توفر أساسا من طرف امل�Jانية أما املعلومات حول Nداء فتوفر 

 IJغيs يجة ، وفيما يخص املعلومات حولLتوفر من قبل  الواضعةمن طرف قائمة حساب الن �áاملالية ف

القرارات iقتصادية ،و_ذا  اتخاذاملعلومات  أخرى تSون مفيدة ^8  إBCقائمة التدفقات اT)زQنة ، إضافة 

: 8Cدول التاmTما يمكن ت6)يصھ من خالل ا  

  )أ_داف القوائم املالية 3-1اmTدول رقم (                   

  تقديم املعلومات حول :              

  sغIJات الوضعية املالية   Nداء   الوضعية املالية   

  - B9قياس قدرة املؤسسة ع

  ج�� دخل ل6)زQنة 

يم حاجة املؤسسة إBC تقي-

قروض مستقبلية وتوزÉع 

  تدفقات اT)زQنة 

- B9قياس قدرة املؤسسة ع

ج�� تدفقات ل6)زQنة اعتماد 

  عB9 املوارد املتاحة 

إعداد أحSام حول مدى -

 8Ìي~ب �الفعالية الالزمة ال@

توفر_ا ح@× sستطيع 

املؤسسة توظيف موارد 

  إضافية 

أخذ نظر حول -

ال~شاطات iسLثمار 

التموQل و�شاطات 

  العمليات خالل الدورة 

أخذ نظرة حول قدرة -

املؤسسة عB9 تحقيق 

مداخيل خزQنة ومداخيل 

شبھ اT)زQنة مع تحديد 

 BCحاجة املؤسسة إ

  استعمال _ذه التدفقات 

الوثائق 

  املرجع 

  زQنة جدول تدفقات اT)  حساب النLيجة أساسا  امل�Jانية أساسا 

 2010مصدر :دمحم بوت)ن ،ا��اسبة املالية ومعاي)' ا��اسبة الدولية ،الصفحات الزرقاء ،ا89زائر ،      

  51،ص 
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  ثالثا :مستخدمو القوائم املالية وحاجا�Xم إ�/ املعلومة 

IJشÉعد قوائم املالية عامة موج?ة نحو احتياجات فئات مختلفة من  وs ات	أن الشر BCإطار العمل إ

  املستخدمJن من بيEpم 

  ومن أ_م املعلومات ال@� تحتاج?ا  _ذه الفئة ®8 : املسsثمرaن ا�9الي)ن وا��تمل)ن :

 ساعدs �املسLثمر ^8 تحديد مستوى توزÉعات Nرcاح املاضية واT$الية واملستقبلية  املعلومة ال@

 وأي sغيIJ ^8 أسعار أس?م الشركة 

  ثمر ^8 تقييم كفاءة إدارة الشركةLساعد املسs � املعلومات ال@

  ات	ساعد ^8 تقييم السيولة الشركة وتقييم أس?م الشركة باملقارنة مع أس?م شرs �املعلومات ال@

 1أخرى 

أرcاب Nعمال  ورcحية�Eتم املوظفون ،ا%mموعات املمثلة ل?م باملعلومات املتعلقة باستقرار املوظف)ن : 

،كما أ¿Eم �Eتمون باملعلومات ال@� تمنك?م من التقييم قدرة امل~شأة عB9 دفع أجور_م ، مSافأ�Eم و 

  sعوQضا�Eم ومزايا التقاعد وتوفIJ العمل 

باملعلومات ال@� sساعد_م عB9 تحديد قيما إذا 	انت قروض?م والفوائد  : �Eتم املقرضون املقرضون 

  املتعلقة EÁا سوف تدفع ل?م عند معاد iستحقاق 

: �Eتمون باملعلومات ال@� تمكEpم من تحديد ما إذا 	انت املبالغ  املوارد ون والدائنون التجارaون �خرون

�Eتمون بامل~شأة عB9 املدى القصIJ إذا 	انوا املستحقة ستدفع ل?م عند iستحقاق ،وعB9 الغالب 

� ل?م ´µtاستمرار امل~شأة كعميل رئ B9معتمدين ع  

�Eتم العمالء باملعلومات املتعلقة باستمرارQة امل~شأة خصوصا عندما يSون ل?م ارتباط طوQل العمالء : 

  املدى مع?ا و iعتماد علEFا 

لية توزÉع املوارد وcالتا8C أ�شطة املؤسسة كما يطلبون �Eتم اS$Tومة وو	اال�Eا kعمالدولة و�يئا�Xا : 

باملعلومات من أجل تنظيم _ذه �Nشطة وتحديد السياسات الضرMQية و	أساس إلحصائيات الدخل 

  القومي وإحصائيات مشاEÁة 

                                                           

،ص 2008دمحم ابو ناصر ،جمعة حميدات،معايير المحاسبة و االبالغ المالي الدولية (جوانب نظرية وعلمية )، دار وائل للنشر ، عمان االردن ،-1
43،44ص   
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: لھ ا_تمام مختلفة مEpا ما يتعلق بتوفIJ مناصب الشغل املعروضة ،املسا_مة ^i 8قتصاد  ا89م�ور 

  B91 ،جودة ا%)رجا�Eا من سلع وخدمات ا%$

  راmعا:خصائص نوعية للقوائم املالية : 

®8 مم�Jات ال@� يجب أن تتمEÁ �Jا املعلومات املعروضة ^8 القوائم املالية ح@× تSون أساسا سليما التخاذ 

  القرارات من قبل مستخدمJن القوائم املالية وقد حددت بأر|ع خصائص و®8 :

ف?م املعلومة kشSل مباشر من قبل قراء القوائم املالية مع  إمSانيةوQقصد بذلك  القابلية للف�م : 

اف�Iاض أن لد�Eم مستوي معقول من املعرفة والثقافة ^8 مجال Nعمال وال~شاطات iقتصادية 

  وا%$اسMية أن لد�Eم الرغبة ^8 دراسة  املعلومة بقدر معقول من العناية 

الئمة وذات فائدة عندما تفيد ^8 اتخاذ القرارات لدى قراء القوائم املالية تSون املعلومات ماملالئمة : 

ومساعد�Eم ^8 تقييم Nحداث املتعلقة بامل~شأة سواء 	ان مEpا Nحداث املاضية أو اT$اضرة أو املستقبلية 

بدأ تSون وتوفIJ إمSانية الت~بؤ ،و_ذا املصطg6 لھ عالقة مباشرة بمبدأ N_مية ال~سMية فحسب _ذا امل

املعلومة ذات أ_مية إذا 	ان غياEÁا أو عدم E�$Ëا يمكن أن يؤثر عB9 القرارات iقتصادية ملستعم89 

  القوائم املالية 

علEFا  iعتماديقصد بذلك خلو_ا من Nخطاء ال?امة والتح�J وتوفIJ إمSانية املوثوقية (املصداقية ): 

و حقيق�Eا iقتصادية وأن تSون محايدة وخالية من التح�J ملعلومات الصادقة ،وتقديم?ا طبقا mTو_ر_ا 

،وتتخذ ]جراءات الضرورQة ^8 حاالت عدم التأكد من خالل ممارسة سياسة اT$يطة واT$ذر ،وعرض 

 B9لفة وعدم حذف أي معلومات تؤثر عSية والتMمية ال~س_N امل من فرض حدود	ل Sشk املعلومات

  القرارات iقتصادية لقراEàا 

وQقصد بذلك جعل قراء القوائم املالية قادرQن عB9 إجراء املقارنات ا%)تلفة باعتماد   القابلية للمقار�ة :

عB9 القوائم املالية وذلك من خالل iعتماد عB9 أسس ثابتة ^8 عملية قياس وعرض Nثر املا8C لألحداث 

م املالية iقتصادية ،وكذا ]فصاح عن السياسات ا%$اسMية املستخدمة ^8 القياس وإعداد القوائ

  و]فصاح عن آثر التغيIJ ^8 تلك السياسات وإظ?ار القوائم املالية املقارنة للف�Iات السابقة 

  

                                                           
1
  44-43ص ص 2008أمين السيد ،أحمد لطفي ،إعداد وعرض الظواهر المالية فيضوء المعايير المحاسبية الدولية، دار الجامعية ،اإلسكندرية ،- 
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  1خامسا :عناصر القوائم املالية 

نص إطار العمل عB9 أن القوائم املالية sعكس آثار املالية للعمليات وNحداث Nخرى عن طرQق وضع?ا ^8 

iقتصادية ،و_ذا اT)صائص ®8 عناصر القوائم املالية وقد أشار إBC ا%mموعات عامة وقف T)صائص?ا 

أن العناصر ال@� ترتبط مباشر يقاس املركز املا8C ^8 امل�Jانية ®N 8صول iل��امات وحقوق امللكية أما 

العناصر املرتبطة مباشرة بقياس Nداء ^8 قائمة الدخل ،®8 الدخل واملصروفات وقد تم sعرQف _ذه 

  اصر بالتا8C :العن

®8 موارد يتحكم فEFا الكيان نLيجة ألحدث ماضية وQتوقع أن تتدفق مEpا منافع اقتصادية 
صول : 

  مستقبلية إBC الكيان 

®8 ال��امات حالية للكيان ناشئة من أحداث ماضية وQتوقع أن يؤدي sسوE�Qا إBC تدفق املنافع =لeVامات : 

  iقتصادية خارج الكيان 

  ®N 8صول مخصوم مEpا iل��امات (وsعرف عادة باسم أموال حملة لألس?م )لكية : حقوق امل

_و زQادات ^8 املنافع iقتصادية وصورة تدفقات إBC الدخل أو تحسtنات ^N 8صول أو الدخل : 

ملالك تناقصات  ^i 8ل��امات ،ي~تج عEpا زQادة ^8 حقوق امللكية  (بخالف الزQادات الناتجة عن مسا_مات ا

  واملSاسب  ]يراد)وQتضمن الدخل 

وÉع�� التناقص ^8 املنافع iقتصادية ^8 صورة تدفقات إBC اT)ارج أو نقص ^N 8صول أو املصروفات : 

  تكبدت iل��امات ي~تج عEpا تناقصات ^8 اT$قوق امللكية (بخالف التناقصات kسMب التوزÉعات للمالك )

  ،اT$قوق امللكية ،الدخل ،املصروفات ) ^8 القوائم املالية  Nصول املالية (وQ~بi 8Ìع�Iاف لعنصر القائمة 

  	ان محتمال أن أي منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند سوف تتدفق إBC الكيان أو منھ 

�  أخIJ 	ان للبند تSلفة أو قيمة يمكن قياس?ا بموثوقية ،و´âاف عرف إطار العمل القياIفيما يتعلق باالع�

لبند ^8 القوائم املالية وإشارة كذلك  إظ?ار_ا وبأنھ عملية تحديد املبالغ النقدية ال@� يتم iع�Iاف EÁا 

  التالية بدرجات مختلفة وI�cكيبات متباينة لقياس عناصر القوائم املالية : Nسسمجموعات ستخدم 

                                                           

 2006هني قان جريوننج ، ترجمة طارق حماد ، معايير التقرير المالية الدولية دليل تطبيق ، دار الدولية لالستثمارات الثقافية س م م ، مصر -1

8-7ص ص   
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  التSلفة التارQخية  •

  تSلفة اmTارQة ال •

  تSلفة القابلة للتحقق  •

  التSلفة اT$الية  •

  سادسا:عرض القوائم املالية 

sعت¦I القوائم املالية العناصر Nساسية ال@� تقوم من خالل?ا �شاط املؤسسة ^8 شSل وثائق شاملة تقدم 

دى ومعرفة ^E¿ 8اية 	ل دورة محاسMية وسوف نحاول من خالل _ذا املطلب عرض 	ل قائمة مالية عB9 ح

  أ_م العناصر واملعلومات ال@� يجب أن تتوفر علEFا 

: تتضمن العناصر املرتبطة بتقديم الوضعية املالية للمؤسسة ،وتقديم امل�Jانية موجودات  امل)eانية -1

وال��امات املؤسسة ^8 شSل واحد أو ^8 شكالن منفصالن عن kعض?ا البعض ،تضم معطيات السنة 

  1اT)اصة السنة املالية املاضية  رصدةN  واملالية اmTارQة 

  2التالية : العناصري~ب8Ì أن تحتوى امل�Jانية عB9 عناصر امل)eانية : 1-1

، 	ات ،Nصول املالية ، ا%)زوناتالتثMيتات العي~ية ، التثMيتات املعنوQة ،]_تالمن جانب 
صول  :

وNصول املماثلة Nخرى ،خزQنة  �خرون(مع التم�J للضرائب املؤجلة ) ،الزcائن ،املدينون  الضرQبةأصول 

  Nموال ]يجابية ، معدالت اT)زQنة ]يجابية 

: رؤوس Nموال اT)اصة قبل عمليات التوزÉع املقررة أو املق�Iحة عقب تارQخ من جانب اy9صوم نجد

الصادر وiحتياطات والنLيجة الصافية للسنة املالية والعناصر أخرى ]قفال مع التمي�J بJن رأس املال 

 �(مع التمي�J  الضرMQية،خصوم  �خرونالفائدة ،املوردين والدائنون  تتضمن،خصوم غIJ جارQة ال@

)، Nرصدة التاkعة لألعباء ول6)صوم املماثلة (منتجات املثMتة مسبقا ) اT)زQنة غIJ جارQة  �جلةللضرائب 

(مع التمي�J لضرائب املؤجلة  الضرMQية خصوم، �خرونل@� تتضمن الفائدة ،املوردون والدائنون ا

  )،Nرصدة التاkعة لألعباء واT)صوم املماثلة (منتجات مثMتة مسبقا )،اT)زQنة Nموال السلبية ومعدالت 

  اT)زQنة السلبية 

                                                           

87،ص  2008، مكتبة الشاركة الجزائرية بودواو الجزائر ، 1شعيب شنوف ،محاسبة مؤسسات طبق للمعايير الدولية ، ج
1
  

23، ص  2009نوفمبر  25، الصادرة في تاريخ  19جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد -
2
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_و بيان م6)ص لألعباء واملنتجات املنجزة من الكيان خالل السنة املالية وال  :1جدول حساب النتائج  -2

يأخذ ^8 اT$ساب تارQخ التحصيل أو تارQخ ال�$ب وI¦Qز بالتم�J النLيجة الصافية للسنة املالية الرcح أو 

  اT)سارة 

  املعلومات الدنيا املقدمة �u حساب النتائج :

 � ا ، الذيEعباء حسب طبيع�N 8 تحليلCسية (ال?امش ]جماtالرئ IJسيLسمح بتحديد مجاميع ال

 ) iستغالل،القيمة املضافة ،الفائض عن 

  عباء املاليةNاملنتجات املالية و 

  نJأعباء العامل 

  سديدات املماثلةLالضرائب والرسوم وال 

  املادية IJيتات غMتخص التث � ا%)صصات لال_تال	ات وخسائر القيمة ال@

 ش�N يجةLطة العاديةن 

 نائيةãستi اليفSيرادات وت[ 

  عÉة قبل التوزIيجة الصافية للف�Lالن 

  ل س?م منSيجة الصافية لLس?مالنN  ات املسا_مة	بال~سبة للشر 

 قة  بال~سبةQن حصة املؤسسات املشاركة املدمجة حسب الطرJساب النتائج للمجمعات فيب$T

 املعادلة ^8 النLيجة الصافية حصة الفوائد دوي Nقلية ^8 النLيجة الصافية 

يجدر بالذكر أنھ للكيانات إمSانية تقديم جدول حساب النتائج حسب الوظيفة ^8 امل6$ق ،فLستعمل 

 N مدونة حساب B9ادة عQعباء و]يرادات طبيعية ،مدونة حسابات حسب الوظيفة مكيفة مع ز

  خصوصي�Eا واحتياجا�Eا 

يظ?ر sعرQف جدول تدفقات اT)زQنة من خالل _دفھ ،وال?دف منھ _و جدول تدفقات اy9زaنة :  -3

إعطاء مستعم89 الكشوف املالية أساسا لتقييم مدى قدرة الكيان عB9 توليد Nموال ونظائر Nموال 

  2وكذلك املعلومات kشأن استخدام _ذه السيولة املالية 

                                                           

25-24، ص 19الجريدة الرسمية ، العدد  -
1
  

29، ص 19الجريدة الرسمية ، العدد  -
2
  



تقديم النظام المحاسبي المالي الجديد                         الفصل األول :                            

 

26 

 

دفقات Nموال مداخيل ومخارج يقدم جدول تاملعلومات ال]� يقدم�ا جدول تدفقات اy9زaنة : 

  املوجودات املالية اT$اصلة أتناء السنة املالية حسب مصدر_ا 

  ا من_IJا منتجات وغEpتتولد ع �غIJ املرتبطة ال  �Nشطةالتدفقات ال@� تولد_ا �Nشطة ال@

 وال بالتموQل  باالسLثمارات

 ب أموال عن$ä ثمار ،عملياتLسi تولد_ا أ�شطة �اقتناء وتحصيل Nموال عن  التدفقات ال@

 بيع أصول طوQلة Nمد 

  اصة أو القروض(Tموال اN ية~cم وmÎ IJغيs ل الناتجة عنQالتدفقات الناشئة عن أ�شطة تمو 

  B9وترتب بصورة دائمة من  حديتدفقات أموال متأتية من أس?م ،فوائد وحصص تقدم كال ع

 ياتية لالسLثمارات أو التموQل سنة مالية إBC سنة مالية أخرى ^�N 8شطة العمل

  و_ذه التدفقات تقدم إما بطرQقة مباشرة أو غIJ مباشرة 

 املوردينوخروج?ا (الزcائن ، ]جماليةالطرQقة املباشرة تقديم العناوQن الرئtسية لدخول Nموال 

  ،الضرائب ........................)قصد إبراز التدفق املا8C الصا^8 

املا8C الصا^8 بالنLيجة قبل الضرQبة الف�Iة املقصودة أما الطرQقة غIJ مباشرة  مقابل _ذا التدفق

  تتمثل ^8 ت�$يح النLيجة الصافية للسنة املالية مع Nخذ باT$سبان :

  نةQز(T8 ا^ IJة دون التأثQآثار املعامالت التجار 

  اتQسوLات أو الIJالتغ 

  ثمار أوLسi ل قيمة البيع الزائدة أو الناقصة التدفقات املالية املرتبطة بأ�شطةQالتمو 

�شSل بيان sغيIJ رؤوس Nموال اT)اصة تحليالت ل6$ركة ال@� : 1بيان *غي)'ات رؤوس 
موال اy9اصة -4

  أثرت ^8 	ل عنوان من العناوQن ال@� تتألف مEpا رؤوس Nموال اT)اصة للكيان خالل السنة املالية 

  : ات تخص اT$ر	ات املتصلة بما يأsي_ذه املعلوماملعلومات الدنيا املطلوب تقدم�ا �u �ذا البيان : 

  يجة الصافية للسنة املاليةLالن 

  موالN ا مباشر لرؤوس_IJل تأثmخطاء امل�N ية وت�$يحاتMقة ا%$اسQات الطرIJغيs 

                                                           

27- 26، ًص ص  19الجريدة الرسمية العدد  -
1
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  خطاءN اصة ضمن إطار ت�$يح(Tموال اN لة مباشرة ^8 رؤوسmخرى امل�N عباءNاملنتجات و

 _امة 

 ( سديدLنخفاض ،الi، رتفاعi) عمليات الرسملة 

  يجة والتخصصات املقررة خالل السنة املاليةLع النÉتوز 

  م��ق الكشوف املالية :-5

الية ،و_و يقدم املعلومات الالزمة لف?م اT$صيلة امل6$ق وثيقة ت6)يص ،�عد جزاء من الكشوف امل

اT$سابات  لقارÜيوحساب النLيجة ف?ما أفضل ،وQتم 	لما اقتضت اT$اجة إBC ذلك املعلومات املفيدة 

م@× 	انت املعلومات ذات طاkع _ام 	انت مفيد لف?م  �تية�شمل امل6$ق عB9 معلومات تتضمن النقاط 

  ملالية :املعلومات الواردة ^8 الكشوف ا

  سابات وإعداد الكشوف املالية$Tية املعتمدة ملسك اMالقواعد والطرق ا%$اس 

  يانcموال وN يجة وجدول التدفقاتLانية وحساب الن�Jسن ف?م امل$T ةQمكمالت ]عالم الضرور

 sغيIJ رؤوس Nموال اT)اصة 

  كة ،والفروIتخص الكيانات املشاركة واملؤسسات املش� �ع أو الشركة Nم وكذلك املعلومات ال@

املعامالت التجارQة ال@� تتم عند iقتضاء مع تلك الكيانات ومسIJ_ا (طبيعة العالقات ،نمط 

 املعاملة ،mÎم ومبلغ املعامالت ، سياسة تحديد Nسعار ال@� تخص تلك املعامالت )

 ة لQاصة الضرور(Tعض العمليات اk �6$صول عB9 صورة املعلومات ذات الطاkع العام أو ال@� sع�

 وفية 
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  خالصة الفصل 

 �kعد قيام اmTزائر بأعمال ]صالح تب~ت فكرة معايIJ ا%$اسبة الدولية من خالل مشروع النظام ا%$اس"

املا8C اmTديد والذي �ستجيب ملتطلبات مختلف املتعاملJن من مسLثمرQن ومقرضJن وغIJ_م حيث �شSل 

رQة نحو معايIJ ا%$اسبة _ذا النظام sغIJا حقيقيا لثقافة ا%$اسMية املطبقة من طرف املؤسسات اmTزائ

 8C8 الدوCو]بالغ املاIAS/IFRS. 

حيث أن _ذا النظام اmTديد يLناول املبادئ والقواعد ا%$اسMية ال@� أتت EÁا املعايIJ ا%$اسبة الدولية 

خاصة تلك املتعلقة بالقوائم املالية واملبادئ ا%$اسMية،أن النظام ا%$اس"� اmTديد أملتھ عدة متغIJات 

ئر مع مطلع الLسعينات ،وأخرى متعلقة مEpا ما sعلق بالتحوالت املالية وiقتصادية ال@� عرف�Eا اmTزا

با%$يط الدو8C والعوملة iقتصادية مما �سمح بإعطاء دفع جديد للمؤسسات الوطنية لتقدم وضعي�Eا 

املالية بSل شفافية والتSليف مع املعطيات اmTديدة و تقييم وضع?ا باملقارنة مع املؤسسات Nخرى 

  .،وإظ?ار بوضوح قدر�Eا التنافسية 

  

  

  

  

 



 

المعالجة : ثانيالفصل ال

المحاسبية للتثبيتات 

وفق النظام المحاسبي 

 المالي 
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  تم�يد

� ا��ديد استعمال ملوارد مالية ل�صول ع�� متاع �0عت/. -س,ثمارات سابقا ، والتث&يتات $� النظام ا �اس�� املا

Kستعمل املدة طو=لة أكF. من سنة $� Eشاط املؤسسة Bأصل من أصول<ا و=دخل ضمن ت7اليف املؤسسة ش2ئا 

  فش2ئا Bلما تم اسNOالكھ 

من السداد  تمو=ل<االتث&يتات $� املؤسسة من شراء ، إنتاج ، انجاز كما تختلف طرق تختلف طرق ا��صول ع�� 

وحef التمو=ل -يجاري ل2س bذا فقط فالعمل ا �اس�� ال ̂عانات نقدا إ�� -قتناء ع�� ا��ساب ، القروض 

� يتوقف عند �k0يل الدخول بل تتطلب التث&يتات متاhعة عدة تقنيات خاصة $� ا��ياة ا �fاس&ية للتث&يتات ال

  يمكن تصoيف<ا إ�� ثالث مراحل bامة ،الدخول $� حوزة املؤسسات أعمال ا��رد والتنازل 

�ء من اqrh ذه املراحلb ل مرحلة منB ذا الفصل إلقاء نظرة ع��b تفصيل للذلك سوف نحاول من خالل

ة ا�|اصة }Nا وbذا وفق  النظام ا �اس�� مع ت&يان أbم املعا��ات ا �اس&يبالoسبة للتث&يتات العيoية واملعنو=ة 

 ��  املا
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  ما�ية التث�يتات املبحث 
ول : 

  مطلب 
ول :مف�وم التث�يتات و أنواع�ا 

  أوال :مف�وم التث�يتات 

ال  ،وت7ادأEشطNOا الرئ2سية و0سي~. أعمال<ا0ساbم التث&يتات املادية Kش7ل جوbري $� مساعدة املoشأة $� القيام ب

  تخلو م~�انية أي مoشأة م<ما Bانت طبيعة عمل<ا من وجود أحد بنود bذه �صول 

� عدة اختالفات مقارنة مع معا��ة ا |طط ا �اس�� الوط�� السابقة �وقد عرفت حسب النظام ا �اس�� املا

� 0عر=ف<ا ،و  التقييمسواء $� طرف  لالس,ثمارات$ eتالك<ا وح�b- يل طرف�k,كيفية ال �bذا موافقة ملا جاءت $

  ��̂يجار"  IAS17  "املمتل7ات واملعدات والتج<~�ات "IAS 16 بھ عدة معاي~. ذات عالقة و  IAS36"عقود 

� قيمة �صول"  -نخفاض"$IAS40   ذا املبحث دراسةb س,ثمارات العقار=ة " ،إال أننا سنحاول من خالل-"

   IAS 16التث&يتات املالية حسب املعيار 

� تتم~� بوجود مادي سواء Bان  الfاملوجودات امللموسة ،وال �يمكن القول أن موجودات املؤسسة تتمثل فقط $

يتمثل فيما يمكن أن 0عينھ وثيقة من ممتل7ات املؤسسة أن  رمزي bذا الوجود ا��قيقي Bاآلالت واملباEي ،أو Bان 

bا بحكم أbال يمكن إن7ار وجود �fأصول غ~. ملموسة ال � ميNOا وما يمكن أن يدفع مقابل<ا من نقود تتمثل $

  التث�يتات  ثانيا :أنواع 

  التث�يتات العي'ية - 1

� يجوزbا تعر*ف :ال1- 1fا �صول أو ا�|صوم أو املوجودات املادية امللموسة الNية ع�� أ�o0عرف التث&يتات العي

،و الذي يف�.ض أن 0ستغرق مدة استعمال<ا  إدار=ة،تقديم ا�|دمات و-ستعمال ألغراض  ̂نتاجالكيان من أجل 

�� 1أكF. من سنة مالية  إ

  2وعموما تتم~� التث&يتات املادية با�|صائص التالية :

  عملية � ول2س hغرض بيع<ا   ̂نتاجيةتقت�� hغرض استخدام<ا $

  تتصف بالوجود املادي امللموس مثل�qي ،املعدات والسيارات ................ �را�Eاملبا، 

                                                           

ناصر رحال عوادي و مصطفى عوادي ، معالجة المحاسبة لألصول الثابتة حسن ن  م م ، محاضرة ألقيت بمركز الجامعي الوادي ، السنة -
8ص  2009الجامعية 

1
  

-429،ص ص 2008الدار الجامعية ، األسكندرية ،  أمين السيد لطفي ، إعداد وعرض الظواهر المالية في ضوء المعايير المحاسبة الدولية ، -

430
2
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  اbت,سم بطول عمر�� فإن  ̂نتا �بمع�� أن �صل سيقدم خدمات للمشروع تز=د عن السنة و¢التا

�ع�� عمر �صل و¤س,ث�� من ذلك  عل£Nا تقسما��صول qرا��  

: القاعدة أن تتم -ع�.اف }Nذا التث&يتات أي �k0ل<ا $� دفاتر املؤسسة إذا 1ع0/اف بالتث�يتات العي'ية 2- 1

  1طان التالي~ن توفر الشر 

منافع اقتصادية مستقبلية للمoشأة أو  �صول أن ي7ون من ا �تمل أن يحقق استخدام bذه الشرط 
ول : 

  الكيان 

  يمكن للمoشأة قياس ت7لفة اقتناء bذه �صول بدرجة عالية من الدقةالشرط الثا5ي : 

� فإن اعتبا89سابات املستعملة : -3- 1�ار العناصر كتث&يت مادي يدي الستعمال حسب النظام ا �اس�� املا

� نقدم<ا بمقارنة مع ما Bانت عليھ $� ا |طط ا �اس�� الوط��  ا��ساباتfالتالية وال  

  ) حسابات التث&يتات املادية 4-2جدول رقم (

 �� PCNا |طط ا �اس�� الوط��  SCFالنظام ا �اس�� املا

�( 22حسابات : ح   21حساب التث&يتات العيoية  حq̂نتاج )،  24)، ح  �را� (معدات 

  ( تج<~�ات اجتماعية ) 25ح

� 211حساب qر��  

�عمليات ترت2ب و®Nيئة  212حساب qرا��   

� 22حساب qرا��   

  املباEي -جتماعية  25املباEي ، 240حساب   املباEي  213حساب 

  التث&يتات العيoية -خري  218حساب 

معدات النقل ،تج<~�ات اجتماعية ،معدات مكتب م°Nا 

�� ، الغالفات املتداولة وغ~.bا من  ̂عالمأج<زة -

  التث&يتات ع~. الواردة اعاله 

تج<~�ات مكتب ،Bل  245معدات نقل ، 240حسابات 

  غالفات متداولة  246، 250عد  ما 25الفروع حساب 

  د غ~. موجو   تث&يتات $� ش7ل امتياز  22حساب 

  اس,ثمارات قيد -نجاز  28حساب   التث&يتات العيoية ا��اري انجازbا  232حساب 

ال,سبقات وا��سابات املدفوعة ع��   238حساب 

  طلبات التث&يتات 

  �k0ل سابقا $� صنف ا��قوق (صنف الراhع)

  اbتالك -س,ثمارات  29حساب   اbتالBات التث&يتات العيoية  281حساب 

  اbتالك -س,ثمارات  29حساب   خسائر القيمة عن التث&يتات العيoية  291حساب 

  246املصدر حنفية بن الرCيع ،مرجع سابق ذكره ، ص 

                                                           

221، ص 2004، دار الجامعية ، مصر،   2عبد الوهاب ناصر على ، مبادئ المحاسبة المالية وفق المحاسبة الدولية ، ج-
1
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  التث�يتات املعنو*ة  - 2

� وملرجع للمعيار التعر*ف : -  1- 2�Kعرف التث&يت املعنوي ع�� أنھ أصل محدد  IAS38حسب النظام ا �اس�� املا

  1ال<و=ة ، غ~. نقدي ل2س لھ وجود مادي يراقبھ الكيان و Kستعملھ $� إطار أEشطتھ العادية 

� يoب³� توفرbا fتج الشروط التالية الoستE ذه التعر=فb ومن خاللef2ت7ون أمام تث&يت غ~. ملموس  ح  

لھ بمفرده عن بقية �صول ،بيعھ انتقالھ وتحو=لھ ، تأج~.ه معروف يمكن عز أ)عنصر قابل للOPQيص (محدد):

حقوق  تoسأ ع°Nاومبادلتھ سواء Bان hش7ل منفصل أو كجزء من مجموعة كما يمكن أن ي7ون محل عقود 

 وال��امات 

وحسب bذا الشرط 0س,ث�� ش<رة ا �ل (الش<رة داخليا أل�Nا غ~. محددة بالoسبة للمؤسسة وتدخل ضمن 

  ا �ل ا�|ارجية للمؤسسة �خرى املندمجة) التعر=ف ش<ر

  ب)مورد تحت الرقابة : تحقق املؤسسة من خالل مزايا اقتصادية و=مكن أن تمنع استفادة الغ~. م°Nا 

  ج)وجود مزايا اقتصادية مستقبلية منتظرة 

  3وإلعطاء أمثلة عن �صول املعنو=ة يمكن أن نقسم<ا إ�� نوع~ن bما :

 ا محددا أو ملدة محددة بواسطة القانون أو العقود أو تث&يتات غ~. ملموسة اbي7ون وجود �fل

 �fتفرض ذلك مثل حقوق -خ�.اع وحقوق املؤلف ، ش<رة ا �ل ال �fا الNOتفاقيات أو لس&ب طبيع-

 ي7ون bناك دالئل 0ش~. إ�� وجودbا محدد بمدة معينة 

 ا محددا أو بمدة معيbي7ون وجود �fا تث&يتات غ~. ملموسة الN®ناك أي إشارة أن حياb ال ي7ون �fنة وال

  ست7ون محددة عند تملك<ا مثال ذلك ش<رة ا �ل بصفة عامة و-سم التجاري وت7اليف التنظيم 

  4ل,�kيلھ Kش�.ط توفر شرط~ن bما :1ع0/اف بالتث�يتات املعنو*ة : 2- 2

  احتمال حصول املؤسسة ع�� املزايا -قتصادية باألصل املع�� الشرط �ول :

  الشرط الثاEي :إم7انية تقييم ت7لفة التث&يت بموثوقية 

  
                                                           

ص 2009ي سنة الجامعية ، ناصر رحال و مصطفى عوادي ، معالجة لألصول الثابتة ، حسب ،ن م م محاضر ألقيت بالمركز الجامعي ، الواد-
3

1
 

113ص 2010دمحم بوتين ، محاسبة المالية و معايير المحاسبة الدولية ، الصفحات الزرقاء ، الجزائر ، -
2
  

570أحمد نور ، مرجع سابق ، ص -
3
  

139، مرجع سابق ، ص  2شعيب شنوف ، ج-
4
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  ا8Vاسبة التث�يتات الTUQيل املطلب الثا5ي : 

  أوال : التث�يتات العي'ية 

ثابت املادي وكذا دراسة مختلف  �صل وإEشاءسوف نحاول من خالل bذه املرحة تناول م7ونات ت7لفة اقتناء 

� ا��ديد �  طرق -قتناء والتمو=ل ومعا��NOا ا �اس&ية وذلك وفق النظام ا �اس�� املا

  العناصر ال[\ تدرج ضمن تYلفة اقتناء التث�يت - 1

ل الثابت Bافة ما تتحملھ املoشأة من نفقات ل�صول عليھ ،و®Nيئة للعم �صلمحاس&يا يقصد بت7لفة -قتناء 

� تحتوى حسب نظام fذه الت7لفة الb يل التث&يت بقيمة�k0 وجعلھ صا��ا بصورة جيدة لالستخدام  و يتم،

� وفق للمعيار �  1ي�� : ع�� ما  IAS 16ا �اس�� املا

أ)الت7لفة الشراء (سعر الشراء الصا$� من Bل التخفيضات التجار=ة واملالية بما $� ذلك خصم 0·�يل الدفع 

  )  لإلرجاعأن وجدت  وBل الرسوم غ~. قابلة +حقوق ا��مارك 

� يتطلب دفع<ا لتصبح جاbزة لالستعمال خاصة :fب)الت7اليف املباشرة ال  

 ( ال,سليم) مصار=ف إيصال<ا ،ال½�ن والتفر¤غ  

  اN¾ا وتركيNOمصار=ف إقام 

  املصار=ف املتوقعة لتفكيك �صل ،أو إعادة املوقع لوضعھ� ف�.ة -ستعمال انNOاءعند  �ص�

  صول ع���  �صلمصار=ف املستخدم~ن امل�.تبة hش7ل مباشر ل

  عضhبا��يازة كمصار=ف املوثق ، ا�|/.اء وا |تص~ن إن وجدت  املتعلقة ^0عاب 

  مصار=ف اختبارات ال,شغيل 

  و¤س,ث�� العناصر التالية من الت7لفة امل�kلة 

 نطالق واملصار=ف السابقة -ستغالل (كت7و=ن العمال ) مصار=ف- 

  خسائر ال,شغيل�� (كعدم بلوغ الطاقة املطلو¢ة لإلنتاج مثال �و

  شاطاتoذه الb شاطات أو جزء منoت7ليف ال�.حيل وإعادة تنظيم ال 

  ة الشراء ) و�عباء إدار=ةمصار=ف� العامة (Bالت7اليف الثابتة ملص

 النظام ت7اليف القرض امل �مول القتناء التث&يتات امللموسة (باستÁناء إذا تب�e ا�|يار املرخص بھ $

� ،حسب ما نص عليھ املعيار � "ت7لفة القرض " IAS23ا �اس�� املا

                                                           

99-98دمحم بوتين ، مرجع سابق ، ص ص  -
1
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و¢ت&سيط  أالنإال أن bناك hعض املشاBل يمكن أن يتعرض ل<ا عند تحديد ت7لفة -قتناء كذلك سوف Eعرض 

��.اف باالقتناء Bل من معقول لبعض املشاBل -عqي و  �را�EالتواملباÂ  واملعدات  

�: و=قصد }Nا  
را`_\عناصر تYلفة  1- 1qغرض  ألرا�h شأة ول2سoعمليات امل �املقتناة hغرض -ستخدام $

�-س,ثمار أو املتاجرة ،وعموما يمكن أن 0شمل ت7لفة -قتناء qعض عناصر  �را�h ل أوB ا لالستخدامbوإعداد

  71اليف -تية:الت

  ثمن الشراء�  �ص�

  يل ونقل امللكية (عمولة الشراء ،مصار=ف القضائية ، أ0عاب ا �اماة�k,ل ت7اليف التعاقدية والB

 ،الرسوم العقار=ة وغ~.bا )

  صا��ا لالستخدام املرغوب  �صلوالتحس~ن الالزمة ليصبح  و ^صالحجميع ت7اليف التم<يد 

  غ~. ا �دد مثل تركيب شب7ات الصرف أو توصل الك<ر¢اء  التحس2ناتت7اليف �qذات العمر -ف�.ا� 

� محدد فإ�Nا ال تضاف إ�� الت7لفة qذات عمر اف�.ا� �qناك تحس2نات لألرا�b انB وإذا�qوإنما يتم  �را�،

� ومثال ذلك إقامة سور حول qا -ف�.ا�bتلك ع�� مدار عمرN®حساب مستقل و � Eشاءإأو  �رض�k0يل<ا $

  2ساحة انتظار السيارات وغ~.bا 

أما إذا قامت املoشأة hشراء أرض لغرض إEشاء مب�� جديد وBان bناك مب�� قديم يجب إزالتھ ،فإن ت7لفة إزالة 

 �رضح�e بدء حفر أساسيات املب�� ا��ديد 0عت/. الزمة إلعداد  �رضو0سو=ة  �نقاضاملب�� والتخلص من 

� يتم �فإنھ خصم ثمن بيع<ا  �نقاضو إذا أتم بيع bذه  �رضإضافة bذه الت7لفة إ�� ت7لفة لالستخدام و¢التا

  من تلك الت7لفة 

 �خ~.ة$� تحديد ت7اليف املباEي كيفية التفرقة ب~ن bذه  �ساسية:0عت/. من املشاBل عناصر تYلفة املبا5ي  2- 1

� تدخل ضمن عناصر ت7لفة fوالت7اليف ال�qر��  �، فع�� س&يل املثال عندما نقوم hشراء أرض مقام عل£Nا مب�

ف<نا يتم طرح عدة 0ساوالت حول ما إذا Bانت ت7اليف إزالة  جديدمن أجل بناء أخر  �خ~.قديم ونر=د إزالة bذا 

B ا��ديد أو جزء من ت7لفة �رض أم 0عت/. كمصار=ف جار=ة يتم تحميل<ا �لية bذا املب�� جزء من ت7لفة املب�

  خالل bذه الدورة 

� للفصل $� bذه ال,ساؤالت bو العالقة السب&ية ب~ن qÅبھ  النفقةو¤عت/. املعيار �سا �واحد عناصر �صول وEع�

  1البحث عن مدى ارتباط النفقة باألصل الذي تملكھ املoشأة حيث Kسمح لنا املعيار bذا الفص ب~ن عدة حاالت 

                                                           
1
  467،ص2004محاسبة المالية شركة الجالل ، مصر ، أحمد نور ، - 

اسماعيل ابرهيم جمعة و آخرون ، المحاسبة المتوسطة في األصول طاويلة األجل ، االلتزامات بعض المشاكل قياس الدخل ، دار الجامعية  -
 8، ص 1996لطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ،

2
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� Kشمل hعض�  �مثلة عن ذلك  وا��دول املوا

  ) تحديد عناصر ت7لفة املباEي 5-2جدول رقم (

  كيفية معا��NOا وأسباب ذلك   الت7لفة 

)ت7لفة املباEي املؤقتة املقامة لإلشراف ع�� بناء 1

  املوقع ا��ديد ولتخز=ن العتاد 

)ت7اليف إزالة مب�� قديم غ~. صا�Æ لالستخدام ع�� 2

  يدأرض ملك للمoشأة وذلك لبناء أخر جد

  

  

  

� قد يتعرض ل<ا الغ~. أتناء 3fالتأم~ن ع�� �خطار ال(

  عملية البناء  

)0عت/. جزء من ت7لفة املب�� ا��ديد وذلك أل�Nا 0عت/. 1

 �جزء من الت7اليف الضرور=ة للبناء وإقامة املب�

  ا��ديد 

)0عت/. bذه الت7اليف جزء من ا�|سائر املتعلقة 2

ف<ذه الت7اليف  باالستغناء عن خدمات �صل القديم

 �fمرتبطة بخدمات �صل القديم ول2س با�|دمات ال

  ستحصل عل£Nا املoشأة من املب�� ا��ديد 

)0عا�Ç كجزء من ت7لفة املب�� ا��ديد hعتبارbا 3

ت7اليف محايدة وضرور=ة لوضع �صل ا��ديد موضع 

  التنفيذ 

  

 480املصدر :أحمد أنور ،مرجع سابق ، ص 

  )عناصر تYلفة aالت واملعدات 3- 1

ضرائب الشراء غ~. قابلة   -ست~.اديتم تحديد ت7لفة bذه التث&يتات عموما ع�� أساس سعر �صل ،رسوم 

� 0ستلزم<ا عملية تركيب وتج<~� bذه التث&يتات �خرى لالس�.جاع ، الت7اليف املباشرة fعد طرح أي  الh ذاbو

خصم أو تخفيض تم -ستفادة منھ ،غ~. أن ا��دير عدم تضم~ن ت7لفة bذه �صول ألية عناصر ت7ون 

وعدم الكفاءة مثل غرامات إصالح Âالت ن,يجة سقوط<ا ع�� �رض أتناء عملية ال�.كيب  ^bمالناتجة عن 

  2......وما ش¾Nا ذلك من أعباء

  3امل'شأة ذاتيا : )تYلفة التث�يتات العي'ية2

بإنتاج أو 0شيد أحد �صول داخليا باستخدام املوارد املتاحة ل<ا كما bو ا��ال عند إنتاج  املؤسسةقد تقوم 

لغرض بيع<ا $� bذه ا��الة تتضمن الت7لفة التث&يت Bل من ت7لفة  الستخدام<ا و ل2سآالت أو إEشاء مباEي 

 يمثل قياس ت7لفة املواد والعمالة مش7لة كب~.ة للمحاسب إذا املواد والعمالة وأي ت7لفة صناعية أخرى ،وال

                                                                                                                                                                                     

479أحمد نور ، مرجع سابق ، ص -
1
  

279،ص  2006مصطفى الدهراوى ، مبادئ المحاسبة المالية ، مكتب الجامعي الحديث ، مصر ، كامل الدين -
2
  

، دار  2علي أحمد أبو الحسن ، دمحم سمير الصبان ، محاسبة المتوسطة أسس القياس واإلفصاح المحاسبي ومشاكل التقييم والتحليل ، جزء -
11-10ص ص 1996الجامعية ، مصر 

3
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 �يمكن حصر bذين العنصر=ن وتحميل<ا مباشرة ع�� ت7لفة �صل ،أما مش7لة القياس الرئ2سية فتتمثل $

كيفية تحميل الت7لفة الصناعية غ~. املباشرة ع�� �صول املنتجة داخليا وتتضمن bذه الت7لفة غ~. مباشرة 

واbتالك التث&يتات  ̂شرافوامل<مات املستخدم~ن $� عملية إنتاج بجانب ت7لفة  والوقودة الك<ر¢اء مثل ت7لف

� :   املادية ،و=مكن أن 0عا�b Çذه الت7لفة غ~. املباشرة بأي من مداخل ثالثة�  و

 شاؤه (مدخل الت7لفة  عدمEتحميل أي ت7لفة غ~. مباشرة ع�� ت7لفة �صل الذي يتم إنتاجھ أو إ

 املباشرة )

 ( مدخل الت7لفة ال7لية) شاؤهEتحميل الت7لفة املباشرة ع�� ت7لفة �صل الذي يتم إنتاجھ أو إ 

 ا ال7امنة فإن ت7لفة �صل الطي يتم إنتاجھ أNOانت املؤسسة 0عمل عند طاقB شاؤه داخليا إذاEو إ

� Bان يمكن تحقيق<ا من خالل العمليات العادية وفقدت ن,يجة fيجب أن يتضمن �ر¢اح ال

 الستغالل جزء من الطاقة $� إنتاج أو 0شيد �صل (مدخل ت7لفة الفرصة البديلة )

� ت,بع ومن ب~ن املداخل الثالثة Kعت/. مدخل الت7لفة ال7لية bو أكF. شيوعا $� الواقع العم�� و=تفfق مع الطر=قة ال

� تطبيق مبدأ الت7لفة التار=خية ع�� ا |زون $  

  )طرق ا89صول عhi التث�يتات العي'ية وTUgيالdeا ا8Vاس�ية 3

̂س<ام  �k0ل حسابات التث&يتات العيoية $� ا��انب املدين ح~ن دخول<ا تحت رقابة الكيان سواء Bانت بقيمة 

̂نتاج    ،بت7لفة الشراء أو بت7لفة 

  أما ا��انب الثاEي املعا��ة والذي نقصد بھ ا��انب الدائن ف2ستخدم حسب ا��الة 

hlو
̂س<ام فإن ا��ساب الدائن ي7ون إما ح ا89الة  رأس  101/:إذا Bانت التث&يتات دخلت عن طر=ق قيمة 

الشرBاء عمليات حساب  456/املال الصادر (رأس املال الشركة أو أموال ا |صصة أو �صول ا |صصة )أو  ح

� ح�  /ح /حول رأس املال وت7ون القيود $� bذه ا��الة Bالتا

  املبلغ  البيان   رقم ا��ساب 

  التار=خ                    دائن  مدين 

  التث&يتات العيoية /من ح

  رأس املال الصادر /إ�� ح        

  حيازة بواسطة إس<ام خاص 

  دائن  مدين 

    21x  

101 

 

  

xx   

xx 
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  أو

  املبلغ  البيان   رقم ا��ساب 

  التار=خ                    دائن  مدين 

  التث&يتات العيoية /من ح

  عمليات ع�� رأس املال الالشرBاء /إ�� ح       

  حيازة بواسطة إس<ام الشرBاء 

  دائن  مدين 

21  

  

  

456  

xx   

Xx  

املوردون أو  40/العيoية دخلت عن طر=ق الشراء فإن ا��ساب ي7ون ح :إذا Bانت التث&يتات 89الة الثانيةا

: �  حسابات أخرى معينة ،و=7ون القيد كما ي�

  املبلغ  البيان   رقم ا��ساب 

  التار=خ                    دائن  مدين 

  التث&يتات العيoية /من ح

  املوردون /إ�� ح     

  حيازة عن طر=ق الشراء 

  دائن  مدين 

21    

404  

xx   

Xx  

̂نتاج فإن ا��ساب الدائن سي7ون ح ا89الة الثالثة  73/:و إذا Bانت التث&يتات أو �صول العيoية دخلت بت7لفة 

: �  ̂نتاج املث&ت و=7ون القيد كما ي�

  املبلغ  البيان   رقم ا��ساب 

  التار=خ                    دائن  مدين 

  التث&يتات العيoية /من ح

  ̂نتاج املث&ت �صول العيoية /إ�� ح         

  دائن  مدين 

21    

732  

xx   

Xx  
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  طرق التمو*ل ل8mصول عhi التث�يتات العي'ية - 4

مع ال,سديد املباشر  يمكن للمؤسسة أن 0ش�.ى أحد عناصر التث&يتاتحالة شراء نقدا (الQسديد املباشر )  1- 4

  1دون -نتظار مرور م<لة لذلك ،و$� bذه ا��الة يكمن أن 0ستفيد املؤسسة من خصم 0·�يل الدفع

  املبلغ  البيان   رقم ا��ساب 

  التار=خ                    دائن  مدين 

  التث&يتات العيoية  /من ح

  مورد والتث&يتات /إ�� ح          

  استالم الفاتورة 

  دائن  مدين 

21    

404  

xx  

Xx  

  

404  

  

  

53  

512  

  التار=خ            

  موردون التث&يتات /من ح

  الصندوق /إ�� ح         

  بنوك حسابات جار=ة  ح/        

  ال,سديد نقد أو عن طر=ق شيك 

 

xx  

 

 

xx 

xx  

  

� تقوم ف£Nا املؤسسات hشراء  حالة شراء عhi ا89ساب 2- 4fناك الكث~. من ا��االت الb: التث&يتات مقابل التع<د

hسداد الثمن $� املستقبل ،وقد ي7ون bذا دفعھ واحد أو ع�� أقساط ،كما قد ي7ون bذا ي7ون bذا التع<د 

بإصدار سندات أو أوراق دفع و$� bذه ا��الة فإن ما يتم تحملھ من املدفوعات نقدية يز=د عادة عن السعر 

� �kKل }Nا النقد ل<ذا �صل وذلك ملا يتضمنھ السعر املؤ fجل من فوائد يتحمل<ا املش�.ى ،وتحدد القيمة ال

� يتضم°Nا التع<د بالسداد وذلك $� تار=خ fالدفاتر بالقيمة ا��الية للتدفقات النقدية املستقبلية ال ��صل $

  اقتناء �صل (نبعد أثر الزمن عن القيمة )والفرق Kعت/. كمصار=ف مالية تحمل لف�.ات القرض 

:عند ذكر العناصر الواجب إدراج<ا $� ت7لفة -قتناء $� عhi التث�يتات عن طر*ق القروض ا89صول  3- 4

باستعمال  3-326السابق استÁن2نا ت7اليف القروض واعت/.�Nا ت7اليف مالية ، إال إن ن م م يرخص $� البند 

وض حيث يرخص بإدراج ت7اليف القر  (IAS23)للمعا��ة ا �اس&ية للقروض وbذا تطبيقا للمعيار  ثانيةطر=قة 

  �2صل وذلك باح�.ام الشروط التالية : ادخارت7اليف القروض $� القيمة اقتناء أو 

  

                                                           

267مرجع سابق ، ص  حنيفة ربيع ،-
1
  

476-475أحمد نور ، مرجع سابق ، ص ص -
2
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  من .F12إذا تطلب �صل بالضرورة ق�.ة زمنية طو=لة (حسب ن م م أك  �ش<ر ولم تحدد املدة $

 املعيار ) لتج<~�ه لالستخدام $� �غراض ا �ددة لھ أو لبيعھ 

  حالة �املؤسسة أموال خصيصا hغرض ا��صول ع�� أصل hعينھ مؤbل لتحمل ت7لفة  اق�.اض$

� تحددbا املؤسسة من fق�.اض ،فإننا يجب أن نضيف لت7لفة �صل ت7لفة -ق�.اض الفعلية ال-

 خالل الف�.ة مطروحا م°Nا أي إيراد تحقق من التوظيف املؤقت لألموال املق�.ضة 

 حالة -ق�.اض بصفة عامة و0ست �خدم �موال املق�.ضة $� -قتناء أصل مؤbل لتحمل ت7لفة $

والذي يمثل الوسط ا��ساÐي املرÆÏ  �صلا�|اص }Nذا  ̂نفاق�صل بحساب معدل لرسملة ع�� 

� تم fعد اس,بعاد القروض الh ملعدالت الفائدة املطبقة ع�� القروض القائمة خالل املدة وذلك

بذاتھ و=جب أال تز=د ت7لفة القرض ا �مل لت7لفة �صل خالل  ول تحديدا hغرض اقتناء أص إبرام<ا

� تحملNOا الدورة نفس<ا fدورة ما عن مجموع الت7اليف القروض ال 

 � �k0يل (إدراج )ت7اليف القرض $� ت7لفة �صل عندما  نبدأ $

  ع�� �صل  ̂نفاقيتم - 1

  )عند تكبد املoشأة ت7لفة -ق�.اض (استحقاق ت7لفة القرض  - 2

عندما ت7ون �Eشطة الالزمة إلعداد �صل لالستخدام $� �غراض محددة لھ أو لبيعھ محل تنفيذ - 3

̂نجاز بوقف ^دراج ت7اليف القرض ضمن ت7لفة �صل بمجرد انNOاء bذه  � أي قيد �� الوقت ا��ا$

  التحض~.ات 

̂عانات  IAS20يار   :حسب معا89صول عhi التث�يتات عن طر*ق uعانات (منح حكومية ) 4- 4  Ç0عا�

  1العمومية بطر=قت~ن bما :

Kع�.ف بھ بطر=قة منتظمة ع�� أساس معقول خالل العمر  أ)أن يتم إدراج املنحة من قيمة Bإيراد مؤجل و

 ��� اعتمد عل£Nا النظام ا �اس�� املاfطر=قة ال ��  ̂نتا � للتث&يت و

ب)أن يتم طرح قيمة املنحة من قيمة �صل للوصول إ�� املبلغ امل�kل لألصل $� امل~�انية ،وbذا ما يخفض 

  ت7اليف الحقا 

̂يرادات $� �و�� وتخفيض الت7اليف $� الثانية    � الطر=قت~ن ل<ما نفس �ثر ع�� الن,يجة وذلك بالرفع من �  و¢التا
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̂عانات العمومية كتحو=ل املوارد عمومية لتعو=ض (0غطية ) الت7اليف $� الفرع الراhع من مشروع ن م م 0عر  ف 

̂عانات وbذا hعد خضوعھ أو ا�|ضوع الحقا لبعض الشروط املتعلقة  تحمل<ا ،أو سوف يتحمل<ا املستفيد من 

  بأEشطتھ 

̂عانات (سواء إعانات -ستغالل أو إعانات -س,ثمار ) Bإيراد لدورة أو عدة دور - 1 ات مالية بنفس وت~.ة �k0ل 

� يoتظر 0غطيNOا ول<ذا fالت7اليف ال  

  إيراد مؤجلةB امل~�انية �̂عانات املرتبطة باألصول )التث&يتات املادية ( $  تظ<ر 

  إيرادات تناس&يا مھ �̂عانة موج<ة ل�صول ع�� تث&يتات قابلة لالbتالك فإ�Nا �k0ل $ إذا Bانت 

 -bتالك

  ̂عانة مو ج<ة ل�صول عل تث&يتات غ~. قابلة لالbتالك ،أي ل2س ل<ا عمر إنتا � محدد أما إذا Bانت 

̂عانة ،أما إذا غاب البند  ،فإن مدة التحو=ل توافق مدة عدم قابلية التصرف $� التث&يتات موضوع 

̂عانة تحول لإليراد ملدة   سنوات بطر=قة خطية  10ا �دد ل<ذه املدة ،فإن 

̂يرادات سواء Bانت إعانة عيoية أو نقدية وbنا تقيم بالقيمة  عانة̂ العامل املولد ل,�kيل - 2  �� �صول ،أو $$

  العادلة bو توفر ضمان معقول 

  ̂عانة  بأن يخضع الكيان لشروط 

  ̂عانة  وأن تحصل أو تقبض 

̂عانة ،�kKل bذا التعو=ض لتغي~. التقدي- 3 رات ا �اس&ية $� حالة استÁنائية يكمن أن يج/. الكيان ع�� إرجاع 

  للتث&يتات 

  وغ~. امل<لكة ( لة مسبقا�kامل) ̂يرادات املؤجلة  التعو=ض يقتطع أوال من 

  أعباءB ل�kK الفائض 

 �� وت7ون املعا��ة حسب قراءة مشروع ن  م م Bالتا

  عند ا89صول عhi إعانة عي'ية 

  املبلغ  البيان   رقم ا��ساب 

  التار=خ                    دائن  مدين 

  التث&يتات العيoية /من ح

  إيرادات م�kلة سلفا /إ�� ح           

  دائن  مدين 

X21    

487  

xx  

Xx  
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  عند ا��صول ع�� إعانة نقدية 

  املبلغ  البيان   رقم ا��ساب 

  التار=خ                    دائن  مدين 

  بنوك ا��سابات ا��ار=ة /من ح

  الدولة وا��ماعات ا �لية /من ح

  إ�� إيرادات امل�kلة سلفا        

  دائن  مدين 

512 

441  

 

 

487  

xx 

xx 

 

 

 

Xx  

 

21  

 

 

512  

  التار=خ           

  التث&يتات العيoية /من ح

  بنوك ا��سابات ا��ار=ة /إ�� ح      

 

xx  

 

 

Xx  

  

التث&يتات من خالل $� ا��ياة العملية يمكن أن تقت�� املؤسسة ل8mصول عhi تث�يتات عن طر*ق املبادلة :  5- 4

: �  1-س,بدال الك�� أو ا��زء بأصل أو أصول أخرى مماثلة أو غ~. مماثلة ،و الذي سنعرضھ فيما ي�

يمكن -قتناء أصل ثابت من خالل اس,بدالھ بأصل أخر أ)اسQبدال 
صل الثابت بأصل أو أصول مماثلة : 

  التالية :   عادلة مماثلة باإلضافة إ�� توفر الشروطمماثل لھ أي ل<ما نفس -ستخدام $� طبيعة الoشاط وقيمة 

  يةoيف�.ض عدم توافر نية البيع لدي املؤسسة املقت 

  يةoان تحقق الر¢حية عند املؤسسة املقتBال تتوفر عندئذ أر 

  عدم -ع�.اف بأية أر¢اح أو خسائر عن عملية -س,بدال 

 القيمة الد �� ف�.ية لألصل املس,بدل بھ 0عد ت7لفة �صل الذي تقتoيھ املؤسسة 

إذا Bان �صل املقت�� غ~. مماثل لألصل الثابت املس,بدل ب)اسQبدال أصل ثابت بأصل أو أصول غx/ مماثلة : 

  ي�� : ،فإن ذلك يتطلب ما
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  بقيمة العادلة � قياس ت7لفة �صل املقت�

  ا بمبالغ  القيمةNO=عد 0سوh العادلة لألصل املتبقي ت7ون م,ساو=ة للقيمة العادلة لألصل املس,بدل بھ

 نقدية متبادلة 

  جدول حساب النتائج � أن التبادل يمكن أن يحقق أر¢اح أو خسائر رأسمالية ،يجب أن تظ<ر $

  ثانيا : قياس تYلفة التث�يتات املعنو*ة 

دئيا بت7لفتھ و=مكن ا��صول ع�� القيم املعنو=ة خارجيا (من خالل الشراء يقيم �صل الثابت غ~. املادي مب

  ،التبادل ،اندماج �عمال املساbمة ) أو داخليا (عملية ^Eشاء )

  ا89صول عhi التث�يتات املعنو*ة خارجيا :- 1

  وتم~� ب~ن أرÐع حاالت ول7ل حالة طر=قNOا $� تحديد الت7لفة 


صل منفردا-1- 1 hiش7ل منفصل فإن ت7لفة املوجود غ~. امللموس يمكن : ا89صول عh تالك �صلbإذا تم ا

عادة قياس<ا hش7ل موثوق و=7ون �مر كذلك عندما ي7ون مقابل الشراء $� ش7ل نقدي أو أصول نقدية أخرى     

  حيث 

  1ت7لفة الشراء = سعر الشراء +ت7اليف املباشرة امل�قة بالعملة 

  أ)سعر الشراء :والذي ي7ون صاف من Bل التخفيضات بما $� ذلك خصم 0·�يل الدفع 

ب)ت7اليف املباشرة :ت7اليف املستخدم~ن القائم~ن ع�� بداية 0شغيل التث&يت املع�� باإلضافة إ�� �0عاب غ~. 

  مباشرة وكذا اختبارات س~. التث&يت 

  ج)تحدد الت7لفة إذا Bان الدفع ألجل

  و0س,ث�� وال تدخل $� الت7لفة Bل من  

  ̂ش<ار  -نطالقت7اليف  بما $� ذلك 

  شاط ماE ت7اليف تحو=ل 

  املصار=ف ^دار=ة واملصار=ف العامة 

  خسائر العمليات عند البداية  

                                                           

136دمحم بوتين ،مرجع سابق ،ص-
1
  



 الفصل الثاني :                          معالجة محاسبية للتثبيتات وفق النظام المحاسبي المالي 
 

                                                                                        44 

 


عمال : إدماجا89صول عhi التث�يت نQيجة -2- 1 �تقاس ت7لفة �صل غ~. امللموس الذي تم ا��صول عليھ $

ار اندماج �عمال بالقيمة العادلة بتار=خ ا��صول عليھ وإذا Bانت املدة النفعية معروفة ف<ذا دليل ع�� قدرة إط

 1املؤسسة ع�� تحديد bذه القيمة بمصداقية 

بقيمتھ  عندئذإذا تم -قتناء أصل ما مقابل أصل أخر يقيم �صل املقت�� تبادل التث�يت غx/ ملموس : -3- 1

 ��العادلة hش7ل موثوق و$� bذه ا��الة يoب³� قياس �صل املقت�� باملبلغ املرحل التنازل عنھ والذي Kساوى إ

 2الت7لفة ناقص -bتالك وتدEي القيمة 

� hعض ا��االت من املمكن امتالك أصل معنوي بدون ا89صول عhi تث�يت من خالل منحة حكومية : -4- 1$

رمزي من خالل منحة ح7ومية ، وقد يحدث bذا عندما تقوم ح7ومة بتحو=ل أو تخصيص  ت7لفة أو مقابل مبلغ

أصل معنوي ملؤسسة مثل حقوق ال�Òول $� مطار أو ال�.خيص ل,شغيل محطات راديو أو تلفز=ون أو تراخيص أو 

 ���اس&ية ا  IAS20حصص اس�.اد أو حقوق الوصول إ�� مصادر أخرى مفيدة ،و¢موجب املعيار ا �اس�� الدو

عن املنح ا��7ومية ، فقد تختار املؤسسة -ع�.اف ب7ل من التث&يت غ~. املادي واملنحة بمقدار القيمة العادلة 

مبدئيا ،و إذا اختارت املؤسسة عدم -ع�.اف }Nذه القيمة فإن املؤسسة 0ع�.ف }Nا مبدئيا بمقدار مبلغ رمزي 

� Kسمح }Nا املعيار ،fأي اتفاق يؤدي مباشرة إلعداد التث&يت الستعمالھ  بموجب املعاملة �خرى ال ��باإلضافة إ

  3املقصود 

  ا89صول عhi أصل داخليا :- 2

يصعب $� hعض �حيان تحديد ما إذا Bان التث&يت غ~. ملموس داخليا مؤbل -ع�.اف بھ Bأصل وذلك ألنھ من 

  الصعب غالبا 

  تصادية محتملة و توقيت ذلك أ)تحديد ما إذا Bان يوجد أصل محدد سوف يoتج منافع اق

  ب) تحديد ت7لفتھ hش7ل موثوق 

ول7ي يتم تحديد ما إذا Bان �صل املعنوي املتولد داخليا يتفق مع املتطلبات -ع�.اف تصنف املoشأة مراحل 

: ��  ت7و=ن �صل إ

  مرحلو البحث 

  مرحلة التطو=ر 
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سوم يتم القيام بھ }Nدف ا��صول ع�� معرفة Kعرف البحث ع�� أنھ استقصاء أص�� أو مر مرحلة البحث : 1- 2

� أو ف�� غ~. أن مصطÆ مرحلة البحث ل<ا مع�� أوسع من ذلك Ó1وإدراك عل  

يجب عدم -ع�.اف بأي تث&يت غ~. مادي ناتج عن البحث أو عن مرحلة البحث ملشروع داخ�� وإنما يجب 

  املصار=ف الف�.ة -ع�.اف باإلنفاق الذي يتم $� bذه ا��الة ع�� أنھ مصروف من 

�صل غ~. املادي  إظ<ار وجودو=,ب�� bذا املعيار وج<ة نظر بأنھ $� مرحلة البحث ملشروع ال 0ستطيع املؤسسة 

الذي سيولد منافع اقتصادية محتملة ولذلك يتم -ع�.اف }Nذا -تفاق دائما ع�� أنھ مصار=ف عندbا تيم 

  2تحمل<ا 

  وفيما ي�� أمثلة ع�� أEشطة البحث 

  صول ع�� معرفة جديدة�� ®Nدف لfشطة الE� 

  البحث عن بدائل للمواد و�دوات أو املنتجات أو العمليات أو �نظمة أو ا�|دمات 

  ي للبدائل املمكنة للموارد و�دوات أو املنتجات أو العمليات أوÔاN� وضع وتصميم وتقييم وإجراء اختبار

 �نظمة أو ا�|دمات ا��ديدة أو ا �سنة 

� يتم التوصل إل£Nا أو املعرفة �خرى مرحلة التطو*ر : -2- 2f0عر=ف التطو=ر ع�� أنھ تطبيق لنتائج البحث ال

��ظة أو نموذج إلنتاج مواد أو أدوات أو منتجات أو عمليات أو أنظمة أو خدمات جديدة أو محسنة hش7ل 

  3ملموس قبل البدء باإلنتاج أو -ستخدام التجاري 

باألصل غ~. امللموس ملواد داخليا عد الش<رة عندما ي7ون قابل للتمي~� أو التجديد عن �صول يتم -ع�.اف 

�خرى مثل -ع�.اف بتطو=ر تقنية إنتاج جديد وÐش7ل عام يجب -ع�.اف بت7اليف عملية التطو=ر كتث&يت 

  4توفر جميع البنود التالية  إثباتمعنوي فقط إذا تمكنت املoشأة من 

 نية الستكمال التث&يت غ~. امللموس بحيث يصبح متوفر -ستخدام أو البيع ا��د والف 

  نية استكمال التث&يت واستخدامھ أو بيعھ 

  شأة ع�� استخدام أو بيع التث&يتoقدرة امل 

  كيف سيولد التث&يت املعنوي منافع اقتصادية مستقبلية محتملة 

  ̂نتاج ألصل غ~. امللموس  بيان وجود سوق 

                                                           

171حسن القاضي و المؤون حمدان ، مرجع سابق ، ص -
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  ا من املوارد إلكمال التطو=ر واستخدام أو بيع �صل غ~. توفر املوb.~ارد الفنية واملالية واملناسبة وغ

 ملموس 

  ش7ل موثوقh القدرة ع�� قياس النفقات املتعلقة باألصل غ~. ملموس خالل تطو=ره 

� 0سبق توفر البنود ا �ددة أعاله يتوجب -ع�.اف بت7اليف املتفمالحظة : fقة لغايات التطو=ر خالل املرحلة ال

ملصروف وعدم رسملNOا $� ح~ن تبدأ عملية رسملة ت7اليف التطو=ر اعتبار من تار=خ تحقق املoشأة من توفر bذه 

  البنود 

  ش�رة ا8Vل :- 3

 �،  بند ش<رة ا �ل من حيث 0عر=فھ لألصول املعنو=ة وحاالت ظ<وره واbتالكھ  IAS38لقد تناول املعيار ا �اس�

من معاي~. التقار=ر املالية بالش<رة الناشئة عن التملك وسنقوم $� ا�|طوات التالية  IFRS3كما أbتم املعيار

� ت&نNOا معاي~. ا �اس&ية الدولية فيما يتعلق ب&ند ش<رة ا �ل fعرض وج<ة النظر الh  

hعض ا��االت يتم تكبد  $�حيث  ال Kع�.ف بالش<رة املنتجة داخليا ضمن �صول ،الش�رة املنتجة داخليا : 1- 3

النفقات إلنتاج منافع اقتصادية مستقبلية ،غ~. أ�Nا ال تؤدي إ�� خلق أصل معنوي يتفق مع متطلبات -ع�.اف 

� تم إقرارbا، وتوصف غالبا bذه النفقات بأ�Nا 0ساbم $� الش<رة املنتجة داخليا ، وال يتم -ع�.اف بالش<رة fال

صول وذلك أل�Nا ال 0عت/. موردا محددا تتحكم فيھ املoشأة وال يمكن قياسھ بطر=قة املتولدة داخليا ضمن � 

    1موثوق }Nا 

تتمثل ش<رة الناشئة عن التملك دفعة من قبل الشركة املمتلكة لقاء منافع الش�رة الناشئة عن التملك :  2- 3

� إ�� وجوب مراجعNOا عدم إخفاء ال IFRS3اقتصادية مستقبلية متوقعة ،كما نص املعيار الثالث Öش<رة بل د

حef ت7ون أقرب للواقع  IAS36والتأكد من انخفاض قيمNOا ع�� �قل مرة واحدة $� السنة بما يتالءم واملعيار 

ع�� تطبيق طر=قة شراء $� اندماج �عمال ع�� أن يتم معاملة أية ز=ادة $� الت7لفة  IFRS3،كما نص املعيار

  }Nا Bأصل  التملك كش<رة و=تم -ع�.اف

� تار=خ -ندماج بالشراء  IFRS3ولقد نص املعيار $ �  2ع�� أنھ ع�� املؤسسة املش�.ية أن تقوم بما ي�

  أصلB اتBعملية اندماج الشر � -ع�.اف بالش<رة املش�.اة $

  ا مطروحا منھ خسائر انخفاض قيمة م�.اكمةNOسعر ت7لفh ي لتلك الش<رةÔالقياس املبد. 
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  1ا8Vاس�ية لألصول املعنو*ةاملعاT9ة - 4

: ��   لقد م~� ا |طط ا �اس�� ا��ديد ب~ن نوع~ن من �صول املعنو=ة و

: �iل الداخYصول املعنو*ة املولدة ش
  و=تم معا��NOا وفق مرحلت~ن أ)

 : hlو
�k0ل الت7اليف بحسب طبيعNOا ($� ا �موعة السادسة ) حيث يتم �k0يل املصار=ف املتعلقة املرحلة 

� أدرجت أصال $� ا��سابات Bأعباء من قبل الكيان $� كشوف<ا املالية السنو=ة fعنصر من العناصر املعنو=ة الh

  الحق  ،وbذه املصار=ف ال يمكن دمج<ا $� ت7لفة إي عنصر من �صول املعنو=ة $� تار=خ

مصار=ف التنمية القابلة للتث&يت  203/تحو=ل املصروف العادي إ�� �صول املعنو=ة بجعل حاملرحلة الثانية : 

  ̂نتاج املث&ت دائنا و=7ون القيد كما ي��  73/مدينا إ�� ح

  املبلغ  البيان   رقم ا��ساب 

  التار=خ                    دائن  مدين 

  مصار=ف التنمية القابلة للتث&يت  /من ح

  ̂نتاج املث&ت لألصول املعنو=ة  /إ�� ح      

  دائن  مدين 

203    

  

73  

xx   

Xx  

  

� أدرجت أصال $� ب)
صول املعنو*ة 
خرى : fعنصر من العناصر املعنو=ة الh يل املصار=ف املتعلقة�k0 أن

ا��سابات Bأعباء من قبل الكيان $� كشوف<ا املالية السنوات السابقة ،وbذه املصار=ف ال يمكن دمج<ا $� ت7لفة 

  أي عنصر من �صول املعنو=ة $� تار=خ الحق 

  يات 0عا�Ç محاس&يا كما ي�� Bلفة شراء الرخص املتعلقة باستخدام ال/.مج

  املبلغ  البيان   رقم ا��ساب 

  التار=خ                    دائن  مدين 

  برمجيات املعلوماتية وما شا}N<ا  /من ح

حسابات أطراف أخرى أو حسابات  /إ�� ح      

  املالية 

  دائن  مدين 

204    

  

4/5  

xx   

Xx  
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  إن ت7لفة إنتاج ال/.مجيات املoشأة $� مقابل حساب إنتاج مث&ت ألصول معنو=ة 0عا�Ç باملراحل التالية 

hlو
  : k0�ل الت7اليف حسب طبيعNOا ( $� ا �موعة السادسة ) كما ذكرنا سابقا  املرحلة 

  د كما ي�� :تحو=ل املصروف العادي إ�� �صول املعنو=ة �خرى ، و=7ون القي املرحلة الثانية

  املبلغ  البيان   رقم ا��ساب 

  التار=خ                    دائن  مدين 

  برمجيات املعلوماتية وما شا}N<ا  /من ح

  ̂نتاج املث&ت لألصول املعنو=ة  /إ�� ح      

  دائن  مدين 

281    

21  

Xx   

Xx  

  

من مقابل  �k020ل مباشرة $� �قسام الفرعية ل�ساب ج)با�� عناصر 
صول 
خرى غx/ اT9ار*ة املعنو*ة : 

-متيازات وا��قوق املماثلة وال/.اءة والرخص والعالمات  205حسابات أطراف أخرى أو حسابات مالية ح/

�kKل $� bذا ا��ساب -متيازات أو الرخص املقتناة }Nدف اbتالك حق طوال مدة العقد مثل استخدام عالمات 

 20تغالل أساليب عمل مثال أما برمجيات املعلوماتية وما شا}N<ا فقد خصص ل<ا حساب تجار=ة ،رخصة اس

  الذي ذكرناه سابقا وذلك تماشيا مع التطورات التكنولوجيا 

� لم يخصص ل<ا ا |طط �208صول املعنو=ة �خرى و=تم �k0يل �صول املعنو=ة �خرى $� ح/208ح/fال

� ا��ديد حسابا �  خاصا ل<ا و=7ون القيد كما ي��  ا �اس�� واملا

  املبلغ  البيان   رقم ا��ساب 

  التار=خ                    دائن  مدين 

  -متيازات وا��قوق املماثلة وال/.اءات  /من ح

  من ح/التث&يتات املعنو=ة �خرى 

حسابات �طراف �خرى أو ا��سابات  /إ�� ح      

  املالية 

  دائن  مدين 

205 

20  

  

  

208  

xx  

xx 

  

 

 

Xx  
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  العمر uنتا�� لألصل غx/ ملموس ا8Vدد وغx/ ا8Vدد:-1- 4

̂نتا � لألصل غ~. ملموس محدد أو غ~. محددا فإن Bان محددا تحدد مدة  تحدد املoشأة ما إذا Bان العمر 

̂نتاجية أو الوحدات املشا}Nة و0عت/. املoشأة أن  ̂نتا � ل<ذا �صل أو عدد وحدات  �صل ل2س لھ عمر العمر 

� يتوقع ف£Nا �صل أن يحقق تدفقات لداخل املoشأة وذلك fمحدد عندما ال يوجد حدا منظورا للمدة ال �إنتا 

   . بناء ع�� تحليل ��ميع العوامل ذات الصلة

̂نتا � و=تم اbتالك �صل غ~. امللموس الذي لھ عمر إن تا � 0عتمد ا �اسبة عن �صل غ~. امللموس ع�� عمره 

� تؤخذ hع~ن -عتبار عند fناك العديد من العوامل الbتلك ،وN× لألصل فال �̂نتا  محدد ،أما إذا Bان العمر 

̂نتا � لألصل غ~. امللموس م°Nا    تحديد العمر 

  ل س2تم إدارة �صل بكفاءةbستخدام املتوقع لألصل و- 

 شأن تقh للمنتج واملعلومات العامة �̂نتا  � دور العمر fة الN{لألصول املشا �̂نتا  ديرات العمر 

 0ستخدم بنفس الطر=قة 

  وأي تقادم أخر � التقادم الف�� والتكنولو 

  تج<اoي �fالطلب ع�� املنتجات أو ا�|دمات ال �� 0ستخدم ف£Nا �صل والتغ~. $fاستقرار الصناعة ال

 �صل 

  صول ع�� املنافع -قتصادية املستقبلية املتوقعة من �صل�مستوى نفقات الصيانة املطلو¢ة ل

 ،وكذلك قدرة املoشأة واستعدادbا للوصول إ�� ذلك املستوى 

  حكم<ا املتعلقة باستخدام �صل مثل توار=خ �ف�.ة التحكم $� �صل وكذلك ا �ددات القانونية أو ما $

̂يج  ار ا |تصة باألصل انNOاء عقود 

  شأةoامل �̂نتا � ألصول أخرى $ ̂نتا � لألصل Kعتمد ع�� العمر   ما إذا Bان العمر 

  تراجع مدة املنفعة ب~ن ف�.ة وأخرى فقد تصبح يوما محددة مالحظة : 

عاما ، و$� حالة حصول اbتالك ع�� مدة أطول أو  20يف�.ض $� مدة املنفعة أي التث&يت غ~. مادي عدم تجاوز 

  عدم ا��صول بتاتا فإن املعلومات ا�|اصة بذلك تقدم $� امل�ق الكشوف املالية 
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  وخسائر القيمة للتث�يتات:�1تالك  املطلب الثالث 

  أوال: �uتالك 

bو إال مجموعة من ا�|دمات ال7امنة فإن -bتالك عبارة  إدا اعت/.نا أن �صل الثابت ما:  مف�وم �1تالك- 1

� bذه ا�|دمات ن,يجة استخدام �صل مرور الزمن والتقدم التق�� ،ومحاس&يا $ �Ø=عن مقدار النقص التدر

يمكن 0عر=ف -bتالك ع�� أنھ نص2ب الف�.ة $� ت7لفة �صل وفقا ملدى استفادة bذه الف�.ة من خدمات �صل 

� استفادت من خدماتھ ،و¢مع�� أخfتالك عملية توز¤ع لت7لفة �صل الثابت ع�� الف�.ات الزمنية الb- 1ر  

  أنوع �1تالك :- 2

  2نم~� نوع~ن من -bتالك:

و¤ع�� اbتالك التث&يتات hس&ب -ستخدام $� الoشاط أو Kس&ب تأث~. عوامل املناخ ، وعادة �1تالك املادي : 1- 2

ملادية إ�� نقص مخزون املنافع -قتصادي $� التث&يت مما يوجب اbتالك ، وتخصيص ما تؤدي bذه العوامل ا

  ت7لفة ع�� الف�.ات ا �اس&ية 

hس&ب تقادمھ فنيا وتكنولوجيا رغم عدم استفادة مخزون املنافع  �صلKع�� اbتالك  �1تالك التق�\ :2- 2

التث&يت تحت ت/.ير أن املنافع ال7امنة فيھ لم 0عد  -قتصادية ال7امنة فيھ ،و$� مثل bذه ا��االت يمكن اbتالك

  حاجات املؤسسة من �صل  إلشباعمالئمة 
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1
  

244عبد الوهاب ناصر على ،ملرجع سابق ، ص -
2
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  دور �1تالك - 3

  عند �k0يل -bتالك يحقق لنا ثالثة أدوار 

يث&ت لنا النقص $� قيمة �صل ، فب,�kيل أقساط -bتالك 0عدل الت7لفة �صلية  �1تالك كتد5ي : 1- 3

  للتث&يتات ، فتظ<ر $� امل~�انية بالقيمة ا �اس&ية الصافية 

حسب املدخل -قتصادي عند -قتناء التث&يت فقد تحملت املؤسسة ت7لفة ورغم ذلك �1تالك كتوز�ع: 2- 3

 � �̂نتاج أو لم �k0ل Bأعباء بل �Úلت $ صول امل~�انية ،bذه الت7لفة يجب اعتبارbا جزء من ت7اليف 

-ستغالل ،وbذا بإدراج<ا ضمن �عباء حسب طر=قة ومدة استعمال<ا وbذا التوز¤ع ع�� عدت دورات مالية 

   مستفيدة منھ ت7ون عن طر=ق ا |صصات -bتالك طبقا ملبدأ مقابلة املصار=ف لإليرادات 

� بما أن عبء -bتالك Kعت/. من �عباء غ~. املتنوعة بأي تدقق كتجديد :  �1تالك 3- 3�حسب املدخل املا

نقدي ف<و عبء محسوب ولكن غ~. مدفوع يؤدي إ�� تخفيض الن,يجة وbذا ما يقلل من قيمة الضرائب ع�� 

� Bانfم ) والb.~م~ن أو غbتدفقات  �ر¢اح ،وكذا التوز¤عات �خرى للن,يجة (سواء ع�� املسا ��يمكن أن يؤدي إ

املؤسسة الذي Kسمح الحقا  الذا0ي$� املوارد Kش7ل جزء من قدرة التمو=ل  الوفرةخارجة من املؤسسة ،وbذا 

  بتجديد التث&يتات أو النمو عامة 

  عناصر �1تالك : - 4

  ��ساب و�k0يل -bتالك البد من توافر العناصر التالية :

̂شارة  و=قصد }Nا تYلفة 
صل :  1- 4  ع��ت7لفة التار=خية لألصل أو ت7لفتھ $� تار=خ ا��صول عليھ ولقد سبق 

� ترجع إ�� التغي~. $� املستوى  كيفيةfقيمة �صل سواء ال �̂شارة إ�� إbمال أية 0غي~.ات $ حسا}Nا ،وbنا تجدر 

  1العام أو الoس�� لألسعار أو $� القيمة السوقية لألصل 
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يمثل القيمة املتبقية للتث&يتات القيمة املتوقع ا��صول عل£Nا $� �Nاية عمرbا O9ردة ) القيمة املتبقية (ا 2- 4

̂نتا � hعد خصم ت7اليف التخلص م°Nا أو اس,بعادbا ،و=تم تقديرbا مبدئيا عند -قتناء و=تم مراجعNOا $� �Nاية 

ذا اختلفت التوقعات ا��ديدة عن Bل سنة مالية، حيث تؤخذ التعديالت ع�� القيمة املتبقية hع~ن -عتبار إ

،وا�|ردة غ~. قابلة لالbتالك ألن  IAS 16التقديرات السابقة ، و¤عامل أي 0غي~. بأثر مستقب�� بموجب معيار 

� يجب دائما طرح<ا $� قيمة �صل التجديد القيمة امل<تلكة �̂يرادات و¢التا   1املؤسسة تحصل ع�� 

� تتوقع املؤسسة أن تoتفع خالل<ا باألصل أو العمر uنتا�� للتث�يتات (مدة النفعية )  3- 4fو=قصد بھ الف�.ة ال

̂نتاج أو عدد أي وحدات مناسبة تتوقع املؤسسة ا��صول عل£Nا من ذلك �صل ،وbذا العمر  عدة وحدات 

ة $� التعامل مع مثل bذا النوع من �صول يخضع $� تحديد للعديد من العوامل مثل ا�|/.ات السابقة للمؤسس

� bذا النوع من �صول وأحيانا يتم -سنعانة ببعض ا�|/.ات $ �،طبيعة الoشاط $� املؤسسة ،مدى التقدم التق�

  2ا |تص~ن لتقدير bذا العمر 

� تطبق عل£Nا معدالت -bتالك وذلك ��ساب أقالقيمة القابلة لال�تالك :  4- 4fالقيمة ال ��ساط -bتالك و

  ،يتم قياس<ا بت7لفة �صل ناقص -bتالك امل�.اكم وكذا التدEي و القيمة املتبقية 

  قواعد �1تالك  - 5

: ��  3يجب مراعاة القواعد التالية املتعلقة باالbتالك ع�� النحو التا

 ذه �جزاء بموثb ألجزاء �صل وإم7انية تحديد قيمة �̂نتا  وقية يتم تحديد $� حالة اختالف العمر 

مبلغ -bتالك ل7ل جزء hش7ل مستقل عن �جزاء �خرى مثل اbتالك الطائرات والسفن والقطارات 

� عدم تحديد ا��د $ ��للقيمة املعت/.ة ل<ذه �جزاء  �دEى،وbنا يطرح إش7ال $� نظام ا �اس�� املا

 وعددbا 

                                                           

364، مرجع سابق ، ص  خالد جعارات-
1
  

364كامل الدين مصطفى الدهراوى ،مرجع سابق ، ص -
2
  

262- 260أبو ناصر جمعة حمدات ، مرجع سابق ، ص  ص  -
3
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  تالك املستخدمة النمط الذيb- يتوقع أن 0ستغل أو 0ستخدم املؤسسة قبة يتوجب أن 0عكس طر=قة

 املنافع -قتصادية لألصل 

  حالة اك,شاف وجود �̂نتا � والقيمة املتبقية وطر=قة -bتالك hش7ل دوري و$ يتوجب مراجعة العمر 

0غي~. يجب معا��ة ذلك بتعديل مصروف -bتالك للف�.ة ا��الية والف�.ات الالحقة دون املساس 

 ات السابقة باالbتالك الف�. 

  ز لالستخدام و¤ستمر ذلك ��~ن التوقف عنbتالك عندما ي7ون التث&يت جاb- يبدأ اح,ساب قسط

 صا�Æ لالستخدام  �خ~.-ع�.اف بالتث&يت حef ولو Bان bذا 

  ون إدارة املشروعB حالة �̂نتاجية للتث&يت بموجب املنفعة املتوقعة منھ للمؤسسة ،و$ تحدد ا��ياة 

التخلص منھ وقت محدد أو hعد -سNOالك جزء مع~ن من املنافع -قتصادية املتجسدة فيھ تقوم ع�� 

̂نتا � فيتوجب اسNOالك التث&يت ع�� عمر  ،وBانت الف�.ة املقدرة الستخدام التث&يت تقل عن العمر 

 أقل 

 إذا تم اعتباره ��زء من ا ال( ل كمصار=ف�kK ال) تالك ��ساب الن,يجةb- لت7لفة أصل يتم تحميل

 أخر 'إذا اعت/. جزء من سعر ت7لفة مخزون ما أو بناء تث&يتات داخلية )

  انت مدة نفعيتھ قابلة للتجديد أي أن استعمالھ ي7ون محدد زمنياB تالك إذاbي7ون التث&يت قابل لال

� 0عت/. غ~. قابلة لالbتالك ألن عمر qذا فاألرا�b ا خاصة ألسباب مادية ، تقنية أو قانونية وع��b

 ̂نتا � غ~. محدد 

  ردة أك/. من|إذا تم إعادة تقدير قيمة ا�|ردة $� وقت الحق لالقتناء �و�� وBانت القيمة ا �ددة ل

القيمة الدف�.ية  بذلك التار=خ يتم عندbا التوقف عن اح,ساب -bتالك للف�.ات املتبقية حef تقل 

 قيمة ا�|ردة عن القيمة الدف�.ية 
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  �1تالك  ثانيا:طرق 

وأيضا حسب أقساط اbتالك التث&يتات وذلك حسب  bIAS16ناك عدة طرق يمكن اعتمادbا حسب املعيار 

اختالف طبيعة Eشاط املؤسسة ،طبيعة التث&يتات ونوع<ا فيمكن أن تحسب مصار=ف -bتالك للمعدات 

� يتfي مثال وكذا درجة الدقة الEتالك املباb- اN{ يحسب �fا مستعملو املعلومات حيث بطر=قة غ~. الbوخا

  تختلف الطرق بي°Nا من حيث الدقة 

  طر*قة �1تالك اO9طي (الثابت)- 1

تقوم bذه الطر=قة ع�� اف�.اض أن -bتالك دالة لعامل الوقت بمع�� تخصيص الت7لفة مبدأ الطر*قة :1- 1

اجية للتث&يت بصرف النظر عن -bتالكية (أقساط -bتالك )بطر=قة ثابتة ع�� السنوات املقدرة ��ياة إنت

  1استخدام �صل خالل<ا من عدمھ 

ول<ذا يرى املدافعون عن bذه الطر=قة أ�Nا �فضل أل�Nا تحمل جميع السنوات بحصص م,ساو=ة من ت7لفة 

التث&يت مما يمكن من مقارنة النتائج مع hعض<ا وتقييم �داء hش7ل Ý�يح ، و0عت/. bذه الطر=قة من أفضل 

̂صالح والصيانة مستقرة والالطرق عن تتغ~. من ف�.ة إ�� أخرى  دما ت7ون درجة استخدام �صل وت7اليف 

  إضافة لالستقرار $� �سعار (غياب التÞ|م )

̂نتا �  /قسط -bتالك السنوي = القيمة القابلة لالbتالك طر*قة احQساب مخصصات �1تالك :2- 1 العمر 

  للتث&يت 

  القيمة املتبقية (قيمة ا�|ردة ) –لالbتالك = ت7لفة �صل بحيث :القيمة القابلة 

 �̂نتا    100/و=مكن تحديد معدل -bتالك كما ي�� معدل -bتالك = العمر 

  معدل -bتالك  xومنھ قسط -bتالك = القيمة املتبقية لالbتالك 
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�الTUQيل ا8Vاس�\ :-3- 1��kيل Bل تدEي أو فقدان $� ل,K681ستعمل ا��ساب  حسب النظام ا �اس�� املا

  دائنا  281القيمة $� قيمة التث&يتات بجعلھ مدينا سنو=ا بقسط -bتالك مقابل جعل 

  املبلغ  البيان   رقم ا��ساب 

  التار=خ                    دائن  مدين 

مخصصات -bتالك واملؤونات وخسائر /من ح

  غ~. جار=ة  �صول القيم 

  التث&يتات العيoية اbتالك /إ�� ح         

  دائن  مدين 

681   

 

281x  

×××××    

  

×××××  

  

  

  جدول -bتالك 

سنوات 

  -bتالك 

مخصصة   معدل -bتالك    �صليةالقيمة 

  -bتالك 

  القيمة الباقية   -bتالك ا �مع 

Xx  Xxx  xxx  Xxx  Xxx  Xxx  

  

̂نتا � للقيمة املتبقية = ا�|ردة    عند �Nاية العمر 

Bان لألصل قيمة خردة معدومة فإن القيمة الباقية $� bذه ا��الة hعد ا |صصة -خ~.ة يجب أن ت7ون أما إذا 

  معدومة

  طر*قة �1تالك املتناقص - 2

� تخدم كمقام لكسر hسطھ سنة  إيجادوفقا ل<ذه الطر=قة يتم fمجموع سنوات -ستخدام املقدرة لألصل وال

وذلك بصدد اح,ساب اbتالك السنة �و�� وbكذا يتم  �خ~.ةالسنة  -ستخدام ،و=الحظ أن bذا ال&سط يمثل

  إيجاد -bتالك السنوى بضرب الكسر الناتج $� الت7لفة -bتالكية لألصل الثابت 
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يتم تحميل سنوات عمر التث&يت باالbتالك ي,ناقص تدر=جيا Bلما زاد عمر �صل بحيث  مبدأ الطر*قة : 1- 2

��زء �ك/. من -bتالك ف<ده الطر=قة تف�.ض أن كفاءة التث&يتات ت,ناقص بمرور تتحمل السنوات �و�� ا

 .Fعد ف�.ة لتعو=ض  ^صالحاتالزمن إذا تكh تالك السنوي ف�.ةb- و التوقفات وعليھ ي,ناقص مقدار مصار=ف

  الز=ادة $� املصار=ف الصيانة و=صبح القسط متناقص وأما :

 املعدل  أن نث&ت القيمة امل<تلكة و أن � نخفض $

  تالك ونجعل القيمة امل<تلكة متناقصةb- أو أن نث&ت املعدل 

  ول<ذا يمكن اتباع إحدى الطر=قت~ن التاليت~ن ��ساب أقساط -bتالك 

�  Âتيةو$� bذا الصدد يمكن استخدام املعادلة ):�1softyتالك املتناقص بمعدل متناقص (طر*قة  2- 2$

̂نتاجية إيجاد مجموع سنوات -س تخدام بحيث تفيد bذه املعادلة $� حالة ك/. �áم عدد سنوات ا��ياة 

  1لألصل :

  2 /)1ك=ن(ن+      

  بحيث    ك: يمثل مجموع السنوات -ستخدام 

̂نتاجية لألصل              ن: تمثل عدد السنوات ا��ياة 

تتم~� bذه الطر=قة مجموع سنوات -ستخدام بأن عبء طر*قة القسط املتناقص بمعدل مضاعف : 3- 2

  -bتالك ي��ايد $� السنوات �و�� تم يأخذ $� التناقص ،ون,بع املراحل التالية لتحديد �قساط 

  مل قيمة ا�|ردة (ال تطرح ) من قيمة امل<تلكةN® 

  تالك ا�|طيb- تالك ضعف معدلb- ي7ون معدل 

 الق � يمة املتناقصة بمرور السنوات يضرب املعدل املضاعف $

  تالك املتناقص و=حسب القسط �خ~. باستخدام املعادلةb- السنة �خ~.ة الستخدام معدل �$ 
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  ا�|ردة  –قسط السنة �خ~.ة =القيمة الباقية 

  ردة|  نتوقف عن حساب �قساط $� السنة �خ~.ة عندما عندما تصبح القيمة الباقية م,ساو=ة ل

  1عدد الوحدات املنتجة (طر*قة مستوى ال'شاط ) طر*قة - 3

دائما ،وتقوم  0IAS16عت/. bذه الطر=قة من الطرق املعتمدة $� ن م م ذلك حسب معيار  مبدأ الطر*قة : 1- 3

� مفاده أن عامل -ستخدام مقاسا بالطاقة املستخدمة أو املنتجة فعال bو qâ2ذه الطر=قة ع�� اف�.اض رئb

استفادة الف�.ة ا �اس&ية من ا�|دمات ال7امنة $� �صل و¢ذلك فإن bذه الطر=قة ®Nمل ا �دد الوحيد ملدى 

� تحديد نص2ب الف�.ة ا �اس&ية من الت7لفة �صل  الزم��تماما أbمية عام�� التقادم $ �  والتق�

̂نتا � ل<ذه التث&يتات � يمكن أن ت7ون مثال عدد  ول<ذا عادة ما Kع/. عن العمر fشاط الoبوحدات ال

  الكيلوم�.ات املقطوعة بالoسبة ملعدات النقل أو عدد دورات أو ساعات العمل بالoسبة لآلالت 

يتم اح,ساب مصروف اbتالك الف�.ة ا �اس&ية وفقا ل<ذه الطر=قة ع�� حساب مخصصات �1تالك:  2- 3

: �   ا�|طوت~ن كما ي�

 : hlو
̂نتاج حسااO9طوة    ب معدل -bتالك لوحدة الoشاط أو 

̂جمالية  /معدل -bتالك = القيمة القابلة لالbتالك    عدد وحدات الoشاط 

  وف£Nا يتم حساب مصروف -bتالك للف�.ة اO9طوة الثانية : 

� تم -ستفادة م°Nا فعال fشاط الoتالك = عدد وحدات الطاقة أو الb- مخصصاتx  تالكb- معدل  

  ف0/ة وطر*قة �1تالك لألصول غx/ ملموسة :- 4

يحمل املبلغ القابل  املبلغ القابل لالbتالك bو ت7لفة �صل أي مبلغ معوض مطروحا منھ القيمة املتبقية حبث

لالسNOالك لألصل غ~. امللموس الطر=قة املنتظمة ع�� مدار -ستفادة املتوقعة منھ وفقا ألفضل تقدير لھ و=بدأ 

-سNOالك عندما ي7ون �صل متاحا لالستخدام أي عندما ي7ون $� م7ان وحالة 0سمح لع بال,شغيل بالطر=قة 
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� تراbا ^دارة و=توقف -سNOالك fغرض البيع أو تار=خ عدم -ع�.اف الh أصل متحفظ بھB تار=خ تبو=ب �صل �$

̂سNOالك املستخدمة النمط الذي 0سNOلك بھ املoشأة للمنافع  }Nذا �صل أ×Nما أقرب و=جب أن 0عكس طر=قة 

  -قتصادية لألصل فإذا لم يتم تحديد ذلك النمط بصورة موثوق }Nا 0ستخدم طر=قة القسط الثابت 

  حظات :مال 

  أن القيمة املتبقية لألصل املعنوي 0ساوي الصفر إال $� حالة  يف�.ض أ)القيمة املتبقية :

  �̂نتا   0ع<د طرف ثالث hشراء �صل $� �Nاية عمر 

  ذه القيمةb سمح بتحديدK شط لألصلE تواجد سوق 

  غي~. $� التقدير ب) تراجع القيمة املتبقية مرة ع�� �قل $� السوق و$� حالة 0غي~.bا ف<ذا 0

  التث�يتات  خسائر قيمة 

قبل الشروع $� شرح عملية التنازل وكيفية ا �اس&ية ع°Nا نتطرق أوال أ�� كيفية تحديد قيمة التث&يتات املادية 

  hعد القياس �و�� أو Kعرف بالتقييم البعدي للتث&يتات 

  أوال:خسائر قيمة التث�يتات العي'ية 

  العي'ية �عد القياس 
وhl  : تحديد قيمة التث�يتات 1

البداية بحسب الت7لفة وقد تم التعرض لذلك إال أنھ يجب إعادة تقييم �صل hعد  تقييم التث&يتات املادية  

  1-قتناء وللمؤسسة أن تختار ماب~ن أسلو¢~ن أو طر=قت~ن :

  :costأسلوب التYلفة -أ)

� أيضا باملعا��ة القياسية وفق bذه الطر=قة يتم تÓعد التقييم 0سh حديد القيمة الدف�.ية أو ا �اس&ية لألصل

) مطروحا م°Nا مجموع -bتالBات باإلضافة إ��  ^EشاءاملبدÔي ع�� أساس الت7لفة التار=خية (ت7لفة ا��يازة أو 

� القيمة ( سوف يتم التطرق إ�� bذا -نخفاض من خالل املبحث  -نخفاضا�|سارة ا �معة الناتجة عن $

  الراhع )
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  أسلوب إعادة التقييم :- ب)

� أيضا باملعا��ة البديلة املسموح }Nا ووفق bذه الطر=قة تحدد القيمة ا �اس&ية ألصل بقيمة إعادة التقييم Ó0س

� تمثل القيمة العادلة بتار=خ أعادة التقييم مطروحا م°Nاfتالك امل�.اكم خالل الف�.ات التالية إلعادة  والb-

  التقييم وكذا ا�|سارة $� انخفاض القيمة الالحقة أيضا 

  خسائر القيم املستقبلية –-bتالBات املستقبلية  –القيمة ا �اس&ية = القيمة العادلة بتار=خ إعادة التقييم 

  ش7ل موثوق ،و0عرفh ذه الطر=قة أن ت7ون باإلم7ان قياس القيمة العادلة لألصلb و¤ش�.ط الستخدام

� يمكن مبادلة �صل }Nا ب~ن أطراف راغبة وذوى fا القيمة الNذه �خ~.ة حسب املعاي~. الدولية ع�� أ�b

ف التخلص منھ أو معرفة بموجب عملية تبادل حقيقية ،وتحدد بالقيمة البيعية لألصل ناقص ت7الي

 بيعھ 

  ا تطبيق تلك السياسة ع�� جميعbعند اختيار املؤسسة أحد النموذج~ن كسياسة ل<ا فيجب عند

� إ�� نفس ا �موعة Óتoت �f�1صول الثابتة املادية ال 

  ل (القيمة�kاف لضمان عدم اختالف املبلغ املB ش7لh يجب أن يتم إعادة التقييم ع�� أساس منتظم

 صافية )بصورة مادية عن القيمة العادلة الدف�.ية ال

  ري ب~ن القيمة العادلة لألصل املعاد تقييمھ و¢~نbحالة وجود اختالف جو �يتم إعادة التقييم سنو=ا $

الدف�.ية امل�kلة لألصل ،أما إذا لم يكن bذا -ختالف ب~ن القيمت~ن جوbر=ا ،فيتم إعادة  القيمة

 وات و¤عت/. ذلك Bافيا التقييم Bل ثالثة سنوات إ�� خمس سن

  حالة نموذج الت7لفة � يتم اbتالك �صول املعادة تقييم<ا بنفس أسلوب اbتالك املستخدم $

  ان فرق إعادة التقييم موجب إي القيمة ا �اس&ية أقل من قيمة إعادة التقييم يقيمB حالة ما إذا �$

: �� ب,�kيل القيد التا
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  املبلغ  البيان   رقم ا��ساب 

  التار=خ                    دائن  مدين 

  تث&يتات العيoية /من ح

  فرق إعادة التقييم /إ�� ح      

  دائن  مدين 

21    

105  

xx   

Xx  

  

� حالة ما إذا Bان فرق إعادة التقييم سالب إي القيمة ا �اس&ية أك/. من القيمة إعادة التقييم يتم ال,�kيل $

��  :القيد التا

  املبلغ  البيان   رقم ا��ساب 

  التار=خ                    دائن  مدين 

  فرق إعادة التقييم /من ح

  التث&يتات العيoية /إ�� ح      

  دائن  مدين 

105   

21  

xx   

Xx  

 

681  

 

 

291  

  التار=خ           

  مخصصات -bتالك /من  ح

  خسائر القيمة عن التث&يتات العيoية /إ�� ح      

 

xx  

 

 

Xx  

  

  التث�يتات العي'ية التنازل عن  - 2

 �يمثل التنازل ^داري عن التث&يتات املادية قرار إدار=ا من جانب إدارة املؤسسة و=مكن أن ت7ون bنا التنازل $

  صورة شطب �صل من ا�|دمة التجر=د أو بيعھ أو اس,بدالھ 

  1متطلبات ا8Vاس�ية عند التنازل عن التث�يتات العي'ية 1- 2

 �  للمحاسبة بصورة سليمة للتنازل عن التث&يتات املادية يجب مراعاة ما ي�

  يتم اس,بعاد التث&يت املادي من الدفاتر بجعلھ دائنا بالت7لفة 

  تار=خ efتالك التث&يت املتصرف فيھ عن الف�.ة من تار=خ استخدام التث&يت وحbيتم اس,بعاد مجمع ا

 -bتالك مدينا  التصرف أو التنازل عنھ ،بجعل حساب مجمع

  تار=خ التنازل ،وذلك بجعل efتالك التث&يت عن املدة من بداية سنة التنازل حb- يتم حساب و0سو=ة

 حساب مخصصات -bتالك مدينا وحساب مجمع -bتالك دائنا 
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  ل  التنازل يتم قياس ناتج�k¤جدول النتائج وذلك ضمن  ̂ر¢اح،و �واملصروفات  ̂يراداتأو ا�|سائر $

  غ~. العادية ،ل7ي ال يؤثر $� الدخل أو خسارة العمليات 

  شطب 
صل من اO9دمة (تجر*د 
صل )2- 2

عندما تقرر إدارة املؤسسة شطب التث&يت من ا�|دمة ،أي التخلص منھ �Nائيا و¢دون مقابل ،إل�Nاء ال تoتظر من 

ل حساب التث&يت وحساب مجمع اbتالBاتھ كذلك استعمالھ أو بيعھ إي منافع اقتصادية مستقبلية يجب إقفا

  وbنا نم~� حالت~ن 

إذا Bان �صل م<تلك بال7امل وال توجد لھ قيمة متبقية ،فلن يوجد ل<ذا التنازل أي  التث�يت امل�تلك �ليا :أ)

  م7اسب أو خسائر ألي قيمة الدف�.ية م,ساو=ة للصفر 

  املبلغ  البيان   رقم ا��ساب 

  التار=خ                    دائن  مدين 

  اbتالك التث&يتات العيoية /من ح

  التث&يتات العيoية /إ�� ح      

  دائن  مدين 

281    

21  

xx   

Xx  

  

� حالة التخلص من التث&يت غ~. م<تلك Bليا أي لھ قيمة محاس&ية التث�يت امل�تلك جزئيا (قيد �1تالك ):  ب)$

  باقية موجبة بدون مقابل عي�� أو نقدي ،ستعت/. القيمة الدف�.ية املتبقية لألصل بمثابة خسائر 

  املبلغ  البيان   رقم ا��ساب 

  التار=خ                    دائن  مدين 

  خسائر القيم عن خروج التث&يتات  /من ح

  اbتالك التث&يتات العيoية /من ح

  التث&يتات العيoية  /إ�� ح      

  شطب التث&يت من ا�|دمة 

  دائن  مدين 

281 

681  

  

 

21  

xx 

xx  

 

 

xx 

  

  تدEي القيمة ) –مجموع -bتالBات –(خسائر التنازل =ت7لفة �صل 
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  التنازل بالبيع :- 3

̂نتا � أو قبل �Nايتھ قد ي�.تب ع�� عملية البيع bذه أر¢اح أو ا�|سائر ،وbذا  إذا تم بيع التث&يتات � �Nاية العمر $

 �  1ما سoتعرض لھ فيما ي�

  بيع تث�يت �عد �dاية عمر uنتا��  1- 3

لغاية تار=خ البيع م,ساو=ة لت7لفة التث&يت و$� bذه  أي ت7ون مجموع -bتالBاتأ)إذا �انت اO9ردة معدومة : 

� دائما ر¢ح �  لسعر البيع الصا$�  م,ساوي ا��الة ن,يجة -ستغناء أو التنازل 

  ب)إذا Bانت للتث&يت قيمة خردة :

  القيمة ا �اس&ية =قيمة ا�|ردة 

 �  ن,يجة التنازل = سعر البيع الصا$

� bذه ا��الة ي�.تب ع�� عملية البيع bذا �صل أحد املواقف التالية :$  

1 �  قيمة البيع املتوقعة (ا�|ردة )      الن,يجة ر¢ح  >إذا Bان سعر البيع الصا$

2  �  قيمة البيع املتوقعة (ا�|ردة)       الن,يجة خسارة  <إذا Bان سعر البيع الصا$

  يمة البيع املتوقعة (ا�|ردة )        الن,يجة معدومة إذا Bان سعر البيع الصا$� = ق 3

� القيمة بيع التث�يت خالل عمر�ا uنتا�� :  2- 3�� bذه ا��الة ال اعتبار لقيمة ا�|ردة ولكن املعت/. $

� سبق واشرنا لھ وbنا fافة متطلبات ا �اس&ية عن التنازل الB ذه ا��الة يجب اس,يفاءb �ا �اس&ية الباقية ،و$

  حاالت أيضا 3نم~� 

 � قيمة ا �اس&ية الباقية        ر¢ح >سعر البيع الصا$

 �  قيمة ا �اس&ية الباقية       خسارة  <سعر البيع الصا$

 �  قيمة ا �اس&ية الباقية        ن,يجة معدومة =سعر البيع الصا$

  

  

                                                           

299حنفية ربيع ، مرجع سابق ، -
1
  



 الفصل الثاني :                          معالجة محاسبية للتثبيتات وفق النظام المحاسبي المالي 
 

                                                                                        63 

 

  باملبادلة  التنازل  - 4

فإننا  Âنسبق وأن عرضنا إلم7انية اقتناء أصل ثابت عن طر=ق اس,بدال أصل قديم }Nذا �صل ا��ديد ،أما 

Eعرض للتخلص من أصل قديم ولكن عن طر=ق مبادلتھ بأصل أخر و$� bذا الصدد تفرق معاي~. ا �اس&ية 

�    scfالدولية �  ب~ن حالت~ن و¢التا

إذا تم -ستغناء عن أصل قديم عن طر=ق مبادلتھ مع أخر مماثل مبادلة التث�يت القديم بأخر مماثل لھ :  1- 4

�نفس الoشاط )سيارة hسيارة أخر مثال (يحب عدم -ع�.اف بأية أر¢اح أو خسائر  لھ ،لھ نفس -ستخدام و$

طاملا ال يوجد يبادل للنقدية ،أما Bان bناك تبادل للنقدية $� عملية املبادلة فمع�� ذلك أن �صول املتبادلة ل2س 

  -ع�.اف بخسائر -س,بدال أو أر¢اح -س,بدال  عندئذل<ا نفس القيمة و=مكن 

� حالة -ستغناء عن التث&يت املادي القابل لالbتالك بمبادلة بأصل ثابت مبادلة التث�يت بأخر غx/ مماثل :  2- 4$

  أخر غ~. مماثل فإنھ يجب -ع�.اف بأية أر¢اح أو خسائر ناتجة عن عملية املبادلة 

0سو=تھ ،ثم يتم إقفال  وألغراض تطبيق أساس -ستحقاق ومبدأ املقابلة فيجب حساب عبء -bتالك الف�.ة و

أو ا�|سائر الناتجة عن مبادلة التث&يت املادي القائم باألصل �خر  ̂ر¢اح إقفال$� ا��ساب ا�|تامي ،كما س2تم 

� حساب �ر¢اح أو ا�|سائر أيضا $  

  تحديد قيمة التث�يتات املعنو*ة �عد القياس 
وhl ::ا ثاني

  1تقييم �صول املعنو=ة عند تقييم<ا �ول بطر=قت~ن 

  أسلوب التYلفة :- 1

  خسارة القيمة اTVمعة  –�1تالك امل0/اكم  –القيمة الدف0/ية = القيمة التار*خية 

  أسلوب إعادة التقييم :- 2

  القيم املستقبلية  خسائر –�1تال�ات املستقبلية –القيمة ا8Vاس�ية = القيمة العادلة بتار*خ إعادة التقييم 

  و=تم تطبيق bذه الطر=قة وفق املتطلبات التالية :

  إذا تم تطبيق نموذج إعادة التقييم ع�� فئة من الفئات �صول غ~. امللموسة فيجب إعادة التقييم

� ل<ا �صل غ~. ملموس املعاد تقيمھ Óتoي �fامل الفئة الB 
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 فئة �صول الغ~. بمبلغ الت7لفة مطروحا منھ  إذا �Bان من غ~. املمكن إعادة تقييم �صل غ~. امللموس $

 أي إطفاء م�.اكم وخسائر انخفاض القيمة 

  ان فرق إعادة التقييم موجب إي القيمة ا �اس&ية أقل من القيمة إعادة التقييم بقيمB حالة ما إذا �$

: � �k0يل القيد كما ي�

  

  املبلغ  البيان   �ساب رقم ا�

  التار=خ                    دائن  مدين 

  التث&يتات املعنو=ة  /من ح

  فرق إعادة التقييم  /إ�� ح      

  دائن  مدين 

20    

105  

xx   

Xx  

  

� حالة ما إذا Bان الفرق إعادة التقييم سالب أي القيمة ا �اس&ية أك/. من قيمة إعادة التقييم يتم �k0يل $

  كما ي�� : ليقيد

 

  املبلغ  البيان   رقم ا��ساب 

  التار=خ                    دائن  مدين 

  فرق إعادة التقييم  /من ح

  التث&يتات معنو=ة  /إ�� ح      

  دائن  مدين 

105    

20  

xx   

Xx  

  

681  

  

  

290  

  التار=خ              

  من ح/مخصصات -bتالك 

  املعنو=ة  إ�� ح/خسائر القيمة عن التث&يتات       

 

xx  

 

 

Xx  

  توقف استغالل أصول غx/ امللموسة والتصرف  dا :

   1يتوقف -ع�.اف باألصول املعنو=ة و¤س,بعد من امل~�انية عند

  التصرف فيھ - 1

عدم توقع تحقق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدمھ أو من التصرف فيھ مستقبال تتحدد �ر¢اح أو - 2

ا�|سائر الناتجة من توقف استغالل �صل املعنوي أو التصرف فيھ ع�� أساس الفرق ب~ن صا$� عائد التصرف 

                                                           

538-537في أمين السيد ، مرجع سابق ، ص ص دمحم لط -
1
  



 الفصل الثاني :                          معالجة محاسبية للتثبيتات وفق النظام المحاسبي المالي 
 

                                                                                        65 

 

وذلك عندما يتم التوقف عن -ع�.اف والقيمة الدف�.ية لألصل وتدرج تلك �ر¢اح أو ا�|سائر $� قائمة الدخل 

  باألصل وال يتم تبو=ب �ر¢اح Bإيراد 

  يجوز التصرف $� �صل غ~. امللموس hعدة طرق (م°Nا البيع وال<بة.........) 

وعند تحديد تار=خ التصرف $� bذا �صل تطبق املoشأة الشرط ا�|اص باإليراد وذلك لالع�.اف باإليراد الناتج 

  بيع البضاÔع  عن

طبقا ملبدأ -ع�.اف إذا قامت املoشأة باالع�.اف ضمن القيمة الدف�.ية لألصل بت7لفة اس,بدال جزء من �صل 

عندئذ تتوقف عن -ع�.اف بالقيمة الدف�.ية ل�زء املس,بدل وإذا 0عذر ع�� املoشأة تحديد القيمة الدف�.ية 

,بدال ملؤشر ملعرفة قيمة ا��زء املس,بدل وقت -قتناء أو عندما ل�زء  املس,بدل يمكن أن 0ستخدم ت7لفة -س

تولد داخليا يتم -ع�.اف باملقابل الذي يتم ا��صول عليھ عند التصرف $� �صل غ~. امللموس مبدئيا بقيمتھ 

يھ مبدئيا العادلة ،و$� حالة تأجيل سداد القيمة �صل غ~. امللموس يتم -ع�.اف باملقابل الذي يتم ا��صول عل

باملعدل السعر النقدي ،و=تم -ع�.اف بالفرق ب~ن القيمة -سمية للمقابل واملعادل للسعر النقدي Bإيراد فوائد 

الذي Kعكس الناتج الفع�� ع�� ما يتم ا��صول عليھ وال يتوقف اسNOالك �صل غ~. ملموس الذي لھ مدة 

خدام ما لم يكن قد تم اسNOالك bذا �صل بال7امل محددة عندما يتوقف اسNOالك �صل غ~. ملموس عن است

  أو مبوب Bأصل محتفظ hغرض البيع 

إل�تالك آلة صناعية  مثال تطبيقياملبحث الثا5ي:   

دج وقدرت مصار=ف  1900000بمبلغ  01/01/2008با��يازة ع�� آلة صناعية بتار=خ  قامة مؤسسة فرحا0ي

%.20دج، علما ان املؤسسة تطبق طر=قة ^bتالك ا�|طي ع�� التت&يثات العيoية بمعدل  100000النقل ب   

 ال,سديد عن طر=ق البنك.

  دج.  700000بلغت قيمة Âلة $� السوق بمبلغ  01/01/2011و¢تار=خ  

  قامت املؤسسة ب,نازل عن bذه Âلة الصناعية .01/07/2011و¢تار=خ 

  دج،العملية تمت ع�� ا��ساب .720000ا��الة �و�� :مبلغ التنازل 

  دج، العملية تمت hشيك بن7ي.500000ا��الة الثانية :مبلغ التنازل 
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  املطلب 
ول :تYلفة الشراء 

  الشراءحساب ت7لفة  

 : V0 لآللة تYلفة شراءحساب  •

  

  

  

 

  

  

  TUgل �لفة الشراء •

  املبلغ  البيان  رقم ا89ساب

  التار=خ                    دائن  مدين

  شآت التقنيةoا امل /من ح

  بنوك حسابات جار=ة /إ�� ح   

  اقتناء مoشآت تقنية

  دائن  مدين

215  

 

  

512 

 

  

2000000  

  

  

  

2000000 

  

 املطلب الثا5ي: جدول �uتالك و خسارة القيمة

 حساب سنوات �uتالك: •

                               

  

  حساب قسط �uتالك السنوي: •

 

 

�0 = 2.000.000 DA 

�0 = 1900000 + 100000 

V0  ثمن التثبيت + مصاريف النقل =  

� =
100

20
= 5 

� = �0 × � × � 

� = 2.000.000 × 0,2 × 1 

� = 400.000 �� 
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 :حساب خسارة القيمة •

 القيمة السوقية لآللة – vnc الصافية ا �اس&ية= القيمة                         

700000-800000=100000  

  املبلغ  البيان  رقم ا��ساب 

  2011/01/01التار=خ                    دائن  مدين 

  من ح / مخصصات -bتالك 

  إ�� ح / خسارة القيمة عن التت&يثات

  دائن  مدين 

681   

291 

 

  

100000    

100000 

 

 )6-2رقم(جدول �uتالك:  •

  

  

  

  

  

N V0 A ∑A خسارة القيمة VNC 

01/01/2008  2000000 400000 400000  1600000 

01/01/2009  2000000 400000 800000  1200000 

01/01/2010  2000000 400000 1200000  800000 

01/01/2011  2000000 400000 1600000 100000 300000 

01/01/2012  300000 300000 300000  0 
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  : TUgيل القسط �uتالك السنوي للتث�يت

  

681 

  

  

2815  

01/01/2008  

  مخصصات اbتالك ألصول غ. ج.                 

  شآت التقنيةoاbتالك امل                 

 2008قسط إbتالك لسنة             

  

400.000  

  

  

400.000  

 

  

681 

  

  

2815  

01/01/2009  

  مخصصات اbتالك ألصول غ. ج.                 

  شآت التقنيةoاbتالك امل                 

 2009قسط إbتالك لسنة             

  

400.000  

  

  

400.000  

 

  

681  

  

  

2815  

01/01/2010  

  من ح/ مخصصات -bتالك ألصول غ ج 

  إ�� ح/اbتالك املoشآة التقنية           

  2010لسنة  قسط إbتالك 

  

400000  

  

  

400000  

  

681 

 

 

  

  

2815  
2915 

01/01/2011  

  من ح /مخصصات -bتالك ألصول غ ج 

  إ�� ح / اbتالك املoشآة التقنية        

  إ�� ح / خسارة القيمة عن التث&يت      

  2011قسط إbتالك لسنة 

  

500000  

  

  

  

 

400000 

100000 

 

  

681  

  

  

2815  

  

01/01/2012  

  ج غ  -bتالك ألصول مخصصات من ح /

  إ�� ح /إbتالك املoشآة التقنية       

  2012قسط اbتالك لسنة 

  

300000  

  

  

300000  
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  :ثاتاملطلب الثالث: التنازل عن التت�ي

  إذا �ان الفارق إيجابيا: •

  دج720000قامة املؤسسة بالتنازل عن Âلة بمبلغ  01/07/2011بتار=خ 

  أي أن ( -bتالك امل�.اكم + قيمة التنازل ) أك/. من ت7لفة حيازة التث&يتات.

  0  < ( -bتالك امل�.اكم + قيمة التنازل ) -= ت7لفة حيازة التث&يتات  752ح/

1400000+720000-2000000=120000  

  

  

462  

2815  

  

 

  

  

  

  

215  

752 

 ------------ /01/01/2011 / ----------  

  �صول الثابتةحقوق التنازل عن 

  اbتالك مoشئات تقنية

  ح/ املoشأت التقنية

  فائض القيمة عن خروج أصول مث&تة غ~. مالية            

، و 462: التنازل عن مoشأت تقنية بواسطة ح/  البيان

 28ترصيد ح/

  

  

7200000  

1400000 

  

  

  

  

2000000  

1200000  

  

 

  

         .تحصيل حقوق التنازل  

  

125 

  

  

462  

 

 ----------- /01/01/2011  / ----------  

  ح/ بنوك ا��سابات ا��ار=ة

  .ا��سابات الدائنة عن عمليات التن��ال                       

 125عن طر=ق ح/ : تحصيل حقوق التنازل  البيان

  

7200000  

  

  

 

  

  

7200000  
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 إذا �ان الفارق سليبا: •

  دج500000بالتنازل عن Âلة بمبلقامة املؤسسة  01/07/2011بتار=خ 

  أي أن ( -bتالك امل�.اكم + قيمة التنازل ) أقل من ت7لفة حيازة التث&يتات.

  0  > ( -bتالك امل�.اكم + قيمة التنازل ) -= ت7لفة حيازة التث&يتات  652ح/

1400000+500000-2000000=100000-  

  

462  

2815  

  

652 

  

  

  

215  

 

 ------------ /01/01/2011 / ----------  

  ا��سابات الدائنة عن عمليات التن��ال

  اbتالك مoشئات تقنية

  ح/ املoشأت التقنية

  نواقص القيمة عن خروج أصول مث&تة غ~. مالية

، و 462: التنازل عن مoشأت تقنية بواسطة ح/  البيان

 28ترصيد ح/

  

500000  

1400000 

  

  

  

2000000  

100000  

  

 

  

      

  حقوق التنازل. تحصيل   

  

125 

  

  

462  

 

 ----------- /31/12/2016  /--  

  ح/ بنوك ا��سابات ا��ار=ة

  حقوق التنازل عن �صول الثابتة.

 125عن طر=ق ح/ : تحصيل حقوق التنازل  البيان

  

  

500000  

  

 

  

  

  

500000  
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  خالصة الفصل 

 ��مختلف املعا��ات ا �اس&ية للتث&يتات يجب أن تأخذ hع~ن -عتبار تتمثل $� من خالل bذا الفصل تطرقنا إ

 �� تحدث $fي �خرى الEتوقيت -ع�.اف بالتث&ت الذي ال يتم إال إذا توفرت مقاي2س معينة تحديد أوجھ التد

  .قيمNOا املدرجة و كذا التدEي ومختلف -فصاحات املتعلقة }Nا 

  

 



 

مة العامةخاتال  



 : الخاتمة العامة

 

لقد فرضت املتغ�
ات الدولية ال�� حدتث �� الساحة العاملية خاصة �� العشر�ة خ�
ة من ��اية 

القرن العشر�ن إ=/ غاية يومنا :ذا ،عدة ضغوط جعلت ا45زائر تقدم ع0/ مجموعة من *صالحات ،من 

:ذا النظام الذي يوحد املعاي�
 املالية و اBCاسOية  IAS /IFRSبي�Gا تطبيق النظام اBCاسبة املالية املوحد 

� من خالل دراسSنا تمكنا من معرفة أن Wجنع0/ مستوى العالم مما يفتح ا4Cال  الستقطاب YسSثمار 

:ذا النظام lعطي امتيازات جديدة ل4jSيل والتقييم حسابات الصنف الثاfي وذلك �bدف إعطاء 

   الصورة صادقة و اB5قيقية لmا

  دارسناه يمكن أن fعرض النتائج التالية :انطالق مما 

  الدولية إال 
� املا=� ا45ديد lستجيب للتطورات Yقتصادية و�تماvwx مع املعاي�WاسBCالنظام ا

{عض Yختالفات ع0/ مستوى املؤسسات الصغ�
ة واملتوسطة حيث أن املعاي�
 الدولية ال تأخذ 

� املا=� فقد وضع نظام {ع�ن Yعتبار املؤسسات الصغ�
ة WاسBCواملتوسطة ،أما النظام ا

 محاسبة مالية مOسط لmا 

  /=ا45ديد إ=/ إيصال املعلومات إ �WاسBCيتم إعداد:ا �� ظل النظام ا ���دف القوائم املالية ال�

 تخاذ القرارات املالئمة Sثمر�ن ب�ل صدق و شفافية من أجل ااملس�
ين واملس

 Cسمح تطبيق النظام اl قيقية للمؤسسة وخاصة فيماB5املا=� ا45ديد بتقييم الوضعية ا �WاسB


 إفصاحا وشفافية من ذي قبل {عدما {عث مجموعة يتعلق بالتثOيتات �، فmذا النظام lعت�
 أك

   من املفا:يم و املصط�Bات ا45ديدة و ال�� �ساعد ع0/ تحقيق ذلك 



  قائمة املراجع 

   1999مصر ،املطبعة #نتصار، )أحمد رجب عبد العال ، مبادئ ا��اسبة املالية ،1
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