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 اإلىداء

 ما في الكجكد إلى أغمىىدم ثمرة جيدم ك عممي أ

دربي ك نكر مستقبمي إلى أنبؿ كممة ينطؽ بيا المساف  إشراقةإلى قرة عيني ك  كاألمافنبع الحناف  

 لعزيزة حفظيا اهلل. افي الكجكد كمو أمي 

 قار، إلى مف عممني العطاء بدكف انتظار،إلى مف كممو اهلل بالييبة كالك                 

 .العزيز حفظو اهللكالدم  سمو بكؿ افتخاراإلى مف أحمؿ     

كاتي، اشتاقكا مف شارككني حمك الحياة كمرىا إلى إخكتي ك أخ إلىي إلى مف حبيـ يجرم في عركق

 كترقبكا فكانت ىذه ىديتي.

 .زميالتي صديقاتي ك كاإلبداع إلىإلى مف سرنا سكيان كنحف نشؽ الطريؽ معَا نحك النجاح  

                      .ي أساتذت فكرىـ منارة تنير لنا سيرة العمـ كالنجاح إلى مف صاغكا لنا عمميـ حركفا كمف

 في الحياة. لي ك الذيف كانكا سندا إلى كؿ مف لـ تسعيـ كرقتي، حمميـ قمبي،

 

 

     

 

 

 

 

 



 

     
     الشكر والتقدير

 
     

هلل الذم أنار لنا درب العمـ كالمعرفة كأعاننا عمى أداء ىذا الكاجب ككفقنا إلى انجاز ىذا  الحمد

 مؿ؛الع

 ؿيبجز  أتكجو أف إال المذكرة ىذه إعداد مف أنتيي كأنا سعنيي ال ؿ،يلمجم رايكتقد بالفضؿ يمن اعترافا 

 :إلى كامتناني شكرم

 األستاذ ك ،المذكرة ىذه عمى اإلشراؼ قبكلو عمى "زازم عمرغ" الدكتكر األستاذ كمشرفي، أستاذم -

                  كتشجيع إرشاد ك كتكجيو، كجيد كقت مف منحو لي لما "يخمؼ عبد الرزاؽ"

 العمؿ؛ ىذا إلنجاز كدعـ

 ك كالمعرفة العمـ ؽيطر  لنا ميدكا فيكالذ اة،يالح في رسالة أقدس حممكا فيالذ األفاضؿ أساتذتي إلى -

 المرحمة؛ ىذه إلى كالكصكؿ المذكرة ىذه تماـإل عمي فضؿ ليـ كاف

     ىذا بقراءة كتفضمكا تكرمكا فيالذ المناقشة لجنة أعضاء إلى بالشكر أتقدـ أف فكتنيي ال كما -

 كىفكات؛ أخطاء مف بدا ما بيكتصك  مو،يكتقك  موييكتق مناقشتو عناء كتحممكا البحث

 افينس دكف دربي، في التفاؤؿ كزرعكا لي عكنا اكانك  فيالذ زمالئي كؿ إلى كامتناني دياألك عرفاني  -

 الشكر؛ كؿ منى فميـ المذكرة ىذه إتماـ عمى الدائـ صيـكحر  المتكاصمة تيـعايتشج

 بسؤالو؛ كلك ديبع مف أك بيقر  مف ساعدني مف كؿ إلى  -

 إلى صؿيك  العممي، البحث شركط إلى بيستجيك  ىؤالء، كؿ تطمعات إلى العمؿ ىذا رقىي أف فأممي

 تو؛يبدا في لو رسمت التي ةياالغ

 

 فيالعالم رب هلل الحمد أف دعكانا كآخر      



 

 ممخصال

يعالج مكضكع المذكرة مدل إلماـ النظاـ المحاسبي المالي بما تضمنتو المعايير المحاسبية          

جاء بو الدكلية في معالجة التثبيتات، ككذا مدل التزاـ المؤسسات االقتصادية الجزائرية بتطبيؽ ما 

، حيث جاءت الدراسة الميدانية مف خالؿ تكزيع النظاـ المحاسبي المالي في معالجة تثبيتاتيا

استبياف عمى عينة مف المؤسسات االقتصادية الجزائرية لمعرفة مدل التزاميا بتطبيؽ القكاعد التي 

ضيا كتقؼ عائؽ جاء بيا النظاـ المحاسبي المالي في معالجة تثبيتاتيا، ككذا المشاكؿ التي تعتر 

في تحميؿ بيانات  SPSSأماـ التطبيؽ السميـ لمنظاـ، حيث استخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي 

االستبياف كاختبار الفرضيات، حيث بينت نتائج الدراسة بأف المؤسسات االقتصادية الجزائرية تمتـز 

ص كؿ مف االعتراؼ، التقييـ بتطبيؽ قكاعد النظاـ المحاسبي المالي في معالجة التثبيتات، فيما يخ

المبدئي، كاإلفصاح المطمكب عف ىذه التثبيتات، بينما أف ىذه المؤسسات ال تمتـز بتطبيؽ قكاعد 

النظاـ المحاسبي المالي في معالجة التثبيتات فيما يخص التقييـ الالحؽ، كىذا راجع إلى مجمكعة 

ـ المحاسبي المالي في معالجة التثبيتات مف الصعكبات التي تحكؿ دكف االلتزاـ بتطبيؽ قكاعد النظا

أىميا: غياب سكؽ نشط تؤخذ أسعاره كمرجع لعممية التقييـ، كعدـ تماشي القكانيف الضريبية مع 

 متطمبات النظاـ المحاسبي المالي، كغياب مكاتب خبرة متخصصة في مجاؿ تقييـ التثبيتات.

ر المحاسبية الدكلية، النظاـ المحاسبي : التكافؽ المحاسبي الدكلي، المعاييالمفتاحية الكممات

 المالي، التثبيتات المعنكية، التثبيتات المادية، التثبيتات المالية.
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 Plan Comptable National PCN المخطط المحاسبي الكطني

 Standards Advisory Council SAC المجمس االستشارم لممعايير 

 Securities and Exchange Commission SEC ىيئة تداكؿ األكراؽ المالية األمريكية

 Système Comptable Financier SCF النظاـ المحاسبي المالي

 Standing Interpretation committee SIC لجنة تفسيرات معايير المحاسبة الدكلية

 Securities and Exchange Commission UEC إتحاد المحاسبيف األكركبييف

 United Nation UN األمـ المتحدة
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 :ةػػػدمػػقمال

تطكرا اقتصاديا ىائال أدل إلى انتشار المؤسسات الدكلية   شيد العالـ منذ القرف الماضي        

دكؿ لجذب ال ىذه  كامتداد نشاطيا ليغطي العديد مف الدكؿ المختمفة، فزادت حدة المنافسة بيف

بعض المشاكؿ كالقضايا المحاسبية الجديدة،  ظيكرإلى  أدل ما، المزيد مف االستثمارات األجنبية

مما استمـز إعادة النظر في تمؾ القضايا كمحاكلة إيجاد الحمكؿ المناسبة ليا، مف ىنا جاءت 

قراءة القكائـ إعداد ك  الضركرة إلى إيجاد تكافؽ دكلي مف أجؿ استعماؿ لغة محاسبية مكحدة لتسييؿ

يرمي إلى الحد مف أثر اختالؼ األنظمة المحاسبية  ال الكصكؿ إلى تكحيد محاسبي االمالية، كلم

عمى األنشطة المالية العالمية، خاصة في ظؿ تعدد كتشابؾ االرتباطات بيف األسكاؽ المالية الدكلية 

كاألنشطة التجارية كالمالية، حيث اىتمت العديد مف المنظمات كالييئات بمكضكع التكحيد كالتكافؽ 

أبرزىا لجنة معايير المحاسبة الدكلية، كنتج عف ىذا االىتماـ العديد  المحاسبييف الدكلييف، كاف مف

مف المحاكالت الرائدة انتيت كانصيرت جميعيا في نتيجة كاحدة ىي تبني المعايير المحاسبية 

 .ىذه المعايير الدكلية إما بطريقة مباشرة أك مف خالؿ العمؿ عمى تصميـ نظاـ محاسبي يتكافؽ مع

ماج الجزائر ضمف االقتصاد العالمي كتفتحيا عمى العكلمة، مف خالؿ اند كبيدؼ        

انضماميا المرتقب لممنظمة العالمية لمتجارة، قامت بعدة إصالحات اقتصادية، مست ىذه 

، كذلؾ بإعادة ىيكمتو كاعتماد نظاـ نظاميا المحاسبياإلصالحات جكانب عديدة مف بينيا إصالح 

تطبيؽ النظاـ   كفي خضـ ىذه اإلصالحات فإفالمحاسبة الدكلية، محاسبي مالي يتكافؽ مع معايير 

أدل إلى خمؽ تساؤالت كاستفسارات لدل الميتميف حكؿ كيفية إجراء المعالجات المحاسبي المالي 
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المحاسبية عامة، كعف كيفية تقييـ التثبيتات بصفة خاصة، كمساىمتيا في تغطية النقائص كالثغرات 

 خطط المحاسبي الكطني.التي كانت مكجكدة في الم

عنيا في أم مؤسسة ميما كاف نكع  االستغناءال يمكف  مف العناصر التي تعتبر التثبيتات 

، حيث تساعدىا عمى القياـ بمياميا المنكطة بيا ك تحقيؽ غاياتيا، سوأك حجـ نشاطيا الذم تمار 

بمعزؿ  لـ تكف التثبيتاتىذه   ،كىذا حرصا منيا لضماف إستمراريتيا ك إثبات كجكدىا بيف منافسييا

ة ف اإلصالح الذم شيده المخطط المحاسبي الكطني ككف أنيا تعد جزء ال يتجزأ مف مدكنع

إلى طرؽ جديدة مف حيث قكاعد تقييميا بما فييا شركط حساباتو، ك ىذا ما يستدعي تعرضيا 

 االعتراؼ ك كذا كيفية معالجتيا محاسبيا إلى غاية اإلفصاح عنيا.

  شكػػػالية:. طػػػرح اإل1

 شكالية التالية:طرح اإل ناكمف خالؿ ما سبؽ يمكن    

تضمنتو المعػايير المحاسبية الدكلية في معالجة  مع ماالنظاـ المحاسبي المالي  تكافؽما مدل 

التثبيتات؟ كىؿ المؤسسات االقتصادية الجزائرية تمتـز بتطبيؽ ما جاء بو النظاـ المحاسبي 

 اتيا؟.المالي في معالجة تثبيت

 كتندرج تحت ىذه اإلشكالية الرئيسية التساؤالت الفرعية التالية:

 ما المقصكد بالتكافؽ المحاسبي الدكلي؛ كما أىميتو ؟ 

  ىؿ يتكافؽ النظاـ المحاسبي المالي مع معايير المحاسبة الدكلية في معالجة التثبيتات؟ كىؿ

 الدكلية ؟ يكاكب التغيرات التي تحصؿ عمى مستكل المعايير المحاسبية

 بتطبيؽ ما جاء بو النظاـ المحاسبي المالي في معالجة  الجزائرية ما مدل التزاـ المؤسسات

 التثبيتات مف حيث: االعتراؼ، التقييـ كاإلفصاح؟



17 

 

 

  ما ىي الصعكبات كالتحديات التي تكاجو المؤسسات االقتصادية الجزائرية في معالجة

 التثبيتات؟

 . الفرضيػػػات:2

 ابة عمى اإلشكالية، تـ صياغة الفرضيات التالية:كمف أجؿ اإلج 

  جاء التكافؽ المحاسبي الدكلي لمحد مف االختالفات بيف األنظمة المحاسبية المختمفة كجعميا

 متقاربة فيما بينيا؛

 ةفي معالج يتكافؽ النظاـ المحاسبي المالي إلى حد كبير مع المعايير المحاسبية الدكلية 

 كاكب التغيرات التي تحصؿ عمى مستكل المعايير المحاسبية الدكلية؛، إال أنو ال يالتثبيتات

  تمتـز المؤسسات الجزائرية بتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في معالجة تثبيتاتيا، كتـ تقسيـ ىذه

 الفرضية الرئيسية إلى الفرضيات الفرعية التالية: 

بي المالي في معالجة تثبيتاتيا مف تمتـز المؤسسات االقتصادية الجزائرية بتطبيؽ النظاـ المحاس -

 ؛االعتراؼحيث 

تمتـز المؤسسات االقتصادية الجزائرية بتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في معالجة تثبيتاتيا مف  -

 ؛المبدئي التقييـحيث 

تمتـز المؤسسات االقتصادية الجزائرية بتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في معالجة تثبيتاتيا مف  -

 ؛الالحؽ ـالتقييحيث 

تمتـز المؤسسات االقتصادية الجزائرية بتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في معالجة تثبيتاتيا مف  -

 ؛اإلفصاححيث 

 .تكجد صعكبات تحد مف التطبيؽ السميـ لمنظاـ المحاسبي المالي في معالجة التثبيتات 
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 . أىمية الدراسة:3

عالجة المحاسبية لمتثبيتات مف جانب النظاـ أىمية ىذه الدراسة في ككنيا تتطرؽ إلى الم تأتي   

المحاسبي المالي كمعايير المحاسبية الدكلية، كذلؾ مف حيث االعتراؼ بيا، تقييميا المبدئي 

كالالحؽ إلى غاية اإلفصاح عنيا، ككذا تتناكؿ في جانبيا التطبيقي مدل التزاـ المؤسسات 

حاسبي المالي في معالجة تثبيتاتيا، ككذا أىـ االقتصادية الجزائرية بتطبيؽ ما جاء بو النظاـ الم

الصعكبات التي تعترضيا كتقؼ عائقا أماـ التطبيؽ السميـ ليذا النظاـ، كىذا مف خالؿ تكزيع 

 استمارة استبياف عمى عينة مف المؤسسات االقتصادية الجزائرية.

 . أىداؼ الدراسة:4

  تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ اآلتي: 

  يـك التكافؽ المحاسبي الدكلي كأىـ معكقات تطبيقو؛تسميط الضكء عمى مف 

  عرض معالجة التثبيتات بيف النظاـ المحاسبي المالي كمعايير المحاسبة الدكلية كىذا مف

 أجؿ إبراز مدل تكافؽ النظاـ المحاسبي المالي بمعايير المحاسبة الدكلية؛ 

 التي تحصؿ عمى مستكل  معرفة مدل مكاكبة النظاـ المحاسبي المالي لمتغيرات المستمرة

 المعايير المحاسبية الدكلية؛ 

  معرفة مدل التزاـ المؤسسات االقتصادية الجزائرية بتطبيؽ قكاعد النظاـ المحاسبي المالي

 في معالجة تثبيتاتيا؛ 
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  الكقكؼ عمى أىـ الصعكبات التي تكاجو تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات

تراح بعض اإلجراءات التي مف شأنيا أف تزيد مف االلتزاـ بتطبيؽ االقتصادية الجزائرية، كاق

 النظاـ المحاسبي المالي، كبالتالي تككف عبارة عف حمكؿ مقترحة ليذه الصعكبات.   

 . أسباب اختيار المكضكع:5

 ي:ف أىميا تتمثؿ كالتي بحثنا مكضكع اختيار كدكافع أسباب تتعدد

 ي المحاسبة كالتدقيؽ؛ أسباب ذاتية مرتبطة بتخصص الطالبة ف 

  ثراء معمكماتنا فيما يخص المعايير المحاسبية الدكلية، ككذا النظاـ الرغبة في تنمية كا 

 المحاسبي المالي؛

  األىمية البالغة التي يكلييا مجمس معايير المحاسبة الدكلية بالتثبيتات، حيث أخذت ىذه

 األخيرة حصة األسد مف المعايير المحاسبية الدكلية؛

  لة إثراء الساحة البحثية عمكما، كالمكتبة الجامعية خصكصا، نتيجة قمة البحكث التي محاك

، كالتي نأمؿ أف تككف منطمؽ لبحكث جادة الطالبةتتناكؿ مكضكع التثبيتات حسب إطالع 

 في ىذا المجاؿ.

 . حدكد الدراسة:6

 تتمثؿ حدكد الدراسة في ما يمي:    

ة عمى معرفة مدل تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في ىذه الدراس اقتصرت: الحدكد المكانية

المؤسسات االقتصادية الجزائرية فيما يخص معالجة التثبيتات، ككذا الصعكبات التي حالت دكف 

التطبيؽ الجيد كالفعاؿ لمنظاـ، حيث تشمؿ ىذه المؤسسات فقط تمؾ التي خصيا القرار بالتطبيؽ، ك 
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ط معيف كالتي ال يتعدل رقـ أعماليا كعدد عماليا حد تستثنى بعض المؤسسات التي تمارس نشا

 معيف، حيث تمتـز بتطبيؽ المحاسبة المبسطة أك ما يعرؼ بمحاسبة الخزينة.

: تستند ىذه الدراسة عمى إجابات األفراد العامميف في مجاؿ المحاسبة كالمالية في الحدكد البشرية

مختمفة في المؤسسة سكاء كانكا مدراء في  المؤسسات المشكمة لعينة الدراسة، كالشاغميف لمناصب

 بالنسبة لممؤسسات الصغيرة. يف خارجييفالمالية، محاسبيف، إطارات مكمفة بالتثبيتات، أك محاسب

أشير كذلؾ ابتداء مف شير أكتكبر مف عاـ  6استغرقت الدراسة الميدانية حكالي الحدكد الزمنية: 

 .2515إلى غاية شير مارس  2514

 اسة:. منيج الدر 7

 ألىداؼ البحث كتحقيقا نفييا، أك الفرضيات الدراسة ك إثباتا لصحة إشكالية عمى اإلجابة أجؿ مف

 :ىما منيجيف عمى اعتمدنا فإننا

 كالثاني األكؿ الفصميف في الدراسة مف النظرم الجانب في استخدـ الذم الكصفي المنيج 

 .كدراستيا البيانات تجميع خالؿ مف الثالث، الفصؿ مف كجزء

 الفصؿ مف جزء الدراسة في مف التطبيقي الجزء في أستعمؿ الذم التحميمي المنيج 

تحميؿ مدل التزاـ المؤسسات االقتصادية الجزائرية بتطبيؽ ما جاء بو  الثالث، مف خالؿ

النظاـ المحاسبي المالي في معالجة تثبيتاتيا، ككذا تحميؿ آراء أفراد العينة حكؿ 

 لتزاـ بقكاعد النظاـ المحاسبي المالي في معالجة التثبيتات.  الصعكبات التي تحد مف اال
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 . صعكبات الدراسة:8

أم بحث عممي يمكف أف تصادفو مجمكعة مف العكائؽ كالصعكبات التي مف شأنيا أف تشكؿ   

تمامو عمى أكمؿ  تحديات في كجو الباحث لتختبر مقدار إرادتو كمدل تصميمو عمى إنجاز البحث كا 

 ىـ الصعكبات التي كاجيتنا أثناء القياـ بيذا البحث:كجو، كمف أ

 قمة المراجع خاصة فيما يتعمؽ بالنظاـ لمحاسبي المالي؛ 

  صعكبة مقارنة النظاـ المحاسبي المالي كمعايير المحاسبة الدكلية ) ككف النظاـ لـ يتطرؽ

 دكلية(؛في مضمكنو لممعايير الكاحد تمك اآلخر، مثمما ىك الشأف بالنسبة لممعايير ال

  اعتماد البحث بشكؿ أساسي عمى المعايير المحاسبية الدكلية كبالذات المعايير التي تتناكؿ

مكضكع معالجة التثبيتات المعنكية، المادية كالمالية، كما تتميز بو ىذه المعايير مف تغيير 

باستمرار عمى  لتعديالتكتعديؿ مستمريف في نصكصيا كأحكاميا مما تطمب منا تتبع ا

 قع االنترنيت مف أجؿ رصد أم تعديؿ يجرم عمى نص المعيار؛مكا

  صدكر المعايير المحاسبية الدكلية بالمغة االنجميزية كترجمتيا إلى المغة الفرنسية كبالتالي

 غياب ترجمة رسمية كمكثكقة بالمغة العربية؛

 ة.الطبيعة المعقدة لبعض معايير المحاسبة الدكلية كتمؾ المتعمقة باألدكات المالي 

 . الدراسات السابقة:9

 الماجستير طمبة طرؼ مف إعدادىا تـ جامعية دراسات عمى دارسةال هىذ في االعتماد تـ لقد     

 صمة ذات تعتبركالتي  عمييا، الحصكؿ مف تمكنا كالتي اعتقادنا حسب الدراسات أىـك كالدكتكراه

 ىي: الدراسة بمكضكع
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 تكراه، عمـك اقتصادية، جامعة الجزائر( ، أطركحة دك2004:) بمغيث بف مداني دراسة

 عمى بالتطبيؽ-الدكلية التكحيد أعماؿ ظؿ في لممؤسسات المحاسبي النظاـ إصالح أىميةبعنكاف:" 

 إلى الدراسة ىدفت "،-الجزائر حالة

الدكؿ،  مختمؼ في لممؤسسات المحاسبي النظاـ إصالح في الدكلي المحاسبي التكحيد إبراز أىمية

، كاستخمص الباحث لمجزائر االقتصادم الكاقع مع ليتالءـ بتفعيمو الكفيمة كالسبؿ الحاإلص ىذا كمدل

 ا:بعض التكصيات نذكر مني

 تعني التي األطراؼ مختمؼ احتياجات حصر مف ينطمؽ كفعاؿ، جيد تكحيد مسار اعتماد يتـ أف -

 ؛المحاسبة تنتجيا التي المعمكمات باستعماؿ

مف أعماؿ انسجاـ كتكافؽ لألنظمة المحاسبية عمى المستكل الدكلي  أف يتـ التعامؿ مع ما يجرم  -

بجدية، كيأخذ بعيف االعتبار، ألف رفع الحدكد عف حركة االستثمار كتكسع حركة الشركات عمى 

المستكل الدكلي، كحرية لجكء المؤسسات إلى السكؽ المالية الدكلية، يفرض كجكد لغة محاسبية 

لضماف االستفادة مف  (IASC)إلى ىيئة لممعايير المحاسبية الدكلية  مكحدة، لذلؾ ينبغي االنضماـ

 التجربة، المراجع، اإلطارات كاالستشارة.

 مذكرة ماجستير، كمية التجارة، الجامعة 2008: )غياضة سميـ نبيؿ سائد دراسة ،

تطبيؽ غزة( بعنكاف:" مدل التزاـ الشركات الصناعية المساىمة العاممة في قطاع غزة ب-اإلسالمية

الخاص بالممتمكات كالمصانع كالمعدات"، ككانت إشكالية بحثو  16معيار المحاسبة الدكلي رقـ 

تدكر حكؿ: ما مدل التزاـ الشركات الصناعية المساىمة العاممة في قطاع غزة بتطبيؽ معيار 

 الخاص بالممتمكات كالمصانع كالمعدات؟، حيث كاف ييدؼ الباحث مف 16المحاسبة الدكلي رقـ 

خالؿ بحثو إلى الكقكؼ عمى مدل التزاـ الشركات الصناعية المساىمة العاممة في قطاع غزة 

، كتقديـ مقترحات مف شأنيا أف تساىـ في تطبيؽ قكاعد 16بتطبيؽ معيار المحاسبة الدكلي رقـ 
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المعيار، كقد تكصؿ الباحث إلى أف الشركات الصناعية المساىمة العاممة في قطاع غزة ال تمتـز 

لما  16، حيث أكصى الباحث بتطبيؽ قكاعد معيار المحاسبة رقـ 16قكاعد المعيار المحاسبي رقـ ب

لو مف أىمية كبيرة في الشركات الصناعية، كالتأكيد عمى ضركرة قياـ الشركات بتطكير أنظمة 

 المعالجة المحاسبية لدييا بما يتماشى مع متطمبات المعيار. 

 (:بعنكاف ، مذكرة2009 دراسة زينب حجاج )ماجستير، عمكـ تجارية، جامعة البميدة " :

 –المعالجة المحاسبية لالستثمارات في ظؿ المخطط المحاسبي الكطني كمعايير المحاسبة الدكلية 

"، كقد طرحت الباحثة -دراسة تطبيقية لمنظاـ المحاسبي المالي في مؤسسة ىالؿ سكماؿ بالبميدة

تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في معالجة االستثمارات عمى  إشكالية الدراسة المتمثمة في: ما أثر

القكائـ المالية، كما مدل مطابقتيا مع معايير المحاسبة الدكلية؟، كمف أىـ ما كانت تيدؼ إليو 

الباحثة مف كراء معالجة ىذه اإلشكالية ىك شرح لمختمؼ المفاىيـ المتعمقة بمعايير المحاسبة 

ية تطبيؽ المعايير الدكلية مف طرؼ الدكؿ التي تبنت المرجعية الدكلية، كمعرفة مدل إلزام

المحاسبية الدكلية، ككذا استعراض تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي لالستثمارات في مؤسسة 

اقتصادية جزائرية، كمعرفة أىـ الصعكبات كالنقائص في إمكانية تطبيؽ النظاـ، كقد تكصمت 

عية المحاسبية الدكلية ال تمـز الدكؿ التي تبنت المعايير الباحثة إلى نتيجة مفادىا أف: المرج

لـ يكف اإلصالح بقدر ما كاف  SCFالمحاسبية الدكلية بتطبيؽ المعايير حرفيا، كأف اليدؼ مف 

بني عمى أسس ال يزاؿ االقتصاد الجزائرم يفتقر إلييا  SCFاليدؼ منو التغيير، خاصة أف 

 ؼ المياديف.كصعكبة الحصكؿ عمى المعمكمات في مختم

 أطركحة دكتكراه، عمكـ التسيير، جامعة بكمرداس(: 2013: )العرابي حمزة دراسة ،

"،  مف أىـ ما -متطمبات التكافؽ كالتطبيؽ-المكسكمة بػ" المعايير المحاسبية الدكلية كالبيئة الجزائرية

ئرية كمتطمبات ىدؼ إليو الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة ىك معرفة درجة التكافؽ بيف البيئة الجزا
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تطبيؽ المعايير المحاسبية الدكلية، كمعرفة تأييد الممارسيف لمينة المحاسبة في الجزائر لتطبيؽ 

النظاـ المحاسبي المالي المستكحى مف المعايير المحاسبية الدكلية، ككذا تحديد المعكقات التي مف 

المالي، كبالتالي إيجاد السبؿ  الممكف أف تكاجو الشركات الجزائرية عند تطبيقيا لمنظاـ المحاسبي

الممكنة لتكييؼ المعايير المحاسبية الدكلية مع خصائص البيئة الجزائرية، كمف أىـ النتائج التي 

تكصؿ إلييا الباحث أنو ال تتكافؽ خصائص البيئة االقتصادية الجزائرية مع متطمبات التطبيؽ 

 السميـ لممعايير المحاسبية الدكلية.

 لدراسة عف الدراسات السابقة:.ما يميز ىذه ا11

تناكلت مكضكع النظاـ المحاسبي المالي كالمعايير المحاسبية الدكلية،  التي الدراسات تعددت     

 النظاـ كقصكر نقائص كتشخيص الجزائر في المحاسبي اإلصالح بدراسة اىتمت معظميا لكف

ة أك اعتمدت المنيج كدراسات أخرل  اعتمدت مؤسسة كاحدة كدراسة حال المحاسبي السابؽ،

المقارف بيف النظاـ المحاسبي المالي كالمعايير المحاسبية الدكلية، أك دراسة استطالعية آلراء 

 مينييف كأكاديميف حكؿ ظركؼ تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي.

تعد ىذه الدراسة مف بيف الدراسات القميمة التي سمطت الضكء عمى عنصر ميـ مف عناصر        

ية أال كىك التثبيتات، مف خالؿ دراسة مدل التزاـ المؤسسات االقتصادية الجزائرية مف تطبيؽ الميزان

القكاعد التي جاء بيا النظاـ المحاسبي المالي في معالجة التثبيتات، كالكقكؼ عمى أىـ الصعكبات 

شكائية مف التي تعيؽ التطبيؽ السميـ ليذا النظاـ، ىذا ما استمـز منا إعداد استبياف شمؿ عينة ع

 المؤسسات االقتصادية الجزائرية. 
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 . خطة كىيكؿ الدراسة:12

إلى ثالثة فصكؿ، تسبقيـ مقدمة  تقسيـ البحث  تـ الفرضيات كتأكيد اإلشكالية عمىلإلجابة      

كتعقبيـ خاتمة، تمتيا قائمة المراجع كمجمكعة مف المالحؽ، حيث جاء الفصؿ األكؿ تحت عنكاف " 

لمتكافؽ المحاسبي الدكلي كالنظاـ المحاسبي المالي"، فتـ تقسيـ الفصؿ إلى ثالث اإلطار النظرم 

مباحث، احتكل المبحث األكؿ عمى المفاىيـ المقدمة لمتكافؽ المحاسبي الدكلي، مبررات التكافؽ 

ككذا مزايا كمعكقات التكافؽ المحاسبي الدكلي، ىذا كقد أتى عمى ذكر بعض المنظمات المينية 

التكافؽ المحاسبي الدكلي، أما المبحث الثاني خصص لدراسة معايير المحاسبة الدكلية الميتمة ب

كذلؾ بالتطرؽ لنشأة لجنة معايير المحاسبة الدكلية كظركؼ إعادة ىيكمتيا إلى مجمس معايير 

المحاسبة الدكلية، كفي األخير تـ عرض المعايير المحاسبية الدكلية ككذا معايير التقارير المالية 

دكلية السارية المفعكؿ، في حيف خصص المبحث الثالث لمحديث عف النظاـ المحاسبي المالي، ال

كذلؾ بالتطرؽ لمنقاط التالية: مسار المحاسبة في الجزائر مف المخطط إلى النظاـ، اإلطار القانكني 

ـ المحاسبي كالتنظيمي لمنظاـ المحاسبي المالي، تقديـ النظاـ المحاسبي المالي، التثبيتات في النظا

 المالي.

أما في ما يخص الفصؿ الثاني فقد جاء استكماال لمقسـ الثاني مف الجانب النظرم كالذم       

عنكف بػ" معالجة التثبيتات بيف النظاـ المحاسبي المالي كمعايير المحاسبة الدكلية"، فقسـ ىك اآلخر 

كالتي جاءت عمى التكالي:  إلى ثالث مباحث خصص كؿ مبحث لمعالجة نكع معيف مف التثبيتات،

معالجة التثبيتات المعنكية، معالجة التثبيتات المادية، معالجة التثبيتات المالية، كذلؾ مف جانب 

 النظاـ المحاسبي المالي كمعايير المحاسبة الدكلية، بدءا باالعتراؼ، التقييـ، كاإلفصاح عنيا.
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عينة مف المؤسسات االقتصادية الجزائرية"، جاء الفصؿ الثالث تحت عنكاف " دراسة ميدانية ل      

جاء الفصؿ في ثالثة مباحث فكاف المبحث األكؿ حكؿ كاقع المؤسسات االقتصادية الجزائرية، ثـ 

 تالىا المبحث الثاني لشرح منيجية الدراسة الميدانية، أما المبحث األخير فتحميؿ نتائج االستبياف.

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ األكؿ
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اإلطار النظرم لمتكافؽ المحاسبي الدكلي كالنظاـ المحاسبي كؿ: الفصؿ األ 
 المالي

أدت التطكرات الحديثة في بيئة األعماؿ إلى مشاكؿ محاسبية معقدة ناتجة أساسا عف اختالؼ     

حكؿ محاكلة التكفيؽ بيف النظـ  االىتماـ انصبالممارسات المحاسبية بيف الدكؿ، مف أجؿ ىذا 

اعتمادا عمى مرجع محاسبي يحظى بالقبكؿ الدكلي، كمعد ليمبي احتياجات  المحاسبية المختمفة

 التسيير الداخمي كاحتياجات المستثمريف في جميع أنحاء العالـ.

التي أككمت  ،الطابع الجدم بعد تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدكلية التكافؽ قد أخذت عمميةكل   

ع دكلي بغرض الكصكؿ إلى معمكمات محاسبية ليا ميمة البحث عف معايير محاسبية ذات طاب

تعبر بصدؽ عف كاقع أعماؿ المؤسسات االقتصادية، كقد لقيت معاييرىا قبكال في العديد مف دكؿ 

 العالـ سكاء المتقدمة أك النامية.

مف ىنا برزت حاجة الجزائر عمى غرار الدكؿ األخرل، إلى تبني تطبيؽ المعايير المحاسبية     

مكاكبة مختمؼ اإلصالحات المحاسبية كالمالية الدكلية، كضمف ىذا اإلطار جاء  الدكلية بيدؼ

  OMCالجزائر لمنظمة التجارة العالمية انضماـالنظاـ المحاسبي المالي الجزائرم لتعزيز مسار 

 السكؽ. كاقتصادكتكحيد لغة المحاسبة بما يتماشى مع التحكالت التي أصبحت تفرضيا العكلمة 

الفصؿ مف المكضكع ليغطي القسـ األكؿ مف الجانب النظرم لمدراسة، كذلؾ بتكضيح  كيأتي ىذا    

كشرح أىـ المصطمحات كالمفاىيـ الضركرية التي تمس المكضكع، فتـ تقسيمو إلى ثالث مباحث، 

نتناكؿ في المبحث األكؿ التكافؽ المحاسبي الدكلي، أما المبحث الثاني سنتناكؿ فيو معايير 

ية كاإلبالغ المالي، في حيف المبحث الثالث خصصناه لدراسة النظاـ المحاسبي المحاسبة الدكل

 .SCFالمالي
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 المبحث األكؿ: التكافؽ المحاسبي الدكلي 

جاء التكافؽ المحاسبي الدكلي بغية ضماف قابمية مقارنة القكائـ المالية لممؤسسات، كىذا        

مات، في ظؿ التبايف بيف األنظمة المحاسبية التي تمبية الحتياجات المستثمريف الدكلييف مف المعمك 

أصبحت تشكؿ عائؽ أماـ حرية تدفؽ االستثمارات الدكلية، كما يساعد عمى ضماف مصداقية 

كمالئمة المعمكمات المحاسبية مف خالؿ تحقيؽ شكؿ مكحد لمقكائـ المالية، سنحاكؿ مف خالؿ ىذا 

، مبررات التكافؽ المحاسبي، مزايا  المبحث التطرؽ إلى التكافؽ المحاسبي الدكلي مف حيث المفيـك

كمعكقات التكافؽ المحاسبي الدكلي، كفي األخير تسميط الضكء عمى أىـ المنظمات التي اىتمت 

 بالتكافؽ المحاسبي الدكلي.  

 المطمب األكؿ: طبيعة كمفيـك التكافؽ المحاسبي الدكلي

حاسبي الدكلي كذلؾ بعرض مجمكعة مف سنتناكؿ مف خالؿ ىذا المطمب مفيـك التكافؽ الم    

التعاريؼ المقدمة لمتكافؽ المحاسبي، ليتـ التفرقة بيف مفاىيـ التكافؽ، المعايرة كالتكحيد في 

 المحاسبة.
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 أكال: مفيـك التكافؽ المحاسبي الدكلي 

مية مزج ُأعتبر التكافؽ المحاسبي "محاكلة لجمع األنظمة المحاسبية المختمفة مع بعضيا، فيك عم  

كتكحيد الممارسات المحاسبية المتنكعة الناتجة عف بيئات مختمفة، في شكؿ منيجي مرتب يعطي 

 1نتائج متناسقة".

كما ُأعتبر التكافؽ المحاسبي عمى أنو مسار حتمي بالنسبة لممؤسسات متعددة الجنسيات، التي    

ف كانت يفترض أف تتمكف بمكجبو مف رفع أىـ الحكاجز التي تعيؽ المقارنا ت الدكلية، حتى كا 

ف كانت القكائـ المالية معدة باالستناد إلى معايير دكلية إال  المقارنة الكاممة مستحيمة، ألنو حتى كا 

 2ثقافية(.-)قانكنية أنيا ستعكس حتما الخصكصيات الكطنية

ألنظمة ُعرِّؼ التكافؽ المحاسبي عمى أنو"مسار مؤسساتي ييدؼ إلى التقريب بيف المعايير كاكقد   

المحاسبية الكطنية، كبالتالي تسييؿ مقارنة القكائـ المالية المعدة مف قبؿ المؤسسات في الدكؿ 

 3المختمفة."

كما ُعرِّؼ عمى أنو "االحتكاـ إلى جممة مف المبادئ، القكاعد كالمعايير المحاسبية التي تمقى    

  4رسات المحاسبية الدكلية".قبكال عاما في األكساط الدكلية، كالتي تيدؼ إلى تكحيد المما

كمف خالؿ التعاريؼ السابقة يتبيف لنا أف التكافؽ المحاسبي الدكلي ىدفو  الحد مف االختالفات بيف 

المعايير كالممارسات المحاسبية بيف مختمؼ الدكؿ، كجعميا متقاربة فيما بينيا، مما يعني التقريب 
                                                           

, Ed danord, Paris, 2008, p91atique des normes IAS/IFRSprObert robert, 
1

 
، المبررات كاألىداؼ-التكافؽ المحاسبي الدكليمدني بف بمغيث، 2 ، مجمة الباحث، جامعة كرقمة، المفيـك

 .     118، ص04/2006العدد
0, , Economica, Paris, 200Harmonisation Comptable InternationaleBernard Colasse,   

3

p757. 
، أطركحة دكتكراه، الممارسة المحاسبية في الشركات المتعددة الجنسيات كالتكحيد المحاسبي العالميشعيب شنكؼ، 4

 .82ص ،2007كعمـك التسيير، الجزائر،  كمية العمـك االقتصادية
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مكمات في شكؿ مناسب يمكف فيمو كتفسيره بيف كجيات النظر المختمفة كالعمؿ عمى تكصيؿ المع

 دكليا.

 1المحاسبي عمى التكافؽ في: كيشمؿ التناسؽ

 . المعايير المحاسبية التي تتعامؿ مع القياس كاإلفصاح.1

. االفصاحات التي تقـك بيا الشركات ذات التعامؿ التجارم مع الجماىير فيما يتعمؽ 2

 األكراؽ المالية.باألكراؽ المالية أك بالتسجيؿ في بكرصات 

 . معايير المراجعة.3

 ثانيا: التمييز بيف التكافؽ كالمعايرة كالتكحيد في المحاسبة 

ىناؾ عالقة متداخمة متصمة كمتبادلة التأثير بيف مفاىيـ: التكافؽ المحاسبي، المعايرة      

ف تمؾ المفاىيـ، المحاسبية كالتكحيد المحاسبي، كقد أكدت أدبيات المحاسبة عمى أىمية التمييز بي

التي عادة ما يستخدميا الباحثيف بتداخؿ لإلشارة لعممية التكافؽ الدكلي لممحاسبة، كيمكف إيجاز ىذه 

 المفاىيـ كما يمي:

يشمؿ التكافؽ المحاسبي عممية اختبار كمقارنة األنظمة المحاسبية التكافؽ المحاسبي:  .1

ؼ، ثـ بعد ذلؾ العمؿ عمى جمع تمؾ المختمفة لغرض مالحظة كمعرفة نقاط التشابو كاالختال

 2.األنظمة المختمفة مع بعضيا

                                                           

  
فس يرد في بعض الكتب مصطمح التناسؽ المحاسبي كىك مصطمح مرادؼ لمتكافؽ المحاسبي حيث ليما ن

  المعنى.

 1فريديريؾ تشكم كآخركف، المحاسبة الدكلية، دار المريخ لمنشر، المممكة العربية السعكدية، 2004، ص350.
 ،2005، ايتراؾ لمنشر كالتكزيع، مصر، المحاسبة الدكلية كانعكاساتيا عمى الدكؿ العربيةمحمد المبركؾ أبك زيد، 2

 .268ص



32 

 

 

المعيار ىك نمكذج يكضع ليقاس عمى ضكئو كزف شيء أك طكلو أك درجة المعايرة المحاسبية:  .2

جكدتو، أما المعيار في المحاسبة فإنو بمثابة المرشد األساسي لقياس العمميات كاألحداث، كيعتبر 

العاـ الذم يسترشد بو المحاسب عند أداء عممو في تحضير الكشكؼ  المقياس كالقاعدة كالقانكف

1المالية لممؤسسة.
 

يشير التكحيد إلى الحالة التي يككف فييا كؿ شيء متسؽ كمتجانس أك غير التكحيد )التماثؿ(:  .3

 2متبايف، فيي تحتكم التماثؿ الذم يعني أف تككف كؿ المبادئ كالممارسات المحاسبية كاحدة.

حاكلة لتجنب الخمط كعدـ التمييز في استخداـ المفاىيـ السابقة لمتكافؽ المحاسبي، كفي م    

صنفت المراحؿ التي تعكسيا ىذه المفاىيـ إلى ثالث مراحؿ، تبدأ المرحمة األكلى بعممية المقارنة 

نتاج Harmonisationلمدكؿ، ثـ تنتقؿ إلى اتجاه التكافؽ  بيف األنظمة المحاسبية ، ثـ تكليد كا 

، ثـ بعد ذلؾ تأتي المرحمة الثالثة كىي Standardizationمكعة مف المعايير المتفؽ عمييا مج

 Uniformity. 3التكحيد 

كنظريا يمكف القكؿ أف كؿ مف التكافؽ كالمعايرة خطكتيف مف مجمكع خطكات لمسار كاحد ينتيي    

 (1-1شكؿ رقـ )بالتكحيد، كقابؿ لمتكقؼ في أم لحظة. كيمكف تمثيؿ ىذه الخطكات في ال

 

 

 
                                                           

، 2006، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ة )منظكر التكافؽ الدكلي(نظرية المحاسبأميف السيد أحمد لطفي، 1
 .366ص 

.267، ص مرجع سبؽ ذكره محمد المبركؾ أبك زيد، 2 
، المبررات كاألىداؼ، مرجع سبؽ ذكره، ص 118.  3 مداني بف بمغيث، التكافؽ المحاسبي الدكلي-المفيـك
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 (: مسار التكحيد المحاسبي1-1الشكؿ رقـ )

 .563، مرجع سبؽ ذكره، ص)منظكر التكافؽ( نظرية المحاسبة أميف السيد أحمد لطفي، :المصدر

ككخالصة لما سبؽ يمكف القكؿ أف التكافؽ أكثر كاقعية مف التكحيد، باعتبار أنو لكؿ دكلة      

، ىذا الشعكر بالكطنية يؤدم إلى ظيكر القكاعد كالمقاييس الخاصة دافيا الكطنيةبيئتيا الخاصة كأى

لكؿ دكلة، كىك ما يؤثر عمى النظاـ المحاسبي، كالتكافؽ يعني االعتراؼ باالختالفات النظرية 

الفطرية الكطنية، كمحاكلة تسكيتيا مع أىداؼ البالد كخطكة أكلى، أما الخطكة الثانية فتككف 

 1حذؼ بعض ىذه القيكد لتحقيؽ درجة مقبكلة مف التكافؽ.بتصحيح أك 

 مبررات التكافؽ المحاسبي الدكلي: المطمب الثاني

إف االىتماـ المتزايد بالتكافؽ بيف معايير المحاسبة عمى المستكيات اإلقميمية كالدكلية لـ تنشأ      

نما نشأت استجابة لمجمكعة مف الظركؼ كالدكافع التي لعؿ  مف أبرزىا ما سنتطرؽ إليو مف فراغ كا 

 2في ىذا المطمب.

بالرغـ مف أف النشاط التجارم الدكلي قديـ، إال أنو أكال: تكسع األنشطة العالمية لممؤسسات: 

تطكر مع نكع جديد مف المؤسسات الدكلية التي اىتمت باالستثمارات الخارجية، لما تحققو ىذه 

سياسية، كىك ما ميد لظيكر ما أصبح يعرؼ االستثمارات مف مزايا اقتصادية، مالية، كحتى 

                                                           

.269محمد المبركؾ أبك زيد، مرجع سبؽ ذكره، ص   1 
، أطركحة دكتكراه، أىمية إصالح النظاـ المحاسبي لممؤسسات في ظؿ أعماؿ التكحيد الدكليةمداني بف بمغيث،  2

 .110ص، 2004كمية العمـك االقتصادية، الجزائر، 
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بالمؤسسات المتعددة الجنسيات التي أصبحت في ظؿ أىداؼ المنظمة العالمية لمتجارة الرامية إلى 

إزاحة كؿ الحدكد كالحكاجز الجمركية المعرقمة لتطكر التجارة العالمية، في بحث مستمر عف تطكير 

 أنشطتيا الدكلية.

يعد انتشار األسكاؽ المالية مف أبرز الخصائص التي أصبح لية الدكلية: ثانيا: تطكر األسكاؽ الما

يتميز بيا االقتصاد العالمي في اآلكنة األخيرة، خاصة في الدكؿ المتقدمة التي تعتمد عمييا بشكؿ 

كبير كمباشر في تعبئة االدخار كمكاجية االحتياجات التمكيمية، التي تعبر عنيا كؿ مف المؤسسات 

بما تطرحو مف أسيـ لمحصكؿ عمى أمكاؿ تمكنيا مف الرفع مف استثماراتيا، كما تطرحو  االقتصادية

مف أسيـ لمحصكؿ عمى أمكاؿ تمكنيا مف الرفع مف استثماراتيا، كما تطرحو الحككمات مف سندات 

تطكر اليندسة المالية كاإلبداعات  لتغطية العجز في ميزانياتيا، كما كاف لألداء المالي الناتج عف

لمالية الحديثة )األدكات كالمشتقات لمالية( األثر األكبر في تطكر األسكاؽ المالية، كتزامف ذلؾ مع ا

تحرر القطاع المالي مف كؿ أشكاؿ القيكد كالضكابط التي كانت مفركضة عمى حرية انتقاؿ رؤكس 

 األمكاؿ عبر الحدكد الدكلية.

كاف لنمك األسكاؽ المالية كتطكرىا كانفتاحيا  ثالثا: تزايد الطمب عمى المعمكمات المالية الدكلية:

العالمي، األثر الكبير في قياـ العديد مف الشركات المسعرة أك تمؾ التي ترغب في تسعير أسيميا 

بتبني استراتيجيات اتصاؿ مالية قكية، كفيمة بربطيا مع المستثمريف الذيف أصبحكا يبدكف حساسية 

 الية التي تنشرىا ىذه الشركات.مفرطة تجاه المعمكمات لمحاسبية كالم

مف أبرز العكامؿ التي ساعدت عمى تطكر أشكاؿ كطرؽ االتصاؿ المالي، لمتقرب مف     

المستثمريف الدكلييف سكاء كانكا أفرادا أك مؤسسات أك ىيئة حككمية. طبيعة القيكد التي تفرضيا 

ت األجنبية التي ترغب دخكؿ ىيئات تسيير كمراقبة األسكاؽ المالية في دكؿ مختمفة عمى الشركا
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بإعداد كنشر القكائـ المالية التي تقدميا ىذه  أسكاقيا كالقاضية بااللتزاـ بالمعايير الكطنية المتعمقة

 الدكؿ.

رابعا: قيكد الييئات الرقابية ) 
SEC) : إف السكؽ األمريكية  كباعتبارىا أكثر األسكاؽ المالية

ؿ، تفرض باإلضافة إلى الشركط العامة المعمكؿ بيا في كفاءة كنضجا ككبرا مف حيث حجـ التداك 

األسكاؽ العالمية، إلزاـ الشركات الراغبة في دخكؿ السكؽ المالي في الكاليات المتحدة  معظـ

األمريكية، أف تقكـ بإعداد مقاربة لقكائميا المالية المجمعة استنادا لممبادئ المحاسبية األمريكية، 

عمكمات الضركرية التي ال تتضمنيا القكائـ كالتقارير المالية المعدة حسب إضافة إلى اإلمداد بكؿ الم

  المعايير الكطنية لممؤسسة.

 المطمب الثالث: مزايا كمعكقات التكافؽ المحاسبي الدكلي

حظيت فكرة التكافؽ المحاسبي الدكلي باىتماـ كبير لدل دكؿ العالـ، كذلؾ لما احتكتو مف       

في مجاؿ الممارسات المحاسبية بيف مختمؼ الدكؿ، كما كاجيت عممية كضع  مزايا كمنافع متعددة

تكافؽ محاسبي عدة صعاب كانتقادات حالت دكف تحقيؽ ذلؾ، نستعرض في ىذا المطمب أىـ ىذه 

 المزايا كالمعكقات.

 أكال: مزايا التكافؽ المحاسبي الدكلي

تسعى إلى كجكد تكافؽ محاسبي مف الطبيعي أف تككف ىناؾ دكافع مكضكعية لألطراؼ التي    

دكلي، ىذه الدكافع البد كأنيا تنبع مف الفكائد كالمنافع التي يتكقع أف تعكد عمى تمؾ األطراؼ مف 

 كراء عممية التكافؽ، كيرل مؤيدك التكافؽ الدكلي أف لمتكافؽ العديد مف المزايا أىميا:
                                                           

:SEC 

لجنة تداكؿ األكراؽ المالية: كىي لجنة مسؤكلة عف إصدار مختمؼ القكانيف المتعمقة باالستثمارات كتبادؿ   

 المالية في البكرصات، بحيث تضمف تقديـ تقارير مالية صادقة ككاضحة مف قبؿ الشركات المدرجة.  األكراؽ
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قضاء عمى سكء الفيـ السائد حاليا إمكانية المقارنة بيف المعمكمات المالية كالذم مف شأنو ال .1

حكؿ إمكانية االعتماد عمى القكائـ المالية األجنبية، كما تعمؿ عمى إزالة أحد أىـ معكقات 

1تدفؽ االستثمارات الدكلية، كزيادة درجة الثقة في التقارير المالية المتكافقة لدل المستثمريف؛
 

مالية، التي تعتمد كؿ منيا في إعدادىا عمى تكفير الكقت كالماؿ الذم ينفؽ في تكحيد القكائـ ال .2

مجمكعة مف الممارسات كالمبادئ المحاسبية ك التي غالبا ما تككف مختمفة مف دكلة إلى 

2أخرل؛
 

 تحسيف عممية اتخاذ القرارات مف المستثمريف الذيف يتطمعكف إلى العمؿ خارج حدكد بمدانيـ؛ .3

قصى مستكل ممكف، كأف تككف متسقة مع تعزيز كجكد معايير محاسبية عالمية النطاؽ إلى أ .4

 األكضاع االجتماعية كاالقتصادية كالقكانيف المختمفة؛

دارتيا عف طريؽ إزالة االزدكاج في بيانات المعمكمات  .5 تخفيؼ التكاليؼ الخاصة باألنظمة كا 

 المالية المنشكرة؛

محاسبة كالمراجعة يساعد التكافؽ المحاسبي الدكلي مؤسسات المحاسبة الدكلية القياـ بأعماؿ ال .6

دكليا بأقؿ تكمفة، كذلؾ بسبب إنياء مشكمة االختالؼ المحاسبي كما ينجر عنيا مف تكاليؼ 

تأىيؿ المحاسبيف كتدريبيـ كعمؿ برامج خاصة بكؿ دكلة عمى حدة، كىك ما ينعكس كذلؾ 

 3عمى الشركات محؿ المراجعة، حيث يتكقع أف تكاليؼ مراجعتيا ستنخفض أيضا.

 

 

                                                           

.373أميف السيد أحمد لطفي، مرجع سبؽ ذكره، ص   1 
.     271محمد المبركؾ أبك زيد، مرجع سبؽ ذكره، ص  2 
.نفس الصفحةمحمد المبركؾ أبك زيد، نفس المرجع السابؽ،   3 
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 كقات التكافؽ المحاسبي الدكليثانيا: مع

إف المتطمع كالمدرؾ لمعالقة الكطيدة بيف المحاسبة كالعكامؿ البيئية المحيطة بيا، يدرؾ        

المعكقات  أىـ الصعكبات التي ستكاجو أم محاكلة لكضع تكافؽ دكلي لممحاسبة، كيمكف تمخيص

 الدكلي فيما يمي: تحكؿ دكف تحقيؽ التكافؽ المحاسبيالتي 

قد يككف شعكر البعض بالكطنية حائال يقؼ دكف قبكؿ أم شيء مف الخارج، كليذا : لكطنيةا .1

قد يعتبر البعض أف فرض أك إلزاـ دكلة ما ببعض الممارسات مف المعايير المحاسبية الدكلية مف 

جيات خارجية بمثابة المساس بسيادتيا كليس مف السيؿ االستجابة لو كقبكلو، حيث كؿ دكلة 

 1نظاميا ىك األفضؿ، كتتباطأ  في تبني نظـ أخرل العتقادىا بأنيا غير مالئمة. تعتقد أف

كيظير ذلؾ جميا في بعض الدكؿ النامية، حيث يتـ النظر إلى المعايير المحاسبية الدكلية     

المصدرة مف قبؿ لجنة معايير المحاسبة الدكلية، عمى أنيا متحيزة لمممارسات المطبقة في الكاليات 

دة األمريكية كبريطانيا، كال تعطي االىتماـ الكافي الحتياجات البيئة المحمية لمدكؿ النامية، المتح

 كبالتالي فإنيا تعتبر غير مالئمة كغير كافية لتمبية تمؾ االحتياجات.

كمف صكر القكمية كذلؾ نجد حتى البمداف المتقدمة قد تنفر مف تغيير المعايير المحمية     

أعدت بعناية كاستغرقت كقتا طكيال إلعدادىا، كقد تككف أكثر درجة مف المعايير الخاصة بيا كالتي 

 2الدكلية بدال مف المعايير المحمية يمكف اعتباره تخفيض مف درجة كمستكل النظـ المطبقة محميا.

عمكما ال يكجد اتفاؽ حكؿ كجكد احتياجات لمجمكعة مجمكعة المستخدميف المعنييف:  .2

ا تعتبر الحككمة ىي األساس، أما في ألمانيا فاف السمطات الضريبية ىي المستخدميف، ففي فرنس

                                                           

.274ك زيد، مرجع سبؽ ذكره، صمحمد المبركؾ أب  1 
. 379أميف السيد أحمد لطفي، مرجع سبؽ ذكره، ص   2 
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صاحبة النصيب األكبر، أما في الكاليات المتحدة األمريكية فإف المستخدـ الرئيسي لمخرجات 

المحاسبة ىـ المستثمركف، ككذلؾ ىك الشأف بالنسبة لبريطانيا، كىذا التنكع يؤدم إلى صعكبات في 

 حاسبي الدكلي.تحقيؽ التكافؽ الم

إف مجمكعات المستخدميف المختمفة تطمب عادة معمكمات مختمفة، فالمستثمركف يحتاجكف     

معمكمات مالئمة كمفيدة التخاذ قرارات االستثمار، في حيف تطمب السمطات الضريبية قكائـ مالية 

كائـ مالية معدة معدة عمى أساس النظـ كالتشريعات الضريبية، أما الحككمات فإنيا تطمب كتحتاج ق

عمى أساس المعايير المحمية،بينما العامميف كممثمييـ يحتاجكف معمكمات تحمؿ الطابع االجتماعي 

كالعمالي، كلذلؾ فميس مف المحتمؿ أف يكجد النمكذج المحاسبي المحدد الذم يكفر ذلؾ الكـ مف 

 1المعمكمات كالتقارير المالية المختمفة.

ف المشاكؿ التي تعترض عممية التكافؽ الدكلي في المجاؿ مف بي. اختالؼ نقاط البدء: 4

المحاسبي، ىك التطكر التاريخي لممحاسبة في كؿ بمد، بحيث أف البمداف التي لدييا تاريخ طكيؿ في 

استخداـ المعايير المحاسبية، قد نجد استخداميا لتمؾ المعايير المحاسبية الدكلية مالئـ، بينما ىناؾ 

تخدـ القكانيف الصادرة مف الحككمة تجد صعكبة في تطبيؽ ىذه المعايير، بعض البمداف التي تس

بحيث يتطمب ىذا إعداد خطط لتحضير التقارير المالية كالتطبيقات المحاسبية التي تتكافؽ مع تمؾ 

 2البمداف التي تأخذ بمسار المعايير المحاسبية الدكلية.

                                                           

.381، ص مرجع سبؽ ذكرهأميف السيد أحمد لطفي،   1 
. 382، ص نفس المرجع السابؽأميف السيد احمد لطفي،   2 
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البدء، فيذا أمر ىاـ عند مقارنة البمداف كليذا ينبغي مراعاة ظركؼ كؿ بمد، كمراعاة نقاط    

المتقدمة كالبمداف النامية، حيث أف استخداـ األنظمة ذاتيا في دكؿ معينة ال يستمـز منيا أف تككف 

 1تمؾ البمداف في نقطة البدء نفسيا، بؿ كال معدؿ التقدـ نفسو في عممية التكافؽ الدكلي.

التنظيمات التي ليا عالقة بالتكافؽ المحاسبي تكجد اختالفات بيف  الخالفات بيف التنظيمات: .5

الدكلي، مف حيث األىداؼ كالطمكحات، فكؿ منيا ليا فكرتيا الخاصة بيا، كالتي بناء عمييا يتـ 

التركيز عمى تحقيؽ التكافؽ الدكلي، كتعمؿ لتحقيؽ منافعيا، كىذا يعني أف لدييـ تكقعات مختمفة 

المالي، فييئة األمـ المتحدة عمى سبيؿ المثاؿ تريد زيادة  لمممارسات المحاسبية المناسبة كاإلفصاح

متطمبات اإلفصاح لممؤسسات المتعددة الجنسيات، مع األخذ بعيف العتبار مصالح الدكؿ النامية 

التي تعمؿ بيا تمؾ المؤسسات، أما مؤسسة التعاكف االقتصادم كالتنمية فإنيا تنظر لإلفصاح مف 

ي بيا مقر تمؾ المؤسسات المتعددة الجنسيات، فكال المؤسستيف تنظر كجية نظر الدكؿ المتقدمة الت

2إلى نفس الحالة بطريقة مختمفة.
 

النظاـ االقتصادم عمكما لو عالقة مباشرة بالنظاـ المحاسبي، طبيعة كنكع النظاـ االقتصادم:  .6

ف المحاسبة عمى اعتبار أف المحاسبة ما ىي إال ترجمة لألحداث االقتصادية، كيختمؼ االرتباط بي

كالنظاـ االقتصادم ككذا درجة التأثير حسب التطكر االقتصادم كمستكل التطكر التكنكلكجي، 

بحيث نجد أف النظاـ المحاسبي في بمد متطكر اقتصاديا يختمؼ عف النظاـ المحاسبي في بمد في 

عكس ذلؾ في طريؽ النمك، فإذا كانت التنمية االقتصادية كالصناعية كالتجارية محدكدة كبسيطة ين

نكع األنشطة المحاسبية كالتي سكؼ تككف بسيطة، كسكؼ يككف االىتماـ بيا بسيطا كمحدكدا، 

                                                           

.98شعيب شنكؼ، مرجع سبؽ ذكره، ص   1 
.383، ص السيد أحمد لطفي، مرجع سبؽ ذكره أميف  2 
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حيث كمما زادت درجة النمك االقتصادم انعكس ذلؾ في زيادة حجـ كعدد النشاطات كبالتالي فإف 

 1المحاسبة سكؼ تتطكر كتتفرع ممارساتيا كأساليبيا.

إف االختالؼ في تحديد مفيكـ كأىداؼ القكائـ قكائـ المالية: . القصكر في تعريؼ أىداؼ ال7   

المالية، يعتبر مف األسباب التي أدت إلى كجكد اختالؼ في الممارسات المحاسبية الكطنية، كمف 

ذا لـ يتـ االتفاؽ عمى أىداؼ مشركة لمقكائـ المالية  العكائؽ في تحقيؽ التكافؽ المحاسبي الدكلي، كا 

ير معايير محاسبية متفؽ عمييا، كالتي ينبغي أف تمقى قبكال مف قبؿ جميع فميس مف الممكف تطك 

 مستخدمي القكائـ المالية.

 المطمب الرابع: الجيكد المبذكلة في التكافؽ المحاسبي الدكلي 

ىناؾ عدد مف المنظمات كالمجاف الدكلية ميتمة بالتكافؽ الدكلي لممحاسبة، بعضيـ يعمؿ كييتـ     

 مى مستكل عالمي كبعضيـ عمى مستكل إقميمي.بيذا المكضكع ع

كيمكف تقسيـ ىذه المنظمات إلى منظمات يتركز اىتماميا عمى التكافؽ عمى المستكل الدكلي بدال    

 مف المستكل اإلقميمي، كبيف المنظمات العامة كالمنظمات الخاصة.

 أكال: المنظمات العالمية

ة مف أجؿ تحقيؽ تكافؽ محاسبي دكلي عمى ىناؾ عدة منظمات محاسبية دكلية تعمؿ جاىد   

مستكل العالـ كذلؾ بكضع معايير محاسبية دكلية، كىنا نميز بيف المنظمات العالمية العامة 

 كالمنظمات العالمية الخاصة كما يمي: 

                                                           

 
في تطكير مخرجات نظـ المعمكمات   IAS/IFRSمساىمة معايير المحاسبة الدكلية صالح الديف سكالـ،  1

 .  84، ص 08/2014، مجمة التكاصؿ في االقتصاد كاإلدارة كالقانكف، جامعة سكؽ أىراس، العددالمحاسبية
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 تشمؿ المنظمات العالمية العامة عمى كؿ مف: المنظمات العالمية العامة:  .1

بالشركات المتعددة الجنسيات كبأثرىا عمى االقتصاد  متحدةتيتـ األمـ ال: UNاألمـ المتحدة  .أ 

العالمي، كيتجمى ذلؾ في تككيف فريؽ مف الخبراء في المعايير الدكلية لممحاسبة، كتـ إعداد التقارير 

لمنظر في كضع نظاـ دكلي لممحاسبة كالتقارير المكحدة، كقد تقدـ فريؽ الخبراء بتقريره  1976سنة 

خاصة بالشركات العاممة في عدة دكؿ بتكصية اقتراح بإنشاء فريؽ عمؿ خاص لمييئة ال 1978سنة 

مندكب ليعمؿ كييئة دكلية تيتـ  34ليذا الغرض مف خبراء كحككمييف، كتـ إنشاء فريؽ يتككف مف 

عداد التقارير باإلضافة إلى متابعة المستجدات في ىذا الميداف بما في  بدراسة مسائؿ المحاسبة كا 

1يئات المعنية بكضع المعايير.ذلؾ أعماؿ الي
 

  ،1960في سنة  (OECD): تأسست OECDمنظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية  .ب 

دكلة عضكا مف أمريكا الشمالية كالجنكبية إلى أكركبا كمنطقة آسيا كالمحيط اليادئ،  34تضـ 

قة التعاكف تتمثؿ أىداؼ المنظمة في تشجيع النمك كالتنمية االقتصادية في الدكؿ األعضاء بمنط

كالتنمية االقتصادية، باإلضافة إلى تنشيط التجارة الدكلية، كما تعتبر منتدل لمحككمات تمكنيا مف 

أف تعمؿ معا لتبادؿ الخبرات كالبحث عف حمكؿ لممشاكؿ المشتركة، كفي ىذا اإلطار تعمؿ المنظمة 

2عمى بذؿ مجيكدات في اتجاه التكافؽ في مجاؿ المحاسبة الدكلية.
 

 

 

 

 

                                                           
مة العربية لمتنمية اإلدارية، الشارقة، تنمية المكارد، المنظك ي الحسابات في قرارات اإلدارة دكر المحاسبيف كمراقب 1

 .15، ص 2006اإلمارات العربية المتحدة، 
consulté le 12/05/2014. http://www.oecd.org/about/history/ 

2
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 تشمؿ المنظمات العالمية الخاصة عمى:انيا: المنظمات العالمية الخاصة: ث

تعتبر لجنة معايير المحاسبة الدكلية ىي الييئة  :IASCلجنة معايير المحاسبة الدكلية .1

المستقمة الكحيدة التي عيدت إلييا المؤسسات المحاسبية المينية األعضاء بمسؤكلية كصالحية 

 كلية، حيث تعمؿ المجنة عمى:إصدار معايير المحاسبة الد

 إصدار معايير محاسبية كالعمؿ عمى تشجيع الدكؿ عمى تطبيقيا؛ .أ 

العمؿ عمى تحقيؽ التكافؽ بيف منظمات المعايير المحاسبية كاإلجراءات المتعمقة بعرض  .ب 

 القكائـ المالية.

أتيا عمكما سكؼ نقكـ بشرح بالتفصيؿ ىذه المنظمة كذلؾ ضمف المبحث الثاني، مف حيث نش  

 كتطكرىا إلى غاية إعادة ىيكمتيا.

، كذلؾ بمكجب اتفاقية تمت بيف 1977تأسس في أكتكبر : IFACاالتحاد الدكلي لممحاسبيف  .2

منظمة محاسبية مينية، ييدؼ االتحاد إلى تطكير كدعـ مينة تدقيؽ الحسابات كرفع درجة  63

اعترؼ االتحاد  1982كفي سنة تكحيد ممارسة المينة مف خالؿ إصدار معايير التدقيؽ الدكلية، 

الدكلي لممحاسبيف بأف المجنة الدكلية لمعايير المحاسبة ىي صاحبة األىمية في إصدار معايير 

، كبذلؾ كضع اإلتحاد نياية لمغمكض كالخالؼ بينو كبيف المجنة مف (IAS)المحاسبة الدكلية 

يصدر عنو معايير حيث اختصاص كأىداؼ كؿ منيا، حيث يختص االتحاد بمينة المراجعة ك 

المراجعة الدكلية، في المقابؿ تيتـ المجنة بمينة المحاسبة كيصدر عنيا معايير المحاسبة 

 1الدكلية.

                                                           

 1 جربكع يكسؼ محمكد، المحاسبة الدكلية، مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، 2002، ص 54.
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 1كقد قامت لجاف االتحاد بكضع المعايير التالية:  

 المعايير الدكلية لممراجعة؛-

 المعايير الدكلية لرقابة الجكدة؛-

 قكاعد دكلية ألخالقيات المينة؛-

 التأىيؿ الدكلية؛ معايير-

 معايير المحاسبة الدكلية في القطاع العاـ.-

 ثانيا: المنظمات اإلقميمية 

باإلضافة إلى المؤسسات المحاسبية الدكلية التي تعمؿ عمى تحقيؽ تكافؽ محاسبي عمى      

المستكل الدكلي، ىناؾ جيكد تقكـ بيا منظمات محاسبية إقميمية لتحقيؽ تكافؽ محاسبي عمى 

 كل اإلقميمي أىميا: المنظمات اإلقميمية العامة كالمنظمات اإلقميمية الخاصة.المست

 كمف ىذه المنظمات نذكر:  المنظمات اإلقميمية العامة: .1

 12كتضـ عضكيتيا  1957تأسست في عاـ  :EECالمجمكعة االقتصادية األكركبية . أ

تركة، كمف أىدافيا دكلة طبقا لمعاىدة ركما، كتعرؼ ىذه المجمكعة بالسكؽ األكركبية المش

المعمنة خمؽ بيئة تجارية مكحدة في الدكؿ األعضاء، بيدؼ التدفؽ الحر لمبضائع كاألفراد كرأس 

الماؿ كتكحيد الجمارؾ كالتنسيؽ بيف القكانيف المحمية لألعضاء، كقد قامت المجمكعة بإصدار 

كؿ األعضاء، حيث سمسمة مف التكجييات التي ليا عالقة مباشرة بالتكافؽ المحاسبي بيف الد

                                                           
، 2008األردف، -، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عمافالمحاسبة الدكلية كمعاييرىاحسيف القاضي، مأمكف حمداف، 1

 .110ص 
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تعتبر ىذه المجمكعة في الكاقع أكؿ ىيئة عالمية يككف ليا سمطة مؤثرة في مجاؿ التقارير 

 1المالية كاإلفصاح.

 1979تأسيس مجمس المحاسبة اإلفريقي في عاـ  تـ :AACمجمس المحاسبة اإلفريقي . ب

ية لمدكؿ اإلفريقية، بمدا إفريقيا، ىدفو العمؿ عمى إيجاد تكافؽ بيف األنظمة المحاسب 27كيضـ 

لمتعمقة بالمعايير المحاسبية كالتدريب في ميداف ككذلؾ تشجيع القياـ بالبحكث كالدراسات ا

 2المحاسبة.

 كمف أىـ ىذه المنظمات نذكر: المنظمات اإلقميمية الخاصة:  .2

، ثـ تمتو 1949عقد ىذا المؤتمر ألكؿ مرة في عاـ  :AICمؤتمر المحاسبة األمريكي .أ 

ؤتمرات، كتـ إنشاء مجمكعة مف المجاف في حياة المؤتمر، أحد ىذه المجاف ييتـ سمسمة مف الم

بالمصطمحات الفنية، أىداؼ المجنة الفرعية تشتمؿ عمى تكحيد المصطمحات في أمريكا كعمؿ 

قامكس لممصطمحات بالمغة االنجميزية كاالسبانية كالبرتغالية،كلجنة فرعية أخرل تيتـ بتبادؿ الطمبة 

 3الجامعييف بيف عدد مف الدكؿ، كلجنة فرعية أخرل تيتـ بالمبادئ كالمعايير المحاسبية.كاألساتذة 

، تتككف مف 1951كجدت ىذه المنظمة في عاـ : UECإتحاد المحاسبيف األكركبييف .ب 

دكلة أكربية، مف أىـ أىداؼ االتحاد تسييؿ 20عضكية المنظمات المينية لممحاسبة مف أكثر مف 

متطمبات دخكؿ المينة إلى الدكؿ األعضاء، كتسييؿ السماح لممراجعيف التنقؿ تبادؿ اآلراء كتسييؿ 

في دكؿ األعضاء، كيجتمع االتحاد مرة كؿ ثالثة أك أربع سنكات، كقد عقد أكؿ مؤتمر في عاـ 

بعنكاف"التكحيد المحاسبي كالتكامؿ االقتصادم"، كقد شكؿ المؤتمر لجنة لمتحقيؽ في إمكانية  1953

                                                           

. 283محمد المبركؾ أبك زيد، مرجع سبؽ ذكره، ص 1 
مرجع ربية لمتنمية اإلدارية، تنمية المكارد، المنظمة العك ي الحسابات في قرارات اإلدارة دكر المحاسبيف كمراقب 2

 .16سبؽ ذكره ص 
.كؾ أبك زيد، نفس المرجع السابؽ، نفس الصفحةمحمد المبر   3 
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سبي أكركبي، حيث كاف ينظر إلى الدليؿ المحاسبي بأنو كسيمة لتكافؽ الممارسات، كضع دليؿ محا

بدأ اإلتحاد بإصدار  1966تـ تكسع دائرة الدكؿ األعضاء بشكؿ كبير، كفي عاـ  1963كفي عاـ 

مجمة االتحاد األكركبي، كتعتبر اإلصدارات أساسا لمدكؿ األكربية، كمف خالؿ ذلؾ ساعدت في 

 1ات المحاسبية بيف دكؿ األعضاء.تقميص االختالف

 1977في عاـ الجمعية تتأسس :AFAجمعية أمـ جنكب شرؽ آسيا التحاد المحاسبيف  .ج 

مف الييئات المحاسبية في رابطة دكؿ جنكب شرؽ آسيا، كالتي كانت عندئذ: اندكنيسيا، ماليزيا، 

أصدرت  1980كفي أكؿ معايير محاسبية،  تأصدر  1979الفمبيف، سنغافكرة كتايالند، كفي عاـ 

مكممة لتمؾ الجيكد التي تقكـ بيا لجنة المعايير  تعتبر جيكد الجمعيةك  أكؿ معايير مراجعة،

لية  كاإلتحاد الدكلي لممحاسبيف فيي تعمؿ عمى تعديؿ معايير المحاسبة بما يتالئـ المحاسبية الدك 

2كاحتياجات المنطقة.
 

مف أكثر مف  1957التحاد عاـ تأسس ا :CAPAإتحاد محاسبي آسيا كالمحيط اليادم  .د 

دكلة، كييدؼ االتحاد إلى تطكير مينة محاسبية إقميمية متكافقة كذات  20ىيئة محاسبية مف  28

معايير متجانسة، كيعمؿ االتحاد مع لجنة معايير المحاسبة الدكلية كاإلتحاد الدكلي لممحاسبيف في 

ا، ككذلؾ أخذ ظركؼ البمداف النامية تسييؿ ميمة كضع معايير محاسبية دكلية مقبكلة قبكال عام

 3بعيف االعتبار عند صياغة معايير المحاسبة كالمراجعة الدكلية.

                                                           

.285محمد المبركؾ أبك زيد، مرجع سبؽ ذكره، ص     1 
 .18، ص 2003، -األردف -، دار كائؿ لمنشر، عماف الشامؿ في مبادئ المحاسبةعبد الستار الكبيسي،  2

.287يد، نفس المرجع السابؽ، صمحمد المبركؾ أبك ز  3 
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تأسست الجمعية العربية لممحاسبيف ASCA: الجمعية العربية لممحاسبيف القانكنييف  .ق 

، كتتككف مف عضكية الييئة المينية العربية، كقد عقد أكؿ مؤتمر ليا في 1965القانكنييف في 

1أكؿ معايير المراجعة. 1970، حيث أصدرت في 1965ـ عا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.287محمد المبركؾ أبك زيد، مرجع سبؽ ذكره، ص   1 
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 IAS/IFRSالمبحث الثاني: معايير المحاسبة الدكلية كاإلبالغ المالي 

شيدت البيئة المحاسبية الدكلية تطكرا ممحكظا، اتسـ باالتجاه نحك تكحيد الممارسات المحاسبية     

ؽ معايير المحاسبة الدكلية، التي تعد بمثابة التكجييات عمى المستكل الدكلي كذلؾ مف خالؿ تطبي

الرسمية التي تحدد كيفية تسجيؿ أنكاع العمميات كاألحداث كالمعمكمات التي ينبغي نشرىا في القكائـ 

المالية كالمالحؽ المرفقة بيا، كىذا مف أجؿ تمكيف مستخدمي التقارير المالية مف اتخاذ قراراتيـ 

كمف خالؿ ىذا   يحقؽ أكبر عائد مف خالؿ ما تحتكيو مف معمكمات جيدة، االستثمارية عمى نحك

المبحث نستعرض ماىية المعايير المحاسبية، لجنة معايير المحاسبية الدكلية، مجمس معايير 

المحاسبية الدكلية، كفي األخير عرض المعايير المحاسبية الدكلية كمعايير التقارير المالية الدكلية 

 ؿ.السارية المفعك 

 المطمب األكؿ: ماىية المعايير المحاسبية

تعزيز االختالفات في الممارسات  قد تأثرت المحاسبة في تطكرىا بالمدخؿ المتبع مما ساىـ فيل    

المختمفة، كما كقد بدا االىتماـ بالمحاسبة الدكلية كالمعايير الدكلية في المحاسبية بيف دكؿ العالـ 

رف الماضي، خاصة مع ظيكر شبح العكلمة كتزايد درجتيا عمى العقكد الثالثة األخيرة مف الق

صالحات السكؽ مف ىنا ظيرت الحاجة  مستكل االقتصاديات المحمية مف خالؿ تبسيط القكاعد كا 

 كبيف معايير المحاسبة الدكلية.  المعايير المعمكؿ بيا عمى المستكل المحمى إليجاد نقطة تالقي بيف
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 المحاسبة أكال: مداخؿ إصدار معايير

المحاسبية كمف يقـك بإصدارىا، حيث تعتمد  لممعاييرتختمؼ البمداف في طريقة إصدارىا       

طريقة اإلصدار أساسا عمى شكؿ الطمب عمى المعمكمات كعممية تنظيـ المحاسبة، عمكما تكجد 

 1أربعة مداخؿ إلصدار معايير المحاسبة في دكؿ العالـ ىي:

الذم يعتمد عمى التشريع في إصدار المعايير المحاسبية، كىذا : . المدخؿ السياسي البحت1 

المدخؿ منتشر في القارة األكركبية عمى كجو التحديد في فرنسا كأمريكا الالتينية، كينتقد استخداـ 

 ىذا المدخؿ ألنو:

 يعتبر أقؿ استجابة لالحتياجات المتغيرة ألنو يتسـ بالبطء؛ .أ 

 ة في بيئة األعماؿ يستغرؽ كقتا؛أف تغير القكانيف لمتطكرات الجديد .ب 

أف جعؿ المعايير مكاكبة لمعصر يتطمب تغيير القكانيف بشكؿ مستمر، كىذا مستحيؿ لعدـ  .ج 

 المركنة العممية في إجراء ذلؾ؛

 عادة ما يركز القانكف عمى العمكميات كليس عمى المفردات أك المككنات؛ .د 

 يتأثر التشريع باالعتبارات السياسية؛ .ق 

يتـ إصدار المعايير عف طريؽ المحاسبيف المينييف أنفسيـ،  كبمقتضاهني الخاص: المدخؿ المي. 2

كينتشر ذلؾ في الكاليات المتحدة األمريكية، حيث يتميز ىذا المدخؿ في إصدار المعايير بدرجة 

 عالية مف المركنة كالسرعة المناسبة في التعديؿ لمكاكبة االحتياجات المتغيرة.
                                                           


 لمكحدة المحاسبية القكائـ مف محدد بعنصر كيتعمؽ معينة محاسبية ىيئة تصدره مكتكب بياف عف : عبارةالمعيار 

 في كالمعالجة التصرؼ كيفية أك كالعرض لمقياس المناسبة الكسيمة تحديد يتـ كبمكجبو أعماليا، كنتائج االقتصادية
 المستكل عمى عاما قبكال المعيار ىذا يمقى ما عادة الكحدة، لتمؾ المركز كعرض األعماؿ نتائج لتحديد العنصر ىذا

  .الدكلي أك اإلقميمي أك المحمي
.  321-320أميف السيد أحمد لطفي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص   1 
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كفقا ليذا المدخؿ يقـك بإصدار المعايير  القطاع العاـ كالخاص:. المدخؿ المختمط بيف 3

المحاسبية منظمة مف القطاع الخاص تعمؿ كمنظـ عاـ كتقكـ الحككمة بدعميا كااللتزاـ بتطبيؽ ما 

 يصدر عنيا مف تعميمات.

طبقا ليذا المدخؿ يقكـ بإصدار معايير المحاسبة خميط مف القطاع العاـ . المدخؿ المزدكج: 4

لخاص بجانب مجمكعات حككمية كغيرىا، كىذا النكع منتشر في الياباف، حيث تقـك الحككمة كا

بتشكيؿ مجمس استشارم لمحاسبة منشآت األعماؿ يتككف مف أعضاء مف الجامعات كالصناعة 

 كالحككمة كالمحاسبيف القانكنييف.

 ثانيا: أىمية المعايير المحاسبية

ىتماـ كبير مف قبؿ مفكرم المحاسبة، فيناؾ شبو اتفاؽ حظي مكضكع المعايير المحاسبية با   

فيما بينيـ عمى أىميتيا كضركرة كجكدىا، كفي ىذا الصدد قدـ الباحثكف الكثير مف المبررات التي 

 1تؤكد عمى أىمية المعايير المحاسبية كالتي يمكف حصرىا في بعض النقاط التالية:

نظيـ الممارسة المحاسبية، إذ يؤدم غياب تساىـ المعايير المحاسبية في عممية ضبط كت.1

الممارسة المحاسبية إلى المجكء إلى االجتياد الشخصي، كما قد يصاحب ذلؾ مف عدـ المكضكعية 

 في اختيار السياسات المحاسبية المستخدمة؛ 

كجكد إطار مكضكعي مف المعايير المحاسبية تحكـ القياس كالتكصيؿ، يضمف تحقيؽ التكازف .2

 ح المختمفة لفئات متعددة مف المستخدميف مف ناحية كالمصمحة العامة مف ناحية أخرل؛بيف المصال

                                                           
، مذكرة ماجستير، ايير المحاسبة الدكلية كأثره عمى جكدة المعمكمةاإلفصاح المحاسبي في ظؿ معصبايحي نكاؿ، 1

 .46، ص 2010، 3جامعة الجزائر
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إف االعتماد عمى المعايير المحاسبية لو أىمية كبيرة كضركرية في ظؿ قصكر النظريات الحالية .3

 لممحاسبة بشأف معالجة تعدد البدائؿ المحاسبية عمى مستكل المؤسسة االقتصادية؛

ير المحاسبية تساعد المينييف كتحدد ردكد أفعاليـ في ظركؼ معينة، كتعتبر إف كجكد المعاي.4

 كذلؾ دفاع عف كجكد تدخالت أك إشرافات مف أطراؼ خارجية؛

 1كلذلؾ فإف غياب المعايير المحاسبية سكؼ يؤدم حتما إلى: 

 استخداـ طرؽ محاسبية قد تككف غير سميمة؛ .أ 

 إعداد قكائـ مالية كيفية )حسب الرغبة(؛ .ب 

 تالؼ األسس التي تحدد كتعالج العمميات كاألحداث المحاسبية؛اخ .ج 

 صعكبة اتخاذ القرارات مف قبؿ المستفيديف ككذلؾ الدارسيف كغيرىـ. .د 

 ثالثا: محاكالت كضع معايير محاسبية عمى المستكل الدكلي

ت إف محاكالت كضع معايير عمى المستكل الدكلي قد بدأ مع بدايات القرف الحالي حيث بدأ      
، التي تعتبر مف أىـ العكامؿ التي سيمت تفعيؿ النقاش كالتحاكر تعقد المؤتمرات الدكلية لممحاسبة

التي نستعرض أىميا في الجدكؿ رقـ  بيف الدكؿ حكؿ االختالفات في الممارسة المحاسبية بينيا، ك
(1-1:) 

 (: أىـ المؤتمرات الدكلية لممحاسبة1-1الجدكؿ رقـ)

 كصؼ المؤتمر   مؤتمرمكاف انعقاد ال السنة

سانت لكيس بكالية  1994
 )ك.ـ.أ(ميسكرم

ىذا المؤتمر حكؿ إمكانية تكحيد القكانيف المحاسبية بيف  قد دار البحث في 
 الدكؿ.

اليات ك ال ،باإلضافة إلىتقريبا أكركبا دكؿ كؿ مف مندكبكف المؤتمر حضر أمسترداـ )ىكلندا( 1996
 .الالتينيةكأمريكا  ككندا المتحدة األمريكية

                                                           

le 05/01/2014) www.acc4arab.com(consulté 
1
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قدمت فيو ثالثة أبحاث رئيسية كىي: االستيالؾ كالمستثمر، االستيالؾ  نيكيكرؾ)ك.ـ. أ( 1999
عادة التقكيـ، السنة التجارية أك الطبيعية.  كا 

مندكبا عنيا باإلضافة إلى  99منظمة محاسبية عينت  49شاركت فيو  لندف)المممكة المتحدة( 1955
 99د بمغ عدد الدكؿ التي مثمت في المؤتمر زائرا مف الخارج، كق 79حضكر 
 دكلة.

برليف )ألمانيا  1958

 االتحادية(

 مشاركا مف باقي أنحاء العالـ. 939كفدا فضال عف  599شارؾ فيو 

ػؿ في المؤتمر  لندف)المممكة المتحدة( 1939 مف المنظمات التي رعت  1439عضك مف بينيـ  9319ُسجِّ

 ، كالباقي مف دكؿ أخرل.دكؿ الككمنكلثمف  196المؤتمر في بريطانيا ك

 1639دكلة كحضره 49منظمات محاسبية مف  194لقد شارؾ في المؤتمر  )ىكلندا(أمسترداـ 1937

 عضكا مف البمد المضيؼ ىكلندا.1999زائرا مف الخارج، ك

مف دكؿ 9191عضكا مف الكاليات المتحدة باإلضافة إلى  1697كقد حضره  نيكيكرؾ 1962

 بحثا. 43دكلة كقدـ فيو  48منظمة يمثمكف  85ارؾ فيو أخرل، كش

 ػػػػػػػػ باريس )فرنسا(. 1967

 دكلة. 39مندكبا مف  4547حضره  باريس)فرنسا( 1972

 كقد حضره مندكبكف عف أكثر مف مائة دكلة مف دكؿ العالـ. ألمانيا االتحادية 1977

 ػػػػػػػػ المكسيؾ 1982

 ػػػػػػػػ طككيك )الياباف(. 1987

                                                           
 مف كاليات اإلمبراطكرية البريطانية سابقا  مستقمة، جميعيادكلة  53ضـ ي عبارة عف إتحاد ي: ىدكؿ الككمنكلث

المكزمبيؽ كركاندا، تتشاكر كتتعاكف فيما يتعمؽ بالمصالح المشتركة لشعكبيا، كالتركيج لمتفاىـ عمى الصعيد باستثناء 
 الدكلي.
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الكاليات المتحدة  1992

 األمريكية

ككاف مكضكع المؤتمر "دكر المحاسبيف في اقتصاد شامؿ"، شارؾ فيو نحك 
مندكبا مف مختمؼ  9699دكلة كحضره نحك  78ىيئات محاسبية مف  196

أنحاء العالـ، كلـ تغب المشاركة العربية عف المؤتمر التي تمثمت بكفكد مف: 
ر كالسعكدية، برعاية االتحاد الدكلي لبناف، سكريا، الككيت، مص

، حيث استضافتو ثالث منظمات محاسبية أمريكية  IFACلمحاسبيف
كجمعية المحاسبيف  AICPAىي:مجمع المحاسبيف األمريكية 

 .IIAكجمعية المراجعيف الداخمية  IMAاإلدارييف

 ػػػػػػػػ المكسيؾ 1997

( عنكانا تدرجت مكضكعاتو مف حكارات 99)تمت مناقشة حكالي تسعيف  ىكنغ ككنغ )الصيف( 2002
ساخنة مثؿ: الشمكلية كأخالقيات المينة إلى أثر اقتصاد المعرفة عمى مينة 

 المحاسبة.

 اسطنبكؿ 2006

 ) تركيا(

عقد تحت شعار: تحقيؽ النمك كاالستقرار االقتصادم العالمي، كمساىمة 
نحاء العالـ، المحاسبة في تطكير األمـ كاستقرار أسكاؽ رأس الماؿ في أ

 كدكر المحاسبيف في عممية التقييـ في المشركعات.

 ، متاح عمى المكقع،مقدمة عف معايير المحاسبة الدكلية مأمكف حمداف، المصدر: 

 )www.kantakji.com/righ/files/accountancy/hi.doc(، خ اإلطالع:تاري 

55/51/2514. 

أسفرت ىذه المؤتمرات التي كانت نتيجة الضغكط المتزايدة مف مستخدمي القكائـ المالية،  لقد     

مف مساىميف كمستثمريف كدائنيف كنقابات كاتحادات تجارية كمنظمات دكلية كجمعيات حككمية 

ة كتييئة المناخ الالـز كأجيزة حككمية عف تشكيؿ عدة منظمات استيدفت كضع المعايير الدكلي

http://www.kantakji.com/righ/files/accountancy/hi.doc
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، كاإلتحاد الدكلي IASCلتطبيؽ ىذه المعايير، كأىـ ىذه المنظمات لجنة معايير المحاسبة الدكلية 

 IFAC.1لممحاسبيف 

  IASCالمطمب الثاني: لجنة معايير المحاسبة الدكلية

مستقؿ يتكفؿ  بعد محاكلة عدة ىيئات لتحقيؽ التكافؽ المحاسبي الدكلي، برزت فكرة إنشاء جياز    

بإعداد معايير محاسبية ذات طابع دكلي، تمثؿ في لجنة معايير المحاسبة الدكلية، التي تعتبر مف 

أكثر المؤسسات المحاسبية المينية الدكلية نشاطا في مجاؿ المحاسبة، لذلؾ سنحاكؿ مف خالؿ ىذا 

 المطمب التطرؽ إلى نشأتيا كتطكرىا التاريخي إلى غاية إعادة ىيكمتيا.

 IASCأكال: نشأة لجنة معايير المحاسبة الدكلية

، نتيجة التفاؽ تـ بيف الييئات المينية 1975أنشأت لجنة معايير المحاسبة الدكلية في عاـ    

القائمة في عشر دكؿ كىي: استراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، الياباف، المكسيؾ، ىكلندا، المممكة 

كصؿ عدد الييئات المينية التي  9999األمريكية، كحتى عاـ المتحدة، ايرلندا كالكاليات المتحدة 

دكلة، كتعتمد لجنة معايير  194ىيئة تنتمي إلى  139تمثؿ لجنة معايير المحاسبة الدكلية 

المحاسبة الدكلية عمى سياسة تقضي أف يككف التعييف لعضكية الييئة شامال لممثميف عف ثالثة 

 2بمداف نامية عمى األقؿ.

عمى إيراداتيا مف بيع منشكراتيا، كما تتمقى دعما ماليا مف االتحاد الدكلي  IASCتحصؿ     

لممحاسبيف كبعض المؤسسات المحاسبية كمؤسسات التدقيؽ الكبرل، كتدار أعماؿ المجنة مف قبؿ 

مجمس يمثؿ ثالثة عشرة دكلة يعينيـ االتحاد الدكلي، باإلضافة إلى ممثميف عف لجنة التنسيؽ 
                                                           

.106حسيف القاضي، مأمكف حمداف، مرجع سبؽ ذكره، ص 1 
-عماف، مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع، معايير المحاسبة الدكلية كاإلبالغ الماليأحمد محمد أبك شمالة، 2

 . 09، ص2010األردف، 
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تكلت المجنة  FASB،1ت المحمميف المالييف كىيئة معايير المحاسبة المالية في أمريكا الدكلي لجمعيا

، ثـ تـ 9999معيار لغاية نياية عاـ  41، حيث أصدرت  (IAS)كضع المعايير المحاسبية الدكلية

لغاء البعض منيا فانخفض عددىا إلى معيارا سارية  28دمج بعض المعايير في معايير أخرل كا 

ىك صياغة المعايير  (IASC)، كاف اليدؼ مف كراء إنشاء ىذه المجنة1/19/9914لغاية 

 2األساسية ذات القبكؿ العاـ كذلؾ عف طريؽ:

تككيف كنشر معايير محاسبية دكلية متعارؼ عمييا مف أجؿ إتباعيا في إعداد القكائـ المالية  .1

 لغرض االتساؽ كاالنسجاـ كالتماثؿ في المعالجات المحاسبية؛

قبكؿ العالمي ليذه المعايير المحاسبية كالعمؿ بشكؿ عاـ عمى تحسينات المحاسبة تشجيع ال .2

الدكلية كاإلجراءات المتعمقة بعرض القكائـ المالية.كيتـ تحقيؽ اليدفيف الرئيسييف السابقيف 

المعايير المحاسبية الدكلية  مف خالؿ أعضاء المجنة، الذيف يعممكف عمى إصدار كنشر

 3يمي: إلييا كأف يبذلكا عنايتيـ الخاصة لتحقيؽ ما بالدكؿ التي ينتمكف

التأكد مف أف القكائـ المالية المنشكرة أعدت كعرضت بما يتفؽ مع معايير المحاسبة  .أ 

 الدكلية كاإلفصاح عف حقيقة ىذه المطابقة؛

إقناع الحككمات كالمؤسسات كالجيات المعنية بصياغة المعايير، بأف القكائـ المالية  .ب 

 ب أف تككف مطابقة لمعايير المحاسبة الدكلية مف جميع النكاحي؛المنشكرة، يج

                                                           

.107حسيف القاضي، مأمكف حمداف، نفس المرجع السابؽ، ص  1 
، 116، مجمة المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف، العدد ، معايير المحاسبة الدكلية كىيمنة العكلمةنعيـ دىمش2

 . 08، ص 2001
. 50صبايحي نكاؿ، مرجع سبؽ ذكره، ص 3 
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إقناع الييئات الرسمية المشرفة عمى أسكاؽ الماؿ كالمؤسسات التجارية كالصناعية  .ج 

بضركرة إلزاـ الكحدات الخاضعة إلشرافيا أك التابعة ليا بتطبيؽ معايير المحاسبة 

 الدكلية مع اإلفصاح عف مدل تنفيذ ىذا االلتزاـ؛

 إقناع مراجعي الحسابات الخارجييف بالتحقؽ مف مدل قياـ المؤسسات بإتباع معايير  .د 

 المحاسبة الدكلية عند إعداد كتجييز القكائـ كالبيانات المالية؛

 العمؿ عمى اكتساب الدعـ الدكلي لقبكؿ كتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية.   .ق 

 (IASC)ثانيا: تطكر لجنة معايير المحاسبة الدكلية 

عرفت لجنة معايير المحاسبة الدكلية مراحؿ ىامة في تطكرىا منذ نشأتيا إلى إعادة ىيكمتيا سنة 

 (:9-1، يمكف تقسيميا إلى ثالث مراحؿ نمخصيا في الجدكؿ رقـ)9991

 (: مراحؿ تطكر لجنة معايير المحاسبة الدكلية2-1الجدكؿ رقـ )

 أىـ األحداث السنة المرحمة
رحم

الم
ػػػػػػ

ألكل
ة ا

 ىػػػػػػػػ

تـ تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدكلية كييئة مستقمة تعمؿ عمى تكحيد الممارسات  1973

 المحاسبية العالمية.

أعضاء مشاركيف إلى عضكية المجنة، يتعمؽ األمر بػ: بمجيكا، اليند، 6انضـ  1974

( 1قـ)إسرائيؿ، نيكزلندا، باكستاف، زمبابكم. كتـ إصدار المعيار المحاسبي الدكلي ر 

 الخاص باإلفصاح عف السياسات المحاسبية.

ؿ محافظك البنكؾ المركزية لمدكؿ العشر الكبرل مشركع إصدار معيار محاسبي  1976 مكَّ

دكلي خاص بالقكائـ المالية لمبنكؾ، كىك ما يعد نقطة ايجابية في مسار تعميـ تطبيؽ 

 المعايير.

الذم أسندت لو ميمة إصدار قكاعد  ،(IFAC)تأسس االتحاد الدكلي لممحاسبيف  1977
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صدار معايير المراجعة الدكلية كرقابة الجكدة، كمناقشة أم تعديؿ  السمكؾ الميني، كا 

 في المكائح التنظيمية لمجنة المعايير الدكلية.

بدأت االىتمامات الدكلية لتكحيد كتكفيؽ المعايير المحاسبية كالبحث عف سبؿ حماية  1984

ر ذلؾ عقدت عدة مؤتمرات دكلية نظمتيا كؿ مف منظمة التنمية المستثمر، كعمى اث

 كالتعاكف، كالجمعية الدكلية لألكراؽ المالية، ككذا ىيئة تداكؿ األكراؽ المالية األمريكية.

 انضـ ممثؿ ىيئة المحمميف المالييف لعضكية مجمس إدارة المجنة الدكلية. 1986

إلى المجمكعة االستشارية  (IOSCO)لعالميةانضمت المنظمة الدكلية لمبكرصات ا 1987

لمجنة الدكلية، كىك ما أعطى حافزا لتطكر أعماؿ ىذه األخيرة ككسب صدل عالمي 

 كنكع مف االستقاللية عف االتحاد الدكلي لممحاسبيف.

تكاصؿ الدعـ الدكلي لمجنة بدخكؿ مجمس معايير المحاسبة المالية  1988

 كمالحظ. (FASB)األمريكي

ميزت بانضماـ االتحاد األكركبي إلى المجنة االستشارية، كتـ تقنيف حدكد العالقة بيف ت 1991

 .IASC)كالمجنة ) (IFAC)االتحاد الدكلي لمحاسبيف

 عرضا لدعـ المجنة الدكلية. (FASB)قدـ مجمس معايير المحاسبة المالية األمريكي 1991

 

يػػة
ثػان

  ال
مػػة

رحػ
الم

 

معيار مف معايير المجنة الدكلية، كما  14لية لمبكرصات العالمية أقرت المنظمة الدك  1994

معايير دكلية، في حيف كافؽ البنؾ 5(SEC)قبمت ىيئة تداكؿ األكراؽ المالية األمريكية

 الدكلي عمى تمكيؿ مشركع بإصدار معيار خاص بالمحاسبة الزراعية.

ككذا لجنة (OMC)ارة العالميةطالب الككنغرس األمريكي ككزراء التجارة لمنظمة التج 1996

البكرصة االسترالية بضركرة العمؿ عمى إنجاح االنتياء مف المعايير الدكلية، كتقريب 

الدكلية، كقد قامت المجنة بالعمؿ عمى إيجاد معيار محاسبي  المعايير المحمية مف

دكلي" لممخصصات" بالتعاكف مع مجمس معايير المحاسبة البريطاني.كما بدأ العمؿ 

معيار دكلي لممشتقات المالية، ليتفؽ مع طبيعة المنتجات المشتقة في البكرصات  عف
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 األكركبية بطمب مف منظمة االتحاد األكركبي.

 

1998 

أصدرت كؿ مف بمجيكا، فرنسا، ألمانيا، قكانيف تسمح لمشركات الكبرل استخداـ 

ة ليصبح عدد المعايير الدكلية، كعرفت نفس السنة دخكؿ أعضاء جدد لمجنة الدكلي

 دكلة.199أعضائيا حكالي 

تكاصؿ الدعـ الدكلي لما تصدره المجنة مف معايير مف طرؼ كزراء مالية الدكؿ  1999

الصناعية السبعة، المنظمة األكركبية لمخبرة االستشارية، ىيئات المراجعة كالمحاسبة 

 لمدكؿ األكركبية كاآلسيكية.

2111 

 

 

ي عمى قانكف يمـز المؤسسات المدرجة في البكرصات عرفت مصادقة البرلماف األكركب

، كمدد األجؿ 9993األكركبية تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية في أجؿ أقصاه سنة 

لممؤسسات التي تطرح سندات فقط، كما أبدت منظمة البكرصات  9997إلى سنة 

ر معيار، كىك ما يعد تأكيدا قاطعا عمى مصداقية معايي 59العالمية قبكليا لػ

(IASC).كدعما قكيا لمعمؿ الدكلي ، 

ثػػػة
ثػالػ

  ال
مػػة

رحػ
الم

 
كبديؿ  (IASB)تـ إعادة ىيكمة المجنة ك اعتماد مجمس معايير المحاسبة الدكلية 2111

لمجنة، لتصبح المعايير المصدرة مف طرؼ المجمس تسمى المعايير الدكلية لمتقرير 

 .(IAS) لية، بدؿ مف المعايير المحاسبية الدك (IFRS)المالي

إلى  2113

 اآلف

أم المعايير الدكلية لمتقرير المالي، كذلؾ في  IFRSتـ إصدار أكؿ معيار مف النكع 

ليمثؿ اإلطار النظرم الجديد لمعمؿ المحاسبي الدكلي. عمى أف  9995جكاف  19

تبقى المعايير المحاسبية الدكلية سارية المفعكؿ لحيف تعديميا أك سحبيا مف 

( معيارا لإلبالغ المالي 13خمسة عشر) 9913يتـ إصدار إلى غاية سنة االستعماؿ.ل

 الدكلي.

مجمس معايير المحاسبة الدكلية كييئة منادية لمتكحيد مرزكقي مرزقي، حكلي محمد، : المصدر

 59ك 99، الممتقى العممي الدكلي حكؿ"اإلصالح المحاسبي في الجزائر"، يكمي المحاسبي

 -بتصرؼ-146، ص9991نكفمبر،
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مف خالؿ الجدكؿ أعاله نالحظ أف المرحمة األكلى مف نشاط لجنة معايير المحاسبة الدكلية،    

حاكلت المجنة كسب دعـ دكلي كاسع عمى حساب تكحيد المعامالت المحاسبية، كبعد أف لقيت 

إقباال ال بأس بو انتقمت إلى البحث عف قابمية المقارنة، دعمت ذلؾ بدخكؿ ىيئات محاسبية  

س المحاسبة األمريكي كالمنظمة العالمية لمبكرصات إلى جانبيا، مما سمح ليا باالنتقاؿ إلى كمجم

مرحمة ثانية ىي مرحمة تطكير المعايير المصدرة كالتطبيؽ الكحيد لنشر المعمكمة المالية، كبعد أف 

ساسة لقيت لجنة معايير المحاسبة الدكلية إجماع دكلي أكبر قامت بإصدار معايير تمس جكانب ح

نتجت جراء التطكرات العالمية كالمشتقات المالية، لتنتقؿ بعد ذلؾ إلى مرحمة إعادة الييكمة سنة  

ليحؿ محميا مجمس معايير المحاسبة الدكلية كمسؤكؿ أكؿ عف إصدار المعايير المحاسبية  9991

 الدكلية.

 IASCثالثا: إعادة ىيكمة لجنة معايير المحاسبة الدكلية 

التطكرات التي برزت عمى الساحة المحاسبية الدكلية، نتيجة ازدياد عدد الدكؿ المطبقة لمكاكبة       

إلى  9991سنة (IASC)لمعايير المحاسبة الدكلية، تـ إعادة ىيكمة لجنة معايير المحاسبة الدكلية

"، حيث IASBىيئة مينية محاسبية دكلية جديدة تعرؼ باسـ "مجمس معايير المحاسبة الدكلية

 ". IFRS"معايير اإلبالغ المالي الدكلي ا األخير يصدر معايير محاسبية تسمى باسـأصبح ىذ

 مبررات إعادة ىيكمة لجنة معايير المحاسبة الدكلية .1

مف بيف العكامؿ التي ساىمت في الحاجة إلى مداخؿ جديدة لكضع معايير المحاسبة الدكلية ندرج 

 1ما يأتي:

                                                           
، 2006، تعريب خالد عمي كاجيكا، دار المريخ لمنشر، السعكدية، رية المحاسبةنظريتشارد شركيدر كآخركف، 1

 .49ص
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لية، الذم أدل إلى بذؿ الجيات المشرفة عمى شؤكف النمك السريع في أسكاؽ رأس الماؿ الدك  .أ 

 األكراؽ المالية لجيكد تيدؼ إلى تحقيؽ قدرة أكبر عمى المقارنة في التقرير المالي؛

جيكد المؤسسات العالمية مثؿ منظمة التجارة العالمية، كالييئات اإلقميمية مثؿ االتحاد  .ب 

 شمالية إلزالة الحكاجز أماـ التجارة الدكلية؛األكركبي، كاتفاقية التجارة الحرة في دكؿ أمريكا ال

التأثير المتزايد لمعايير المحاسبة الدكلية عمى متطمبات المحاسبة كممارستيا عمى المستكل  .ج 

 الكطني؛

طمب المستخدميف المتزايد عمى األنكاع الجديدة مف المعمكمات المالية، خاصة مف الدكؿ  .د 

اقتصاد السكؽ، كالدكؿ النامية المتحكلة إلى المتحكلة مف االقتصاد المخطط مركزيا إلى 

 التصنيع حديثا.

كنتيجة ليذا فقد ارتفع الطمب عمى معايير المحاسبة الدكلية ذات الجكدة العالمية، التي تكفر     

الشفافية كقابمية المقارنة، كبالتالي تغير الدكر الذم لعبتو لجنة معايير المحاسبة الدكلية سابقا، حيث 

 بدمج الدكر السابؽ ليا مع الدكر المحفز كالمنسؽ لممبادرات المحمية. بدأت حديثا

 أىـ التغييرات المقترحة إلعادة ىيكمة المجنة .2

 1تـ اقتراح التغييرات التالية إلعادة ىيكمة لجنة معايير المحاسبة الدكلية:

يير ضركرة استبداؿ لجنة التكجيو إلى لجنة لتطكير المعايير، التي يمعب كاضعك  المعا .أ 

المحمية بيا دكرا أساسيا في تطكير معايير المحاسبة الدكلية ليكافؽ عمييا مجمس المجنة، 

عمى أف تككف لجنة تطكير المعايير مسؤكلة كذلؾ عف المكافقة عمى نشر التفسيرات التي 

 تعدىا لجنة التفسيرات القائمة؛

                                                           

.49، نفس املرجع السابق، ص كاجيكاي  ريتشارد شرويدر وآخرون، تعريب خالد عل 1 
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ر، تعمؿ كقناة اتصاؿ يجب مساندة لجنة تطكير المعايير بمجنة استشارية لتطكير المعايي .ب 

مع كاضعي المعايير المحمية غير القادريف عمى المشاركة مباشرة في لجنة تطكير المعايير 

 بسبب محدكدية حجميا؛

 دكلة كمنظمة دكف التقميؿ مف جكدة عممو؛ 25إلى  16يجب تكسيع مجمس المجنة مف    .ج 

يؿ العالـ بالكامؿ، كيقـك يجب استبداؿ المجمس االستشارم الحالي باثني عشر أمينا، لتمث   .د 

 األمناء بتعييف أعضاء لجنة التطكير كالمجمس كلجنة التفسيرات القائمة.

  IASB المطمب الثالث: مجمس معايير المحاسبة الدكلية 

، تكلى مجمس معايير المحاسبة 2001بعد إعادة ىيكمة لجنة معايير المحاسبة الدكلية سنة   

محاسبية الدكلية كالتي أصبحت تسمى المعايير الدكلية إلعداد الدكلية ميمة إصدار المعايير ال

التقارير المالية، كعميو مف خالؿ ىذا المطمب سيتـ عرض أىداؼ مجمس معايير المحاسبة 

 الدكلية كىيكمو باإلضافة إلى مسار إصدار المعايير الدكلية.

 IASBأكال: أىداؼ مجمس معايير المحاسبة الدكلية 

 1س معايير المحاسبة الدكلية فيما يمي:تتمثؿ أىداؼ مجم  

مجمكعة مف المعايير المحاسبية عالية الجكدة مفيكمة كقابمة لمتنفيذ، األمر الذم إصدار   .1

 ،المالية معمكمات مالية ذات جكدة عالية شفافة كقابمة لممقارنة القكائـيتطمب نشر في 

المستخدميف عمى اتخاذ  العالمية كغيرىـ مف المالية األسكاؽ فيلمساعدة المشاركيف 

 قرارات االقتصادية؛ ال

 ؛كالتنفيذ الصاـر لتمؾ المعايير المعايير المحاسبية تشجيع استخداـ  .2

                                                           

 
1
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/que_sont_les_ias_if

rs/preface_ des normes, consulté le 06/08/2014. 

http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/que_sont_les_ias_ifrs/preface_
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/que_sont_les_ias_ifrs/preface_
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/que_sont_les_ias_ifrs/preface_
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لتحقيؽ التقارب بيف معايير  المحميةاضعي المعايير المحاسبية ك العمؿ بنشاط مع   .3

  IAS/IFRS.المعايير المحاسبة الدكلية ك المحميةالمحاسبة 

 IASBمعايير المحاسبة الدكلية ثانيا: ىيكؿ مجمس 

 ، الييئات التالية:IASBلقد تمخض عف القانكف التأسيسي لمجمس معايير المحاسبة الدكلية 

1أعضاء كالتالي: 06يتككف مف  مجمس المراقبة: .1
 

 عضك عف المجنة األكركبية؛ -

 رئيس لجنة الخدمات المالية ) الياباف(؛ -

 ؛SECلجنة األكراؽ المالية األمريكية  -

 ؛IOSCO ة األسكاؽ الطارئة لممنظمة الدكلية لمفكضية األكراؽ المالية لجن -

 لجنة بازؿ لمراقبة البنكؾ ) عضك مراقب بدكف حؽ التصكيت(؛ -

 2كما تشمؿ األىداؼ كالمسؤكليات الخاصة بمجمس المراقبة فيما يمي:

 IFRS-Fاـ المشاركة في تعييف أعضاء مجمس األمناء كالمكافقة عمى تعيينيـ استنادا إلى نظ -

 ك اإلشراؼ عمييـ؛

 تقديـ االستشارات إلى مجمس األمناء كاستالـ التقرير السنكم منيـ؛ -

 .IFRS-Fمف خالؿ  IASBإحالة المكاضيع المقترحة عف اإلبالغ المالي إلى مجمس  -

كىي مؤسسة مستقمة ذات : (IFRS-FOUNDATION)مؤسسة معايير التقارير المالية  .2

عضكا مف األمناء  22، تتشكؿ مف 2001مارس طابع غير ربحي، تأسست في 
                                                           

"، مطبعة جامعة قاصدم مختصر المعايير المحاسبية الدكلية خالد جماؿ الجعارات، مطبكعة جامعية بعنكاف" 1
 .  11، ص2014مرباح كرقمة، الجزائر، 

  .11"، مرجع سبؽ ذكره، صمختصر المعايير المحاسبية الدكلية خالد جماؿ الجعارات، مطبكعة جامعية بعنكاف" 2
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(Trustees)،كيشترط في تركيبة 1، يعينكف لمدة ثالث سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة

األعضاء أف تككف ممثمة لألسكاؽ المالية العالمية، كالتنكع في األصكؿ الجغرافية لممينة 

2لضماف كجكد تمثيؿ دكلي عريض، كيتكزعكف كما يمي:
 

 ف أمريكا الشمالية؛أعضاء م 06 -

 أعضاء مف أكركبا؛ 06 -

 أعضاء مف آسيا )منطقة المحيط اليادم(؛ 06 -

 عضك مف أمريكا الجنكبية؛ 01 -

 عضك مف إفريقيا؛ 01 -

 أعضاء مف أم منطقة في العالـ، لتحقيؽ التكازف الجغرافي العالمي. 02 -

 3تتمثؿ المياـ الرئيسية لألمناء فيما يمي:

 لمحاسبة الدكلية كصياغة عقكد خدمتيـ كمعايير أدائيـ؛تعييف أعضاء مجمس معايير ا -

، ككذا (IFRIC)تعييف أعضاء لجنة تفسيرات المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية  -

 ؛(SAC)أعضاء المجمس االستشارم

، (IASB)المراجعة السنكية إلستراتيجية مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدكلية كالمجمس -

 يا؛كدراسة مدل فعاليت

 البحث عف التمكيؿ الالـز لسير أنشطة المؤسسة؛ -

                                                           
1  Pascal Barneto, Normes ifrs- Application Aux Etats Financiers-, Dunod, Paris, 2 èMe 

Edition, 2006, P25. 
، الدار الجامعية، تطبيؽ معايير التقارير المالية الدكلية الحديثة دليؿ المحاسب إلىطارؽ حماد عبد العاؿ، 2

 . 37، ص 2556، اإلسكندرية
3  Pascal Barneto, idem, P 25. 
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مراجعة المسائؿ اإلستراتيجية التي تؤثر عمى معايير المحاسبة كتعزيز المؤسسة كعمميا،  -

باإلضافة إلى تعزيز التطبيؽ الدقيؽ لمعايير المحاسبة الدكلية، كالمعايير الدكلية إلعداد 

 التقارير المالية.

ىك ىيئة خاصة لمتكحيد المحاسبي الدكلي، يقع : (IASB)كلية مجمس معايير المحاسبة الد .3

عضكا يتـ تعيينيـ  16، كيتشكؿ مف (IASC-F)مقره في لندف، كىك يعمؿ تحت إشراؼ 

بناءا عمى خبراتيـ ككفاءتيـ، يعيف أحدىـ كرئيس كاثناف كنكاب لمرئيس، كىـ مكزعيف جغرافيا 

1كما يمي:
 

 أعضاء مف آسيا؛ 04 -

 كبا؛أعضاء مف أكر  04 -

 عضك مف أمريكا الجنكبية؛ 01 -

 أعضاء مف أم منطقة في العالـ لتحقيؽ التكازف الجغرافي العالمي.  02 -

سنكات قابمة لمتجديد مرة  3ىذا كيتمقى جميع أعضاء المجمس أجكرا نظير أعماليـ، كيعينكف لمدة  

  2 كاحدة، كيضطمع المجمس بالمياـ الرئيسية التالية:

معايير محاسبية قابمة لمفيـ كعالية الجكدة، كيمكف تطبيقيا في العالـ إعداد لمصالح العاـ،  .أ 

بأسره، كتسمح بإعداد قكائـ مالية تزكد مستخدمييا بمعمكمات عالية الجكدة، صادقة كقابمة 

 لممقارنة، كتسمح ليـ باتخاذ قراراتيـ االقتصادية؛

 ترقية استعماؿ كتطبيؽ ىذه المعايير عمى مستكل العالـ؛ .ب 

                                                           
  .11"، مرجع سبؽ ذكره، صمختصر المعايير المحاسبية الدكلية خالد جماؿ الجعارات، مطبكعة جامعية بعنكاف" 1
، مرجع سبؽ ذكره، الدكلية المحاسبي لممؤسسات في ظؿ أعماؿ التكحيد أىمية إصالح النظاـمداني بف بمغيث،  2

 .135ص
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مى التقريب بيف المعايير المحاسبية الكطنية كالدكلية، مف أجؿ الحصكؿ عمى حمكؿ العمؿ ع .ج 

 عالية الجكدة.

ىذه المجنة مسؤكلة عف : (IFRIC)لجنة تفسيرات المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية .4

تفسير كيفية تطبيؽ المعايير الدكلية كتنشر تفسيراتيا عف كيفية طريقة المحاسبة عف مسائؿ 

عندما تككف المعايير ال تشمؿ تكجييا معينا إلزاميا مع كجكد  IFRSمعينة بمقتضى تطبيؽ 

المصدرة في ظؿ  SICمخاطرة " ممارسات محاسبية مختمفة كغير مقبكلة " ككؿ تفسيرات 

IASC  أخذ بيا مجمس معايير المحاسبة الدكليةIASB.1  كلجنةIFRIC  14مككنة مف 

  2عالـ مكزعة كما يمي: مف مناطؽ مختمفة في العضكا 

 أعضاء مف أكركبا؛ 58 -

 أعضاء مف أمريكا الشمالية؛ 53 -

 أعضاء مف آسيا ) الصيف، الياباف كاليند(. 53 -

 تغيير معايير التقارير المالية الدكلية كمعالجة المشاكؿ التطبيقية؛ -كما تتمثؿ أىداؼ المجنة في:

 ؛IFRICإصدار التفسيرات -

 .IASBى المجمس رفع تقاريرىا إل -       

                                                           
1
، 2009، الجزء الثاني، الدار الجامعية، اإلسكندرية، دليؿ استخداـ معايير المحاسبةطارؽ حماد عبد العاؿ،   

  .30ص
2
نفس المرجع السابؽ، "، مختصر المعايير المحاسبية الدكلية خالد جماؿ الجعارات، مطبكعة جامعية بعنكاف" 

  .11ص
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 IASBيترأس الفريؽ عضك مف مجمس فريؽ تطبيؽ معيار المنشآت الصغيرة كالمتكسطة:  .5

 1عضك مكزعيف كما يمي:22كيتككف مف 

 مف إفريقيا؛ 54 -

 مف آسيا؛ 52 -

 مف أكركبا؛ 56 -

 مف أمريكا الشمالية؛ 53 -

 مف أمريكا الجنكبية؛ 56 -

 افي.مف منطقة أخرل في العالـ لتحقيؽ التكازف الجغر  51 -

 كما تتمثؿ أىداؼ كمسؤكليات فريؽ تطبيؽ معيار المنشآت الصغيرة كالمتكسطة فيما يمي:

 ؛كمعالجة المشاكؿ التطبيقية IFRS FOR SMESتبني المسؤكلية عف تطبيؽ معيار  -

 ؛IFRS FOR SMESمعالجة المكاضيع التي تنتج عف تطبيؽ معيار  -

 .IASBرفع تقاريرىا إلى مجمس  -

عضك،  47يتشكؿ المجمس في الكقت الحاضر مف : (SAC)لممعاييرالمجمس االستشارم  .6

حيث يكفر المجمس االستشارم لممعايير أداة اتصاؿ رسمية لممجمكعات كاألفراد الراغبيف في 

2إلى: (SAC)إعداد التقارير المالية كما ييدؼ المجمس
 

 ات عممو؛فيما يتعمؽ بأكلكي (IASB) تقديـ المشكرة لمجمس معايير المحاسبة الدكلية .أ 

                                                           
1
  .11"، مرجع سبؽ ذكره، صمختصر المعايير المحاسبية الدكلية خالد جماؿ الجعارات، مطبكعة جامعية بعنكاف"  

2
دكرية صادرة عف جمعية المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية متضمنة معايير المحاسبة الدكلية كالتفسيرات،   

   . 06، ص 2010، األردف، ف القانكنييفالمجمع العربي لممحاسبي
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حكؿ مضاميف كآثار المعايير المقترحة  (IASB) إعالـ مجمس معايير المحاسبة الدكلية .ب 

 بالنسبة لمستخدمي كمعدم القكائـ المالية؛ 

 IASC كمف خالؿ ما سبؽ يمكف تكضيح الفركؽ األساسية بيف لجنة معايير المحاسبة الدكلية

 1فيما يمي: IASBكمجمس معايير المحاسبة الدكلية

ليس لو عالقة خاصة بمينة المحاسبة الدكلية، كبدال مف  IASBفإف  IASCخالؼ عمى -

يحكمو مجمكعة أمناء مف مختمؼ المناطؽ الجغرافية كالكظيفية، الذيف ىـ  IASBىذا فإف 

 مستقمكف عف مينة المحاسبة؛

ىـ أفراد معينكف عمى أساس الميارة  IASBفإف أعضاء  IASCعمى خالؼ أعضاء  -

ات السابقة بدال مف أف يككنكا ممثميف لجيات محاسبة كطنية معينة أك الفنية كالخبر 

 منظمات أخرل؛

الذم كاف يجتمع فقط حكالي أربع مرات في السنة، فإف مجمس  IASCعمى خالؼ -

معايير المحاسبة الدكلية يجتمع عادة مرة كؿ شير، كذلؾ فإف عدد الفريؽ الفني كالتجارم 

 بمجنة معايير المحاسبة الدكلية السابقة. قد زاد مقارنة IASBكالعامميف مع

الذم يكضح الييكؿ التنظيمي لمجمس معايير المحاسبة الدكلية  (9-1رقـ)كيمكف إدراج الشكؿ 

 كالييئات المتفرعة عنو كما يمي:

 

 

                                                           
، الجزء األكؿ، الدار دليؿ تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية كالمعايير العربية المتكافقة معيا طارؽ حماد عبد العاؿ،1

 . 18، ص2558الجامعية، اإلسكندرية، 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 IASB(: ىيكؿ مجمس معايير المحاسبة الدكلية 2-1الشكؿ رقـ)

www.iasb.org : Source 

 

 مجمس المراقبة

 ف أعضاء مجمس األمناء كاإلشراؼ عمييـتعيي

 مؤسسة مجمس معايير المحاسبة الدكلية

 تعييف، اإلشراؼ، مراجعة الفعالية، التمكيؿ

 IASB مجمس معايير المحاسبة الدكلية

كضع جدكؿ األعماؿ الفنية، المكافقة عمى 

 المعايير كمسكدات العرض كالتفسيرات

 االستشارم IFRS مجمس

SAC 

 IFRICلجنة التفسيرات 

 SMEفريؽ تطبيؽ 

 
 تعييف  

 يرفع تقاريره

 يقدـ المشكرة

http://www.iasb.org/
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 ثالثا: مسار إصدار المعايير المحاسبية الدكلية

تتميز المعايير المحاسبية الدكلية بالمركنة كقابمية التعديؿ كالتغيير استجابة لمتغيرات البيئية،       

دات ساحة األعماؿ في البيئة الدكلية، فإصدار المعايير كتحديثيا عبارة عف عممية مستمرة لمستج

حيث تيتـ عممية إصدار المعايير المحاسبية عادة بحؿ المشاكؿ التي يتـ طرحيا مف قبؿ المجمس 

(IASB) أك أعضاء الييئة، أك الييئات التي تربطيا عالقات معيا، كيتبع عممية إصدار المعايير ،

 1المحاسبية المسار التالي: 

حات، يقكـ فكج العمؿ بإعداد مشركع نيائي لممعيار، كبعد عرضو كما تتضمنو مف اقترا .1

تحديد طبيعة المشكؿ الذم يتطمب إعداد معيار، ثـ يتـ تشكيؿ فكج عمؿ عمى المجمس 

 يترأسو عضك مف المجمس كيضمو ممثمي ىيئات تكحيد لثالثة دكؿ عمى األقؿ؛

كـ فكج العمؿ باستعراض بعد أف يستعرض مختمؼ المسائؿ المرتبطة بالمشكؿ المطركح، يق .2

أىـ الحمكؿ التي تعتمدىا ىيئات التكحيد الكطنية، ثـ يقكـ بإسقاطيا عمى اإلطار التصكرم 

، كمف ثـ يعرض عمى المجمس أىـ النقاط التي سكؼ يتناكليا عمى شكؿ مخطط (IASC)لػ

 عمؿ؛

أكلي بعد تمقي فكج العمؿ ردا عمى اقتراحاتو مف المجمس، يقكـ بإعداد كنشر مشركع  .3

لممعيار المقترح، يتضمف مختمؼ الحمكؿ المقترحة كالتبريرات المرفقة ليا، بعد مكافقة 

المجمس يتـ تكزيع المشركع بشكؿ كاسع إلثرائو، ثـ الحصكؿ عمى الردكد خالؿ فترة ستة 

 أشير عادة؛

                                                           
، مرجع سبؽ ذكره، الدكلية أىمية إصالح النظاـ المحاسبي لممؤسسات في ظؿ أعماؿ التكحيد ني بف بمغيث،امد 1

 . 134ص
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بعد تمقي الردكد يقكـ فكج العمؿ بتحرير الكثيقة النيائية، التي تتضمف إعالف المبادئ  .4

 كيعرضيا عمى المجمس لممصادقة؛

بعد مصادقة المجمس يقكـ فكج العمؿ بإعداد مشركع معيار في شكؿ مذكرة  .5

(، يتـ نشرىا إلثرائيا كتمقي الردكد عمييا ) خالؿ فترة شير(، Exposure Draftإيضاح)

 ( األعضاء؛2/3بعد أف يككف قد صادؽ عمييا المجمس بأغمبية ثمثي )

( أعضاء 3/4يعتمد ىذا المعيار إذا حظي بمكافقة ثالثة أرباع) بعد تمقي كدراسة الردكد .6

 المجمس عمى األقؿ؛

يقكـ المجمس مف حيف آلخر بتشكيؿ لجنة لمراجعة المعايير المحاسبية الحالية، كذلؾ   .7

لتعديميا أك إضافة أك تغيير أم جزء مف أجزائيا لتكاكب التطكرات في المينة كالصناعات 

1كاألنشطة المختمفة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 15أحمد محمد أبك شمالة، مرجع سبؽ ذكره، ص   1 



70 

 

 

( الذم يمخص مسار إصدار المعايير المحاسبية الدكلية 3-1نو يمكف إدراج الشكؿ رقـ)كم

 عمى النحك التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوج العمل اللجنة االستشارية والمنظمات األخرى

 

 (Board)المجلس                                                                           

 (: مسار إصدار المعايير المحاسبية الدكلية3-1الشكؿ رقـ)             

، IAS/IFRSمحاسبة المؤسسة طبقا لممعايير المحاسبية الدكلية شعيب شنكؼ، المصدر: 

 .133، ص 2558، الجزائر، اكدبكد الشركة الجزائريةمكتبة  الجزء األكؿ،

عزض مسائل 

محاسبيت حىل 

 مىضىع معيه

التعليق على 

المسائل 

 المحاسبيت

 

 

عزض 

مشزوع 

 للمعيار يأول

التعليق على 

المشزوع 

 األولي

إعالن 

وعزض 

 المبادئ

المىافقت 

 على العزض

 

ما قبل     

 الذراست

مشزوع مذكزة 

 إيضاح

المىافقت 

على مذكزة 

 يضاحاإل

وشز مذكزة 

 اإليضاح

التعليق على 

مذكزة 

 اإليضاح

مشزوع المعيار 

 المحاسبي الذولي

 الىهائي

المىافقت 

على 

 المشزوع

 وشز المعيار

 

 

 

 

 دراست وتشاور

 

صياغت ووشز 

 المعيار
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ض معايير المحاسبة الدكلية ك معايير التقارير المالية المطمب الرابع: عر 

 IAS/IFRSالدكلية

 الصادرة عف لجنة معايير المحاسبة الدكلية IASسنقـك بعرض معايير المحاسبة الدكلية     

IASC، الدكلية التقارير المالية  الدكلية إلعدادر يكالمعايIFRS  الصادرة عف مجمس معايير

 .2514غاية سنة  السارية المفعكؿ إلى ،IASB المحاسبة الدكلية

 IASالمعايير المحاسبية الدكليةأكال: 

معيار  41فقامت بإصدار ، IASميمة إصدار المعايير المحاسبية الدكلية IASC تكلت المجنة    

لغاء البعض منيا ليصؿ 2555نياية عاـ  إلى غاية ، ثـ تـ دمج بعض المعايير في معايير أخرل كا 

( كما 3-1رقـ )نستعرضيا في الجدكؿ ، 1/15/2514لغاية  معيار محاسبي دكلي 28عددىا إلى 

  :يمي

 IAS(: قائمة المعايير المحاسبية الدكلية 3-1الجدكؿ رقـ )

 
 رقـ المعيار

 
 مػػػػػكضكع المعيار

 
 المعيار تاريخ صدكر

 
 تاريخ آخر تعديؿ

 
 التفسيرات المتعمقة بو

IAS1 9914 1997 عرض البيانات المالية SIC27, SIC29, 

IFRIC17 

IAS2 9995 1973 المخزكف IFRIC20 

IAS7 9919 1977 بياف التدفؽ النقدم - 

IAS8  ،السياسات المحاسبية

التغيرات في التقديرات 

 المحاسبية كاألخطاء

1978 9995 

 

 

- 
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.2017إعتبارا مف جانفي   IFRS15  سيحؿ محمو المعيار 
  


 .2016جانفي 1سيصبح سارم المفعكؿ لمفترات السنكية التي تبدأ في أك بعد  


 .2017اعتبارا مف جانفي IFRS15 سيحؿ محمو المعيار 

IAS10  األحداث بعد فترة إعداد

 التقارير

1978 9997 - 

IAS11


 IFRIC 12, IFRIC15 1993 1979 عقكد اإلنشاء 

IAS12 9919 1979 ضرائب الدخؿ SIC 21, SIC 25 

IAS16  الممتمكات كالمصانع
 كالمعدات

1989 9914 IFRIC20 

IAS17 9999 1989 عقكد اإليجار SIC15, SIC27, 

IFRIC4 

IAS18



 

 ,SIC27, SIC31 9999 1989 اإليراد

IFRIC12,IFRIC13, 

IFRIC15, IFRIC18  
IAS19 9911 1985 افع المكظفيفمن IFRIC14 

 

IAS20 
 

محاسبة المنح الحككمية 

كاإلفصاح عف المساعدات 

 الحككمية

1985 9998 

 

SIC 10 

 

IAS21  آثار التغيرات في أسعار

 صرؼ العمالت األجنبية

1985 9998 SIC7, IFRIC16 

IAS23 9997 1984 تكاليؼ االقتراض - 

IAS24  اإلفصاحات عف األطراؼ

 عالقةذات ال

1984 9915   - 
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IAS26  المحاسبة كالتقرير عف

 برامج منافع التقاعد

1987 1994       -  

IAS27 2013 1989 البيانات المالية المنفصمة SIC 12, IFRIC17 

IAS28  المحاسبة عف المساىمات

 في المنشآت الزميمة

1989 2513 -  

IAS29  التقرير المالي في

االقتصاديات ذات التضخـ 

 رتفعالم

1989 1994 IFRI C 7 

IAS32 2011 1996 األدكات المالية: اإلفصاح   SIC 5,16,17 

IAS33 2008 1997 حصة السيـ مف األرباح -  

IAS34 2010 1998 التقارير المالية المرحمية IFRIC10 

IAS36 2009 1998 انخفاض قيمة األصكؿ - 

IAS37  المخصصات، االلتزامات

 كاألصكؿ المحتممة

1998 2005 IFRIC 5, IFRIC1 

IFRIC6, 

IFRIC17 

IAS38 2009 1998 األصكؿ غير المممكسة   IFRIC12  

   IFRIC20 

SIC32  

IAS39   األدكات المالية: االعتراؼ

 كالقياس

1999 2013 -      
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 www.iasplus.comعتماد عمى المصدر: مف إعداد الطالبة باال

 IFRSثانيا: المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية 

خمسة  إلى يكمنا ىذا 2551منذ تأسيسو سنة  IASB أصدر مجمس معايير المحاسبة الدكلية    

 :( كما يمي4-1رقـ ) الجدكؿمعيارا دكليا إلعداد التقارير المالية، نستعرضيا في  عشرة

 IFRS(: قائمة المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية 4-1الجدكؿ رقـ )

 
 رقـ المعيار

 
 مكضػػػكع المعيار

 
تاريخ صدكر 

 المعيار

 
 تاريخ آخر تعديؿ

 
التفسيرات 
 المتعمقة بو

IFRS1  تبني المعايير الدكلية إلعداد التقارير

 المالية لممرة األكلى
2553 2010 -  

  

IFRS2  2009 2554 الدفع عمى أساس األسيـ - 

IFRS3 2010 2554 إندماج األعماؿ - 

IFRS4 2005 2554 عقكد التأميف - 

IFRS5  األصكؿ غير المتداكلة المحتفظ بيا

 برسـ البيع كالعمميات المتكقفة
2554 2009 - 

IFRS6 2005 2554 استكشاؼ كتقييـ المكارد المعدنية - 

IFRS7 2010 2555 األدكات المالية: اإلفصاحات - 

IAS40 2008 9999 عقارات استثمارية - 

IAS41 2008 9999 الزراعة - 

http://www.iasplus.com/
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IFRS8 2009 2556 القطاعات التشغيمية - 

IFRS9 

 

 األدكات المالية: االعتراؼ كالقياس
2515       2514 - 

IFRS 

10 

 القكائـ المالية المكحدة
2511       - - 

IFRS 

11 

 الترتيبات المشتركة
2511       - - 

IFRS 

12 

في المنشآت  اإلفصاح عف الحقكؽ

 األخرل
2511       - - 

IFRS 

13 

 قياس القيمة العادلة
2511       - - 

IFRS 

14 

 2514 الحسابات المؤجمة المنتظمة
- - 

IFRS 

15 

 - - 2514 اإليرادات مف العقكد مع العمالء

 www.iasplus.comالمصدر: مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى المكقع 

ه يتبيف لنا أف معايير التقارير المالية الدكلية كاف اليدؼ منيا ىك مف خالؿ الجدكؿ أعال   

دخاؿ تحسينات عمى سابقاتيا مف معايير المحاسبة  الكصكؿ إلى معايير ذات جكدة عالية، كا 

، كىذه 1/99/9914معيار لغاية  13، كقد صدر منيا (IFRS)الدكلية، يرمز ليا اختصارا بػ

المتعمؽ باألدكات  IFRS9، باستثناء المعيار91/91/9914 المعايير كميا سارية المفعكؿ في

المتعمؽ باألدكات المالية، حيث تـ تأجيؿ سريانو عدة  IAS39المالية كالذم سيحؿ محؿ المعيار 
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المتعمؽ بالحسابات النظامية سيبدأ  IFRS14، كالمعيار 1/51/2518مرات سيبدأ اعتبارا مف

كالمتعمؽ باإليرادات مف العقكد مع  IFRS15معيار ، أما ال91/91/9916سريانو اعتبارا مف 

المتعمؽ  IAS18المتعمؽ بعقكد اإلنشاء، كالمعيار  IAS11العمالء كالذم سيحؿ محؿ المعيار

 .91/91/9917باإليراد، الذم سيبدأ سريانو اعتبارا مف 
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 (SCF)مدخؿ إلى النظاـ المحاسبي الماليالمبحث الثالث: 

منتصؼ السبعينات مف القرف الماضي، كفي إطار تغيير القكانيف كالتشريعات المكركثة  في      

عف الحقبة االستعمارية مف جية، كمف أجؿ إيجاد مرجعية محاسبية تتماشى مع النيج االقتصادم 

، كالذم تمخض 35-75االشتراكي آنذاؾ، تـ إصدار تشريع خاص بالعمؿ المحاسبي كىك األمر 

سنة مف  35لكف بعد مركر أكثر مف  ،1976منذ سنة  PCNمحاسبي الكطني عنو المخطط ال

العمؿ بو كنظرا التجاه االقتصاد مف اقتصاد مكجو إلى اقتصاد السكؽ كمكاصمة لإلصالحات التي 

المؤرخ  11-57عممت بيا الجزائر، تـ استبداؿ ىذا القانكف بتشريع جديد متضمف في القانكف رقـ 

متعمؽ بالنظاـ المحاسبي المالي، المستمد مف المعايير الدكلية، كمنذ ذلؾ كال 2557نكفمبر 25في 

بدأ العمؿ الحيف تكالت التشريعات كالقكانيف المتعمقة بكيفية تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي، الذم 

 .2515جانفي 51بو ابتداء مف 

 المطمب األكؿ: مسار المحاسبة في الجزائر مف المخطط إلى النظاـ

المحاسبة في الجزائر عدة محطات بارزة كاف أىميا إصدار المخطط الكطني لممحاسبة  شيدت   

صدار النظاـ المحاسبي 1975سنة  ، كيمكف تقسيـ مسار المحاسبة في 2557المالي سنة  كا 

 الجزائر إلى أربعة فترات نمخصيا في الفركع التابعة ليذا المطمب.

 1975إلى  1962أكال: الفترة مف 

ىك معركؼ فإف الجزائر كرثت غداة االستقالؿ المنظكمة التشريعية كالقانكنية الفرنسية،  مثمما     

 157-62ما بعد االستقالؿ(، القانكف األساسي رقـ:)فقد أصدرت الحككمة الجزائرية الجديدة 

، كالقاضي بتمديد العمؿ بالنصكص القانكنية الفرنسية، باستثناء التي 31/12/1962الصادر في 
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منيا مع السيادة الجزائرية، كضمف ىذا اإلطار استمر العمؿ بالتشريع الفرنسي في مجاؿ  تتعارض

، كاف ىذا اإلطار التشريعي (P.C.G)1957المحاسبة كالمتمثؿ في المخطط المحاسبي العاـ لسنة 

. كنظرا لككف المخطط المحاسبي العاـ أعد خصيصا 1تمؾ المرحمة كافيا لالستجابة لمتطمبات

مع متطمبات االقتصاد الحر، كاف لزاما عمى الجزائر إعداد كتطكير مخطط محاسبي ليتماشى 

 يتالءـ مع التكجو االقتصادم االشتراكي الذم تبنتو بعد االستقالؿ. 

تميزت ىذه المرحمة مف الناحية التنظيمية بتأسيس ىيكؿ جديد يشرؼ عمى المينة المحاسبية      

ديسمبر  29المؤرخ في  82-71، كذلؾ بصدكر األمر رقـ :أال كىك" المجمس األعمى لممحاسبة"

المتعمؽ بتنظيـ مينة المحاسبة كالخبير المحاسب، حيث أككمت لممجمس األعمى لممحاسبة ميمتيف 

أساسيتيف، األكلى كىي تنظيـ مينة المحاسبة كالخبير المحاسب في الجزائر )بمكجب األمر رقـ: 

اسبي كطني يحؿ محؿ المخطط العاـ الفرنسي لسنة (، كالثانية كىي إنشاء مخطط مح71-82

، ككضعت الخطكط العريضة التي تؤخذ بعيف االعتبار في عممية اإلصالح، يمكف تمخيصيا 1957

 2في النقاط التالية:

األخذ بعيف االعتبار احتياجات المعمكمات مف طرؼ مستعممييا كخاصة البنكؾ كىيئات  -

 التخطيط عمى المستكل الحككمي؛ 

ؿ عمى تبسيط كتكضيح المفاىيـ المحاسبية، ككذلؾ كضع أسس كمعايير يتـ عمى العم -

 أساسيا إعداد الدفاتر كالمستندات المحاسبية؛

                                                           
النظاـ المحاسبي المالي الجديد ك إشكالية التطبيؽ المعايير المحاسبية الدكلية في ظؿ االقتصاد مسامح،  مختار 1

 .4، ص2010، المركز الجامعي الكادم،  IAS/IFRSفي ظؿ  NSCF، الممتقى األكؿ حكؿ غير المؤىؿ
، الممتقى الكطني نظاـ المحاسبيكاقع البيئة المحاسبية الجزائرية في ظؿ إصالح الصالح حميداتك، عالء بكقفة، 2

، 2513مام 6ك5حكؿ" كاقع كآفاؽ النظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر، يكمي
 .4ص 
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إعداد مخطط محاسبي كطني يمبي متطمبات التخطيط االقتصادم الكمي، كما يمبي  -

شاطاتيا االحتياجات التسييرية لممؤسسات عف طريؽ مساعدة إدارة ىذه المؤسسات في تقييـ ن

 كالتنبؤ بما ىك في المستقبؿ؛

يجب أف يمبي المخطط الجديد احتياجات المحاسبة الكطنية، كىذا يتـ بتكفير معمكمات  -

كاضحة كمتجانسة عمى كؿ المؤسسات كتجميعيا دكف القياـ بعمميات إعداد معالجة مف أجؿ 

 الحصكؿ عمى مجاميع اقتصادية كمية.

ط المحاسبي الكطني إلى لجنة التكحيد التابعة لممجمس األعمى كقد أسندت عممية إعداد المخط    

لممحاسبة، كتـ االستعانة بمجمكعة مف الخبراء الفرنسييف في ذلؾ. كتكممة ليذه التحكالت، جاءت 

نصكص قانكنية أخرل لتنظيـ العمؿ المحاسبي كالمينة المحاسبية خاصة جانب التككيف، كتـ 

 إصدار نصيف أساسييف ىما:

نشاء 18/54/1972الصادر في  83 -72ـ المرسك  - ، كالمتعمؽ بتنظيـ الدراسات الجامعية كا 

 تخصص جديد كىك ليسانس عمـك مالية كمحاسبية؛

التككيني ، كالمتعمؽ بتنظيـ التربص الميني 18/54/1972الصادر في  84 -72المرسكـ  -

 لخبراء المحاسبة.

 2111إلى  1975الفترة مف  ثانيا: 

 1975كد السابقة بإصدار المخطط المحاسبي الكطني، كالذم تـ إصداره سنة لقد تكجت الجي    

، كالمتضمف المخطط الكطني لممحاسبة، 1975أفريؿ سنة  29المؤرخ في  35 -75إثر القرار 

الذم طبؽ عمى الييئات العمكمية ذات الطابع  1976جانفي  51كالذم أصبح إلزاميا ابتداء مف 

االقتصاد المختمط، كالمؤسسات التي تخضع لنظاـ التكميؼ بالضريبة الصناعي كالتجارم، كشركات 
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، كالمتعمؽ بكيفية تطبيؽ 23/56/1975عمى أساس الربح الحقيقي، كتاله القرار المؤرخ في 

 1المخطط الكطني لممحاسبة.

كفي الثمانينات تحكؿ المجمس األعمى لممحاسبة إلى المجمس العالي لتقنيات المحاسبة     

(CSTC)، :2الذم قاـ بإنشاء أربعة مخططات محاسبية قطاعية 

 ؛1987القطاع الفالحي سنة  -

 ؛1987قطاع التأمينات سنة  -

 .1988قطاع البناء كاألشغاؿ العمكمية سنة  -

البدء )( دكف مشاكؿ ميدانية نياية الثمانينات 35-75األمر )لقد استمر العمؿ بيذا القانكف      

ر في تغيير النيج االقتصادم المتبع، مف اقتصاد إدارم مكجو في اإلصالحات(، حيث بدأ التفكي

إلى اقتصاد تتحكـ فيو كتسيره قكل السكؽ، كىنا بدأت تظير محدكدية المخطط لمحاسبي الكطني 

 3لمتكفؿ باالنشغاالت الجديدة.

في بداية التسعينات بدأ التفكير في إدخاؿ إصالحات كتعديالت عمى ىذا المرجع المحاسبي،  

لة لتكييؼ المخطط الكطني لممحاسبة مع متطمبات اقتصاد السكؽ، كفيما يمي نمخص أىـ محاك 

 الجيكد المبذكلة في ىذا الشأف:

 :فيما يتعمؽ بالنصكص التطبيقية لممحاسبات القطاعية 

 ؛1992قطاع البنكؾ كالمؤسسات المصرفية سنة  -

 ؛1999محاسبة الشركات القابضة سنة  -
                                                           

، أطركحة دكتكراه، كمية -متطمبات التكافؽ كالتطبيؽ -المعايير المحاسبية الدكلية كالبيئة الجزائرية  حمزة العرابي، 1
 .113، ص 2512صادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة بكمرداس، الجزائر، العمـك االقت

، أطركحة دكتكراه، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التكجو الجديد نحك معايير اإلبالغ المالي الدكليةحكاس صالح،  2
 .196، ص 2558التسيير، الجزائر، 

.5مختار مسامح، مرجع سبؽ ذكره، ص   3 
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 .2552ـ المنقكلة ىيئات التكظيؼ الجماعي لمقي -

   فيما يتعمؽ بإعادة تقييـ التثبيتات المادية: صدر بيذا الخصكص ثالث مراسيـ تنفيذية معدلة

 -كمتممة لبعضيا البعض كىي:

، المحدد لشركط إعادة تقييـ 1995مارس 27المؤرخ في  153-95المرسكـ التنفيذم رقـ:  -

 انية المؤسسات الخاضعة لمقانكف التجارم؛التثبيتات المادية القابمة لإلىتالؾ كالكاردة في ميز 

، المحدد لشركط إعادة تقييـ 1993أكتكبر  24المؤرخ في  255-93المرسكـ التنفيذم رقـ:  -

 التثبيتات المادية القابمة لإلىتالؾ كالكاردة في ميزانية المؤسسات الخاضعة لمقانكف التجارم؛

، المحدد لشركط إعادة تقييـ 1996 أكتكبر 12المؤرخ في  336-96المرسكـ التنفيذم رقـ:  -

 التثبيتات المادية القابمة لإلىتالؾ كالكاردة في ميزانية المؤسسات الخاضعة لمقانكف التجارم.

 2117إلى  2111ثالثا: الفترة مف  

، بدأت عممية اإلصالحات حكؿ المخطط المحاسبي 2551بداية مف الثالثي الثاني لسنة     

رؼ البنؾ الدكلي، أككمت ىذه الميمة لمجمكعة خبراء فرنسييف الكطني، كالتي مكلت مف ط

 1كبالتعاكف مع المجمس الكطني لممحاسبة ككزارة المالية، كقد مرت ىذه العممية بثالث مراحؿ كىي:

: تشخيص مجاؿ تطبيؽ المخطط المحاسبي الكطني مع إجراء مقارنة بينو كبيف المرحمة األكلى

 المعايير المحاسبية الدكلية؛

 : إعداد مشركع نظاـ محاسبي جديد؛المرحمة الثانية

 : التككيف لممخطط المحاسبي الجديد كالمعايير المحاسبية الدكلية.المرحمة الثالثة

                                                           
، مرجع سبؽ ذكره، أىمية إصالح النظاـ المحاسبي لممؤسسات في ظؿ أعماؿ التكحيدث، مداني بف بمغي 1

 .172ص
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 1نشير إلى أنو في نياية المرحمة األكلى كضعت ثالثة اختيارات تطكير ممكنة:

يد اإلصالحات تماشيا مع اإلبقاء عمى تركيبة المخطط المحاسبي الكطني كتحد: الخيار األكؿ 

 االقتصادم في الجزائر؛-تغيرات المحيط القانكني

: كيتمثؿ في ضماف بعض المعالجات مع الحمكؿ التقنية المطكرة مف طرؼ مجمس الخيار الثاني

، أم اإلبقاء عمى المخطط المحاسبي الكطني ببنيتو كىيكمو IASBالمعايير المحاسبية الدكلية 

 و مع الحمكؿ التي أدخمتيا المعايير المحاسبية الدكلية؛كالعمؿ عمى ضماف تكافق

: يتضمف ىذا الخيار إنجاز نسخة جديدة لممخطط المحاسبي الكطني، مع عصرنة الخيار الثالث

شكمو ك كضع إطاره التصكرم المحاسبي، المبادئ كالقكاعد مع األخذ بعيف االعتبار المعايير 

بنى مف طرؼ المجمس الكطني لممحاسبة في اجتماعو الدكلية. إف ىذا الخيار ىك الخيار المت

 .5/59/2551المنعقد في 

 2114إلى غاية نياية سنة  2117رابعا: الفترة مف 

نكفمبر  25بتاريخ  11-57، كبعد طكؿ انتظار صدر القانكف 2557في أكاخر سنة      

المعركؼ بالمخطط كالمتضمف النظاـ المحاسبي المالي، الذم عكض عند تطبيقو التشريع السابؽ 

قرارات كمراسيـ )إصدار عدة تشريعات محاسبية  11-57المحاسبي الكطني، تمى إصدار القانكف

، ىذا باإلضافة إلى المجيكدات لتكجو الجديد لممحاسبة في الجزائرتنفيذية( تيدؼ إلتماـ بمكرة ا

عدة مذكرات  المتمثمة في إصدار ،(CNC)المممكسة التي قاـ بيا المجمس الكطني لممحاسبة 

 منيجية قصد تبسيط عممية االنتقاؿ إلى النظاـ المحاسبي المالي، كضماف التطبيؽ السميـ لو.
                                                           

، مرجع سبؽ ذكره، الجزء األكؿ، IAS/IFRSمحاسبة المؤسسة طبقا لممعايير المحاسبية الدكلية شعيب شنكؼ،  1
 .15ص 
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 اإلطار القانكني كالتنظيمي لمنظاـ المحاسبي المالي: المطمب الثاني

 مراحؿ كمستكيات شممت: 93لقد استدعى تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي المركر بخمسة      

إصدار النص التطبيقي الذم يشرح بعض مكاد القانكف  ار العاـ )القانكف(،إصدار نص اإلط

 إصدار المعايير المحاسبية التي ىي المكجو األساسي لمعمؿ المحاسبي، )المرسكـ التنفيذم(،

إصدار تكجييات المنظمة  إصدار مدكنة الحسابات التي تضمف التجانس في المعالجة لمحاسبية،

  ص الذم سيظير أثناء التطبيؽ.المينية التي تكمؿ النق

نصكص القانكنية كالقكاعد التنظيمية باإلضافة إلى تكجييات أىـ ال استعراضكفيما يمي     

 .(CNC)المنظمة المينية ممثمة في المجمس الكطني لممحاسبة 

 25/11/2117المكافؽ لػ 1428ذم القعدة عاـ  15المؤرخ في 17/11أكال: القانكف رقـ 

 ـ المحاسبي الماليالمتضمف النظا

اشتمؿ القانكف عمى سبعة فصكؿ احتكت الكثير مف المفاىيـ كالتعاريؼ الجديدة، كما تضمف      

ىذا القانكف تعريفا لممحاسبة يكضح كيعكس المقاربة المالية، كاعتبر ىذا النظاـ في صمب 

الية، يسمح بتخزيف لتنظيـ المعمكمة الم النصكص بالمحاسبة المالية التي عرفت عمى أنيا" نظاـ

معطيات قاعدية عددية عف الكضعية المالية، ممتمكات الكياف كنجاعتو ككضعية خزينتو في نياية 

 1السنة المالية ".

                                                           
  لي، الجريدة الرسمية لمجميكرية المتعمؽ بالنظاـ المحاسبي الما 25/11/2557المؤرخ في  11-57القانكف رقـ

                                                                                                                      .       74، العدد 25/11/2557الجزائرية الديمقراطية المؤرخة في 

في ظؿ  NSCF حكؿ مكضكع تمر العممي الدكلي األكؿالمؤ  ،NSCFتسيير االنتقاؿ نحك بف بمغيث، مداني  1
، رية كعمـك التسيير، جامعة الكادمكالعمـك التجا االقتصاديةالمعايير الدكلية تجارب تطبيقات كآفاؽ لكمية العمـك 

 .52، ص 2515جانفي  18ك17يكمي 
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كما تضمف القانكف ألكؿ مرة مصطمح اإلطار التصكرم لممحاسبة المالية الذم "يشكؿ دليال      

قة المحاسبية المالئمة عندما تككف بعض إلعداد المعايير المحاسبية كتأكيميا كاختيار الطري

حيث 1المعامالت كغيرىا مف األحداث األخرل غير معالجة بمكجب معيار أك تأكيؿ ) تفسير(.

 Comptabilité)أحاؿ تحديد ىذا اإلطار لمتنظيـ، كما أدخؿ ىذا النظاـ مبدأ المحاسبة المبسطة 

Simplifie)  عماليا كنشاطيا حد معيف.لمكيانات التي ال يتعدل رقـ أعماليا كعدد 

أما بالنسبة لمقكائـ )الكشكؼ( المالية، فقد ألـز القانكف الكيانات التي تدخؿ في مجاؿ تطبيؽ       

ىذا القانكف عدا الكيانات الصغيرة بإعداد سنكيا عمى األقؿ الميزانية، حساب النتائج، جدكؿ سيكلة 

لى ممحؽ الذم يبيف القكاعد كالطرؽ المحاسبية الخزينة كجدكؿ تغيرات األمكاؿ الخاصة باإلضافة إ

، كقد نص القانكف عمى ضركرة أف تكفر كؿ ىذه القكائـ المالية معمكمات تسمح بإجراء 2المستعممة

 مقارنة مع السنة المالية السابقة.

كما تضمف ىذا القانكف كذلؾ عمى عشر إحاالت عمى نصكص تنظيمية تككف محؿ نشر في  

 3-بالنقاط اآلتية: أكقات الحقة تتعمؽ

 : التي تعالج المحاسبة المالية المبسطة؛55المادة رقـ  -

 : التي تتناكؿ اإلطار التصكرم لممحاسبة المالية؛57المادة رقـ -

 : حكؿ المعايير المحاسبية؛58المادة رقـ -

 : مدكنة الحسابات: مضمكنيا كقكاعد سيرىا؛59المادة رقـ -

 قات كاإليرادات؛مسؾ الضبط اليكمي لمنف  :2المادة رقـ  -

                                                           

.   4مالي، ص كالمتضمف النظاـ المحاسبي ال 2557 25/11المؤرخ في  11-57مف القانكف  7المادة   1 
 2 .5كالمتضمف النظاـ المحاسبي المالي، ص 25/11/2557المؤرخ في  11-57مف القانكف 25المادة  

 . 55، مرجع سبؽ ذكره صNCSFنحك االنتقاؿتسيير  ،مداني بف بمغيث 3
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 : حكؿ مسؾ المحاسبة عف طريؽ أنظمة اإلعالـ اآللي؛24المادة رقـ -

 محتكل كطرؽ إعداد القكائـ المالية؛ :25المادة رقـ -

 شيرا؛ 12حكؿ الحاالت االستثنائية التي تككف فييا مدة السنة المالية  :35المادة رقـ -

جراءات إعداد ك  :36المادة رقـ - نشر الحسابات المدمجة حكؿ شركط ككيفيات كطرؽ كا 

 كالحسابات المركبة؛

:كيفيات أخذ تغير التقدير كالطرؽ المحاسبية بعيف االعتبار ضمف القكائـ 45المادة رقـ  -

 المالية.

المتضمف تطبيؽ أحكاـ  26/5/2118المؤرخ في  156-18ثانيا: المرسـك التنفيذم رقـ

 SCF المتضمف 17/11القانكف

مادة، نصت المادة األكلى منو عمى أف ىذا المرسكـ ييدؼ  44مى يتضمف ىذا المرسكـ ع       

، ىذه 11-57( مف القانكف45-36-35-25-22-9-8-7-5إلى تحديد كيفيات تطبيؽ المكاد ) 

المتعمقة بمسؾ المحاسبة  24المكاد التي كانت مكضع إحاالت إلى نصكص تنظيمية ما عدا المادة 

 مكضكع مرسـك تنفيذم الذم سيتـ تناكلو فيما بعد. بكاسطة اإلعالـ اآللي، التي كانت محؿ

كما تناكؿ المرسكـ كذلؾ الكثير مف المكاضيع المتعمقة بالمحاسبة المالية لمكيانات، بداية     

باإلطار التصكرم الذم تـ عرضو مف خالؿ أىدافو، كما تناكؿ القكائـ المالية مركزا عمى 

 عمكمات الكاردة في ىذه القكائـ المالية.الخصائص النكعية التي يجب تكافرىا في الم

                                                           
  المتضمف 11-57المتضمف أحكاـ القانكف  26/5/2558المؤرخ في  156-58المرسـك التنفيذم رقـSCF ،
 . 27، العدد28/5/2558المؤرخة في  جريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطيةال
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كتناكؿ بعض المبادئ المحاسبية مثؿ: مبدأ األىمية النسبية، مبدأ الحيطة، مبدأ التكمفة      

 التاريخية، مبدأ تغميب الكاقع االقتصادم عمى الشكؿ القانكني، كمبدأ الصكرة الصادقة.

انات كخصكميا، كالمنتكجات كاألعباء كقد حدد أيضا محتكل كمضمكف األصكؿ المحاسبية لمكي  

 كرقـ األعماؿ كالنتيجة.

( إحالة عمى قرارات تصدر مف الكزير المكمؼ 16عمى ستة عشرة) 156-58كقد تضمف المرسـك   

 -بالمالية كىي:

 : حكؿ بعض القضايا المتعمقة بالتنظيـ المحاسبي؛54المادة رقـ -

 كالمنتجات كاألعباء كتسجيميا؛ : حكؿ تقييـ عناصر األصكؿ كالخصكـ16المادة رقـ -

 : حكؿ تغميب الكاقع االقتصادم عمى الشكؿ القانكني؛18المادة رقـ -

 : حكؿ المنتكجات؛25المادة رقـ -

 : حكؿ األعباء؛26المادة رقـ -

 11-57: حكؿ المعايير المحاسبية المنصكص عمييا في القانكف35المادة رقـ -

 : حكؿ مدكنة الحسابات؛31المادة رقـ  -

 : حكؿ محتكل كنمكذج كعرض الميزانية؛33رقـالمادة  -

 : حكؿ محتكل كنمكذج كعرض حساب النتائج؛34المادة رقـ -

 : حكؿ محتكل كنمكذج جدكؿ سيكلة الخزينة؛35المادة رقـ -

 : حكؿ محتكل كنمكذج جدكؿ تغيرات األمكاؿ الخاصة؛36المادة رقـ -

 : حكؿ محتكل كنمكذج الممحؽ؛37المادة رقـ -

 ؛31/12إقفاؿ السنة المالية في تاريخ آخر غير  : حكؿ38المادة رقـ -
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 : حكؿ الحسابات المدمجة كالحسابات المركبة؛41المادة رقـ -

: حكؿ أخذ القكائـ المالية بعيف االعتبار تغيرات التقدير كالطرؽ 42المادة رقـ  -

 المحاسبية؛

ة : حكؿ القكائـ المالية الكاجب إعدادىا مف طرؼ الكيانات الخاضع43المادة رقـ -

 لممحاسبة المبسطة؛

الذم يحدد شركط ككيفيات  17/14/2119المؤرخ في  111-19ثالثا: المرسـك التنفيذم رقـ 

 مسؾ المحاسبة بكاسطة أنظمة اإلعالـ اآللي

( مادة، تضمنت اإلجراءات التنظيمية التي يجب مراعاتيا 26جاء المرسكـ في ست كعشريف )     

رامج اإلعالـ اآللي، ككذا الشركط الكاجب تكفرىا في ىذه البرامج عند المعالجة المحاسبية بكاسطة ب

   1إضافة إلى إجراءات الرقابة الداخمية المفترضة لضماف حسف سير كاستغالؿ ىذه البرامج.

 97/11تطبؽ أحكاـ ىذا المرسكـ عمى كؿ الكيانات التي تدخؿ في مجاؿ تطبيؽ القانكف رقـ     

، عندما تككف محاسبتيا 9997نكفمبر سنة  93المكافؽ لػ  1498ذم القعدة عاـ  13المؤرخ في 

مممككة بكاسطة أنظمة اإلعالـ اآللي، كعندما تساىـ ىذه األنظمة في إثبات تسجيؿ محاسبي 

 2بصفة مباشرة أك غير مباشرة.

 

                                                           

، الذم يحدد شركط ككيفيات مسؾ المحاسبة بكاسطة 57/54/2559المؤرخ في  115-59المرسـك التنفيذم رقـ   

، 58/54/2559خة في المؤر الشعبية،  أنظمة اإلعالـ اآللي، الجريد الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية
 . 21العدد

 . 5مرجع سبؽ ذكره، ص ، NSCFتسير اإلنتقاؿ نحكمداني بف بمغيث،  1
، الذم يحدد شركط ككيفيات مسؾ 57/54/2559المؤرخ في  115-59المرسـك التنفيذم رقـ مف  02المادة  2

 .54ص  المحاسبة بكاسطة أنظمة اإلعالـ اآللي،
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المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية  2118جكيمية  26رابعا: القرار المؤرخ في 

 رضيا ككذلؾ مدكنة الحسابات كقكاعد سيرىاكع

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المكاد الستة عشر السابقة مف المرسـك      

المذككر أعاله كالتي كانت مكضكع إحاالت إلى قرارات تصدر عف  156/   58التنفيذم رقـ 

 الكزير المكمؼ بالمالية.

الكثائؽ شمكلية كتفصيال لمكضكع المحاسبة المالية، كجاء في أربعة  يعتبر ىذا القرار مف أكثر 

 أبكاب تناكلت في:

دراجيا في الباب األكؿ - : قكاعد تقييـ األصكؿ كالخصكـ كاألعباء كالمنتكجات كا 

 الحسابات؛

 : عرض القكائـ المالية؛الباب الثاني -

 : مدكنة الحسابات كآلية سيرىا؛الباب الثالث -

 حاسبة المبسطة المطبقة عمى الكيانات الصغيرة.: المالباب الرابع -

( مصطمحا مف المصطمحات 99)عيفكما تضمف ىذا القرار في خاتمتو عمى معجـ لتسع كتس 

 المحاسبية مستكفية لمشرح.

 

                                                           
  المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26القرار المؤرخ في ،

، 25/53/2559الحسابات كقكاعد سيرىا، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخة في 
 .19العدد
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، المحدد ألسقؼ رقـ األعماؿ عدد المستخدميف 2118جكيمية  26القرار المؤرخ في : خامسا

 الصغيرة بغرض مسؾ محاسبة مالية مبسطةكالنشاط، المطبقة عمى الكيانات 

يمكف لمكيانات الصغيرة التي ال يتعدل رقـ أعماليا كعدد مستخدمييا كنشاطيا أحد األسقؼ    

اآلتية، كخالؿ سنتيف ماليتيف متتاليتيف، مسؾ محاسبة مالية مبسطة، كقد تضمف ىذا القرار ىذه 

 يمي:( كما 5-1األسقؼ بالتفصيؿ نمخصيا في الجدكؿ رقـ )

 11-77(: أسقؼ رقـ األعماؿ كعدد المستخدميف المحددة بمكجب القانكف 5-1الجدكؿ رقـ )

 عدد المستخدميف  رقـ األعماؿ طبيعة النشاط

 أجراء 9ال يتعدل  مالييف دينار 19ال يتعدل  النشاط التجارم

 أجراء 9ال يتعدل  مالييف دينار 6ال يتعدل  النشاط اإلنتاجي كالحرفي

 أجراء 9ال يتعدل  مالييف دينار 6ال يتعدل  الخدمي كالنشاطات األخرل النشاط

، المحدد ألسقؼ 2008جكيمية26 باالعتماد عمى القرار المؤرخ في مف إعداد الطالبة،: المصدر    

رقـ األعماؿ كعدد المستخدميف كالنشاط المطبؽ عمى المؤسسات الصغيرة بغرض مسؾ محاسبة 

 مالية مبسطة.

 

 

                                                           
 يف كالنشاط، المطبقة عمى ، المحدد ألسقؼ رقـ األعماؿ عدد المستخدم2558جكيمية  26 القرار المؤرخ في

الكيانات الصغيرة بغرض مسؾ محاسبة مالية مبسطة، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
 .19، العدد25/53/2559المؤرخة في 
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، التي تتضمف أكؿ تطبيؽ 29/11/2119الصادرة بتاريخ  12المذكرة المنيجية رقـ  سادسا:

 لمنظاـ المحاسبي المالي

صدرت ىذه المذكرة مف قبؿ المجمس الكطني لممحاسبة متضمنة الطرؽ الكاجب إتباعيا كاإلجراءات 

بي المالي، الكاجب اتخاذىا مف أجؿ االنتقاؿ مف المخطط المحاسبي الكطني إلى النظاـ المحاس

عمى اعتبار  -المجمس الكطني لممحاسبة-فجاءت لتكضح بعض الخيارات التي تبنتيا ىيئة التكحيد

أف النظاـ المحاسبي المالي يشكؿ تحكال عميقا لما أدخمو مف تغيرات ميمة جدا  عمى مستكل 

المالية الكاجب  التعاريؼ، المفاىيـ، قكاعد التقييـ، التسجيؿ المحاسبي ككذا طبيعة كمحتكل القكائـ

 إعدادىا مف قبؿ المؤسسات.

كما تضمنت ىذه المذكرة المبادئ العامة حكؿ االنتقاؿ، بحيث يجب أف يتـ إعداد كعرض القكائـ  

ككأف الكيانات أكقفت حساباتيا استنادا لمنظاـ المحاسبي المالي، كبالنتيجة يطبؽ  2515المالية لسنة

 1ىذا النظاـ بأثر رجعي بحيث يجب:

 طبقا لمتنظيـ الجديد؛ 2515اد ميزانية افتتاحية في أكؿ جانفي إعد .1

، بيدؼ ضماف عمى مستكل  القكائـ 2559إعادة معالجة المعطيات المقارنة لمسنة المالية  .2

المعركضة طبقا لمتنظيـ الجديد، أنيا قابمة لممقارنة مع  2515المالية لمسنة المالية 

 ؛ 2559اليةالمعمكمات المالية المتعمقة بالسنة الم

تغيير في رؤكس األمكاؿ الخاصة لمميزانية االفتتاحية، التصحيحات المتتالية إلعادة  .3

 المعالجات المفركضة بفعؿ أكؿ تطبيؽ لمتنظيـ المحاسبي الجديد؛

                                                           
، التي تتضمف أكؿ تطبيؽ لمنظاـ المحاسبي المالي، المجمس 29/15/2559الصادرة بتاريخ  52التعميمة رقـ  1

 .        4الكطني لممحاسبة، ص 
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عرض في الممحؽ التفسيرات المفصمة ألثر االنتقاؿ إلى التنظيـ الجديد عمى الكضعية  .4

 قات الخزينة.المالية، األداء المالي كعرض تدف

 PCN)أرفقت المذكرة المنيجية بجدكؿ كممحؽ يتضمف حسابات المخطط المحاسبي الكطني )     

، كذلؾ بيدؼ تسييؿ عممية (SCF)كالحسابات التي تقابميا في النظاـ المحاسبي المالي  مف جية،

كرة بالتأكيد االنتقاؿ مف المخطط المحاسبي الكطني نحك النظاـ المحاسبي المالي، كاختتمت المذ

عمى االحتراـ الصاـر لألحكاـ كاإلجراءات التي تضمنتيا ىذه المذكرة، لضماف تسييؿ االنتقاؿ مف 

المخطط المحاسبي الكطني إلى النظاـ المحاسبي المالي، مع اإلشارة إلى الصعكبات كالمشاكؿ 

 .  (CNC)سالتي تكاجو عممية االنتقاؿ، حتى تككف محؿ فحص كتقديـ اآلراء مف طرؼ المجم

 سابعا: مذكرات منيجية أخرل

باإلضافة إلى المذكرة المنيجية السابقة الذكر تكالت المذكرات المنيجية الصادرة عف المجمس  

 كيمكف ذكر المذكرات الصادرة لحد اآلف فيما يمي: ،(CNC)الكطني لممحاسبة 

ة بالتثبيتات ، كالمتعمق2515ديسمبر  28، الصادرة بتاريخ 53 رقـ المذكرة المنيجية .1

 المعنكية؛

 ، كالمتعمقة بالمخزكنات؛2511ديسمبر  28، الصادرة بتاريخ 54المذكرة المنيجية رقـ  .2

 ، كالمتعمقة بالتثبيتات العينية؛ 2511مارس  25، الصادرة بتاريخ 55المذكرة المنيجية رقـ  .3

 المكظفيف؛ ، كالمتعمقة بمنافع2511مارس  26، الصادرة بتاريخ 56المذكرة المنيجية رقـ  .4

، كالمتعمقة بالمصاريؼ 2511مام  25، الصادرة بتاريخ 57المذكرة المنيجية رقـ  .5

 كاإليرادات خارج االستغالؿ؛
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، كالمتعمقة بالعقكد طكيمة 2511مام  24، الصادرة بتاريخ، 58المذكرة المنيجية رقـ .6

 األجؿ؛

قة باألصكؿ كالخصكـ ، كالمتعم2511جكاف  57، الصادرة بتاريخ 59المذكرة المنيجية رقـ  .7

 المالية.

 المطمب الثالث: تقديـ النظاـ المحاسبي المالي

سكاء عمى مستكل المفاىيـ كالمبادئ  تغيرات عديدة SCFلقد أحدث المرجع المحاسبي    

المحاسبية، ككذا طبيعة كمحتكل القكائـ المالية، كىذا لكي يتكافؽ مع المعايير كالقكاعد المحاسبية 

، (IASB) تنادم بيا الييئات الدكلية كعمى رأسيا مجمس معايير المحاسبة الدكليةالدكلية التي 

كعميو سنحاكؿ مف خالؿ ىذا المطمب التطرؽ إلى أىـ الدكافع التي أدت لالنتقاؿ  إلى النظاـ 

المحاسبي المالي، مركرا بتعريؼ النظاـ المحاسبي المالي مع إبراز أىدافو كمبادئو، ثـ نطاؽ تطبيؽ 

 ـ كالقكائـ المالية التي جاء بيا.النظا

 أكال: دكافع االنتقاؿ إلى النظاـ المحاسبي المالي

ىناؾ عدة أسباب دفعت بالسمطات المالية لالنتقاؿ مف المخطط الكطني لممحاسبة إلى النظاـ      

 المحاسبي المالي المكيؼ مع المعايير الدكلية لممحاسبة، نكرد البعض منيا بإيجاز:

 ط المحاسبي الكطني ال يتماشى كالتكجو االقتصادم الحالي لمبالد؛أصبح المخط .1
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كىذا  ،OMCتمبية كتكيفا مع التزامات الجزائر األخيرة: الشراكة األكركبية، كاالنضماـ إلى  .2

 1ما يبرر تمكيؿ تبني المعايير مف طرؼ البنؾ العالمي؛

 ظاىرة العكلمة كىيمنة الفكر الرأسمالي عمى الفكر االقتصادم؛ .3

الستجابة لممعايير الدكلية لممحاسبة التي تنادم بالتكحيد كالتقارب عمى مستكل القكائـ ا .4

 2المالية.

 ثانيا: تعريؼ النظاـ المحاسبي المالي: أىدافو كمبادئو

يعد النظاـ المحاسبي المالي "نظاما لتنظيـ المعمكمة المالية، يسمح بتخزيف معطيات قاعدية    

كتسجيميا، كعرض كشكؼ تعكس صكرة صادقة عف الكضعية المالية عددية، تصنيفيا، تقييميا 

 3كممتمكات المؤسسة كنجاعتو، ككضعية خزينتو في نياية السنة المالية".

 أىداؼ النظاـ المحاسبي المالي   .1

 4يمكف تمخيص أىـ األىداؼ التي جاء بيا النظاـ المحاسبي المالي فيما يمي:  

 لـ يعالجيا المخطط المحاسبي الكطني؛ إيجاد حمكؿ محاسبية لمعمميات التي .أ 

 تقريب ممارستنا المحاسبية مف الممارسات الدكلية القائمة عمى المعايير المحاسبية الدكلية؛ .ب 

                                                           
، 2515، دار ىكمة لمطبع، الجزائر، IAS/IFRSالكاضح في المحاسبة المالية كفؽ المعايير الدكلية بف ربيع حنيفة، 1

 .21ص
، الممتقى الدكلي )SCF(اإلىتالكات كتدىكر قيـ التثبيتات في ظؿ النظاـ المحاسبي المالي الجديدجماؿ عمكرة،  2

مفاىيمي لمنظاـ المحاسبي المالي كآليات تطبيقو في ظؿ المعايير المحاسبية الدكلية، جامعة سعد حكؿ"اإلطار ال
 . 3، ص 2559نكفمبر  18-17-16دحمب البميدة، أياـ 

.3، مرجع سبؽ ذكره، ص 11-57مف القانكف  3المادة   3 
، 2559حات الزرقاء، الجزائر، ، الصف، محاسبة المؤسسة كالجباية كفؽ النظاـ المحاسبي الجديدجماؿ لعشيشي 4

 . 12ص 
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 تمكيف المؤسسات االقتصادية مف تقديـ معمكمات مالية ذات نكعية كأكثر شفافية؛ .ج 

 تقديـ عناصر الميزانية كفؽ مبدأ " الصكرة الصادقة". .د 

 اـ المحاسبي الماليمبادئ النظ  .2

فضال عف الفركض ك المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا: الكحدة المحاسبية، استمرارية النشاط،    

القياس النقدم، استقاللية الدكرات، التكمفة التاريخية، عدـ المقاصة، القيد المزدكج، الحيطة كالحذر، 

مقابمة اإليرادات بالنفقات......الخ، جاء  األىمية النسبية، اإلفصاح، المكضكعية، تحقيؽ اإليراد،

 -النظاـ المحاسبي المالي بثمانية مبادئ نستعرضيا فيما يمي:

كفؽ ىذا المبدأ يفرض عمى المؤسسات مسؾ محاسبة االلتزاـ، محاسبة التعيد )االلتزاـ(:  .أ 

عمى كىذا يعني أنو يجب تسجيؿ المعامالت عند االلتزاـ بيا، عندما ينشأ الحؽ أك الديف، 

عكس ما ىك معمكؿ بو في المحاسبة المالية المبسطة التي تطبؽ عمى المؤسسات الصغيرة، 

 1حيث ال يتـ تسجيؿ المعامالت بيا إال عند حدكث التدفؽ النقدم.

حسب ىذا المبدأ فإف المؤسسة تعتبر مستمرة في نشاطيا في استمرارية االستغالؿ)النشاط(:  .ب 

(، دكف الرغبة في التكقؼ عف استغالليا أك إيداع ميزانيتيا، المستقبؿ القريب )الدكرة المقبمة

فإذا لـ تحتـر المؤسسة ىذا المبدأ عمييا أف تقكـ بتقييـ حساباتيا بقيـ التصفية كذكر ذلؾ في 

 2الممحؽ.

يقصد بيذا المبدأ أف تككف المعمكمات كاضحة كسيمة الفيـ المعمكمة كاضحة كسيمة الفيـ:  .ج 

يا الذيف يممككف حد أدنى مف المعارؼ األساسية المرتبطة بالتسيير، مباشرة مف قبؿ مستعممي
                                                           

مرجع سبؽ ذكره، ، SCFاإلىتالكات كتدىكر قيـ التثبيتات في ظؿ النظاـ المحاسبي المالي الجديدجماؿ عمكرة، 1
 .4ص

ديكاف  ،IAS/IFRSالمحاسبة المعمقة كفقا لمنظاـ المحاسبي المالي كالمعايير المحاسبية الدكلية ىكاـ جمعة، 2
 .35، ص 2559ية، الجزائر، المطبكعات الجامع
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المالية، المحاسبة كاالقتصاد، فالمعمكمة المالية تزكد مستعممييا بأخذ رؤية كاضحة عمى 

 1المؤسسة كنشاطاتيا كحساباتيا.

المالئمة ىي قدرة المعمكمات عمى إحداث تغيير في اتجاه قرار مستخدـ معيف، المالئمة:  .د 

عميو يجب أف تككف  المعمكمات المقدمة في القكائـ المالية مالئمة الحتياجات متخذم ك 

القرار، كتعتبر المعمكمات مالئمة لممستخدميف إذا كاف بإمكانيا التأثير عمى القرارات 

االقتصادية لمستعممييا، كذلؾ عف طريؽ مساعدتيـ في تقييـ األحداث الماضية كالحالية 

 كالمستقبمية.

يقصد بالمعمكمات ذات مصداقية إذا كانت خالية مف  كمات ذات مصداقية)مكثكقة(:المعم .ق 

األخطاء اليامة كالتحيز، كيمكف االعتماد عمييا مف قبؿ المستخدميف كمعمكمات تعبر 

 2بصدؽ عما يقصد أف تعبر عنو أك مف المتكقع أف تعبر عنو بشكؿ معقكؿ.

ات المحاسبية باستخداـ نفس األساليب يقصد بيا أف تعد المعمكمالقابمية لممقارنة:  .ك 

كاإلجراءات المحاسبية مف عاـ آلخر كلنفس المؤسسات التي تعمؿ في نفس المجاؿ 

 3االقتصادم، كيمكف مقارنة أداء الكحدة االقتصادية بأداء الكحدات االقتصادية األخرل.

كدات، حيث تسجؿ تعتبر التكمفة التاريخية ىي أفضؿ أساس لتقكيـ المكجالتكمفة التاريخية:  .ز 

األصكؿ بما يعادؿ النقدية المستخدمة لحيازتيا حتى يصبح األصؿ جاىزا لالستخداـ في 

المكاف المخصص لو، كلمغرض الذم ُأمتمؾ مف أجمو، كتكزع تكمفة الحيازة عمى الفترات التي 
                                                           

 .5، ص السابؽ جماؿ عمكرة، نفس المرجع 1
أثر تكجو معايير المحاسبية نحك القيمة العادلة عمى الخصائص النكعية لممعمكمات رضا إبراىيـ صالح،  2

، 2559، 2، مجمة كمية التجارة لمبحكث العممية، جامعة اإلسكندرية، العددالمحاسبية في ظؿ األزمة المالية العالمية
 . 35ص 

أثر تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي عمى إرساء مبدأ لإلفصاح كالشفافية في إسماعيؿ عمكم، عبد الحميـ سعيدم،  3
، الممتقى الكطني حكؿ" حككمة الشركات كآلية لمحد مف إطار حككمة الشركات كالحد مف الفساد المالي كالمحاسبي

 . 8، ص 2512مام 7-6، يكمي -الجزائر-الفساد المالي كاإلدارم"، جامعة بسكرة
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سعار تستفيد منيا، كبذلؾ تتميز التكمفة التاريخية بالمكضكعية، كسيكلة التحقؽ، حيث أف األ

عند حدكث الصفقة أك المعاممة التجارية، كما 1معركفة بالكامؿ كمحدكدة كغير قابمة لمجدؿ.

 2أنيا كاقعية لتكافر المستندات كالكثائؽ المؤيدة ليا كغير خاضعة لمحكـ الشخصي.

يقر ىذا تغميب الجكىر عمى الشكؿ أك أسبقية الكاقع االقتصادم عمى الشكؿ القانكني:  .ح 

يب الكاقع المالي عمى الشكؿ القانكني، أم أنو ينبغي التعامؿ مع األحداث المبدأ عمى تغم

االقتصادية حسب الكاقع المالي، كليس حسب الظاىر القانكني، فمف خالؿ ىذا المبدأ يمكف 

 3تسجيؿ قرض اإليجار ضمف عناصر الميزانية.

 بيا  ثالثا: مجاؿ تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي كالقكائـ المالية التي جاء

المؤسسات الممزمة قانكنا بتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي، ككذا القكائـ  57/11يحدد القانكف    

 المالية التي جاء بيا كالتي نستعرضيا كما يمي:

 مجاؿ تطبيؽ النظاـ  .1

يقصد بمجاؿ التطبيؽ، تحديد المؤسسات الممزمة قانكنا بمسؾ محاسبة مالية كفقا لمنظاـ       

مف نفس  02، حيث نصت المادة رقـ 11-07لمالي الجزائرم، كالتي حددىا القانكف المحاسبي ا

القانكف عمى أف أحكاـ ىذا القانكف تطبؽ عمى كؿ شخص طبيعي أك معنكم ممـز بمكجب نص 

قانكني أك تنظيمي بمسؾ محاسبة مالية، كيستثنى مف مجاؿ تطبيؽ ىذا القانكف األشخاص 

                                                           

 حيدر محمد عمي بني عطا، مفاىيـ أساسية في قياس األصكؿ الثابتة، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف-األردف، 
. 16، ص2557 1 

.7إسماعيؿ عمكم، عبد الحميـ سعيدم، نفس المرجع السابؽ، ص  2 
، مرجع سبؽ ذكرهالجزء األكؿ، ، IAS/IFRSة الدكلية محاسبة المؤسسة طبقا لممعايير المحاسبيشعيب شنكؼ، 3

 .31ص 
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مف نفس القانكف،  04، كما حددت المادة رقـ 1محاسبة العمكميةالمعنكيكف الخاضعكف لقكاعد ال

 2:المؤسسات الممزمة بمسؾ محاسبة مالية كفؽ النظاـ المحاسبي المالي كىي

 المؤسسات الخاضعة ألحكاـ القانكف التجارم؛ . أ

 التعاكنيات؛ . ب

رية، األشخاص الطبيعيكف أك المعنكيكف المنتجكف لمسمع أك الخدمات التجارية أك غير التجا . ت

 إذا كانكا يمارسكف نشاطات اقتصادية مبنية عمى عمميات متكررة؛

 األشخاص الطبيعيكف أك المعنكيكف الخاضعيف لذلؾ بمكجب نص قانكني أك تنظيمي. . ث

 أما بالنسبة لممؤسسات الصغيرة التي ال يتعدل رقـ أعماليا كعدد عماليا كنشاطيا الحد المعيف،

 3ة.أف تمسؾ محاسبة مالية مبسط فعمييا

 القكائـ المالية التي جاء بيا النظاـ المحاسبي المالي  .2

جدكؿ التي كانت معمكؿ  17جاء النظاـ المحاسبي المالي بخمسة قكائـ مالية أساسية، عكضا عف 

  بيا في المخطط الكطني لممحاسبة كىي:   

 الميزانية؛ 

 حساب النتائج؛ 

 شرة(؛جدكؿ تدفقات الخزينة ) الطريقة المباشرة كغير المبا 

 .جدكؿ تغيرات األمكاؿ الخاصة؛ كممحؽ 

                                                           

 1  .3، مرجع سبؽ ذكره، ص 11-57مف القانكف  2المادة  
 .3، مرجع سبؽ ذكره، ص 11-57مف القانكف 4المادة  2
. 3، ص، مرجع سبؽ ذكره11-57مف القانكف  5المادة  3 
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 المطمب الرابع: التثبيتات في النظاـ المحاسبي المالي

بعنصر التثبيتات، أك كما جاء تسميتو في  عناية كبيرة SCFلقد أكلى النظاـ المحاسبي المالي     

لماـ أكثر المرجعية الدكلية باألصكؿ الثابتة، باعتباره عنصرا ميما مف عناصر األصكؿ، كلإل

بالجانب النظرم مف مكضكع دراستنا سنقكـ مف خالؿ ىذا المطمب بتعريؼ التثبيتات كشركط 

االعتراؼ بيا حسب النظاـ المحاسبي المالي كالتعرؼ عمى أنكاع التثبيتات التي جاء بيا النظاـ، 

 كذلؾ بالرجكع إلى ما كرد في بنكد النظاـ المحاسبي المالي.

 ت كشركط االعتراؼ بياأكال: تعريؼ التثبيتا

يعرؼ النظاـ المحاسبي المالي األصؿ عمى أنو " مكرد مراقب مف طرؼ المؤسسة بسبب     

 أحداث كقعت كترتقب منيا جني مزايا اقتصادية مستقبمية".

أما التثبيتات أك كما جاء تسميتيا أيضا باألصكؿ غير الجارية " فيي عبارة عف أصكؿ     

مستمرة لحاجات نشاطات المؤسسة مثؿ التثبيتات العينية كالمعنكية،  مخصصة لالستعماؿ بصكرة

أك أنيا تتـ حيازتيا  لغايات التكظيؼ عمى المدل البعيد، أك التي ال تنكم المؤسسة إنجازىا في 

 1غضكف االثني عشر التي تمي تاريخ قفؿ السنة المالية".

أف تتكفر مجتمعة حتى يعتبر األصؿ  كمف خالؿ تعريؼ التثبيتات نستنتج الشركط التي يجب     

 أصال ثابتا )أصؿ غير جارم( كىي:                               

 مراقبة المؤسسة ليذا األصؿ. .1

 أف يزيد عمرىا االقتصادم عف سنة. .2
                                                           

 
1
ييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا ككذا مدكنة ، المحدد لقكاعد التق2008جكيمية  26القرار المؤرخ في   

 . 81الحسابات كقكاعد سيرىا، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 أف يككف الغرض مف اقتنائيا ىك التشغيؿ كليس إعادة البيع. .3

  يتـ االعتراؼ باألصكؿ في الميزانية عندما:    

 ككف مف المحتمؿ أف تعكد منافع اقتصادية مستقبمية مرتبطة بالمؤسسة؛ي .3

 يمكف تقييـ ىذا األصؿ بطريقة مكثكؽ بيا. .4

 ثانيا: أنكاع التثبيتات في النظاـ المحاسبي المالي

لقد صنؼ النظاـ المحاسبي المالي التثبيتات إلى ثالث أنكاع كىي: التثبيتات المعنكية، التثبيتات    

 لتثبيتات المالية.المادية كا

 التثبيتات المعنكية:  .1

يعرؼ التثبيت المعنكم حسب النظاـ المحاسبي المالي عمى أنو "أصؿ قابؿ لمتحديد غير نقدم     

كغير مادم مراقب كمستعمؿ في إطار أنشطتو العادية، كالمقصكد منو مثال: المحالت التجارية 

االستغالؿ، كمصاريؼ تنمية حقؿ منجمي مكجو المكتسبة، كالعالمات، برامج المعمكماتية أك رخص 

 1لالستغالؿ التجارم."

تضـ التثبيتات المعنكية العناصر التالية، ك التي صنفت كحسابات فرعية لحساب التثبيت   

 المعنكم:

 مصاريؼ التنمية القابمة لمتثبيت؛ .5

 برمجيات المعمكماتية كما شابييا؛ .6

                                                           
، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا ككذا مدكنة 2558جكيمية  26 القرار المؤرخ في 1

 .58الحسابات كقكاعد سيرىا، مرجع سبؽ ذكره، ص
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 لرخص كالعالمات؛االمتيازات كالحقكؽ المماثمة كالبراءات كا .7

 فارؽ االقتناء؛ .8

 التثبيتات المعنكية األخرل. .9

 التثبيتات المادية )العينية(: .2

يعرؼ التثبيت المادم أك العيني عمى أنو" أصؿ عيني تحكزه المؤسسة مف أجؿ اإلنتاج، كتقديـ     

إلى ما الخدمات، كاإليجار، كلالستعماؿ ألغراض إدارية، كالذم يفترض أف تستغرؽ مدة استعمالو 

 1بعد السنة المالية".

 تضـ التثبيتات المادية العناصر التالية، كالتي جاءت كحسابات فرعية لحساب التثبيت المادم:    

األراضي، عممية ترتيب كتييئة األراضي، البناءات، المنشآت التقنية كالمعدات كاألدكات الصناعية، 

تب، معدات اإلعالـ اآللي،كاألغمفة التثبيتات العينية األخرل)كمعدات النقؿ، معدات مك

 المتداكلة...(.

لقد انفرد النظاـ المحاسبي المالي عمى المخطط المحاسبي الكطني في ككف أف النظاـ    

المحاسبي قد عالج حاالت خاصة مف التثبيتات المادية كىي التثبيتات في شكؿ امتياز، كىذا عمال 

 القانكني.بمبدأ أسبقية الكاقع االقتصادم عمى الشكؿ 

 التثبيتات المالية )سندات كحسابات دائنة(:  .3

ىناؾ عدة أسباب تؤدم بالمؤسسات إلى اقتناء سندات الممكية أك الديف التي يتـ إصدارىا مف     

قبؿ مؤسسات أخرل، قد تككف مالية محضة كاليدؼ منيا ىك تكظيؼ األمكاؿ المتاحة كتحصيؿ 
                                                           

، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا ككذا مدكنة 2558جكيمية  26 القرار المؤرخ في 1
 .58الحسابات كقكاعد سيرىا، نفس المرجع السابؽ، ص



101 

 

 

، كقد تككف إستراتيجية كذلؾ لمراقبة مؤسسات أخرل، كما الفكائد مف كراءىا أك تحقيؽ فكائض قيـ

قد تككف نظامية، كىذا احتراما لاللتزامات التعاقدية كاالكتتاب في الحصص االجتماعية عند 

 الحصكؿ عمى القرض.

ىنا يجب التفريؽ بيف أنكاع السندات فمنيا ما تعتبر أصكال غير جارية كمنيا ما تعتبر أصكال    

ـ تسجيؿ ىذه السندات كفقا لمنفعتيا كاألسباب التي أدت إلى شراءىا أك تغيير في جارية، حيث يت

 1اتجاىيا، كنذكر األنكاع األربعة التالية: 

 سندات المساىمة: .أ 

 سندات المساىمة كديكف مرتبطة، ىي السندات التي تمتمكيا المؤسسة التعريؼ المحاسبي" :

ألنيا تسمح بممارسة نفكذ معتبر عمى كال تنكم بيعيا ألنيا ضركرية لنشاطيا، كخاصة 

المؤسسة التي أصدرتيا أك تككف تراقبيا كالمساىمات في الفركع، الذمـ الزميمة كالمؤسسات 

 المشتركة."

 ىذه السندات مكجية ألجؿ االحتفاظ بيا فيي تصنؼ ضمف األصكؿ التصنيؼ المحاسبي :

 غير الجارية كتسجؿ في حساب التثبيتات المالية.

 جييز لنشاط الحافظة:سندات الت .ب 

 سندات التجييز لنشاط الحافظة، ىي السندات التي تككف مكجية :" التعريؼ المحاسبي

لتحقيؽ مردكدية معقكلة لممؤسسة في المدل الطكيؿ عمى األقؿ، لكف دكف التدخؿ في تسيير 

 المؤسسات التي تمت الحيازة عمى سنداتيا."

                                                           

.92-91ىكاـ جمعة، مرجع سبؽ ذكره، ص ص   1 
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 حتفاظ بيا عمى المدل الطكيؿ تعتبر ضمف : ىذه السندات المكجية لالالتصنيؼ المحاسبي

 األصكؿ غير الجارية، كبالتالي تسجؿ ضمف التثبيتات المالية.

 سندات تجييز أخرل: .ج 

 سندات تجييز أخرل، قد تككف ممثمة لحصص في رأس الماؿ، أك :"التعريؼ المحاسبي

تكظيؼ طكيؿ األجؿ، حيث يجب أف تككف لممؤسسة اإلمكانية ككذلؾ الرغبة في 

 حتفاظ بيا حتى حمكؿ أجميا."اال

 ىي سندات مكجية ألجؿ االحتفاظ بيا، تعتبر أصكال غير جارية، التصنيؼ المحاسبي :

 كبالتالي تسجؿ في حساب التثبيتات المالية. 

 سندات التكظيؼ: .د 

 سندات التكظيؼ )أك القيـ المنقكلة لمتكظيؼ( ىي عبارة عف" سندات التعريؼ المحاسبي:

 مكسب في األجؿ القصير". مشتراة مف أجؿ تحقيؽ

 ىذه السندات غير المكجية لالحتفاظ بيا تعتبر أصكال جارية، كقد التصنيؼ المحاسبي :

 خصص ليا النظاـ المحاسبي حساب خاص كىي "القيـ المنقكلة لمتكظيؼ".
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 خالصة الفصؿ:

ف االختالفات بيف لقد تبيف لنا مف خالؿ ىذا الفصؿ أف التكافؽ المحاسبي الدكلي جاء لمحد م    

الممارسات المحاسبية بيف الدكؿ المختمفة، كىذا حتى تضمف قابمية المقارنة الدكلية لمقكائـ المالية، 

زالة أحد أىـ معكقات تدفؽ االستثمارات الدكلية كزيادة درجة الثقة في التقارير المالية  لدل  كا 

الذم ينفؽ في تكحيد القكائـ المالية. المستثمريف، ىذا باإلضافة إلى تكفير كؿ مف الماؿ كالكقت 

كمف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ ظيرت جيكد عدة منظمات لتحقيؽ التكافؽ المحاسبي الدكلي، كاف 

تسميتيا فيما بعد بمجمس معايير  كالتي أعيد، (IASC)مف أبرزىا لجنة معايير المحاسبة الدكلية 

مبي حاجة جميع مستخدمي المعمكمات التي سعت إلى إصدار معايير ت ،(IASB)المحاسبة الدكلية

 .المالية في مختمؼ دكؿ العالـ

لقد قامت الجزائر بدكرىا كمف أجؿ االندماج في االقتصاد العالمي بإعداد النظاـ المحاسبي    

، الذم جاء كثمرة لإلصالح المحاسبي في الجزائر، ليتضمف كيساير 2515المالي المطبؽ سنة 

ة، كليحقؽ المنافع المنتظرة لالقتصاد الكطني، الذم يعتمد حاليا عمى التكجيات االقتصادية الحديث

مما يحتـ عمى المينييف بالمحاسبة في الجزائر مسايرة ىذه التغيرات كفيميا خاصة آلية السكؽ.

كلكف ىذا ال يكتمؿ إال بتكفر مجمكعة مف الكسائؿ التي  ،الجكانب التقنية كما تحممو مف أبعاد

ماؿ المؤسسة مف أجؿ تحقيؽ جكدة المعمكمات المالية كالشفافية في القكائـ تستخدـ في تسيير أع

المالية المنشكرة كمصدر لممعمكمات كخاصة في أىـ بند مف بنكد القكائـ أيف تزداد أىمية  ،المالية

مف ليا فقد اىتمت بيا المؤسسات نظرا لما  ،ىذه القكائـ التي تخص الميزانية أال كىي التثبيتات

 مستقبمية. اقتصاديةمكارد ترجع عمييا بمنافع  باعتبارىاالغة داخؿ المؤسسة أىمية ب
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فيا ترل ىؿ النظاـ المحاسبي المالي أخذ بالمرجع المحاسبي الدكلي في المعالجة الخاصة    

بالتثبيتات مف خالؿ، االعتراؼ، التقييـ، كاإلفصاح؟. ىذا ما سنحاكؿ التطرؽ إليو في الفصؿ 

 الثاني.

  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 
 

 

 

الفصؿ الثاني
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معالجة التثبيتات بيف النظاـ المحاسبي المالي كمعايير  الفصؿ الثاني:

 الدكلية ةالمحاسب

 

تعتبر التثبيتات استعماؿ لمكارد المؤسسة مف أجؿ الحصكؿ عمى أصكؿ تستعمؿ لمدة طكيمة     

ي ميزانية المؤسسة ضمف أصكليا في نشاط المؤسسة، تسجؿ عند دخكليا ف ألكثر مف سنة مالية

تختمؼ طرؽ الحصكؿ عمى ىذه التثبيتات في المؤسسة مف  )غير المتداكلة(، حيث غير الجارية

كالعمؿ المحاسبي ال يتكقؼ عند تسجيؿ  أك مجانا...(، عف طريؽ التبادؿ، إنجاز، مساىمة، )شراء،

ي حياتيا المحاسبية، حيث يمكف الدخكؿ فحسب، بؿ تتطمب التثبيتات متابعة عدة تقييمات خاصة ف

تصنيؼ جميع المراحؿ التي تمر عمييا التثبيتات في ثالث مراحؿ أساسية: بدءا باالعتراؼ، التقييـ 

 )القياس( المبدئي كالالحؽ ثـ اإلفصاح.

غير أف كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ، تعرؼ عدة حاالت تناكليا النظاـ المحاسبي المالي كىيئة     

حاسبية الدكلية في عدة معايير، كليذا نجد أف المعايير المحاسبية الدكلية المتعمقة المعايير الم

 الكمية. بالتثبيتات تستحكذ عمى حصة األسد مف المعايير

كعميو كلمكاصمة القسـ الثاني مف الجزء النظرم مف الدراسة سنقؼ في ىذا الفصؿ عمى     

كالمالية بيف النظاـ المحاسبي المالي  لمعنكية، المادية،المعالجة الخاصة بالتثبيتات بأنكاعيا الثالث ا

كمعايير المحاسبة الدكلية، كذلؾ بتخصيص كؿ مبحث لدراسة نكع معيف مف التثبيتات مف حيث: 

 االعتراؼ بو، التقييـ المبدئي كالالحؽ، إلى غاية التنازؿ عنيا كاإلفصاح المطمكب لذلؾ.
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 عنكية )غير المممكسة(المبحث األكؿ: معالجة التثبيتات الم

األصكؿ غير المممكسة، أحد عناصر المكارد اليامة لدل العديد  كتمثؿ التثبيتات المعنكية أ     

مف المؤسسات، حيث تعتبر ىذه التثبيتات المصدر الرئيسي كالياـ لتكليد اإليرادات لدل تمؾ 

بحث سنقـك بدراسة عنصر المؤسسات، كال يمكف إنكار كجكدىا بحكـ أىميتيا، فمف خالؿ ىذا الم

، IAS38التثبيتات المعنكية كفؽ ما نصت عميو المرجعية الدكلية في المعيار المحاسبي الدكلي 

 ، باإلضافة إلى ما جاء بو النظاـ المحاسبي المالي.IFRS3كالمعيار الدكلي إلعداد التقارير المالية

 شركط االعتراؼ بيا)غير المممكسة( ك  المطمب األكؿ: مفيـك التثبيتات المعنكية

لقد أدرج النظاـ المحاسبي المالي تعريؼ دقيؽ إلى مفيكـ التثبيتات المعنكية، باإلضافة إلى     

"األصكؿ  IAS38شركط االعتراؼ بالتثبيت المعنكم، كىذا مف أجؿ أف يتكافؽ مع المعيار الدكلي

تناء الناتج عف تجميع المؤسسات، ليتـ التفرقة بيف التثبيتات المعنكية عف فارؽ االق غير المممكسة"،

 "اندماج األعماؿ".   IFRS3الذم يتناكلو المعيار الدكلي إلعداد التقارير المالية
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 : تعريؼ التثبيتات المعنكية كخصائصياأكال

 تعريؼ التثبيتات المعنكية  .1

ثؿ في مف النظاـ المحاسبي المالي كالمرجع المحاسبي الدكلي المتم 2-121حسب البند     

قابؿ لمتحديد، غير نقدم كغير  يعرؼ التثبيت المعنكم عمى أنو:" أصؿ، IAS38المعيار المحاسبي

 1مادم، مراقب كمستعمؿ مف طرؼ المؤسسة في إطار نشاطيا العادم".

 2كبالتالي حتى نككف أماـ تثبيت معنكم ) غير مممكس( ينبغي تكفر العناصر التالية:

 :فيت المعنكم قابال لمتحديد )التمييز( إذا كاقابمية التحديد: يعتبر التثب .أ 

  قابال لمفصؿ، أم يمكف بيعو، تحكيمو، تأجيره، استبدالو، إما مفردا أك مع بعضو مع عقكد

 كذات عالقة؛ أ

  ينشأ مف اتفاؽ تعاقدم، أك حقكؽ قانكنية، بغض النظر عف إمكانية أف تككف ىذه الحقكؽ

 أك عف أم حقكؽ أك التزامات أخرل.قابمة لمتحكيؿ، أك منفصمة عف المؤسسة، 

الرقابة )السيطرة(: تفرض المؤسسة السيطرة عمى األصؿ، إذا كانت المؤسسة تممؾ سمطة  .ب 

الحصكؿ عمى المنافع االقتصادية المستقبمية المتدفقة مف األصؿ، كتستطيع كذلؾ الحد مف 

 إمكانية كصكؿ اآلخريف ليذه المنافع.

 

                                                           
ا، ككذا مدكنة ، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضي2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 1

 .8الحسابات كقكاعد سيرىا، مرجع سبؽ ذكره، ص
، ص 2010، الصفحات الزرقاء، الجزائر، IAS/IFRالمحاسبة المالية كمعايير المحاسبة الدكلية محمد بكتيف،2

133. 
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 منتظرة. منافع اقتصادية مستقبميةكجكد  .ج 

 خصائص التثبيتات المعنكية  .2

 1)غير المممكسة( بخاصيتيف رئيسيتيف ىما: المعنكية تتميز التثبيتات

 ليس ليا كياف مادم مممكس؛   .أ 

 عدـ التأكد مف قيمة المنافع المستقبمية المتكقع الحصكؿ عمييا مف ىذه التثبيتات؛ .ب 

التثبيتات ببعض الخكاص التي باإلضافة إلى الخاصيتيف الرئيسيتيف السابقتيف تتصؼ ىذه 

 2يتفاكت كجكدىا بيف أصؿ كآخر، أىميا:

 صعكبة تحديد عمرىا اإلنتاجي؛ 

 التقمبات الحادة المحتممة في قيمتيا؛ 

  الكثير مف التثبيتات ليس ليا قيمة سكقية، القتصار المنافع المحتممة منيا عمى مؤسسة

 لمؤسسة المرتبطة بيا.معينة، مثؿ شيرة المحؿ إذ ال يمكف بيعيا بمعزؿ عف ا

 

 

 

 

                                                           
 "رة أك غير " إلى:)الطاقة التي يممكيا األصؿ ليساىـ إما بطريقة مباش المنافع االقتصادية المستقبميةيشير مصطمح

مباشرة في التدفقات الصافية ألمكاؿ الخزينة(، كالتدفقات المتكقعة ألمكاؿ الخزينة ) ىي التدفقات المتعمقة باستغالؿ 
 األصؿ ككذا تمؾ التي ستنتج عف بيعو(.

 ، الطبعة الرابعة، دار كائؿ لمنشر،-مشاكؿ االعتراؼ كالقياس كاإلفصاح-مبادئ المحاسبة الماليةمحمد مطر،  1
 .  221، ص 2557األردف، -عماف

.134محمد بكتيف، مرجع سبؽ ذكره، ص   2 
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 ثانيا: شركط االعتراؼ بالتثبيتات المعنكية كطرؽ اقتنائيا

 شركط االعتراؼ بالتثبيتات المعنكية  .1

 1يتـ االعتراؼ ببند ما كتثبيت معنكم )أصؿ غير مممكس(، عند تكفر شرطيف ىما:  

 صؿ إلى المؤسسة؛المنافع االقتصادية المستقبمية المتكقعة المرتبطة باأل مف المحتمؿ تدفؽ . أ

 أف يككف مف الممكف قياس تكمفة األصؿ بمكثكقية. . ب

كأم تثبيت معنكم ال يستكفي الشرطيف أعاله، فإنو يجب االعتراؼ باإلنفاؽ المتالكو أك تكليده    

 داخميا، عمى أنو مصركؼ يقفؿ في قائمة الدخؿ.

افتراضات  ـتقبمية باستخدايجب عمى المؤسسة تقييـ احتماؿ تدفؽ المنافع االقتصادية المس    

معقكلة كمدعكمة، تمثؿ أفضؿ تقدير لإلدارة لمجمكعة الظركؼ االقتصادية التي ستبقى عمى مدل 

 2العمر النافع لو.

لتحقيؽ الشرط األكؿ أعاله لالعتراؼ  اكتعتبر سيطرة المؤسسة عمى التثبيت المعنكم أمرا أساسي    

مؤسسة عمى التثبيت المعنكم مف خالؿ كجكد حماية قانكنية بالتثبيتات المعنكية، كقد تتـ سيطرة ال

كما ىك الحاؿ في براءات االختراع، في حيف ال يمكف االعتراؼ بميارات العماؿ أك بكالء العمالء 

كتثبيت معنكم نظرا ألف المؤسسة ال تممؾ السيطرة عمى منع المكظفيف مف ترؾ العمؿ لدييا، كما 

 3االستمرار في الشراء مف المؤسسة. ال تستطيع إجبار العمالء عمى

                                                           
، دار كائؿ -النظرية كالعممية بالجكان-معايير المحاسبة كاإلبالغ المالي الدكليةمحمد أبك نصار، جمعة حميدات،  1

 .613، ص 2558األردف، -لمنشر، عماف
.166حسيف القاضي، مأمكف حمداف، مرجع سبؽ ذكره، ص   2 
.613حمد أبك نصار، جمعة حميدات، مرجع سبؽ ذكره، صم  3 
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 1كعميو تعتبر العناصر التالية مف التثبيتات المعنكية:

  برامج الكمبيكتر 

 براءات االختراع 

 حقكؽ إعادة الطبع كالنشر 

  أفالـ الصكر المتحركة 

 الرخص 

 حصص االستيراد 

  سسات، العالقات مع الزبائف، خارج العالقات التعاقدية كخارج ما ينتج عف تجمع المؤ

 شريطة أنو يمكف تبادؿ ىذه العالقات

 في حالة تجميع المؤسسات-فارؽ االقتناء() شيرة المحؿ المقتناة- 

 2كيخرج مف مجاليا كال يعتبر مف التثبيتات المعنكية العناصر التالية:

 نفقات التأسيس؛ 

 مصاريؼ التككيف؛ 

 مصاريؼ اإلشيار كالتركيج؛ 

 ة التنظيـ؛مصاريؼ تحكيؿ أماكف اإلنتاج أك إعاد 

 شيرة المحؿ المكلدة داخميا؛ 

 

                                                           

. 328بف ربيع حنيفة، مرجع سبؽ ذكره، ص  1 
.134محمد بكتيف، مرجع سبؽ ذكره، ص   2 
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 ك مف جيتو صنؼ النظاـ المحاسبي المالي التثبيتات المعنكية في الحسابات التالية:

 : مصاريؼ التنمية القابمة لمتثبيت؛253حػ/

 : برمجيات المعمكماتية كما شابييا؛254حػ/

 ات؛: االمتيازات كالحقكؽ المماثمة كالبراءات كالرخص كالعالم255حػ/

 : فارؽ االقتناء؛257حػ/

 : التثبيتات المعنكية األخرل.258حػ/

 طرؽ اقتناء التثبيتات المعنكية .2

يتـ امتالؾ أك اقتناء التثبيتات المعنكية بالعديد مف الطرؽ، فقد يتـ ذلؾ مف خالؿ الشراء     

كليد الداخمي المنفصؿ، أك االقتناء كجزء مف اندماج األعماؿ، أك مف خالؿ منحة حككمية، أك الت

 1مف قبؿ المؤسسة، أك مف خالؿ عممية مبادلة أصكؿ بعضيا ببعض.

 المطمب الثاني: التقييـ المبدئي لمتثبيتات المعنكية

إف القاعدة العامة في تحديد تكمفة التثبيتات ىي أف ىذه التكمفة يجب أف تتضمف جميع     

ككضعو كتييئتو لالستخداـ في العممية  التكاليؼ المعقكلة كالضركرية الالزمة لمحصكؿ عمى األصؿ

كيعتمد تحديد تكمفة التثبيتات المعنكية حسب طريقة امتالكيا مف طرؼ  اإلنتاجية في المؤسسة.

 المؤسسة.

 

                                                           

 1 .615محمد أبك نصار، جمعة حميدات، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 حيث يتـ اقتناء التثبيتات المعنكية عف طريؽ ما يمي:أكال: التثبيتات المعنكية المقتناة: 

ة التي تـ شراءىا بشكؿ منفصؿ )منفردا( مبدئيا المعنكي تتقيـ التثبيتاالشراء المنفصؿ:   .1

بالتكمفة، كالمتمثمة في جميع التكاليؼ الضركرية التي تتحمميا المؤسسة حتى يصبح األصؿ 

 1جاىزا لالستخداـ كبالشكؿ الذم اشترم مف أجمو، كتشمؿ التكمفة ما يمي:

   دة، بعد اقتطاع سعر الشراء، بما في ذلؾ رسكـ االستيراد كضرائب الشراء غير المستر

 الخصكمات كالحسكمات التجارية؛ ك

   ،أية تكمفة منسكبة مباشرة لكضع التثبيت في حالة االستعماؿ مثؿ: منافع المكظفيف

 األتعاب المينية، كتكاليؼ فحص كاختبار سالمة أداء األصؿ.

 2كبالتالي تستثنى، كال تدخؿ في تكمفة التثبيت المعنكم، التكاليؼ التالية:

  االنطالؽ بما في ذلؾ اإلشيار؛تكاليؼ 

 تكاليؼ تحكيؿ نشاط ما؛ 

 المصاريؼ اإلدارية كالمصاريؼ العامة غير المباشرة؛ 

  خسائر العمميات عند البداية، مثؿ الخسائر الناجمة عف طرح مخرجات األصؿ

 بكميات محدكدة في بداية عمؿ األصؿ.

متالؾ تثبيت معنكم بدكف مف الممكف ا تفي بعض الحاال االقتناء بمكجب منحة حككمية: .2

تكمفة، أك بمقابؿ رمزم مف خالؿ منحة حككمية، يحدث ىذا عندما تقكـ الحككمة بتحكيؿ أك 

                                                           
 ةالتقارير المالي إلعداد ةالدكليالمعايير " ة،يالدكل المحاسبة رييمعا لجنة مؤسسة، 38المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  1

، ص 2515 ،األردف-عماف ف،ييالقانكنلممحاسبيف  العربي المجمع طرؼ مف ةيالعربى إل المترجمة النسخة ،"2515
849. 
.136محمد بكتيف، مرجع سبؽ ذكره، ص   2 
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تخصيص تثبيت معنكم لمؤسسة مثؿ حقكؽ النزكؿ في مطار أك التراخيص لتشغيؿ محطات 

راديك أك تمفزيكف أك حصص استيراد أك حقكؽ الكصكؿ إلى مصادر أخرل مقيدة، كبمكجب 

، الذم يتناكؿ "محاسبة المنح الحككمية كاإلفصاح عف المساعدة الحككمية"، فقد IAS20معيار ال

ذا  تختار المؤسسة االعتراؼ بكؿ مف التثبيت المعنكم كالمنحة بمقدار القيمة العادلة مبدئيا، كا 

اختارت  المؤسسة عدـ االعتراؼ باألصؿ مبدئيا بمقدار القيمة العادلة فإف المؤسسة تعترؼ 

 باألصؿ مبدئيا بمبمغ رمزم بمكجب المعاممة األخرل التي يسمح بيا المعيار المحاسبي الدكلي 

IAS20.1، ىذا باإلضافة إلى أم إنفاؽ يؤدم مباشرة إلعداد األصؿ الستعمالو المقصكد 

إذا كاف التثبيت المعنكم محؿ تبادؿ الحصكؿ عمى التثبيت المعنكم عف طريؽ المبادلة:   .3

سجؿ بالقيمة العادلة، أما إذا تعذر األمر أم عدـ إمكانية تحديد القيمة العادلة فإنو يقيـ كي

بمصداقية لألصميف المعطى كالمتحصؿ عميو، فإف التثبيت المعنكم الداخؿ إلى المؤسسة 

 2المحصؿ عميو يسجؿ بالقيمة المحاسبية لألصؿ أك األصكؿ المتخمى عنو.

لقد تناكؿ المعيار الدكلي إلعداد يع المؤسسات(:تجم)األعماؿ  جاالقتناء في إطار اندما  .4

المحاسبة عف اندماج األعماؿ، كنص عمى اعتماد  طريقة"اندماج األعماؿ" IFRS3 التقارير المالية

باعتبار أف طريقة المصالح -طريقة الشراء عند المحاسبة عف كافة اندماجات منشآت األعماؿ

 .-2554المشتركة ألغيت ابتداء مف سنة

                                                           
مكتبة الشركة ، الثاني، الجزء IAS/IFRSمحاسبة المؤسسة طبقا لممعايير المحاسبية الدكلية  شعيب شنكؼ، 1

 .145، ص2558الجزائر، -اكدالجزائرية بكد

. 137محمد بكتيف، مرجع سبؽ ذكره، ص   2 
 ىك مصطمح عاـ يستخدـ لمتعبير عف عممية التكحيد، كالتي قد تأخذ أحد األشكاؿ التالية:اندماج األعماؿ :-

 .IFRS3لممزيد أنظر المعيار -االندماج، اإلتحاد، السيطرة) القابضة كالتابعة( 
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مشترية كمؤسسة أخرل أك كياف آخر يتـ االستحكاذ  ةعتمد طريقة الشراء عمى كجكد مؤسست    

             عميو، كبالتالي فالمؤسسة الدامجة )المشترية( تشترم صافي أصكؿ المؤسسة المندمجة

 ) المشتراة(، كتعترؼ في سجالتيا باألصكؿ كالخصكـ المشتراة بالقيمة العادلة ليا، كما تعترؼ بأم

ك نص أيضا المعيار المذككر عمى أف تتـ معاممة أم زيادة في تكمفة 1التزامات محتممة قد تنشأ.

التممؾ عف حصة المتممؾ في القيمة العادلة لألصكؿ كالخصكـ المحددة المشتراة في تاريخ عممية 

 2التبادؿ كشيرة  ) فارؽ اقتناء( كيتـ االعتراؼ بيا كأصؿ بتاريخ االقتناء.

شيرة مبدئيا بتكمفتيا، ككنيا الزيادة في تكمفة الشراء عف القيمة العادلة لصافي األصكؿ تقاس ال   

 3بتاريخ االقتناء، كيتـ احتسابيا كفؽ ىذا المعيار كما يمي:

 

 

 

إذا كانت تكمفة الشراء أكبر مف القيمة العادلة لصافي األصكؿ المشتراة فإف ىناؾ شيرة       

كانت تكمفة الشراء أقؿ مف القيمة العادلة لصافي األصكؿ المشتراة  ، أما إذا (goodwill)مكجبة

، كالتي تسمى حديثا "الشراء بأسعار مخفضة"، حيث يجب أف  (bad will)فإف ىناؾ شيرة سالبة

 تعالج كدخؿ مباشرة في قائمة الدخؿ.

                                                           

.755محمد أبك نصار، جمعة حميدات، مرجع سبؽ ذكره، ص  1 
.168حسيف القاضي، مأمكف حمداف، مرجع سبؽ ذكره، ص   2 
.752 ، صنفس المرجع السابؽمحمد أبك نصار، جمعة حميدات،   3 

لمقدـ في تاريخ االندماج االقتناء( = تكمفة الشراء )القيمة العادلة لممقابؿ ا )فارؽالشيرة 

 القيمة العادلة لصافي أصكؿ المؤسسة المشتراة –+ قيمة الحصص غير المسيطرة( 

 .كااللتزامات المحتممة
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 فميما كا( 257)حػ/ يشير النظاـ المحاسبي المالي إلى أنو يجب أف يظير فارؽ االقتناء     

رصيده )مكجبا أك سالبا( في ميزانية المؤسسة، كأضاؼ أف فارؽ االقتناء ىك أصؿ غير معرؼ، 

 كعميو يجب أف يميز عف التثبيتات المعنكية األخرل التي ىي بالتعريؼ أصكؿ معرفة.

 ثانيا: التثبيتات المعنكية المكلدة داخميا

يرتبط بقكة المؤسسة كمستقبؿ كجكدىا ألنو  إف مكضكع التثبيتات المعنكية المككنة داخميا     

ينطكم كبشكؿ كبير عمى عممية االبتكار الذم يعد في ظؿ التقدـ التكنكلكجي المتسارع كثكرة 

المعمكماتية كتقنيات االتصاالت الحديثة سر كجكد الكحدات االقتصادية كديمكمتيا مف خالؿ الميزة 

عمى االبتكارات، كعمى ذلؾ فإف عممية االبتكار التي  التنافسية التي تتمتع بيا الكحدات التي تنفؽ

يشيدىا العالـ في ظؿ المنافسة الشديدة تتطمب تحمؿ نفقات البحث كالتطكير التي تدخؿ في جميع 

         1فقرات التثبيتات المعنكية المككنة داخميا مثؿ البرمجيات كالعالمة التجارية كبراءة االختراع كغيرىا.

لتكمفة التثبيت المعنكم المكلد داخميا سنتناكؿ نفقات البحث كالتطكير كالمعالجة قبؿ التطرؽ    

المحاسبية المتعمقة بيا، باعتبارىا نفقات ال يمكف تجنبيا عند تككيف التثبيتات المعنكية المككنة 

 داخميا.

يت يجب أف نميز بيف مرحمة البحث كمرحمة التطكير عند تككيف التثبنفقات البحث كالتطكير:  .1

 -المعنكم المككف داخميا كما يمي:

                                                           
غ المالي األصكؿ غير المممكسة المككنة داخميا كمتطمبات اإلبالعباس حميد التميمي، عبد الحسيف تكفيؽ السعد،  1

 . 48-47، ص ص 2513، 15، كمية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة البصرة، العددعنيا
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 مف بو يتصؿ ما لجمع مكضكع في المبذكؿ الجيد بأنو الغكي البحث ؼعرَّ يُ مرحمة البحث:  . أ

 تجميع إلى اليادؼ االستقصاء في العمـ أداة بذلؾ فيك مشكالت، أكؽ حقائ أك معمكمات

    1ا.تطكيرى أك تصحيحيا أك كتفسيرىا الحقائؽ

لمحاسبي المالي البحث عمى أنَّو: عممية التحرم األصمية أك المبرمجة التي كيعرؼ النظاـ ا     

   2يتـ القياـ بيا مف أجؿ الفيـ كاإلدراؾ كالحصكؿ عمى معمكمات عممية أك تقنية جديدة.

" البحث عمى أنو: استقصاء أصمي أك 38كمف جيتو عرؼ المعيار المحاسبي الدكلي رقـ "     

دراؾ عممي أك فني.مرسكـ يتـ القياـ بو بي   3دؼ الحصكؿ عمى معرفة كا 

األعباء، ألنو مع  ميما كاف مبمغو أعباء كينبغي تسجيميا مرحمة البحثعتبر كؿ ما أنفؽ في يك     

 4ليس ىناؾ دليؿ قاطع عمى كجكد مزايا اقتصادية ستجنييا المؤسسة.

 5كفيما يمي أمثمة عف أنشطة البحث:   

 جديدة؛ أنشطة تيدؼ إلى اكتساب معارؼ 

 البحث، التقييـ كانتقاء نيائي لمتطبيقات المحتممة لنتائج البحث أك معارؼ أخرل؛ 

 البحث عف حمكؿ بديمة لممكاد، اإلجراءات، األنظمة أك الخدمات؛ 

                                                           
، مجمة العمـك االقتصادية، تكاليؼ البحث كالتطكير كمعالجاتيا المحاسبيةسعكد جابر مشككر، كفاح جبار،  1

 . 152، ص 2558، 21جامعة البصرة، العدد
د لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة ، المحد2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 2

  .89الحسابات كقكاعد سيرىا، مرجع سبؽ ذكره، ص
.  837، مرجع سبؽ ذكره، ص38المعيار المحاسبي الدكلي رقـ   3  
. 156محمد بكتيف، مرجع سبؽ ذكره، ص  4  
.41ىكاـ جمعة، مرجع سبؽ ذكره، ص   5  
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  ،تشكيؿ، تصميـ، تقييـ كاختيار نيائي إلمكانات أخرل ممكنة الستعماؿ المعدات

  اإلجراءات، المنتجات، األنظمة أك األقساـ. 

كفيما يتعمؽ بمفيكـ التطكير فإنو يتمثؿ في تطبيؽ نتائج البحث التي يتـ مرحمة التطكير:  . ب

التكصؿ إلييا أك المعرفة األخرل لخطة أك نمكذج إلنتاج مكاد، أك أدكات، أك أنظمة أك 

 1 خدمات جديدة أك محسنة بشكؿ مممكس قبؿ البدء في اإلنتاج أك االستخداـ التجارم.

كينبغػي أف يسػجؿ، إذا  تثبيػت معنػكمفي ىذه المرحمة، ميمػا كػاف مبمغػو، يعتبػر  ككؿ ما يصرؼ   

 2استطاعت المؤسسة تقديـ البرىاف مف خالؿ تكفير الشركط التالية:

  كاستعمالو أك بيعو؛التثبيت المعنكم تكفر الجانب التقني الضركرم إلنياء إنتاج 

  إنتاج التثبيت المعنكم؛ لالنتياء مفرادة اإلتكفر 

 ؛التثبيت المعنكماستعماؿ أك بيع  عمى قدرةالكفر ت 

  نفسػو أك  التثبيػت المعنػكمتكفر كيفية جني مزايا اقتصادية مستقبمية محتممة )تػكفر سػكؽ

 لمنتجاتو...الخ(؛

  ؛المالية كغيرىا الالزمة إلنياء تطكير األصؿ الستعمالو أك بيعوك تكفر المكارد التقنية 

 المعني. التثبيت المعنكماريؼ تطكير القدرة عمى تقييـ كبمصداقية مص 

" إلى أّنو إذا لـ تتمكف المؤسسة مف تمييز مرحمة البحث 38أشار المعيار المحاسبي الدكلي رقـ"    

عف مرحمة التطكير لمشركع داخمي إليجاد تثبيت معنكم، تسجؿ كؿ المصاريؼ كأعباء كما لك أنو 

 تـ تحمميا في مرحمة البحث فقط.

                                                           

. 837، مرجع سبؽ ذكره، ص38دكلي رقـ المعيار المحاسبي ال  1  
.156محمد بكتيف، مرجع سبؽ ذكره، ص   2  
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 1اج القيد المحاسبي النمكذجي لمتثبيت المعنكم المكلد داخميا كما يمي:كعميو يمكف إدر 
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 مصاريؼ التنمية القابمة لمتثبيت ) مصاريؼ التطكير( 

 البرمجيات المعمكماتية كما شابييا

 لألصكؿ المعنكية  تاإلنتاج المثب           
 مؤسسة تثبيت معنكم لحاجاتيا الخاصةإنجاز ال :البياف

 

Xxxx 

xxxx 

 

 

 

xxxx 

في  األصكؿبقة لتمؾ ىذا كقد أشار النظاـ المحاسبي المالي إلى أنو تسجؿ كافة التكاليؼ المطا

  .ةحسابات األعباء حسب طبيعتيا التابعة لنفس الفتر 

 تكمفة التثبيت المعنكم المكلد داخميا:  .2

كم المكلد داخميا كافة المصاريؼ التي تخصص مباشرة عمى أساس تتضمف تكمفة التثبيت المعن   

عداد األصؿ لالستعماؿ المقصكد، كتشمؿ التكمفة:  نتاج كا   2معقكؿ كثابت إليجاد كا 

 األعباء الخاصة بالمكاد كالخدمات المستخدمة أك المستيمكة لتكليد التثبيت المعنكم؛ .أ 

ة بالمكظفيف العامميف مباشرة في تكليد ركاتب كأجكر المكظفيف كالتكاليؼ األخرل المتعمق .ب 

 األصؿ؛

طفاء البراءات  .ج  كؿ إنفاؽ يؤدم مباشرة لتكليد األصؿ مثؿ رسكـ تسجيؿ حؽ قانكني كا 

 كالتراخيص المستعممة لتكليد األصؿ؛

                                                           
1

  .69 مرجع سبؽ ذكره، ص ىكاـ جمعة، 

، الجزء الثاني، مرجع سبؽ ذكره، IAS/IFRSمحاسبة المؤسسة طبقا لممعايير المحاسبية الدكلية شعيب شنكؼ،  2
 .145-144ص 

751 
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المصاريؼ الثابتة الالزمة لتكليد األصؿ كالتي يمكف تخصيصيا عمى أساس معقكؿ  .د 

 إلىتالؾ، أقساط التأميف، االستئجار.، عمى سبيؿ المثاؿ: اؿكثابت لألص

" تكاليؼ االقتراض" مقاييس لالعتراؼ بالفائدة كجزء  23كيحدد المعيار المحاسبي الدكلي رقـ      

 مككف لتكمفة تثبيت معنكم مكلد داخميا.

 1-ليست أجزاء مككنة لتكمفة التثبيت المعنكم المكلد داخميا: ةتعتبر البنكد التالي     

 يع كالنفقات اإلدارية كغيرىا مف النفقات غير المباشرة العامة، ما لـ تسند مصاريؼ الب

 ىذه النفقات بشكؿ مباشر إلى إعداد األصؿ لالستخداـ؛

  العيكب المحددة كالخسائر التشغيمية األكلية المتكبدة قبؿ أف يحقؽ األصؿ األداء

 المخطط لو؛

 .مصاريؼ تدريب المكظفيف عمى تشغيؿ األصؿ 

 الالحؽ لمتثبيتات المعنكية ـثالث: التقييالمطمب ال

يقصد بالتقييـ الالحؽ لمتثبيتات المعنكية القيمة التي مف الممكف أف يأخذىا التثبيت المعنكم بعد   

 التقييـ المبدئي لو.

 أكال: إعادة تقييـ التثبيتات المعنكية 

كالنظاـ المحاسبي (IAS38) سمح المعيار لمتثبيتات المعنكيةالمبدئي  كالتقييـ االعتراؼبعد    

 إعادة تقييـفي  نمكذج التكمفة أك نمكذج إعادة التقييـ عمى أّنو سياستيا المحاسبية  استخداـبالمالي 

 لتثبيتات المعنكية.ا

                                                           

. 848سبؽ ذكره، ص  ، مرجع38المعيار المحاسبي الدكلي رقـ   1  
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بعد التقييـ المبدئي، يتـ تسجيؿ التثبيت المعنكم :  (Modèle du coût) نمكذج التكمفة -1

كىذا  1اكـ كأم خسائر انخفاض قيمة متراكمة.بسعر تكمفتو مطركحا منيا أم إطفاء متر 

 لتحديد القيمة المحاسبية في نياية السنة المالية.

خسائر  ∑ –اإلطفاءات المتراكمة  ∑ –القيمة المحاسبية الصافية = التكمفة التاريخية    

 انخفاض القيمة المتراكمة

المعنكم الحقا  يسجؿ التثبيت (:Modèle de la réévaluation) نمكذج إعادة التقييـ -2

بالمبمغ المعاد تقييمو بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييـ مطركحا منو مجمكع اإلطفاءات 

كيجب تحديد القيمة العادلة مف  2المتراكمة الالحقة كمجمكع خسائر القيمة المتراكمة الالحقة.

خص صيد خالؿ سكؽ نشط ) مثؿ سكؽ نشط لرخص سيارات األجرة القابمة لمتداكؿ أك ر 

األسماؾ(، كأف يتـ إعادة تقييميا بانتظاـ بحيث ال تختمؼ القيمة المحاسبية الصافية بشكؿ 

  3كبير عف قيمتو العادلة.

اإلطفاءات المتراكمة  ∑ -القيمة المحاسبية الصافية = القيمة العادلة بتاريخ إعادة التقييـ 

 خسائر انخفاض القيمة المتراكمة الالحقة ∑ –الالحقة 

كقد عرَّؼ النظاـ المحاسبي المالي ك المعايير المحاسبية الدكلية القيمة العادلة عمى أنيا " المبمغ    

الذم يمكف أف يتـ مف أجمو تبادؿ األصؿ بيف أطراؼ عمى دراية كافية كمكافقة كعاممة ضمف 

 ".                   شركط المنافسة االعتيادية

                                                           

Cours De Comptabilité Financière Selon Les Normes ,  , A. Mimeche A. Kaddouri 
1

, Enag Ed, Alger, 2009, P 154.IAS/IFRS et Le Scf 2007 
2
 A. Kaddouri, A. Mimeche, idem, p154.  

.622محمد أبك نصار، جمعة حميدات، مرجع سبؽ ذكره، ص   3  
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 1السكؽ الذم تتكفر فيو كافة الشركط التالية:السكؽ النشط عمى أّنو كما يعرؼ    

 العناصر التي تتـ المتاجرة بيا داخؿ السكؽ متجانسة؛ 

 مف الممكف أف يكجد فيو في أم كقت مشتركف كبائعكف راغبكف؛ 

  .األسعار متكفرة لمجميكر 

 -كفؽ المتطمبات التالية: إعادة التقييـ يتـ تطبيؽ نمكذج

 تقييـ إعادة فيجب المعنكية، فئات التثبيتات مف فئة عمى ييـالتق إعادة نمكذج تطبيؽ تـ إذا .أ 

 إلى "المعنكية التثبيتات فئات"كتشير تقييمو، المعاد ليا التثبيت المعنكم ينتمي التي الفئة كامؿ

 أك االمتياز حقكؽ أك التجارية كالعالمات االختراع براءات مثؿ بيةالمتشا البنكد مف مجمكعات

 2التجارية. األسماء

تـ عمميات إعادة التقييـ بانتظامية كافية حتى ال تختمؼ القيمة المحاسبية لمتثبيتات ت .ب 

المعينة اختالفا كبيرا عف القيمة التي قد تككف حددت باستعماؿ القيمة العادلة في تاريخ 

3اإلقفاؿ.
 

ي يتـ يعتمد تكرار عمميات إعادة التقييـ عمى التقمب في القيـ العادلة لمتثبيتات المعنكية الت .ج 

ذا اختمفت القيمة العادلة ألصؿ معاد تقييمو بشكؿ جكىرم عف مبمغو  إعادة تقييميا، كا 

المسجؿ، مف الضركرم القياـ بالمزيد مف إعادة التقييـ، كيمكف أف تشيد بعض التثبيتات 

المعنكية تغيرات ىامة كمتقمبة في القيمة العادلة، كبالتالي تستمـز إعادة تقييـ سنكم، كال 

                                                           

.836، مرجع سبؽ ذكره، ص 38المحاسبي الدكلي رقـ المعيار   1
  

2 .622محمد أبك نصار، جمعة حميدات، نفس المرجع السابؽ، ص 
  

3
، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال  

  .15الحسابات كقكاعد سيرىا، مرجع سبؽ ذكره، ص
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ذات التغيرات غير اليامة  عمميات إعادة التقييـ المتكررة ضركرية لمتثبيتات المعنكيةتككف 

  1في القيمة العادلة.

ال يرخص استعماؿ نمكذج إعادة التقييـ إال إذا كانت القيمة العادلة) القيمة الحقيقية(  .د 

2لمتثبيت المعنكم يمكف تحديدىا باالستناد لسكؽ نشطة.
 

 إعادة تـ التي المعنكية األصكؿ فئة في المعنكم التثبيت تقييـ إعادة الممكف غير مف كاف إذا .ق 

 أم منو مطركحا التكمفة بمبمغ األصؿ تسجيؿ يتـ األصؿ، ليذا نشط سكؽ كجكد لعدـ تقييميا

 3.انخفاض القيمة كخسائر متراكـ إطفاء

 المعالجة المحاسبية إلعادة التقييـ: -3

عقب إعادة تقييمو، فإف الزيادة تسجؿ مباشرة في  مت المعنك القيمة المحاسبية لمتثبي ترتفعإإذا     

فارؽ إعادة التقييـ"، كما يمكف أف تسجؿ في الحسابات  شكؿ رؤكس أمكاؿ خاصة تحت عنكاف "

كمنتكج إذا كانت تعكض إعادة تقييـ سمبية لنفس التثبيت المعنكم، الذم سبؽ كأف تـ إدراجو كعبء 

               (SCF-23.121). في الحسابات
4  

 

 

 

                                                           

.851، نفس المرجع السابؽ، ص 38عيار المحاسبي الدكلي رقـ الم  1
  

، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 2
  .11الحسابات كقكاعد سيرىا، مرجع سبؽ ذكره، ص

.637محمد أبك نصار، جمعة حميدات، مرجع سبؽ ذكره، ص   3
  

 
، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 4

  .11الحسابات كقكاعد سيرىا، نفس المرجع السابؽ، ص
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 كما يمي:كعميو يككف القيد المحاسبي النمكذجي إلعادة تقييـ التثبيتات المعنكية 

 

20x 
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----------../../..../-------- 

 تثبيتات معنكية 

 فارؽ إعادة التقييـ     

  إعادة تقييـ التثبيتات المعنكية  :البياف

 

Xxxx 

 

 

 

xxxx 

االيجابية تعكض إعادة تقييـ سمبية لنفس التثبيت المعنكم الذم سبؽ كأف  أما إذا كانت إعادة التقييـ

مبمغ إعادة في حدكد  العبء ) الخسارة في القيمة( تـ إدراجو كعبء في الحسابات، يتـ استرجاع

 ك يسجؿ القيد المحاسبي كما يمي: التقييـ اإليجابية ) الفائض في القيمة(،

 

290x 

 

 

 

 

----------../../..../-------- 

 خسائر القيمة عف التثبيتات المعنكية 

إسترجاعات االستغالؿ عف خسائر القيمة            
 األصكؿ غير الجارية -كالمؤكنات    

  استرجاع الخسارة ) التدني( في القيمة :البياف

 

xxxx 

 

 

 

 

xxxx 

ي الدفاتر لمتثبيت المعنكم ك بالتالي يتـ معالجة الزيادة في القيمة العادلة عف القيمة المحاسبية ف 

 1محاسبيا كما يمي:

إلغاء اإلطفاء المتراكـ كخسائر انخفاض القيمة، كمف ثـ يتـ زيادة المتبقي مف زيادة القيمة  .أ 

 حساب األصؿ المعنكم. أك ىالعادلة إل

                                                           

.638محمد أبك نصار، جمعة حميدات، نفس المرجع السابؽ، ص   1
  

781 
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إعادة احتساب تكمفة األصؿ المعنكم كرصيد مجمع اإلطفاء كرصيد متراكـ خسائر  .ب 

سب مع إعادة بياف القيمة المحاسبية اإلجمالية، بحيث يككف المبمغ انخفاض القيمة بالتنا

 الصافي مساكيا لمقيمة العادلة.   

) إعادة تقييـ سمبية(، فإف ىذه  أبرزت عممية إعادة التقييـ كجكد خسارة في القيمةأما إذا     

 في الحسابات الخسارة في القيمة تنسب عمى سبيؿ األكلكية إلى فارؽ إعادة تقييـ سبؽ إدراجو

) فارؽ إعادة التقييـ السمبية الصافية( كعبء  كرؤكس أمكاؿ خاصة في األصؿ نفسو، كيقيد الرصيد

SCF-24.121).مف األعباء )
1 

قيمة ) فائض لمعف كجكد فائض  Nأظيرت عممية إعادة تقييـ التثبيت المعنكم في السنة : مثاؿ

 إعادة التقييـ )اختبار لمتدني(رزت عممية أب N+2، كفي السنة 15000DAإعادة تقييـ ( بقيمة 

 .25000DAعف كجكد خسارة في القيمة لنفس التثبيت المعنكم بقيمة 

             25000-15000 =10000 

، كيككف التسجيؿ 10000DAكعميو يتـ تسجيؿ تدني )خسارة ( في قيمة التثبيت المعنكم بقيمة 

 : كما يمي N+2المحاسبي في السنة 
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----------   N+2 ---------- 

المخصصات لإلىتالكات كالمؤكنات كخسائر 
 القيمة

 خسائر القيمة عف التثبيتات المعنكية       
 تسجيؿ خسارة ) تدني( القيمة :البياف

 

10000 

 

 

 

 

                                                           
التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة  ، المحدد لقكاعد2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 1

  .11، صنفس المرجع السابؽالحسابات كقكاعد سيرىا، 

290X 19999 
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 ثانيا: إطفاء التثبيتات المعنكية

مف حيث قابميتيا  38قـ يمكف تقسيـ التثبيتات المعنكية حسب المعيار المحاسبي الدكلي ر   

 1إلى فئتيف ىما: لإلطفاء

التثبيتات المعنكية التي يتكجب إطفائيا نظرا لكجكد عمر إنتاجي محدد ليا أك فترة محددة  .1

لالستفادة منيا كاستخداميا، مثاؿ ذلؾ الحصكؿ عمى ترخيص استغالؿ عالمة تجارية لفترة 

 محددة.

يا نظرا لعدـ كجكد عمر إنتاجي محدد أك فترة التثبيتات المعنكية التي يتكجب عدـ إطفائ .2

شراء المنشأة لبراءة اختراع لفترة غير محدكدة  : الشيرة،محددة لالستفادة منيا كاستخداميا، مثؿ

في                                           كعدـ كجكد فترة أك عمر إنتاجي محدد لالستفادة منيا.

، إلى 1997الصادرة في سنة  38عيار المحاسبة الدكلي رقـ حيف استندت النسخة السابقة مف م

االفتراض بأف العمر اإلنتاجي لمتثبيت المعنكم ىك دائما محدد، كما اشتممت عمى افتراض قابؿ 

( سنة مف تاريخ إتاحة األصؿ 25لمنقض بأف العمر اإلنتاجي ال يمكف أف يتجاكز العشريف )

 .(SCF-13.121)حاسبي المالي أيضا كىك ما جاء بو النظاـ الم 2لالستخداـ.

عمى أف تؤخذ بعيف االعتبار العكامؿ التالية في تحديد  58يحدد المعيار المحاسبي الدكلي رقـ     

 3-العمر اإلنتاجي لتثبيت معنكم كمنيا:

 االستعماؿ المنتظر مف األصؿ؛ 

                                                           

في حالة التثبيتات المعنكية يستخدـ مصطمح" إطفاء" بشكؿ عاـ بدؿ " االىتالؾ" ككال المصطمحاف ليما نفس   

  المعنى.
.619 ، جمعة حميدات، مرجع سبؽ ذكره، صمحمد أبك نصار  1

  
. 833، مرجع سبؽ ذكره، ص38المعيار المحاسبي الدكلي رقـ   2

  
.853، مرجع سبؽ ذكره، ص 38مف المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  90الفقرة   3
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 فترة المنفعة االقتصادية المتكقعة مف قبؿ مسيرم المؤسسة؛ 

 نتكج المرتبط باألصؿ؛دكرة حياة الم 

  التقديرات العامة لمدة حياة األصكؿ المشابية لألصؿ المعني كالمستخدمة بطريقة مشابية

 لو؛

  أثر التقادـ التكنكلكجي؛ 

 درجة المنافسة كردكد األفعاؿ المتكقعة مف قبؿ المنافسيف أك المنافسيف المحتمميف؛ 

   تغير الطمب عمى منتجاتو كخدماتو؛مدل استقرار قطاع النشاط الذم سيعمؿ فيو األصؿ ك 

  مستكل نفقات الصيانة الضركرم لمحصكؿ عمى المنافع االقتصادية المستقبمية المتكقعة مف

 األصؿ، كقدرة المنشاة كنيتيا لمكصكؿ إلى مثؿ ىذا المستكل؛

 فترة السيطرة عمى األصؿ كالقيكد القانكنية أك القيكد المماثمة عمى استخداـ األصؿ؛ 

 اف العمر اإلنتاجي لألصؿ يعتمد عمى العمر اإلنتاجي لألصكؿ األخرل في ما إذا ك

 المؤسسة.

يتـ تخصيص المبمغ القابؿ لالىتالؾ لمتثبيت المعنكم ذك العمر فترة كطريقة اإلطفاء:   . أ

األصؿ اإلنتاجي المحدد عمى أساس منتظـ خالؿ عمره اإلنتاجي، كيبدأ اإلطفاء عند تكفر 

التاريخ الذم يتـ فيو تصنيؼ األصؿ عمى أنو محتفظ بو برسـ البيع،  ، كيتكقؼ فيلالستخداـ

حيث يجب أف تعكس طريقة اإلطفاء  أك التاريخ الذم يتـ فيو إلغاء االعتراؼ باألصؿ،

ذا لـ  المستخدمة النمط الذم يتكقع أف تستيمؾ المنشأة المنافع االقتصادية المستقبمية لألصؿ، كا 

حيث يقر  1نمط بشكؿ مكثكؽ يتـ استخداـ طريقة القسط الثابت.يكف مف الممكف تحديد ذلؾ ال
                                                           

يصبح األصؿ جاىزا لالستخداـ عندما يككف في المكاف كالكضع الالزميف لو ليككف قادرا عمى العمؿ بالطريقة التي 
  تريدىا اإلدارة. 

.854، مرجع سبؽ ذكره، ص 38مف المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  97الفقرة   1
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كالنظاـ المحاسبي المالي عمى استخداـ مجمكعة طرائؽ  38المعيار المحاسبي الدكلي رقـ 

مختمفة لتخصيص المبمغ القابؿ لالىتالؾ ألصؿ عمى أساس منتظـ عمى مدة عمره اإلنتاجي، 

ريقة الرصيد المتناقص، كطريقة كحدة اإلنتاج، كىذه الطرائؽ تشمؿ طريقة القسط الثابت، كط

1كىذا بناء عمى النمط المتكقع الىتالؾ المنافع االقتصادية المستقبمية.
 

يعرؼ المبمغ القابؿ لالىتالؾ عمى أنو تكمفة المبمغ القابؿ لالىتالؾ ك القيمة المتبقية:   . ب

كالقيمة المتبقية ىي  2قية.األصؿ أك أم مبمغ آخر بديؿ عف التكمفة مطركحا منو القيمة المتب

المبمغ الصافي الذم ترتقب المؤسسة الحصكؿ عميو ألصؿ عند انقضاء مدة نفعيتو بعد طرح 

حيث تعتبر القيمة المتبقية معدكمة في الغالب إال إذا كاف االلتزاـ  3تكاليؼ الخركج المنتظرة.

سكؽ دائـ يسمح بتحديد مؤكد مف الطرؼ الذم يشترم األصؿ في نياية مدة استعمالو أك ىناؾ 

ىذه القيمة، كتراجع القيمة المتبقية مرة عمى األقؿ في السكؽ كفي حالة تغييرىا فيذا تغيير في 

 4التقدير.

 كعميو يحسب المبمغ القابؿ لالىتالؾ كفؽ العالقة التالية:

نتظرة(تكاليؼ الخركج الم -) سعر البيع -= تكمفة األصؿ المبمغ القابؿ لالىتالؾ           

  

يجب مراجعة كؿ مف فترة كأسمكب اإلطفاء في نياية كؿ مراجعة فترة كأسمكب اإلطفاء:  . ج

المنفعة ) العمر اإلنتاجي( المنتظرة لألصؿ تختمؼ عف التقديرات  فإذا كانت مدة، دكرة
                                                           

 .146، مرجع سبؽ ذكره، ص  IAS/IFRSشعيب شنكؼ، محاسبة المؤسسة طبقا لممعايير المحاسبية الدكلية 1
.139محمد بكتيف، مرجع سبؽ ذكره، ص   2

  
كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة  ، المحدد لقكاعد التقييـ2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 3

 .59، صمرجع سبؽ ذكرهالحسابات كقكاعد سيرىا، 
.139محمد بكتيف، نفس المرجع السابؽ، ص   4

  

 القيمة المتبقية
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ذا كاف النمط المنتظر لممزايا االقتصادية لألصؿ  السابقة، فإف مدة اإلطفاء يجب تعديميا، كا 

كيككف القيد   1غييرات، فإف طريقة اإلطفاء يجب تعديميا لتعكس النمط الجديد.عرؼ ت

 المحاسبي النمكذجي إلطفاء التثبيت المعنكم كما يمي:

 

681 

 

 

 

 

----------   …./../..  ----------  

المخصصات لإلىتالكات كالمؤكنات كخسائر 
 القيمة

 إىتالؾ التثبيتات المعنكية      
   خصص إىتالؾ التثبيت المعنكم تككيف م: البياف

 

xxxx 

 

 

 

 

 :ثالثا: خسارة انخفاض قيمة التثبيتات المعنكية

" انخفاض قيمة األصكؿ" ككذا النظاـ المحاسبي المالي  56يشير المعيار المحاسبي الدكلي رقـ    

مؤشر عمى عمى أنو يتعيف عمى المؤسسة في نياية كؿ فترة إعداد التقارير تقييـ ما إذا كاف ىناؾ 

ذا كجد أم مؤشر مف ىذا النكع تقكـ المؤسسة بتقدير القيمة القابمة  إمكانية انخفاض قيمة األصؿ، كا 

ما إذا كانت تكجد مؤشرات عمى أف  لمتحصيؿ كمقارنتو بالقيمة المحاسبية لألصؿ، كبالتالي لتقييـ

المؤشرات التالية، أف تأخذ في االعتبار كحد أدنى  قيمتو يجب عمى المؤسسة تأصال قد انخفض

   كالتي يمكف أف تحصؿ عمييا مف مصادر داخمية أك خارجية كالتي سنعرضيا في الجدكؿ رقـ

 ( اآلتي:          2-1)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                           

.70ىكاـ جمعة، مرجع سبؽ ذكره، ص   1
  

989x xxxx 
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 (: مؤشرات انخفاض قيمة األصؿ1-2الجدكؿ رقـ )                          

 المصادر الخارجية لممعمكمات المصادر الداخمية لممعمكمات

انخفاض القيمة السكقية لألصؿ إلى حد كبير أكثر مما  ؼ فيو. تكفر أدلة عمى تقادـ األصؿ أك حدكث تم

 كاف يتكقع نتيجة لمركر الكقت أك االستعماؿ العادم. 

حدكث تغييرات داخمية ذات أثر عكسي عمى 

المؤسسة مثؿ كجكد خطط إليقاؼ أك إعادة ىيكمة 

التخمص مف  كأ العممية التي ينتمي إلييا األصؿ

 ع.  األصؿ قبؿ التاريخ المتكق

 حدكث تغييرات ذات أثر عكسي عمى المؤسسة في المحيط

 ) التكنكلكجي، االقتصادم، القانكني(، أك في السكؽ. 

كجكد أدلة مف التقارير الداخمية عمى أف األداء 

االقتصادم لألصؿ أصبح أك سيصبح أسكأ مف 

 األداء المتكقع لو.  

ؤدم ارتفاع أسعار الفائدة كمعدالت المردكدية، مما قد ي

إلى زيادة سعر الخصـ، كبالتالي انخفاض القيمة القابمة 

 لمتحصيؿ لألصؿ. 

 القيمة الصافية ألصكؿ المؤسسة أكبر مف قيمتيا السكقية.

"، مرجع سبؽ انخفاض قيمة األصكؿ"  56المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  19: الفقرة المصدر

 .768-766ذكره، ص ص 
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ض القيمة بمقارنة القيمة المحاسبية مع القيمة القابمة لمتحصيؿ، كعميو كيجرم اختبار خسارة انخفا  

    يمكف مف خالؿ ىذا الجدكؿ تكضيح اختبار خسارة القيمة كالحاالت الممكنة في الجدكؿ رقـ

 ( كما يمي:9-9)

 (: اختبار خسارة انخفاض القيمة2-2) الجدكؿ رقـ

 
 القيمة المحاسبية الصافية

مة االستعمالية = القيمة القي صافي سعر البيع

الحالية لمتدفقات النقدية 

 المستقبمية

القيمة القابمة لمتحصيؿ= القيمة األكبر بيف صافي سعر البيع 
 كالقيمة االستعمالية

القيمة  إذا كانت القيمة المحاسبية الصافية
 القابمة لمتحصيؿ

 ال تكجد خسارة انخفاض قيمة              

القيمة  لمحاسبية الصافيةإذا كانت القيمة ا
 القابمة لمتحصيؿ

 تكجد خسارة انخفاض قيمة                

       Source: Pascal Barneto, L'évaluation des actifs incorporels dans le 

référentiel  IFRS.CEREBEM, Centre de Recherche de Bordeaux Ecole de 

Management, 2005, p17.                                                                 
                                                

ثالثة مكاقؼ محددة ينبغي فييا تقييـ القيمة القابمة لمتحصيؿ سنكيا لمعرفة إف كاف انخفاض  ىناؾ  

عمى إمكانية انخفاض في قيمة التثبيتات المعنكية، بغض النظر عف ما إذا كاف ىناؾ مؤشر 

1القيمة، كىذه المكاقؼ الثالثة ىي:  

 عندما يككف لدل المؤسسة تثبيتات معنكية تـ تحديد أعمارىا بأنيا غير محدكدة؛ 

   عندما يككف لدل المؤسسة تثبيت معنكم غير جاىز لالستخداـ بعد؛ 

                                                           
1
، الجزء األكؿ، ادليؿ تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية كالمعايير العربية المتكافقة معي طارؽ حماد  عبد العاؿ،  

  .411مرجع سبؽ ذكره، ص 
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     .عندما يككف قد تـ تسجيؿ شيرة تجارية بسبب اندماج األعماؿ 

سة في نياية كؿ سنة، مراجعة تدني القيمة المسجؿ سابقا، فتدني القيمة ليس نيائي، إذ عمى المؤس

 يمكف رفعو، تخفيضو، أك إلغائو، ك في حالة ككف:

 القيمة المحاسبية            استرجاع تدني ) انخفاض( القيمة  القيمة القابمة لمتحصيؿ      

أف يتعدل مبمغ التدني المسجؿ سابقا، حتى ال أك عكس التدني ال يمكف  عكىذا االسترجا    

 1تتعدل قيمة التكمفة التاريخية المسجمة في الميزانية.

 اإلفصاح المطمكب : التنازؿ عف التثبيتات المعنكية كالمطمب الرابع

عالجت المعايير المحاسبية الدكلية كالنظاـ المحاسبي المالي حالة خركج التثبيت المعنكم مف     

، كىذا كذا عمميات اإلفصاح عف المعمكمات المالية في الممحؽ المتعمقة بالتثبيت المعنكمالخدمة، ك 

  ما سنحاكؿ التعرؼ عميو مف خالؿ ىذا المطمب.

 عف التثبيتات المعنكية ) اإلخراج مف الخدمة( ؿأكال: التناز

ب النظاـ يتـ معالجة التثبيتات المعنكية عند التنازؿ عنيا أك خركجيا مف المؤسسة حس    

 2النحك التالي: ىالمحاسبي المالي عم

يجب أف يحذؼ التثبيت المعنكم مف الميزانية عند خركجو أك عندما ال تنتظر منو المؤسسة  .1

 مزايا اقتصادية مستقبمية مف استخدامو أك مف خركجو؛

                                                           

.373-372بف ربيع حنيفة، مرجع سبؽ ذكره، ص ص  1
  

 .71ىكاـ جمعة، مرجع سبؽ ذكره، ص  2



133 

 

 

تحدد األرباح كالخسائر المتحصؿ عمييا مف كضع تثبيت معنكم خارج الخدمة بالفرؽ بيف   .2

تج الخركج الصافية المقدرة كالقيمة المحاسبية الصافية لألصؿ كتدرج في الحسابات نكا

كمنتكجات أك كأعباء عممياتية في حساب النتائج، كبالتالي تحسب نتيجة التنازؿ كيظير في 

 حساب النتيجة كما يمي:

 المحاسبية = إيراد أك عبء القيمة –اإليراد الصافي لخركج األصؿ           

"األصكؿ غير المممكسة" فيما يخص  38ك ما يشير إليو أيضا المعيار المحاسبي الدكلي رقـ كى   

 اإلحالة مف الخدمة كاالستبعاد الخاص بالتثبيتات المعنكية.

 ثانيا: اإلفصاح عف التثبيتات المعنكية في الممحؽ 

شكؿ إيضاحات تكميمية، المعمكمات المقدمة كممحؽ لمقكائـ المالية كالتي تأخذ يتمثؿ اإلفصاح في   

كىذه المعمكمات تكفر تفاصيؿ كشرح لمكضع المالي لممؤسسة كنتائج التشغيؿ، كىي تفسر 

المعمكمات المتعمقة بالصحة المالية لممؤسسة كالتي يمكف أف يتـ اإلفصاح عنيا مف خالؿ بيانات 

 1المالية.كصفية، بحيث تككف ىذه المعمكمات مفيدة لمستخدمي القكائـ  تكمية أك بيانا

" األصكؿ غير المممكسة" اإلفصاحات التالية لكؿ فئة مف   IAS38يتطمب المعيار المحاسبي   

 2، مع التمييز بيف األصكؿ المكلدة داخميا كاألصكؿ غير المممكسة األخرل:ةاألصكؿ غير المممكس

محدكدة تحديد ما إذا كانت األعمار اإلنتاجية غير محدكدة أك محدكدة المدة، فإف كانت   .1

 يفصح عف األعمار اإلنتاجية أك معدالت اإلطفاء المستخدمة؛

 طرؽ اإلطفاء المستخدمة لألصكؿ ذات العمر المحدد؛  .2

                                                           
الجزء األكؿ،  ،دليؿ تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية كالمعايير العربية المتكافقة معياطارؽ حماد عبد العاؿ،  1

  .21مرجع سبؽ ذكره، ص 
.642-641صار، جمعة حميدات، مرجع سبؽ ذكره، ص ص محمد أبك ن  2
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المبمغ المسجؿ اإلجمالي كاإلطفاء المتراكـ كخسائر انخفاض القيمة في بداية كنياية   .3

 الفترة؛

كتمؾ المشتراة  اإلضافات التي تظير بشكؿ منفصؿ مف تمؾ األصكؿ المطكرة داخميا  .4

 بصكرة منفصمة كالمشتراة مف خالؿ عمميات اندماج األعماؿ؛

الزيادة أك االنخفاض خالؿ الفترة الناتج عف عمميات إعادة التقييـ، كخسائر انخفاض   .5

 القيمة المعترؼ بيا في حقكؽ الممكية كالقيكد العكسية لخسائر انخفاض القيمة؛ 

غير المحدد يتكجب اإلفصاح عف المبمغ المسجؿ  بالنسبة لألصكؿ ذات العمر اإلنتاجي  .6

 لألصؿ كاألسباب التي تدعـ ذلؾ؛

األصكؿ غير المممكسة التي يتـ امتالكيا مف خالؿ منحة حككمية كالمعترؼ بيا بمكجب   .7

 القيمة العادلة؛

 مبمغ االلتزامات التعاقدية لشراء األصكؿ غير المممكسة؛  .8

 تاريخ إعادة التقييـ؛   .9

 جؿ لألصؿ المعاد تقييمو؛المبمغ المس  .10

 المبمغ المسجؿ الذم سيتـ االعتراؼ بو لكتـ استخداـ نمكذج التكمفة؛  .11

المتعمؽ باألصكؿ غير المممكسة في بداية كنياية الفترة مع  ـمبمغ فائض إعادة التقيي  .12

 بياف التغيرات خالؿ الفترة؛

 الطرؽ كاإلفترضات اليامة المستخدمة في تقدير القيـ العادلة؛   .13

اإلفصاح عف األصكؿ غير المممكسة المطفأة بالكامؿ كالتي ال تزاؿ قيد االستخداـ،   .14

كأية أصكؿ غير مممكسة ىامة تسيطر عمييا المؤسسة كغير معترؼ بيا كأصكؿ ألنيا ال 

 تستكفي شركط االعتراؼ.
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، كمف جانبو خصص النظاـ المحاسبي المالي فصؿ لمحديث عف محتكل ممحؽ القكائـ المالية    

كعرؼ الممحؽ عمى أنو: "كثيقة تمخيص يعد جزءا مف الكشكؼ المالية، كىك يكفر التفسيرات 

الضركرية لفيـ أفضؿ لمميزانية كحساب النتائج كيتمـ كمما اقتضت الحاجة المعمكمات المفيدة 

 تكبالتالي يشمؿ الممحؽ عمى مكمالت اإلعالـ اآلتية كالمتعمقة بالتثبيتا 1لقارئي الحسابات".

 2لمعنكية:ا

تقديـ تكضيحات تخص طبيعة خسائر القيمة كمبمغيا، كتطكراتيا أك اإلىتالكات  .1

 كالمعالجة المحاسبية بما يأتي:    

  أمكاؿ التجارة أكgoodwill؛  

      فكارؽ التحكيؿ إلى العممة الكطنية لمعناصر المرقمة بالعمالت األجنبية؛ 

 المعمكمات اآلتية في الممحؽ:                                                                         كفي حالة احتساب القيـ المعاد تقييميا تذكر .2

 التغير خالؿ السنة المالية كتقسيـ الفارؽ الناتج عف إعادة التقييـ؛ 

  اإلشارة إلى حصة رأس الماؿ المناسبة إللحاؽ فارؽ إعادة التقييـ في الحساب؛ 

  حيث التكاليؼ التاريخية بالنسبة إلى التثبيتات المعاد تقييميا  ذكر المعمكمات مف

 اإلىتالكات اإلضافية ذات الصمة. كذلؾ بإبراز مكمالت القيمة ك

ىذا كقد أدرج النظاـ المحاسبي المالي أيضا نماذج لجداكؿ يتـ إيرادىا في الممحؽ كالتي تخص     

 التثبيتات المعنكية كتشمؿ:

                                                           
، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 1

  .38، ص مرجع سبؽ ذكرهالحسابات كقكاعد سيرىا، 
حاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة ، المحدد لقكاعد التقييـ كالم2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 2

 .39، ص نفس المرجعالحسابات كقكاعد سيرىا، 
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 كأصكؿ مالية غير جارية؛جدكؿ تطكر التثبيتات  .1

 جدكؿ اإلىتالكات؛ .2

 جدكؿ خسائر القيمة في التثبيتات كاألصكؿ األخرل غير الجارية .3

 التثبيتات المادية )المممكسة( المبحث الثاني: معالجة

 مساعدة في جكىرم بشكؿ تساىـ فيي مؤسسة، أم أصكؿ في كبيرا حيزا التثبيتات المادية ثؿتم      

 البضائع تكريد أك نتاجاإل عمميات في أم أعماليا، تسيير في الرئيسية بأنشطتيا القياـ في المؤسسة

 رقـ الدكلي يالمعيار المحاسب طرؼ مف عكلجت كقد، إدارية ألغراض كأ لمغير تأجيرىا أك ،تالخدماك 

اإللماـ بجميع "، كعميو سكؼ نحاكؿ مف خالؿ ىذا المبحث كالمعدات كالمصانع الممتمكات" 16

لمتثبيتات  لتي تطرؽ ليا النظاـ المحاسبي المالي كمعايير المحاسبة الدكلية في معالجتيماالجكانب ا

 المادية.

 التثبيتات المادية كشركط االعتراؼ بيا المطمب األكؿ: مفيكـ

قبؿ التطرؽ إلى المعالجة الخاصة بالتثبيتات المادية، ينبغي أكالن أف نتطرؽ إلى تعريفيا مف       

المحاسبية الدكلية ككذا النظاـ المحاسبي المالي، كمف ثـ استخراج خصائصيا، قبؿ المعايير 

دراجيا في الحسابات في شكؿ تثبيتات.   باإلضافة إلى شركط االعتراؼ بيا كا 

 تعريؼ التثبيتات المادية كخصائصياأكال: 

المقدـ  ؼلتعريسنعرض فيما يمي تعريؼ التثبيتات المادية حسب النظاـ المحاسبي المالي ككذا ا     

" الممتمكات كالمصانع 16معايير المحاسبة الدكلية مف خالؿ المعيار الدكلي رقـ  لجنة مف قبؿ

 كالمعدات"، مع استخراج خصائصيا التي تميزىا عف باقي التثبيتات األخرل.
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 تعريؼ التثبيتات المادية )المممكسة(: .1

عمى أنو" أصؿ عيني يحكزه  12191في البندعرَّؼ النظاـ المحاسبي المالي التثبيتات المادية      

مف أجؿ اإلنتاج، كتقديـ الخدمات كاإليجار كاالستعماؿ ألغراض إدارية، كالذم يفترض أف  الكياف

 1تستغرؽ مدة استعمالو إلى أكثر مف سنة مالية كاحدة."

بيتات المادية ىي كما جاء تعريفيا في المذكرة المنيجية الخاصة بالتثبيتات المادية عمى أف" التث    

 2أصكؿ غير جارية:

ما الذم يحتفظ بو الكياف إما الستعمالو في - ألجؿ  اإلنتاج ك/أك تكريد البضائع كالخدمات، كا 

ما ألغراض إدارية.  تأجيره لمغير، كا 

 كالذم يتكقع استعمالو ألكثر مف سنة مالية كاحدة. -

التثبيت المادم  ،"صانع كالمعداتلممتمكات كالما"IAS16 كما عرَّؼ المعيار المحاسبي الدكلي  

 -:عمى أنو " أصؿ مممكس

يحتفظ بو المشركع مف أجؿ استخدامو في إنتاج أك تزكيد البضائع كالخدمات، أك لإليجار  -

 لمغير أك ألغراض إدارية؛ ك

 3مف المتكقع استخدامو خالؿ أكثر مف فترة كاحدة."    -

                                                           
 ىك مجمكعة منظمة مف المكارد البشرية كالمادية، المممكسة كغير المممكسة، تمارس نشاط معيف، يسعى : الكياف

 لتحقيؽ ىدؼ معيف.
كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة ، المحدد لقكاعد التقييـ 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال1

 . 8الحسابات كقكاعد سيرىا، مرجع سبؽ ذكره، ص
2
 Note méthodologique de première application du système comptable financier-

immobilisations corporelles-, conseil national de la comptabilité, décembre 2010, p3.  
.439، مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدكلية، مرجع سبؽ ذكره، ص 16عيار المحاسبي الدكلي رقـ الم  3 
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عدة مصطمحات منيا: األصكؿ الثابتة المادية، التثبيتات المادية تعرؼ بتجدر اإلشارة إلى أف    

، كىذا كمو راجع إلى االختالؼ كالمصانع كالمعدات ، الممتمكاتةاألصكؿ المممكسة، التثبيتات العيني

في ترجمة المصطمحات المحاسبية، كلكف يبقى المقصكد بيذه المصطمحات أك معناىا ال يختمؼ 

غرض مف اقتناءه أك إنتاجو ىك االستعماؿ كليس فيككف أف التثبيت المادم ىك أصؿ مممكس كال

 البيع.

 خصائص التثبيتات المادية كطرؽ الحصكؿ عمييا .9

 1كمف أىـ خصائص التثبيتات المادية نجد:

أنو يتـ اقتناؤىا بغرض استخداميا في النشاط كليس بغرض بيعيا، حيث ال يتـ تبكيب أم  .أ 

األصكؿ التي تستخدـ في النشاط غير الجارية( عدا )أصؿ ضمف األصكؿ غير المتداكلة 

 المعتاد لممؤسسة؛

أف تمؾ األصكؿ تتسـ بأنيا ذات طبيعة طكيمة األجؿ كتخضع عادة لإلىتالؾ، فاألصكؿ  .ب 

الثابتة تدر خدمات اقتصادية عمى مدل عدد مف الخدمات المستقبمية، كيتـ تكزيع 

ء اإلىتالؾ الدكرية، االستثمارات في تمؾ األصكؿ عمى الفترات المستقبمية عف طريؽ أعبا

يستثنى مف ذلؾ األراضي التي ال تخضع لإلىتالؾ حيث ال يكجد ليا عمر محدكد إاّل إذا 

حدث ليا انخفاض حقيقي في القيمة مثؿ فقداف خصكبتيا الزراعية بسبب الجفاؼ أك تآكؿ 

 التربة؛

يميزىا  أف ليا كجكد مادم مممكس مثؿ األراضي كالمباني كالمعدات كالسيارات، كىذا ما .ج 

 عف األصكؿ غير المممكسة.

                                                           
الدار الجامعية، اإلسكندرية،  ،إعداد كعرض القكائـ المالية في ضكء معايير المحاسبةأميف السيد أحمد لطفي،  1

 .429، ص2558
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 ثانيا: شركط االعتراؼ بالتثبيتات المادية كطرؽ الحصكؿ عمييا

سيتـ التطرؽ في ىذه النقطة إلى شركط االعتراؼ بالتثبيتات المادية ككذا الطرؽ التي مف     

 الممكف أف يتـ مف خالىا الحصكؿ عمى ىذه التثبيتات.

 ة:شركط االعتراؼ بالتثبيتات المادي .1

كفؽ القاعدة العامة لالعتراؼ بالتثبيتات فإنو يتـ االعتراؼ بالتثبيتات المادية ضمف أصكؿ    

في حالة تكفر  IAS 16 المؤسسة حسب النظاـ المحاسبي المالي كتطبيقا لممعيار المحاسبي الدكلي

 -الشرطيف التالييف: 

 رتبطة باألصؿ إلى المؤسسة؛االقتصادية المستقبمية المتكقعة الم عمف المحتمؿ تدفؽ المناف . أ

 أف يككف مف الممكف قياس تكمفة األصؿ بمكثكقية. . ب

المستقبمية كذلؾ لمتعرؼ عمى ما  االقتصاديةتحتاج المؤسسة إلى تقييـ درجة التأكد مف المنفعة     

في ضكء األدلة المتاحة عندئذ، كما أف كجكد  لالعتراؼإذا كاف العنصر يتكافؽ مع الشرط األكؿ 

حقؽ لممؤسسة يستمـز مف أف تتأكد مف تلتأكد الكافية مف أف المنافع االقتصادية المستقبمية ستدرجة ا

كعادة  ،أنيا ستحصؿ عمى العكائد المرتبطة باألصؿ، كما أنيا ستتحمؿ المخاطر المصاحبة لذلؾ

 .ما تتاح تمؾ التأكيدات بمجرد انتقاؿ المخاطر كالمنافع إلى المؤسسة

الشرط الثاني بسيكلة حيث أف عممية التبادؿ التي تثبت شراء األصؿ تحدد  ءاستيفاكعادة ما يتـ 

األصؿ أك إنشائو ذاتيا فإنو يمكف قياس التكمفة قياسا مكثكقا مف خالؿ  تصنيعتكمفتو، كفي حالة 
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مف أطراؼ خارج  كالمدخالت األخرل ةالمستخدمة كالعمال تحديد تكاليؼ الحصكؿ عمى المكاد الخاـ

 1.ماـ عممية التصنيع أك اإلنشاءالمؤسسة إلت

، فإنَّو تطبؽ المبادئ اآلتية 16حسب النظاـ المحاسبي المالي كالمعيار المحاسبي الدكلي رقـ      

 لتجميع التثبيتات العينية أك الفصؿ فيما بينيا:

  أكضح النظاـ المحاسبي المالي أنو يمكف اعتبار العناصر ذات القيمة الضعيفة كما لك كانت

 تو ال يعترؼ بيا كتثبيتامكة تماما في السنة المالية التي تـ استخداميا فييا، كبالتالي فإنَّ مستي

ال  16في حيف أف المعيار المحاسبي الدكلي رقـ 2دج في قانكف المالية. 35.555كالمحددة بػ 

ح كحدة قياس االعتراؼ، أم ما يشكؿ عنصر التثبيت المادم، لذلؾ فإفَّ استخداـ االجت ياد يكضِّ

صدار األحكاـ يككف مطمكبا في تطبيؽ معايير االعتراؼ، كقد يككف مف المالئـ تجميع  كا 

 3العناصر غير ذات األىمية كمف ثـ تطبيؽ معايير االعتراؼ عمى القيمة اإلجمالية.

  يتـ االعتراؼ بقطع الغيار في الحسابات عمى شكؿ تثبيتات مادية، إذا كاف استعماليا مرتبط

 4أخرل، ككانت المؤسسة تعـز استخداميا ألكثر مف سنة مالية كاحدة. ةبتثبيتات مادي

   ف كاف يمكف تممؾ تثبيتات مادية ألغراض السالمة أك ألسباب تتعمؽ بالمحافظة عمى البيئة، كا 

ىذا التممؾ ال يكلد منافع اقتصادية )زيادة مباشرة(، إال أف أمر الحصكؿ عميو يعتبر ضركريا 

منافع مستقبمية مف تثبيتاتيا األخرل المرتبطة بو، كفي مثؿ ىذه كي تحصؿ المؤسسة عمى 

                                                           
المكتبة الكطنية  ،نظاـ المحاسبي المالي الجديدكفؽ ال المحاسبة المالية، رميدم عبد الركىاب، سمام عمي1

 .95، ص2511الجزائر،، الجزائرية
، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 2

 .8الحسابات كقكاعد سيرىا، مرجع سبؽ ذكره، ص
.445سبؽ ذكره، ص  ، مرجع16المعيار المحاسبي الدكلي رقـ   3 

، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 4
 .8الحسابات كقكاعد سيرىا، نفس المرجع، ص
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األحكاؿ يتـ االعتراؼ بيا كتثبيت ضمف أصكؿ المؤسسة، فمثال قد يضطر مصنع كيماكيات 

إلى استخداـ بعض المعدات لتمبية شركط كمتطمبات اإلنتاج لممحافظة عمى البيئة كتخزيف 

1المعدات كتثبيتات.األصناؼ الخطرة، لذا يتـ االعتراؼ بيذه 
 

  تعالج مككنات أصؿ كما لك كانت عناصر منفصمة، إذا كانت مدد االنتفاع بيا مختمفة، أك

2كانت تكفر منافع اقتصادية حسب كتيرة مختمفة.
 

 لقد صنؼ النظاـ المحاسبي المالي التثبيتات المادية في الميزانية إلى الحسابات الفرعية التالية:

 : األراضي211حساب 

 : عمميات ترتيب كتييئة األراضي212ب حسا

 : البناءات213حساب 

 : المنشات التقنية، المعدات كاألدكات الصناعية215حساب 

 ةمعدات نقؿ، أثاث مكتب، معدات مكتب، أغمفة قابم): التثبيتات العينية األخرل 218حساب

 لالسترجاع...الخ.(

 ثانيا: طرؽ الحصكؿ عمى التثبيتات المادية

 -عمى التثبيتات المادية يمكف أف نميز بيف الحاالت التالية:  ؿعند الحصك 

 االمتالؾ عف طريؽ االقتناء؛ -1

 اإلنجاز مف طرؼ المؤسسة؛  -2

 التمكيؿ عف طريؽ القركض؛  -3

                                                           
www.Kantakji.com-، متاح عمى المكقع: 18/06/2014محمد خالد الميياني، تاريخ اإلطالع:  1

figh/Accomtancy.htm/IAS16.doc 
، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 2

 .8الحسابات كقكاعد سيرىا، مرجع سبؽ ذكره، ص

http://www.kantakji.com-figh/Accomtancy.htm/IAS16.doc
http://www.kantakji.com-figh/Accomtancy.htm/IAS16.doc
http://www.kantakji.com-figh/Accomtancy.htm/IAS16.doc
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 الحيازة عف طريؽ االكتتاب؛  -4

 الحيازة عف طريؽ عقكد اإليجار؛  -5

 اإلعانات الحككمية؛  -6

 الحيازة عف طريؽ التبادؿ؛  -7

 العقارات المكظفة.  الحيازة عف طريؽ  -8

 المطمب الثاني: التقييـ المبدئي لمتثبيتات المادية

يقصد بالتقييـ المبدئي لمتثبيتات المادية، كافة ما تتحممو المؤسسة مف نفقات لمحصكؿ عمى     

المادم كتييئتو لالستخداـ، كيعتمد تحديد تكمفة التثبيتات المادية حسب طريقة امتالكيا مف  تالتثبي

 مؤسسة.طرؼ ال

 االمتالؾ عف طريؽ االقتناء، اإلنجاز كالمبادلة بأصكؿ أخرل: أكال

 سيتـ التطرؽ في ىذه النقطة إلى طرؽ اقتناء التثبيتات المختمفة ككيفية حساب تكمفتيا .    

  امتالؾ التثبيتات المادية عف طريؽ االقتناء  .1

ب النظاـ المحاسبي المالي ككفقا تسجؿ التثبيتات المادية بتكمفة اقتنائيا كالتي تحتكم حس    

 1-" الممتمكات كالمصانع كالمعدات"، عمى ما يمي: 16لممعيار المحاسبي الدكلي رقـ

سعر الشراء، بما في ذلؾ الرسكـ المدفكعة غير المستردة بعد طرح التنزيالت كالتخفيضات  .أ 

 التجارية؛

                                                           

.265ره، ص بف ربيع حنيفة، مرجع سبؽ ذك  1 
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مصاريؼ النقؿ، )المصاريؼ المرتبطة مباشرة بكضع األصؿ في حالة االستخداـ مثؿ  .ب 

 التسميـ، التركيب، األتعاب المينية، مصاريؼ تحضير كتييئة المكقع، ......الخ(؛

)المكاف( لكضعو األصمي، عند  المصاريؼ المتكقعة لتفكيؾ األصؿ، أك إعادة المكقع .ج 

 انتياء فترة االستعماؿ المتكقعة )إذا كانت المؤسسة ممزمة بذلؾ(؛

يعمؿ بشكؿ صحيح، بعد اقتطاع صافي  مبيت المادمصاريؼ اختبار ما إذا كاف التث .د 

تييئة األصؿ لذلؾ المكاف كالكضع )مثؿ  ءيتـ إنتاجيا أثنا تالعكائد مف بيع أية كحدا

 العينات التي يتـ إنتاجيا عند اختبار المعدات(.

 1كتستثنى العناصر التالية مف تكمفة اقتناء التثبيتات المادية:        

 ؛ةديدتكاليؼ إقامة مرافؽ ج 

 نتاج منتج جديد، بما في ذلؾ مصاريؼ األنشطة اإلعالنية كالتركيجية؛  كا 

 مصاريؼ االنطالؽ في النشاطكمصاريؼ ما قبؿ االستغالؿ؛ 

  خسائر االستعماؿ األكلي، مثؿ تمؾ التي يتـ تكبدىا عندما يزداد الطمب عمى مخرجات

 البند؛

 مؿ نشاطات المؤسسة؛تكاليؼ إعادة تحديد مكقع أك إعادة تنظيـ جزء أك كا 

 المصاريؼ اإلدارية كالمصاريؼ العامة )كالتكاليؼ الثابتة لمصمحة الشراء(؛ 

  تكاليؼ القرض )قركض الحصكؿ عمى األصؿ، بناء األصؿ أك إنتاجو( ال تدخؿ في تكمفة

 )تكاليؼ القركض(. IAS23األصؿ إال إذا استعممت المؤسسة ما يقترحو المعيار

 المتالؾ التثبيت المادم عف طريؽ االقتناء كما يمي:النمكذجي كيككف القيد المحاسبي 
                                                           

.99محمد بكتيف، مرجع سبؽ ذكره، ص   1 
 :ىي المصاريؼ الممتـز بدفعيا بيف نياية تركيب األصؿ كاستخدامو بقدرتو العادية.مصاريؼ االنطالؽ في النشاط 
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21x 

 

 

 

40x 
5x 

 

--------../../.../-------- 

 التثبيتات العينية 

 المكردكف كالحسابات الممحقة        

   الحسابات المالية       

  اقتناء تثبيتات عينية: البياف

 

xxxx 

 

 

Xxxx 

xxxx 

 

  لمنجزة مف طرؼ المؤسسةتكمفة التثبيتات المادية ا .2

المادية دكف المجكء إلى أطراؼ خارجية كذلؾ عف  تيمكف لممؤسسة الحصكؿ عمى التثبيتا     

مكانياتيا الخاصة، كمف األمثمة عف ىذه التثبيتا كأف تقكـ المؤسسة  تطريؽ إنجازىا بكسائميا كا 

 كدة األصؿ المنجز.التكاليؼ أك ضماف ج ضتخفي بإنشاء مباني أك تصنيع آالت، كىذا بغية

ح المعيار المحاسبي الدكلي رقـ      ، أنو لتحديد تكمفة التثبيت المادم المنجز مف طرؼ 16يكضِّ

المؤسسة، يتـ تطبيؽ نفس المبادئ المتبعة في حالة اقتنائو، كذلؾ باحتساب جميع التكاليؼ التي 

سسة بتصنيع أصكؿ مشابية في أما إذا قامت المؤ يتـ تكبدىا مف أجؿ استكماؿ إنشاء ىذا األخير، 

ظركؼ العمؿ العادية فإف تكمفة األصؿ تككف عادة مشابية لتكمفة األصؿ المنتج لمبيع كما ىك 

"المخزكف"، كما يجب استبعاد أية أرباح داخمية في الكصكؿ إلى ىذه  2مكضَّح في المعيار رقـ 

لغ غير العادية مثؿ تمؼ المكاد التكمفة، كبالمثؿ ال يدخؿ في تكمفة األصؿ المصنع داخميا المبا

 1المستيمكة في اإلنتاج.

                                                           

.443(، مرجع سبؽ ذكره، ص16المعيار المحاسبي الدكلي رقـ )  1 
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تكمفة  :كحسب النظاـ المحاسبي المالي فإفَّ تكمفة التثبيت الذم أنتجتو المؤسسة لنفسيا تتضمف    

شراء المكاد األكلية، تكمفة العتاد )اإلىتالؾ(، اليد العاممة، كأعباء اإلنتاج األخرل التي يمكف ربطيا 

 1يت المنتج.منطقيا بالتثب

 كيككف القيد المحاسبي النمكذجي لمتثبيت المادم المنجز مف طرؼ المؤسسة كما يمي:

 

21x 

 

 

 

732 

--------../../.../-------- 

 التثبيتات العينية 

 اإلنتاج المثبت لألصكؿ العينية     

 : إنجاز تثبيت مادم بكسائؿ المؤسسةالبياف

 

xxxx 

 

 

Xxxx 

 

 

جارم إنجازىا" ككنيا  تمالية تظير ىناؾ تثبيتات غير مكتممة تسمى" تثبيتاكفي نياية السنة ال 

ستمتمكيا المؤسسة أك الكياف في المستقبؿ، كالتثبيتات الجارم إنجازىا تنقسـ إلى  أمغير متاحة 

  2قسميف:

 التثبيتات الناتجة عف أشغاؿ طكيمة أك قصيرة المدل مسندة إلى الغير؛ -

 كياف بكسائمو الخاصة.التثبيتات التي ينشئيا ال -

 

 

                                                           
التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة ، المحدد لقكاعد 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 1

 . 8الحسابات كقكاعد سيرىا، مرجع سبؽ ذكره، ص
، المعالجة المحاسبية لألصكؿ الثابتة حسب النظاـ المحاسبي المالي الجديدرحاؿ ناصر، عكادم مصطفى، 2

تطبيقو في ظؿ المعايير المحاسبية الدكلية، الممتقى الدكلي حكؿ"اإلطار المفاىيمي لمنظاـ المحاسبي المالي كآليات 
  . 58، ص2559نكفمبر  18-17-16جامعة سعد دحمب البميدة، أياـ 
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 كيككف القيد النمكذجي لكتمتا الحالتيف عمى النحك التالي:

 

232 

 

 

 

40x 

---------31/12/.../-------- 

 التثبيتات العينية الجارم إنجازىا

 المكردكف كالحسابات الممحقة      

 : إثبات كجكد تثبيتات جارم إنجازىا البياف

 

xxxx 

 

 

xxxx 
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732 

---------31/12/.../-------- 

 التثبيتات العينية الجارم إنجازىا

 اإلنتاج المثبت لألصكؿ العينية      

 : إثبات كجكد تثبيتات جارم إنجازىاالبياف

 

xxxx 

 

 

xxxx 

 

أما المعايير المحاسبية الدكلية ال تعترؼ بالتثبيتات الجارم إنجازىا ضمف األصكؿ الثابتة    

 الحصكؿ عمى المنافع االقتصادية المستقبمية.ألنيا ال تستكفي شركط 

 االمتالؾ عف طريؽ المبادلة بأصكؿ أخرل .3

مكف شراء بند كاحد أك أكثر مف الممتمكات ( إلى أنو: ي16يشير المعيار المحاسبي الدكلي رقـ )   

كالمصانع كالمعدات مقابؿ أصؿ أك أصكؿ غير نقدية، أك مجمكعة مف األصكؿ النقدية كغير 

 ، كيتـ قياس تكمفة بند الممتمكات كالمصانع كالمعدات بالقيمة العادلة ما لـ:النقدية

 تفتقر معاممة التبادؿ إلى جكىر تجارم؛ 
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   تكف القيمة العادلة لألصكؿ المستممة كاألصكؿ المتنازؿ عنيا غير قابمة لمقياس بشكؿ

 مكثكؽ.

ذا لـ يتـ قياس البند المقتنى بالقيمة العادلة يتـ قياس     تكمفتو بالقيمة المحاسبية الصافية كا 

 1لألصكؿ المتنازؿ عنيا. 

مقيدة في عمى أنو تتألؼ تكمفة الممتمكات ال 2.112بينما أشار النظاـ المحاسبي المالي في البند    

األصكؿ غير  ؿعند إدراجيا في الحسابات، فتسج عف طريؽ التبادؿ كالمكتسبةأصكؿ الميزانية 

ية )العادلة( لألصكؿ المستممة، كتسجؿ األصكؿ المماثمة بالقيمة الحسابية المماثمة بالقيمة الحقيق

2لألصكؿ المقدمة لممبادلة.
 

 المادية تثانيا: طرؽ أخرل المتالؾ التثبيتا

تكمفتيا المبدئية،  التثبيتات المادية السابقة الذكر ككيفية تقييـ باإلضافة إلى طرؽ امتالؾ   

 لمتثبيتات المادية متعارؼ عمييا كالتي تناكلتيا معايير مختمفة. لفيما يمي طرؽ اقتناء أخر  سنكضح

 ) اإلعانة العمكمية( امتالؾ التثبيتات المادية عف طريؽ منحة حككمية .1

عرَّؼ النظاـ المحاسبي المالي المنحة الحككمية عمى أنيا " عمميات تحكيؿ مكارد عمكمية    

أك سيتحمميا المستفيد مف اإلعانة بفعؿ امتثالو مخصصة لتعكيض) لتغطية( التكاليؼ التي تحمميا 

كىك ما يكافؽ التعريؼ المقدـ مف  3لبعض الشركط المرتبطة بأنشطتو في الماضي أك مستقبال."

                                                           

.443(، نفس المرجع، ص 16المعيار المحاسبي الدكلي رقـ )  1 
، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 2

 .7الحسابات كقكاعد سيرىا، نفس المرجع، ص
، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 3

 .13الحسابات كقكاعد سيرىا، نفس المرجع، ص
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" محاسبة المنح  25طرؼ لجنة معايير المحاسبة الدكلية في المعيار المحاسبي الدكلي رقـ 

 الحككمية ك اإلفصاح عف المساعدات الحككمية".

تأخذ المنح الحككمية أشكاؿ مختمفة سكاء مف ناحية طبيعة المنحة المقدمة أك مف ناحية الشركط    

المتعمقة بيا، كقد يككف اليدؼ مف المساعدة ىك تشجيع المؤسسة عمى القياـ بعمؿ معيف ال تقـك 

 1بو عادة لك لـ تحصؿ عمى ىذه المنحة.

 2انات المستممة مف قبؿ المؤسسات:يميز النظاـ المحاسبي المالي بيف صنفيف مف اإلع

عانات االستغالؿ: التي تكجد ضمف نكاتج الدكرة، حيث تعرؼ إعانات  .أ  إعانات التكازف كا 

التكازف عمى أنيا اإلعانات التي تستفيد منيا المؤسسة لتعكيض كؿ أك جزء مف الخسارة 

عانة، أما اإلجمالية، التي كاف مف الممكف أف تتحمميا المؤسسة لك لـ تحصؿ عمى اإل

إعانات االستغالؿ ىي تمؾ التي تستفيد منيا المؤسسة مف أجؿ تعكيض النقص في بعض 

 نكاتج االستغالؿ؛

عانات أخرل لالستثمار: تسجؿ في األمكاؿ الخاصة كيتـ تكزيع  .ب  إعانات التجييز كا 

عف  ةالحاصؿ بالنسبة إلى النتائج عبر الزمف، حيث تعرؼ إعانات التجييز عمى أنيا عبار 

ساعدات تستفيد منيا المؤسسة مف أجؿ اقتناء أك خمؽ تجييزات محددة، أما إعانات م

عبارة عف إعانات تستفيد منيا المؤسسة مف أجؿ تمكيؿ أنشطتيا  يأخرل لالستثمار في

 عمى المدل الطكيؿ.

                                                           

. 545(، مرجع سبؽ ذكره، ص 25المعيار المحاسبي الدكلي رقـ)  1 
.45-44سبؽ ذكره، ص ص ىكاـ جمعة، مرجع   2 
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عمى أنو: ال يتـ االعتراؼ  "25أشار النظاـ المحاسبي المالي كالمعيار المحاسبي الدكلي رقـ"  

باإلعانة في األصكؿ، أك في اإليرادات، سكاء كانت إعانة نقدية أك عينية، إال إذا تكفر ضماف 

 1-معقكؿ بأف:

 المؤسسة تخضع لشركط اإلعانة الممحقة؛ ك 

 .اإلعانة سيتـ استالميا 

أكضح النظاـ المحاسبي المالي أنو تقيَّـ اإلعانات العمكمية بما في ذلؾ اإلعانات النقدية     

" عمى أنو كبديؿ ليذا 25كأضاؼ المعيار المحاسبي الدكلي رقـ " 2ة الحقيقية)العادلة(.بالقيم

يجرم أحيانا قيد كؿ مف األصؿ كاإلعانة العمكمية بمبمغ  -التقييـ بالقيمة العادلة -اإلجراء

 3رمزم.

 امتالؾ التثبيتات المادية في شكؿ عقارات مكظفة  .2

جزء مف أمكاليا في األراضي كالمباني، كذلؾ بيدؼ  قد تمجأ بعض المؤسسات إلى استثمار     

تأجير ىذه العقارات لمغير كالحصكؿ منيا عمى إيرادات التأجير، كما قد تمجأ إلى االستثمار في 

العقارات بيدؼ االحتفاظ بيا لفترة طكيمة كبالتالي االستفادة مف ارتفاع أسعارىا السكقية مما يحقؽ 

 4بيعيا. ليا أرباح رأسمالية عند عممية

                                                           

.282بف ربيع حنيفة، مرجع سبؽ ذكره، ص   1 
، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 2

 .14الحسابات كقكاعد سيرىا، نفس المرجع، ص
.547(، مرجع سبؽ ذكره، ص25المعيار المحاسبي الدكلي رقـ)  3 
.695محمد أبك نصار، جمعة حميدات، مرجع سبؽ ذكره، ص   4 
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لقد عرَّؼ النظاـ المحاسبي المالي" العقارات المكظفة" أك كما جاءت تسميتيا في المعيار      

" االستثمارات العقارية"، عمى أنيا أراض أك بناية أك جزء مف بناية   45المحاسبي الدكلي رقـ

 1إلى: يةك/أك تثميف رأس الماؿ، فيي لذلؾ غير مكجككة مف طرؼ المؤسسة لتقاضي إيجار ممم

 االستعماؿ في إنتاج أك تقديـ سمع أك خدمات أك أغراض إدارية؛ 

 .البيع في إطار النشاط العادم لممؤسسة 

تقيَّـ العقارات المكظفة مبدئيا بالتكمفة بما في ذلؾ تكاليؼ العمميات المرتبطة بيا، أم تتحدد      

عميو حتى يتـ استخدامو  تكمفة العقار المكظؼ بثمف شراءه إضافة إلى مصاريؼ أخرل تنفؽ

)كاألتعاب المينية كالرسـك القانكنية لتسجيؿ شراء ىذه العقارات(، كيجب أف ال تتضمف ىذه 

التكاليؼ تكاليؼ التأسيس، أك الخسائر التشغيمية األكلية، التي تـ تحمميا قبؿ تحقيؽ العقارات 

 2المكظفة المستكل المخطط لو مف االستخداـ.

 لمادية عف طريؽ اإليجارالتثبيتات ا ؾامتال   .3

التثبيتات المادية المقتناة عف طريؽ عقكد اإليجار  تناكلت معايير المحاسبة الدكلية مكضكع    

" عقكد اإليجار"، كمف جيتو النظاـ المحاسبي  17كخصصت لذلؾ المعيار المحاسبي الدكلي رقـ

التمكيمية كالتشغيمية، كما  المالي خصص قسـ خاص بعقكد اإليجار، كفرؽ بيف أنكاع عقكد اإليجار

أكضح شركط التفرقة بيف عقد اإليجار التمكيمي كالتشغيمي ثـ أعطى المعالجة المحاسبية الخاصة 

 بعقد اإليجار لدل كؿ مف المؤجر كالمستأجر.

                                                           
، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 1

 . 15الحسابات كقكاعد سيرىا، نفس المرجع، ص
، ص 2557األردف، -، إثراء لمنشر كالتكزيع، عماف2557معايير التقارير المالية الدكلية خالد جماؿ الجعارات،  2

395 . 



151 

 

 

عرَّؼ المشرع الجزائرم عقد اإليجار عمى أنو " عبارة عف اتفاؽ يتنازؿ بمكجبو المؤجر لممستأجر    

كفرَّؽ بيف نكعيف مف عقكد  1ة، عف حؽ استعماؿ أصؿ مقابؿ دفعة أك دفكعات عديدة."لمدة محدد

 2-اإليجار: 

عقد اإليجار التمكيمي: ىك عقد إيجار تترتب عميو عممية تحكيؿ شبو كمي لممخاطر كالمنافع  .أ 

ذات صمة بممكية األصؿ إلى المستأجر، مقركف بتحكيؿ الممكية عند انتياء مدة العقد أك عدـ 

 حكيميا.ت

 )التشغيمي(: ىك كؿ عقد آخر غير عقد إيجار التمكيؿ، كفيما يمي أمثمة  عقد اإليجار البسيط .ب 

 3-عمى الحاالت التي تؤدم عادة إلى تصنيؼ عقد اإليجار عمى أنو عقد إيجار تمكيمي:

 مدة اإليجار؛ ءانقضا دممكية األصؿ محكلة إلى المستأجر بع 

 ت مف طرؼ المستأجر بسعر أقؿ بشكؿ معتبر مف القيمة ىناؾ خيار إمكانية الشراء لمتثبي

 الحقيقية بتاريخ نياية العقد؛

 مدة العقد تغطي جزء أكبر مف مدة الحياة االقتصادية، حتى إذا لـ يتـ تحكيؿ الممكية؛ 

  تككف في بداية العقد قيمة التسديدات الدنيا، المحدثة شبو مساكية لمقيمة العادلة لمتثبيت

 المؤجر؛

  التثبيت محؿ اإليجار تسمح لممستعمؿ استعمالو لكحده دكف إدخاؿ تغيير معتبر عميو.طبيعة 

                                                           

.359بف ربيع حنيفة، مرجع سبؽ ذكره، ص   1 
، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 2

 .   19الحسابات كقكاعد سيرىا، نفس المرجع، ص
.115ذكره، ص محمد بكتيف، مرجع سبؽ  3 
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عمال بمبدأ  افي شكؿ تثبيتات مادية كىذ كبالتالي يظير الممؾ المؤجر في دفاتر المستأجر   

تغميب الكاقع االقتصادم عمى الشكؿ القانكني، كباعتبار أف معظـ المخاطر كالمنافع المرتبطة 

 يتـ نقميا إلى المستأجر.باألصؿ 

يقيَّـ التثبيت المادم المحصؿ عميو في مجاؿ عقد إيجار تمكيمي بالقيمة الحقيقية )العادلة( أك    

 1بالقيمة المحينة لممدفكعات الدنيا أييما أقؿ ثمنا.

  امتالؾ التثبيتات المادية بالعممة األجنبية .4

غيرات في أسعار صرؼ العمالت األجنبية" إلى "آثار الت  21تطرؽ المعيار المحاسبي الدكلي      

عمميات االقتناء بالعمالت األجنبية بما في ذلؾ عمميات اقتناء التثبيتات المادية، كأكضح بأنو يجب 

، كىك المبمغ الناتج عف التقرير ةبعمم أف تسجؿ المعاممة بالعممة األجنبية عند التقييـ المبدئي ليا

بسعر الصرؼ السائد بينيا كبيف عممة التقرير بتاريخ المعاممة. كأشار ضرب مبمغ المعاممة األجنبية 

كىك 2بفركقات أسعار الصرؼ كإيرادات أك أعباء في قائمة الدخؿ. االعتراؼأيضا إلى أنو يتـ 

 يكافؽ لما جاء بو النظاـ المحاسبي المالي.

 تكاليؼ اإلقتراض كالنفقات الالحقة  .5

في  االقتراضاسبي المالي عمى إدراج تكاليؼ تكاليؼ اإلقتراض: ينص النظاـ المح .أ 

الحسابات كأعباء مالية لمسنة المالية المترتبة عنيا، كما يرخص بمعالجة بديمة تتضمف 

                                                           

عقد اإليجار التمكيمي في دفاتر المؤجر الحقا باعتباره تثبيتا ماليا. ةسيتـ التطرؽ لمعالج   
، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 1

 .19ص الحسابات كقكاعد سيرىا، نفس المرجع،
: ىي العممة المستخدمة في عرض البيانات المالية لممؤسسة.عممة التقرير  

.562، مرجع سبؽ ذكره، ص 21المعيار المحاسبي الدكلي رقـ   2 
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، إنتاج أك إنجاز األصؿ، كذلؾ باحتراـ الشركط اقتناءفي قيمة  االقتراضإدراج تكاليؼ 

1التالية:
 

  لـ تحدد في المعيار المحاسبي شير)المدة 12إذا تطمب األصؿ مدة طكيمة أكثر مف

 (.االقتراضالذم يتناكؿ مكضكع تكاليؼ  23الدكلي رقـ 

  األمكاؿ خصيصا لمحصكؿ عمى ىذا التثبيت. اقتراضفي حالة 

قركض العامة) ليست مخصصة لتثبيت معيف ( التي استعممت في الحصكؿ الفي حالة        

مف تكمفة التثبيت، بحساب الكسط الحسابي عمى التثبيت، نحدد مبمغ التكمفة الكاجب إدراجيا ض

 المرجح لمعدالت الفائدة المطبقة عمى القرض المستعمؿ لمحصكؿ عمى األصؿ.

" تكاليؼ اإلقتراض" المطبؽ لممرة األكلى في  23كىك ما يكافؽ المعيار المحاسبي الدكلي رقـ       

 23معيار المحاسبي رقـ . غير أف النسخة الجديدة مف ال1993، كالمعدؿ في سنة 1986سنة 

، يفرض رسممة 2009جانفي  1كالذم أصبح سارم المفعكؿ إبتداءا مف  2007الصادرة في مارس 

" تعتبر تكاليؼ  2تكاليؼ اإلقتراض ضمف تكمفة األصؿ المؤىؿ لمرسممة كفؽ المبدأ الجكىرم التالي:

جزء مف تكمفة ذلؾ  ؤىؿاألصؿ الماإلقتراض المنسكبة مباشرة إلى امتالؾ أك إنشاء أك إنتاج 

األصؿ، كيتـ اإلعتراؼ بالتكاليؼ األخرل كمصركفات." حيث تعتبر تكمفة اإلقتراض ىي تكمفة 

الفائدة كالتكاليؼ األخرل المتكبدة مف طرؼ المؤسسة فيما يتعمؽ بإقتراض األمكاؿ، كيمكف أف 

 تشمؿ تكاليؼ اإلقتراض عمى:

  القركض؛ الفكائد المترتبة عف الكشكفات المصرفية ك 

                                                           

. 278بف ربيع حنيفة، مرجع سبؽ ذكره، ص  1 
.576، مرجع سبؽ ذكره، ص 23المعيار المحاسبي الدكلي رقـ   2 
  إلى األصؿ الذم يتطمب بالضركرة كقتا زمنيا طكيال  :23حسب المعيار  األصؿ المؤىؿ لمرسممةيشير مصطمح

 ليصبح جاىزا لالستخداـ المقصكد أك البيع. 
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  ؛17األعباء المالية التي تقتضييا عمميات إيجار التمكيؿ، المعترؼ بيا بمكجب المعيار 

 .فركقات الصرؼ الناتجة عف اقتراضات العمالت األجنبية 

 1كما أكضح المعيار أنو يتـ رسممة تكمفة اإلقتراض في حاؿ تحقؽ الشرطيف التالييف:    

 مف خالؿ األصؿ( عمى منافع اقتصادية  مف المحتمؿ أف تعكد تكاليؼ اإلقتراض(

 مستقبمية عمى المؤسسة؛

 .مف الممكف قياس التكمفة بشكؿ مكثكؽ 

 كيتـ بدء رسممة تكاليؼ اإلقتراض عند البدء بكؿ مف:

 اإلنفاؽ عمى األصؿ؛ 

 بدء األعماؿ الرئيسية لتشييد أك إعداد األصؿ؛ 

 .عند استحقاؽ تكاليؼ االقتراض 

ممة تكاليؼ االقتراض عندما تستكمؿ بشكؿ جكىرم كافة النشاطات عمى المؤسسة تكقيؼ رس  

 2الضركرية إلعداد األصؿ المؤىؿ لالستخداـ المقصكد أك البيع.

الالحقة: تحتاج التثبيتات المادية بعد امتالكيا كخالؿ سنكات استخداميا إلى نفقات  النفقات .ب 

تكررة بشكؿ يكمي، كما قد اليدؼ منيا، فقد تككف ىذه النفقات م ؼكثيرة تختمؼ باختال

 تككف نفقات غير متكررة.

تناكؿ النظاـ المحاسبي المالي كالمعايير المحاسبية الدكلية مكضكع النفقات الالحقة كمعالجة 

 -كؿ منيما محاسبيا، كفرؽ بيف نكعيف مف النفقات كىي:

                                                           

.395محمد أبك نصار، جمعة حميدات، مرجع سبؽ ذكره، ص   1 
.579، مرجع سبؽ ذكره، ص 23المعيار المحاسبي الدكلي رقـ   2 
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  :كتشغيؿ  النفقات التي تيدؼ إلى الحفاظ عمى الطاقة اإلنتاجية، ىيالنفقات اإليرادية

النظاـ المحاسبي المالي بأف تدرج في الحسابات  أكضحالتثبيت بصفة عادية. فقد 

في الحسابات في شكؿ تثبيت  ةالمادية المدرج النفقات الالحقة المتعمقة بالتثبيتات

كعبء مف أعباء السنة المالية المستحقة خالليا، إذا كانت تمكف مف استرجاع مستكل 

 1نجاعة األصؿ.

  إلى مستكل  األصؿتحسيف ظركؼ  لىىي النفقات التي تؤدم إالرأسمالية: النفقات

 النمطي، كبالتالي يجب إضافة ىذه النفقات كالمتعمقة بالتثبيتات المادية إلى األداءيتعدل 

المستقبمية التي تزيد عف  االقتصاديةتكمفة ىذا التثبيت، عندما يحتمؿ أف تككف المنافع 

حسب األداء النمطي لألصؿ القائـ حاليا سكؼ تتدفؽ إلى تمؾ التي تـ تحديدىا أصال 

 2المؤسسة.

 3المستقبمية: االقتصاديةزيادة المنافع  لىكمف األمثمة التي ستؤدم إ

 تعديؿ كحدة اإلنتاج الذم يسمح بإطالة مدة نفعيا أك زيادة قدرتيا اإلنتاجية؛ -

ية اإلنتاج أك إنتاجية تحييف قطع الماكنات الذم يسمح بالحصكؿ عمى تحسيف جكىرم لنكع -

 الكياف؛

 إنتاج جديدة تسمح بخفض التكاليؼ العممياتية المعاينة سابقا تخفيضا جكىريا. أساليبتبني  -

 

                                                           

لمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة ، المحدد لقكاعد التقييـ كا2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال1 
 .8صالحسابات كقكاعد سيرىا، مرجع سبؽ ذكره، 

، الجزء الثاني، مرجع سبؽ ذكره،  IAS/IFRSمحاسبة المؤسسة طبقا لممعايير المحاسبية الدكليةشعيب شنكؼ،  2
 .97ص 

كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة  ، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 3
 .59الحسابات كقكاعد سيرىا، نفس المرجع السابؽ، ص
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 المطمب الثالث: التقييـ الالحؽ لمتثبيتات المادية

بعد يشمؿ التقييـ الالحؽ لمتثبيتات المادية كؿ القيـ التي مف الممكف أف تأخذىا التثبيتات المادية    

 التقييـ المبدئي مف خالؿ إعادة التقييـ، اإلىتالؾ، كخسارة انخفاض القيمة. 

 أكال: إعادة تقييـ التثبيتات المادية

التقييـ  ةباستخداـ إما نمكذج التكمفة أك نمكذج إعاد 16سمح المعيار المحاسبي الدكلي رقـ     

 عكالمصان ة كاممة مف الممتمكاتكسياسة محاسبية خاصة بيا كتقكـ بتطبيؽ تمؾ السياسة عمى فئ

 1كالمعدات.

نمكذج التكمفة: يتـ تسجيؿ التثبيت كفؽ ىذا النمكذج بسعر تكمفتو مطركحا منو أم إىتالؾ  .1

 متراكـ كأية خسائر متراكمة النخفاض القيمة.

نمكذج إعادة التقييـ: بعد االعتراؼ األكلي باألصؿ، يجب أف يظير بند الممتمكات  .2

ت بمبمغ إعادة التقييـ ناقصا أم إىتالؾ متراكـ الحؽ كأية خسائر كالمصانع كالمعدا

متراكمة في انخفاض القيمة، كيجب أف تتـ إعادة التقييـ عمى أساس منتظـ بشكؿ كاؼ 

بحيث ال تختمؼ القيمة المرحمة بصكرة مادية عف تمؾ التي يمكف أف تتحدد باستخداـ 

 .القيمة العادلة في نياية فترة إعداد التقارير

2يخضع نمكذج إعادة التقييـ لمجمكعة مف القكاعد تتمثؿ فيما يمي:  شركط إعادة التقييـ:  - أ
 

  أف تتـ عممية إعادة التقييـ بانتظاـ، األمر الذم يؤدم إلى عدـ اختالؼ القيمة الدفترية

 لألصؿ كثيرا عف قيمتو العادلة في تاريخ إعداد الميزانية؛

                                                           
1
   A. Kaddouri, A. Mimeche, Op Cit, p 149. 

.363خالد جماؿ الجعارات، مرجع سبؽ ذكره، ص   2
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  الكاممة لألصكؿ عندما يتـ إعادة تقييـ أصؿ معيف ينتمي أف تتـ عممية إعادة التقييـ لمفئة

 إلى ىذه الفئة؛

  أف يتـ اىتالؾ األصكؿ التي تمت إعادة تقيمييا بنفس الطريقة المستخدمة بمكجب نمكذج

 التكمفة؛

إذا ارتفعت القيمة المحاسبية لمتثبيت المادم عقب  المعالجة المحاسبية لفائض إعادة التقييـ: - ب

 105إف الزيادة تقيد مباشرة في شكؿ رؤكس أمكاؿ خاصة في حساب إعادة تقييمو ف

 ."فارؽ إعادة التقييـ"

 1كيككف القيد المحاسبي النمكذجي لفائض إعادة التقييـ كما يمي:

 

21x 
 

 

 

 

 

 

 

 

..../../.. 
 التثبيتات العينية 

 فارؽ إعادة التقييـ     

 إىتالؾ التثبيتات العينية    

   ـ التثبيتات العينية: إعادة تقييالبياف

 

xxxx 

 

 

xxxx 

 

xxxx 

تدرج إعادة التقييـ اإليجابية في الحسابات كمنتكج، إذا كانت تعكض إعادة تقييـ أخرل سمبية       

يد النمكذجي ليذه الحالة كما لنفس األصؿ، سبؽ أف تـ إدراجو كعبء في الحسابات، كيككف الق

 يمي:

 

 

                                                           

.79ىكاـ جمعة، مرجع سبؽ ذكره، ص   1
  

105 

 281x 
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291x 

 

 

 

78x 

 

..../../.. 

 القيمة عف التثبيتات العينية خسائر

اإلسترجاعات مف خسائر القيمة     
 كالمؤكنات

 استرجاع لخسارة قيمة التثبيت :البياف

 

xxxx 

 

 

xxxx 

 ثانيا: إىتالؾ التثبيتات المادية

اإلىتالؾ ىك "إستيالؾ المنافع االقتصادية المرتبطة بأصؿ مادم أك غير مادم، كيتـ حسابو     

 (SCF 7.121)1 مدمجا في القيمة المحاسبية ألصؿ نتجو الكياف لنفسو".  كعبء إال إذا كاف

اإلىتالؾ عمى أنو "التكزيع المنتظـ لممبمغ القابؿ  16كيعرؼ المعيار المحاسبي الدكلي رقـ     

 2لإلىتالؾ لمتثبيت عمى مدة منفعتو".

ة التثبيت كىي تساكم تكمف  (le montant amortissable ):القيمة القابمة لإلىتالؾ -1

 تكمفة االقتناء أك تكمفة اإلنجاز( منقكص منيا القيمة المتبقية المحتممة.     )

ىي إما المدة المنتظرة مف االستعماؿ االقتصادم (la durée d’utilité): مدة المنفعة  -2

ما عدد الكحدات اإلنتاجية أك الكحدات المماثمة  لألصكؿ مف طرؼ مستعمؿ أك أكثر، كا 

3تعماؿ األصكؿ مف طرؼ مستعمؿ أك أكثر.المنتظرة مف اس
 

قد تككف خطية أك تناقصية أك  (la méthode d’amortissement): طريقة اإلىتالؾ -3

تزايدية أك حسب طريقة كحدات اإلنتاج، كتككف الطريقة الخطية ىي الطريقة المعتمدة في 
                                                           

التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة ، المحدد لقكاعد 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 1
  .9الحسابات كقكاعد سيرىا، مرجع سبؽ ذكره، ص 

, Edition Normes Comptable Internationales IAS/IFRSAnne Le Manh, Catrine Maillet, 
2

Berti, Alger, 2009,P 39. 
تقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة ، المحدد لقكاعد ال2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 3

  .84الحسابات كقكاعد سيرىا، نفس المرجع السابؽ، ص 
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ي يحققيا) يدرىا( حالة عدـ التمكف مف تحديد تطكر إستيالؾ الكياف لممنافع االقتصادية الت

  1األصؿ بصكرة صادقة.

أما فيما يخص المعايير المحاسبية الدكلية، فقد أتت عمى ذكر طرؽ اإلىتالؾ كىي الطريقة    

 الخطية، الطريقة التناقصية، كطريقة كحدات اإلنتاج، كلـ تأتي عمى ذكر الطريقة التزايدية. 

، عمى األخذ باالعتبارات 16الدكلي رقـ  ينص النظاـ المحاسبي المالي كالمعيار المحاسبي   

 2التالية عند حساب إىتالؾ التثبيتات المادية:

  يجب أف تدرس دكريا، طريقة اإلىتالؾ، المدة النفعية، كالقيمة المتبقية في أعقاب المدة

النفعية المطبقة عمى التثبيتات العينية، ففي حالة حدكث تعديؿ ميـ لمكتيرة المنتظرة مف 

، تعدؿ التكقعات كالتقديرات لكي تعكس ىذا ؿالقتصادية الناتجة عف تمؾ األصك المنافع ا

 التغير في الكتيرة.

  تشكؿ األراضي كالمباني أصكال متمايزة كتعالج كال عمى حدة في المحاسبة، حتى كلك لـ

يتـ اقتناؤىا معا فالبناءات ىي أصكؿ قابمة لإلىتالؾ، بينما تعد األراضي عمى العمـك 

 ير قابمة لإلىتالؾ.أصكال غ

 

 

 

 

                                                           
1
الممتقى الدكلي حكؿ"اإلطار المفاىيمي لمنظاـ المحاسبي  ،المعالجة المحاسبية لألصكؿ الثابتةلعريبي محمد،   

نكفمبر  18-17-16، جامعة سعد دحمب البميدة، أياـ المالي كآليات تطبيقو في ظؿ المعايير المحاسبية الدكلية
    .53، ص2559

2
، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال  

 .59الحسابات كقكاعد سيرىا، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 كفيما يمي القيد المحاسبي النمكذجي إلىتالؾ التثبيتات العينية:

 

681 

 

 

281x 

----------31/12/..../----------- 

 كخسائر القيمة  مخصصات اإلىتالكات كالمؤكنات

 إىتالؾ التثبيتات العينية           

 : تككيف مخصص اإلىتالؾ لمتثبيتات العينيةالبياف

 

xxxx 

 

 

xxxx 

 

 المادية تثالثا: خسارة انخفاض قيمة التثبيتا

إلى بياف اإلجراءات التي تطبقيا المؤسسة لضماف  56يشير المعيار المحاسبي الدكلي رقـ     

تسجيؿ أصكليا بما ال يزيد عف مبمغيا القابؿ لالسترداد ) القيمة القابمة لمتحصيؿ(، كيككف األصؿ 

القابؿ لالسترداد، إذا كاف مبمغو المرحؿ يزيد عف المبمغ الذم سيتـ مرحال بما يزيد عف مبمغو 

ذا كاف الحاؿ كذلؾ يكصؼ األصؿ بأنو انخفضت  استرداده مف خالؿ استعماؿ أك بيع األصؿ، كا 

  1قيمتو كيتطمب المعيار أف تقـك المؤسسة باالعتراؼ بخسارة االنخفاض.

ـ التثبيتات يجبر المؤسسة ألف تعيد تقييـ كعمى ىذا األساس فإف مفيكـ خسارة انخفاض قي   

ممتمكاتيا كؿ نياية سنة إذا كانت ىناؾ مؤشرات تدؿ عمى أف أصؿ مف األصكؿ قد يفقد مف 

قيمتو، فيجب عمى المؤسسة أف تقدر القيمة القابمة لمتحصيؿ لكي تالحظ ىؿ ىناؾ خسارة قيمة أـ 

 2ال.

القيمة األكبر ما بيف سعر البيع الصافي عمى أنيا  القيمة القابمة لمتحصيؿ:حيث تعرؼ   

 لألصكؿ كقيمتيا النفعية.

                                                           

. 763ص ، مرجع سبؽ ذكره، 36المعيار المحاسبي الدكلي رقـ   1
  

.10جماؿ عمكرة، مرجع سبؽ ذكره، ص    2
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: ىك المبمغ الذم يمكف الحصكؿ عميو مف بيع أصكؿ أثناء معاممة تجرم سعر البيع الصافي    

ضمف شركط المنافسة العادية، بيف أطراؼ يككنكف عمى دراية بالمكضكع كمكافقيف، مع طرح 

 تكاليؼ الخركج. 

: ىي القيمة المحينة لتدفقات أمكاؿ الخزينة المنتظرة مف عية ) اإلستعمالية(القيمة النف   

  1االستعماؿ المستمر لألصكؿ كخركجيا عند نياية مدة منفعتيا.

 كيككف القيد المحاسبي النمكذجي إلثبات خسارة انخفاض القيمة كما يمي:

 

681 

 

 

291x 

----------31/12/..../-------- 

كخسائر   كالمؤكناتمخصصات اإلىتالكات 
 القيمة

 خسائر القيمة عف التثبيتات العينية      

 : إثبات خسارة القيمة لمتثبيت العينيالبياف

 

xxxx 

 

 

xxxx 

  

 المطمب الرابع: التنازؿ عف التثبيتات المادية كاإلفصاح المطمكب

تثبيت المادم مف عالجت المعايير المحاسبية الدكلية كالنظاـ المحاسبي المالي حالة خركج ال   

الخدمة، ككذا عمميات اإلفصاح عف المعمكمات المالية في الممحؽ المتعمقة بالتثبيت المادم 

 نستعرضيا في الفركع التالية.

 

  

                                                           
1
، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال  

 .91الحسابات كقكاعد سيرىا، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 أكال: التنازؿ عف التثبيتات المادية 

تـ فييا تعالج حالة التنازؿ عف التثبيتات المادية مثميا مثؿ التثبيتات المعنكية، كفي الحالة التي ي  

 1التخمي عف التثبيت المادم يجب أف:

يحذؼ عنصر التثبيت المادم مف الميزانية عند التخمص منو أك حينما يسحب مف الخدمة  .1

 بصفة نيائية كال يتكقع تحقيؽ منافع اقتصادية مستقبمية مف التخمي عنو؛

زات يتـ تحديد المكاسب كالخسائر الناتجة عف استبعاد عنصر مف الممتمكات التجيي .2

كالمعدات بالفرؽ بيف صافي العائد مف التنازؿ كالقيمة الدفترية لألصؿ، كيجب االعتراؼ 

 بالفرؽ عمى أنو إيراد أك أعباء في جدكؿ حسابات النتائج. 

إف مبادئ التسجيؿ المحاسبي لمتنازؿ عف التثبيتات كالبحث عف قيمتيا الحقيقية يسمح لممؤسسة    

 2بتحقيؽ ما يمي:

  ج الفعمي لمتثبيتات المتنازؿ عنيا مف المؤسسة؛تسجيؿ الخرك 

 تسجيؿ اإليراد المتحصؿ عميو مف ىذا التنازؿ؛ 

 قياس التأثير الدقيؽ ليذا التنازؿ عمى حسابات النتائج؛ 

 .تسجيؿ اإلىتالؾ المتراكـ كذلؾ مف أجؿ معرفة فائض القيمة أك ناقص القيمة 

      

 

 

 
                                                           

 
،  الجزء الثاني،مرجع سبؽ ذكره، S/IFRSIA محاسبة المؤسسة طبقا لممعايير المحاسبية الدكليةشعيب شنكؼ،  1

  .102ص 
.12لعريبي محمد، مرجع سبؽ ذكره، ص   2
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 1كذجي لحالة التنازؿ عف التثبيت المادم كما يمي:كعميو يمكف إدراج القيد المحاسبي النم

 التنازؿ مع كجكد ناقص قيمة: -1

 

 التنازؿ مع كجكد فائض قيمة: -2

 

 

                                                           

. 16-15لعريبي محمد، نفس المرجع السابؽ، ص ص   1
  

 

462 

281x 

652 

 

 

 

 

 

 

21x 

 

-----------..../../..----------- 

 حقكؽ التنازؿ عف األصكؿ الثابتة

 إىتالؾ التثبيت العيني ) المتراكـ(

 نكاقص القيـ عف خركج أصكؿ مثبتة غير مالية

 عينيالتثبيت ال        

 التنازؿ عف التثبيت العيني :البياف

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

462 

281x 

 

 

 

 

21x 

752 

-----------..../../..----------- 

 حقكؽ التنازؿ عف األصكؿ الثابتة

 إىتالؾ التثبيت العيني ) المتراكـ(

 التثبيت العيني     

ركج أصكؿ مثبتة غير فائض القيمة عف خ      
 مالية 

 التنازؿ عف التثبيت العيني :البياف

 

xxxx 

xxxx 

 

 

 

 

 

Xxxx 

xxxx 
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 المادية  التثبيتاتثانيا: اإلفصاح عف 

عمى أنو يجب اإلفصاح في القكائـ المالية لكؿ صنؼ  16يشير المعيار المحاسبي الدكلي رقـ    

 1مف الممتمكات كالمصانع كالمعدات كما يمي:

أسس القياس المستخدمة لتحديد إجمالي المبمغ المرحؿ، كعندما يستخدـ أكثر مف أساس  .1

 فإنو يجب اإلفصاح عف إجمالي المبمغ المرحؿ بمكجب ذلؾ األساس في كؿ صنؼ؛ 

 طرؽ االىتالؾ المستخدمة؛  .2

 الحياة اإلنتاجية أك معدالت اإلىتالؾ المستخدمة؛  .5

اكـ مجمعة مع خسائر انخفاض القيمة المجمعة في إجمالي المبمغ المرحؿ كاإلىتالؾ المتر  .4

 بداية الفترة كفي نيايتيا؛ 

 التسكية ما بيف المبمغ المرحؿ في أكؿ الفترة كفي نيايتيا مظيرا:   .3

 اإلضافات؛ -

 التممؾ مف خالؿ اندماج األعماؿ؛ -

 الزيادات أك االنخفاضات خالؿ الفترة الناجمة مف إعادة التقييـ؛ -

 ؛56المعترؼ بيا في بياف الدخؿ خالؿ الفترة بمكجب المعيار رقـ  خسائر انخفاض القيمة -

بياف الدخؿ خالؿ الفترة بمكجب معيار المحاسبة  يخسائر انخفاض القيمة المعككسة ف -

 ؛56الدكلي رقـ 

صافي فركقات التبادؿ الناتجة عف تحكيؿ البيانات المالية مف العممة الكظيفية إلى عممة  -

تحكيؿ العممية األجنبية إلى عممة العرض الخاصة بالمنشأة  عرض مختمفة، بما في ذلؾ

 معدة التقارير؛

                                                           

. 450، مرجع سبؽ ذكره، ص 16المعيار المحاسبي الدكلي رقـ   1
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طريقة كمبمغ القيكد عمى الممكية ككذلؾ الممتمكات كالمصانع كالمعدات المقدمة كضماف  .6

 لاللتزامات؛

مبمغ النفقات المعترؼ بيا في المبمغ المسجؿ لبند الممتمكات كالمصانع كالمعدات في سياؽ  .7

 إنشائو؛

زالالتك .8  ؛عبنكد الممتمكات كالمصانع كالمعدات كترميـ المكق ةاليؼ المقدرة لتفكيؾ كا 

  1عندما يتـ إدراج بنكد الممتمكات كالمعدات بمبالغ إعادة التقييـ فإنو يجب اإلفصاح عما يمي:

 تاريخ تنفيذ إعادة التقييـ؛  .1

 ما إذا تـ تنفيذ مقيـ مستقؿ؛ .9

 األساس المستخدـ إلعادة تقييـ األصكؿ؛ .5

الحد الذم تـ فيو تحديد القيـ العادلة لمبند بشكؿ مباشر مف خالؿ الرجكع إلى األسعار  .4

الممحكظة في معامالت سكؽ نشط أك سكؽ مالي كفؽ بنكد تجارية أك تـ تقييميا باستخداـ 

 أساليب تقييـ أخرل؛ 

 ىميف؛                فائض إعادة التقييـ مبينا حركة الفترة كأية قيكد عمى تكزيعات الرصيد عمى المسا .5

القيمة المرحمة لمممتمكات كالمصانع كالمعدات العاطمة عف العمؿ مؤقتا بالكامؿ كلكف ما  .6

 تزاؿ قيد االستخداـ

 كالمصانع كالمعدات المكقكفة عف العمؿ بانتظار بيعيا. تالمبمغ المسجؿ لمممتمكا .7

 

 

                                                           

.267محمد أبك نصار، جمعة حميدات، مرجع سبؽ ذكره، ص   1
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محتكل ممحؽ القكائـ  كمف جانبو خصص النظاـ المحاسبي المالي خصص فصؿ لمحديث عف  

 1المالية، حيث يشمؿ الممحؽ عمى مكمالت اإلعالـ اآلتية كالمتعمقة بالتثبيتات المادية:

  تقديـ تكضيحات تخص طبيعة خسائر القيمة كمبمغيا، كتطكراتيا ك اإلىتالكات؛ 

   بياف اإلىتالكات كخسائر القيمة مع تبياف أنماط الحساب المستعممة، كالمخصصات التي

 خالؿ السنة؛  تمت 

 كفي حالة احتساب القيـ المعاد تقييميا تذكر المعمكمات اآلتية في الممحؽ:

 التغير خالؿ السنة المالية كتقسيـ الفارؽ الناتج عف إعادة التقييـ؛ 

 اإلشارة إلى حصة رأس الماؿ المناسبة إللحاؽ فارؽ إعادة التقييـ في الحساب؛ 

  يخية بالنسبة إلى التثبيتات المعاد تقييميا كذلؾ ذكر المعمكمات مف حيث التكاليؼ التار

 اإلىتالكات اإلضافية ذات الصمة. بإبراز مكمالت القيمة ك

ىذا كقد أدرج النظاـ المحاسبي المالي أيضا نماذج لجداكؿ يتـ إيرادىا في الممحؽ كالتي      

 تخص التثبيتات العينية كتشمؿ:

  ية؛جدكؿ تطكر التثبيتات كأصكؿ مالية غير جار 

 جدكؿ اإلىتالكات؛ 

 .جدكؿ خسائر القيمة في التثبيتات كاألصكؿ األخرل غير الجارية 

 

 

 

                                                           
، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26في  قرار المؤرخال 1

  .39الحسابات كقكاعد سيرىا، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 المبحث الثالث: معالجة التثبيتات المالية 

لقد طرحت معالجة األدكات المالية مف خالؿ ازدياد كتنامي تعقيدىا تحديات كبيرة أماـ الييئات     

حاكلت لجنة معايير المحاسبة الدكلية  1989 مف عاـالكاضعة لممعايير في أنحاء العالـ، بداية 

(IASC)  كضع قاعدة شاممة تغطي مكضكعات االعتراؼ كالقياس كالعرض كاإلفصاح الخاصة

بيا، كاف أحد أىداؼ ىذه المناقشات ىك إرساء قكاعد مكحدة كقابمة لمتطبيؽ عمى األدكات المالية، 

، كبعد إعادة 59، 59، 59إصدار المعيار رقـ  كىكذا خمصت لجنة معايير المحاسبة الدكلية إلى

( أصدر مجمس المعايير المحاسبة الدكلية مجمكعة مف معايير التقارير المالية  (IASCىيكمة

، كعميو كمف خالؿ IFRS07  ،IFRS09بيدؼ تحسيف لسابقاتيا مف المعايير الدكلية تمثمت في: 

مالية كفؽ ما نصت عميو المعايير الدكلية ىذا المبحث سنتناكؿ المعالجة الخاصة بالتثبيتات ال

    كالنظاـ المحاسبي المالي.  

 المطمب األكؿ: مفيـك األدكات المالية كشركط االعتراؼ بيا

سكؼ نحاكؿ مف خالؿ ىذا المطمب التطرؽ إلى مفيكـ األدكات المالية ليتـ التفرقة بيف     

كط الكاجب تكافرىا لالعتراؼ باألدكات المالية، العناصر المككنة لألداة المالية، كمف ثـ تحديد الشر 

كفي األخير كيفية تصنيؼ األدكات المالية كفقا لمنظاـ المحاسبي المالي كالمعايير المحاسبية 

 الدكلية. 
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 أكال: مفيـك األدكات المالية 

 تعريؼ األدكات المالية  .1

أم عقد ينشىء أصال ماليا  يا "األداة المالية عمى أن 59 عرؼ المعيار المحاسبي الدكلي رقـ   

 1لكياف ما كالتزاـ مالي أك أداة حقكؽ ممكية لكياف آخر".

المالية أك أدكات حقكؽ الممكية، ىذه  ت" األصكؿ المالية كااللتزامااألداة الماليةيشمؿ مصطمح "   

المصطمحات الثالثة ليا تعاريؼ محددة تساعد المؤسسات عمى تقرير أم البنكد التي يجب 

 حاسبتيا كأدكات مالية.م

:ىك أم أصؿ يككف عبارة عف: األصؿ المالي  .أ 
 2

 

 ؛(استثمارات أقؿ مف سنة) نقدية أك شبو نقدية  -

، أسيـ، االستثمارات أكثر مف سنة( أصؿ مالي آخر أك النقدية الستالـ حؽ تعاقدم  -

 ...الخ(؛بدكف فكائد، قرض شخصي، ....قرض المدينة(، ) الذمـ  حقكؽ الزبائف سندات،

 حؽ تعاقدم لتبادؿ أدكات مالية في ظؿ ظركؼ يحتمؿ أف تككف مكاتية لممؤسسة. -

 3كمف األمثمة عمى األصكؿ التي تعتبر أصكؿ مالية:   

 النقدية؛ -

 االستثمارات المالية في أسيـ الشركات األخرل؛ -

                                                           

.528محمد أبك نصار، جمعة حميدات، مرجع سبؽ ذكره، ص  1
  
 كاألصكؿ -التي نحف بصدد دراستياك  -األصكؿ المالية غير الجارية ) التثبيتات المالية( األصكؿ المالية،تشمؿ ،

  المالية الجارية.
2
 Note méthodologique de première application du système comptable financier-les 

actifs et passifs financiers -, conseil national de la comptabilité, 07juin 2011, p4.  

3 طارؽ حماد عبد العاؿ، دليؿ استخداـ معايير المحاسبة، الجزء الثاني، 2009، مرجع سبؽ ذكره، ص115.
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 ؛المبالغ المستحقة القبض -

 القركض كالسمؼ الممنكحة لمغير؛ -

 ة في السندات؛االستثمارات المالي -

 األصكؿ المالية المشتقة؛ -

 الذمـ المدينة لعقد اإليجار التمكيمي. -

1أم التزاـ يككف:االلتزاـ المالي:  .ب 
 

 التزاـ تعاقدم: 

 لتسميـ نقدية أك أصؿ مالي آخر لمنشأة أخرل؛ -

لمبادلة أصكؿ مالية أك التزامات مالية مع منشأة أخرل بمكجب شركط مف المحتمؿ أف  -

 لممنشأة. تككف غير مفضمة

  عقد مف الممكف أف تتـ تسكيتو أك ستتـ تسكيتو في أدكات حقكؽ الممكية الخاصة بالمنشأة

 كغير مصنؼ عمى أنو أداة حؽ ممكية لممنشأة. 

   أم عقد يدؿ عمى كجكد حصة متبقية في أصكؿ كياف ما بعد خصـأداة حقكؽ الممكية:  .ج 

  2ساكم األصكؿ ناقص االلتزامات.) أك اقتطاع( كؿ التزاماتو، أم أف حقكؽ الممكية ت

 3كمف أمثمة أدكات حقكؽ الممكية:

 األسيـ العادية التي ال يمكف أف يعيد الحامؿ بيعيا إلى الكياف المصدر بشرط الخيار؛ 

 .األسيـ الممتازة التي ال يمكف استردادىا بكاسطة الحامؿ 

                                                           

.315خالد جماؿ الجعارات، مرجع سبؽ ذكره، ص   1
  

 . 114، نفس المرجع السابؽ، ص 2009، الجزء الثاني، دليؿ استخداـ معايير المحاسبةطارؽ حماد عبد العاؿ،  2
.528 ص محمد أبك نصار، جمعة حميدات، مرجع سبؽ ذكره،  3
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 عدد  -شراء –تتاب أك الكفاالت أك خيارات الشراء المكتكبة ) التي تسمح لحامميا باالك

ثابت مف األسيـ العادية غير القابمة لمتداكؿ مقابؿ مبمغ محدد مف النقد أك أصؿ مالي 

 آخر(.

  المشتقات المالية:  .2

تعرؼ المشتقات المالية بأنيا عقكد تشتؽ قيمتيا مف قيمة األصكؿ المعنية التي تككف مكضكع    

، حيث يمكف لممستثمر الذم يتعامؿ فييا أف العقد ) أسيـ، سندات، سمع، عمالت أجنبية....(

حيث تتنكع المشتقات المالية   1يحقؽ أرباحا أك خسائر اعتمادا عمى أداء األصؿ مكضكع العقد.

 بيف عقكد الخيارات كعقكد المستقبميات كعقكد المبادلة.

كمية  العقكد المستقبمية: يمكف تعريفيا عمى أنيا عقكد تعطي لحامميا الحؽ في شراء أك بيع .أ 

ك  ـبسعر محدد مسبقا، عمى أف يتـ التسمي (قد يككف سمعة أك كرقة مالية )مف أصؿ معيف 

فالعقكد المستقبمية ىي عقكد يتـ االتفاؽ فييا عند إبراـ  التسمـ في ك قت الحؽ في المستقبؿ

 كميتو ك سعره عمى أف يتـ التسميـ ك دفع الثمف في تاريخ الحؽ في العقد عمى الشيء المبيع،

  2المستقبؿ.

عقكد الخيارات: تعرؼ عقكد الخيارات عمكما بأنيا عقكد قانكنية تمنح حامميا الحؽ، كلكف  .ب 

ليس اإللزاـ لشراء أك بيع مكجكد محدد بسعر محدد في أك قبؿ تاريخ محدد سمفا، المكجكد 

شتؽ المحدد بالعقد يسمى المكجكد األساس أك المكجكد محؿ التعاقد، كىك يعني األداة التي أ

                                                           
(، الدار الجامعية، اإلسكندرية، المشتقات المالية ) المفاىيـ، إدارة المخاطر كالمحاسبةطارؽ حماد عبد العاؿ،  1

  .05، ص 2003
 ، متاح عمى المكقع:المشتقات المالية كمخاطرىابزاز حميمة، ىدل بف محمد،  2 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0C

.EYQFjAF&url  (25/02/2015اإلطالع:  تاريخ) 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CEYQFjAF&url
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CEYQFjAF&url
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منيا عقد الخيار، كالسعر المحدد بالعقد يسمى سعر التنفيذ أك سعر الصفقة كىك سعر ثابت 

منصكص عميو في عقد الخيار كربما يشترل أك يباع بو المكجكد األساس إذا ما تـ تنفيذ 

ذا لـ  الخيار، كالتاريخ المحدد بالعقد يعرؼ بتاريخ االستحقاؽ أك تاريخ انتياء الصالحية، كا 

الخيار عند أك قبؿ ىذا التاريخ فمف تعكد لو قيمة، ألنو لف يككف سارم المفعكؿ بعد انتياء  ينفذ

1صالحيتو. 
 

عقكد المبادلة: كىي اتفاؽ بيف طرفيف أك أكثر لتبادؿ سمسمة مف التدفقات النقدية خالؿ فترة  .ج 

عقد المبادلة الحقة ) مستقبمية(، لذلؾ فيي سمسمة مف العقكد الحقة التنفيذ، حيث يتـ تسكية 

عمى فترات دكرية ) شيرية، فصمية، نصؼ سنكية....الخ(، كىك عقد ممـز لألطراؼ عمى 

2خالؼ عقد االختيار.
 

 المعايير التي تناكلت األدكات المالية كتطكرىا التاريخي .3

سيتـ عرض في ىذا الجدكؿ المعايير التي تناكلت األدكات المالية الصادرة عف لجنة معايير   

،  بيدؼ IASB، كالمعايير التي أصدرىا مجمس معايير المحاسبة الدكلية IASCالدكلية المحاسبة

 تحسيف لسابقاتيا مف المعايير الدكلية نتيجة التغيرات التي تحصؿ عمى مستكل الدكلي. 

 

 

 

                                                           
 . 486، ص 2013، -األردف-، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، اإلدارة المالية الدكليةمحمد عمي إبراىيـ العامرم 1
، التعامؿ بالمشتقات المالية كأحد عكامؿ ظيكر األزمة المالية العالمية الحاليةبكعافية سمير، قريد مصطفى، 2

الممتقى العممي الدكلي حكؿ األزمة المالية كاالقتصادية الدكلية كالحككمة المالية، جامعة فرحات عباس بسطيؼ، 
 . 12، ص 2009
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 (: التطكر التاريخي لمعايير األدكات المالية3-2الجدكؿ رقـ )

قة المتعم تالتفسيرا تاريخ اإلصدار المعيار

 بو

المعيار الذم حؿ  تاريخ اإللغاء

 محمو

" اإلفصػػػػػػػػػاح فػػػػػػػػػي  30IASالمعيػػػػػػػػػار 

القػػػػػػكائـ الماليػػػػػػة لمبنػػػػػػكؾ كالمؤسسػػػػػػػات 

 المالية كما يماثميا"

1990 -  2005 
IFRS07 

األدكات المالية: 

 اإلفصاحات

      األدكات الماليػة 32IASالمعيػار 

 -العرض-   

2003 
SIC : 5, 16,17 

IFRIC 02 
- - 

     " األدكات الماليػة39IASار المعيػ

 -االعتراؼ كالقياس-    

2003 
IFRIC : 

09 ,12 ,16 
 إلغاء جزئي 

 عمى مراحؿ

IFRS09 

 األدكات المالية

  :مف إعداد الطالبة باالعتماد عمىالمصدر: 

ifrs-s/iashttp://www.iasplus.com/en/standard 

عف الييئة السابقة لو كىي لجنة معايير  IASBكرث مجمس معايير المحاسبة الدكلية     

، IAS39, IAS32 , IAS30المعايير التي تتناكؿ األدكات المالية كىي  IASCالمحاسبة الدكلية 

ىدؼ طكيؿ األجؿ، يكمف في تحسيف كتبسيط إعداد  IASBكاف لدل المجمس  2005كمنذ عاـ 

، كأدخؿ عدة IFRS07رير األدكات المالية، فأصدر لذلؾ المعيار الدكلي إلعداد التقارير المالية تقا

فقد قسـ المجمس مشركعو  IAS39 ، أما فيما يخص المعيارIAS32 تحسينات عمى المعيار

 الستبداؿ المعيار إلى ثالث مراحؿ رئيسية، كعند إكمالو لكؿ مرحمة يقكـ بإلغاء األجزاء ذات الصمة

تحؿ محؿ المتطمبات الكاردة في  IFRS09كيضيؼ فصكؿ جديدة في المعيار  39في المعيار

 .39المعيار

http://www.iasplus.com/en/standards/ias-ifrs
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 ثانيا: شركط االعتراؼ باألصكؿ المالية كتصنيفيا

يتـ االعتراؼ باألصكؿ المالية كفؽ شركط معينة، كما يصنفيا النظاـ المحاسبي المالي    

 الية غير جارية كأصكؿ مالية جارية.كالمعايير المحاسبية الدكلية، إلى أصكؿ م

االعتراؼ باألصكؿ أك المطمكبات المالية في الميزانية  يتـ شركط االعتراؼ باألصكؿ المالية: .1

في اشتراطات تعاقدية ألداة مالية معينة مف أجؿ شراء أك بيع أصكؿ  طرفاعندما تصبح المؤسسة 

باستخداـ تاريخ التعامؿ أك تاريخ التسكية مالية، كيتـ إثبات عمميات شراء كبيع األصكؿ المالية 

 كأساس لالعتراؼ كاإلثبات في الدفاتر.

: ىك التاريخ الذم تمتـز المؤسسة فيو بشراء أك بيع أصؿ مالي، كمحاسبة تاريخ تاريخ التعامؿ 

التعامؿ تتضمف االعتراؼ بأصؿ سيتـ استالمو كمطمكب سيتـ دفعو لقاء ىذا األصؿ بتاريخ 

بعاد األصؿ الذم تـ بيعو كاالعتراؼ بأم أرباح أك خسائر بيع كاالعتراؼ بالذمـ العممية، كاست

 المدينة الناجمة عف البيع بتاريخ التعامؿ.

: أما تاريخ التسكية فيك التاريخ الذم سيتـ فيو تحكيؿ األصؿ إلى المؤسسة أك الذم تاريخ التسكية

ؿ معيف بتاريخ استالمو مف قبؿ ستحكؿ المؤسسة بو أصؿ معيف لمغير، كيتـ االعتراؼ بأص

المؤسسة، ككذلؾ االعتراؼ بالتخمص مف أصؿ معيف  ) بيع أصؿ( كاالعتراؼ بأم أرباح أك 

 1خسائر بيع األصؿ بتاريخ تحكيؿ ذلؾ األصؿ لمطرؼ اآلخر.

                                                           

. 652ذكره، ص محمد أبك نصار، جمعة حميدات، مرجع سبؽ   1 
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يقدـ النظاـ المحاسبي المالي تصنيؼ يختمؼ عف التصنيؼ المقدـ : .  تصنيؼ األصكؿ المالية2

 1ايير المحاسبية الدكلية، كيصنفيا في أربعة فئات كما يمي:مف طرؼ المع

ىي السندات التي يعد امتالكيا مفيدا لنشاط  سندات المساىمة كالحسابات الدائنة الممحقة: .أ 

الكياف، خاصة كأنيا تسمح ليا بأف تمارس نفكذا عمى الشركة التي تصدر السندات، أك أف 

 تمارس مراقبتيا؛

ىي السندات المكجية لكي تكفر لمكياف عمى المدل  المحفظة: السندات المثبتة لنشاط .ب 

الطكيؿ بقدر أك بآخر مردكدية مرضية، لكف دكف التدخؿ في تسيير الكيانات التي تمت الحيازة 

 عمى سنداتيا؛

كىي السندات التي تمثؿ أقساط رأس ماؿ أك تكظيفات ذات أمد  السندات المثبتة األخرل: .ج 

حتفاظ بيا حتى حمكؿ أجؿ استحقاقيا، أك ينكم االحتفاظ بيا أك طكيؿ التي يمكف لمكياف اال

 يتعيف عميو ذلؾ؛

تشمؿ القركض التي أصدرىا الكياف كالتي ال ينكم أك ال يسعو  القركض كالحسابات الدائنة: .د 

 القياـ ببيعيا في األجؿ القصير.

ؾ التي تعمؿ في القطاع ىذا كقد أشار النظاـ المحاسبي المالي أنو يمكف لبعض الكيانات مثؿ تم   

المالي أك في قطاع التأمينات، أف تجرم تصنيفات تختمؼ عف التصنيفات المقترحة، كتذكر 

حيث صنؼ النظاـ المحاسبي المالي معمكمات عف التصنيفات التي تـ القياـ بيا في الممحؽ، 

 :التثبيتات المالية في الحسابات التالية
                                                           

مقارنة النظاـ المحاسبي المالي بالمعايير الدكلية لممحاسبة ) قياس كتقييـ لبنكد القكائـ دراكسي مسعكد كآخركف، 1
، بحكث كأكراؽ عمؿ الممتقى الدكلي حكؿ" النظاـ المحاسبي المالي في مكاجية المعايير الدكلية المالية(

: التحدم"، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة (ISA)ممراجعةكالمعايير الدكلية ل (IAS/IFRS)لممحاسبة
 .  63، ص2011ديسمبر  14ك13سعد دحمب البميدة، 
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 : تثبيتات مالية أخرل                               27حػ  ة بمساىمات: مساىمات كحسابات دائنة ممحق26حػ 

 : سندات الفركع المنتسبة261

 

: السندات المثبتة األخرل غير 271

 السندات المثبتة التابعة لنشاط الحافظة

 : سندات المساىمة األخرل262

 

: السندات التي تمثؿ حؽ الديف 272

 لقسائـ(الدائف         ) السندات كا

: السندات المثبتة التابعة لنشاط 273 : سندات المساىمة المقكمة بكاسطة المعادلة265

 الحافظة 

الدائنة المترتبة  ت: القركض كالحسابا274 : الحسابات الدائنة الممحقة بمساىمات المجمع266

 عمى عقد إيجار التمكيؿ

 : الكدائع ك الكفاالت المدفكعة275 : الحسابات الدائنة الممحقة بمساىمات خارج المجمع267

 : الحسابات الدائنة األخرل المثبتة276 : الحسابات الدائنة الممحقة بشركات في حالة مساىمة 268

: عمميات الدفع الباقية الكاجب القياـ بيا عف سندات 269

 مساىمة غير مسددة

: ما بقي مف عمميات الدفع الكاجب 279

بتة غير القياـ بو عف السندات المث

 المسددة   
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يصنؼ األصكؿ المالية  IAS39أما فيما يخص المعايير الدكلية فإف المعيار المحاسبي الدكلي   

 1إلى أربعة فئات كىي:

 كيقسـ المعيار ىذه الفئة إلى فئتيفأصكؿ مالية بالقيمة العادلة مف خالؿ األرباح كالخسائر:  .أ 

 فرعيتيف:

 يصو مف طرؼ المؤسسة ضمف ىذه المخصصة: يتضمف أم أصؿ مالي تـ تخص

الفئة، بحيث يتـ تقييمو بالقيمة العادلة، كيتـ االعتراؼ بالتغيرات بالقيمة العادلة في 

 قائمة الدخؿ مف خالؿ األرباح كالخسائر.

 :كتشمؿ ىذه الفئة أصكؿ مالية محتفظ بيا لممتاجرة جميع  أصكؿ محتفظ بيا لممتاجرة

ة التي عقدت لغرض بيعيا في المدل القصير، المشتقات كاألصكؿ المالية المكتسب

 بغرض جني األرباح. 

كىي أصكؿ مالية غير مشتقة مخصصة عند االعتراؼ المبدئي أصكؿ مالية معدة لمبيع:  .ب 

 كأصكؿ متاحة لمبيع، أك أية  أصكؿ مالية أخرل ال تصنؼ ضمف: 

  قركض كذمـ مدينة؛ أك 

  استثمارات محتفظ بيا حتى االستحقاؽ؛ أك 

  مالية بالقيمة العادلة مف خالؿ األرباح كالخسائر.أصكؿ  

ىي مكجكدات مالية غير مشتقة ذات مدفكعات محددة استثمارات محتفظ بيا حتى االستحقاؽ: .ج 

أك قابمة لمتحديد كليا مكعد استحقاؽ ثابت كلممشركع نية كقدرة عمى االحتفاظ بيا حتى االستحقاؽ، 

 ىا محدد. مثؿ سندات ذات فائدة ثابتة كمكعد سداد

                                                           
1
 http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias39.consulté le 25/02/2015. 

http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias39.consulté
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ىي األصكؿ المالية غير المشتقة كالمحددة قيمة تسديدىا بشكؿ مسبؽ القركض كالذمـ المدينة:  .د 

كبمقدار ثابت كالتي تنشئيا أك تحصؿ عمييا المنشأة، كىي غير مدرجة في سكؽ نشط كغير 

دلة مف مخصصة لممتاجرة بيا، كلـ تعتبرىا المنشأة عند االعتراؼ األكلي بيا كأصكؿ بالقيمة العا

 خالؿ األرباح كالخسائر أك كأصكؿ متكفرة ) معدة ( لمبيع.

 المطمب الثاني: التقييـ المبدئي لمتثبيتات المالية 

مف أجؿ تحديد أسمكب التقييـ لألصكؿ المالية يجب أكال تصنيفيا إلى إحدل الفئات األربعة          

"، حيث يككف التقييـ المبدئي -لقياساالعتراؼ كا –" األدكات المالية  59المحددة في المعيار 

لألصكؿ المالية بالتكمفة، كتككف التكمفة  ىي القيمة العادلة لمتعكيض المعطى لمحصكؿ عمى 

  1األصؿ المالي، كما يتـ إدراج تكاليؼ المعامالت في التكمفة فيما يتعمؽ بكؿ األصكؿ المالية.

+ الرسكـ غير المستردة +  ساطةمصاريؼ الك  التكمفة= القيمة الحقيقية لمقابؿ معيف +

 مصاريؼ البنؾ

كتعرؼ تكاليؼ المعامالت بأنيا التكاليؼ اإلضافية المرتبطة مباشرة باقتناء أك التصرؼ في       

األصؿ المالي )عمى سبيؿ المثاؿ عند شراء أكراؽ مالية البد أف يتـ التنفيذ عف طريؽ  سماسرة 

قيمة عمكلة السمسرة كبعض الدمغات( كىكذا تشمؿ  أكراؽ مالية كلذلؾ يضاؼ إلى ثمف الشراء

تكاليؼ المعامالت أتعاب كعمكالت المستشاريف كالسماسرة، كلكنيا ال تشمؿ عالكة الديف أك خصـ 

الديف ) مثؿ عالكة أك خصـ إصدار السندات(، أك تكاليؼ التمكيؿ ) مثؿ فكائد قرض لتمكيؿ شراء 

                                                           

  1 حماد طارؽ عبد العاؿ، دليؿ استخداـ معايير المحاسبة، الجزء الثاني، 2009، مرجع سبؽ ذكره، ص 117.
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ارية الداخمية ) مثؿ نصيب االستثمارات المالية مف أكراؽ مالية( أك تخصيصات التكاليؼ اإلد

 1المصاريؼ اإلدارية كالعمكمية(.

كىي السندات التي تسعى المؤسسة لالحتفاظ بيا : (titre immobilisé)أكال: السندات المثبتة 

  2لتحقيؽ عكائد كأرباح عمى المدل المتكسط كالطكيؿ كتتضمف:

سة بممارسة تأثير عمى الشركات المصدرة سندات المساىمة: كىي أسيـ تسمح لممؤس  -1

 لمسندات أك فرض رقابة عمييا.

سندات مثبتة أخرل: عمى خالؼ األكلى ىذه السندات ال تمنح لحامميا حؽ التدخؿ في   -2

 تسيير شؤكف الشركات المصدرة.

 كعميو يككف التسجيؿ المحاسبي كما يمي:

 

26x 

 

 

512 

----------/..../../..--------- 

 كحسابات دائنة ممحقة بمساىمات مساىمات 

 بنكؾ الحسابات الجارية    

شراء سندات المساىمة )حالة التسديد   :البياف
 الكمي(  

 

xxxx 

 

 

 

xxxx 

 

 

  

 

                                                           
1
 . 118، نفس المرجع السابؽ، ص 2009، الجزء الثاني، دليؿ استخداـ معايير المحاسبةحماد طارؽ عبد العاؿ،   
، كمية العمـك االقتصادية لمالي الجديددركس في المحاسبة المالية حسب النظاـ المحاسبي امدني بف بمغيث،  2

  .07، ص 2011جانفي رية كعمـك التسيير، جامعة كرقمة، كالتجا
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26x 

 

 

269 

512 

----------/..../../..--------- 

 مساىمات كحسابات دائنة ممحقة بمساىمات 

 عمميات الدفع الباقية الكاجب القياـ بيا عف   
 سندات مساىمة غير مسددة

 بنكؾ الحسابات الجارية      

شراء سندات المساىمة ) حالة   :البياف
 التسديد الجزئي( 

 

xxxx 

 

 

 

xxxx 

 

xxxx 

 

 ثانيا: القركض كالحسابات الدائنة

تشمؿ القركض التي تمنحيا المؤسسة لمغير ككذا القركض المترتبة عف عقد إيجار التمكيؿ،   

 فاالت المدفكعة مف طرؼ المؤسسة لمغير.كالكدائع ك الك

 عقد اإليجار التمكيمي:   .1

يظير مبمغ األمالؾ المكضكعة مكضع إيجار التمكيؿ لدل المؤجر في األصكؿ ضمف   

           974حساب تثبيتات مالية بالنسبة إلى الجزء الذم تفكؽ مدتو عاما كاحد في حساب 

تمكيؿ"، كليس في حساب تثبيتات  -ى عقد إيجار" القركض كالحسابات الدائنة المترتبة عم

 1عينية حتى كلك احتفظ  المؤجر بممكيتو لمممؾ عمى صعيد قانكني.

 

                                                           
1
، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال  

 . 58الحسابات كقكاعد سيرىا، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 1:عند المؤجر غير الصانع أك غير المكزع لمممؾ المؤجرأ. 

" ديكف  274تسجؿ القيمة الحقيقية لممعدات المؤجرة كديف ضمف التثبيتات المالية بحساب 

" مكردك التثبيتات" أك أحد  404 حػ/مكيؿ"، فنجعمو مدينا كىذا بجعؿ عمى عقكد إيجار الت

 ، أما فيما يخص دفعة تحصيؿ الديف فتتكزع إلى جزئيف:5xحسابات الخزينة 

  مثال مدينا  512 حػ/جزء يمثؿ تحصيؿ الديف المترتب عف تأجير المعدات، حيث نجعؿ 

 دائنا. 274 حػ/ك 

 512ػ/لمالية المحصمة كالمترتبة عف الديف، حيث نجعؿ حأما الجزء الثاني فيمثؿ الفكائد ا  

 " عائدات الحسابات الدائنة " دائنا. 763 حػ/ك  رية" مثال مدينا " البنكؾ كالحسابات الجا

 كما يمي:القيكد المحاسبية النمكذجية تككف  كعميو          

 

274 

 

 

 5xأك 

404 
 

----------/..../../..--------- 

 التمكيؿ إيجار ديكف عمى عقكد

 حسابات الخزينة

 مكردك التثبيتات

 شراء المعدات كتأجيرىا   :البياف

 

xxxx 

 

 

xxxx 

xxxx 

  

 

                                                           
1
 .180، ص 2011اسبي المالي، الجزائر، عطية، المحاسبة المعمقة كفؽ النظاـ المح عبد الرحماف  
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5x 

 

 

 

 

274 

763 
 
 

----------/..../../..--------- 
 الحسابات المالية 

 ديكف عمى عقكد إيجار التمكيؿ        

 عائدات الحسابات الدائنة        

 

 التمكيؿ يجارإتحصيؿ دفعات :البياف

 
xxxx 

 

 

 

 

 

 

Xxxx 

xxxx 

    

 1عند المؤجر الصانع أك المكزع لمممؾ المستأجر:ب.  

  يدرج الديف ضمف الحسابات بالمبمغ الذم يساكم القيمة الحقيقية لمممؾ طبقا لممبادئ

التي يعتمدىا الكياف بالنسبة لمبيعاتو النافذة )اإلثبات المتزامف لمديف كالبيع( كعميو فإف 

 خسائر أك األرباح الناتجة عف المبيعات تدرج في حسابات نتيجة السنة المالية؛ال

  تثبت المصاريؼ األصمية المباشرة التي التـز بيا المؤجر مف أجؿ التفاكض عمى العقد

...(كأعباء في تاريخ إبراـ العقد دكف بككضعو مكضع التنفيذ )العمكالت، األتعا

ر كبالتالي نعتبر ىذه التكاليؼ مرتبطة بتحقيؽ إمكانية تمديد عمى مدل مدة اإليجا

 الصانع أك المكزع ربحا عمى المبيعات.

 

 

 

 

                                                           
1

"، SCFالمعالجة المحاسبية لعقكد التأجير التمكيمي كفقا لمنظاـ المحاسبي المالي عبد الرزاؽ يخمؼ، رابح يخمؼ:" 
طبيقو في ظؿ المعايير المحاسبية الممتقى الدكلي حكؿ اإلطار المفاىيمي لمنظاـ المحاسبي المالي الجديد كآليات ت

 .13، ص 2009نكفمبر  18-17-16الدكلية،كمية العمـك االقتصادية ك عمـك التسيير، جامعة سعد دحمب البميدة، 
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 الكدائع ك الكفاالت المدفكعة:  .2

 1كيككف التسجيؿ المحاسبي لمكدائع كالكفاالت المدفكعة كما يمي:

 

275 

 

 

 

512 

----------/..../../..--------- 

 الكدائع كالكفاالت المدفكعة

 بات الجاريةبنكؾ الحسا  

 دفع كفالة بشيؾ بنكي  :البياف

 

xxxx 

 

 

xxxx 

 

 المطمب الثالث: التقييـ الالحؽ لمتثبيتات المالية

بعد التقييـ المبدئي، يأتي التقييـ الالحؽ لمتثبيتات المالية إما بالقيمة العادلة أك بالتكمفة المطفأة     

 )الميتمكة(، كفقا لتصنيؼ التثبيت المالي:

 دة تقييـ التثبيتات الماليةأكال: إعا

يتـ إعادة تقييـ التثبيتات المالية الحقا بالتكمفة الميتمكة ) المطفأة(، حيث يعرؼ النظاـ     

المحاسبي المالي التكمفة الميتمكة عمى أنيا:" المبمغ الذم يقكـ بو األصؿ المالي )أك الخصـ 

دات الديكف الرئيسية مضاؼ إليو أك المالي( عند إدراجو األصمي في الحسابات منقكصا مف تسدي

، كمنقكصا منو استحقاقومحذكفا منو اإلىتالؾ المجتمع ألم فارؽ بيف المبمغ األصمي كالمبمغ عند 

 2تخفيض ناتج عف خسارة في القيمة أك عدـ قابمية التحصيؿ".

                                                           
1
 . 08، مرجع سبؽ ذكره، صدركس في المحاسبة المالية حسب النظاـ المحاسبي المالي الجديدمدني بف بمغيث،   
، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558ية جكيم 26قرار المؤرخ في ال  2

 . 12الحسابات كقكاعد سيرىا، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 ثانيا: خسائر قيمة التثبيتات المالية

ير، بتقييـ فيما إذا كاف ىناؾ دليؿ مكضكعي عمى تقكـ المؤسسة في نياية كؿ فترة إعداد تقار    

انخفاض قيمة األصؿ المالي، أك مجمكعة األصكؿ المالية التي يتـ قياسيا بالتكمفة المطفأة، كيتـ 

 1االعتراؼ بالخسارة في حساب األرباح كالخسائر.

 كعميو يككف القيد المحاسبي النمكذجي إلثبات الخسارة كما يمي:

 

686 

 

 

29x 

----------31/12/..../-------- 

المخصصات لإلىتالكات كالمؤكنات كخسائر 
 العناصر المالية -القيمة

 خسائر القيمة عف التثبيتات المالية    

 : إثبات خسارة القيمة لمتثبيت الماليالبياف

 

xxxx 

 

 

xxxx 

 المطمب الرابع: التنازؿ عف التثبيتات المالية كاإلفصاح المطمكب 

بالتثبيتات  االعتراؼايير المحاسبية الدكلية كالنظاـ المحاسبي المالي حالة إلغاء عالجت المع     

المالية، ككذا عمميات اإلفصاح عف المعمكمات في الممحؽ المتعمقة بالتثبيت المالي نستعرضيا في 

  الفركع التالية.

 أكال: التنازؿ عف التثبيتات المالية

باألصكؿ المالية أك جزء مف األصكؿ المالية كذلؾ فقط  إلغاء االعتراؼ ةينبغي عمى المؤسس     

عندما تفقد المؤسسة السيطرة عمى الحقكؽ التعاقدية التي تشمؿ األصؿ المالي، كتفقد المؤسسة ىذه 

                                                           

1 .886، مرجع سبؽ ذكره، ص 39المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  
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السيطرة إذا حققت الحقكؽ في المنافع المحدكدة في العقد، أك إذا انقضت الحقكؽ أك تنازلت 

 1المؤسسة عف ىذه الحقكؽ. 

رج في الحسابات القيـ الفائضة أك الناقصة التي تبرز عند القياـ بالتنازؿ عف تثبيتات مالية تد    

 2في تاريخ التنازؿ كمنتكجات أك أعباء عممياتية.

إذا تـ تنازؿ جزئي لجزء مف التكظيؼ المالي الخاص، فإف قيمة دخكؿ الكسر المحتفظ بو تقدر     

 .بتكمفة الشراء المتكسطة المرجحة

  يا: اإلفصاح عف التثبيتات المالية ثان

المتعمقة باألصكؿ المالية تمكف مستخدمك القكائـ المالية مف تقييـ أىمية  حإف متطمبات اإلفصا

األصكؿ المالية في المركز المالي كقائمة الدخؿ لممؤسسة، ككذلؾ طبيعة المخاطر الناجمة عف 

 3ف خالؿ اإلفصاح عف:األصكؿ المالية التي قد تتعرض ليا المؤسسة، كىذا م

 اإلفصاح عف فئات األصكؿ المالية في الميزانية؛ .1

 األصكؿ المالية بالقيمة العادلة مف خالؿ األرباح كالخسائر؛ .2

 اإلفصاح عف األصكؿ المالية المحتفظ بيا إما لممتاجرة أك حتى تاريخ االستحقاؽ؛ .3

 مقدار التغير في القيمة العادلة لمقركض كالذمـ؛ .4

 مغ األصكؿ المالية المعاد تصنيفيا كأسباب إعادة التصنيؼ؛اإلفصاح عف مب .5

                                                           

 
الثاني، مرجع سبؽ ذكره، ، الجزء IAS/IFRS محاسبة المؤسسة طبقا لممعايير المحاسبية الدكليةشعيب شنكؼ،  1
  .227ص

2
، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال  

  .12الحسابات كقكاعد سيرىا، مرجع سبؽ ذكره، ص 
الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  ، الجزء الثاني، الداردليؿ تطبيؽ معايير المحاسبة الدكليةطارؽ عبد العاؿ حماد، 3 

  .160، ص 2008
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 يجب عمى المؤسسة اإلفصاح عف القيمة العادلة لكؿ فئة مف األصؿ كطرؽ تحديده؛ .6

عمى المؤسسة أف تفصح ضمف بند ممخص لمسياسات المحاسبية عف أسس القياس  .7

 المستخدمة.

ف محتكل ممحؽ القكائـ المالية، فيما يخص النظاـ المحاسبي المالي فقد خصص فصؿ لمحديث ع

 1حيث يشمؿ الممحؽ عمى مكمالت اإلعالـ اآلتية كالمتعمقة بالتثبيتات المالية:

بياف آجاؿ استحقاؽ الحسابات الدائنة كالديكف في تاريخ كقؼ الحسابات ) مع تمييز  .1

ـ العناصر التي يقؿ أجؿ استحقاقيا عف عاـ كاحد، كالتي يتراكح أجؿ استحقاقيا بيف عا

 كاحد كخمسة أعكاـ كالتي يفكؽ خمس سنكات(؛

طريقة تحديد القيمة المحاسبية لمسندات، كطريقة معالجة تغيرات القيمة السكقية بالنسبة إلى  .2

 التكظيفات المدرجة في الحسابات بقيمة السكؽ؛

تخص  باإلضافة إلى ىذا أدرج النظاـ المحاسبي المالي نماذج لجداكؿ يتـ إيرادىا في الممحؽ كالتي

 التثبيتات المالية نذكر:

 جدكؿ تطكر التثبيتات كأصكؿ مالية غير جارية؛ 

 جدكؿ اإلىتالكات؛ 

 جدكؿ خسائر القيمة في التثبيتات كاألصكؿ األخرل غير الجارية؛ 

 .كشؼ استحقاقات الحسابات الدائنة كالديكف عند إقفاؿ السنة المالية 

 

 

                                                           
، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة 2558جكيمية  26قرار المؤرخ في ال 1

  .39الحسابات كقكاعد سيرىا، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 خالصة الفصؿ:

كع لعرض المعالجة المحاسبية الخاصة بالتثبيتات المعنكية، جاء ىذا الفصؿ مف المكض       

بدءا  المادية، كالمالية كىذا مف جانب النظاـ المحاسبي المالي كالمعايير المحاسبية الدكلية،

إلى غاية اإلفصاح عنيا، بغية معرفة مدل تكافؽ النظاـ  ؽباالعتراؼ كالقياس المبدئي كالالح

محاسبية الدكلية التي تتناكؿ مكضكع ىذه التثبيتات، ككذا مدل المحاسبي المالي كالمعايير ال

مكاكبة النظاـ المحاسبي المالي لمتغيرات التي تحصؿ عمى مستكل المعايير المحاسبية الدكلية 

فيما يخص المعالجة المحاسبية الخاصة بالتثبيتات، كمف خالؿ العرض المقدـ في ىذا الفصؿ 

مالي يتكافؽ مع المعايير المحاسبية الدكلية إلى حد كبير، إال تبيف لنا أف النظاـ المحاسبي ال

أنو ال يكاكب التغيرات التي تحصؿ عمى مستكل المعايير، كما أف ىناؾ اختالؼ في 

المصطمحات المستخدمة كذلؾ راجع إلى المصادر التي أخذ منيا النظاـ المحاسبي المالي، 

اىتمت بالتثبيتات كخصصت ليا معايير كثيرة  ىذا باإلضافة إلى أف معايير المحاسبة الدكلية

 .مف أجؿ معالجتيا بأحسف الطرؽ كلتعكس الصكرة الحقيقية لممؤسسة

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 الفصؿ الثالث
 

 

  



187 

 

 

 دراسة ميدانية لعينة مف المؤسسات االقتصادية الجزائرية الفصؿ الثالث:

، 2010لمحاسبي المالي ابتداء مف سنة قامت المؤسسات االقتصادية الجزائرية بتطبيؽ النظاـ ا      

مف قبؿ المجمس الكطني  لمنظاـ األكلي لمتطبيؽ المنيجية اإلجراءات كضع كتـكأكؿ سنة لبداية تطبيقو، 

كسعيا منا لمعرفة اتجاه  المالي، المحاسبي لمنظاـ الدائـ لمتطبيؽ كخطكة أكلى كمدخؿ  CNCلممحاسبة 

مؤسسات االقتصادية الجزائرية، ككذا معرفة أىـ الصعكبات التي تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في ال

تعترضيا كتقؼ عائؽ أماـ التطبيؽ السميـ ليذا النظاـ، قمنا بإعداد استمارة استبياف شممت عينة مف 

فرضية التزاـ المؤسسات بتطبيؽ النظاـ  غية تأكيد أك نفيالمؤسسات االقتصادية الجزائرية، كىذا ب

في معالجة تثبيتاتيا، ككذا فرضية أنو تكجد ىناؾ صعكبات تحد مف التطبيؽ السميـ ليذا المحاسبي المالي 

 النظاـ.

حددنا اإلطار النظرم العاـ لمدراسة كتحديد أىـ المفاىيـ التي تضمنيا الفصؿ األكؿ فبعد ما       

تتضمف كصفا لمنيج كالفصؿ الثاني، جاء ىذا الفصؿ مف المكضكع  ليتطرؽ إلى الدراسة الميدانية كالتي 

الدراسة كأفراد مجتمع الدراسة كعينتيا، ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة كطرؽ إعدادىا كصدقيا كثباتيا، 

كما يتضمف ىذا الفصؿ كصفا لإلجراءات التي قمنا بيا في تقنيف أدكات الدراسة كتطبيقيا، كأخيرا 

تقسيـ الفصؿ إلى ك ذلؾ عف طريؽ ة، المعالجات اإلحصائية التي اعتمدنا عمييا في تحميؿ الدراس

 اآلتية: المباحث

 كاقع المؤسسات االقتصادية الجزائرية. األكؿ: المبحث -

 .منيجية الدراسة الميدانية  الثاني: المبحث -

 الدراسة.تحميؿ نتائج معالجة ك  الثالث:المبحث  -
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 المبحث األكؿ: كاقع المؤسسات االقتصادية الجزائرية

ا يميز المؤسسات االقتصادية الجزائرية حاليا تكزيعيا ما بيف شركات كطنية كبيرة، إف أىـ م      

كمؤسسات تابعة لمقطاع الخاص تصنؼ في أغمبيا ضمف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، سنحاكؿ مف 

خالؿ ىذا المبحث التطرؽ إلى كاقع المؤسسات االقتصادية الجزائرية، مف خالؿ المراحؿ التي مرت بيا 

صعكبات تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في ىذه  رالمؤسسات، ككذا معايير تصنيفيا، كفي األخي ىذه

 المؤسسات.

 المؤسسات االقتصادية في الجزائرتطكر شكؿ كممكية : األكؿالمطمب  

يمكف تقسيـ مسار تطكر أشكاؿ كممكية المؤسسات االقتصادية الجزائرية إلى مرحمتيف أساسيتيف،      

زت المرحمة األكلى بييمنة الدكلة عمى ممكية المؤسسات، كتميزت المرحمة الثانية بتراجع حيث تمي

 الشركات الكطنية مقابؿ تنامي القطاع الخاص. 

: إف أىـ ما ميز ىذه الفترة ىي الممكية أكال: مرحمة ىيمنة الدكلة عمى ممكية المؤسسات االقتصادية

لة المطمؽ لمنشاط في معظـ القطاعات، كبالنظر لمنظاـ العامة لممؤسسات االقتصادية كاحتكار الدك 

االقتصادم المنتيج حينيا فاف ىذه المؤسسات االقتصادية لـ تكف ترتكز عمى مبدأ المردكدية كال عمى 

ىدؼ الربحية كبالمقابؿ أسندت ليا أدكار اجتماعية ككمفت بميمة تحقيؽ أىداؼ تنمكية كفي سبيؿ 

ختمؼ القطاعات االقتصادية كبمناطؽ مختمفة، بغرض تحقيؽ التكازف ذلؾ تـ إنشاء عدة شركات في م

الجيكم كالتكافؤ في فرص التنمية االجتماعية كاالقتصادية في مختمؼ مناطؽ الكطف، األمر الذم 

 1أثقؿ كاىؿ ىذه المؤسسات كأدخميا في عجز دائـ، يعالج باإلعانات التي تقدميا الخزينة العمكمية.

                                                           
، مذكرة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية سبي الماليمدل مكافقة البيئة االقتصادية الجزائرية لمنظاـ المحاجماؿ خميفاتي،  1

  .113، ص 2011كعمـك التسيير، جامعة البميدة، 



189 

 

 

لكضع ارتكز دكر المحاسبة عمى قياس الربحية التي تعتبر أساسا لالقتطاع كفي ظؿ ىذا ا      

الضريبي، باإلضافة إلى تحديد بعض المؤشرات التي تدخؿ في الحسابات الكطنية مثؿ القيمة المضافة، 

كبالتالي فاف اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية كاف محصكرا في حدكد االحتياجات التي تعبر عنيا 

ذلؾ فإف حجـ المعمكمات المحاسبية  التي كانت تنشرىا المؤسسات يعد محدكدا، كيظير ذلؾ في الدكلة، ل

) الميزانية، جدكؿ حسابات النتائج(، كما ارتبطت جكدة المعمكمات المحاسبية  طبيعة القكائـ المالية

مكانية الكصكؿ إلييا بمبدأ الحيطة كالحذر كالسرية التي ميزت سمكؾ الشركات الكطني ، كفيما يتعمؽ 1ةكا 

كمساىمتيا في النشاط االقتصادم فقد كانت عمى قمتيا تتمثؿ في مؤسسات فردية  ةبالمؤسسات الخاص

كعائمية صغيرة، تنشط في قطاع الخدمات كقياميا باألنشطة التجارية كخدمة النقؿ البرم، باإلضافة إلى 

 2الصناعات االستيالكية كالفالحة كأعماؿ المقاكالت.

: مع بداية تسعينيات القرف الماضي، كفي حمة الخصخصة كتنامي مؤسسات القطاع الخاصثانيا: مر 

ظؿ التكجو االقتصادم الجديد الذم انتيجتو الحككمة) التكجو نحك اقتصاد السكؽ(، كاف لزاما العمؿ 

عمى خصخصة المؤسسات االقتصادية كأحد مبادئ ىذا التكجو، مف ىذا المنطمؽ تـ إصدار األمر رقـ 

المتضمف إستراتيجية تحكيؿ ممكية المؤسسات االقتصادية  1995أكت  26المؤرخ في  95-22

( عمى 22-95العمكمية، إلى القطاع الخاص الكطني كاألجنبي كركز ىذا األمر ) األمر رقـ 

المؤسسات المككنة لمقطاعات التنافسية مثؿ: الفندقة، التجارة، التكزيع، الصناعات النسيجية كالغذائية، 

 3كالمكاصالت كالتأميف....الخ. لصناعات التحكيمية في مجاالت الميكانيؾ كاإللكتركنيؾ كالكيمياء، النقؿا

                                                           

، مرجع سبؽ ذكره، ص أىمية إصالح النظاـ المحاسبي لممؤسسات في ظؿ أعماؿ التكحيد الدكليةمداني بف بمغيث،  1 
190.  

2
 . 114جماؿ خميفاتي، نفس المرجع السابؽ، ص   
، ممتقى صعكبات تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في ظؿ كاقع البيئة االقتصادية الجزائريةاكدم كآخركف، الطيب د 3 

، 05/06/2013كطني  حكؿ " كاقع كآفاؽ النظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر، يكمي 
  .7جامعة الكادم، ص
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 المطمب الثاني: معايير تصنيؼ المؤسسات االقتصادية في الجزائر

اعتمادا عمى تأخذ المؤسسات االقتصادية أشكاال مختمفة كمتعددة، حيث تصنؼ إلى عدة أصناؼ،     

 نبيف البعض منيا في ىذا المطمب.عدة معايير، 

 الممكية تصنيؼ المؤسسة حسب أكال: 

 طبقا ليذا المعيار يمكف تصنيؼ المؤسسات حسب الشكؿ التالي:

كىي المؤسسات التي تعكد ممكيتيا لمخكاص كتتفرع إلى نكعيف، مؤسسات المؤسسات الخاصة:  .1

 خاصة فردية كمؤسسات خاصة في شكؿ شركات.

كىي المؤسسات التي يمتمكيا فرد كاحد، يعتبر صاحب رأس الماؿ، فيقـك المؤسسات الفردية:  . أ

بنفسو بإدارة المؤسسة، تنظيميا، تسييرىا كاتخاذ القرارات المناسبة فييا، ىذا ما يجعمو المسؤكؿ 

 األكؿ كاألخير عف نتائج أعمالو.

أك أكثر، يمتـز الشركات: تعرؼ الشركة بأنيا عبارة عف مؤسسة التي تعكد ممكيتيا إلى شخصيف  . ب

كؿ منيـ بتقديـ حصة مف الماؿ أك مف عمؿ القتساـ ما قد ينتج عف ىذه الشركات مف أرباح أك 

خسائر، كيكفي معرفة نكع الشركة حتى يستطيع كؿ مف يتعامؿ معيا أف يعرؼ األحكاـ السارية 

1عمييا كمدل مسؤكلية الشركاء فييا دكف الحاجة لالطالع عمى عقد تأسيسيا.

                                                           

  1 مصطفى كماؿ طو، الشركات التجارية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 2007، ص 70.
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: ىي المؤسسات التي يككف رأسماليا تابع لمدكلة بكاممو، كال يحؽ سسات العمكميةالمؤ   .2

ممؾ لمدكلة أك  %155لممسؤكليف بيعيا أك التصرؼ فييا، إال بمكافقة الدكلة، حيث أف رأسماليا 

 الجماعات المحمية.

 تنشأ بيف طرفيف ىما الدكلة كالقطاع الخاص، كيتـ إنشاؤىا إما المؤسسات المختمطة:  .3

بيف الطرفيف عمى القياـ بمشركع اقتصادم معيف، يساىـ الطرفيف في تككيف رأسمالو  ؽباالتفا

( كحد أدنى، كىذا حتى تككف ليا األغمبية %51كغالبا ما تككف نسبة مساىمة الدكلة ىي األكبر )

دكما كاألحقية في اتخاذ القرارات المتعمقة بنشاط المؤسسة، كذلؾ حفاظا كضمانا لمصالح 

قتصادم كاالجتماعي كحتى السياسي العاـ، الذم قد يتأثر في حالة ما إذا كانت نسبة مساىمة اال

 الشريؾ الخاص ىي األكبر.

 تصنيؼ المؤسسة حسب الطابع االقتصادم ثانيا:

   1كيتمثؿ ىذا التصنيؼ حسب طبيعة نشاط المؤسسة االقتصادم كيتبيف ذلؾ مف خالؿ: 

ه المؤسسات حسب حجـ النشاط إذ نجد مؤسسات الصناعة المؤسسات الصناعية: كتختمؼ ىذ-1

، كما يميز ىذا النكع مف المؤسسات كبر حجـ ب(كمؤسسات الحديد كالصم) الثقيمة أك اإلستخراجية

رؤكس األمكاؿ المستخدمة كالكفاءة كالميارات العالية،  كما نجد أيضا  مؤسسات الصناعة 

 . (سيجكمؤسسات الغزؿ، الن)التحكيمية أك الخفيفة 

األخرل المؤسسات التجارية: كىي المؤسسات التي تيدؼ إلى زيادة إنتاجية بعض المؤسسات  -2

 التأميف كالبنكؾ. كمؤسسات

                                                           

  1 عبد الرزاؽ بف حبيب، اقتصاد كتسيير المؤسسة، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 2009، ص 17.



192 

 

 

المؤسسات الفالحية: كىي المؤسسات التي تيدؼ إلي زيادة إنتاجية األراضي الفالحية -3

  سمكي. ،حيكاني ،كاستصالحيا كتقـك بثالث أنكاع مف اإلنتاج : نباتي

المؤسسات المالية: كىي المؤسسات التي تيتـ بالنشاطات المالية كمؤسسات الضماف -4

  .التأميف، البنكؾ ،االجتماعي

البريد  ،مؤسسات الخدمات: كىي المؤسسات التي تقدـ خدمات معينة كمؤسسات النقؿ-5

 بدكف مقابؿ.نشاطيا األساسي تقديـ الخدمات بمقابؿ ك  إذ أف ،كالمكصالت كالمؤسسات الجامعية

  ثالثا: تصنيؼ المؤسسة حسب معيار الحجـ

يعتبر حجـ المؤسسة مف العناصر التي ترتب عمى أساسيا المؤسسات إال أف ىذا الحجـ قد    

يقاس بعدة مؤشرات أك عكامؿ منيا ما ىك ذك معنى ميـ كمنيا ما ىك أقؿ أىمية، فباختالؼ 

لمؤشرات أك المقاييس في المقارنة بيف أكبر عدد القطاعات نجد اختالفا في ىذا المقياس، كىذه ا

مف الشركات، إال أف العناصر المتكفرة في كؿ المؤسسات ىي عكامؿ اإلنتاج المختمفة فيمكف 

 1اتخاذىا كمؤشرات لقياس حجـ المؤسسة نذكر منيا:

حجـ األرض أك المحؿ المادم: إف ىذا العنصر الذم يعتبر سيؿ القياس كالمقارنة يمكف  -1

التي  مالو كخاصة في المؤسسات الزراعية التي يرتبط نشاطيا بشكؿ كبير بالمساحةاستع

 بحكزتيا.

 رأس الماؿ: كالذم بدكره يأخذ األشكاؿ التالية:   -2

                                                           
1
 http://www.tomohna.net/vb/showthread.php?t=29640 Consulté le 05/03/2015.   

http://www.tomohna.net/vb/showthread.php?t=29640
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رأس الماؿ القانكني: كىك رأس ماؿ المؤسسة عند التأسيس كالمالحظ أف مقارنة ىذا  .أ 

زمف لو تأثير عمى قيمة األمكاؿ األساس تتصادـ مع زمف تأسيس المؤسسات نظرا ألف ىذا ال

 المكحدة لممؤسسة.

رأس الماؿ الدائـ: كىك يتككف مف مجمكعة رأس الماؿ الذم تأسست بو المؤسسة،  .ب 

 باإلضافة إلى كؿ االحتياطات كالديكف الطكيمة األجؿ.

رأس الماؿ التقني:  كىك يعبر عف رأس الماؿ الثابت بالمعنى االقتصادم أم عند   .ج 

نكع مف رأس الماؿ يبدك أحسف لحجـ المؤسسة االقتصادية، كلكف إال إذا كانت ماركس، كىذا ال

مف نفس النكع مف النشاط فال يصح أف نقارف مثال بيف مؤسسة تجارية بكاسطة ىذا المقياس 

 مع مؤسسة صناعية ألف طبيعة األكلى تستمـز رأسماؿ ثابتا كبيرا. 

ة إلى صغيرة كمتكسطة مف جية، عدد العماؿ: لقد أخذ تصنيؼ المؤسسات االقتصادي -3

 1كمؤسسات كبيرة مف جية أخرل اتساعا في االستعماؿ في مختمؼ المجتمعات، فيي تتكزع إلى:

 عماؿ؛ 59مؤسسات مصغرة: تتككف مف عامؿ إلى  .أ 

 عامؿ؛ 49عماؿ إلى  10مؤسسات صغيرة: تتككف مف  .ب 

 عامؿ؛ 249عامؿ إلى  55مؤسسات متكسطة: تتككف مف .ج 

  عامؿ فأكثر. 255ف مؤسسات كبيرة: م .د 

 

 

 

 

                                                           

. Consulté le 01.html-12-2007-on-posted-http://gestionsetif.Skyrode.com/1382423190 
1

05/03/2015. 

http://gestionsetif.skyrode.com/1382423190-posted-on-2007-12-01.html
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 الجزائر المؤسسات االقتصادية فيتكزيع لمطمب الثالث: ا

عدد المؤسسات االقتصادية المسجمة في السجؿ  مف خالؿ ىذا المطمب سنحاكؿ إحصاء     

، ككذا 2013لسنة  إحصائيات المركز الكطني لمسجؿ التجارم كتطكرىا، كذلؾ حسب التجارم

    . 2013ممؤسسات الصناعية كترقية االستثمار لسنة إحصائيات كزارة التنمية ل

 أكالن: تكزيع المؤسسات االقتصادية الجزائرية حسب الشكؿ القانكني

يقدـ الجدكؿ المكالي تكزيع المؤسسات االقتصادية حسب الشكؿ القانكني، إلى أشخاص    

 .2013لى إ 2010طبيعييف، كأشخاص معنكييف، كتطكر ىذه المؤسسات كىذا خالؿ سنكات 

(: تكزيع المؤسسات االقتصادية الجزائرية حسب الشكؿ 1-3الجدكؿ رقـ) 

 (2013_2010القانكني)

   القانكني الشكؿ          

 

 السنكات

 األشخاص المعنكيكف األشخاص الطبيعيكف

 المجمكع

 

 التطكر

 
 ٪النسبة العدد ٪النسبة العدد

2111 331184 95.88% 33212 9.11% 364396 
31.7٪ 

2711 438656 91.45% 41444 8.60% 485555 

2712 325759 89.27% 38551 10.73% 359315  

3.3٪ 2713 328458 88.55% 42827 11.50% 371235 

Source: Ministère du Commerce, Centre National du Registre du Com-

merce, Les créations d’entreprise en Algérie, Statistiques 2013. 
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حسب الشكؿ القانكني، ككذا  2513-2515يكضح الجدكؿ أعاله عدد المؤسسات لمسنكات     

، حيث نالحظ ما يمي: عدد 2513-2512، ك 2511-2515تطكر ىذه المؤسسات ما بيف سنتي 

المؤسسات المسجمة في شكؿ أشخاص طبيعية ىي كبيرة بالمقارنة مع عدد المؤسسات المسجمة في 

كييف، ىذا مف جية كمف جية أخرل كمف خالؿ مقارنة تطكر إنشاء ىذه شكؿ أشخاص معن

لسنتي  %31.7نالحظ أف نسبة تطكر المؤسسات بمغت  2513-2515المؤسسات ما بيف سنكات 

-9919كىي نسبة مقبكلة بالمقارنة مع نسبة تطكر إلنشاء ىذه المؤسسات لسنتي  9919-9911

 .%525كالتي بمغت  9915

 2012/2013ؤسسات االقتصادية في الجزائر حسب قطاع النشاط لسنة ثانيا: تكزيع الم

سنقـك بعرض الحصيمة الخاصة بإحصائيات المركز الكطني لمسجؿ التجارم، فيما يتعمؽ بقيد    

أك إنشاء مؤسسات جديدة، كتعديؿ، شطب أك تكقؼ عف النشاط، سكاء كانكا أشخاص طبيعييف أك 

 القطاعات التالية:  مكزعة حسب 9915معنكييف خالؿ سنة 

  2013(: تكزيع المؤسسات االقتصادية في الجزائر حسب قطاع النشاط لسنة 2-3الجدكؿ رقـ )

قطاعات 

 النشاطات

 شطب تعديؿ قيد

 ٪النسبة العدد ٪النسبة العدد ٪النسبة العدد

 %49289 45139 %28.53 35685 %39.51 85161 التجارة بالتجزئة 

 %36.45 45359 %31.10 34041 %38.57 78241 الخدمات

الصناعي،  اإلنتاج
 كاألشغاؿالبناء 

 العمكمية كالرم 

35583 14.82% 25580 23.37% 
 

16465 
 

14.88% 

 %4.49 4965 %7.88 8627 %3.95 7954 التجارة بالجممة 
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 %2.95 3265 %9.40 10289 %3.15 6282 كالتصدير االستيراد

 %5.41 453 %0.22 232 %5.15 259 الحرفي اإلنتاج

 %177 179449 %111 212881 مجمكع/ القطاعات
111591 111% 

Source: Ministère du Commerce, Centre National du Registre du Com-

merce, Les créations d’entreprise en Algérie, Statistiques 2013. 

تنشط في ستة قطاعات دكف  مف خالؿ قراءتنا لمجدكؿ نالحظ أف نسبة كبيرة مف المؤسسات      

يستحكذ قطاع التجارة بالتجزئة عمى نسبة كبيرة مف عدد فبالنسبة لمقيكد غيرىا، 

، كبنسبة متقاربة يحتؿ قطاع الخدمات المرتبة الثانية مف حيث عدد %39.51المؤسسات

أما فيما يتعمؽ بعمميات الشطب تـ تسجيؿ أعمى نسبة عمى مستكل  ،%38.57المؤسسات بنسبة 

، %36.45، ككذلؾ قطاع الخدمات بنسبة متقاربة بمغت %40.82طاع التجارة بالتجزئة بنسبة ق

 كىذا مقارنة ببقية القطاعات األخرل.

  كالمتكسطة في الجزائر الصغيرةالمؤسسات تطكر ثالثا: 

تساىـ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في تنكيع الييكؿ االقتصادم مف خالؿ نشاطاتيا      

كالمتباينة، كما تساعد عمى تغيير الييكؿ السكقي مف خالؿ تخفيؼ حدة التركيز كزيادة  المتعددة

درجة المنافسة بيف الكحدات اإلنتاجية كالخدمية، فيي تتميز بالديناميكية إذ يمكف لممؤسسة الصغيرة 

كعميو  أف تعدؿ مف تكاليفيا بشكؿ سريع كفعاؿ كبما يتناسب كمستكل اإلنتاج المكافؽ لطمب السكؽ،

سنتناكؿ مف خالؿ الجدكؿ المكالي تطكر المؤسسات الصغيرة المتكسطة خالؿ السداسي األكؿ 

، مع مقارنة تطكر ىذه المؤسسات في جانب القطاع الخاص عمى القطاع 2013ك 2012لسنتي 

 العمكمي. 
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(: تطكر المؤسسات االقتصادية المتكسطة كالصغيرة حسب الشكؿ القانكني 3-3الجدكؿ رقـ)

 2012/2013ؿ الفترة خال 

 طبيعة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة
 ص.ـعدد المؤسسات ـ.

مف سنة  األكؿلمسداسي 
2012 

 ص.ـعدد المؤسسات ـ.
مف سنة  األكؿلمسداسي 

2013 

 التطكر 

 بالنسبة٪ بالعدد

المؤسسات ـ.
ص.ـ
 

صة
الخا

 األشخاص 

 المعنكيكف
407779 441964 34185 38.8% 

 األشخاص

 ف الطبيعيك 
124923 136622 11699 9.36% 

 %9239 14678 168801 154123 النشاطات الحرفية

 %8882 60562 747387 686825 المجمكع

المؤسسات 

 .ـصـ.

 العمكمية

 األشخاص

 المعنكيكف
561 547 14 2.50% 

 %8881 60548 747934 687386 المجمكع الكمي

Source: Ministère de lindustrie et des petites et moyenne  tentreprises et de 

promotion de l’investissement, bulletin d’information  statistique de la 

pme, 2013. 

أف عدد المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في تطكر في مف خالؿ قراءتي لمجدكؿ يبدك كاضحا    

في القطاع الخاص النسب  ، حيث بمغ تطكر ىذه المؤسسات2012بالمقارنة مع سنة  2013سنة 

بالنسبة لألشخاص الطبيعييف،  %9256، كنسبة %38.8 بػلألشخاص المعنكييف  ةالتالية: بالنسب

في النشاطات الحرفية، أما فيما يخص القطاع العمكمي بمغ تطكر األشخاص  %9239كنسبة 

                                                           
 .ـ.ص.ـ: المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  
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لقطاع العاـ، يبدك ، كمف خالؿ المقارنة أيضا ما بيف القطاع الخاص كا%9239المعنكييف ما نسبتو 

كاضحا كذلؾ عدد المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الكبير في القطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع 

في القطاع الخاص ك ما نسبتو  %8289العاـ، أما نسبة التطكر ما بيف القطاعيف فيي متقاربة جدا 

 في القطاع العمكمي. 8281%

سبي المالي في المؤسسات االقتصادية المطمب الرابع: صعكبات تطبيؽ النظاـ المحا

 الجزائرية

إف عممية تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في الجزائر يعتبر بمثابة نقمة نكعية مف محاسبة     

جامدة إلى محاسبة تعتمد عمى اإلبداع كالتقدير في اقتصاد غير مؤىؿ، كمف ىذا المنطمؽ يمكف 

االقتصادية الجزائرية في تطبيؽ النظاـ المحاسبي إبراز أىـ الصعكبات التي تكاجو  المؤسسات 

 المالي فيما يمي: 

تمثؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة النسبة األكبر في تركيبة المؤسسات االقتصادية  .1

الجزائرية، مما ينعكس عمى شكؿ اليياكؿ التنظيمية كالقدرات اإلدارية كاألنظمة المحاسبية، 

 ة تطبيؽ مفاىيـ النظاـ المحاسبي المالي بصفة عامة؛ األمر الذم يؤثر سمبا عمى إمكاني

ينص النظاـ المحاسبي المالي عمى تطبيؽ مستكل عالي مف اإلفصاح كالشفافية عند نشر  .2

المعمكمات المحاسبية، بحيث أف أم معمكمة ضركرية التخاذ القرار يجب اإلفصاح عنيا في 

الجزائرية عممت لمدة طكيمة في إطار  ، بينما غالبية المؤسسات االقتصاديةالقكائـ المالية

 يتميز بسرية كمحدكدية لنشر المعمكمات؛
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ضعؼ مستكل تأىيؿ المحاسبيف العامميف في المؤسسات االقتصادية الجزائرية كاىتماميـ   .3

 1بالجانب القانكني كالجبائي لممحاسبة عمى حساب البعد االقتصادم كاإلعالمي ليا.

لسكؽ المكازية: حيث يعتبر االقتصاد الجزائرم مف بيف غياب المنافسة الفعمية كنشاط ا .4

االقتصاديات التي تعرؼ انتشارا كركاجا كبيرا لمنشاط المكازم مقارنة مع المنافسة الفعمية، 

كىك األمر الذم يؤدم إلى كجكد الكثير مف العقبات كالصعكبات في طريؽ تطبيؽ نظاـ 

 محاسبي يقـك عمى ضركرة تكفر معطيات شفافة؛

اب أسكاؽ متخصصة تستعمؿ أسكاقيا كمرجعية لمتقييـ: تعرؼ الجزائر غياب شبو تاـ غي  .5

لألسكاؽ المتخصصة، كالتي تعتمد أسعارىا كمرجعية إلعادة التقييـ، السيما في مجاؿ 

ف كانت مكجكدة، فيي تتميز باحتكار تاـ كسكؽ العقارات  األصكؿ غير الجارية، كحتى كا 

 ألحكاؿ الكصكؿ إلى تحديد القيمة العادلة في ظركؼ كيذه؛مثال، كال يمكف بأم حاؿ مف ا

غياب نظاـ معمكماتي القتصاد كطني: ففي ظؿ تبني النظاـ المحاسبي المالي  يقتضي  .6

االعتماد عمى محاسبة خالقة، تقاس عمى القدرة عمى الحكـ كالتقييـ كمعرفة ما تستيدفو 

ية األسكاؽ  ككقائع تطكر البيئات المؤسسات مف سياسات مستقبمية، تقكـ عمى متابعة حرك

التكنكلكجية، القانكنية، المالية، كترجمتيا في المعالجات المحاسبية، كطرؽ عرض البيانات 

السيما تمؾ المتعمقة بالتقييـ، إال أف الكاقع العممي لالقتصاد الكطني يبيف كجكد تضارب في 

 2اىيؾ عف عدـ تكفرىا أحيانا كثيرة. المعمكمة المنشكرة، كعدـ تمتعيا بالمصداقية كالشفافية، ن

غياب السكؽ المالي أك البكرصة التي تعتبر الكاجية التي تعكس السياسات كاالستراتيجيات  .7

المالية: إف التطكر المحاسبي الدكلي كاف نتيجة لعكلمة األسكاؽ المالية، التي تتميز بالكفاءة 
                                                           

  .09، مرجع سبؽ ذكره، ص الطيب داكدم كآخركف 1
2
، أطركحة دكتكراه، ، النظاـ المحاسبي الدكلي كترشيد القرار في سياؽ العكلمة كتطكر األسكاؽسفياف بف بمقاسـ 

 . 244، ص 2010، 03، جامعة الجزائرةكمية العمـك االقتصادم كالعمـك التجاري
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يمة العادلة ممكنا، كىك أمر ال يمكف مما يجعؿ أمر تقييـ األسيـ كالسندات كفقا لطريقة الق

تحقيقو في ظؿ بكرصة الجزائر، األمر الذم يؤكد ضركرة ربط اعتماد النظاـ المحاسبي 

 1المالي بإجراء إصالح جاد كعميؽ عمى النظاـ المالي كتنشيط البكرصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، مذكرة ماجستير، كمية مؤسسة الصغيرة كالمتكسطةإشكالية تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في الفيركز قيدكش،   

 .100، ص2013، 03العمـك التجارية، جامعة الجزائر
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 المبحث الثاني: منيجية الدراسة الميدانية

ائج تساعدنا في إسقاط الجانب النظرم عمى الدراسة  التطبيقية مف عمى نتأجؿ الحصكؿ مف     

المطركحة ك إثبات صحة أك نفي الفرضيات المكضكعة مف جية  جية، كاإلجابة عمى األسئمة

حيث سيتـ استمارة استبياف شممت عينة مف المؤسسات االقتصادية الجزائرية،   قمنا بإعداد، أخرل

 العناصر التي تمت مراعاتيا عند إعداد استمارة االستبياف، أىـ التطرؽ في ىذا المبحث إلى

 إلى مككناتو، طريقة تبكيب األسئمة. باإلضافة

 المطمب األكؿ: المنيج المستخدـ

يتمثؿ المنيج في األسمكب المتبع بغية تحقيؽ أىداؼ البحث، فالمنيج  يسمح بتحديد األسباب     

باستخداـ  ةالباحث تأىداؼ الدراسة قام تحقيؽمف أجؿ ، ك كالنتائج المترتبة عف الحقائؽ العممية

كظكاىر  أحداثكالذم يعرؼ بأنو طريقة في البحث تتناكؿ  ،التحميمي كالمنيج المنيج الكصفي

كتستطيع الباحثة أف  ،كممارسات مكجكدة متاحة لمدراسة كالقياس كما ىي دكف تدخؿ في مجرياتيا

مدل التزاـ المؤسسات  الدراسة إلى التعرؼ عمىمميا، كتيدؼ ىذه تحصفيا ك تفاعؿ معيا فتت

أىـ  قكاعد النظاـ المحاسبي المالي في معالجة التثبيتات ككذا معرفة ؽبتطبيالجزائرية  االقتصادية

لمكصكؿ الصعكبات التي تعترض ىذه المؤسسات كتقؼ عائؽ أماـ التطبيؽ السميـ ليذا النظاـ، ك 

 نكعيف أساسييف مف البيانات:إلى أفضؿ النتائج، اعتمدت الدراسة عمى 

 البيانات األكلية: -1

كذلؾ بالبحث في الجانب الميداني بتكزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات كحصر كتجميع      

 SPSSالمعمكمات الالزمة في مكضكع البحث، كمف ثـ تفريغيا كتحميميا باستخداـ برنامج 



202 

 

 

كمؤشرات  قيمةيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات اإلحصائي كاستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة ب

 تدعـ مكضكع الدراسة.

 البيانات الثانكية: -2

تمت مراجعة الكتب كالدكريات كالمنشكرات الخاصة أك المتعمقة بالمكضكع قيد الدراسة، كالتي      

تتعمؽ بمدل تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي الجديد كما جاء بو في مجاؿ التثبيتات في المؤسسات 

أنيا تسيـ في إثراء الدراسة بشكؿ عممي، كتنكم الباحثة  لالجزائرية، كأية مراجع قد ير  قتصاديةاال

مف خالؿ المجكء لممصادر الثانكية في الدراسة، التعرؼ عمى األسس كالطرؽ العممية السميمة في 

كتابة الدراسات، ككذلؾ أخذ تصكر عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت كتحدث في مجاؿ 

 اسة، لمكصكؿ إلى أفضؿ النتائج.الدر 

 المطمب الثاني: أداة الدراسة 

أم دراسة عممية البد كأف تعتمد في جمع كتصنيؼ كتحميؿ البيانات عمى مجمكعة مف إف        

 األدكات كذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى الحقائؽ العممية الصحيحة لممشكمة محؿ الدراسة اعتمدنا عمى

يتـ التطرؽ في ىذا المبحث إلى أىـ العناصر التي تمت مراعاتيا عند كبذلؾ س، االستبياف استمارة

 طريقة تبكيب األسئمة.ك إعداد استمارة االستبياف، باإلضافة إلى مككناتو، 

 تعريؼ االستبياف أكال:

ىك عبارة عف استمارة بيا عدد مف األسئمة المتعمقة بمكضكع البحث كتستخدـ كبديؿ    

عندما يككف المطمكب الحصكؿ عمى المعمكمات مف مجمكعة كبيرة المقابمة الشخصية  خصكصا 

 39يصعب معيا استخداـ المقابمة لضيؽ الكقت كاختصار الجيد، كقد احتكل االستبياف الخاص بنا 
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متعمؽ بمدل التزاـ المؤسسات االقتصادية الجزائرية بتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في  سؤاؿ

أسئمة تخص الصعكبات التي تحد المؤسسات االقتصادية  56عمى ، كما احتكل تمعالجة التثبيتا

الجزائرية مف تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في معالجة التثبيتات، كأسئمة أخرل كانت متعمقة 

 .بالمؤسسات المشكمة لعينة الدراسة

 الدراسات، ىذه لمثؿ األنسب يعد الذم الخماسي ليكرت مقياس كفؽ مصممة األسئمة كجاءت

 ،ممتـز محايد، ،ممتـز غير ،غير ممتـز تماما) كما يمي: عبارة كؿ أماـ المتاحة الخيارات كانت دكق

 كمف فقرة، كؿ أماـ فقط كاحدة إجابة اختيار ضركرة البحث عمى عينة فرادأل أكدنا كقد (،ممتـز تماما

 الجدكؿ في ضحمك  ىك كما محددة أكزاف السابقة الخمسة اإلجابات يتـ إعطاء االتجاه تحديد أجؿ

 :اآلتي

 .االستبياف قائمة في اإلجابة لخيارات المعطاة األكزاف (:4-3ـ )رق جدكؿال

 ممتـز تماما ممتـز محايد غير ممتـز غير ممتـز تماما  الرأم

 5 4 3 2 1 الدرجة

 اتإجاب تحكيؿ كبالتالي ،االستبياف قائمة في اإلجابة لخيارات المعطاة األكزاف أعاله الجدكؿ يمثؿ 

 .معالجتيا لتتـ أرقاـ إلى العينةأفراد 
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رقـ جؿ معرفة االتجاه العاـ آلراء أفراد العينة حكؿ كؿ عنصر في االستبياف استعممنا الجدكؿ أمف ك 

(3-5): 

 ليكرت لسمـ اإلجابة مستكيات (:5-3رقـ )  الجدكؿ

 الكزف النسبي المتكسط الحسابي الرمز لرأما

 %36إلى أقؿ مف  % 25مف  1.79-1 1 غير ممتـز تماما

 % 52إلى أقؿ مف%36مف  2.59-1.85 2 غير ممتـز

 %68إلى أقؿ مف% 52مف  3.39-2.65 3 محايد

 %84إلى أقؿ مف % 68مف 4.19-3.45 4 ممتـز

 %84أكثر مف  5-4.25 5 ممتـز تماما

، SPSS إلحصائياكليد عبد الرحمف الرفا، تحميؿ بيانات االستبياف باستخداـ البرنامج  المصدر:

 .26، ص 2559الندكة العالمية لمشباب اإلسالمي، 

 ثانيا: طريقة إعداد أداة الدراسة

تـ االستعانة في إعداد االستبياف عمى مراجع ك ممتقيات ك أبحاث سابقة تتعمؽ بمكضكع     

 ، حيث أمكف االستفادة مفك كذا القكانيف الصادرة بخصكص النظاـ المحاسبي المالي الدراسة

الجانب النظرم في صياغة ىذه القائمة، ك ىناؾ  جممة مف النقاط التي حاكلنا مراعاتيا عند إعداد 

 االستمارة أىميا:



205 

 

 

ككف أف الطالبة قد  الكاضح،أسئمة االستبياف عمى األسمكب البسيط ك  االعتماد في إعداد .1

تمفة كالبريد ال تستطيع تكضيح الغمكض الذم قد ينشْا نتيجة استعماليا كسائؿ تكزيع مخ

 ؛..الخكسائط... االلكتركني،

 ؛أف تحتكم عمى أسئمة متدرجة يقـك أفراد العينة باختيار بديؿ مف خمسة بدائؿ  .2

األسئمة عمى أساس النكع المغمؽ الذم يحتمؿ إجابة محددة  لعدة  اعتماد طريقة إعداد .3

 عكامؿ منيا : 

لى ممؿ المجيبيف ما  يجعؿ ما يؤدم إ، إف طرح عدة إجابات يزيد مف حجـ االستبياف  -

 ؛إجاباتيـ عشكائية

األسئمة التي تمس التثبيتات مف حيث: االعتراؼ بيا،  كبر عدد ممكف مف أمحاكلة طرح   -

 التقييـ المبدئي، التقييـ الالحؽ كاإلفصاح.

تغيير ( بعد طرح استمارات أكلية  إضافة، حذؼ،بعض التعديالت عمى االستبياف )  إدخاؿ .4

 عمييا؛سيكلة استيعاب األسئمة ك إمكانية اإلجابة  رفة مدلمعك ذلؾ بغية 

 أفراد مف عدد أكبر إلى إيصالو بغرض متعددة، قنكات عمى االستبياف نشر في االعتماد تـ لقد .5

 يمي: ما القنكات ىذه أىـ كمف المستيدؼ، المجتمع

 بأفراد العينة؛ المباشر االتصاؿ 

 االقتصادية؛ لمؤسساتا بعض أمانات مستكل عمى االستمارات إيداع 

 الكطف؛ مف مختمفة جيات في  )مينة كأصحاب آكادمييف  مف(  األصدقاء ببعض االستعانة 

 لبريدا عبر االستمارة إرساؿ ( االلكتركنيe-mail ،) مف تمكنا التي لممؤسسات بالنسبة كىذا 

 عمى بريدىا اإللكتركني.  الحصكؿ
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 أداة الدراسةىيكؿ  :ثالثا

 ثالثة أجزاء كما يمي: ياف إلىلقد قسمنا االستب

المؤسسة المشكمة لعينة الدراسة، اشتمؿ ىذا الجزء عمى معمكمات عامة حكؿ  األكؿ:الجزء  .1

 تحت الدراسة. ككذا عف المكظؼ بالمؤسسة

  :سؤاؿ 39محاكر تشكؿ في مجمميا  أربعةتـ تقسيـ ىذا الجزء إلى  :الثانيالجزء  .2

  حكؿ بيانات االعتراؼ بالتثبيتات.محكر تت عبارات 58المحكر األكؿ: يضـ 

  محكر حكؿ التقييـ المبدئي لمتثبيتات.تت عبارات 58المحكر الثاني: يضـ 

 التقييـ الالحؽ لمتثبيتات. عبارة تتمحكر حكؿ 12يضـ : المحكر الثالث 

 تتمحكر حكؿ اإلفصاح عف المعمكمات في الممحؽ. عبارة 11: يضـ المحكر الرابع 

الصعكبات التي تحد مف االلتزاـ بقكاعد عبارات تتمحكر حكؿ  56يضـ  الجزء الثالث: .3

 التثبيتات. معالجةالنظاـ المحاسبي المالي في 

  راسة الد في المستخدمة اإلحصائي التحميؿ أساليبرابعا:  

 األساليب مف مجمكعة عمى اعتمدنا تجميعيا، تـ التي البيانات كتحميؿ البحث أىداؼ لتحقيؽ    

 statistical package for social" 99إصدار SPSS برنامجخداـ كباست اإلحصائية

science"لمبيانات اإلحصائي التحميؿ بعممية لمقياـ، لمعمكـ االجتماعية حزمة البرامج اإلحصائية 

 الذم (0.05 ) داللة مستكل اعتماد تـ كما ،راسةالد ىذه إطار في المكضكعة األىداؼ إلى كالتكصؿ

 اراتاالختب استخداـ تـ كلقد تـ إخراجيا، االختبارات التي  كؿ نتائج لتفسير (0.95) ثقة مستكل يقابمو

 المستخدـ ليكرت مقياس فأ حيث ،ةترتيبي بيانات كجكد حالة في مناسبة اختبارات ألنيا المعممية غير

 :التالية اإلحصائية األساليب استخداـ كتـ ترتيبيا، مقياسا يعتبر الدراسة في
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 :الكصفي اإلحصاء مقاييس -1

 :في كتمثمت أدكات عدة عمى اعتمادا الدراسة عينة لكصؼ كذلؾ

 .قصد تحكيؿ األعداد إلى نسب بغرض التعميؽ عمييا :النسب المئكية .أ 

 .معرفة تكجو إجابات أفراد العينة إلى إجمالي العينة :التكرارات .ب 

 فراد استعممنا المتكسط الحسابي لقياس متكسط إجابات أ :المرجح الحسابي المتكسط

العينة لمتعرؼ عمى مكاقفيـ ضمف سمـ ليكارت، فقد تـ إيجاد المتكسط الحسابي لكؿ 

 .ك المتكسط الحسابي لكؿ محكر المحاكر األربعةعناصر )أسئمة( 

 فقرة، كؿ نحك أفراد الدراسة إجابات انحراؼ مدل عمى التعرؼ بغية :المعيارمحراؼ االن .ج 

 فكمما ،أفراد الدراسة إجابات في التشتت أيضا يكضح المعيارم االنحراؼ  أف أيضا كيالحظ

 تساكم قيمتو كانت إذا أما تشتتيا، كعدـ اإلجابات تركز يعني ىذا الصفر، مف قيمتو اقتربت

 .كتشتتيا اإلجابات تركز عدـ يعني فذلؾ أكبر، أك الكاحد

  :التحميمي اإلحصاء مقاييس  -2

 ىذا يأخذ حيث ،االستبيافلعبارات  الداخمي تساؽاال مف لمتأكد ":كركنباخ ألفا" الثبات معامؿأ.  

 الختبار لمدراسة أكبر ثباتا يعني فيذا الكاحد مف اقترب ككمما كالكاحد، الصفر بيف قيمة المعامؿ

 .لمدراسة كالتابعة المتغيرات المستقمة بيف العالقة

درجة لقياس  (Spearman Correlation): سبيرماف بمقياس البسيط االرتباط معامؿب. 

 االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف. يقكـ ىذااالرتباط حيث 
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 المطمب الثالث: صدؽ األداة كثباتيا

كؿ  بيف سبيرماف ارتباط معامؿ بحسابسنتناكؿ في ىذا المطمب صدؽ أداة الدراسة كذلؾ     

معامؿ  استعماؿككذا ثبات األداة ب ،مجاؿ مف مجاالت محاكر الدراسة كالدرجة الكمية لممقياس

 .متغيرات الدراسة قياس عمى تياقدر  مدل مف لمتأكد كركنباج الثبات ألفا

 أكال: اختبار أداة الدراسة 

 :مراحؿ بعدة مرت متغيرات الدراسة فقد قياس عمى االستبياف قدرة مدل مف لمتأكد    

 عمى وعرض تـف ،الظاىرم الصدؽ اختباراالستبياف إلى  خضع حيث :التكزيع قبؿ اختبار -1

 كزعك  العممية، كدقتيا فقراتو كضكح مدل تحديد بيدؼ كذلؾ لمحاسبةا في المتخصصيف مف مجمكعة

 حذفت المناقشة كبعد التدريس، ىيئة أعضاء مف  محكميف (5 ) عمى األكلية صكرتو فياالستبياف 

 الدراسة. كطبيعة يتالءـ بما أخرل فقرات كأضيفت الفقرات بعض كعدلت

 مجتمع مف استطالعية عينة عمىف االستبيا بتطبيؽ الباحثة قامت :التجريبي ت التكزيعاختبارا -2

 عمى مجمكعة مف المؤسسات االقتصادية، لتحديد درجة استبياف ( 35 ) حكالي تكزيع تـ إذ، البحث

 كقد ،فيميا سيكلة كمدل طرفيـ مف راتالعبا قابمية مدل كلمعرفة لالستبياف المبحكثيف استجابة

 .العبارات الغامضة بعض كتعديؿ حذؼ ضركرة الباحثة دتكج

 

 

 

                                                           

: قائمة أسماء محكمي االستبياف.01انظر الممحؽ رقـ   
  

: االستبياف في صكرتو النيائية.02انظر الممحؽ رقـ   
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 ثانيا: ثبات المقياس

 ALPHA" كركنباج نستعمؿ معامؿ الثبات ألفا المقياس ثبات مف التحقؽ بيدؼ      

CRONBACH" فكمما اقتربت قيمتو مف الكاحد كاف  يأخذ قيما تتراكح بيف الصفر ك الكاحد، الذم

 .بت مف الصفر كاف الثبات منخفضاالثبات مرتفعا ككمما اقتر 

كما يمكف حساب ، كركنباج تعني زيادة مصداقية عناصر االستبياف إف زيادة قيمة معامؿ ألفا     

 معامؿ الصدؽ عف طريؽ حساب جذر معامؿ الثبات.

أف المقياس يعطي نفس النتائج  أمنفسو، إف الثبات يعني استقرار المقياس ك عدـ تناقضو مع     

أما الصدؽ فيقصد بو أف المقياس ، أعيد تطبيقو عمى نفس العينة ؿ مساك لقيمة المعامؿ إذاباحتما

 .يقيس ما كضع لقياسو

 أف معامالت الثبات مرتفعة نسبيا: (6 -3رقـ )ك يكضح الجدكؿ 

 .ثبات عناصر االستبياف :(6-3)الجدكؿ رقـ 

 معامؿ ْالفا كركنباج عناصر االستبياف

 5.713 ت االعتراؼ بالتثبيتاتبيانا: المحكر األكؿ

 5.672 التقييـ المبدئي لمتثبيتاتالمحكر الثاني: 

 5.597 التقييـ الالحؽ لمتثبيتات المحكر الثالث:

 5.732 اإلفصاح عف المعمكمات في الممحؽ الرابع:المحكر 

 1.6785 معامؿ الثبات إلجمالي المحاكر

 .SPSSباعتماد عمى  مف إعداد الطالبة : المصدر
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االستبياف يقدر بقيمة  محاكر إلجماليكركنباج ألفا أف معامؿ  (6-3رقـ) يكضح الجدكؿ     

 إثبات عالقة إلى يشير مما االعتمادية، مف درجة ليا جيدة إحصائية داللة ذات قيمة كىي 5.6785

 كافيا بريعت كىذا إحصائيا، مقبكلة %67 كالبالغة النسبة فيذه االستبياف، عبارات بيف ترابط  جيدة

 فيما نفسيا نتائج عمى الحصكؿ إمكانية إلى تشير مقبكلة ثبات بدالالت يتمتع القياس أف عمى لمحكـ

 مقبكلة تعتبر النسب كمنو نفسو، المقياس كباستخداـ مشابية ظركؼ ظؿ في القياس تكرار تـ لك

 ي مما يبعث عمى االطمئناف ألداة الدراسة.العمم البحثغراض أل

  لقائمة االستبياف الداخمي تساؽاال  ثالثا: صدؽ

 حساب ىك ،االستبياف لقائمة الداخمي االتساؽ أك البنائي الصدؽ ختبارال الطرؽ أىـتعتبر مف     

 قمنا االختبار بيذا القياـ أجؿ كمف إليو، تنتمي الذم لممتغير الكمية بالدرجة بعد كؿ ارتباط درجة

كىذا ما سنكضحو في  لممحكر، الكمية كالدرجة دبع كؿ درجة بيف سبيرماف ارتباط معامؿ بحساب

 ( كما يمي:7-3الجدكؿ                  رقـ )

مجاالت محاكر الدراسة كالدرجة  مف مجاؿ كؿ بيف سبيرماف االرتباط معامؿ (:7-3ـ )رق جدكؿال

   الكمية لممقياس

 المحاكر

 بيانات االعتراؼ بالتثبيتات
 االرتباط بمقياس معامؿ

 سبيرماف
  5.713** 

 5.555 مستكل المعنكية

 التقييـ المبدئي لمتثبيتات
 االرتباط بمقياس معامؿ

 سبيرماف
5.672** 
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 5.555 مستكل المعنكية

 التقييـ الالحؽ لمتثبيتات

 

 

 

 االرتباط بمقياس معامؿ

 سبيرماف
5.597** 

 5.555 مستكل المعنكية

اإلفصاح عف المعمكمات في 

 الممحؽ.

 بمقياس االرتباط معامؿ

 سبيرماف
5.732** 

 5.555 مستكل المعنكية

 0.05 معنكية مستكل عند إحصائيا داؿ **

      SPSS. برنامج مخرجات عمى اعتمادا االستبياف ك نتائج عمى بناء الطالبة إعداد مف المصدر:

 لممقياس، كالدرجة الكمية محكر مف محاكر الدراسة كؿ قكم بيف ارتباط كجكد أعاله الجدكؿ يبيف    

كضعت  لما صادقة محاكر االستبياف جميع تعتبر كبذلؾ (α≤ 0.05 معنكية ) مستكل عند كىذا

 كىي صالحة لمتحميؿ.  لقياسو

 المطمب الرابع: مجتمع كعينة الدراسة

 سنتناكؿ في ىذا المطمب كصؼ لمجتمع الدراسة، ككذا العينة المككنة لمدراسة.  

 مجتمع الدراسة  أكال:

قكاعد النظاـ المحاسبي المالي في  ؽبتطبيالجزائرية  االقتصاديةسة مدل التزاـ المؤسسات درال     

شمؿ ، ككذا معرفة أىـ الصعكبات التي تقؼ عائقا أماـ التطبيؽ السميـ لو، حيث معالجة التثبيتات
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في  أحجاميا كشكميا القانكني اختالؼ، عمى الجزائريةمجتمع الدراسة جميع المؤسسات االقتصادية 

 .مختمؼ أنحاء الكطف

 عينة الدراسة  ثانيا:

فحاكلنا التماشي  ، كىي نسبة مقبكلة عمكما،اقتصاديةمؤسسة  78 بػقمنا بتقدير حجـ العينة     

حجـ مقبكؿ يعكس آراء مجتمع الدراسة عبر  إلىمع عدد االستمارات المسترجعة  بغرض الكصكؿ 

الكادم، ك اعتمدنا في تكصيؿ   ،تيبازة، س، البكيرةبكمردا، عدة كاليات شممت: البميدة، الجزائر

التسميـ ك االستالـ المباشر، ك أحيانا أخرل  عف طريؽاستمارات االستبياف إلى عينة الدراسة أحيانا 

 عف طريؽ  البريد االلكتركني أك بكاسطة الزمالء.

 كما يمي:( 8-5ك يمكف تكضيح االستمارات المكزعة عمى عينة الدراسة في الجدكؿ رقـ )

 (: اإلحصائيات المتعمقة باستمارات االستبياف8-3الجدكؿ رقـ )

 مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى استمارات االستبياف.المصدر: 

استمارة عمى  193مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يمكف مالحظة أف عدد االستمارات المكزعة بمغ      

أما  ،%6924استمارة صالحة لمدراسة أم بنسبة  78مختمؼ المؤسسات االقتصادية، ك التي منيا 

 التكرارات النسبة المئكية

 االستمارات المكزعة  125 100%

 االستمارات المفقكدة  18 14.4%

 االستمارات الممغاة  13 10.8%

 االستمارات الكاردة بعد األجؿ 16 12.8%

 يؿ ك الدراسة االستمارات الصالحة لمتحم 78 62.4%
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مف إجمالي االستمارات تعتبر غير صالحة لمدراسة، بسبب عدـ إرجاعيا مف  %5726ما نسبتو 

، أك ككف االستمارة حممت أكثر مف إجابة كاحدة أك كجكد نقص في %1424طرؼ أفراد العينة 

، أك بسبب كصكليا بعد اآلجاؿ ك شركع الطالبة في تفريغ ك تحميؿ %1928اإلجابات فتـ إلغاؤىا 

 .%1928االستبيانات 

 زيع المؤسسات المشكمة لعينة الدراسة حسب الكالياتتك  .1

فيما يخص تكزيع المؤسسات االقتصادية المشكمة لعينة الدراسة عبر كاليات الكطف المختارة،     

 نمخصيا في الجدكؿ التالي:

 (: تكزيع عينة الدراسة حسب الكاليات.9-3الجدكؿ رقـ )

 مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى استمارات االستبياف.المصدر:  

 النسبة التكرار  الكالية 

 %21.80 17 البميدة

 %19.23 15 الجزائر العاصمة

 %17.95 14 تيبازة

 %14.10 11 بكمرداس

 %11.54 09 الكادم

 %8.97 07 البكيرة

 %6.41 05 قسنطينة 

 %177 78 المجمكع
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 الكاليات(:  تمثيؿ نسب تكزيع عينة الدراسة حسب 1-3الشكؿ رقـ )       

  .مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى استمارات االستبيافالمصدر: 

مف الجدكؿ ك الشكؿ السابقيف نالحظ أف أغمب أفراد عينة الدراسة متكاجدكف في كاليتي البميدة      

ك ىذا  %17293، ككالية تيبازة بنسبة %19295ك كالية الجزائر العاصمة بنسبة  ،%91289بنسبة 

ك كالية البميدة  ية الجزائر باعتبارىا العاصمة كفييا تتمركز المؤسسات االقتصادية،بسبب أف كال

تمثؿ مقر الدراسة  ككالية تيبازة تمثؿ مقر السكف، أما الكاليات الباقية فقد كانت كما يمي حسب 

 ،%8297، البكيرة بنسبة % 11234، الكادم بنسبة %14219بكمرداس بنسبة   الترتيب التنازلي:

 .%6241نطينة بنسبة قس
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 الشكؿ القانكني لممؤسسة  .2

يكضح الجدكؿ ك الشكؿ التالييف تكزيع المؤسسات االقتصادية المشكمة لعينة الدراسة، حسب الشكؿ 

 القانكني:

 (: تكزيع عينة الدراسة حسب الشكؿ القانكني.11-3الجدكؿ رقـ )  

 : مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى استمارات االستبياف.المصدر

  
 (: تمثيؿ نسب تكزيع عينة الدراسة حسب الشكؿ القانكني2-3الشكؿ رقـ )

 : مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى استمارات االستبياف.المصدر

 المئكية النسب التكرارات الشكؿ القانكني

 %1729 14 عمكمي

 %7326 59 خاص

 %624 05 مختمط

 %177 78 المجمكع
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الشكؿ السابقيف يكضحاف تكزيع المؤسسات االقتصادية المشكمة لعينة الدراسة إف الجدكؿ ك       

مؤسسة عمكمية،  % 1729مؤسسة خاصة، ك %7326حسب الشكؿ القانكني، حيث تكجد نسبة 

 مؤسسة مختمطة تجمع بيف العمكمي كالخاص. % 624ك

  القطاع الذم تنتمي إليو المؤسسة  .3

مشكمة لعينة الدراسة حسب القطاع الذم تنتمي إليو، فتحصمنا تـ تقسيـ المؤسسات االقتصادية ال   

 ( اآلتي:11-5عمى التكزيع الذم يظير في الجدكؿ رقـ )

 (: تكزيع عينة الدراسة حسب القطاع الذم تنتمي إليو11-3الجدكؿ رقـ ) 

 النسب المئكية التكرارات القطاع الذم تنتمي إليو المؤسسة

 %42.31 33 صناعي

 %46.15 36 تجارم

 %7269 6 خدمي

 %2.6 2 صناعي خدمي

 %1.28 1 تجارم خدمي

 %177 78 المجمكع

 : مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى استمارات االستبياف.المصدر
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42%

46%

8%

3%1%

  نا  
  اري
 خد   
  نا   خد   
  اري خد  

 (: تمثيؿ نسب تكزيع عينة الدراسة حسب القطاع الذم تنتمي إليو3 - 3الشكؿ رقـ )  

 الطالبة باالعتماد عمى استمارات االستبياف. مف إعدادالمصدر: 

مما سبؽ يتضح تكزيع المؤسسات االقتصادية المشكمة لعينة الدراسة حسب القطاع الذم تنتمي       

 مؤسسة، 56بما يعادؿ   %46213فكانت النسبة األكبر تعكد لفئة المؤسسات التجارية بنسبة  إليو،

مؤسسة، في حيف أف  55بما يعادؿ  %49251صناعية بػ أما النسبة الثانية فتعكد لممؤسسات ال

فيي  %926مؤسسات، كأما ما نسبتو  6تمثؿ المؤسسات الخدمية بما يعادؿ   %7269نسبة 

 تمثؿ مؤسسات تجارية خدمية.  %1298مؤسسات صناعية خدمية، ك نسبة 

 حجـ المؤسسة  .4

ب الحجـ، كتـ التكصؿ إلى تـ تصنيؼ المؤسسات االقتصادية المشكمة لعينة الدراسة حس     

 ( اآلتي:19-5التكزيع المكضح في الجدكؿ رقـ ) 

 .(: تكزيع عينة الدراسة حسب الحجـ12-3الجدكؿ رقـ )

 المئكية النسب التكرارات حجـ المؤسسة

 %28.21 22 صغيرة

 %41.03 32 متكسطة
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 %30.77 24 كبيرة

 %177 78 المجمكع

 د عمى استمارات االستبياف.مف إعداد الطالبة باالعتماالمصدر: 

 
 (: تمثيؿ نسب تكزيع عينة الدراسة حسب الحجـ.4-3الشكؿ رقـ )

 مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى استمارات االستبياف.المصدر: 

 يكضح الجدكؿ ك الشكؿ السابقيف تكزيع عينة الدراسة حسب الحجـ، حيث شممت عينة الدراسة    

مؤسسات متكسطة الحجـ، ثـ  % 41295بالنسبة لممؤسسات الصغيرة، ك  % 98291نسبة 

بالنسبة لممؤسسات كبيرة الحجـ، كذلؾ رغبة منا في أف تككف النسب متقاربة مف حيث  59277%

 حجـ المؤسسات المشكمة لعينة الدراسة.
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 مدة مزكالة المؤسسة  لنشاطيا .5

لييف تكزيع المؤسسات االقتصادية المشكمة لعينة الدراسة حسب يكضح الجدكؿ ك الشكؿ التا       

 مدة مزاكلتيا لمنشاط كما يمي:  

 (: تكزيع عينة الدراسة حسب مدة مزاكلتيا لنشاطيا13-3الجدكؿ رقـ )

 النسب المئكية التكرارات مدة مزاكلة المؤسسة لنشاطيا

 %2.56 2 سنكات 5أقؿ مف 

 %7.69 6 سنكات 10إلى  5مف 

 %37.18 29 سنة 20إلى  11 مف

 %52.56 41 سنة 20أكثر مف 

 %177 78 المجمكع

 مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى استمارات االستبياف. المصدر:

                
  

                   
  

                  
   

                
   

 (: تمثيؿ نسب تكزيع عينة الدراسة حسب مدة مزاكلتيا لنشاطيا5-3الشكؿ رقـ ) 

 عتماد عمى استمارات االستبياف.مف إعداد الطالبة باالالمصدر: 
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يكضح الجدكؿ ك الشكؿ السابقيف تكزيع عينة الدراسة حسب مدة مزكالتيا لنشاطيا، فأكبر      

، ثـ تمييا %39236 بنسبة سنة 99نسبة ىي المؤسسات التي مدة مزاكلتيا لنشاطيا أكثر مف 

، ثـ المؤسسات التي %57218سنة بنسبة  99إلى  11المؤسسات التي مدة مزاكلتيا لنشاطيا بيف 

، ىذا يدؿ عمى أف أغمب المؤسسات %7269سنكات بنسبة  19إلى  3مدة مزاكلتيا لنشاطيا بيف 

المشكمة لعينة الدراسة متمرسة في عمميا، حيث أف أغمب ىذه المؤسسات مدة مزاكلتيا لنشاطيا 

 سنكات.  3تزيد عف 

 الجية مسؾ المحاسبة في المؤسسة .6

كالشكؿ التالييف تكزيع جية مسؾ المحاسبة، جية داخمية ممثمة في المحاسب يكضح الجدكؿ     

 الداخمي، أك جية خارجية ممثمة في المحاسب الخارجي كما يمي:

 (: تكزيع جية مسؾ المحاسبة في المؤسسة14-3الجدكؿ رقـ )

 مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى استمارات االستبياف.المصدر: 

 النسب المئكية التكرار جية مسؾ المحاسبة في المؤسسة

 %71.79 56  محاسب داخمي

 %28.21 22 سب خارجيمحا

 %111 78 المجمػػكع
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 (: تمثيؿ نسب تكزيع جية مسؾ المحاسبة في المؤسسة6-3الشكؿ رقـ ) 

 مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى استمارات االستبياف.المصدر: 

لجدكؿ كالشكؿ السابقيف، تكزيع جية مسؾ المحاسبة في المؤسسات المشكمة لعينة يكضح ا   

مؤسسة تمسؾ المحاسبة لدييا مف طرؼ محاسب داخمي، أم ما يعادؿ نسبة  56الدراسة، حيث أف 

المؤسسة الباقية تمسؾ المحاسبة لدييا مف طرؼ محاسب خارجي، أم  99، في حيف أف 71.79%

حيث تعتبر كميا مؤسسات صغيرة، لما ليذه المؤسسات مف متطمبات  %98291ما يعادؿ نسبتو 

 محاسبية بسيطة، ليذا نجد أف المحاسبة لدييا تمسؾ مف طرؼ محاسب خارجي.

 عدد سنكات الخبرة ألفراد عينة الدراسة ) األقدمية(  .7

 يمي:يكضح الجدكؿ كالشكؿ التالييف تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنكات الخبرة، كما   

 : تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنكات الخبرة (15-3الجدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار عدد سنكات الخبرة

 %10.26 58 أقؿ مف سنة 

 %26.92 21 سنكات 5 –مف سنة 

 %47.44 37 سنكات 15 – 6مف 

 %15.38 12 سنكات 15أكثر مف 

 %111 78 المجمػػكع

 مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى استمارات االستبياف.المصدر:                     
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 (: تمثيؿ نسب تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنكات الخبرة7-3الشكؿ رقـ ) 

 مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى استمارات االستبياف.المصدر: 

مف أفراد العينة بمغت سنكات الخبرة لدييـ في   %15.26 السابقيف أف ؿكالشك يكضح الجدكؿ     

مف أفراد العينة تراكحت سنكات الخبرة لدييـ مف سنة إلى  % 96299مجاؿ عمميـ أقؿ مف سنة، ك

 19 – 6مف أفراد العينة بمغت سنكات الخبرة لدييـ مف   %47244سنكات، كما أف ما نسبتو  3

 19أفراد العينة بمغت سنكات الخبرة لدييـ أكثر مف  مف  %13258سنكات، في حيف أف ما نسبتو 

سنكات، كعميو يمكف القكؿ أف ىذه النسب تعزز مف قدرة أفراد العينة عمى التعامؿ مع  االستبياف 

بشكؿ مكضكعي، حيث أنيـ يتمتعكف بخبرة عالية في مجاؿ عمميـ الحالي بالمقارنة مع تاريخ 

ة كبيرة مف أفراد العينة قد عممت بالمخطط المحاسبي صدكر النظاـ المحاسبي المالي، كأف نسب

القديـ، كىذا بغية تشخيص كؿ الصعكبات التي تعيؽ التطبيؽ السميـ لمنظاـ المحاسبي المالي في 

 مجاؿ معالجة التثبيتات.
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 المبحث الثالث: معالجة كتحميؿ نتائج الدراسة

االعتماد عمى بعض الطرؽ اإلحصائية في  تـ، تحميؿ النتائج المستنتجة مف االستبياف أجؿمف     

، النسب المئكية، التكرارات: حسب الحاجة إلى مدلكليا كمف بيف ىذه الطرؽ SPSSبرنامج 

 .المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم

 بيانات االعتراؼ بالتثبيتات  تحميؿ نتائج المحكر األكؿ المطمب األكؿ:

تـ  عبارات، حيث 8كالذم احتكل عمى  تراؼ بالتثبيتات،االع ببيانات يتعمؽ المحكر األكؿ     

 :( كما يمي16-3في الجدكؿ رقـ ) تمخيص نتائجو ك تحميمو

 "بيانات االعتراؼ بالتثبيتات" المحكر األكؿنتائج  (:16-3الجدكؿ رقـ )

 عبارات المحكر األكؿ
 ةممتزم المقياس

 تماما
غير  ةمحايد ةممتزم

 ةممتزم
غير 
 ةممتزم
 تماما

كسط المت
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

االتجاه 
العاـ 
 لمعينة

 يتـ االعتراؼ بالتثبيتات عندما يككف:-1

مف المحتمؿ أف تحقؽ منافع اقتصادية  -

 مستقبمية.

 .مف الممكف قياس تكمفتيا بصكرة صادقة -

ممتـز  0.79 4.41 / 5 / 31 42 التكرار

النسبة تماما

% 

53.82 39.7 

 

/ 6.4 / 

بر العناصر ذات القيمة الضعيفة تعت -2

دج (كما لك كانت 35.555 بػ)كالمحددة 

مستيمكة تماما في السنة المالية التي تـ 

استخداميا فييا، ك ال تسجؿ في الحسابات في 

 شكؿ تثبيتات.

ممتـز  0.71 4.73 1 2 / 11 64 التكرار

النسبة  تماما

% 

82.1 14.1 / 2.6 1.3 

الحسابات في شكؿ  تدرج قطع الغيار في -3

تثبيتات إذا كاف استعماليا مرتبط بتثبيتات عينية 

 محايد 1.29 3.15 12 17 2 41 6 التكرار

 15.4 21.8 2.6 14.1 7.7 النسبة
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أخرل ككانت المؤسسة تعـز استخداميا ألكثر 

 مف سنة مالية كاحدة.

 % 

لك كانت عناصر  تعالج مككنات أصؿ كما -4

دد االنتفاع بيا مختمفة، أك منفصمة، إذا كانت م

كانت تكفر منافع اقتصادية حسب كتيرة مختمفة، 

 .مع إمكانية التفكيؾ كمعرفة كؿ جزء عمى حدل

 محايد 1.26 3.39 9 10 15 29 15 التكرار

 النسبة

% 

19.2 37.2 19.2 12.8 11.5 

تعتبر األصكؿ المرتبطة بالبيئة كباألمف  -5

مح برفع المنافع تثبيتات عينية إذا كانت تس

االقتصادية المستقبمية ألصكؿ أخرل مقارنة إلى 

ما كاف يمكف الحصكؿ عميو في حالة عدـ 

 اكتسابيا.

غير  0.82 1.75 37 24 16 1 / التكرار 

ممتـز 

 تماما

 النسبة

% 

/ 1.3 20.5 30.8 47.4 

تدرج عقكد إيجار التمكيؿ في شكؿ تثبيتات  -6

 عينية إذا كانت:

لبيع في حاؿ رفع خيار الشراء )تحكيؿ مبمغ ا -

 الممكية( يككف أقؿ بكثير مف القيمة السكقية.

مدة اإليجار تغطي الجزء األكبر مف مدة  -

 منفعة األصؿ.

ممكية األصؿ محكلة إلى المستأجر بعد  -

انقضاء مدة اإليجار    ) شرط ضركرم غير 

 كافي(.

 ممتـز 5.95 4.53 / 4 22 19 33 التكرار

 ةالنسب

 % 

42.3 24.4 28.2 5.1 / 

يتـ إدراج التثبيتات المادية كالمعنكية  -7

المكضكعة مكضع امتياز _امتياز المرفؽ 

العمكمي_في أصؿ ميزانية المؤسسة في شكؿ 

 محايد 1.23 2.70 2 52 7 1 16 التكرار

 2.6 66.7 9 1.3 20.5 النسبة
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 % تثبيتات.

أراض، بناية، يتـ إدراج العقارات المكظفة ) -8

أك جزء مف بناية( في التثبيتات المادية لممؤسسة 

 .إذا كانت ىذه العقارات مكجية لإليجار

 محايد 1.29 3.15 / 23 20 35 / التكرار

 النسبة

% 

/ / / 55.1 44.9 

 

 ممتـز 9298 3.41  المتكسط العاـ

 SPSSالطالبة اعتمادا عمى برنامج  مف إعداد المصدر:

 جدكؿ نالحظ ما يمي:المف خالؿ 

" بيانات االعتراؼ بالتثبيتات" األكؿ محكرالنتائج نحك  عينة الدراسة اتجاهيتضح مف الجدكؿ أف    

، حيث يمكف القكؿ أف األخيرةالتزاـ مختمؼ المؤسسات المشكمة لعينة الدراسة بيذه تميؿ نحك 

ما يتعمؽ ببيانات االعتراؼ السبب في كجكد التزاـ مف قبؿ المؤسسات االقتصادية الجزائرية في

بالتثبيتات لكبر حجـ ىذه التثبيتات بالنسبة لرأس الماؿ ىذه المؤسسات كبالتالي االعتراؼ بيا 

 :النتائج التالية، فالمعالجة اإلحصائية ليذا المحكر أظيرت عند شرائيا

 ا يككف:يتـ االعتراؼ بالتثبيتات عندم" التزاـ  تاـ  اتجاه العبارة  أبدت عينة الدراسة

 مف المحتمؿ أف تحقؽ منافع اقتصادية مستقبمية. -

م معيار  ك انحراؼ( 4.41)بمتكسط حسابي ."، مف الممكف قياس تكمفتيا بصكرة صادقة -

تعتبر العناصر ذات القيمة الضعيفة  العبارة " اتجاه التزاـ تاـكما أبدل المبحكثيف (، 5.79)

مكة تماما في السنة المالية التي تـ استخداميا فييا، ك دج (كما لك كانت مستي35.555 بػ)كالمحددة 

  (.5.71) ممعيار  ك انحراؼ (4.73) بمتكسط حسابي ،"تال تسجؿ في الحسابات في شكؿ تثبيتا
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تدرج قطع الغيار في الحسابات في شكؿ تثبيتات إذا كاف استعماليا مرتبط جاء في عبارة "    

محايد إجابة  ،"ـز استخداميا ألكثر مف سنة مالية كاحدةبتثبيتات عينية أخرل ككانت المؤسسة تع

 (.1.29)  مكانحراؼ معيار  (3.15)  بمتكسط حسابي

لك كانت عناصر  تعالج مككنات أصؿ كما عمى العبارة "إجابة عينة الدراسة حياد  أظيرتكقد     

ب كتيرة مختمفة، منفصمة، إذا كانت مدد االنتفاع بيا مختمفة، أك كانت تكفر منافع اقتصادية حس

( كانحراؼ معيارم 3.39"، بمتكسط حسابي قدره ) مع إمكانية التفكيؾ كمعرفة كؿ جزء عمى حدل

 (.1.26قدره ) 

تعتبر األصكؿ المرتبطة بالبيئة كباألمف  " عبارة كما جاءت إجابة العينة غير ممتـز تماما اتجاه    

دية المستقبمية ألصكؿ أخرل مقارنة إلى ما كاف تثبيتات عينية إذا كانت تسمح برفع المنافع االقتصا

كانحراؼ معيارم قدر  (1.75بمتكسط حسابي قدره )  "يمكف الحصكؿ عميو في حالة عدـ اكتسابيا.

 (.5.82بػ ) 

تدرج عقكد إيجار التمكيؿ في شكؿ تثبيتات  العبارة " اتجاه ت عينة الدراسة التزاـكقد أظير     

 عينية إذا كانت:

 ؛يع في حاؿ رفع خيار الشراء )تحكيؿ الممكية( يككف أقؿ بكثير مف القيمة السكقيةالب مبمغ -

 ؛مدة اإليجار تغطي الجزء األكبر مف مدة منفعة األصؿ  -

كافي("،  شرط ضركرم غير  اإليجار )األصؿ محكلة إلى المستأجر بعد انقضاء مدة  ممكية -

 .(5.95م قدر بػ ) ( كانحراؼ معيار 4.53كذلؾ بمتكسط حسابي قدر بػ ) 
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يتـ إدراج التثبيتات المادية كالمعنكية المكضكعة مكضع امتياز _امتياز المرفؽ جاء في العبارة "    

ك  (2.75ي) بمتكسط حسابمحايد  " إجابةالعمكمي_في أصؿ ميزانية المؤسسة في شكؿ تثبيتات.

 (.1.23)  انحراؼ معيارم

يتـ إدراج العقارات المكظفة )أراض، بناية، أك جزء " ة عبار اتجاه ككانت عينة الدراسة محايدة    

 " بمتكسط حسابيمف بناية( في التثبيتات المادية لممؤسسة إذا كانت ىذه العقارات مكجية لإليجار.

 (.1.29)  كانحراؼ معيارم( 3.15)

 المبدئي لمتثبيتات التقييـالمطمب الثاني: تحميؿ نتائج المحكر الثاني 

لمطمب، نتائج المحكر الثاني مف االستبياف المتعمؽ بالتقييـ المبدئي لمتثبيتات، تـ يتناكؿ ىذا ا    

 (كما يمي:17-3تمخيص ىذه النتائج كتحميميا في الجدكؿ رقـ )

 "المبدئي لمتثبيتات "التقييـ(: نتائج المحكر الثاني 17-3الجدكؿ رقـ ) 

 عبارات المحكر الثاني
 ةممتزم المقياس

 تماما
غير  ةيدمحا ةممتزم

 ةممتزم
غير 
 ةممتزم
 تماما

المتكسط 
 الحسابي

االنحرا
ؼ 

 المعيارم 

االتجاه 
العاـ 
 لمعينة

تقيـ التثبيتات المادية كالمعنكية مبدئيا  -1

بتكمفتيا المنسكبة إلييا مباشرة كتشمؿ: 

تكمفة االقتناء، المصاريؼ المرتبطة مباشرة 

بكضع األصؿ في حالة االستخداـ، الرسـك 

غير المستردة، ك المصاريؼ  المدفكعة

) التركيب، الشحف،  المباشرة األخرل

 األتعاب المينية،....الخ (.

ممتـز  0.52 55. 4 / / 1 33 44 التكرار

النسبة تماما

% 

56.4 42.3 1.3   

 ممتـز 1.08 3.94 3 3 12 37 23 التكرارتقيـ التثبيتات المالية مبدئيا بتكمفة   -2
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شرائيا، ك ىي القيمة العادلة لمقابؿ معيف، 

ريؼ الكساطة كالرسـك بما في ذلؾ مصا

 غير المستردة، كمصاريؼ البنؾ.

النسبة 

% 

29.5 47.4 15.4 3.8 3.8 

ال تدخؿ المصاريؼ العامة كالمصاريؼ  -3

 1مصاريؼ االنطالؽ في النشاطاإلدارية ك 

 ضمف تكمفة اقتناء التثبيتات.

 ممتـز 1.08 4.12 2 4 17 14 41 التكرار

النسبة 

% 

52.6 17.9 21.8 5.1 2.6 

تكمفة التثبيت الذم أنتجتو المؤسسة  -4

لنفسيا تتضمف: تكمفة شراء المكاد 

المستيمكة، تكمفة العتاد)اإلىتالؾ(، اليد 

العاممة، كأعباء اإلنتاج األخرل التي يمكف 

 .ربطيا منطقيا بالتثبيت المنتج

ممتـز  0.79 4.20 1 / 12 34 31 التكرار 

النسبة  تماما

% 

39.7 43.6 15.4 / 1.3 

يسجؿ األصؿ المؤجر في مجاؿ عقد  -5

إيجار التمكيؿ في حسابات المؤسسة بالقيمة 

األقؿ ما بيف القيمة الحقيقية ك القيمة 

 المحينة لممدفكعات الدنيا.

 محايد 1.18 3.24 5 18 22 19 14 التكرار 

النسبة 

% 

17.9 24.4 28.2 23.1 6.4 

تضاؼ تكمفة تفكيؾ اإلنشاءات عند  -6

انقضاء مدة االنتفاع بيا أك كمفة تجديد 

مكقع، إلى كمفة إنتاج التثبيت المعني أك 

اقتنائو، إذا كاف ىذا التفكيؾ أك التجديد 

 يشكؿ إلزاما لممؤسسة.

 ممتـز 1.11 3.65 4 12 6 41 15 التكرار

النسبة

% 

19.2 52.6 7.7 15.4 5.1 

غير  1.64 2.51 33 15 6 5 19 التكرارالنفقات الالحقة كالمتعمقة بالتثبيتات  -7

                                                           

1اي  تركيب اصأل  واتتدداه  بددرت  العادي .: هي املصاريف امللتزم بدفعها بني هن صاريف االنطالق ف  النشاط 
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المادية كالمعنكية، تضاؼ لتكمفة األصؿ إذا 

ترتب عف ىذه اإلضافة منافع اقتصادية 

مستقبمية تعكد إلى المؤسسة تفكؽ مستكل 

األداء األصمي، كزيادة العمر اإلنتاجي، 

زيادة الطاقة اإلنتاجية، تحسيف في نكعية 

 اإلنتاج... 

النسبة 

% 

 ممتـز 42.3 19.2 7.7 6.4 24.4

ترسمؿ تكاليؼ االقتراض ضمف تكمفة  -8

اقتناء أك إنتاج أك إنجاز التثبيت المعني، 

إذا كاف ىذا التثبيت يتطمب كقتا زمنيا 

طكيال ليصبح جاىزا لالستخداـ المقصكد أك 

 البيع.  

ير غ 1.27 2.08 35 23 / 18 2 التكرار

النسبة  ممتـز

% 

2.6 23.1 / 

 

29.5 44.9 

 ممتـز 5.87 3552  المتكسط العاـ

       SPSS مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج المصدر :

"التقييـ المبدئي  الثاني محكرالنتائج نحك  عينة الدراسة اتجاهيتضح مف الجدكؿ أف        

رة، مما يدؿ عمى أف المؤسسات األخيمؤسسات بيذه التزاـ مختمؼ التميؿ نحك " تلمتثبيتا

االقتصادية الجزائرية تمتـز بتطبيؽ قكاعد النظاـ المحاسبي المالي في معالجة التثبيتات فيما 

 :النتائج التاليةفالمعالجة اإلحصائية ليذا المحكر أظيرت  يخص التقييـ المبدئي ليا،

تقيـ التثبيتات المادية كالمعنكية مبدئيا بتكمفتيا " ارة التزاـ تاـ اتجاه العبأبدل أفراد العينة     

المنسكبة إلييا مباشرة كتشمؿ: تكمفة االقتناء، المصاريؼ المرتبطة مباشرة بكضع األصؿ في حالة 

) التركيب، الشحف،  االستخداـ، الرسكـ المدفكعة غير المستردة، ك المصاريؼ المباشرة األخرل

كما أبدل (، 5.52)  معيارم ك انحراؼ  (4.55) " بمتكسط حسابياألتعاب المينية،....الخ (.

تقيـ التثبيتات المالية مبدئيا بتكمفة شرائيا، ك ىي القيمة العادلة  "العبارة  اتجاه التزاـ المبحكثيف 
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بمتكسط  ،"لمقابؿ معيف، بما في ذلؾ مصاريؼ الكساطة كالرسكـ غير المستردة، كمصاريؼ البنؾ

ال تدخؿ المصاريؼ العامة جاء في عبارة "  كما .(1.58م )نحراؼ معيار ا ك (3.94) حسابي

ممتـز إجابة  ،"كالمصاريؼ اإلدارية كمصاريؼ االنطالؽ في النشاط ضمف تكمفة اقتناء التثبيتات

 (.1.58) انحراؼ معيارم ك (4.12حسابي )بمتكسط 

الذم أنتجتو المؤسسة لنفسيا تكمفة التثبيت  عمى العبارة "التزاـ تاـ كقد أظير المبحكثيف    

)اإلىتالؾ(، اليد العاممة، كأعباء اإلنتاج األخرل  تتضمف: تكمفة شراء المكاد المستيمكة، تكمفة العتاد

 المعيارم ك االنحراؼ( 4.25"، بمتكسط حسابي )التي يمكف ربطيا منطقيا بالتثبيت المنتج

(5.79.) 

األصؿ المؤجر في مجاؿ عقد إيجار التمكيؿ في  يسجؿ" عمى العبارة حيادالمبحكثيف كما أبدل   

، بمتكسط "حسابات المؤسسة بالقيمة األقؿ ما بيف القيمة الحقيقية ك القيمة المحينة لممدفكعات الدنيا

 (.1.18( كانحراؼ معيارم ) 3.24حسابي )

ة تجديد تضاؼ تكمفة تفكيؾ اإلنشاءات عند انقضاء مدة االنتفاع بيا أك كمفجاء في العبارة "    

مكقع، إلى كمفة إنتاج التثبيت المعني أك اقتنائو إذا كاف ىذا التفكيؾ أك التجديد يشكؿ إلزاما 

، كقد أبدل أفراد العينة (1.11) معيارم ( ك انحراؼ3.65)  بمتكسط حسابيالتزاـ  " إجابةلممؤسسة.

ادية كالمعنكية، تضاؼ لتكمفة النفقات الالحقة كالمتعمقة بالتثبيتات الم "ةالعبار  عدـ االلتزاـ اتجاه

األصؿ، إذا ترتب عف ىذه اإلضافة منافع اقتصادية مستقبمية تعكد إلى المؤسسة تفكؽ مستكل 

األداء األصمي، كزيادة العمر اإلنتاجي، زيادة الطاقة اإلنتاجية، تحسيف في نكعية اإلنتاج..." 

 (.1.64( كانحراؼ معيارم) 2.51بمتكسط حسابي )
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ضمف تكمفة  االقتراضترسمؿ تكاليؼ ينة الدراسة أبدت عدـ االلتزاـ اتجاه عبارة " في حيف أف ع  

أك إنتاج أك إنجاز التثبيت المعني، إذا كاف ىذا التثبيت يتطمب كقتا زمنيا طكيال ليصبح  اقتناء

  (.1.27كانحراؼ معيارم(2.58) بمتكسط حسابي ."المقصكد أك البيع لالستخداـجاىزا 

 الالحؽ لمتثبيتات التقييـتحميؿ نتائج المحكر الثالث  المطمب الثالث:

يتناكؿ ىذا المطمب نتائج المحكر الثالث مف االستبياف كالمتعمؽ بالتقييـ الالحؽ لمتثبيتات، فتـ    

 ( كما يمي:18-3تمخيص النتائج كتحميميا في الجدكؿ رقـ )

 "متثبيتاتقييـ الالحؽ لتال" (: نتائج المحكر الثالث 18-3الجدكؿ رقـ )

 عبارات المحكر الثالث
 ةممتزم المقياس

 تماما
غير  ةمحايد ةممتزم

 ةممتزم
غير 
 ةممتزم
 تماما

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

االتجاه 
العاـ 
 لمعينة

 طريقة التكمفةتعتمد المؤسسة  -1

إلعادة تقييـ التثبيتات، الذم يساكم 

تكمفة األصؿ مطركحا منيا اإلىتالكات 

اكمة كانخفاض خسارة القيمة المتر 

 .المتراكمة

 ممتـز 1.31 3.73 4 14 14 13 33 التكرار

النسبة

% 

42.3 16.7 17.9 17.9 5.1 

 طريقة إعادة التقييـتعتمد المؤسسة  -2

الذم يساكم القيمة العادلة بتاريخ إعادة 

التقييـ ناقصا أم إىتالؾ متراكـ الحؽ 

كأم خسائر الحقة متراكمة في حاؿ 

 انخفاض القيمة.

غير  0.99 2.52 10 34 20 11 03 التكرار

النسبة  ممتـز

% 

15.4 53.8 14.1 14.1 2.6 

 ـز ممت 0.85 3.96 / 1 16 46 15 التكراريتـ تقييـ التكظيفات المالية، ككذا  -3
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القركض كالحسابات الدائنة التي لـ تتـ 

حيازتيا بغرض المعامالت التجارية 

 بالتكمفة الميتمكة.

النسبة 

% 

   / 1.3 25.5 19.2 59 

تقـك المؤسسة في نياية كؿ سنة  -4

مالية باختبار تدني قيمة التثبيتات كذلؾ 

مف خالؿ مقارنة القيمة المحاسبية 

الصافية لألصؿ كقيمتيا القابمة 

لمتحصيؿ، إذا كاف ىناؾ دليؿ عمى أف 

األصؿ قد فقد مف قيمتو، كبالتالي إرجاع 

حاسبية الصافية إلى القيمة القيمة الم

ثبات الخسارة في  القابمة لمتحصيؿ كا 

 انخفاض القيمة كعبء في الحسابات.

 محايد 1.34 3.41 14   43 12 9 / التكرار 

النسبة 

% 

15.4 55.1 1.3 17.5 16.7 

يتـ تحديد المبمغ القابؿ لإلىتالؾ مع  -5
األخذ بعيف االعتبار القيمة المتبقية 

)إذا كانت ذات قيمة  متثبيتالمحتممة ل
معتبرة(، الذم ترتقب المؤسسة الحصكؿ 
عميو بعد نياية الخدمة أك انقضاء مدة 

 نفعيتو.

غير  0.88 1.69 40 27 7 3 1 التكرار 

ممتـز 

 تماما

النسبة 

% 

1.3 3.8 9 34.6 51.3 

يتـ تحديد العمر اإلنتاجي لألصؿ  -6

 بمكجب مدة نفعيتو.

غير   1.20 1.91 37 28 2 5 6 التكرار

النسبة ممتـز

% 

7.7 6.4 2.6 35.9 47.4 

تعتمد المؤسسة عمى طريقة  -7

 اإلىتالؾ الثابت.

ممتـز  0.45 4.71 / / / 22 56 التكرار

النسبة  تماما

% 

71.8 28.2 / / / 

 ممتـز 1.07 3.78 5 8 1 49 15 التكرارتختار المؤسسة طريقة اإلىتالؾ  -8
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التي تعكس أكثر مف غيرىا نمط 

منافع االقتصادية اإلىتالؾ المتكقع لم

 .المستقبمية المجسدة في التثبيتات

النسبة 

% 

19.2 62.8 1.3 10.3 6.4 

تعيد المؤسسة النظر في طريقة  -9

اإلىتالؾ، مدة النفعية، كالقيمة المتبقية 

 عمى األقؿ في نياية كؿ سنة مالية.

غير  0.75 1.52 46 26 3 3 / التكرار

ممتـز 

 تماما

 النسبة

% 

/ 3.8 3.8 33.3 59 

يتـ فصؿ األراضي عف المباني،  -15

 .كمعالجة كؿ أصؿ عمى حدل

غير  1.32 2.50 20 30 4 17 7 التكرار

النسبة ممتـز

% 

9 21.8 4 38.5 25.6 

تسجؿ أقساط إىتالؾ أصؿ بصفة  -11

منفصمة إذا كانت مدد انتفاع مككنات 

فة، أك كانت ىذه المككنات األصؿ مختم

تكفر منافع اقتصادية حسب كتيرة 

 مختمفة.

 محايد 1.28 3.35 10 10 15 28 15 التكرار

 النسبة

% 

19.2 35.9 19.2 12.8 12.8 

األصكؿ الميتمكة بالكامؿ كالتي ما  -12

تزاؿ قيد االستخداـ تقـك المؤسسة بإعادة 

 النظر في مدة منفعتيا.

 1.64 49 18 3 6 2 التكرار

 

غير  1.04

ممتـز 

 تماما

 النسبة

% 

26 7.7 3.8 

 

23.1 62.8 

 غير 1.54 2.52    المتكسط العاـ
 ممتـز

            SPSS مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج :المصدر
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 "التقييـ الالحؽ لمتثبيتات" الثالث محكرالنتائج نحك  عينة الدراسة اتجاهيتضح مف الجدكؿ أف 

مما يدؿ عمى أف المؤسسات االقتصادية  األخيرة،عدـ التزاـ مختمؼ المؤسسات بيذه تميؿ نحك 

الجزائرية ال تمتـز بتطبيؽ قكاعد النظاـ المحاسبي المالي في معالجة التثبيتات فيما يخص التقييـ 

الالحؽ ليا، كىذا لكجكد بعض الصعكبات التي تكاجييا ىذه المؤسسات في تطبيؽ النظاـ 

فالمعالجة اإلحصائية ليذا  ،نحمميا كنتناكليا بالتفصيؿ في المطمب الخامس مف ىذا المبحثس

 :النتائج التاليةالمحكر أظيرت 

تعتمد المؤسسة طريقة التكمفة إلعادة تقييـ التثبيتات، الذم " التزاـ اتجاه العبارة أبدل أفراد العينة 

" راكمة كانخفاض خسارة القيمة المتراكمة.يساكم تكمفة األصؿ مطركحا منيا اإلىتالكات المت

 " العبارة  اتجاه التزاـ ، كما أبدل المبحكثيف (1.31)  معيارم ( كانحراؼ3.73)  بمتكسط حسابي

إعادة التقييـ الذم يساكم القيمة العادلة بتاريخ إعادة التقييـ ناقصا أم  تعتمد المؤسسة طريقة

بي بمتكسط حسا ،"اكمة في حاؿ انخفاض القيمةإىتالؾ متراكـ الحؽ كأم خسائر الحقة متر 

  .(5.99) انحراؼ معيارم ك (2.52)

يتـ تقييـ التكظيفات المالية، ككذا القركض كالحسابات الدائنة التي لـ تتـ جاء في العبارة "     

 (3.96ي )بمتكسط حساب االلتزاـإجابة  ،"حيازتيا بغرض المعامالت التجارية بالتكمفة الميتمكة

 .(5.85) راؼ معيارمكانح

تقكـ المؤسسة في نياية كؿ سنة مالية باختبار تدني  " الحياد اتجاه عبارة أظير المبحكثيف كقد    

قيمة التثبيتات كذلؾ مف خالؿ مقارنة القيمة المحاسبية الصافية لألصؿ كقيمتيا القابمة لمتحصيؿ، 

لي إرجاع القيمة المحاسبية الصافية إلى إذا كاف ىناؾ دليؿ عمى أف األصؿ قد فقد مف قيمتو، كبالتا

ثبات الخسارة في انخفاض القيمة كعبء في الحسابات. بمتكسط   "القيمة القابمة لمتحصيؿ كا 

 (.1.34)  عيارمم ( ك انحراؼ3.41حسابي)
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تـ تحديد المبمغ القابؿ لإلىتالؾ مع األخذ عدـ االلتزاـ التاـ اتجاه العبارة "المبحكثيف كما أبدل    

)إذا كانت ذات قيمة معتبرة(، الذم ترتقب المؤسسة  يف االعتبار القيمة المتبقية المحتممة لمتثبيتبع

( كانحراؼ 1.69بمتكسط حسابي )  " الحصكؿ عميو بعد نياية الخدمة أك انقضاء مدة نفعيتو

 .(5.88معيارم ) 

 نتاجي لألصؿ بمكجب مدةيتـ تحديد العمر اإلعمى العبارة "االلتزاـ كقد أظير المبحكثيف عدـ    

 (.1.25انحراؼ معيارم )  ( ك1.91بمتكسط حسابي )  "نفعيتو

 "تعتمد المؤسسة عمى طريقة اإلىتالؾ الثابت عمى العبارة " االلتزاـ التاـكقد أظير المبحكثيف    

 (.5.45انحراؼ معيارم )  ( ك4.71)  بمتكسط حسابي

ىتالؾ التي تعكس أكثر مف غيرىا نمط اإلىتالؾ تختار المؤسسة طريقة اإلجاء في العبارة "    

)        بمتكسط حسابيالتزاـ  " إجابة المتكقع لممنافع االقتصادية المستقبمية المجسدة في التثبيتات

تعيد  "ةاتجاه العبار  االلتزاـ التاـ  ـالعينة عد، كقد أبدل أفراد (1.57)  كانحراؼ معيارم( 3.78

ىتالؾ، مدة النفعية، كالقيمة المتبقية عمى األقؿ في نياية كؿ سنة المؤسسة النظر في طريقة اإل

    . (5.75)  انحراؼ معيارم ك( 1.52)  بمتكسط حسابي " مالية

يتـ فصؿ األراضي عف المباني، كمعالجة كؿ  عمى العبارة " عدـ االلتزاـ قد أظير المبحكثيفك  

كما أبدل المبحكثيف  (،1.32رم ) ( كانحراؼ معيا2.55)  ، بمتكسط حسابي" أصؿ عمى حدل

تسجؿ أقساط إىتالؾ أصؿ بصفة منفصمة إذا كانت مدد انتفاع مككنات عبارة " الحياد اتجاه 

" بمتكسط األصؿ مختمفة، أك كانت ىذه المككنات تكفر منافع اقتصادية حسب كتيرة مختمفة.

 "ةاتجاه العبار االلتزاـ التاـ  عدـ، كقد أبدل أفراد العينة (1.28)  كانحراؼ معيارم (3.35) حسابي
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تقكـ المؤسسة بإعادة النظر في مدة  ،األصكؿ الميتمكة بالكامؿ كالتي ما تزاؿ قيد االستخداـ

 .(1.54)  كانحراؼ معيارم (1.64) بمتكسط حسابي "منفعتيا.

 ؽالمطمب الرابع: تحميؿ نتائج المحكر الرابع اإلفصاح عف المعمكمات في الممح

ا المطمب نتائج المحكر الرابع مف االستبياف كالمتعمؽ باإلفصاح عف المعمكمات يتناكؿ ىذ    

 ( كما يمي:19-3الخاصة بالتثبيتات في الممحؽ، فتـ تمخيص النتائج كتحميميا في الجدكؿ رقـ )

 "اإلفصاح عف المعمكمات في الممحؽ" نتائج المحكر الرابع  (:19-3الجدكؿ رقـ ) 

 عبارات المحكر الرابع
 ةممتزم مقياسال

 تماما
غير  ةمحايد ةممتزم

 ةممتزم
غير 
 ةممتزم
 تماما

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

االتجاه 
العاـ 
 لمعينة

تفصح المؤسسة عف مدة نفعية التثبيتات  -1
 أك معدالت اإلىتالؾ الخاصة بيا.

  ممتـز 1.28 4.51 10 1 / 34 33 التكرار

النسبة
% 

42.3 43.6 / 1.3 12.8 

تفصح المؤسسة عف طريقة اإلىتالؾ  -2

المستخدمة) الخطي، المتزايد، المتناقص، 

 كحدات اإلنتاج(.

 ممتـز 1.25 3.82 10 3 / 43 22 التكرار

النسبة  

% 

28.2 55.1  3.8 12.8 

تفصح المؤسسة عف الزيادات في قيمة  -3

التثبيتات خالؿ السنة المالية )حيازة، إسياـ، 

 إنشاء (.

 ممتـز 1.09 4.03 5 4 3 37 29 تكرارال

النسبة 

% 

37.8 

 

47.4 3.8 5.1 6.4 

تفصح المؤسسة عف االنخفاضات  -4

الحاصمة في التثبيتات خالؿ السنة المالية مف 

خالؿ: عمميات البيع، عمميات االنفصاؿ، 

                                                                            عممية الكضع خارج الخدمة.

 ممتـز 0.88 3.96 3 4 2 53 16 التكرار 

النسبة 

% 

20.5 67.9 2.6 5.1 3.8 
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تفصح المؤسسة عف إىتالؾ التثبيتات  -5

خالؿ السنة المالية كتطكراتيا) الزيادة 

 كاالنخفاض في المخصصات(.

 ممتـز 1.15 3.70 8 6 / 51 13 التكرار 

النسبة 

% 

16.7 65.7 / 7.7 10.3 

تفصح المؤسسة عف خسائر انخفاض  -6

قيمة التثبيتات المعترؼ بيا في قائمة الدخؿ 

 خالؿ السنة المالية.

غير  0.99 2.37 12 47 / 16 3 التكرار

النسبة ممتـز

% 

20.5 60.3 5.1 10.3 3.8 

تفصح المؤسسة عف استرجاعات في  -7

ير خسائر قيمة التثبيتات كاألصكؿ األخرل غ

 الجارية.

غير  1.18 2.25 19 34 14 58 53 التكرار

النسبة  ممتـز 

% 

7.6 5.1 3.8 10.3 3.8 

تفصح المؤسسة عف كجكد قيكد عمى  -8
 ممكية األصؿ أك رىكنات.

 محايد 1.38 3.14 20 4 4 45 5 التكرار

النسبة 
% 

6.4 57.7 5.1 5.1 25.6 

ة تفصح المؤسسة عف تاريخ تنفيذ إعاد -9
 تقييـ التثبيتات.

 ممتـز 5.94 3.89 6 / 4 54 14 التكرار

النسبة

% 

/ 69.2 5.1 17.9 7.7 

تفصح المؤسسة عف األساس المستخدـ  -15

) طريقة التكمفة،     إلعادة تقييـ التثبيتات

 طريقة إعادة التقييـ(.

 محايد 1.22 3.17 14 10 2 52 / التكرار

النسبة

% 

/ 66.7 2.6 19.8 17.9 

تفصح المؤسسة عف المبمغ اإلجمالي  -11
عف األصكؿ الميتمكة بالكامؿ كالتي ما تزاؿ 

 قيد االستخداـ.

 محايد 1.12 3.35 8 14 / 54 2 التكرار

النسبة
% 

2.6 69.2 / 17.9 

 

10.3 

 ممتـز 1.13 3.42   المتكسط العاـ 

  SPSS مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج المصدر : 
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" اإلفصاح عف المعمكمات  الرابع محكرالنتائج نحك  عينة الدراسة اتجاهيتضح مف الجدكؿ أف     

مما يدؿ عمى التزاـ مختمؼ  األخيرة،التزاـ مختمؼ المؤسسات بيذه تميؿ نحك في الممحؽ" 

المؤسسات االقتصادية بقكاعد النظاـ المحاسبي المالي في معالجة التثبيتات فيما يخص 

 :النتائج التاليةالمحكر أظيرت  فالمعالجة اإلحصائية ليذا اح عف المعمكمات في الممحؽ،باإلفص

تفصح المؤسسة عف مدة نفعية التثبيتات أك معدالت "  التزاـ اتجاه العبارة أبدل أفراد العينة 

، كما أبدل (1.28)  معيارم ك انحراؼ  (4.51) " بمتكسط حسابياإلىتالؾ الخاصة بيا.

  العبارة  اتجاه التزاـ  المبحكثيف

) الخطي، المتزايد، المتناقص، كحدات  تفصح المؤسسة عف طريقة اإلىتالؾ المستخدمة" 

 (.1.25)  انحراؼ معيارم ك (3.82)" بمتكسط حسابي اإلنتاج(.

تفصح المؤسسة عف الزيادات في قيمة التثبيتات خالؿ السنة المالية)حيازة، "  جاء في العبارة    

 .(1.59)  انحراؼ معيارم ك (4.53)  بمتكسط حسابيالتزاـ  " إجابة  إنشاء(إسياـ، 

تفصح المؤسسة عف االنخفاضات الحاصمة في  عمى العبارة " االلتزاـكقد أظير المبحكثيف    

التثبيتات خالؿ السنة المالية مف خالؿ: عمميات البيع، عمميات االنفصاؿ، عممية الكضع خارج 

 (.5.88( كانحراؼ معيارم قدره ) 3.96ابي قدره  ) بمتكسط حس  "الخدمة

تفصح المؤسسة عف إىتالؾ التثبيتات خالؿ السنة  االلتزاـ اتجاه العبارة "المبحكثيف كما أبدل     

( ك انحراؼ 3.75،  بمتكسط حسابي )  "المالية كتطكراتيا) الزيادة كاالنخفاض في المخصصات

 (.1.15معيارم ) 
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تفصح المؤسسة عف خسائر انخفاض قيمة  عمى العبارة "االلتزاـ ثيف كقد أظير المبحك    

( كانحراؼ 3.83" ، بمتكسط حسابي ) التثبيتات المعترؼ بيا في قائمة الدخؿ خالؿ السنة المالية

 .(5.99معيارم ) 

تفصح المؤسسة عف استرجاعات في خسائر  عمى العبارة " االلتزاـ التاـكقد أظير المبحكثيف     

( كانحراؼ معيارم ) 4.41"، بمتكسط حسابي )التثبيتات كاألصكؿ األخرل غير الجارية قيمة

1.18.) 

الحياد  إجابة ،"تفصح المؤسسة عف كجكد قيكد عمى ممكية األصؿ أك رىكناتجاء في العبارة "     

 "ةبار اتجاه الع الحياد ، كقد أبدل أفراد العينة (1.38) كانحراؼ معيارم  (3.14) بمتكسط حسابي 

كانحراؼ  (3.35قدر بػ )  بمتكسط حسابي"، تفصح المؤسسة عف تاريخ تنفيذ إعادة تقييـ التثبيتات

 .(1.53قدر بػ )  معيارم

تفصح المؤسسة عف األساس المستخدـ إلعادة تقييـ "  كأبدل المبحكثيف الحياد عمى عبارة    

)  كانحراؼ معيارم (3.17)  تكسط حسابيبم ، ") طريقة التكمفة، طريقة إعادة التقييـ(   التثبيتات

تفصح المؤسسة عف المبمغ اإلجمالي عف  عمى العبارة " الحياد، كقد أظير المبحكثيف (1.28

( كانحراؼ 3.35، بمتكسط حسابي ) "األصكؿ الميتمكة بالكامؿ كالتي ما تزاؿ قيد االستخداـ

 (.1.12معيارم ) 
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الصعكبات التي تحد مف االلتزاـ لثالثة "تحميؿ نتائج المجمكعة ا :المطمب الخامس

 "بقكاعد النظاـ المحاسبي المالي في معالجة التثبيتات

فقرات التي نرل أنيا تمثؿ صعكبات تعيؽ االلتزاـ بتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي  6أدرجنا     

النتائج  في معالجة التثبيتات، كىذا بغية معرفة آراء أفراد عينة الدراسة بيا، حيث تـ تمخيص

 (   كما يمي:25-3كتحميميا في الجدكؿ رقـ )

الصعكبات التي تحد مف االلتزاـ بقكاعد النظاـ " الجزء المتعمؽ بػنتائج  (:21-3الجدكؿ رقـ )

 "المحاسبي المالي في معالجة التثبيتات

مكافؽ  المقياس عبارات المحكر الخامس
 بشدة

غير  محايد مكافؽ
 مكافؽ

غير 
مكافؽ 
 بشدة

سط المتك 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

االتجاه 
العاـ 
 لمعينة

نقص التككيف كالتأىيؿ في اإلطارات  -1

المحاسبية في المؤسسة في مجاؿ النظاـ 

 المحاسبي المالي.

مكافؽ  0.93 4.35 / 8 1 24 45 التكرار

النسبة بشدة

% 

57.7 30.8 1.3 10.3 / 

عدـ تماشي القكانيف الضريبية مع  - 2

 ات النظاـ المحاسبي المالي.متطمب

مكافؽ  0.84 4.57 2 2 / 19 55 التكرار

النسبة  بشدة

% 

70.5 24.4 / 2.6 2.6 

غياب سكؽ نشط تؤخذ أسعاره كمرجع  -3

 لعممية التقييـ.

مكافؽ  0.54 4.69 / / 3 18 57 التكرار

النسبة  بشدة

% 

73.1

1 

23.1 3.8 / / 

مجاؿ  غياب مكاتب خبرة متخصصة في -4

 .تقييـ التثبيتات

مكافؽ  0.93 4.46 2 3 3 19 51 التكرار 

 2.6 3.8 3.8 24.4 65.4النسبة  بشدة
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% 

مكانياتيا، يجعؿ تطبيؽ  -5 حجـ المؤسسة كا 

النظاـ المحاسبي المالي يثقؿ كاىميا 

 بالتكاليؼ.

مكافؽ  5.83 4.44 1 3 2 26 46 التكرار 

النسبة  بشدة

% 

59 33.3 2.6 3.8 1.3 

يكتنؼ النظاـ المحاسبي المالي  -6

الغمكض، كليس ىناؾ مذكرات منيجية 

بالشكؿ الكافي مدعمة بأمثمة كتطبيقات تشرح 

 ذلؾ.

 محايد 1.12 2.75 15 29 18 16 5 التكرار

النسبة

% 

6.4 25.5 23.1 37.2 12.8 

     SPSS مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج المصدر :

نقص التككيف كالتأىيؿ في اإلطارات المحاسبية " المكافقة بشدة اتجاه العبارة دل أفراد العينة أب    

)  معيارم ك انحراؼ (،4.35) بمتكسط حسابي "،في المؤسسة في مجاؿ النظاـ المحاسبي المالي

ع عدـ تماشي القكانيف الضريبية مالعبارة " اتجاه المكافقة بشدةكما أبدل المبحكثيف (، 5.93

(، حيث 5.84معيارم ) كانحراؼ  (4.57)     بمتكسط حسابي ،"متطمبات النظاـ المحاسبي المالي

أف تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي يتطمب استقاللية القانكف المحاسبي عف القانكف الجبائي، 

بي كبالتالي ضركرة إجراء تغييرات في النصكص الجبائية لتككف متكافقة مع أحكاـ النظاـ المحاس

المالي، كيمكف القكؿ بأف القكانيف الداعمة لتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي منيا القكانيف الجبائية ال 

 تزاؿ غائبة.

مكافؽ بشدة إجابة  "غياب سكؽ نشط تؤخذ أسعاره كمرجع لعممية التقييـجاء في العبارة "     

اتجاه  المكافقة بشدةالعينة ، كقد أبدل أفراد (5.54م )كانحراؼ معيار  (،4.69) بمتكسط حسابي

 ك (4.46) بمتكسط حسابي ،غياب مكاتب خبرة متخصصة في مجاؿ تقييـ التثبيتات" "ة العبار 

 .(5.93)  انحراؼ معيارم
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مكانياتيا، تجعؿ تطبيؽ  عمى العبارة "مكافقة بشدة ال كقد أظير المبحكثيف     حجـ المؤسسة كا 

  (، ك انحراؼ معيارم 4.44، بمتكسط حسابي ) تكاليؼ"النظاـ المحاسبي المالي يثقؿ كاىميا بال

(، حيث نجد أف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة تشكؿ أغمبية النسيج المؤسساتي عمى 5.83)

مستكل االقتصاد الكطني، كىي مؤسسات ال تزاؿ في أطكارىا األكلى، كبالتالي يجب مراعاة طبيعة 

ا ىذه المؤسسات ك حجـ التكاليؼ الذم تتحممو، مقارنة اإلمكانيات المالية كالمادية التي تمتاز بي

بالفكائد المتكقعة مف تطبيؽ النظاـ، ىذا ما أخذ بو مجمس معايير المحاسبة الدكلية الذم راعى 

 IFRS )خصائص ىذه المؤسسات بإصداره المعيار الخاص بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة

FOR SMES) . 

يكتنؼ النظاـ المحاسبي المالي الغمكض، كليس  جاه العبارة "اتالحياد المبحكثيف كما أبدل    

بمتكسط حسابي قدر بػ  "ىناؾ مذكرات منيجية بالشكؿ الكافي مدعمة بأمثمة كتطبيقات تشرح ذلؾ

 (.1.12( كانحراؼ معيارم قدر بػ) 2.75)

المحاسبي ىذا كقد ترؾ السؤاؿ الخاص بالصعكبات التي تحد مف االلتزاـ بتطبيؽ قكاعد النظاـ   

المالي مفتكح، بغية فتح المجاؿ ألفراد عينة الدراسة، لذكر بعض الصعكبات األخرل التي يركف 

 أنيا تعيؽ االلتزاـ بتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي، كفيما يمي ذكر ألىـ الصعكبات األخرل:

( في المؤسسات، كنقص الخبراء في مجاؿ استخداـ SIعدـ جدكل النظاـ ألمعمكماتي ) -

 لكمبيكتر كاالنترنيت؛ا

الثقافة السائدة في المؤسسات ترتكز عمى سير الحسابات كليس عمى الجكانب الفنية كالعممية  -

 لممحاسبة؛

 عدـ كجكد الكفاءات خاصة بالميداف التي تؤدم إلى تطكير النظاـ المحاسبي المالي؛ -
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 بعض المؤسسات ال تكلي األىمية الكافية لمتثبيتات؛ -

صحاب  القرار في التطبيؽ الفعمي لقكاعد النظاـ المحاسبي المالي في عدـ كجكد إرادة أل -

 معالجة التثبيتات؛

 عدـ تكفر سكؽ ) بكرصة( يمكف مف خالليا تحديد أسعار التثبيتات عند عممية التقييـ. -

كما قد بادر أفراد عينة الدراسة إلى اقتراح بعض اإلجراءات التي يركف مف شأنيا زيادة االلتزاـ     

طبيؽ قكاعد النظاـ المحاسبي المالي في المعالجة الخاصة بالتثبيتات، نمخص أىميا في النقاط بت

 التالية:  

تطكير الكفاءات المينية في مجاؿ الخبرة المتخصصة، باإلضافة إلى ذلؾ منح امتيازات جبائية  - 

 بالنسبة لممؤسسات  التي تقـك بإعادة تقييـ تثبيتاتيا في نياية كؿ سنة؛

االلتزاـ بتطبيؽ النظاـ المحاسبي  يتطمب تييئة المناخ المناسب لذلؾ  سكاء داخؿ المؤسسة أك   -

 خارجيا )المسيريف كمتخذم القرارات كالدكلة(؛

تحييف النظاـ المحاسبي المالي بما يتكافؽ مع التعديالت في المعايير المحاسبية الدكلية  -

 كاإلصدارات األخيرة ليا؛ 

كيف المكرد البشرم، الذم يتمكف مف النظاـ ألمعمكماتي بالمؤسسات، كيتمكف في التركيز عمى تك -

 نفس الكقت مف القكاعد المحاسبية ككذا مف النظاـ المحاسبي المالي؛

إسيامات المراجعيف الخارجييف ) محافظي الحسابات( مف خالؿ فرض عمى المؤسسات بتطبيؽ  -

 الجة المحاسبية لمتثبيتات؛قكاعد النظاـ المحاسبي لمالي بالخصكص المع

 تكفير سكؽ نشطة أك مجمكعة خبراء يمكف الرجكع إلييـ عند إعادة تقييـ التثبيتات؛   -
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 فرض التطبيؽ مف طرؼ المراجعيف الخارجييف عند المصادقة عمى الحسابات السنكية؛  -

 إصدار مذكرات دكرية يمكف الرجكع إلييا كمرجع عند الحاجة؛ -

 كالمستمر لإلطار المحاسبي في مجاؿ النظاـ المحاسبي المالي؛التككيف الجيد  -

 التكافؽ بيف النظاـ الضريبي كمتطمبات النظاـ المحاسبي المالي؛ -

حاجة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة إلى متطمبات محاسبية بسيطة، كبالتالي يجب كضع  -

 لمؤسسة الصغيرة كالمتكسطة؛                                                            إستراتيجية لتبسيط النظاـ المحاسبي المالي بما يناسب كخصائص ا

 إصدار تعميمات مف طرؼ السمطة تكجب تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي. -
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 خالصة الفصؿ:

سسات تـ في ىذا الفصؿ كمف خالؿ الدراسة الميدانية التي أجريت عمى عينة مف المؤ       

االقتصادية الجزائرية،  اختبار الفرضية المتعمقة بالتزاـ المؤسسات االقتصادية الجزائرية بتطبيؽ 

قكاعد النظاـ المحاسبي المالي في معالجة التثبيتات مف حيث االعتراؼ، التقييـ المبدئي، التقييـ 

المحاسبي المالي  الالحؽ كاإلفصاح، كفرضية أنو تكجد صعكبات تحد مف التطبيؽ السميـ لمنظاـ

 في المؤسسات االقتصادية الجزائرية، كما يمكف استخالصو مف الدراسة الميدانية ىك:

أظيرت نتائج المحكر األكؿ "بيانات االعتراؼ بالتثبيتات" االتجاه نحك التزاـ المؤسسات  -

 المشكمة لعينة الدراسة بيذه األخيرة؛

متثبيتات" االتجاه نحك التزاـ المؤسسات أظيرت نتائج المحكر الثاني" التقييـ المبدئي ل -

 المشكمة لعينة الدراسة بيذه األخيرة؛

أظيرت نتائج المحكر الثالث " التقييـ الالحؽ لمتثبيتات" االتجاه نحك عدـ التزاـ مختمؼ  -

 المؤسسات المشكمة لعينة الدراسة بيذه األخيرة؛

ممحؽ" االتجاه نحك التزاـ أظيرت نتائج المحكر الرابع " اإلفصاح عف المعمكمات في ال -

 مختمؼ المؤسسات المشكمة لعينة الدراسة بيذه األخيرة؛

كما عبر غالبية المستجكبيف مف أفراد عينة الدراسة بالمكافقة عمى أنو تكجد صعكبات تحد  -

 -مف التطبيؽ السميـ لمنظاـ المحاسبي المالي في معالجة التثبيتات، كانت أىميا:

  ؛ه كمرجع لعممية التقييـغياب سكؽ نشط تؤخذ أسعار 

 ؛عدـ تماشي القكانيف الضريبية مع متطمبات النظاـ المحاسبي المالي 

 .غياب مكاتب خبرة متخصصة في مجاؿ تقييـ التثبيتات 
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كما بادر أفراد عينة الدراسة إلى اقتراح بعض اإلجراءات التي مف شأنيا زيادة المؤسسات  -

.يسبي المالالجزائرية  االلتزاـ بتطبيؽ النظاـ المحا



 

  

 

 

 
ةػػاتمػػالخ
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 اتمةػػالخ

حاكلنا مف خالؿ ىذه الدراسة كبطرحنا إلشكالية " ما مدل إلماـ النظاـ المحاسبي المالي بما    

تضمنتو المعػايير المحاسبية الدكلية في معالجة التثبيتات؟ كىؿ المؤسسات االقتصادية الجزائرية 

لمالي في معالجة تثبيتاتيا؟، اإللماـ بجميع جكانب تمتـز بتطبيؽ ما جاء بو النظاـ المحاسبي ا

المكضكع مف خالؿ تطرقنا في جانبو النظرم إلى كؿ المفاىيـ كالمصطمحات الخاصة بالتكافؽ 

المحاسبي الدكلي بغية معرفة ما ىي أىمية التكافؽ المحاسبي الدكلي كما مكانة النظاـ المحاسبي 

عالجة المحاسبية لمتثبيتات بيف المعايير المحاسبية المالي مف ىذا التكافؽ، كمف ثـ عرض الم

الدكلية كالنظاـ المحاسبي المالي بغية معرفة مدل تكافؽ ىذه األخيرة مع معايير المحاسبة الدكلية 

في معالجة التثبيتات، أما في الجانب العممي لمدراسة قد تـ تصميـ استبياف شمؿ عينة مف 

ية الكقكؼ عند مدل التزاـ ىذه المؤسسات بتطبيؽ قكاعد النظاـ المؤسسات االقتصادية الجزائرية، بغ

المحاسبي المالي في معالجة التثبيتات، ككذا الكقكؼ عند أىـ الصعكبات كالعكائؽ التي تحد مف 

االلتزاـ بتطبيؽ قكاعد النظاـ المحاسبي المالي في معالجة التثبيتات، كفي األخير سيتـ اختبار 

 المتكصؿ إلييا مف ىذه الدراسة، ك اقتراح بعض التكصيات. الفرضيات كعرض لمنتائج 

 أكال: إختبار فرضيات الدراسة:

انطالقا مف اإلشكالية كاألسئمة الفرعية المطركحة كضعنا عدة فرضيات، كبعد اختبارىا تكصمنا 

 إلى:

  :ية جاء التكافؽ المحاسبي الدكلي لمحد مف االختالفات بيف األنظمة المحاسبالفرضية األكلى

الفصؿ األكؿ، مف خالؿ  فيالمختمفة كجعميا متقاربة فيما بينيا، ىذه الفرضية تـ تأكيدىا 
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التطرؽ إلى مفيكـ التكافؽ المحاسبي الدكلي كمبرراتو ككذا مزاياه كأىـ المنظمات المينية التي 

كانت تنشط عمى المستكل المحمي كالمستكل الدكلي مف أجؿ الحد مف االختالفات المحاسبية 

بيف األنظمة المحاسبية المختمفة بيف الدكؿ، حتى تضمف قابمية المقارنة الدكلية لمقكائـ المالية، 

زالة أحد أىـ معكقات تدفؽ االستثمارات الدكلية كزيادة درجة الثقة في التقارير المالية لدل  كا 

 قكائـ المالية. مف الماؿ كالكقت الذم ينفؽ في تكحيد ال ؿالمستثمريف، ىذا باإلضافة إلى تكفير ك

 يتكافؽ النظاـ المحاسبي المالي إلى حد كبير مع المعايير المحاسبية الدكلية، الثانية الفرضية :

إال أنو ال يكاكب التغيرات التي تحصؿ عمى مستكل المعايير المحاسبية الدكلية، ىذه الفرضية 

عايير المحاسبية الدكلية ، إف أىـ ما يميز المتـ تأكيدىا مف خالؿ العرض النظرم لمفصؿ الثاني

المركنة كقابمية التعديؿ كالتغيير استجابة لمتغيرات البيئية، فإصدار المعايير كتحديثيا عبارة عف 

عممية مستمرة تستجيب لمستجدات ساحة األعماؿ في البيئة الدكلية كتكاكب التطكرات كالتغيرات 

نيا، حيث أف اليدؼ األساسي مف عمى الساحة االقتصادية باعتبار المحاسبة جزء ال يتجزأ م

كراء التعديؿ كالتغيير الدائـ لممعايير المحاسبية الدكلية ىك االرتقاء بمستكل اإلفصاح في 

التقارير المالية كزيادة المكثكقية كالدقة في المعمكمات المالية، كالنظاـ المحاسبي المالي يتكافؽ ك 

ر المستمر الذم تشيده المعايير المحاسبية المرجع المحاسبي الدكلي إال أنو ال يكاكب التطك 

 الدكلية.

 تمتـز المؤسسات الجزائرية بتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في معالجة الفرضية الثالثة :

 تثبيتاتيا، كتـ تقسيـ ىذه الفرضية الرئيسية إلى الفرضيات الفرعية التالية: 

لجزائرية بتطبيؽ النظاـ المحاسبي الفرضية الفرعية األكلى: تمتـز المؤسسات االقتصادية ا  -

المالي في معالجة تثبيتاتيا مف حيث االعتراؼ، تـ تأكيد ىذه الفرضية، حيث أظيرت 
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الدراسة الميدانية أف المؤسسات االقتصادية الجزائرية تمتـز بتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي 

 حسابات؛في معالجة تثبيتاتيا مف حيث االعتراؼ بيا أك شركط اإلدراج في ال

الفرضية الفرعية الثانية: تمتـز المؤسسات االقتصادية الجزائرية بتطبيؽ النظاـ المحاسبي   -

المالي في معالجة تثبيتاتيا مف حيث التقييـ المبدئي، فرضية تـ تأكيدىا أيضا مف خالؿ 

 الدراسة الميدانية التي أجريت عمى عينة مف المؤسسات االقتصادية الجزائرية؛

لفرعية الثالثة: تمتـز المؤسسات االقتصادية الجزائرية بتطبيؽ النظاـ المحاسبي الفرضية ا  -

المالي في معالجة تثبيتاتيا مف حيث التقييـ الالحؽ فرضية تـ نفييا مف خالؿ الدراسة 

 الميدانية التي أجريت عمى عينة المؤسسات االقتصادية الجزائرية؛

االقتصادية الجزائرية بتطبيؽ النظاـ المحاسبي  الفرضية الفرعية الرابعة: تمتـز المؤسسات  -

المالي في معالجة تثبيتاتيا مف حيث اإلفصاح، فرضية تـ تأكيدىا ىي أيضا، كذلؾ مف 

 خالؿ الدراسة الميدانية التي أجريت عمى عينة المؤسسات االقتصادية الجزائرية؛

 محاسبي المالي في معالجة : تكجد صعكبات تحد مف التطبيؽ السميـ النظاـ الالرابعة الفرضية

التثبيتات، ىذه الفرضية تـ تأكيدىا مف خالؿ الدراسة الميدانية التي أجريت عمى عينة المؤسسات 

االقتصادية الجزائرية، حيث أف أىـ الصعكبات التي تحد مف التطبيؽ السميـ لمنظاـ المحاسبي 

طرؼ المستجكبيف مف عينة الدراسة المالي في معالجة التثبيتات كالتي حظيت بالمكافقة التامة مف 

شممت: عدـ تماشي القكانيف الضريبية مع متطمبات النظاـ المحاسبي المالي، غياب سكؽ نشط 

 تؤخذ أسعاره كمرجع لعممية التقييـ ككذا غياب مكاتب خبرة متخصصة في مجاؿ تقييـ التثبيتات.
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 ثانيا: نتائج الدراسة  

 التكصؿ إلييا مف خالؿ دراستنا ليذا المكضكع كما يمي: يمكف تمخيص أىـ النتائج التي تـ

  :مف خالؿ العرض النظرم لمدراسة يمكننا أف نستخمص النتائج التالية:نتائج الجانب النظرم 

يعمؿ التكافؽ المحاسبي الدكلي لمحد مف االختالفات بيف الممارسات المحاسبية بيف الدكؿ  -

، ك ت في شكؿ مناسب يمكف فيمو كتفسيره دكلياالمختمفة، كىذا ليمكف مف تكصيؿ المعمكما

زالة أحد أىـ معكقات تدفؽ االستثمارات  حتى تضمف قابمية المقارنة الدكلية لمقكائـ المالية، كا 

الدكلية كزيادة درجة الثقة في التقارير المالية لدل المستثمريف، باإلضافة إلى تكفير كؿ مف 

 ـ المالية؛الماؿ كالكقت الذم ينفؽ في تكحيد القكائ

مف بيف أىـ المنظمات المينية التي سعت  (IASC)اعتبرت لجنة معايير المحاسبة الدكلية  -

إصدار معايير تمبي حاجة جميع مستخدمي المعمكمات لتحقيؽ التكافؽ المحاسبي الدكلي ب

بمجمس معايير المحاسبة  2551، كالتي أعيد ىيكمتيا سنة المالية في مختمؼ دكؿ العالـ

 ؛(IASB) الدكلية

تتميز المعايير المحاسبية الدكلية بالمركنة كقابمية التعديؿ كالتغيير استجابة لمتغيرات البيئية،  -

فإصدار المعايير كتحديثيا عبارة عف عممية مستمرة تستجيب لمستجدات ساحة األعماؿ في 

اسي مف لدكلية، كتكاكب التطكرات كالتغيرات عمى الساحة االقتصادية، كاليدؼ األساالبيئة 

كراء التعديؿ كالتغيير الدائـ لممعايير المحاسبية الدكلية ىك االرتقاء بمستكل اإلفصاح في 

 التقارير المالية كزيادة المكثكقية كالدقة في المعمكمات المالية؛ 
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، كذلؾ 2515جاء النظاـ المحاسبي المالي كثمرة لإلصالح المحاسبي في الجزائر في سنة   -

يات االقتصادية الحديثة كليحقؽ المنافع المنتظرة لالقتصاد الكطني، ليتضمف كيساير التكج

 الذم يعتمد حاليا عمى آلية السكؽ؛

يتكافؽ النظاـ المحاسبي المالي مع المعايير المحاسبية الدكلية إلى حد كبير في معالجة    -

 التثبيتات؛

معايير المحاسبة ىناؾ فجكة بيف إعداد النظاـ المحاسبي المالي كالتطكرات الالحقة في  -

 الدكلية؛

  :أما فيما يخص النتائج التي استخمصت مف الدراسة الميدانية كالتي نتائج الدراسة الميدانية

 المؤسسات االقتصادية الجزائرية فيي: شممت عينة مف

تمتـز المؤسسات االقتصادية الجزائرية بتطبيؽ قكاعد النظاـ المحاسبي المالي فيما يخص بيانات  -

 ؼ بالتثبيتات؛االعترا

تمتـز المؤسسات االقتصادية الجزائرية بتطبيؽ قكاعد النظاـ المحاسبي المالي فيما يخص التقييـ  -

 المبدئي لمتثبيتات؛

ال تمتـز المؤسسات االقتصادية الجزائرية بتطبيؽ قكاعد النظاـ المحاسبي المالي فيما يخص  -

 التقييـ الالحؽ لمتثبيتات؛

قتصادية الجزائرية بتطبيؽ قكاعد النظاـ المحاسبي المالي فيما يخص تمتـز المؤسسات اال  -

 اإلفصاحات الخاصة بالتثبيتات؛
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ىناؾ العديد مف الصعكبات التي تحد مف التزاـ المؤسسات االقتصادية الجزائرية بتطبيؽ قكاعد  -

ا حسب أىميتيا النظاـ المحاسبي المالي في معالجة تثبيتاتيا، كيمكف ترتيب ىذه الصعكبات تنازلي

 عمى النحك التالي:

 غياب سكؽ نشط تؤخذ أسعاره كمرجع لعممية التقييـ؛ 

 عدـ تماشي القكانيف الضريبية مع متطمبات النظاـ المحاسبي المالي؛ 

 غياب مكاتب خبرة متخصصة في مجاؿ تقييـ  التثبيتات؛ 

 مكانياتيا تجعؿ تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي يثقؿ كا  ىميا بالتكاليؼ؛حجـ المؤسسة كا 

   نقص التككيف كالتأىيؿ في اإلطارات المحاسبية في المؤسسة في مجاؿ النظاـ المحاسبي

 المالي.

 ثالثا: االقتراحات 

مف خالؿ دراستنا ليذا المكضكع كالتعمؽ في مختمؼ جكانبو يمكننا كضع بعض المقترحات     

اـ المحاسبي المالي ككاقع بيئة المؤسسات التي يمكف أف تساىـ في التكفيؽ بيف مفاىيـ كأىداؼ النظ

 االقتصادية الجزائرية، كالتي نكردىا عمى النحك التالي:

  تكسيع دائرة التككيف لتشمؿ كافة المعنييف بتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي كالمعايير المحاسبية

 الدكلية خاصة األكاديمييف كالمككنيف كالمسيريف لممؤسسات االقتصادية؛

  المراجعيف الخارجييف ) محافظي الحسابات( مف خالؿ فرض عمى المؤسسات إسيامات

بتطبيؽ قكاعد النظاـ المحاسبي المالي بخصكص المعالجة المحاسبية لمتثبيتات عند المصادقة 

 عمى الحسابات السنكية؛ 

 ة؛منح امتيازات جبائية بالنسبة لممؤسسات  التي تقكـ بإعادة تقييـ تثبيتاتيا في نياية كؿ سن 

  التكافؽ بيف النظاـ الضريبي كمتطمبات النظاـ المحاسبي المالي؛ 
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 العمؿ عمى تفعيؿ كتنشيط السكؽ المالي في الجزائر؛ 

   اعتماد مكاتب خبرة متخصصة في مجاؿ تقييـ التثبيتات؛ 

  استحداث ىيئة كطنية متخصصة في تفسير كتكضيح مختمؼ اإلشكاالت كاالختالفات

رح مف طرؼ األطراؼ ذكم العالقة بتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي، )التباينات( التي قد تط

 ككضع دالئؿ استرشادية تفسيرية لرفع أم لبس يعترض التطبيؽ السميـ ليذا النظاـ؛ 

 إصدار مذكرات دكرية يمكف الرجكع إلييا كمرجع عند الحاجة؛  

 ر المحاسبية الدكلية تحييف النظاـ المحاسبي المالي بما يتكافؽ مع التعديالت في المعايي

 كاإلصدارات األخيرة ليا؛                                                         

  ضركرة إعادة صياغة النظاـ المحاسبي المالي بما يتكافؽ مع حجـ كشكؿ غالبية المؤسسات

تكسطة االقتصادية الجزائرية، أك عمى األقؿ إيجاد محاسبة خاصة بالمؤسسات الصغيرة كالم

كتمؾ التي استحدثيا النظاـ المحاسبي المالي لممؤسسات المصغرة، خاصة إذا عممنا أف مجمس 

معايير المحاسبة الدكلية قد أصدر المعيار الدكلي إلعداد التقارير المالية الخاص بيذا النكع 

 مف المؤسسات؛ 

 اكلة تغيير ضركرة نشر الكعي المحاسبي، كذلؾ بالتقرب مف المؤسسات االقتصادية كمح

 نظرتيا النمطية الراسخة عف ككف المحاسبة كسيمة لمتخمص مف االلتزامات الجبائية.

 رابعا: آفاؽ الدراسة

كفي الختاـ نقترح بعض المكاضيع لمبحث كالتي ليا عالقة بمكضكع الدراسة كالتي نكصي بيا 

 مستقبال:

 ية؛المحاسبة عف األدكات المالية في ظؿ المعايير المحاسبية الدكل 
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 تقييـ تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في ظؿ البيئة االقتصادية الجزائرية؛ 

  كاقع تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة؛ 

  إمكانية تحييف النظاـ المحاسبي المالي كفؽ المعيار الدكلي لمتقارير المالية لممؤسسات

 الصغيرة كالمتكسطة؛

 زائر بيف مستجدات النظاـ المحاسبي المالي كالمتطمبات الجبائيةالمحاسبة في الج. 
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 أسماء محكمي االستبياف: قائمة 11الممحؽ رقـ 

0 2جامعة البميدة  الدكتكر يخمؼ عبد الرزاؽ 

 األستاذ الدكتكر عمكرة جماؿ   22جامعة البميدة

 الدكتكر بكحديدة محمد المدرسة العميا لمتجارة

22 جامعة البميدة  األستاذ بكشناؼ عمار 

22 جامعة البميدة  األستاذ شعيب حمزة 
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 ستبياف بالمغة العربية: اال12الممحؽ رقـ 

 يػػث العممػػي كالبحػػـ العالػػكزارة التعمي

 -2البميدة -ة ػعػجام

 التسيير كعمـك التجارية كالعمـك االقتصادية العمـك كمية

 التجارية العمـك قسـ:

 تخصص: محاسبة كتدقيؽ

 استبياف استمارة

 :كبعد طيبة تحية

لتكافؽ المحاسبي بيف النظاـ المحاسبي المالي ا" مكضكع في الماجستير تحضيرا إلتماـ رسالة  

دراسة حالة عينة مف المؤسسات االقتصادية -كمعايير المحاسبة الدكلية في معالجة التثبيتات

تسعى الباحثة مف خالؿ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل التزاـ المؤسسات بتطبيؽ  ،"-الجزائرية

ة تثبيتاتيا، ككذا المشاكؿ التي تعترضيا كتقؼ عائؽ ما جاء بو النظاـ المحاسبي المالي في معالج

 آرائكـ عمى الحصكؿ بيدؼ االستبياف ىذا أيديكـ بيف أضع أفأماـ التطبيؽ السميـ لمنظاـ، لذا يسرني 

 .تساؤالت مف تضمنو ما حكؿ كمقترحاتكـ

 نخرج حتى المساعدة منكـ نرجك لذلؾ البحث، مف جزءا يعتبر االستبياف ىذا بأف عمما أحيطكـ ك  

 البحث ألغراض إالَ  تستخدـ لف ك التامة بالسرية ستحظى إجابتكـ أف عمما شكؿ أحسف في البحث ىذا

إف رغبتـ في  البحث ىذا نتائج عمى كـمعأط أف سركرم دكاعي لمف بأنو أعممكـ كما، فقط العممي

 ذلؾ.

 .ثػػػالبح اىذ في ـػػاىمتكػكمس ـػػػتعاكنك عمى اػػمسبق شكركـأ األخير كفي       

  أماـ الخانة المناسبة لكؿ سؤاؿ.×( تتـ اإلجابة بكضع عالمة)مالحظة: 
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 المجمكعة األكلى: معمكمات عف المؤسسة كالمكظؼ

 22………………………… …)الكالية(: .المكاف..............................:.......اسـ المؤسسة-1

 مختمطالشكؿ القانكني لممؤسسة: عمكمي      خاص       -9

 القطاع الذم تنتمي إليو المؤسسة: صناعي      تجارم     خدمي-5

 متكسطة        كبيرة  صغيرة     حجـ المؤسسة:-4

 مدة مزاكلة المؤسسة لنشاطيا:-3

 سنة99سنة       أكثر مف 99-11سنكات      مف 19-3مف           سنكات 3أقؿ مف  

 محاسب خارجي          محاسب داخمي يتـ مسؾ المحاسبة مف طرؼ: -6

 سنكات 19أكثر مف     سنكات19 -6مف      سنكات3 -مف سنة     األقدمية: أقؿ مف سنة-

 الثانية: مدل التزاـ المؤسسة بقكاعد النظاـ المحاسبي المالي في معالجة تثبيتاتيا.  المجمكعة

 ممتزمة  الفػػػػػقػػػػػرة الرقـ

 تماما

 محايدة ممتزمة
)غير 
 1معنية(

غير 
 2ممتزمة

غير 
ممتزمة 
 تماما

 المحكر األكؿ: بيانات االعتراؼ بالتثبيتات

 يتـ االعتراؼ بالتثبيتات عندما يككف: -1

مف المحتمؿ أف تحقؽ منافع اقتصادية  -

       

                                                           
1
  .في خانة محايد فقط إذا كانت المؤسسة غير معنية بالعممية×( يتـ كضع عالمة)  
. 7يمكنؾ لك تفضمت كذكرت الصعكبات التي حالت دكف التزاـ المؤسسة بتطبيؽ ذلؾ في الصفحة  خانة غير ممتـزإذا اخترت   2
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 مستقبمية.

مف الممكف قياس تكمفتيا بصكرة  -

 صادقة.

تعتبر العناصر ذات القيمة الضعيفة  -2

دج (كما لك كانت 592999لمحددة بػػ )كا

مستيمكة تماما في السنة المالية التي تـ 

استخداميا فييا، ك ال تسجؿ في الحسابات 

 في شكؿ تثبيتات. 

     

تدرج قطع الغيار في الحسابات في شكؿ  -3

تثبيتات إذا كاف استعماليا مرتبط بتثبيتات 

عينية أخرل ككانت المؤسسة تعـز 

 ر مف سنة مالية كاحدة.استخداميا ألكث

     

لك كانت عناصر  كماتعالج مككنات أصؿ  -4

منفصمة، إذا كانت مدد االنتفاع بيا 

مختمفة، أك كانت تكفر منافع اقتصادية 

حسب كتيرة مختمفة، مع إمكانية التفكيؾ 

 كمعرفة كؿ جزء عمى حدل. 

     

تعتبر األصكؿ المرتبطة بالبيئة كباألمف  -5

ة إذا كانت تسمح برفع المنافع تثبيتات عيني

االقتصادية المستقبمية ألصكؿ أخرل مقارنة 

إلى ما كاف يمكف الحصكؿ عميو في حالة 

 عدـ اكتسابيا.
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تدرج عقكد إيجار التمكيؿ في شكؿ    -6

 تثبيتات عينية إذا كانت:

مبمغ البيع في حاؿ رفع خيار الشراء  -

لقيمة )تحكيؿ الممكية( يككف أقؿ بكثير مف ا

 السكقية.

مدة اإليجار تغطي الجزء األكبر مف مدة  -

 منفعة األصؿ. 

ممكية األصؿ محكلة إلى المستأجر بعد  -

انقضاء مدة اإليجار    ) شرط ضركرم 

 غير كافي(.

     

يتـ إدراج التثبيتات المادية كالمعنكية  -7

المكضكعة مكضع امتياز )امتياز المرفؽ 

المؤسسة في العمكمي(في أصؿ ميزانية 

 شكؿ تثبيتات.   

     

يتـ إدراج العقارات المكظفة )أراض، بناية،  -8

أك جزء مف بناية( في التثبيتات المادية 

لممؤسسة إذا كانت ىذه العقارات مكجية 

 .لإليجار

 

 

 

    

 المحكر الثاني: التقييـ المبدئي لمتثبيتات

تقيـ التثبيتات المادية كالمعنكية مبدئيا  -1

مفتيا المنسكبة إلييا مباشرة كتشمؿ: بتك
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تكمفة االقتناء، المصاريؼ المرتبطة مباشرة 

بكضع األصؿ في حالة االستخداـ، الرسـك 

المدفكعة غير المستردة، ك المصاريؼ 

) التركيب، الشحف،  المباشرة األخرل

 األتعاب المينية،....الخ (.

 

رائيا، تقيـ التثبيتات المالية مبدئيا بتكمفة ش -2

ك ىي القيمة العادلة لمقابؿ معيف، بما في 

ذلؾ مصاريؼ الكساطة كالرسـك غير 

 المستردة، كمصاريؼ البنؾ.

     

كالمصاريؼ  ال تدخؿ المصاريؼ العامة -3

 1مصاريؼ االنطالؽ في النشاطاإلدارية ك 

 ضمف تكمفة اقتناء التثبيتات.

     

فسيا تكمفة التثبيت الذم أنتجتو المؤسسة لن -4

تتضمف: تكمفة شراء المكاد المستيمكة، 

تكمفة العتاد)اإلىتالؾ(، اليد العاممة، كأعباء 

اإلنتاج األخرل التي يمكف ربطيا منطقيا 

 بالتثبيت المنتج.

     

يسجؿ األصؿ المؤجر في مجاؿ عقد  -5

إيجار التمكيؿ في حسابات المؤسسة 

بالقيمة األقؿ ما بيف القيمة الحقيقية ك 

 ة المحينة لممدفكعات الدنيا.القيم

     

                                                           

: ىي المصاريؼ الممتـز بدفعيا بيف نياية تركيب األصؿ كاستخدامو بقدرتو العادية.شاطمصاريؼ االنطالؽ في الن  1
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تضاؼ تكمفة تفكيؾ اإلنشاءات عند  -6

انقضاء مدة االنتفاع بيا أك كمفة تجديد 

مكقع، إلى كمفة إنتاج التثبيت المعني أك 

اقتنائو إذا كاف ىذا التفكيؾ أك التجديد 

 يشكؿ إلزاما لممؤسسة.

     

ية النفقات الالحقة كالمتعمقة بالتثبيتات الماد -7

كالمعنكية، تضاؼ لتكمفة األصؿ إذا ترتب 

عف ىذه اإلضافة منافع اقتصادية مستقبمية 

تعكد إلى المؤسسة تفكؽ مستكل األداء 

األصمي، كزيادة العمر اإلنتاجي، زيادة 

الطاقة اإلنتاجية، تحسيف في نكعية 

 اإلنتاج...  

     

ترسمؿ تكاليؼ اإلقتراض ضمف تكمفة  -8

ك إنجاز التثبيت المعني، إقتناء أك إنتاج أ

إذا كاف ىذا التثبيت يتطمب كقتا زمنيا 

طكيال ليصبح جاىزا لإلستخداـ المقصكد 

 أك البيع.

  

 

   

 المحكر الثالث: التقييـ الالحؽ لمتثبيتات
إلعادة تقييـ  طريقة التكمفةتعتمد المؤسسة  -1

التثبيتات، الذم يساكم تكمفة األصؿ 

المتراكمة مطركحا منيا اإلىتالكات 

 كانخفاض خسارة القيمة المتراكمة

     

     الذم  طريقة إعادة التقييـتعتمد المؤسسة  -2
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يساكم القيمة العادلة بتاريخ إعادة التقييـ 

ناقصا أم إىتالؾ متراكـ الحؽ كأم 

خسائر الحقة متراكمة في حاؿ انخفاض 

 القيمة. 

يتـ تقييـ التكظيفات المالية، ككذا القركض  -3

كالحسابات الدائنة التي لـ تتـ حيازتيا 

بغرض المعامالت التجارية بالتكمفة 

 الميتمكة.

     

تقـك المؤسسة في نياية كؿ سنة مالية  -4

باختبار تدني قيمة التثبيتات كذلؾ مف 

خالؿ مقارنة القيمة المحاسبية الصافية 

لألصؿ كقيمتيا القابمة لمتحصيؿ، إذا كاف 

صؿ قد فقد مف ىناؾ دليؿ عمى أف األ

قيمتو، كبالتالي إرجاع القيمة المحاسبية 

ثبات  الصافية إلى القيمة القابمة لمتحصيؿ كا 

الخسارة في انخفاض القيمة كعبء في 

 الحسابات. 

     

يتـ تحديد المبمغ القابؿ لإلىتالؾ مع األخذ  -5

بعيف االعتبار القيمة المتبقية المحتممة 

عتبرة(، الذم لمتثبيت)إذا كانت ذات قيمة م

ترتقب المؤسسة الحصكؿ عميو بعد نياية 

 الخدمة أك انقضاء مدة نفعيتو. 
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يتـ تحديد العمر اإلنتاجي لألصؿ بمكجب  -6

 مدة نفعيتو.

     

تعتمد المؤسسة عمى طريقة اإلىتالؾ  -7

 الثابت. 

     

تختار المؤسسة طريقة اإلىتالؾ التي  -8

ىتالؾ تعكس أكثر مف غيرىا نمط اإل

المتكقع لممنافع االقتصادية المستقبمية 

 المجسدة في التثبيتات.

     

تعيد المؤسسة النظر في طريقة اإلىتالؾ،  -9  

مدة النفعية، كالقيمة المتبقية عمى األقؿ في 

 نياية كؿ سنة مالية. 

     

يتـ فصؿ األراضي عف المباني، كمعالجة  -11

 كؿ أصؿ عمى حدل.

     

أقساط إىتالؾ أصؿ بصفة منفصمة  تسجؿ -11

إذا كانت مدد انتفاع مككنات األصؿ 

مختمفة، أك كانت ىذه المككنات تكفر منافع 

 اقتصادية حسب كتيرة مختمفة.

     

األصكؿ الميتمكة بالكامؿ كالتي ما تزاؿ قيد  -12

االستخداـ تقـك المؤسسة بإعادة النظر في 

 مدة منفعتيا.

 

     

 اإلفصاح عف المعمكمات في الممحؽالمحكر الرابع: 
     تفصح المؤسسة عف مدة نفعية التثبيتات أك  -1
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 معدالت اإلىتالؾ الخاصة بيا.

تفصح المؤسسة عف طريقة اإلىتالؾ  -2

المستخدمة) الخطي، المتزايد، المتناقص، 

 كحدات اإلنتاج(.

     

تفصح المؤسسة عف الزيادات في قيمة  -3

نة المالية )حيازة، التثبيتات خالؿ الس

 إسياـ، إنشاء (.

     

تفصح المؤسسة عف االنخفاضات الحاصمة  -4

في التثبيتات خالؿ السنة المالية مف 

خالؿ: عمميات البيع، عمميات االنفصاؿ، 

 عممية الكضع خارج الخدمة.

     

تفصح المؤسسة عف إىتالؾ التثبيتات   -5

 خالؿ السنة المالية كتطكراتيا) الزيادة

 كاالنخفاض في المخصصات(.

     

تفصح المؤسسة عف خسائر انخفاض قيمة  -6

التثبيتات المعترؼ بيا في قائمة الدخؿ 

 خالؿ السنة المالية.

     

تفصح المؤسسة عف استرجاعات في  -7

خسائر قيمة التثبيتات كاألصكؿ األخرل 

 غير الجارية.   

     

كية تفصح المؤسسة عف كجكد قيكد عمى مم -8

 األصؿ أك رىكنات.
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تفصح المؤسسة عف تاريخ تنفيذ إعادة تقييـ  -9

 التثبيتات.

     

تفصح المؤسسة عف األساس المستخدـ  -11

) طريقة التكمفة،    إلعادة تقييـ التثبيتات

 طريقة إعادة التقييـ(.

     

المبمغ اإلجمالي عف تفصح المؤسسة عف  -11

كالتي ما تزاؿ قيد الميتمكة بالكامؿ  األصكؿ

 .االستخداـ

     

المجمكعة الثالثة: الصعكبات التي تحد مف االلتزاـ بقكاعد النظاـ المحاسبي المالي في معالجة 

 التثبيتات

غير  محايد مكافؽ مكافؽ بشدة ػػػػػػػرةػػالفػػػػػػق الرقـ 
 مكافؽ

 غير مكافؽ بشدة

نقص التككيف كالتأىيؿ في اإلطارات  -1

في المؤسسة في مجاؿ  المحاسبية

 النظاـ المحاسبي المالي.

     

عدـ تماشي القكانيف الضريبية مع  -2

 متطمبات النظاـ المحاسبي المالي.

     

غياب سكؽ نشط تؤخذ أسعاره كمرجع  -3

 لعممية التقييـ.

     

غياب مكاتب خبرة متخصصة في  -4

 مجاؿ تقييـ التثبيتات.

     

مكان -5 ياتيا، تجعؿ حجـ المؤسسة كا 

تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي يثقؿ 
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 كاىميا بالتكاليؼ. 

يكتنؼ النظاـ المحاسبي المالي  -6

الغمكض، كليس ىناؾ مذكرات منيجية 

بالشكؿ الكافي مدعمة بأمثمة كتطبيقات 

 تشرح ذلؾ.

     

 :)صعكبات أخرل )أذكر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  المحاسبي المالي فيما حسب رأيؾ، ما ىي اإلجراءات التي مف شأنيا زيادة االلتزاـ بتطبيؽ النظاـ

 يخص المعالجة الخاصة بالتثبيتات؟

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 شاكريف لكػػـ حسػػػف تعاكنكػػػػػػػػػػػػػػـ
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 : االستبيان باللغت الفزوسيت73الملحق رقم 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE DE BLIDA 2 

Faculté Des Sciences Economiques Et Sciences Commerciales Et 

Sciences De Gestion 

Département : Sciences Commerciales 

Spécialité : Comptabilité Et Audite 

  QUESTIONNAIRE 

      Dans le cadre de la préparation du mémoire de Magister sous le thème : 

  « harmonisation    comptable entre le système comptable de financier 

et les normes comptables internationales dans le traitement des immo-

bilisations –étude cas des entreprises économiques algériennes»,  

d’après notre étude on essaye de connaitre si les  entreprises sont  respectés 

les applications  de SCF pour traiter les immobilisations et aussi les obs-

tacles de l’application du SCF. 

     Sachant que Le questionnaire ci-joint est une partie de notre étude,   

veuillez me répondre attentivement à toutes les questions sachant que 

toutes vos réponses sont strictement confidentielle et elles ne sont jamais 

utilisées que pour la recherche scientifique. 

       Finalement je vous remercie pour votre appuie. 

                                       DACHIR MALKA 

cochez (X) la bonne réponse.:  Remarque 
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informations sur l’entreprise et le fonctionnaire  : onSecti 
er

1 

1- Nom de l’entreprise : .................…... lieu (wilaya) : ...................  

2- La forme juridique de l’entreprise :  publique       privé      mix 

3- Le secteur d’activité : industriel       commercial         service                 

4- La forme de l’entreprise :    petite           moyenne            grande 

5- La durée d’activité :   moins de 5ans         de 5ans à 10ans       

de 11ans à 20ans           plus de 20ans. 

6- La tenut de la comptabilité par :  comptable interne        copmtable 

externe      - L’ancienneté : moins d’un an       un an-5 ans       6ans-10 ans        

Plus  que 10 ans 

2
eme

  Section : L'étendue de l'engagement de l’entreprise  à des règles de 

SCF dans le traitement des immobilisations 

N° Paragraphe Plei-

nement 

engagé 

enga-

gé 

 

Neutre 

 

Non 

engagé 

 

Non 

pleine-

ment 

engagé 

Le premier axe: la comptabilisation des immobilisations 

1 Un élément d’immobilisation  est il comp-

tabilisé en tant qu’actif lorsque et seule-

ment lorsque : 

– il est probable que les avantages écono-

miques futurs associés à cet actif iront à 

l’entité. 

– et le coût de cet actif peut être  évalué de 

façon fiable. 

     

2 Les éléments de fiable (de 30.000 DA) 

valeur peuvent être considérés comme en-

tièrement consommés dans l’exercice de 
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leur mise en service et par conséquent ne 

pas être comptabilisés en immobilisation. 

3 Les pièces de rechange sont :    comptabili-

sées en immobilisation        corporelles 

lorsque leur utilisation est liée à certaines 

immobilisations et si l’entité compte les 

utiliser sur plus d’un exercice.   

     

4 Les composants d’un actif sont    traités 

comme des éléments séparés sils ont des 

durées d’utilité           différentes ou procu-

rent des       avantages  économiques selon 

un rythme différent, avec la possibilité de 

démontage et d'apprendre chaque partie 

séparément.   

     

5 Les actifs liés a l’environnement et a la 

sécurité sont considérés comme des immo-

bilisations corporelles sils permettent a 

l’entité d’augmenter les avantages écono-

miques futur d’autre actif par rapport a 

ceux qu’elle aurait pu obtenir s’ils 

n’avaient pas été  acquis. 

     

6 Les leasings financiers sont incluses sous 

la forme d'immobilisations en nature si 

elles sont: 

- Le montant du chiffre d'affaires en cas de 

lever l'option d'achat (transfert de proprié-

té) soit beaucoup moins que la valeur de 

marché. 

- La durée du contrat couvre la majeure 

partie de la prestation d'une période d'ori-

gine 
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- Propriété de l'actif transféré au   locataire 

après l'expiration de la   durée du bail (une 

condition nécessaire insuffisante). 

7 L'inclusion des immobilisations  corpo-

relles et incorporelles placé dans une fran-

chise (établissement public de concession) 

à l'origine du budget de l'institution sous la 

forme d'immobilisations. 

     

8 L'inclusion de l'immobilier de placement  

(terrain, bâtiment, ou une partie d'un bâti-

ment) dans les immobilisations corporelles 

de l'institution employé Si cela est dirigé 

immobilier à louer. 

     

Le deuxième  axe: Evaluation initiale des immobilisations 

1 Évaluer les immobilisations corporelles et 

incorporelles, en principe, à leur coût di-

rectement attribuable, incluant l’ensemble 

des coûts d’acquisition et de mise en place, 

les taxes payée et autre charges directes 

(les frais d’installation, les frais de livrai-

son et de manutention, les honoraires de 

professionnels…..etc.). 

     

2 A la date d’entrée dans les actifs de 

l’entité, les immobilisations financiers sont 

comptabilisés a leur coût d’achat, qui est la 

juste valeur de la contrepartie donnée, y 

compris le frais de courtage, les taxes non 

récupérables et les frais de banque 

     

3 Les frais généraux, les frais administratifs, 

et les frais de démarrage ne sont pas inclus 

à partir de l'activité dans le coût 
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d'acquisition des immobilisations.  

4 Le coût de l'immobilisation, qui a produit 

l'institution elle-même comprend: le coût 

d'achat des consommables, le coût de l'en-

gin (amortissement), le travail, et d'autres 

charges de production qui peuvent être liés 

logiquement l'immobilisation du produit. 

     

5 L'actif loué est comptabilisé dans le 

domaine du crédit-bail dans les comptes de 

l'entreprise au moins entre la valeur réelle 

et la valeur actualisée des paiements 

minimaux. 

     

6 Ajouter le coût du démantèlement de la 

construction à l'expiration de l'utilisation 

de, ou le coût du site de renouvellement, le 

coût d'immobilisation sur la production ou 

l'acquisition si ce démontage ou le renou-

vellement constitue une obligation de l'ins-

titution. 

     

7 Les dépenses ultérieures relatives aux ma-

tériels et moraux fixations, ajouté au coût 

d'un actif si le résultat de tout cela ajouter 

des avantages économiques futurs empor-

tent l'institution datant du niveau initial de 

performance, tels que l'augmentation de la 

durée de vie utile, augmenter la capacité de 

production, améliorer la qualité de la pro-

duction ... 

     

8 Capitalisés les coûts d'emprunt dans le coût 

d'acquisition ou de           production  

d'immobilisation sur la réussite, si cette 
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immobilisation nécessite un long et fasti-

dieux pour être prêt pour son utilisation ou 

sa vente prévue. 

 

Le troisième axe: la réévaluation postérieure des immobilisations 

1 Méthode du coût en entreprise à réévaluer 

immobilisations, qui est égal au coût d'ori-

gine moins l'amortissement cumulé et du 

cumul des pertes de valeur cumulé. 

     

 

2 Méthode de la Réévaluation en l'entreprise, 

entreprise à réévaluer immobilisations, qui 

est égale à la méthode de la juste valeur sur 

la réévaluation, moins tout amortissement 

cumulé et des pertes ultérieures subsé-

quentes accumulées dans le cas d'une di-

minution de la valeur. 

     

3 L'évaluation des placements financiers, 

ainsi que des prêts et des créditeurs qui ne 

sont pas acquises à des fins de transactions 

commerciales coûté durables. 

     

4 L'institution à la fin de chaque année fi-

nancière  pour tester la faible valeur des 

immobilisations et que, en comparant la 

valeur comptable nette de l'actif et sa va-

leur recouvrable, si il ya des preuves que 

l'actif a perdu de sa valeur, et donc revenir 

à la valeur nette comptable à la valeur    

recouvrable et de prouver la valeur de la 

perte de la charge                   de déprécia-

tion dans les comptes. 
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5 Elle est déterminée le mentant amortis-

sable tenant compte de l'éventuelle valeur 

résiduelle de l'immobilisation (si elles en-

visagent la valeur), dont l'institution En 

prévision obtenir après la fin du service ou 

de l'expiration d'une période de l'utilité. 

     

6 Est déterminée la durée de vie utile de l'ac-

tif au titre d'une période de l'utilité. 

     

7 Fondation dépend de la manière l'amortis-

sement linéaire. 

     

8 Fondation choisir la méthode d'amortisse-

ment qui reflète plus que d'autres devraient 

l'amortissement des avantages écono-

miques futurs incorporés dans le modèle 

des immobilisations. 

     

9 Fondation reconsidérer la méthode de 

l'amortissement, duré d’utilité, valeur rési-

duelle au moins à la fin de chaque année 

financière.  

     

10 La terre est séparée des bâtiments, et 

l'adresse de chaque actif seul. 

     

11 Les dotations amortissements sont enregis-

trées en tant que l'amortissement des actifs 

distincte de savoir si l'utilisation prolongée 

de différents composants d'origine, ou 

étaient ces composants offrent des avan-

tages économiques par le rythme différent. 

     

12 Consommables actifs dans lesquels la 

pleine et sont encore en usage de l'institu-

tion à reconsidérer une période de presta-
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tions. 

le quatrième axe: divulgation de l'information à l'annexe 

1 Fondation divulgue pour les durés  utili-

taires ou taux d'amortissement de leurs 

propres tarifs. 

     

2 Fondation divulgue la méthode d'amortis-

sement utilisé (linéaire, augmenter, dimi-

nuer, unités de production). 

     

3 Fondation divulgue les augmentations de 

la valeur des immobilisations au cours de 

l’année financière (acquisition, la contribu-

tion, créer). 

     

4 Fondation divulgue déclins survenus dans 

les immobilisations au cours de l'exercice 

grâce à: des opérations de vente, les procé-

dés de séparation, le processus, la situation 

est hors service. 

     

5 Fondation divulgue immobilisations 

d'amortissement au cours de l'année finan-

cière  et de l'évolution (dotation). 

     

6 Fondation divulgue pertes amortissement 

des immobilisations reconnus dans le 

compte de résultat au cours de l'année fi-

nancière. 

     

7 Fondation divulgue  des  requises des 

pertes  immobilisations de la valeur d'actifs 

et autres charges non courantes. 

     

8 Fondation divulgue l'existence de restric-

tions sur la propriété de l'actif ou des prêts 
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hypothécaires. 

9 Fondation divulgue la date de la réévalua-

tion des immobilisations. 

     

10 Fondation divulguer la base utilisée pour 

réévaluer immobilisations (la méthode du 

coût, la méthode de réévaluation). 

     

11 Fondation divulgue le montant total pour 

l'ensemble des actifs fongibles et qui sont 

encore en usage. 

     

Groupe C: les difficultés qui limitent leur conformité avec les règles du système de comptabilité 

financière dans les immobilisations de traitement. 

N° Paragraphe Oui 

confirm

é 

Oui J’ignore Nom Nom 

Confirm 

1 Le manque de formation et de qualification 

dans les cadres comptables dans 

l'entreprise dans le domaine de système de 

comptabilité financière. 

     

2 Incompatibilité des lois fiscales avec les 

exigences du système de comptabilité 

financière. 

     

3 L'absence d'un marché actif sont pris 

comme référence Une référence à la pro-

cédure d'évaluation 

     

4 L'absence de bureaux d'expertise 

spécialisée dans le domaine 

d’immobilisations. 

     

5 Taille et le potentiel des entreprises, ren-      
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dent l'application du système de comptabi-

lité financière Il est accablé par les coûts 

6 Autour de la financière ambiguïté du sys-

tème comptable, il n'y a pas note méthodo-

logique Adéquatement soutenue par des 

exemples et des applications de l'expliquer. 

     

 

Autres difficultés (rappel): 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

A votre avis, quelles sont les mesures qui permettront d'accroître 

l'engagement à l'application d'un système de comptabilité financière à 

l'égard des fixations spéciales de traitement? 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Merci pour votre coopération 
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 المعايير المصطمح حسب  المقابؿ بالمغة الفرنسية scfالتعريؼ حسب 
IAS/IFRS 

 SCFالمصطمح حسب 

مكرد يراقبو كياف معيف بسبب أحداث كقعت كترتقب منيا جني مزايا اقتصادية 

 مستقبمية. 
Actif أصكؿ ػػػػػػ 

صة لالستعماؿ بصكرة مستمرة لحاجات نشاطات الكياف، تتـ ىي أصكؿ مخص

حيازتيا لغايات التكظيؼ عمى المدل البعيد، أك التي ال ينكم الكياف انجازىا في 

 غضكف األشير االثني عشر التي تمي تاريخ قفؿ الستة المالية.

 

Actifs non courant 

 

 

 أصكؿ غير متداكلة

 

 

 أصكؿ غير جارية

 

ي يحكزىا كياف مف أجؿ اإلنتاج كمف أجؿ تقديـ السمع أك الت-ىي األصكؿ:

 الخدمات كالتأجير أك االستعماؿ لألغراض اإلدارية

التي تعتـز استعماليا ألكثر مف سنة مالية كاحدة.-  

 

Immobilisations 

corporelles 

الممتمكات كالمصانع كالمعدات )أصكؿ 

 مممكسة(

 

 التثبيتات العينية

تكفي شركط التعريؼ كمقاييس اإلدراج في دفاتر المحاسبة يمكف إدراج عنصر يس

ضمف الميزانية أك حساب النتائج، كتتمثؿ مقاييس اإلدراج في دفاتر المحاسبة 

مف المحتمؿ أف تؤكؿ كؿ المنافع االقتصادية المستقبمية -الكاجب استيفائيا:

 المتصمة بيذا العنصر إلى الكياف أك تتأتى منو.

 

 

Comptabilisation 

 

 االعتراؼ

 

 اإلدراج في الحسابات

 : قائمة المصطمحات04الممحؽ رقـ 
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 يمة يمكف تقييميا بكيفية مكثكؽ بيا.لمعنصر تكمفة أك ق-

القدرة عمى المساىمة بصكرة مباشرة أك غير مباشرة في تدفقات الخزينة كمقابالت 

 الخزينة لفائدة الكياف.

Avantage économique 

futur 
 ػػػػػػ

 منافع اقتصادية مستقبمية

مدفكع أك القيمة الحقيقية لكؿ مقابؿ يقدـ لمحصكؿ عمى أصكؿ عند مبمغ الخزينة ال

 تاريخ اقتنائيا/إنتاجيا.
Coût  historique التكمفة التاريخية التكمفة 

إلييا  مضافاسعر الشراء الناتج عف اتفاؽ األطراؼ عند تاريخ إجراء المعاممة، 

مف اإلدارة الجبائية، الحقكؽ الجمركية كغيرىا مف الرسـك الجبائية غير المستردة 

ككذا كؿ النفقات الممحقة المقدمة مباشرة قصد الحصكؿ عمى العنصر ككضعو في 

 كؿ التخفيضات التجارية كالعناصر األخرل المماثمة.  تخصـحالة استعماؿ، بينما 

Coût d’acquisition 

 

 تكمفة االقتناء ػػػػػػػ

 

 مدة المنفعة ىي:

 كياف استعماؿ األصؿإما المدة التي يرتقب فييا ال- 

ما عدد الكحدات اإلنتاجية أك الكحدات- المماثمة التي يرتقب الكياف الحصكؿ  كا 

               عمييا مف األصكؿ. 

 

Durée d’utilité 

 

 العمر النافع )التشغيمي، اإلنتاجي(

 

 

 

 مدة المنفعة
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 مدة الحياة االقتصادية ىي:

قتصادم لألصكؿ مف طرؼ مستعمؿ أك إما المدة المنتظرة مف االستعماؿ اال- 

 أكثر.

ما عدد الكحدات اإلنتاجية أك الكحدات المماثمة المنتظرة مف استعماؿ األصكؿ -  كا 

 مف طرؼ مستعمؿ أك أكثر.

Durée de vie 

 économique 

 

 

 العمر االقتصادم

 

 مدة الحياة االقتصادية

لمقدرة حسب مخطط التكزيع المنتظـ لممبمغ الميتمؾ لألصؿ عمى مدل مدتو ا 

 االىتالؾ، مع مراعاة القيمة الباقية المحتممة مف األصؿ بعد ىذه المدة .
   Amortissement االىتالؾ اإلستيالؾ 

المبمغ الصافي الذم يرتقب الكياف الحصكؿ عميو في مقابؿ األصكؿ عند نياية مدة 

 منفعتيا بعد خصـ تكاليؼ الخركج المنتظرة.
Valeur résiduelle القيمة المتبقية ػػػػػ 

 لإلىتالؾ المبمغ القابؿ القيمة القابمة لإلستيالؾ Le montant amortissable ىي تكمفة األصؿ أك أم مبمغ آخر يحؿ محمو ناقصا القيمة المتبقية.

مبمغ أمكاؿ الخزينة التي يمكف الحصكؿ عمييا في الكقت الحالي مف خالؿ بيع 

 األصكؿ أثناء خركج إرادم.

Valeur de réalisation 

 قيمة االنجاز ػػػػػػػػ
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المبمغ الذم يمكف الحصكؿ عميو مف أجؿ بيع سند تكظيؼ في سكؽ نشطة أك 

 المبمغ الكاجب دفعو مف أجؿ اقتنائو.
Valeur de marché قيمة السكؽ سعر السكؽ 

القيمة المحينة لتدفقات أمكاؿ الخزينة المنتظرة مف االستعماؿ المستمر لألصكؿ 

 كجيا عند نياية مدة منفعتيا.كخر 
Valeur d’utilité قيمة المنفعة  ػػػػػ 

المبمغ الذم تدرج عمى أساسو األصكؿ في دفاتر المحاسبة المتعمقة بالميزانية بعد 

 خصـ مجمكع االىتالكات كمجمكع خسارة القيمة المتعمقة باألصؿ.

Valeur net comptable 

 الصافية المحاسبية القيمة المبمغ المرحؿ، المبمغ المسجؿ

 القيمة القابمة لمتحصيؿ المبمغ القابؿ لالسترداد Valeur recouvrable القيمة العميا بيف سعر البيع الصافي لألصكؿ كقيمتيا النفعية. 

كؿ عقد ترتب عميو في آف كاحد أصكؿ مالية لكياف ما، كخصـك مالية أك أداة 

 رؤكس أمكاؿ خاصة لكياف آخر.

Instrument financier 

 األداة المالية األداة المالية

المبمغ الذم يمكف الحصكؿ عميو مف بيع أصكؿ أثناء معاممة تجرم ضمف شركط 

المنافسة العادية بيف األطراؼ الذيف يككنكف عمى دراية بالمكضكع كمكافقيف، مع 

 انتقاص تكاليؼ الخركج.

 

Prix de vente net  

 

 

 ػػػػػػػػ

 سعر البيع الصافي
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تكاليؼ) أك نفقات ( نقطة البيع، العمكالت المدفكعة إلى الكسطاء كالتجار،  تشمؿ

كالمبالغ التي تقتطعيا الككاالت النظامية، كالمعارض كاألسكاؽ ككذا حقكؽ كرسـك 

التحكيؿ، كتستثني تكاليؼ نقطة البيع تكاليؼ النقؿ كالنفقات األخرل الضركرية 

 لكضع األصكؿ في السكؽ.

Coût du point de vente 

 

 

 

 تكمفة نقطة البيع ػػػػػػػػ

 خسارة القيمة خسارة انخفاض القيمة Pert de valeur مبمغ فائض القيمة المحاسبية لألصكؿ عمى قيمتيا الكاجبة التحصيؿ.

أصكؿ غير نقدية، قابمة لمتعريؼ كال معنى مادم ليا، يحكزىا كياف ما مف أجؿ 

مات كالتأجير أك االستعماؿ لألغراض اإلنتاج، كمف أجؿ تقديـ السمع أك الخد

 اإلدارية.

Immobilisation 

incorporelle 

 التثبيت المعنكم األصؿ غير المممكس

عممية التحرم األصمية أك المبرمجة، التي يتـ القياـ بيا مف أجؿ الفيـ كاإلدراؾ 

 كالحصكؿ عمى معمكمات عممية أك تقنية جديدة. 
recherche البحث ػػػػػ 

تائج البحث أك غيرىا مف المعارؼ األخرل عمى تصميـ أك نمكذج مف أجؿ تطبيؽ ن

إنتاج مكاد أك تجييزات أك منتكجات أك طرؽ أك منظكمات أك خدمات جديدة أك 

  .مطكرة بشكؿ ممحكظ، قبؿ بداية إنتاجو التجارم أك استعمالو

Développement التطكير 

 

 التنمية 
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، المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ المالية كعرضيا، ككذا مدكنة الحسابات كقكاعد سيرىا، الجريدة الرسمية 2558جكيمية  26القرار المؤرخ في : المصدر
 19، العدد25/53/2559لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخة في 

 

فائدة المقتني ضمف القيمة الحقيقية لألصكؿ كؿ فائض في تكمفة االقتناء مف حصة 

 كالخصـك المعرفة عمى أنيا مكتسبة عند تاريخ عممية التبادؿ.

Ecart d’acquisition (good 

Will) 

 شيرة المحؿ) الناشئة عف التممؾ(
 فارؽ االقتناء

 ديف مستحؽ يجب أف يتـ سداده في أجؿ سنة كاحدة، أك-

 االحتفاظ بيا ألكثر مف سنة مالية كاحدة.سند أك قيمة مماثمة قرر الكياف -

Immobilisation   

financière 

 التثبيت المالي األصؿ المالي

عقد إيجار يترتب عميو تحكيؿ المخاطر كالمنافع المتصمة بممكية األصكؿ بصفة 

شبو كمية إلى المستأجر، كيمكف أف يتـ تحكيؿ الممكية عند نياية العقد أك قد ال 

 يتـ.

Location-financement 

 تمكيؿال-اإليجار عقد إيجار التمكيؿ



 

 

Résumé: 
 الملخص باللغت األجىبيت

     Le Sujet de la note traite  l'étendue des connaissances sur système de 

comptabilité financière, sur le contenu des normes comptables internatio-

nales dans le traitement d’immobilisations, Ainsi que la mesure de l'enga-

gement des institutions économiques algériennes à mettre en œuvre ce qu'il 

dit système de comptabilité financière dans le traitement d’immobilisations, 

Ainsi que les problèmes rencontrés  comme un obstacle à la bonne applica-

tion du système, où le chercheur a utilisé le logiciel SPSS dans l'analyse 

des données des questionnaires et des tests d'hypothèses, Où les résultats de 

l'étude montrent que les institutions économiques algériennes engagées à 

l’application des règles système de comptabilité financière dans le traite-

ment d’immobilisations, En ce qui concerne chacun de la reconnaissance, 

l'évaluation initiale, la divulgation requise Pour ces immobilisations, tandis 

que ces institutions ne respectent pas l'application des règles du système de 

comptabilité financière dans le traitement des immobilisations en termes de 

l'évaluation ex post, Cela est dû à une série de difficultés qui empêchent 

l'engagement de mettre en œuvre les règles du système de comptabilité fi-

nancière dans le traitement de fixations, y compris: l'absence d'un marché 

actif sont prises prix de référence pour le processus d'évaluation, et 

l'incompatibilité des lois fiscales avec les exigences du système de compta-

bilité financier, et l'absence de bureaux spécialisés d'expertise dans l'éva-

luation des immobilisations. 

Mots clés: harmonisation comptable internationale, les normes comptables 

internationales, système comptable financière, immobilisations incorpo-

relle, immobilisations corporelles, immobilisations financiers 
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