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  اإلهـــداء

  :هذا العملرة مثأهدي 

  ؛رحمهما اهللا ،من أجلي اعان لذانـال جدتيجدي و إلى روح  

حفظهما اهللا وأطال في عمرهما وأرجوا من اهللا أن  إلى والدي الكريمين

  ؛به ألجلي اما ولو القليل لما ضحو أرد له

وإلى  جل إتمام هذا العملأمعي من صبرت التي  الغاليةإلى زوجتي 

  ؛بَعبُد الوهاوقرة عيني  ولدي

إخوتي وأخواتي  الذين وقفوا إلى جانبي  في السراء  إلى جميع

  ؛والضراء

  ؛باسمه إلى كل أفراد العائلة الكريمة كال

  ؛باسمهبالكلية كال  قائي وزمالئيإلى كل أصد

  .إلى كل طالب علم

  

  عــــزوز



  شــــــكر وتقدير

لى نعمه المسداة وفضله وكرمه وتوفيقه إلتمام هذا العمل الشكر   .هللا أوال وآخرا، ع

قبوله اإلشراف على هذا على  عبيرات مقدم لدكتور لألستاذ اأتوجه بالشكر الجزيل 

  .كل نصائحه وتوجيهاته طيلة فترة البحثالعمل وعلى  

 اإلقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجاريةثم الشكر إلى  كل أساتذة كلية العلوم 

  .بدون إستثناء وطاقمها اإلداري بجامعة األغواط

كما أرى أنه من الضروري أن أسجل فائق شكري وتقديري ألساتذتي جميعا، حيث 

حمزة " ، الدكتور"بودربالة حدة سارة"الدكتورة ، "الطاهـــر مخلوفي"األستاذ : أخص بالذكر منهم

  ".عبد القادر قرادي" األستاذ، "طيبي

  .على كل التوجيهات القيمة التي قدموها لنا 

  .تعاون والصداقةللكما ال أنسى زمالئي وزميالتي كلهم وفاءا 

م من قريب أو بعيد في إتمام هذا العمل، ولو بدعاء أو  أتوجه بشكري  إلى كل من ساه

  .نصيحة صادقة

 .لى تفضلهم بإثراء هذا العملأعضاء لجنة المناقشة مسبقا ع وأخيرا نشكر



  ملخص

النظام احملاسيب املايل  هايرى اخلرباء واملهنيني املختصني يف جمال احملاسبة، أن اجلزائر بإصدار 

)SCF ( بأنه  2010سنة وفرض تطبيقه على مجيع املؤسسات العاملة يف احلقل الوطين  2007سنة

املايل اجلزائري  ففلسفة النظام احملاسيب... مواكبة معايري احملاسبة الدوليةحنو مكسب مهم وخطوة 

  . ن على عدد املعايري اليت تبناهاي، رغم االختالف والتبامستلهمة من فلسفة هذه املعايري الدولية

تتضافر هذه الدراسة العلمية مع نظريا بشأن البحث والتقصي يف التقارب أو التوافق  عليه،

كامل مع االقتصاد العاملي املعروف بتوافقه الذي انتهجته اجلزائر لالستفادة من مزايا العوملة واالنفتاح والت

، IAS/IFRS، IASPS ،ISA، ISO(على مجلة هائلة من املعايري الدولية على مواضيع كثرية 

CBCB ،COSO(....  

، من منظور أن هذه الدراسة "األصول املادية"جانب احملاسبة املالية وبالضبط يف موضوع  من

لنوعية هلذا املوضوع، على إثر استقصاء للحقائق املشهودة  حاولت بناء منوذج تصوري للمعاجلة احملاسبية ا

 تائج اهلامةوقد خلصت الدراسة إىل عدد من الن. واملعارف املكتسبة بالتشخيص والتحليل والتثمني

لتطوير  IAS/IFRSمتها املعايري الدولية دقمضرورة األخذ بأفضل املمارسات احملاسبية ويف : أبرزها

 IAS/IFRSاملعايري الدولية اعتمد على النظام احملاسيب املايل الوطين، أن النظام احملاسيب املايل اجلزائري 

مراعاة خواص البيئة الوطنية وتركيبة االقتصاد  معاسبية املتعلقة باألصول املادية لتأطري املمارسة احمل

  .الوطين

، اإلطار التصوري، األصول املادية النظام احملاسيب املايل،الدولية،  ةمعايري احملاسب: مفتاحيهكلمات 

  .التوافق احملاسيب

  

  



Résumé 

Les experts et les professionnels de la comptabilité voient que l'émission 

du système comptable financier de 2007 et sa mise en application en 2010 par 

toutes les entités astreintes à tenir une comptabilité réelle constituent un acquis 

très important pour l'Algérie et un pas aussi important vers l'adoption de normes 

IAS/IFRS.  Malgré les différences et les divergences sur le nombre de normes 

comptables internationales dont s'appuie le système comptable financier, sa 

philosophie s'inspire de celle de normes comptables internationales IAS/IFRS. 

Par conséquent, cette étude combine en parallèle avec sa similaire au sujet 

de la recherche d'un rapprochement ou d'une convergence que l'Algérie a suivie 

pour bénéficier des avantages de la mondialisation, de l'ouverture et de 

l'intégration avec l'économie mondiale connue par sa convergence sur un 

ensemble important de normes (COSO,CBCB,ISO,IASPS,IAS/IFRS). 

De point de vue de la comptabilité financière, en particulier le propos des 

actifs corporels, l'étude a essuyée de construire un modèle descriptif du 

traitement comptable de qualité relatif à ce propos. Au travers les connaissances 

acquises par les diagnostiques et les analyses, plusieurs résultats ont été déduits, 

nous pouvons citer entre autres; la nécessite de prendre les meilleures pratiques 

comptables, et en premier lieu les normes IAS/IFRS pour promouvoir le SCF 

qui s’appuie sur les normes pour encadrer la pratique comptable relative les 

actifs corporels en considérant la particularité de l’environnement national et la 

composition de l’économie nationale. 

Mots clés: harmonisation comptable, normes comptable, SCF, les actifs 

corporels.  
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 مقدمة



 مـقدمـة
        

  
  

 
 أ 

 :تمهيد .1

ملتطلبات  استجابةتغريات جذرية متسارعة، هذه التغريات جاءت  االستقاللاجلزائرية منذ  االقتصاديةعرفت البيئة 
احمللي، وكذا إلفرازات احمليط اإلقتصادي العاملي الذي أصبح قائما على التكتالت واملصاحل املشرتكة  االقتصادياحمليط 

  . الكبري الذي يشهده العامل نفتاحواالبني العديد من الدول والشركات، 
 لبات العوملة املالية واحملاسبيةإصالح جذري لنظامها احملاسيب دف مواكبة متطب قامتاجلزائر ونشري هنا إىل أن 

والذي يعترب كبديل للمخطط احملاسيب . 2010تـُّوج هذا اإلصالح بتبين وتطبيق النظام احملاسيب املايل مطلع سنة 
، الذي أصبح ال يستجيب للبيئة اإلقتصادية اجلديدة وقصوره يف خدمة خمتلف 1975منذ سنة  الوطين املعتمد

 .مستثمرين وغريهم، املالية من مقرضنياحملاسبية و مستخدمي املعلومة 
لنظام احملاسيب املايل بدأت تربز على الساحة املتضمن ل 2007نوفمرب  25بتاريخ  11-07وبصدور القانون 

ويرى الكثري من اخلرباء  2010وردود األفعال أمهها تأجيل تطبيق هذا األخري إىل الفاتح من  مجلة من املشاكل
زال اواملهنيني أن السبب يف ذلك عدم إشراك أصحاب املهنة وإستشارم باإلضافة إىل واقع اإلقتصاد اجلزائري الذي م

بعض خصوصيات ومتطلبات هذا  االعتبار أخذ بعنيمما ميلي ضرورة أن ن ،إقتصاد السوقيشهد مراحل إنتقال حنو 
  .اإلنتقال

بالرغم من أمهيته بسبب  لدولية يف الوقت الراهن يشكل حتدباإلضافة إىل أن تطبيق وتبين املعايري احملاسبية ا
الدولية ومن القصور يف الثقافة احملاسبية والبيئة اإلقتصادية اجلزائرية، مما أدى إىل عدم اإلملام الكايف باملعايري احملاسبية 

للعمل على تكييف  -الس الوطين للمحاسبة - هنا جيب تركيز اجلهود على إجياد احللول من قبل اهليئات املعنية 
   .إىل العمل باملتطلبات الدولية االنتقالاحملاسبة مبا خيدم واقع اإلقتصاد الوطين قبل  نظاموتطوير 

وهذا  2007يالت على النظام احملاسيب املايل منذ صدوره سنة أي تعد زائر مل جتروميكن اإلشارة هنا إىل أن اجل
التعديالت واإلصالحات اليت تتم على معايري احملاسبة الدولية   .من وقت آلخر IAS/IFRSدليل على عدم مواكبة 

يشكل اإلطار التصوري للمحاسبة املالية دليال إلعداد املعايري " 11-07من القانون   07تناولت املادة  وقد
إن اإلطار التصوري للمحاسبة املالية يشكل " 08/156من املرسوم التنفيذي  02وتضمنت املادة ..." حملاسبيةا

صراحة يف التنظيم مرجعا لوضع معايري جديدة ويسهل تفسري املعايري وفهم األعمال واألحداث غري املنصوص عليها 
 الوطنية واملعايري الدولية يف إجتاه واحد مع تطوير معايري وبالتايل فهو مسودة الغرض منها جعل املعايري ... ".احملاسيب

  .حماسبية وطنية من خالل إدخال بعض التعديالت على نصوص معايري احملاسبة الدولية
 املعايري الدولية للتدقيقو خطوة مهمة حنو تكييف متطلبات املهنة  ∗معايري التدقيق يف اجلزائربعض ويعد إصدار 

ISA،  ونشري هنا إىل أن خلطوة حافزًا للقيام بنفس اخلطوة خبصوص النظام احملاسيب يف اجلزائركما تشكل هذه ا ،

                                                           
∗
  ".اإلقرارات اخلطية" 580، املعيار "رقابة اجلودة ملراجعة القوائم املالية" 220، املعيار "املوافقة على شروط التكليف باملراجعة" 210عيار امل  
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مبحاسبة  واملتعلقتان1 04و 03املذكرة املنهجية رقم ت الوزارة الوصية وعن طريق الس الوطين للمحاسبة قد أصدر 
   .   عض العناصر واألمثلة دون أخرىبعلى  اشتملت اأ باعتبارلكوا معياراً  لكنها مل ترقالتثبيتات املادية واملخزونات 

ملعايري احملاسبة الدولية من خالل دراسة  بينتلذلك جاءت هذه الدراسة للوقوف على مدى التوافق، التقارب أو ال
حملاسبة لألصول املادية كخطوة حنو تطبيق معايري ا معايري حماسبية جزائرية اقرتاحمقارنة حتليلية يتم على أساها حماولة 

   .الدولية

  :إشكالية البحث .2

  :يفواملتمثل التساؤل اجلوهري  ميكن طرحمن خالل هذا التقدمي املختصر 

التصوري للنظام  معايير محاسبية وطنية لألصول المادية بناء على ما تضمنه اإلطار صياغةهل يمكن 

  ؟ IAS/IFRSة الدولية لمعايير المحاسبا على باالعتماد المحاسبي المالي

  :كما يليتساؤالت فرعية   حتت هذه اإلشكالية عدة وتندرج

 ؟الدويل احملاسيب التوافقهل تساهم املعايري احملاسبية الدولية يف حتقيق أعمال  �
 ؟األصول املاديةمبتطلبات حماسبة  IAS/IFRSعايري احملاسبية الدولية هل تفي امل �
  املمارسة احملاسبية اخلاصة ببند األصول املادية؟ مبتطلبات للنظام احملاسيب املايل التصوريهل يفي اإلطار  �
خبصوص معايري حماسبة األصول  IAS/IFRSيوجد توافق بني النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية الدولية هل  �

  ؟املادية
  اسيب املايل؟للنظام احمل التصوريعلى اإلطار  اعتماداً  لألصول املادية حماسبيةعايري إطار مقرتح مل تصورهل ميكن  �

  :فرضيات البحث .3

اليت تلقى إمجاع العديد من الدول دف جلنة معايري احملاسبة الدولية  اجتهادتعترب املعايري احملاسبية الدولية حصيلة  �
 إىل حتقيق التوافق احملاسيب؛

 متطلبات حماسبة األصول املادية؛تتناول  IAS/IFRSتوجد معايري حماسبية دولية  �
 يف بنود خمتلفة؛ حماسبة األصول املادية نظام احملاسيب املايللا يتضمن  �
 IAS/IFRSيوجد تباين وإختالف إىل حد ما بني ما تضمنه النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية  �

  خبصوص حماسبة األصول املادية؛
 .لألصول املاديةعايري حماسبية وطنية مل تصورإقرتاح ميكن  �

 

                                                           
1
رخة يف املؤ  04املذكرة املنهجية رقم  واملتعلقة باملخزونات و 28/12/2010املؤرخة يف  03الس الوطين للمحاسبة، املذكرة املنهجية رقم   

  .  واملتعلقة بالتثبيتات العينية 20/03/2011
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 :أهمية البحث .4

والتوافق يف املمارسة احملاسبية على الصعيد الدويل الذي  االنسجاممن اإلجتاه املتزايد حنو ستمد البحث أمهيته ي
يفرض على كل دول العامل الثالث القيام بإصالحات يف شىت ااالت، ومن بينها اجلزائر اليت تعمل جاهدة على 

 وباعتبارعايري احملاسبية الدولية وتكييف النظامي احملاسيب معها، اإلندماج باإلقتصاد العاملي من خالل تبين وتطبيق امل
تطبيق الفعلي لنصوص املعايري احملاسبية الدولية ويعود ذلك إىل الأن البيئة اجلزائرية غري مؤهلة يف الوقت الراهن على 

 أو املهنيني، ومن بني أهم سواء من طرف األكادميني استيعااكذا صعوبة هلا و  املتجددةعة احملتويات واملفاهيم طبي
طبيعة وخصائص البيئة اإلقتصادية  االعتباراملشاكل اليت تواجه تبين وتطبيق املعايري احملاسبية الدولية عدم األخذ بعني 

  .اجلزائرية عند إعداد املعايري احملاسبية الدولية
وحماولة  لنظري للنظام احملاسيب املايلاكما يستمد البحث أمهيته من خالل القيام بدراسة حتليلية ملضمون اإلطار 

وواقع املمارسة من حيث الكم والكيف  هذه األخرية تتوافقحبيث  ،احملاسبية ذات البعد الوطين عايريتصور بعض امل

وتعترب عملية إعداد وتطوير معايري ، IAS/IFRS املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةاحملاسبية يف اجلزائر وتتكيف و 

للنظام احملاسيب  النظريالنقاط املبهمة ضمن اإلطار سيساهم يف تسهيل الفهم وإيضاح عديد  اسبية وطنية أمرحم

  .املايل

  :  أهداف البحث .5

مدى صحة الفرضيات  واختبارالتساؤالت الواردة بصفة أساسية في اإلشكالية  عنتهدف الدراسة إلى اإلجابة 
  :المتبناة باإلضافة إلى ما يلي

 ؛التوافق احملاسيب الدويلأعمال و عريف باملعايري احملاسبية الت -
 ذات العالقة مبحاسبة األصول املادية؛ IAS/IFRSالوقوف على أهم املعايري احملاسبية الدولية  -
 التطرق بالتفصيل والتحليل حملتويات اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل فيما يتعلق ببند األصول املادية؛ -
خالل هذه الدراسة إىل إبراز أهم اإلختالفات بني النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية الدولية نسعى من  -

IAS/IFRS وعلى وجه اخلصوص بند األصول املادية؛ 
 من خالل معايري جتمع أهم املفاهيم واألسس املتعلقة باألصول املادية؛ واألكادميينيإفادة املهنيني  -
 التصوريولة تصور وإعداد معايري حماسبية وطنية لألصول املادية من خالل اإلطار دف الدراسة إىل حما -

 .IAS/IFRSومعايري احملاسبة الدولية  للنظام احملاسيب املايل
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  :مبررات إختيار الموضوع .6

ص احملاسبة وكذا ميول حبكم التخصص الذي تدرج فيه الطالب خالل املسار الدراسي ختص :المبررات الذاتية - 
  . الدويل احملاسيب التوافقاملواضيع ذات الصلة باحملاسبة مثل املعايري احملاسبية الدولية وأعمال  ب حنوالطال

تعترب عملية إعداد النظام احملاسيب املايل الذي يتوافق يف العديد من النقاط واملعايري  :المبررات الموضوعية - 
صفحة صعب الفهم وكذا التطبيق  90ي حيمل أكثر من إطار تصور  ضمناحملاسبية الدولية وفقا موعة من املواد 

أنه لو أعد يف شكل معايري حماسبية وطنية تتماشى مع من اخلرباء  من املهنيني، يف حني يرى الكثريلدى العديد 
كما  ،طبيق املعايري احملاسبية الدوليةوكذا التوجهات العاملية ملهنة احملاسبة وكخطوة حنو ت اإلقتصادي متطلبات التوجه

أن املواضيع يف هذا اال تعترب حديث الساعة يف اجلزائر ونقص البحوث والدراسات حول هذا املوضوع وكذا 
 .سامهة يف إثراء املكتبة اجلامعية مبثل هذه املواضيعحماولة امل

  

  :البحثحدود  .7

ومعايري  اجلزائري يب املايليف دراسة معايري حماسبة األصول املادية وفقاً للنظام احملاسهذه الدراسة حدود  تتمثل

كما أنه سيتم التطرق ملعايري حماسبية األصول املادية فقط خاصة عند تناول بعض   .IAS/IFRSاحملاسبة الدولية 

املعايري احملاسبية الدولية اليت قد يكون موضوعها يشمل جمموعة من األصول اليت ال تدخل ضمن أولويات هذا 

  .البحث

  :صعوبات البحث .8

  :إجنازنا هلذا البحث واجهتنا مجلة من الصعوبات ميكن تلخيصها فيما يلي يف إطار

 وعالقته باملعايري احملاسبية الدولية؛ املراجع والدراسات اليت تتناول النظام احملاسيب املايل حمدودية −

 ني؛يمتغريين أساسصعوبة ضبط املوضوع خاصة من اجلانب املنهجي إلحتوائه على  −

لوضوح الذي يكتنف نصوص النظام ناصر وتقييمها، وذلك يرجع للغموض أو عدم اصعوبة حتليل بعض الع −

 .IAS/IFRS  احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية
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  :منهج البحث .9

حتقيقا ألهداف البحث السابقة ووصوال ألفضل األساليب والطرق لإلجابة على التساؤالت املطروحة وإثبات 

وذلك دف املنهج اإلستقرائي حيث مت اإلستعانة ب ،املناهج العلميةمن  جمموعة على اعتمدنا أو نفي الفرضيات،

أو تلك  معايري احملاسبة الدولية سات السابقة اليت تضمنت دراسات حولدراسة وإستقراء بعض الكتابات والدرا

باملنهج الوصفي  االستعانةكما مت   .منها يف معاجلة مشكلة البحث االستفادةوكيفية  مباشرة املتعلقة مبوضوع البحث

عند مقارنة معايري و  ،للمعايري احملاسبة الدولية والنظام احملاسيب املايل خبصوص حماسبة األصول املادية استعراضناعند 

مت االعتماد على املنهج  IAS/IFRSحماسبة األصول املادية وفقًا للنظام احلاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية 

مت  يةويف الفصل األخري الذي تضمن حماولة تصور إطار مقرتح ملعايري حماسبية جزائرية لألصول املاد .قارنامل التحليلي

 .باملنهج اإلستنباطي االستعانة

  :الدراسات السابقة .10

  :يف حدود علم الطالب، فإن الدراسات السابقة حول موضوع هذا البحث تتمثل فيما يلي

 :مداني بن بلغيث -

ئرية في ظل أعمال التوحيد الدولية بالتطبيق على حالة أهمية إصال" ح النظام المحاسبي للمؤسسات الجزا

  ".الجزائر

، 2004سنة  ة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري جبامعة اجلزائرارة عن أطروحة دكتوراه مقدمة بكليعب البحث

التوحيد والتوافق احملاسبيني الدوليني، والسبل تدور إشكاليتها حول مدى أمهية إصالح النظام احملاسيب يف ظل أعمال 

الكفيلة بتفعيل الواقع اإلقتصادي اجلديد للجزائر،وكذا جتربة اجلزائر يف ميدان التوحيد احملاسيب واملعايري احملاسبية، 

بيئة وخلصت الدراسة إىل ضرورة إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات لضمان مسايرة املمارسة احملاسبية ملستجدات ال

  .ين املعايري احملاسبية وتطبيقها يف اجلزائر من عدمهشر إىل حالة تبتُ مل  ونشري هنا إىل أن هذه الدراسة .اجلزائرية

 :نصيبة بوراوي -

"D'une comptabilité d'économie planifiée a une comptabilité de marché 

stratégie et reforme comptable" 

سنة  باريس دوفنيوراه مقدمة بكلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري جبامعة البحث عبارة عن أطروحة دكت

توحيد أو توافق نظام احملاسبة يف اجلزائر ومعايري احملاسبة الدولية يف ظل التوجه حنو  ، تدور إشكاليتها حول2007

 املؤسسات الدولية من جهة إقتصاد السوق، وتوصلت إىل أن عملية اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر كانت نتيجة تأثري
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مل تتطرق . IAS/IFRSواليت متلي ضرورة التكيف مع معايري احملاسبة الدولية . وضغوط البنك الدويل من جهة أخرى

     . هذه الدراسة إىل مدى التكيف مع معايري احملاسبة الدولية

 :سفيان بن بلقاسم -

  "في سياق العولمة وتطور األسواق الماليةالنظام المحاسبي الدولي وترشيد عملية إتخاذ القرار "

، 2010سنة  البحث عبارة عن أطروحة دكتوراه مقدمة بكيلة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري جبامعة اجلزائر

يب حول حمددات النظام احملاسيب وأسسه النظرية يف ظل العوملة ومتطلبات التوحيد احملاس هذه الدراسة تدور إشكالية

نظرة حتليلية نقدية عن أبعاد مشكلة تنوع املمارسات احملاسبية  حيث تضمنت تقدمي .يف ترشيد القرار الدويل ودوره

على املستوى الدويل وحتديد املبادئ املستند إليها لتحقيق اإلصالحات الضرورية لتغيري هذا الواقع املعاش مبا يتماشى 

 .تعرض حملاور التوحيد احملاسيب الدويل ولعواقبه على اجلزائرمع احلقائق اجلديدة للعوملة وتطور األسواق املالية، وال

وتوصلت إىل أن حتقيق اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر مرتبط بالواقع العملي عن طريق التحضري الكايف وضرورة حماولة 

اجلزائر  احملاسيب يفمعامل اإلصالح  هذه الرسالة حيث مل حتدد .املشاكل اليت قد تواجه هذا اإلصالح استشراف

  .معايري احملاسبة الدوليةموقعه من و 

 :بكطاش فتيحة -

  )" حالة الجزائر(دوافع توحيد المعايير المحاسبية الدولية في ظل العولمة "

للسنة  03البحث عبارة عن أطروحة دكتوراه مقدمة بكلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري جبامعة اجلزائر 

وإىل أي مدى  يتها حول ضرورة توحيد املعايري احملاسبية الدولية يف ظل العوملة،، تدور إشكال2010/2011اجلامعية 

حيث تناول هذا البحث التطور التارخيي للمعايري احملاسبية وعالقتها بالتطورات احلاصلة يف احمليط  اجلزائر معنية بذلك،

الدراسة إىل أن النظام احملاسيب املايل اإلقتصادي الدويل يف ظل العوملة وموقع اجلزائر من هذه التطورات، وتوصلت 

حيث مل تتطرق هذه . يتوافق إىل حد كبري واملعايري الدولية للمحاسبة والتقارير املالية من خالل اإلطار التصوري

    .  األطروحة إىل إمكانية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف البيئة اإلقتصادية اجلزائرية
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 :حمزة العرابي -

  " المحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية متطلبات التوافق والتطبيق المعايير"

البحث عبارة عن أطروحة دكتوراه مقدمة بكلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري جبامعة اجلزائر للسنة اجلامعية 

 .دوليةسبية ال، تدور إشكاليتها حول مدى توافق البيئة اجلزائرية مع متطلبات تطبيق املعايري احملا2013/2014

زال هناك العديد من اوتوصلت الدراسة إىل أن تطبيق النظام احملاسيب املايل حيقق جمموعة من الفوائد واملزايا إال أنه م

املشاكل اليت تواجهه يف احمليط العملي والقانوين، كما توصل هذا البحث إىل أن البيئة اجلزائرية ال تتوافق مع متطلبات 

ونشري هنا إىل أن الرسالة مل تبني بوضوح نقاط عدم توافق متطلبات تطبيق  .عايري احملاسبية الدوليةالتطبيق السليم للم

  . املعايري احملاسبية الدولية والبيئة اجلزائرية

 :رزاق محمد -

  "مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع المعايير المحاسبية الدولية في معالجة عقود التأجير التمويلي"

أمحد بوقرة وعلوم التسيري جبامعة  ، التجاريةارة عن مذكرة ماجستري بكلية العلوم اإلقتصاديةالبحث عب

ت إشكالية الدراسة حول مدى التوافق يف معاجلة عقود اإلجيار ر ومتحو ، 2014/2015 اجلامعية سنةلل بومرداس:بـ

أن هناك توافق إىل حد كبري يف حماسبة عقود ىل وتوصلت الدراسة إ .بني النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية

ما يؤخذ عن هذه الدراسة أا مل تشر إىل  .اإلجيار التمويلي بني متطلبات معايري احملاسبة الدولية والنظام احملاسيب املايل

  .IAS 17أهم اإلختالفات بني النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب الدويل  من للتقليلالسبل الكفيلة 

   ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة .11

صل فيها السابقة كوا تداركت بعض اجلوانب اليت مل يتطرق إليها أو مل يفّ  متيزت هذه الدراسة عن الدراسة

 أاكما ثر سابقًا وبأكثر ختصص وتعمق من جهة أخرى،  من جهة، والوقوف على بعض النقاط اليت مل تُ  بقدر كاف

ة األصول املادية وفقًا للنظام املايل ومعايري احملاسبة الدولية حيث مت التطرق ملعايري حماسب معينة ختصصت يف جزئية

IAS/IFRS أهم بنود التوافق  استنباط، كما مت توضيح موقع النظام احملاسيب املايل من معايري احملاسبة الدولية وحماولة

حنو  انتقاليةاجلزائرية كمرحلة  االقتصاديةنية تليب متطلبات البيئة واإلختالف وصوًال إىل ضرورة بناء معايري حماسبية وط

دراسات تناولت مواضيع ذات طابع  أغلبهاتطبيق معايري احملاسبة الدولية خبالف الدراسات السابقة اليت كانت يف 

  . )دراسات كلية( مشويل

  

  



 مـقدمـة
        

  
  

 
 ح 

   : خطة وهيكل البحث .12

فصول،  إىل ست همت تقسيم الية الرئيسية املطروحة،اإلشكالبحث ومعاجلة هذا أهداف  الوصول إىلمن أجل 

 عرضوصوًال إىل ، لفرضيات اليت جاءت يف مقدمتهل اواختبار  اً عام اً تضمنت تلخيص تسبقهم مقدمة وتعقبهم خامتة

  .املوضوعنفس جمال باإلضافة إىل آفاق البحث يف  التوصيات،توصلنا إليها، ويف األخري قدمنا بعض  أهم النتائج اليت

أهم ل لعرض الفصهذا خصصنا  "المحاسبة الدولية وأعمال التوافق المحاسبي الدولي: "لفصل األولا

ية وأعمال التوافق احملاسيب الدويل، معايري احملاسبة الدولية ةفاهيم حول احملاسبامل من  من خالل عرض جمموعة. الدول
 اجلانب، كمدخل عام للفصول املواليةذا األساسيات املتعلقة.  

هذا الفصل أهم يف  تناولنا" محاسبة األصول المادية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية : "لفصل الثانيا

 IAS16 معايري احملاسبة الدوليةيف تمثلة أساسًا املو ادية ذات العالقة مبحاسبة األصول امل احملاسبية الدولية املعايري

     .دف إىل القياس وصوًال إىل متطلبات اإلفصاححيث مت عرض مضامينه من النطاق واهل .IAS 17و IAS 02و

أن  باعتبار "األصول الماديةمحاسبة أخرى ذات عالقة بدولية معايير محاسبية : "الفصل الثالث

 الوقوف على أهم املعايري احملاسبيةحاولنا من خالل هذا الفصل  اسبية دولية تناولت مواضيع معينة،هناك معايري حم
  .جزئيات معينة تتعلق مباشرة مبحاسبة األصول املادية اليت تناولت الدولية

تناول هذا الفصل  "محاسبة األصول المادية وفق متطلبات النظام المحاسبي المالي: "الفصل الرابع
حماسبة األصول املادية وفقاً  معايريبنوع من التفصيل إىل و  مت التطرق من خالله أهم متغريات هذا البحث حيث

  .من حيث اإلعرتاف اإلدراج، القياس واإلفصاح املايل للنظام احملاسيب

المالي ومعايير المحاسبة محاسبة األصول المادية بين النظام المحاسبي مقارنة : "الخامسالفصل 
تناول هذا الفصل من خالل املقارنة والتحليل الوقوف على أهم بنود التوافق واإلختالف بني متطلبات  "الدولية

  .لدولية والنظام احملاسيب املايل خبصوص حماسبة األصول املاديةمعايري احملاسبة ا

من خالل الفصول  "نحو إطار مقترح لمعايير محاسبية جزائرية لألصول المادية: "السادسالفصل 

  .إطار ملعايري حماسبية جزائرية حملاسبة األصول املادية اقرتاحالسابقة وبناء على املقارنة والتحليل مت 

  

  

   



  

  
  

المحاسبة الدولية وأعمال التوافق 

  المحاسبي الدولي

 

 الفصل األول
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  :تمهيد

من كوا  إذ انتقلت .واملالية االقتصاديةيف ذلك التطورات  احملاسبة كعلم تطورات سريعة متتبعةً  شهدتلقد 
للقارات بفعل الشركات املتعددة  العابرة االقتصاديةنشطة فاألحمدودة ضمن بيئة معينة إىل بيئة ال حدود هلا، 

فرض ضرورة البحث عن مرجعية حماسبية واحدة متكن من ترمجة األحداث  االقتصاديةاجلنسيات وظهور التكتالت 
  .مفهومة وقابلة للمقارنةحماسبية دف احلصول على معلومة  االقتصادية

اإلقتصادية ومصاحل خمتلف  مصاحلهادمة جاهدة لتحقيق التوافق احملاسيب خل ولذلك تسعى خمتلف الدول
األطراف املستخدمة للمعلومات احملاسبية واملالية، من خالل تبين وتطبيق املعايري احملاسبية الدولية أو تكييف املمارسة 

متطلبات البيئة والتوجه اإلقتصادي من ، ويعود ذلك إىل إختالف )حملية(احملاسبية من خالل معايري حماسبية وطنية 
  .خرىدولة أل

اهليئات الدولية املهتمة باال احملاسيب إىل تقريب وتكييف  عديد فوقد عملت اجلهود املبذولة من طر 
املمارسة احملاسبية على املستوى الدويل من خالل التوافق على جمموعة من املعايري احملاسيب املقبولة قبوًال عامًا وحماولة 

  .من وقت آلخر عامالً مهماً سيساهم يف حتقيق التوحيد احملاسيب يوماً ما  حتيينها وتطويرها وتتبع املشاكل املطروحة

سنحاول من خالل هذا الفصل الوقوف على أهم املفاهيم املتعلقة بالتوافق احملاسيب ومعايري احملاسبة الدولية 
  . وصوًال إىل هيئات التقييس احملاسيب يف اجلزائر
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  الدوليةالمحاسبة : ث األولحالمب

إن التطورات السريعة اليت يشهدها العامل واليت مشلت معظم جماالت احلياة وأدت إىل القضاء على احلدود بني 
تسهيل  إىل الدول وهذا نتيجة التقدم العلمي املتسارع يف شىت ااالت حمدثا تغيريا يف حياة البشرية مجعاء، مما أدى

بالرغم من الظروف  ،وساهم يف ظهور التكتالت اإلقتصادية بني الدول وتدفق السلع ورؤوس األموال انتقالعملية 
بيئتها إىل  ابنةاملختلفة، وبالرغم من املقولة الشهرية اليت تنص على أن احملاسبة  الثقافيةاإلقتصادية والسياسية واخللفية 

ة كانت يف بتها احملاسفية اليت عر ل أهم احملطات التارخيأن ذلك فرض عليها ضرورة اإلستجابة للمتطلبات الراهنة، ولع
على تطور الفكر احملاسيب من أجل مسايرة ومواجهة  انعكستاية القرن العشرين من خالل التحديات اجلديدة اليت 

  .التحديات واملشاكل احملاسبية على نطاق دويل

  .وأسباب ظهورهاأهدافها  ،ىل أهم املفاهيم املتعلقة باحملاسبة الدوليةيف هذا املبحث إسيتم التطرق 

  .مفهوم المحاسبة الدولية .1

وجماالت  اً بإعتبار أن للمحاسبة الدولية أبعاد ،تعاريف خمتلفة ةاسبة الدولية بعدلقد عرف األدب احملاسيب احمل
متنوعة وغري متجانسة، فهناك من يستخدم احملاسبة الدولية للتعبري عن التطور التارخيي للمحاسبة، وهناك من ربطها 

وهناك من صنفها كفرع من فروع احملاسبة فقط،  ،بتلك احملاسبة املهتمة باملشاكل العملية املتعلقة بالفروع األجنبية
  1:ة إىلوميكن تصنيف أبعاد احملاسبة الدولي

يدل هذا املفهوم إىل أوسع األبعاد من حيث اال، وبناءا على هذا املفهوم تعترب احملاسبة  :المحاسبة العالمية 1- 1

وتطبيقه يف خمتلف دول العامل، حيث ميكن من خالهلا وضع مبادئ حماسبية على نطاق  اعتمادهنظاما عامليا ميكن 

  . عاملي واسع

الدولية للمحاسبة لكشف  االختالفاتيقصد ا تلك احملاسبة اهلادفة إىل دراسة وفهم : المحاسبة المقارنة 2- 1

التباين يف األنظمة احملاسبية، وهذا من خالل فهم األسس واملبادئ احملاسبية لكل دولة وتقييم أثر التباين واإلختالف 

 2.يف املمارسات احملاسبية على القوائم املالية

تم بكل  فهي إذاً  ،رنة تشمل جمموعة املبادئ احملاسبية لكل دولة واملقبولة قبوال عاماوبالتايل احملاسبة املقا
 إذاً  ،أنواع الطرق واملبادئ واملعايري ملختلف الدول دون وضع جمموعة مثالية ذات صبغة عاملية من املبادئ احملاسبية

                                                           

 .15، ص 2005، إيرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة، 1ط ،المحاسبة الدولية وإنعكاساتها على الدول العربيةحممد املربوك أبوزيد،   1
اململكة العربية السعودية، ، مكتبة امللك فهد الوطنية، المحاسبة الدولية اإلطار الفكري والواقع العملياملنعم، عبد نبيه عبد الرمحان اجلرب، حممد عالء الدين   2

  .28، ص 1998
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ايري لكل دولة مما ميلي ضرورة أن يكون احملاسبني فالنظام احملاسيب الدويل يشمل جمموع املبادئ والطرق والقواعد واملع
 .ملمني ا

حبيث تم احملاسبة الدولية وفقا هلذا البعد مبحاسبة الفروع للشركات املتعددة : محاسبة الفروع األجنبية 3- 1

احملاسبة الية ويعترب هذا النوع من املاجلنسيات واليت هلا فروع يف خمتلف دول العامل  دف إعداد وجتميع القوائم 

  .الدولية من أضيق وأقدم جماالا

 1:وعرفها آخرون على النحو التايل    

أن احملاسبة الدولية يقصد ا اإلطار الدويل ملختلف األساليب واإلجراءات يرى  (Louren) لورين
وجهة النظر  األحداث اإلقتصادية واملعامالت التجارية الدولية من واألفكار احملاسبية لكل دولة دف قياس وعرض

  .املالية

ية هي تلك الدراسات اخلاصة بالعالقات احملاسبية املتداخلة يرى ) Mueller(أما مولري  أن احملاسبة الدول
  .بني الدول نتيجة إختالف األساليب واإلجراءات احملاسبية فيما بينها

 اسبية املوحدة واملقبولة دولياأن احملاسبة الدولية متثل جمموعة من املعايري احمليرى ) Jenning(بينما جنني 
  .وهرية بني الدولاجلغري حتكم املمارسات العملية للمهنة بالرغم من وجود بعض اإلختالفات 

وتعرف بأا جمموعة من املعايري احملاسبية املوحدة واملقبولة دوليا دف إىل ضبط وإحكام املمارسات العملية 
  2.ملهنة احملاسبة

  3:خالل التعاريف السابقة املتعلقة مبفهوم احملاسبة الدولية النقاط التاليةميكن أن نستخلص من     

لدولية تم بالعمليات احملاسبية ذات البعد الدويل ومقارن -  املبادئ احملاسبية ملختلف الدول وحماولة إجياد  ةاحملاسبة ا

  توافق فيما بينها؛

 الدول؛احملاسبة الدولية تم بتداخل العالقات احملاسبية بني  - 

تعترب احملاسبة الدولية نظام عاملي تتبناه مجيع الدول من خالل وضع معايري حماسبية حتظى بالقبول على املستوى  - 

 .الدويل

                                                           

  .07، ص املرجع السابقنفس   1
  .29، ص 2010، عمان، األردن، 1،دار املنهج للنشر والتوزيع، طالمحاسبة الدولية منهج عملي للمشاكل المحاسبية وحلولهاسعود جايد العامري،   2
، 2002، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التطبيق العلمي لمعيار المحاسبة الدولية المحاسبة الدولية مع، سيوسف حممد جربوع، سامل عبد اهللا حل  3

  .28ص 
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 حملاسبة الدولية أحد أوجه تطور احملاسبة من اإلطار احمللي إىل اإلطار الدويل، تُعىناق ميكن إعتبار بمما س
وحماولة . الناجتة عن تباين ترمجة األحداث اإلقتصادية بني خمتلف الدولالدويل بدراسة املشاكل احملاسبية ذات البعد 

 ∗.إجياد توافق عليها من خالل املعايري احملاسبية الدولية

  .أسباب ودوافع ظهور المحاسبة الدولية .2

وخاصة منها اإلقتصادية وما يقتضيه هذا الواقع من  ،إن ما مييز عامل اليوم الرتابط والتشابك يف شىت امليادين
يف ظل الواقع  والتوجه اجلديد الذي فرض  ،حديثة قادرة على مشول األنشطة اإلقتصادية اتصالأدوات قياس وطرق 

 استجابة ملتطلباا ومقتضياا، مما مهد لظهور احملاسبة الدولية ،على احملاسبة التعايش والتطور مع هذه التحوالت
  1:نذكر منها ،أسباب تنتيجة لعد

ظهور هذا النوع من الشركات بعد احلرب العاملية الثانية نتيجة لسياسات : متعددة الجنسيات الشركات 1- 2

 واحتكارهافروعها املنتشرة حول العامل وبكرب حجم إنتاجها  ةهذه الشركات بكثر  تتشجيع اإلستثمار، ومتيز 

يضمن الدقة والشفافية  ،الشركات كان البد من وجود نظام معلومات حماسيب، وإلدارة هذا النوع من اللتكنولوجي

ملراقبة وتقييم النتائج، وهو ما أدى بالضرورة إىل تبين معايري ومبادئ حماسبية تستخدم عند إعداد البيانات املالية 

  .واحملاسبية لتكون يف متناول كافة مستخدميها

دف  ،رؤوس األموال من دولة ألخرى انتقالمار األجنيب املباشر هو اإلستث: األجنبية المباشرة االستثمارات 2- 2

األسواق وزيادة معدالت اإلنتاج، وظهر هذا النوع من اإلستثمارات مطلع الثمانينات وشكل اجلزء األكرب  اكتساح

 :وترجع أسباب التوسع وزيادة اإلستثمارات األجنبية إىل. من اإلستثمارات الدولية

 لنمو يف الدول املتقدمة؛معدالت ا ارتفاع - 

 حتسن مؤشرات األداء اإلقتصادية على املستوى الدويل؛ - 

 ظهور التكتالت اإلقتصادية مثل اإلحتاد األورويب؛ - 

 .ساهم هذا النوع من التدفقات بني الدول يف التأثري على تطور الفكر احملاسيب واحملاسبة الدولية - 

طرق وأساليب املمارسة احملاسبية من بيئة ألخرى وطبقا ختتلف : تباين الممارسة المحاسبية بين الدول 3- 2

  :ملتطلبات البيئة اإلقتصادية لكل دولة، ويوزع هذا اإلختالف إىل عدة عوامل نذكر منها

 النظام اإلقتصادي السائد؛ - 

                                                           

  IFRSومعايري اإلبالغ املايل الدولية  IASنقصد باملعايري احملاسبية الدولية اإلشارة إىل كل من معايري احملاسبة الدولية  ∗
  .07نبيه عبد الرمحان اجلرب، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 النظام السياسي؛ - 

 املستوى الثقايف ودرجات تقدم البحث العلمي يف اال احملاسيب؛ - 

 .أو حكومية من عدمه، يؤثر على ميدان احملاسبة توفر هيئة مهنية مستقلة - 

  .أهداف المحاسبة الدولية 3

يف ظل بيئة تتغري حنو تدويل اإلقتصاد واملعامالت التجارية واملالية، كان البد للمحاسبة أن تتطور يف نفس     
هذه الظروف عرفت احملاسبة أهدافا جديدة تتمثل يف  ظلاإلجتاه كوا شديدة التأثر بعوامل البيئة احمليطة ا، ويف 

تقدمي معلومات مالئمة وقابلة للفهم واملقارنة على املستوى الدويل لعدد خمتلف من مستخدمي املعلومات احملاسبية 
 1:قرارات رشيدة، وهذا ما تسعى احملاسبة الدولية إىل حتقيقه اختاذواملالية يف خمتلف أحناء العامل دف مساعدم على 

  لفة وحماولة إجياد أسباب اإلختالف بينها؛تخراسة األنظمة احملاسبية للدول املد - 

 تدعيم البعد الدويل حملتوى القوائم املالية للشركات خاصة منها املتعددة اجلنسيات من خالل تسهيل قراءة القوائم - 

 بينها؛ املالية واملقارنة

 توفري احللول للمشاكل احملاسبية ومتابعتها على املستوى الدويل؛ - 

 إجياد نوع من اإلتساق يف املمارسات احملاسبية على املستوى الدويل؛ - 

 2ق املنظمات املهنية املختصة بوضع املعايري احملاسبية؛يتنسيق وضع املبادئ احملاسبية على املستوى الدويل عن طر  - 

تصوري حيكم وينظم املمارسة احملاسبية، وكذا احلد األدىن حملتوى القوائم املالية على املستوى  حماولة إجياد إطار - 

 .   الدويل

لذلك تبذل اجلهود على املستوى الدويل لتطوير معايري حماسبية لتحديد الطرق السليمة للقياس، اإلدارج     
كامل يضم كًال من األهداف والفروض واملبادئ واإلفصاح، هلذا يراعى يف إصدارها اإلعتماد على إطار تصوري مت

واملفاهيم، وقد أوجدت التطورات اليت شهدا البيئة اإلقتصادية العاملية من خالل حترير اإلقتصاد من سيطرة الدولة 
  .الواحدة أثراً يف بيئة احملاسبة، مما فرض ضرورة جتنب سلبيات تعدد األنظمة احملاسبية وإختالفها من دولة ألخرى

  

  

                                                           
  .21، ص مرجع سبق ذكرهسعود جايد العامري،   1
  .28، ص مرجع سبق ذكرهيوسف حممود جربوع، سامل عبد اهللا حلس،   2
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  1.أهمية المحاسبة الدولية 4

 س األموال الدولية من بيانات ومعلومات مالية وحماسبية؛ؤو متطلبات أسواق ر  - 

 التحليل الدويل املقارن لألنظمة واملعايري والقواعد احملاسبية املستخدمة؛ - 

 خمتلف القرارات؛ اختاذاسبية على مساعدة اجلهات املستخدمة للمعلومات املالية واحمل - 

 ؛الدولية االستثماراتزيادة حجم تساهم يف  - 

 لتسجيل املعامالت التجارية الدولية ضرورة وجود معايري حماسبية دولية؛ - 

نتائج األعمال واملشاكل اخلاصة مبعاجلة املعامالت التجارية يف الشركات  احتسابقواعد ومعايري تساهم يف وضع  - 

 .املتعددة اجلنسيات

 .المحاسبية بين الدولتباين وإختالف المعايير اب بأس 5

وتباين إحتياجات كًال منها  اختالفإىل أدى ى خر أل من دولةظروف البيئة اإلقتصادية  اختالفإن 
للمعلومات والبيانات املالية وهذا ما أدى بالضرورة إىل تباين وإختالف يف القواعد واإلجراءات احملاسبية املتبعة يف كل 

 2:دول العامل إىل النقاط التالية بنيوتعود أسباب تباين املعايري احملاسبية  دول العامل

إن طبيعة النظام اإلقتصادي السائد يف الدولة هو من : اإلقتصادية بين الدول واألنظمةإختالف الظروف  1- 5

ميلي أي نظام حماسيب يفي مبتطلباته، أي أن إحتياجات النظام اإلشرتاكي الذي يقوم على املركزية وسيطرة الدولة 

على وسائل اإلنتاج لن تكون نفسها حتما إحتياجات النظام اإلقتصادي احلر، املبين على قوى العرض والطلب،  

  .اإلقتصادية املتبعة يف تلك الدول األنظمةه الظروف  تنعكس على كل هذ

إن إختالف اخللفية الدينية واللغوية يعد أحد أهم أسباب تباين : الثقافة والخلفية الحضارية اختالف 2- 5

ضبط املمارسة احملاسبية بني الدول، خاصة وأن املعايري احملاسبية الدولية تعرب عن فلسفة معينة ضمن حميط معني، ل

األحداث اإلقتصادية، كما أن هذه األخري ال تعد جبميع لغات العامل من طرف اهليئة املصدرة هلا وبالتايل فإن 

قد حيملها إىل معان أخرى، كما أن إختالف القيم واملفاهيم السادة هي األخر  )الرمسية( ترمجتها إىل اللغات الوطنية

 .لبعض املصطلحات من بلد آلخرتؤثر من خالل عدم اإلتفاق على مفاهيم حمددة 

تتوىل يف بعض الدول اهليئات املهنية أو منظمات مستقلة  :دور الهيئات المشرفة على  مهنة المحاسبة 3- 5

مهمة إعداد املعايري احملاسبية وأحيانا توكل هلا مهمة مراقبة مدى تطبيقها، بينما تتوىل يف دول أخرى هيئات رمسية 
                                                           

  . 19- 18، ص مرجع سبق ذكرهسعود جايد العامري،   1
2
  .195، ص 2003 ،العراق ،والنشر للطبع احلدباء وحدة ،المعلومات المحاسبيةنظم  ،احلبيطي إبراهيم حمسن قاسم ،السقا حيي هاشم زياد  
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اف دون تدخل أي هيئات مهنية أو منظمات مستقلة، ويؤثر هذا اإلختالف يف مهمة اإلعداد واإلشر ) حكومية(

من عدمه على إعداد  - األقرب للواقع -اهليئة املشرفة على إعداد املعايري احملاسبية من خالل إشراك الفئة املهنية 

 .    وتطوير املعايري احملاسبية

القوانني واألنظمة السائدة من  اختالفيعد  :إختالف القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط اإلقتصادي 4- 5

وهذا نظرا . بلد آلخر سببا يف تباين املمارسة احملاسبية مثل قانون الضرائب، القانون التجاري وقانون اإلستثمار

للظروف اإلقتصادية واإلجتماعية وبالتايل قد تتعارض هذه القوانني ومتطلبات تطبيق املعايري احملاسبية الدولية مما 

إىل تباين مكونات القوائم املالية وعدم القدرة على مقارنتها نتيجة ألثر القوانني سالفة الذكر على  يؤدي بالضرورة

 .املمارسة احملاسبية

خاصة بالنسبة للمؤسسات املدرجة يف األسواق املالية  اً هام اً تشكل مصادر التمويل عنصر : مصادر التمويل 5- 5

 غريالطلبات وإحتياجات هذه األسواق، أما بالنسبة للمؤسسات ملت اً واليت تتطلب منها إعداد بيانات مالية وفق

فإن مصادر التمويل اليت تعتمدها املؤسسات يف  ،مدرجة يف السوق املايل أو يف حالة عدم وجود سوق مايل نشط

ات هذه احلالة القروض وبالتايل سيتم الرتكيز فقط على محاية املقرضني دون سواهم من مستخدمي البيانات واملعلوم

  :وميكن توضيح أصول اإلختالف احملاسيب من خالل الشكل املوايل .املالية

  أصول اإلختالف المحاسبي) 1.1(الشكل 

  
  

  

  
  
  

  

  

 

Source  :  Bernard REFFOURIER, Axel HALLER, Peter WALTON, Comptabilité internationale, Edition libraire 

cuibert  France, 1997, P2.  

 احمليط اإلجتماعي واإلقتصادي والثقايف للبلد

 اإلختالف يف اهلدف من القوائم املالية

 إختالف املبادئ احملاسبية

  احملاسبيةإختالف املمارسة  إختالف الفهم

  اإلختالف المحاسبي
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  اإلتجاه الدولي نحو التوافق المحاسبي: المبحث الثاني

حناول من خالل هذا املبحث التطرق إىل مفاهيم حول التوافق احملاسيب وبعض املفاهيم ذات العالقة 
  .واملعايري احملاسبية الدوليةمثل التوحيد احملاسيب 

  .اإلتجاه الدولي نحو التوافق المحاسبي .1

 .صطلحات ذات العالقة بهمفهوم التوافق احملاسيب وأهم امل علىسنحاول الوقوف 

 .التوافق والتوحيد المحاسبيمفهوم  1- 1

  .سنحاول الوقوف على مفهوم كل التوافق والتوحيد احملاسيب لتوضيح دالالت كل مصطلح

يقصد به تطبيق معايري حماسبية خمتلفة يف بيئات معينة بدًال من معيار واحد للجميع،  :التوافق المحاسبي 1- 1- 1

احملاسبية املوجودة يف خمتلف دول العامل وذلك عن طريق وبعبارة أخرى التوافق يعين عملية زيادة إنسجام النظم 

   1 .التخلص من العمليات غري الضرورية املوجودة بينها وهذه تعترب خطوة جوهرية يف طريق احملاسبة الدولية

عملية رفع درجة اإلنسجام يف التطبيقات احملاسبية من خالل وضع : "على أنه Nobes et Parkerوعرفه 
   2".التباين لتلك التطبيقاتحدود لدرجة 

املمارسة احملاسبية يف  االختالفاتاحلد من  تلك اجلهود الرامية إىلميكن تعريف التوافق احملاسيب على أنه  ومنه
  . مقارنتها وفهمها على املستوى الدويلقراءا، ميكن  دف الوصول إىل معلومات حماسبية ومالية، بني دول العامل

يشري مفهوم التوحيد احملاسيب إىل فرض أسس وقواعد حماسبية ) ∗التماثل احملاسيب( :التوحيد المحاسبي 2- 1- 1

الذي يؤدي إىل تعميم  ،متقدمة من التجانس والتماثل احملاسيب لدولة ما على دولة أخرى، وهو درجة عالية وجدُ 

   3.وتطبيق مبادئ وممارسات حماسبية واحدة على املستوى الدويل

  

  

                                                           

1
  .178مرجع سبق ذكره، ص  ،احلبيطي إبراهيم حمسن قاسم ،السقا حيي هاشم زياد  

  .269 - 268ص  مرجع سبق ذكره،حممد املربوك أبو زيد،   2
  .حيمل مصطلح التماثل احملاسيب نفس املعىن ملصطلح التوحيد احملاسيب  ∗
  .18، ص 2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، المحاسبة الدولية والشركات المتعددة الجنسياتأمني السيد أمحد لطفي،   3
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   1.الثبات يف التبويب، املصطلحات والقياس: احملاسبني األمريكيني بأنهوعرفته مجعية 

فقد تناول تعريف التوحيد احملاسيب من خالل أهدافه إذ جاء فيه أن  1982أما املخطط احملاسيب املراجع لسنة 
  2:التوحيد احملاسيب يهدف إىل

  احملاسبة؛حتسني  - 

 احملاسبات وإجراء الرقابة عليها؛ أنواع فهم - 

 مقارنة املعلومات احملاسبية يف الوقت واملكان؛ - 

 دمج احملاسبات يف اإلطار املوسع للمجموعات؛ - 

 . إصدار اإلحصائيات - 

ا جمموعة من هطبقتاحملاسبية اليت  والسياساتإًذا ميكن تعريف التوحيد احملاسيب على أنه توحيد النظم، القواعد 
  .  الدول

 Normalisation(باملفاهيم السابقة مثل التنميط احملاسيب كما أنه يوجد مصطلحات ذات عالقة 
Comptable ( ا جمموعة من القواعد اجلامدة والضيقة  غريفالتنميطالتوافق حيث يعطي بصفة عامة اإلنطباع بأ

لح ، لذلك تعترب أكثر صعوبة يف التطبيق على املستوى الدويل، أما مصطقفتطبيق معيار واحد يف كل املواوأنه ميكن 
الفروق  االعتباروال يأخذ مبنهج مقياس واحد يناسب الكل وإمنا يأخذ بعني  وانفتاحاً  التوافق فهو أكثر مرونةً 

  3.الوطنية

) Harmonisation Comptable(وتقرتب دالالت مصطلح التوافق احملاسيب من التناسق احملاسيب 
   4.ات احملاسبية بوضع حدود للخالفات بينهاوتوافق املمارس انسجامالذي عرفه البعض على أنه عملية زيادة 

يف املبادئ واملمارسات احملاسبية، بينما  اختالفاتويشري التوحيد احملاسيب إىل التجانس الكلي دون وجود أي 
  .يعين التوافق تطبيق معايري خمتلفة وحماولة تكييف النظم واملعايري احملاسبية بني الدول

مقياس واحد جلميع الدول دون التنبؤ بأثر ذلك على البيئة اإلقتصادية  استخدامإذا فالتوحيد احملاسيب يشري إىل 
واإلجتماعية وخصوصية كل دولة لذلك يعترب حتقيق التوحيد احملاسيب بعيد املنال ومرحلة متقدمة يف الفكر احملاسيب 

الفروق واخلصوصيات بني الدول دون إمهال قابلية املقارنة، لذلك التوافق  االعتباربينما التوافق احملاسيب يأخذ بعني 
                                                           

  .267، ص مرجع سبق ذكرهحممد املربوك أبو زيد،   1
  .53، ص 2002، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، اجلزائر، 01، مقال منشور مبجلة الباحث، عدد التوحيد المحاسبي تجربة الجزائرإشكالية مداين بن بلغيث،   2
  . 349، ص 2004، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية، المحاسبة الدوليةحممد عصام الدين زايد،   3
  .349، ص نفس املرجع السابق  4
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احملاسيب ال يلغي اإلختالفات احملاسبية بني الدول وحياول تسويتها مع أهداف احملاسبة بني الدول كخطوة أوىل دف 
  .إبراز اإلختالفات اجلوهرية وتصحيحها

تعمل على حتقيق التوافق احملاسيب من خالل احلد من لذلك فاجلهود الدولية من طرف اهليئات املهتمة 
اإلختالفات احملاسبية على املستوى الدويل وحماولة إبقاء هذه اخلالفات يف حد أدىن وإزالة التناقضات غري املربرة تلك 

  .املتعلقة بالقياس، اإلدراج واإلفصاح

  :نة األنظمة احملاسبية يف الشكل املوايلوميكن توضيح أهم املراحل اليت تسبق عملية التوحيد بداية من مقار 

  المحاسبي مراحل التوحيد) 2.1(الشكل 
  
  

  .365، ص 2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، الشركات المتعددة الجنسياتو المحاسبة الدولية أمني السيد أمحد لطفي، : المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التوافق  المعايرة  التوحيد  المقارنة
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  .لتوافق المحاسبيلالهيئات الدولية الداعمة  .2

 :هناك العديد من اهليئات املعنية بتعزيز وتدعيم التوحيد احملاسيب عرب العامل نذكر منها

يعرت جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي اجلهة املخول هلا  :مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية 1- 2

كما ). GAAP(بالواليات املتحدة األمريكية وتسمى املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عام  إصدار املعايري احملاسبية

  1:اهليئات األخرى املهتمة بإصدار النشرات املتعلقة باملمارسة املهنية للمحاسبة، تتمل يف توجد عديد

  ؛)SEC(هيئة تنظيم تداول األوراق املالية  - 

 ؛)AICPA( القانونينيللمحاسبني  األمريكيمعهد  - 

 ؛)GASB(جملس معايري احملاسبة احلكومية  - 

 .مؤسسات أخرى مثل اجلهات اإلشرافية - 

من مقره يف لندن كهيئة مستقلة مصدرة ملعايري  2001بدأ عمله منذ عام : مجلس معايير المحاسبة الدولية  2- 2

ت عام ئواليت أنش )IASC(احملاسبة الدولية حيث انتقلت إليه هذه املسؤولية من سلفه جلنة معايري احملاسبة الدولية 

اسبة الدولية جمموعة من املعايري بإسم معايري احمل 2000إىل غاية  1973أصدرت هذه اللجنة من عام . 1973

 2.معيار 41وبلغ عددها 

ويهدف جملس معايري احملاسبة الدولية إىل تطوير جمموعة موحدة من معايري احملاسبة الدولية اليت تتطلب 
يف البيانات املالية ذات األهداف العامة لكافة مستخدمي املعلومة املالية  معلومات تتسم بالشفافية وقابلية املقارنة

ا الغرض يتعاون الس مع واضعي معايري احملاسبة يف خمتلف بلدان العامل دف حتقيق التوافق بني هلذ. واحملاسبية
  . معايري احملاسبة على املستوى الدويل

  3 :وتتمثل أهداف جملس معايري احملاسبة الدولية فيما يلي
  وتطبيق معايري احملاسبة الدولية؛ استخدامحتسني  - 

 الوصول حللول ذات نوعية جيدة؛ فاحملاسبة الوطنية ومعايري احملاسبة الدولية دحتقيق التقارب بني معايري  - 

 . ذات نوعية وقابلة للفهم والتطبيق اً تطوير جمموعة من املعايري املقبولة قبوال عام - 

                                                           
1
 Robert OBERT, Pratique des normes IFRS, Dunod, 5

eme 
édition, Paris, 2013, P32.   

2
 Philippe RAIMBOURG, Comptabilité générale, 4

e
 édition, BREL, 2006, Pris, P211.  

3
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/que_sont_les_ias_ifrs/historique_de_l_iasb. 

Consulté le 10/03/2015 a 17:30. 
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يف املؤمتر الدويل للمحاسبني  1977مت إنشاء اإلحتاد الدويل للمحاسبني عام : اإلتحاد الدولي للمحاسبين 2-3

دولة ميثلون أكثر من  118عضوًا ومنظمة يف  155عضويته  يف ي عقد يف سيدين، ومقره نيويورك ويضم حالياالذ

، ويهدف إىل تنسيق املمارسات املهنية احملاسبية على املستوى الدويل من خالل إصدار املعايري مليون حماسب 2.5

    1 .التعليم والتطوير احملاسيبالدولية للتدقيق، وإرشادات أخالقية املهنة احملاسبية وتشجيع 

) األغنياء ناديتسمى (الدول الصناعية الكربى  املنظمةوتضم هذه  :والتعاون اإلقتصادي التنميةمنظمة  2-4

. كما تقوم بإعداد أحباث حول معايري احملاسبة الدولية  ،)IASB(وتدعم هذه املنظمة جملس معايري احملاسبة الدولية 

أصدرت هذه املنظمة دليل إرشاد للشركات املتعددة اجلنسيات حول التقارير املالية واإلفصاحات  1976يف عام 

    2 .غري املالية، كما تم هذه املنظمة مبوضوعات احلوكمة املؤسسية

 احرتاموهي هيئة حكومية تشرف على  1934ها سنة ؤ إنشامت  :هيئة الرقابة واإلشراف على البورصات  5- 2

وتنفيذ قوانني األوراق املالية، وإصدار املعايري الفنية اليت حتكم طرق إعداد التقارير املالية للشركات اليت تتداول أوراقها 

  3.املالية يف األسواق املالية

عبارة عن منظمة علمية تضم جمموعة من الباحثني واألساتذة املهتمني باال  :الجمعية األمريكية للمحاسبة 6- 2

، لديها تاريخ 19164تأسست عام   The Accounting Reviewاحملاسيب، تصدر جملة ربع سنوية، تسمى 

 لتبادل األفكار ونتائج البحث العلمي، وبالتايل تعترب اجلمعية جماالً  اً علمي اً حافل باألعمال العلمية، لذلك تعترب منرب 

 5.مييني عن آرائهم حول مواضيع احملاسبة املختلفةدلتعبري األكا

 1986تأسست مجعية امع العريب للمحاسبني القانونيني عام : المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 7- 2

من احملاسبني العرب دف للمحافظة على  خنبةغري رحبية من قبل ، كهيئة مهنية حماسبية مستقلة )األردن(

اإلستقاللية املهنية للمحاسبني وضمان احلماية هلم وتطبيق معايري اإلشراف املهين عليهم كوسيلة لإلرتقاء مبهنيت 

 6:احملاسبة والتدقيق، وتعد أهم أهداف اجلمعية

 -  ا أو يتفرع عنها؛السعي لتطوير علوم احملاسبة والتدقيق وما يتصل 

                                                           

   .110، ص 2011، 2عمان، األردن، ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع، المحاسبة الدولية ومعاييرهامأمون محدان، حسني القاضي،   1
  .64، ص مرجع سبق ذكرهنبيه عبد الرمحان اجلرب،   2

3
  http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml. Consulté le 08/03/2015 a 16 07:  

4
  http://aaajournals.org/.  Consulté le 08/03/2015 a 16 07:   

  .309، ص 2005الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  ،"منظور التوافق الدولي"نظرية المحاسبة، أمني السيد أمحد لطفي،   5
6 http://www.ascajordan.org/page.aspx?page_key=asca__jorda__foundation&lang=ar, Consulté le 22/03/2015 a 20:51  
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تطوير مستوى الكفاءة واملمارسة والسلوك إىل أعلى املستويات املهنية فيما بني أعضاء اجلمعية وحفظ إستقالهلم  - 

 املهين؛

بني األعضاء أو سواهم وذلك عن طريق عقد  علومات حول األمور املهنية سواءً تشجيع وتسهيل نشر وتبادل امل - 

 .املؤمترات واإلجتماعات والندوات اخلاصة ونشر الدوريات واإلصدارات املهنية

 .المعايير المحاسبية الدولية .3

فع إصدارها ومزايا تطبيقها وصوًال إىل دوا فهومها وأمهيتهاماملعايري احملاسبية الدولية،  الوقوف عند نشأةسيتم 
  .يف العامل

   .المعايير المحاسبية الدولية ةنشأ 1- 3

التفكري يف توفيق وتقريب املمارسات احملاسبية اليت كانت تطبقها خمتلف الشركات يف عرض  أبُدمدة منذ 
قوائمها املالية خاصة منها تلك اليت لديها فروع يف عدة دول، و تعود أوىل املبادرات إىل املؤمتر الدويل األول 

ألمريكية حني مت االتفاق على عقد ، مبدينة سانت لويس بالواليات املتحدة ا1904للمحاسبني الذي عقد يف عام 
  1.هذا املؤمتر كل مخس سنوات ملناقشة ومقارنة املبادئ واملمارسات احملاسبية يف الدول املشاركة

يف املمارسات احملاسبية عرب  التوافقدراسة إىل وتعاقبت بعد ذلك جمموعة من املؤمترات اليت هدفت يف جمملها 
العامل، حيث نتج عنها تشكيل جمموعة من اهليئات الدولية ذات اإلهتمام باال احملاسيب على املستوى الدويل وصوًال 

بدراسة املشاكل احملاسبية وحماولة  كأول هيئة عاملية مستقلة تعىن  1973إىل تأسيس جلنة معايري احملاسبة الدولية عام 
 .يما بينها من خالل إصدار املعايري احملاسبية الدوليةالتوفيق ف

 .مفهوم المعايير المحاسبية الدولية 2- 3

فهوم املعايري احملاسبية الدولية كان بالضرورة الوقوف على مفهوم مصطلح املعيار احملاسيب حىت يتسىن التطرق مل
  .والتمييز بني هذا األخري واالتفاقية والقاعدة

  

                                                           

  .430- 429، ص مرجع سبق ذكره، أمحد لطفي أمني السيد  1
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ويقصد ا الزاوية القائمة  )norma(يعود إىل الكلمة الالتينية  )norme(أصل كلمة : فهوم المعيارم 1- 2- 3

ولغة يقصد به النموذج الذي يعد مسبقا ويتم على ضوئه مقارنة طول أو وزن أو  .املستخدمة يف القياس اهلندسي

 1.جودة شيء معني

منوذج يوضع مسبقا يقاس على ضوئه "ويقصد ا لغًة  )standard(وكلمة معيار هي ترمجة للكلمة اإلجنليزية 
  2".وزن شيء أو طوله أو درجة جودته

منوذج معد مسبقا ليقاس على ضوئه وزن أو طول شيء معني أو درجة : " عرفه حممد املربوك أبو زيد بأنهويُ 
من قبل اموعة أو الدولة أو العامل،  جودته، وأيًا كانت هذه املعايري يقصد ا املوازين أو املقاييس املعتمدة واملقبولة

   3".للقياس أو للحكم بواسطتها على شيء معني

وبناء على ما سبق ميكن تعريف املعيار بوجه عام على أنه املرجعية أو القاعدة العامة اليت يتم على أساسها 
  .قياس شيء معني

حداث اإلقتصادية املؤثرة على املركز املرشد األساسي لقياس العمليات واأل هو: مفهوم المعيار المحاسبي 2- 2- 3

ونتائج أعماهلا، وبالتايل يتعلق بعنصر حمدد من عناصر القوائم املالية، أو بنوع معني من أنواع  ،املايل للمؤسسة

  4.العمليات أو األحداث احملاسبية

سة العملية يف احملاسبة وتعرف املعايري احملاسبية على أا النماذج أو اإلرشادات العامة تؤدي إىل توجيه املمار 
   5.والتدقيق وترشيدها ومن مث الرقابة عليها

كما يقصد به جمموعة املقاييس واإلرشادات املرجعية اليت يستند إليها احملاسب عند القيام بعمله من قياس، 
  6.اإلثبات واإلفصاح عن املعلومات حول األحداث اإلقتصادية للمشروع

  

  

                                                           

  .85، ص مرجع سبق ذكرهأبو زيد، املربوك حممد   1
  .102، ص 2002، مطبعة كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر، المحاسبة والمراجعة الدوليةعزيز عبد الرزاق،   2
  .58، ص مرجع سبق ذكرهحممد املربوك أبو زيد،   3
  . 46 - 45، ص 1995، دار حنني، عمان، األردن، لدوليةالمحاسبة الدولية النظرية والتطبيق للمعايير اأمحد الراوي،  حكمت  4
  .104، ص مرجع سبق ذكرهمأمون محدان، حسني القاضي،   5
  .58، ص مرجع سبق ذكرهحممد املربوك أبو زيد،   6



  وأعمال التوافق المحاسبي الدولي المحاسبة الدولية: األولالفصل 
       

 

  

 
16 

ني أساليب مسك الدفاتر احملاسبية والفهم أنه قاعدة للمحاسبة دف إىل حتسويعرف املعيار احملاسيب على 
   1.وتتكون املعايري احملاسبية من املبادئ والقواعد واألساليب اليت تندرج يف إطار حماسيب متكامل، اجليد هلا ورقابتها

دمة املعيار، األحكام اإلنتقالية، موضوع املعيار، مق 2:ويأخذ املعيار احملاسيب الدويل بشكل عام العناصر التالية
  .التعريف باملصطلحات، اإلفصاح، املالحق وتاريخ السريان

من خالل املفاهيم السابقة ميكن تعريف املعيار احملاسيب على املرجع أو الدليل، الذي يسرتشد به احملاسب عند 
  . ف مستخدميهامعاجلته لألحداث اإلقتصادية دف إعداد قوائم مالية تفي بإحتياجات خمتل

 .ظهور المعايير المحاسبية الدولية وتطورها 3- 3

منعرجا  1972سنة  تحيث شكل واسعاً  اً لقد شهدت احملاسبة يف العقود األخرية من القرن العشرين إهتمام
وميكن الوقوف . بإهتمام كبري قبل هذه السنة بالنظر إىل ما حتقق بعدها طور احملاسبة بإعتبار أنه مل حتظتارخييا يف ت

واليت كان من أهدافها حماولة تقليل اإلختالف يف املمارسات  1972قبل سنة  تأهم املؤمترات الدولية اليت عقد على
 3:ومن بني هذه املؤمترات نذكر. احملاسبية على املستوى الدويل

عضوًا وقد دار البحث  360يف الواليات املتحدة األمريكية حضره أكثر من مؤمتر سانت لويس  1904عام  - 

  حول إمكانية توحيد القوانني احملاسبية بني الدول؛ 

 مت تأسيس جممع احملاسبني األمريكيني؛ 1917عام  - 

ت املتحدة حضره مندوبون كل من أوروبا باإلضافة إىل الواليا عقد املؤمتر احملاسيب الثاين يف أمسرتدام 1926عام  - 

 األمريكية، كندا وهولندا؛ 

عقد املؤمتر احملاسيب الثالث يف نيويورك وتناول حماور تتعلق باإلستهالك واملستثمر، اإلستهالك وإعادة  1929عام  - 

 التقومي، السنة اجلارية؛

 ؛)GAAP(بدأ العمل بصيغة املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاً  1932عام  - 

 79منظمة حماسبية باإلضافة إىل حضور  49وقد شاركت فيه يف لندن  الرابععقد املؤمتر احملاسيب  1933عام  - 

 دولة؛ 22وبلغ عدد الدول املشاركة فيه زائر، 

                                                           
1
 LEXIQUE FINANCE , LETTRE N, Définition Norme comptable.  

http://www.trader-finance.fr/lexique-finance/definition-lettre-N/Norme-comptable.html,  Consulté le 17/03/2015 a 

07:42. 
  .23، ص مرجع سبق ذكره، سيوسف حممد جربوع، سامل عبد اهللا حل  2
   .103، ص مرجع سبق ذكرهمأمون محدان، حسني القاضي،   3
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مشاركاً من  250وفداً فضًال عن  320وبلغ عدد املشاركني فيه  عقد املؤمتر احملاسيب اخلامس بأملانيا 1938عام  - 

 ؛املباق أحناء الع

 ؛مؤمتر احملاسبة األمريكي 1949نة س - 

كل ثالث سنوات دف معاجلة املشاكل    للخرباء اإلقتصاديني واملالينياملؤمترات اليت عقدها اإلحتاد األورويببعض  - 

 مجعية حماسبية أوروبية؛ 12والذي ضم  1951احملاسبية على املستوى األوروبني، وكان أول مؤمتر سنة 

 ؛عضواً  2510حيث سجل يف املؤمتر  ر احملاسيب السادس يف بريطانياعقد املؤمت 1952عام  - 

 دولة؛ 40منظمة حماسبية من  104عقد املؤمتر العاملي السابع بأمسرتدام، وشارك فيه أكثر من  1957عام  - 

 أول مؤمتر؛ 1957وعقد سنة  يمي حملاسيب آسيا واحمليط اهلادئمؤمترات اإلحتاد اإلقل - 

 45وقدم فيه  دولة 48منظمة مهنية من  83لعاملي الثامن يف نيويورك، وشارك فيه عقد املؤمتر ا 1962عام  - 

 ؛حبثاً 

مت تأسيس مجعية احملاسبة األمريكية املهتمة مبواضيع احملاسبة الدولية، كما مت تأسيس يف نفس السنة 1966عام  - 

دف إجراء دراسات مقارنة بني كل اململ موعة الدراسية الدولية للمحاسبنيا كة املتحدة، كندا والواليات املتحدة

 األمريكية؛

 عقد املؤمتر العاملي التاسع يف باريس؛ 1967عام  - 

 دولة؛ 59عقد املؤمتر العاملي العاشر يف سيدين بأسرتاليا، شاركت فيه أكثر من  1972عام  - 

من اهليئات احملاسبية من طرف جمموعة ) IASC(مت اإلتفاق على إنشاء جلنة معايري احملاسبة الدولية  1973عام  - 

 املهنية؛

 1؛IAS2و IAS1ومها ) IASC(صدور أول معيارين حماسبيني دوليان عن  1975عام  - 

 دولة؛ 100عقد املؤمتر احلادي عشر بأملانيا وحضر فيه ممثلي أكثر من  1977عام  - 

 17إىل ) IASC(إنعقاد املؤمتر الثاين عشر يف املكسيك، كما مت يف نفس السنة إرتفاع أعضاء  1982عام  - 

أعضاء للمنظمات املهنية املهتمة  4و ) IFAC(دولة معينة من طرف اإلحتاد الدويل للمحاسبني  13عضو يضم 

 2.بالتقارير املالية

 إنعقاد املؤمتر الثالث عشر يف طوكيو؛ 1987عام  - 
                                                           

1
 Deloitte, IFRSs in your pocket. 2012 P. 16. 

http://www.deloitte.com/multifiledownload?solutionName=deloitte.com&fileIds=74a5d3705147a310VgnVCM100

0003156f70aSTFL.  Consulté le 31/03/2015 a 19:42. 
2
 Idem, P 16. 
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هيئة حماسبية  106وكان موضوعه دور احملاسبني يف إقتصاد شامل شارك فيه  عقد املؤمتر الرابع عشر 1992عام  - 

 ؛مندوب من كل أحناء العامل 2600دولة وحضره  78من 

) IOSCO(واملنظمة الدولية هليئات األوراق املالية ) IASC(اللجنة األوروبية تدعم اإلتفاق بني  1995عام  - 

 1من طرف دول اإلحتاد األورويب؛) IAS(كما أوصت هذه األخرية بتبين 

 ر يف باريس؛عقد املؤمتر اخلامس عش 1997عام  - 

لتصبح حتت إسم جملس معايري احملاسبة الدولية ) IASC(إعادة هيكلة جلنة معايري احملاسبة الدولية  2001عام  - 

)IASB( ؛ 

مندوبًا تدرجت موضوعاته حول  90حضره حوايل  عقد املؤمتر السادس عشر يف هونغ كونغ 2002عام  - 

 ؛الشمولية وأخالقيات املهنة

حتت شعار النمو واإلستقرار اإلقتصادي العاملي ومسامهة  رتكيابإسطنبول يف  ابع عشرالس عقد مؤمتر 2006عام  - 

 . احملاسبة يف تطوير األمم

بالعمل وتكثيف اجلهود على املستوى الدويل للتقليل من هوة اإلختالف والتباين  1972وامتازت املرحلة بعد 
املؤمتر الدويل العاشر للمحاسبة والذي عقد مبدينة سيدين يف املمارسة احملاسبية على املستوى الدويل فمن خالل 

حيث انبثق عنه إنشاء منظمتني حماسبيتني تمان بالتباين واإلختالف احملاسيب على املستوى  1972بأسرتاليا سنة 
سنة ) IFAC(واإلحتاد الدويل للمحاسبني  1973سنة ) IASC(الدويل، ومها جلنة معايري احملاسبة الدولية 

1977.2 

  .أهمية المعايير المحاسبية الدولية 4- 3

تكتسي املعايري احملاسبية أمهية بالغة كوا تلقى إهتمامًا من مجيع األطراف ذات العالقة من مهنيني أو 
   3:يني مهتمني ذا اال، وميكن حصر أمهية املعايري احملاسبية يف النقاط التاليةميأكاد

وتنظيم املمارسة احملاسبية، إذ يؤدي غياب املعايري احملاسبية إىل اإلجتهاد الشخصي تساهم املعايري يف عملية ضبط  - 

وما يصاحب ذلك من عدم املوضوعية يف إختيار السياسات احملاسبية املستخدمة، كما يؤدي ذلك إىل زيادة تباين 

  املمارسات احملاسبية مما ينتج عنها بالضرورة عدم القدرة على مقارنتها؛
                                                           

1
 Idem, P 16. 

2
  .21، ص مرجع سبق ذكرهحممد املربوك أبوزيد،   

، جامعة 05، مقال مبجلة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، العدد المعياري والمنهج اإليجابي من تعدد بدائل القياس المحاسبيةموقف المنهج بالرقي تيجاين،   3
    .82، ص 2005سطيف، اجلزائر، 
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موضوعي من املعايري احملاسبية حتكم القياس والتوصيل ضمن حتقيق التوازن بني املصاحل املختلفة لفئات  وجود غطاء - 

 متعددة من املستخدمني من ناحية، واملصلحة العامة من ناحية أخرى؛

ن معاجلة ة للمحاسبة بشأيإن اإلعتماد على املعايري احملاسبية له أمهية كبرية وضرورية يف ظل قصور النظريات احلال - 

 تعدد البدائل احملاسبية على مستوى الوحدة اإلقتصادية؛

وجود معايري حماسبية تساعد املهنيني وحتدد ردود أفعاهلم يف ظروف معينة وتعترب خط دفاع عند وجود تدخالت  - 

 .أو إشراف من جهات أخرى

 .دوافع إصدار المعايير المحاسبية الدولية 5- 3

الدولية وتبنيها من قبل العديد من الدول إرتبَط بعديد من الدوافع نذكر أمهها فيما إن إصدار املعايري احملاسبية 
 1:يلي

يعد التباين يف املمارسات احملاسبية بني الدول دافعًا كافيا يف حد ذاته للبحث عن معايري حماسبية دولية وتوحيدها  - 

 من خالل توحيد أسس القياس، اإلدراج واإلفصاح؛

جارة الدولية وزيادة مستوى اإلستثمار الدويل، وتزايد إنتشار الشركات املتعددة اجلنسيات زيادة وتضخم حجم الت - 

ومنه كان بالضرورة التفكري يف معايري حماسبية حيتكم إليها يف خمتلف دول . أدى إىل ظهور مشاكل حماسبية دولية

 العامل؛

ة بعملية حتقيق أكرب قدر ممكن من التوافق اإلهتمام املتزايد من قبل العديد من املنظمات واهليئات احملاسبي - 

 والتجانس يف املمارسة احملاسبية بني خمتلف الدول؛

إن األزمات اإلقتصادية اليت عصفت بالكثري من دول العامل واليت أدت إىل زيادة إحتياجات التمويل فيها، أدى  - 

من خالل اإلستحواذ على  نتشارهااا من خالل الشركات املتعددة اجلنسيات اليت زاد اإىل إندماج إقتصادي

شركات يف دول أخرى، وبإعتبار أن هذه الشركات ملزمة بنشر معلومات عن مركزها املايل من خالل قوائمها 

حبيث تلقى القبول العام . املالية، لذا فهي حباجة إىل تبين معايري حماسبية يتم على أساسها إعداد هذه املعلومات

 ألخرية خاصة منها تلك املتعلقة باألسواق املالية؛من طرف مجيع مستخدمي هذه ا

ال ميكن للمحاسبة مواكبة التغيريات والتطورات واملتطلبات الدولية احلديثة دون وجود معايري  حماسبية دولية ضمن  - 

 إطار موحد ليصبح مبقدورها مواكبة هذه التغيريات واملتطلبات؛

                                                           

  .21، ص 2005، الدار اجلامعية، مصر، المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المالأمني السيد أمحد لطفي،   1
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 .   إىل لغة مشرتكة يف إعداد التقارير املالية للشركاتظاهرة تدويل األسواق املالية، واحلاجة امللحة  - 

 .مزايا تطبيق المعايير المحاسبية الدولية 6- 3

منها مجلة من املزايا والفوائد الناجتة عن تبين وتطبيق املعايري احملاسبية، ومن بني أهم املزايا الناجتة عن تطبيق 
 :معايري حماسبية موحدة ما يلي

 يف أسواق رؤوس األموال األجنبية مما يسهل عملية تدفق اإلستثمارات وتشجيعها؛ واالندماجسهولة الدخول  - 

زيادة مصداقية مؤشرات أسواق رؤوس األموال الوطنية مقارنة بأسواق رؤوس األموال األجنبية مما يعطي إحتمالية  - 

 أكرب للشراكة واإلندماج بني خمتلف اإلقتصاديات؛

لنامية مما يساهم يف زيادة فرصها يف احلصول على اإلستدانة؛زيادة مصداقية القوائم املالية للشر  -   كات يف الدول ا

ختفيض تكاليف ترمجة القوائم املالية من بلد آلخر، الناتج عن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية تلقى قبوًال عامًا يف  - 

 التطبيق؛

 املالية بني خمتلف الدول؛ق املعايري احملاسبية الدولية حيقق قابلية مقارنة البيانات تطبي - 

زيادة قابلية فهم ومقارنة حمتوى القوائم املالية بني خمتلف الدول ومن خمتلف مستخدمي املعلومات والبيانات املالية  - 

 وهذا ناتج عن تطبيق لغة مشرتكة عند إعدادها؛

 زيادة مستوى الشفافية واملصداقية مما يساهم يف زيادة احلاكمية احملاسبية؛ - 

أساس ومرجعية هلذه  باعتبارهااحملاسبية الدولية تساهم يف ختفيض تكاليف إصدار معايري حماسبية وطنبية   املعايري - 

 .األخرية

 .المحاسبي المعيارمراحل إصدار  7- 3

متر عملية إصدار املعيار احملاسيب مبجموعة من املراحل أخذًا بعني اإلعتبار املنظمات الوطنية واخلرباء، معدي 
وميكن عرض هذه املراحل من خالل الشكل املوايل الذي يتبعه ، ئم املالية من خالل إبداء آرائهمومستخدمي القوا

  :جملس معايري احملاسبة الدولية قبل إصدار أي معيار
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  مراحل إصدار المعيار المحاسبي) 3.1(الشكل 

  

  . موقع جملس معايري احملاسبة الدولية :المصدر

 واستعراضيقوم بتحديد ) IASB(أن جملس معايري احملاسبة الدولية من خالل الشكل السابق نالحظ 
القضايا املرتبطة مبوضوع حمتمل أو مشكلة معينة يف جمال معايري احملاسبة الدولية من خالل وضعها ضمن برنامج 
 عمله  مث بعد ذلك يتم إعداد خمطط ملشروع العمل من خالل إعداد ونشر ورقة مناقشة للتعليق العام تسمى

)Discussion Paper ( دف دراسة املشروع توجه للخرباء التقنيني من أجل أخذ آرائهم والتعليق عليها
املقرتح من طرف جملس معايري احملاسبة الدولية، وبعد إستالم الردود املقدمة من طرف اخلرباء يقرتح الس مسودة 

رب اآلراء على مشروع املعيار املقدم سويتم بعد ذلك نشر مسودة العرض ل )Exposure Draft(عرض للمعيار 
أعضاء من الس قبل إصداره، واملوجهة أساسًا إىل اهليئات  9الذي جيب أن حيظى مبوافقة على األقل 

األخرية بعد األخذ واجلمعيات احملاسبية واألسواق املالية واملؤسسات املعنية باملعايري احملاسبية الدولية، ويف املرحلة 
خمتلف اآلراء والتعليقات على نشرة املسودة ومناقشتها يف جلسات مفتوحة من قبل الس بعد  االعتباربعني 

من أعضائه، باإلضافة إىل أي آراء خمالفة يتم  9ذلك يقوم الس بإصدار املعيار احملاسيب بعد موافقة على األقل 
من أجل الرد على أي إستفسارات قد  ،ومتابعة تطبيقه ،ن تاريخ بداية سريانهإدراجها يف املعيار املنشور، وإعال

  1.يطرحها مستخدم املعلومة املالية أو معُدها
  
  
  
  
  

                                                           
1
 Deloitte, Op.cit, P 13. 
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  .المحاسبيةخصائص المعايير  8- 3

 1:ميكن حصر أهم خصائص معايري احملاسبة الدولية إلعداد التقارير املالية فيما يلي
على الشكل القانوين لألحداث  اإلقتصادييتم إعداد املعايري طبقا ملتطلبات الواقع اإلقتصادي أي بتغليب اجلوهر  - 

  2اإلقتصادية؛

 تغليب مصلحة مستخدم البيانات واملعلومات املالية من مسامهني ودائنني ومستثمرين؛ - 

فك إرتباط احملاسبة باجلباية أي إعتبار هذه األخري كأحد مستخدمي البيانات واملعلومات املالية على قدم املساواة   - 

 واألطراف األخرى؛

معرفة أثر عنصر  فوخسارة القيمة د 3إدخال مفاهيم ومعاجلات جديدة مثل القيمة العادلة والقيمة احلالية، - 

 الزمن على قيمة األصول واخلصوم؛

 .الدولية المحاسبيةهداف المعايير أ 9- 3

  :من األهداف نذكر منها ةيهدف إصدار املعايري احملاسبية الدولية إىل حتقيق مجل

  تقليل درجة اإلختالف يف املمارسة احملاسبية خاصة الظروف املتشاة على املستوى الدويل؛ - 

 زيادة مصداقية وموثوقية القوائم املالية؛ - 

املناسبة وشروطها، دف إعطاء صورة صادقة عن املركز املايل وإيصال نتائج سليمة إىل حتديد طرق القياس  - 

 خمتلف مستخدمي القوائم املالية؛

 متكن من إعداد معلومات مالية قابلة للمقارنة والتحقق؛ - 

 تسهيل عملية انتقال رؤوس األموال بني الدول؛ - 

 طريقها؛تنشيط أسواق رؤوس األموال وزيادة عمليات التمويل عن  - 

 .لتوحيد احملاسيب يف املدى البعيدتساهم يف حتقيق ا - 

 

                                                           
1
 Stephan BRUN, L'essentiel des Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, Gualino éditeur, Paris, 2004, P 

18.     
2
 Philippe DANJOU, une mise au point concernant  les international financial  reporting standards (NORMES 

IFRS), 1
er
 Février 2013, P 14. 

http://www.ifrs.org/Features/Documents/Mise-au-point-concernant-les-normes-IFRS-February-2013.pdf. Consulté 

le 22/03/2015 a 17:35.  
3
 Idem, P 09. 
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 .المعايير المحاسبية الدولية تطبيقصعوبات وتحديات  10- 3

وأخرى دولية، وميكن ) وطنية(تصنف الصعوبات اليت تواجه تطبيق املعايري احملاسبية الدولية إىل صعوبات حملية 
  :ا فيما يليهذكر أمه

 ): الوطنية(الصعوبات المحلية  10-1- 3

   :وتتمثل يف

غياب هيئة حماسبية مستقلة لبعض الدول تتوىل اإلشراف على وضع املعايري احملاسبية ومقارنة هذه األخرية مع  - 

 وكذا متابعة اجلديد على املستوى الدويل يف هذا اال؛. املعايري الدولية وحماولة القضاء على أهم الفروق اجلوهرية

 املعايري احملاسبية الدولية عند إعداد التقارير املالية؛عدم وجود تشريعات ملزمة بتطبيق   - 

وبالتايل عدم  اً حمدود استعماالغياب أسواق مالية نشطة يف بعض الدول النامية مما جيعل للمعلومات املالية  - 

خاصة  اإلهتمام بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية، كما أن املعايري احملاسبية الدولية تتطلب وجود سوق مايل نشط

 عند تقييم بعض القيم املنقولة؛

م أنظمتها احملاسبية حلقبة طويلة من الزمن استخداأن الكثري من الدول عمدت إىل  باعتبارصعوبة تغيري الذهنيات  - 

 .مما جيعل مهمة التغيري يف املمارسة احملاسبية أمرا صعب املنال يف مرحلة قصرية

 : الصعوبات الدولية 10-2- 3

 :ليةوتتمثل يف النقاط التا

كما ذكرنا سابقا أن املعايري احملاسبية الدولية تعرب عن فلسفة معينة ملعاجلة حدث إقتصادي ما، وبالتايل فاللغة اليت  - 

للدول اليت تعيد ترمجته مما قد يؤدي إىل إحنراف املعىن احلقيقي  بالنسبةيعد ا املعيار احملاسيب تشكل عائقا 

  ملضمون هذا األخري؛

اإلقتصادية للدول وإحتياجات كل منها للمعلومات املالية سيؤدي إىل اإلختالف يف إثبات إختالف األنظمة  - 

 األحداث اإلقتصادية، وبالتايل عدم اإلتفاق على تطبيق معايري حماسبية دولية موحدة؛

كما هو معلوم يتم إستشارة أصحاب املهنة من حماسبني وخرباء يف العديد من الدول، من خالل جمموعة من  - 

ستمارات اليت توزع عليهم ألخذ آرائهم حول بعض املشاكل احملاسبية املطروحة قبل إصدار أي معيار حماسيب، اإل
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فهل كل اهليئات املهنية على املستوى الدويل يتم إستشارا؟ وبالتايل قد ال تتماشى احللول املقرتحة للمشاكل 

 ل اهليئات املهنية لديها؛املطروحة مع كل دول العامل بإعتبار أا مل تستشر من خال

من دون شك سينعكس على التطبيق  حداإن الصورة العامة لبعض املعايري وترك التفاصيل لكل دولة على  - 

الطرح العام لتكييف املعاجلة ومتطلبات احمليط اإلقتصادي  استغاللالصحيح للمعايري احملاسبية الدولية، فقد يتم 

 وهرية من دولة ألخرى؛للدولة مما يساهم يف ظهور إختالفات ج
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  مداخل إصدار المعايير المحاسبية وتجارب بعض الدول نحو التوافق: المبحث الثالث

سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل أهم مداخل إصدار معايري احملاسبة وجتارب بعض الدول يف جهودها حنو 
  .  تكييف املمارسة احملاسبية متاشياً وأعمال التوافق احملاسيب الدويل

  .مداخل إصدار المعايير المحاسبية .1

نظرًا إلختالف اجلهات اليت أوكلت هلا هذه املهمة من دولة  ،مداخل إصدار املعايري بني خمتلف الدول تتباين
  1:ألخرى، وميكن حصر أهم مداخل إصدار املعايري احملاسبية يف العامل فيما يلي

 . المدخل السياسي 1- 1

، حيث يعتمد هذا املدخل يف دول تأسيس القوانني احملاسبية يعتمد هذا املدخل يف األساس على التشريع يف
ما لعملية إصدار املعايري احملاسبية عن طريق التشريعات أمريكا الالتينية وفرنسا ومن بني أهم اإلنتقادات املوجهة 

  2:يلي

 ر القوانني يف بيئة كثرية التغريات يتطلب وقتاً كبرياً؛اعملية إصد - 

غيري هذه القوانني بشكل مستمر وهذا ال يتماشى وإجراءات دف جعل هذه املعايري أكثر توافقاً يتطلب ضرورة ت - 
 صدورها؛

يف غالب األحيان تعترب القوانني أقل إستجابة للمتطلبات واإلحتياجات املتغرية من وقت آلخر بإعتبار أنه يتسم  - 
 بالبطء؛

 عادة ما حتتاج القوانني إىل تفسريات باعتبار أا تكون ذات صبغة عمومية؛ - 

    . باالعتبارات السياسية ومنها احملاسبية، خمتلف التشريعاتعادة ما تتأثر  - 

 .المهنيالمدخل  2- 1

وفقًا هلذا املدخل تعترب الطبقة املهنية هي املسؤولة عن إصدار املعايري احملاسبية ومن بني أهم البلدان اآلخذة 
حيث يتميز باستجابته للتغريات يف بيئة والدول اليت تنتهج املنهج اإلجنليزي،  ،ذا املدخل الواليات املتحدة األمريكية

                                                           

  .373أمني السيد أمحد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .29نبيه عبد الرمحان اجلرب، حممد عالء الدين عبد املنعم، مرجع سبق ذكره، ص   2
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هناك متخصصني يتعاملون مباشرة مع القضايا  تبار أناألعمال نتيجة ملرونته وسهولة تعديله من فرتة ألخرى بإع
  .واملشاكل املطروحة أمامهم

 .والخاص العموميالمختلط بين القطاع المدخل  3- 1

نظمة خاصة تعمل على تنظيم عملية التقييس احملاسيب وفقًا هلذا املدخل يقوم بإصدار املعايري احملاسبية م
 .حيث تقوم احلكومة بدعهما واإللتزام بتطبيق ما يصدر عنها من معايري

وفقًا هلذا املدخل تقوم بإصدار املعايري احملاسبية كًال من املؤسسات يف القطاع العام واخلاص، حيث تقوم   
وعة من اخلرباء سواء كانوا مهنيني أو أكادمييني، ومن بني الدول احلكومة بإنشاء جمالس استشارية تتكون من جمم

  .املعتمدة هلذا املدخل اليابان

  .المعايير المحاسبية صياغةأثر المتغيرات البيئية في  .2

دف احملاسبية إىل توفري معلومات حماسبية ومالية وفقًا ملتطلبات البيئة وبالتايل فهي تتأثر مبتغريات البيئة 
  :ة على املعايري احملاسبيةياإلقتصادية والثقافية والقانونية السائدة يف بلد ما، وفيما يلي عرض ألثر بعض املتغريات البيئ

 . البيئة اإلقتصادية 1- 2

يف النظم احملاسبية السائدة فيها، وبالتايل  اً مما ال شك فيه أن إلختالف البيئة اإلقتصادية بني خمتلف الدول أثر 
  تشهد أسواقًا مالية نشطة حتتاجفالدول اليت ،مات احملاسبية من بيئة إىل أخرىو اجات املستخدم للمعلقد تتغري احتي

كما تؤدي النظم اإلقتصادية السائدة   ليت تشهد أسواقاً مالية أقل نشاط،الدول ا ، خبالفإىل درجة عالية من اإلفصاح
من املعلومات احملاسبية مما يؤثر على طبيعة معايري احملاسبة اليت حتكم خمتلف  ،يف العامل إىل تباين احتياجات كًال منها

 1.األنشطة اإلقتصادية

 . المتغيرات السياسية 2- 2

وبالتايل فإن  ا النظم اإلقتصاديةهومن ،أثر على كل املتغريات السائدة يف بلد ماذات السياسية  إن القرارات
من عدمه يؤثر بشكل مباشر يف معايري حماسبة هذه األنظمة، باعتبار أن لكل  اإلقتصادية احلياةيف  مثالً  ةتدخل الدول

يات اليت يوفرها النظام القرار السياسي بناء على املعط قد يتم اختاذ لذلك من املعلومات والبيانات، نظام إحتياجاته

                                                           
1
 Radebaugh lee & Others, International Accounting Multinational Enterprise, 6th ed, 2006, P17.   
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بإعتبار أن املعيار جيب  ودعم سياسياحملاسيب السائد، وبالتايل فإن تبين معيار حماسيب معني من عدمه حيتاج إىل إرادة 
  1.كل األطراف ذات العالقةأن ميتاز بالقبول من  

 .المتغيرات القانونية 3- 2

اليت حتكم املمارسة احملاسبية واليت جيب ) قوانني، مراسيم،أوامر(يقصد باملتغريات القانونية جمموع التشريعات 
أو  الضريبية القواننيمراعاا عند إعداد املعايري احملاسبية، وبالتايل قد ختتلف هذه القوانني من دولة ألخرى مثل 

صادية، لذلك قد تتأثر املمارسة تبعض األحداث اإلقة حملاسبة حمدداليت تفرض ضرورة االلتزام مبعايري  التجارية 
       .نتيجة بعض النصوص القانونيةبشكل مباشر احملاسبية 

  .تجارب بعض الدول في إصدار المعايير المحاسبية .3

  2:ترتبط بشكل عام عملية تنظيم ووضع املعايري بثالثة أبعاد وهي

 وإصدار املعايري؛تشكيل اجلهاز الذي يتوىل مهمة بناء  - 

 أسلوب العمل أو املراحل اليت مير ا كل معيار قبل إصداره؛ - 

  .املنهج املتبع يف بناء املعايري - 

وميكن عرض بعض جتارب الدول اليت قامت بعدة جهود لتوفيق املمارسة احملاسبية هلا واملتطلبات الدولية من 
  :خالل إصدار معايري حماسبية يف اآليت

 3.المتحدة األمريكيةتجربة الواليات  1- 3

كانت احملاسبة غري خاضعة ألي صورة من صور التنظيم، املهين، مما أدى إىل عدم إمكانية   1930قبل عام 
مقارنة التقارير احملاسبية ملختلف الوحدات اإلقتصادية، ونتيجة هلذه الفوضى يف املمارسة احملاسبية وما أدت إليه من 

بالعمل على تطوير مبادئ ومعايري ) SEC(ذلك طالبت هيئة تداول األوراق املالية إيار لألسواق املالية على إثر 
ملهنة احملاسبة وإصدار بيان رمسي ملزم لكافة األطراف، ويف حال فشلت املهنة فإن هذه اهليئة سوف تتدخل لتفرض 

  .ما تراه مناسباً من مبادئ ومعايري

                                                           

1
  .22، ص 2006، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، المحاسبة الدوليةفضالة أبو الفتوح علي،   

  . 73، ص 2011، 1مكتبة آفاق للطباعة والنشر والتوزيع، غزة، فلسطني، ط ،)إطار فكري تحليلي وتطبيقي(النظرية المحاسبية علي عبد اهللا شاهني،  2
  .76- 75نفس املرجع السابق،   3
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بتكوين جلنة لإلجراءات احملاسبية حيث متكنت ) AICPA(قام جممع احملاسبني األمريكيني  1933يف عام 
  .شاكل احملاسبية اليت مت دراستهانشرة جاءت مجيعها معربة عن رأي اللجنة يف معاجلة امل 42من إصدار 

نشرات أخرى، وقد وجهت هلا جمموعة إنتقادات  8أصدرت اللجنة  1959و 1953خالل الفرتة من عام 
  .شاكل املطروحة فقط دون وجود تصور شاملبإعتبار أا تبحث عن حلول للم

م امع األمريكي بتوقيف اللجنة سالفة الذكر وأنشأ حملها جملس املبادئ احملاسبية دف انتيجة ملا سبق ق
قام بإصدار  1973إىل  1959إصدار جمموعة من الفروض واملبادئ احملاسبية وخالل فرتة عمله املمتدة من عام 

رأيًا حول املشكالت ) 31(الفروض واملبادئ األساسية للمحاسبة، كما أصدر الس  جمموعة من البحوث حول
احملاسبية املختلفة وهي عبارة عن حلول مقرتحة ملشاكل تواجه املهنة أو تعديالت ملواقف سابقة صادرة عن جلنة 

   .اإلجراءات احملاسبية

آرائه املتفاوتة بسبب الضغوط اخلارجة عليه  وقد واجه هذا الس جمموعة من اإلنتقادات تتعلق أساسًا يف
من قبل مكاتب احملاسبة األساسية يف الواليات املتحدة األمريكية ومن قبل هيئة تداول األوراق املالية ونتيجة لذلك مت 

  )FASB(حل جملس املبادئ احملاسبية ومت إنشاء جملس معايري احملاسبة املالية 

  :وضم الس ست تنظيمات وهي

 مجعية احملاسبني األمريكيني؛ -

 جممع احملاسبني القانونيني األمريكي؛ -

 إحتاد احملللني املاليني؛ -

 معهد املديرين املاليني؛ -

 اجلمعية الوطنية للمحاسبني؛ -

 .مجعية األوراق املالية -

اسبة املالية وحتدد املهمة الرئيسية للجمعية الرئيسية املنبثقة عن هذا التنظيم يف تعني أعضاء جملس معايري احمل
وعددهم سبعة أعضاء، أربعة منهم حماسبني قانونيني وثالثة من ذوي اخلربة يف شؤون احملاسبة والتمويل، ويعتمد 

  .الس على جلنة إستشارية مكونة من ثالثني عضوًا يتم تعيينهم ومتويلهم من قبل اجلمعية التأسيسية
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 1:وهي وبالنسبة لطريقة العمل فتتكون من ثالث خطوات مهمة

تعيني فريق عمل حبثي لكل مشروع مقرتح بناء على توصيات اللجنة اإلستشارية، يقوم هذا الفريق بإعداد مذكرة  -
مناقشة تتناول املوضوعات والقضايا املتعلقة باملعيار املقرتح البدائل املمكنة ويتم توزيع هذه املذكرة على أكرب عدد 

 ممكن من األطراف املعنية؛

اع ملناقشة الردود يتم يف ضوءها إستبعاد املشروع أو إعداد مسودة أولية ملشروع املعيار املقرتح ويتم عقد جلسة إستم -
 توزيعه على األطراف املعنية إلبداء الرأي؛

بناء على الردود الكتابية اليت ترد إىل الس يتم إدخال التعديالت الالزمة على املسودة األولية للمعيار ويطبق  -
 .اءات السابقة مث جيري التصويت على الصياغة النهائية للموافقةبشأا اإلجر 

نالحظ من خالل ما سبق نوع من اإلستقاللية لس معايري احملاسبة املالية وإشراكه لكافة األطراف املعنية 
  . بالتنميط احملاسيب مما يضفي على عمله صفة الواقعية والشرعية مث القبول العام

 .تجربة مصر 2- 3

باملدخل املهين الذي كان سائداً يف اململكة املتحدة منذ فرتة اإلستعمار الربيطاين كما مت تأسيس  تأثرت مصر
كما مت   1947مجعية مهنية للمحاسبني القانونيني حتت إسم اجلمعية امللكية للمراجعني واحملاسبني املصريني عام  لأو 

  2 .1950لعام  156وتنظيم مهنة املراجعة بالقانون  1951لعام  133تنظيم املهنة بالقانون رقم 

تسهل عملية توافق بيئتها  ا أناإلصالحات اليت من شأمن  بالعديدقامت مصر يف العشرية األخرية 
اإلقتصادية بشكل عام والبيئة احملاسبية على وجه اخلصوص واملتطلبات الدولية الداعية حنو التوافق احملاسيب والعمل 

3:على القضاء على اإلختالفات يف املمارسة احملاسبية بني الدويل ومن بني هذه اإلصالحات
 

وجلب املستثمرين وزيادة حجم املستخدمني افية خلدمة خمتلف العمل على تنشيط السوق املايل وزيادة الشف - 
 الت خاصة وأن بورصة مصر من أهم البورصات الناشئة يف العامل؛ماملعا

 اإلجتاه حنو حترير كل من التجارة اخلارجية وإدارة اجلهاز املصريف؛ - 

                                                           
1
 http://www.accountingfoundation.org/jsp/Foundation/Page/FAFSectionPage&cid=1351027541293. Consulté le 

04/04/2015 a 23:42. 
  .46مأمون محدان، حسني القاضي، مرجع سبق ذكره، ص   2
   .13، ص 2005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، أسس اإلعداد والعرض والتحليلطارق محاد عبد العال،   3
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املهنية والتجمعات العلمية  ولتفعيل هذه اإلصالحات كان ال بد من تطوير النظم احملاسبية مما أدى باهليئات
يف مصر إىل متابعة التطورات على املستوى الدويل ذات العالقة باملعايري احملاسبية الدولية، وحماولة إصدار معايري 

  .حماسبية مصرية

حيث يتم إعداد املعايري املصرية من خالل الرتمجة احلرفية حملتوى املعايري احملاسبية الدولية، مع إدخال بعض 
عديالت اليت تتناسب ومتطلبات البيئة اإلقتصادية املصرية ويتم إصدار تلك املعايري من جهتني حكوميتني مستقلتني الت

  :ومها

 وزارة التجارة اخلارجية؛ - 

 .اجلهاز املركزي للمحاسبة - 

ا، واليت أنشئت وطبقًا ألعمال اللجنة الدائمة ملعايري احملاسبة الدولية واملراجعة وقواعد السلوك املهين املرتبطة 
، حيث كلفت هذه اللجنة بإعداد املعايري احملاسبية املصرية، 1997املؤرخ سنة  478طبقًا لقرار وزير اإلقتصاد رقم 

معيار حماسيب حيث مت ) 20(والذي صدر مبوجبه عشرون  1997عام  503وقد صدر قرار وزير اإلقتصاد رقم 
سنة  256اء بعض التعديالت عليها وفقًا للقرارين الوزاريني رقم ومت إجر . معايري أخرى) 04(إضافة هلم أربعة 

  2002.1سنة  345والقرار رقم   1998

 .المملكة العربية السعوديةتجربة  3- 3

سنة حتت إشراف وزارة التجارة ) 20(ن الية السعودية  منذ أكثر من عشريصدرت معايري احملاسبة امل
، ا مل تكن ترمجة حرفية ملعايري احملاسبة الدوليةية حيث أر املعايري املص ملعايري نفس خصائصالسعودية، ومل حتمل هذه ا

عتبار ظروف البلد وخصائصه اإلقتصادية وتتميز معايري اململكة يأخذ بعني اإل ضمن إطار تصوري وإمنا صدرت
  2:العربية السعودية مبا يلي

 املالية يشكل هذا اإلطار مرجعاً لوضع املعايري؛وجود إطار تصوري يشمل األهداف واملفاهيم وعناصر القوائم  - 

احملاسبة املالية للمملكة العربية السعودية خبالف املعايري  معايريمت بناءًا على الظروف اإلقتصادية والثقافية وضع  - 
 املصرية؛

                                                           

ير الوطنية والعربية لتتوافق مع عولمة المعايير الدولحممد شريف توفيق، حسن علي سويلم،   1 جتربة دول السعودية، مصر،  ية للمحاسبة،إستراتيجية توفيق المعاي
  .    36، ص 2005ماليزيا وجملس دول اخلليج العريب، جملة البحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر، 

      .30نفس املرجع السابق، ص   2
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 تصدر هذه املعايري من طرف مؤسسة حكومية وتساهم اهليئات املهنية يف ذلك من خالل اهليئة السعودية - 
 .القانونينيللمحاسبني 

  .تجربة األردن 4- 3

يعترب األردن من الدول العربية األكثر جتربة يف تطبيق املعايري احملاسبية الدولية بإعتبار أن هذا البلد قد ألزم 
حول الشركات بإعداد قوائمها املالية وفقًا ملتطلبات املعايري احملاسبة والتدقيق الدولية، كما أن هذا البلد يعمل على الت

وتوقيع  حنو إقتصاد السوق وقد عقد جمموعة من اإلتفاقيات اإلقتصادية مثل اإلنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة
      1.طلبات احملاسبة على املستوى الدويلتمما فرض ضرورة اإللتزام مب إتفاقية الشراكة املتوسطية مع اإلحتاد األورويب

  .الفرنسيةالتجربة  5- 3

ة والتنميط احملاسيب حيث تتكفل يعايري احملاسباملتعترب التجربة الفرنسية من بني أهم التجارب يف عملية بناء 
ضبط ويتم الدولة يف هذا البلد بالدور الكامل خبصوص تنظيم مهنة احملاسبة من خالل هيئات مكلفة بذلك، 

بعض  مدونة حسابات وهو ما مييز هذه التجربة عن جموعة من النصوص القانونية باإلضافة إىلمباملمارسة احملاسبية 
  .التجارب السابقة اليت تعتمد على هيئات مهنية مستقلة باإلضافة إىل عدم وجود مدونة حسابات ُملزمة للمؤسسات

على عملية التقييس احملاسيب ويعمل على املوازنة بني ) CNC(حيث يشرف الس الوطين للمحاسبة 
أما املستثمرين فليسوا من أولويات ...امهني، البنوك، اإلدارةسدمة للمعلومات احملاسبية مثل املخمتلف األطراف املستخ

، وذلك نظرًا لعدم أمهية السوق املايل يف تعبئة املوارد )CNC(األطراف املستعملة للمعلومات احملاسبية حسب 
         2.املالية

املؤثرة مباشرة على القواعد احملاسبية وتعد مهنة احملاسبة أقل ويعترب القانون الضرييب من بني العوامل األساسية 
إىل غاية اليوم أغلب املؤسسات اإلقتصادية الفرنسية حتكم حماسبتها . تقنية مقارنة باحملاسبة يف الدول األنقلوساكسونية

      3.خلتف املستخدمنيقواعد قانونية وجبائية حبته، أي أا تضطر إىل تقدمي ميزانية للمصاحل اجلبائية وأخرى مل

كما أن القانون واملراسيم احملاسبية تعترب إمتداد للقانون التجاري، وكل هذه القواعد والتشريعات مضاف إليها 
وبوجه عام تتميز احملاسبة يف فرنسا بالتحفظ . القانون الضرييب، تشكل اإلطار العام للقواعد احملاسبية املتعارف عليها

                                                           

  .07النشر، ص  ودار سنةبدون ، - متطلبات التوافق والتطبيق - المعايير المحاسبية الدولية والبيئة األردنية عبد الناصر نور، طالل احلجاوي،   1
     .93، ص 2008، اجلزائر، 1، املكتبة الشركة اجلزائرية بوداود، جIAS/IFRSشعيب شنوف، حماسبة املؤسسة طبقًا للمعايري احملاسبية الدولية   2

3
 Hervé PUTEAUX, normes  IAS/IFRS une simple affaire de présentation, Sage France 2004, P 08.  
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اسبة يف الدول األنقلوساكسونية حيث تعترب احملاسبة أكثر مرونة وإستجابة للمشاكل املطروحة يف والسرية مقارنة باحمل
  1.احمليط اإلقتصادي من خالل إشراك الطبقة املهنية يف عملية بناء املعايري احملاسبية

أنه ميكن ويف األخري ميكن أن نستنتج أن اإلطار الفكري للممارسة احملاسبية خيتلف من بلد آلخر غري 
التمييز بني البلدان اليت فيها مهنة احملاسبة ختضع إىل املؤسسات املهنية اخلاصة وبني البلدان اليت يوجد ا التأثري 

       2 .الواضح للقطاع العام على التنميط احملاسيب ومهنة احملاسبة

من خالل الطرح السابق ميكن أن نستنتج أن هناك تياران أو منوذجان رئيسيان حيددان طبيعة التنميط 
  :يتمثالن يفيف خمتلف الدول احملاسيب وصناعة املعايري احملاسبية 

 .األنقلوساكسونيالنموذج  6- 3

واليات املتحدة ظهر هذا النموذج إىل الوجود مع الثورة الصناعية ومن بني أهم الدول اليت إنتهجته ال
بعض الدول العربية واألوروبية جتربة من خالل عرض التجربة األمريكية و و  3.بريطانيا األمريكية، أسرتاليا، كندا

يتبني أن دور املهنة احملاسبية هو إصدار املعايري احملاسبية، واليت مل يكن هلا دور فعال يف هذا اال خاصة قبل 
العديد من اهليئات بضرورة تنظيم املمارسة احملاسبية وضبطها  ت، حيث طالب1929أزمة الكساد العاملي لسنة 

ني ية إصدار املعايري احملاسبية ملعهد احملاسبني األمريكمهممثل هيئة مراقبة السوق املايل وقد أو كلت 
)AICPA( . ًعديدوقد سارت  .حيث قام هذا األخري بإصدار جمموعة من املبادئ احملاسبية املقبولة قبوًال عاما 

يف نفس النهج من خالل إنشاء جمالس للمحاسبة أو هيئات  ...)كندا، بريطانيا، سنغافورة( ونذكر منها الدول 
  .مهنية تضطلع مبهمة التنميط احملاسيب وإصدار املعايري احملاسبية

  4:ويتميز هذا النموذج بــ

من قائمة األهداف، املفاهيم واخلصائص النوعية يقوم هذا النموذج على وجود إطار مفاهيمي وهو بناء نظري يتض - 
للمعلومات احملاسبية واملبادئ العامة للمعايري، ويتضمن اإلطار املفاهيمي حتديدًا دقيقًا للهدف من عرض القوائم 

 املالية بإعتبار أن املعلومة املالية موجهة أساساً خلدمة املستثمرين؛

                                                           

1
  .94ص شعيب شنوف، مرجع سبق ذكره،   

2
     .94ص نفس املرجع السابق،   

3
 Odile Barbe, et autre,  Comptabilité approfondie manuel et Applications, Groupe Revue Fiduciaire, paris, 2014, 

P 60.  
  .60، ص 2014، اإلسكندرية، 1مكتبة الوفاء القانونية، ط، - المالي الجزائري–تقييم تطبيق النظام المحاسبي عمر لشهب،   4
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ة هو القانون العام الذي ال يبحث عن توفري إجابات عن احلاالت النظام القانوين يف الدول األنقلوساكسوني - 
ن القوانني املتعلقة بعض املعلومات املالية قليًال ما الدول ذات قانون غري مدون لذلك فإاخلاصة بإعتبار أن هذه 

 تأخذ طابعاً إلزاميًا، وبالتايل هي عامة وترتك مهمة إعداد القواعد التطبيقية للخرباء املهنيني؛

يوجد نوع من اإلستقاللية ملعدي النصوص التنظيمية املتعلقة باال احملاسيب عن السلطات السياسية مقابل عالقة  - 
 قوية مع األطراف املستخدمة للمعلومات احملاسبية؛

يطبق النموذج األنقلوساكسوين عادة يف الدول ذات التوجه حنو إقتصاد السوق، لذلك عادة تتميز هذه الدول  - 
 مالية متطورة ونشطة تعمل على ضمان متويل اإلقتصاد بأكمله؛ بأسواق

  1القانون احملاسيب األنقلوساكسوين يركز على مفهوم الصورة الصادقة وعلى مبدأ تغليب اجلوهر على الشكل؛ - 

ابات يف البلدان األنقلوساكسونية ال متارس الضرائب أي تأثري على القانون احملاسيب وبالتايل تقدم املؤسسات احلس - 
 .أحدمها مايل واآلخر ضرييب

 .الفرنكفوني النموذج 7- 3

 2...).فرنسا، أملانيا، بلجيكا، إسبانيا(هناك من يطلق عليه النموذج األورويب وهو النظام احملاسيب املطبق يف 
إن ما مييز هذا النموذج عن سابقة هو اضطالع الدولة بوظيفة التنميط وإصدار املعايري احملاسبية، ومن بني أهم 
التجارب خبصوص هذا النموذج التجربة الفرنسية حيث تشرف هيئات رمسية على عملية إعداد املعايري احملاسبية 

ضبط  كأصحاب املهنة وممثلي املؤسسات، ويتم وتستعني يف ذلك ببعض الفئات ذات العالقة باال احملاسيب
 دول املغرب العريب األكثر تأثرًا ذا املنهج بإعتبار أن ربانون النظام احملاسيب وتعتاملمارسة احملاسبية عن طريق ق

 .    هذه األخرية مستعمرات فرنسية

3 :ويتميز هذا النموذج بــ
  

، يتضمن قوانني مدونة للشركات من خالل الفرنكفوين نظام قانوين مدينيب يسود يف الدول املطبقة للنموذج احملاس - 
إعداد مقاييس أساسية حتكم املشروع اهلادف للربح، باإلضافة إىل وجود قانون حماسيب يتميز بالتفصيل لدرجة عدم 

وحدة ترك أي فرصة للتقدير واألحكام املهنية حيث حتدد جمموعة من إجراءات التسجيل والعرض العادل امل
 4والصارمة؛

                                                           

   .28، ص 2010، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، المحاسبة المعمقة وفقاً للنظام المحاسبي المالي الجديد والمعايير المحاسبية الدوليةهوام مجعة،   1
2
 Odile Barbe, et autre,  Op.cit, P 61.  

  .62عمر لشهب، مرجع سبق ذكره، ص   3
  .160، ص 2002ثناء قباين، احملاسبة الدولية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،   4
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تعترب الدولة هي املنظم الرئيسي للمحاسبة يف مثل هذه النماذج، وبذلك تلعب املنظمات املهنية دوراً ثانويًا يتمثل  - 
يف تقدمي تأييدها للمواقف اليت تتخذها الدولة من خالل اآلراء اليت تقوم بنشرها، ويكون هدف الدولة احلصول 

 انني املوضوعة؛على حسابات منظمة تتماشى مع القو 

 تعترب مسألة وضع املعايري احملاسبية ومتابعة تطبيقها مسؤولية الدولة واليت تسمح هلا بتوجيه النشاط اإلقتصادي؛ - 

يقود تنظيم مهنة احملاسبة إىل تطبيق إطار متناسق ومتكامل يسهل مقروئية القوائم املالية، ويف الغالب يتجسد هذا  - 
 وطين ملزم للمؤسسات يتم من خالله تصنيف احلسابات يف القوائم املالية؛اإلطار يف إعتماد خمطط حماسيب 

أي أن الدول تلعب دوراً هامًا يف عملية التقييس احملاسيب  ،الدول اليت تتبع هذا النموذج هي دول القانون املكتوب - 
 1وعادة التغيريات يف النصوص القانونية هي أبطأ؛

 .   للتشريعات الضريبية تأثري كبري على املمارسة احملاسبية يف النموذج احملاسيب الفرنكفوين - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .29هوام مجعة، مرجع سبق ذكره، ص   1
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 هيئات التقييس المحاسبي في الجزائر: المبحث الرابع

ك مراجعة النظام احملاسيب، وإمنا مت اإلكتفاء بتطبيق امل يكن بوسع املشرع آنذ 1962بعد إستقالل اجلزائر سنة 
كمرحلة إنتقالية حىت يتبني إجتاه اإلقتصاد اجلزائري وتتضح   1957الصادر عام ) PCG(املخطط الفرنسي العام 

حني فرض التوجه حنو التسيري املركزي لإلقتصاد  ،سنوات إىل غاية مطلع السبعينات 9معامله، ومل يتم أي تغيري قرابة  
ليت أشرفت على التقييس احملاسيب ومهنة احملاسبة حسب متطلبات  إعادة النظر يف النظام احملاسيب، وتوالت اهليئات ا

 . وسنحاول الوقوف عند أهم هذه اهليئات من خالل العناصر املوالية ،كل مرحلة وتطور املمارسة احملاسبية يف اجلزائر

   .األعلى للمحاسبة المجلس .1

دف  29/12/1971املؤرخ يف مبوجب املرسوم التنفيذي  1971مت إنشاء الس األعلى للمحاسبة عام  
، خلفا للمخطط )جزائري(التنظيم واإلشراف على مهنة احملاسب واخلبري احملاسب وتويل إعداد خمطط حماسيب وطين 

حيث . احملاسيب العامل الفرنسي لتحقيق اإلستقالل يف جمال التشريع احملاسيب وخدمة التوجه اإلقتصادي يف تلك املرحلة
 :تمثل يفمت إعداد ثالث جلان ت

  جلنة اإلعتمادات والتأديب؛ - 

 جلنة التكوين؛ - 

 .جلنة التقييس والتوحيد - 

وتوىل جملس احملاسبة .  حيث أوكلت هلذه اللجان أعمال إعداد مشاريع القوانني وخمتلف التقارير واإلقرتاحات
طار ويف ميدان حينها مهمة اإلشراف على التشريع احملاسيب بشكل عام نظرا للفراغ الذي كان حاصل يف هذا اإل

  . العمل

إجناز خمتلف الدراسات همة إعداد املخطط احملاسيب الوطين، و مبكما مت تكليف جلنة التقييس والتوحيد 
  .ت العالقة بتنظيم ومراقبة احلسابات إضافة إىل متابعة عملية تطبيق املخطط احملاسيب الوطيناواألحباث ذ

باإلشراف على مهنة احملاسبة واخلربة احملاسبية من خالل منح اإلعتمادات  1حيث قام جملس األعلى للمحاسبة
حني صدر القانون املتعلق  1991،2للمحاسبني واخلرباء احملاسبني وتسطري برامج التكوين واإلعالم هلم إىل غاية عام 

هنة إىل املنظمة الوطنية حيث أوكلت اإلشراف على امل. مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد

                                                           

 .1852، ص 1971، اجلزائر، 10، املادة 107، العدد والخبير المحاسبيتضمن تنظيم مهنة المحاسب  82 – 71األمر رقم الرمسية، اجلريدة   1
  .651، ص 1991، اجلزائر، 20، العدد يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 08 – 91قانون رقم الرمسية، اجلريدة   2
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وبقي إشراف جملس احملاسبة على التطوير والتقييس  1.للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين
وإعداد جمموعة املخططات القطاعية ) PCN(احملاسيب من خالل اإلشراف على تطبيق املخطط احملاسيب الوطين 

  .آنذلك

  .المجلس الوطني للمحاسبة .2

بإعتباره جهاز إستشاري ذو 318.2 - 96 إنشاء الس الوطين للمحاسبة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم مت
طابع وزاري ومهين مشرتك، يقوم مبهمة التنسيق والتلخيص يف جمال البحث وضبط املقاييس احملاسبية والتطبيقات 

 3.املرتبطة ا

  4:الس فيما يليوتتمثل صالحيات : صالحيات المجلس الوطني للمحاسبة 2- 2

  مجع وإستغالل كل املعلومات والوثائق املتعلقة باحملاسبة وبتعليمها؛ - 

 إجناز أو تكليف بإجناز كل الدراسات والتحاليل يف جمال تنمية إستخدام األدوات والطرق احملاسبية؛ - 

 إقرتاح التدابري الرامية إىل ضبط املقاييس احملاسبية؛ - 

 مشاريع النصوص التشريعية ذات العالقة باحملاسبة؛الفحص وإبداء الرأي يف كل  - 

 املشاركة يف حتسني وتطوير نظم التكوين وتأهيل املهنة احملاسبية؛  - 

 متابعة تطور املناهج، التنظيمات واألدوات ذات العالقة باحملاسبة على الصعيد الدويل؛ - 

 . صاصهتنظيم املظاهرات واللقاءات ذات الطابع التقين اليت تدخل يف جمال إخت - 

 5:كما ميارس الس يف إطار تنظيم ومتابعة املهن احملاسبية

  املسامهة يف ترقية املهنة احملاسبية؛ - 

  املسامهة يف حتسني وتطوير مستوى املهنيني من خالل تطوير برامج التكوين؛ - 

 .متابعة تطور املناهج املتعلقة بالتكوين يف اال احملاسيب على املستوى الدويل - 

 

                                                           

  .652، ص 03، املادة نفس املرجع السابق  1
  .18، ص 1996، اجلزائر، 56، العدد يتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه 318 – 96سوم تنفيذي رقم مر اجلريدة الرمسية،   2
  .18، ص 02، املادة نفس املرجع السابق  3
  .19-18، ص 03، املادة نفس املرجع السابق  4
، 2011، اجلزائر، 12، املادة 07العدد  ،يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره 24 – 11رقم المرسوم التنفيذي اجلريدة الرمسية،   5

  .06ص 
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 .مجلس الوطني للمحاسبةتشكيلة ال 3- 2

 1:يضم الس جمموعة من الفئات ذات العالقة باال احملاسيب ميكن حصرها يف اآليت

 ممثلني عن اجلمعيات والتنظيمات املهنية وأساتذة خمتصني يف اال احملاسيب؛ - 

 ممثلي خمتلف الوزارات وهيئات الرقابة ذات العالقة باال احملاسيب؛ - 

 .اجلمعيات والتنظيمات املهنية اممثلو  - 

  :وتتوزع أعمال الس حول ثالثة حماور رئيسية

  أعضاء الس يشكلون اجلمعية العامة اليت تتوىل إصدار اآلراء والتوصيات؛ - 

اللجان التقنية اليت تتوىل إعداد مشاريع التوصيات واإلقرتاحات واآلراء حول خمتلف املسائل والقضايا املقدمة  - 

  حسب جمال إختصاصه؛للمجلس كالً 

 .مكتب الس الذي يتوىل مهام تنظيم وتوجيه أنشطة وأعمال هذا األخري - 

حيث مت إضافة بعض البنود املتعلقة  01- 10وجتدر اإلشارة إىل أنه مت إصالح هذا الس من خالل القانون 
إصالحات مست تشكيلة  24- 11بتنظيم املهنة احملاسبية وشروط اإللتحاق ا، كما تضمن املرسوم التنفيذي 

طرق هلا تهذا اإلصالح إىل انبثاق ثالث هيئات مهنية سيتم ال ىالس الوطين للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سريه، وأد
  .يف العنصر املوايل

 .المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين .3

املتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات  ∗08-91مت إستحداث هذه اهليئة بناء على القانون رقم  
 2.واحملاسب املعتمد، وهو هيئة مستقلة تضم كل املمارسني ملهنة احملاسبة يف اجلزائر

له، كما ساهم يف حيث تكلف هذا األخري باإلشراف على املهنة وضمان إستقالليتها ومحاية األعضاء املنتمني 
أعمال اإلصالح والتقييس احملاسيب اليت يقوم ا الس الوطين للمحاسبة، نظرا للكفاءة واخلربة اليت يتميز ا أعضائه 

  . يف امليدان احملاسيب

                                                           

واملرسوم التنفيذي  .19، ص 06، املادة مرجع سبق ذكره ،يتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه 318 – 96مرسوم تنفيذي رقم الرمسية،  اجلريدة  1
  .04، ص 02، املادة مرجع سبق ذكره، تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيرهيحدد  24 – 11رقم 
  . 30/12/1971املتضمن تنظيم مهنة احملاسب واخلبري احملاسب الصادر بتاريخ  82-71جتدر اإلشارة هنا أن هذا القانون جاء كتعديل لألمر رقم    ∗
  .651، ص مرجع سبق ذكره، علق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمديت 08 – 91قانون رقم الرمسية،  اجلريدة  2
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حتديد الواجبات واملهام، كما  لوتضمن هذا القانون جمموع اإلجراءات وشروط ممارسة املهنة احملاسبية من خال
مت يف إطار هذا القانون إنشاء منظمة وطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين تتمتع 
بالشخصية املدنية وجتمع األشخاص الطبيعني أو املعنويني املؤهلني ملمارسة مهنة خبري حماسب وحمافظ حسابات 

  1.وحماسب معتمد

 متثلتحيث إنبثقت عليه جمموعة من اهليئات  01- 10ادة مراجعة هذه اهليئة من خالل القانون كما مت إع
. يف إنشاء املصف الوطين للخرباء احملاسبني، وغرفة وطنية حملافظي احلسابات ومنظمة وطنية للمحاسبني املعتمدين

ين مؤهلني ملمارسة مهنة اخلبري احملاسب يتمتع كل منها بالشخصية املعنوية ويضم أشخاصا طبيعيني أو معنويني معتمد
لتحل مكان املصف الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني . وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد

  2.املعتمدين

الغرفة الوطنية حملافظي  3املصف الوطين للخرباء احملاسبني،وتتمثل أهم صالحيات االس الوطنية املشرفة على 
تكوين هلا عالقة مبهنة احملاسبة واإلخنراط يف  يف تنظيم ملتقيات 5.واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين 4احلسابات،

  .املنظمات اجلهوية والدولية، والسهر على تعميم نتائج األشغال املتعلقة مبجال املهنة احملاسبية

جليا اإلهتمام  اسبة يبدواملنظمات املشرفة على مهنة احملمن خالل إعادة اهليكلة والتنظيم للهيئات املهنية أو 
باال احملاسيب وتطويره ملواكبة التطورات يف جمال التكوين وكذا جمال التقييس احملاسيب، من خالل متثيل هذه اهليئات 

 .هيئات دولية كانت أو حملية مأما

ها نوعا من اإلستقاللية يف تنظيم نفسها وإشراف جمموعة ئات املنوطة مبهنة احملاسبة وإعطاكما أن فصل اهليئ
أن هذه اهليئات ميكنها إعطاء آرائها وإقرتاح حلول  باعتبارمن املهنيني يف تنظيمها سيساهم يف النهوض باملهنة 

 س الوطين للمحاسبة الذيوهذا بعدما كانت حتت وصاية واحدة للمجل. ملواضيع مطروحة أو مشاكل حماسبية ميدانية
يف إطار هذه اإلصالحات وإعادة اهليكلة، مهمة التقييس احملاسيب ومتابعة املستجدات على املستوى الدويل  أوكلت له

                                                           

  .652، ص 05، املادة نفس املرجع السابق  1
 ، ص2010، اجلزائر، 14، املادة 42، العدد يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 01 – 10قانون رقم الرمسية،  اجلريدة  2

652.  
، 07، العدد يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصالحياته وقواعد سيره 25 – 11مرسوم تنفيذي رقم الرمسية،  اجلريدة  3

  .2011اجلزائر، 
، 07، العدد الحسابات وصالحياته وقواعد سيرهيحدد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي  26 – 11مرسوم تنفيذي رقم الرمسية،  اجلريدة  4

  .2011اجلزائر، 
، 07، العدد يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصالحياته وقواعد سيره 27 – 11مرسوم تنفيذي رقم الرمسية،  اجلريدة  5

  .2011اجلزائر، 
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أو احمللي من خالل اللجان املختصة اليت تعمل حتت وصايته مما سيساهم يف تطوير املمارسة احملاسبية يف اجلزائر 
  .   دويلوحماولة تقريبها وتكييفها مع متطلبات احمليط ال

احملاسيب يف اجلزائر أا تعتمد يف منوذجها  ات املشرفة على تنظيم عملية التقييسعرض اهليئ لمن خال نستنتج
 هيمنةهذا اإلستعمار هو  نتائجمن بني أهم و وين وهذا طبيعي بإعتبار أن اجلزائر مستعمرة فرنسية فالنموذج الفرنك

عملية التنميط  وتعد. اسية أو اإلجتماعية أو حىت الثقافيةيسواء الس ديد من ااالتعالعلى  كفويننلفر النموذج ا
ومما يؤكد ذلك هو إستعانة اجلزائر خبرباء فرنسيني خبصوص عملية  جزء من تلك ااالت املتأثرة ذا النموذج احملاسيب

) PCG(عام الفرنسي اإلصالح احملاسيب األخرية حيث انعكست ملستهم من خالل اإلستعانة باملخطط احملاسيب ال
  .سابقاً  PCNعلى غرار جتربة إعداد املخطط احملاسيب الوطين  خبصوص مدونة احلسابات

وبالتايل جند أن املمارسة احملاسبية يف اجلزائر حتكمها قوانني حمددة باإلضافة إىل مدونة حسابات ملزمة 
ر هو إقصاء الطبقة نميط احملاسيب يف اجلزائللمؤسسات اإلقتصادية، كما يعاب على هذا النهج املتبع يف عملية الت

   . ل من النصوص القانونية غري قابلة للتطبيق أحياناً املهنية مما جيع
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  .خالصة

يف ظل ظروف إقتصادية وثقافية الشركات املتعددة اجلنسيات وتوسع املعامالت اإلقتصادية الدولية  انتشارإن 
ع هذه املعامالت وتسهيل تدفق رؤوس يتوسو واجز احل حماسبية مشرتكة دف تقليلإجياد لغة فرض ضرورة خمتلفة 

 الدويل فأعمال التوافق احملاسيب تكلفة عالية، لذلك تها يعد ذااألموال، كما أن إعداد التقارير املالية مث إعادة ترمج
  .واجز والتكاليفومن دون شك يف التقليل من هذه احلستساهم 

أكرب من دول  اً ل عددعضويتها لتشم تاليت وسع املبذولة من طرف خمتلف اهليئات الدوليةاجلهود وتُعد 
 بين وتطبيق املعايري احملاسبية الدوليةة يف ذلك من خالل إقناع الدول بتالعامل قد وصلت إىل نتائج متقدم

IAS/IFRS ،ا قد وصلو فالدة متقدمة يف لت إىل مرحل املتقدمة اليت تعتمد على أسواق املال لتمويل إحتياجا
منها   جزء ينبقامت بتحيث املعايري احملاسبية الدولية  دول اليت مل تتنبلاتطبيق املعايري احملاسبية الدولية، خبالف 

وسيعمل التوافق  ،للمعايري احملاسبية الدولية لمالكا يف إطار التوافق احملاسيب وصوًال إىل التطبيق انتقاليةة لكمرح
احملاسيب على التقليل من معامل اإلختالف والتباين يف ترمجة األحداث اإلقتصادية بني الدول من خالل وضع أسس 

  .وترك لكل دولة تكييفها ومتطلبات بيئتها وتوجهها اإلقتصادي ،واضحة املعامل مقبولًة قبوالً عاماً 

إصدار وتطوير جمموعة من املعايري احملاسبية الدولية ذات وتعد أهم نتائج أعمال التوافق احملاسيب الدويل 
   .  الطابع العمومي، حيث وسنحاول من خالل الفصل املوايل التطرق إىل معايري حماسبة األصول املادية

  

  



  

  
  

ة األصول المادية وفقاً لمعايير بمحاس
  المحاسبة الدولية

 

 الفصل الثاني
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  :تمهيد

إىل ظهور أحداث إقتصادية ذات أثر على  دية وتنوع املعامالت التجارية أدىإن تطور األنشطة اإلقتصا

البيانات واملعلومات احملاسبية واملالية، مما فرض ضرورة أخذها بعني اإلعتبار عند ترمجة املعامالت حماسبيًا وذلك 

  .  ت خمتلف مستخدميهاألمهيتها وأثرها على جودة املعلومات املالية وقرارا

ض القر املعيار املتعلق باملعيار املتعلق باملخزون و لقد تناولت املعايري احملاسبية الدولية عناصر حمددة بذاا مثل و 

تناول جزئيات معينة ألمهيتها وألثرها على املعلومات والبيانات  احملاسبية وهناك نوع آخر من املعايري. ياإلجيار 

أكثر حتديداً   صول، ومعايري أخرى تناولت مواضيعقتصادية مثل املعيار املتعلق بإخنفاض قيمة األاملالية للمؤسسة اإل

  .لق بتكاليف اإلقرتاضعومثال ذلك املعيار املت

أهم هذه املعايري خبصوص اجلزئيات املتعلقة أساسًا مبحاسبة لذلك مت ختصيص هذا الفصل للوقوف على 

  .   أحياناً  ادية واملعنوية معاً املنطاق هذه املعايري قد تتناول األصول بإعتبار أن  فقط األصول املادية
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  المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عنها 20المعيار المحاسبي الدولي رقم  :المبحث األول

املرتبطة اإلعانات (اإلستغالل إىل إعانات اإلستثمار دون التطرق إىل إعانات  املبحث اسيتم التطرق يف هذ

  ).بالدخل واملساعدات احلكومية

الدول واحلكومات أحيانا إىل إعانة بعض املؤسسات اإلقتصادية اليت تعمل يف ظل ظروف صعبة، كما  جأتل

يتم تقدمي املنح احلكومية عادة للمؤسسات لتشجيعها على القيام بأنشطة وأعمال معينة وقد تتمثل هذه املنح يف 

ساعدات املمباشرة أو اإلعفاء من تسديد بعض الضرائب والرسوم وغريها من أشكال مساعدات نقدية أو عينية 

 .املختلفة

حماسبة املنح " IAS 20، قام جملس معايري احملاسبة الدولية بتبين معيار احملاسبة الدويل 2001يف أبريل 

  .1983لدولية يف أبريل والذي صدر عن جلنة معايري احملاسبة ا" احلكومية واإلفصاح عن املساعدات احلكومية

  :طات التارخيية اليت مر ا هذا املعيار من خالل اجلدول التايلأهم احملوسنحاول الوقوف على 

المحاسبة عن  IAS 20(التطور التاريخي للمعيار المحاسبي الدولي العشرون ): 1.3(الجدول رقم 

  )المنح الحكومية واإلفصاح عنها

 حظاتمال موضوع التعديل تاريخ التعديل

 1981سبتمرب 
احملاسبة عن املنح ) (E 21نشر وعرض مشروع 

 .احلكومية واإلفصاح عن املساعدات احلكومية
/ 

 1983أبريل 

احملاسبة  IAS 20صدور معيار احملاسبة الدويل رقم 

عن املنح احلكومية واإلفصاح عن املساعدات 

 .احلكومية

جانفي  1التاريخ الفعلي لسريان تطبيقه 

1984. 

1994 

متت إعادة صياغة وتنسيق معيار احملاسبة الدويل رقم 

IAS 20  احملاسبة عن املنح احلكومية واإلفصاح عن

 .1983املساعدات احلكومية الصادر سنة 

 / 

التاريخ الفعلي لسريان لتطبيق التعديالت إصدار نسخة معدلة عن طريق إدخال حتسينات على  2008ماي 
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جلعله ( 2007معايري التقارير املالية الدولية لسنة 

 ).IAS 39احملاسبة الدويل رقم يتماشى مع معيار 

 .2009جانفي  1على املعيار 

  :عداد الباحث باإلعتماد علىإمن : المصدر

http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias20. Consulté le 05/05/2015  a 21:30  

 .هدف ونطاق المعيار .1

يهدف املعيار إىل بيان املعاجلة احملاسبية عن املنح احلكومية واإلعرتاف ا، كما يتطرق إىل متطلبات اإلفصاح 

عن املساعدات احلكومية اليت ال يتم نقل أصوهلا إىل املؤسسة، واملنح احلكومية اليت تستلزم نقل موارد مقابل إلتزام 

  1 .سابق أو مستقبلي، بشروط معينة تتعلق بأنشطة املؤسسة سواء

 :ويشمل نطاق هذا املعيار

 يشمل وال. احملاسبة واإلفصاح عن املنح احلكومية واإلفصاح عن أشكال أخرى من املساعدات احلكومية

  2 :املعيار األمور التالية

ل اإلعفاءات الضريبية أو ختفيض معدالت املساعدات احلكومية املقدمة يف شكل منافع ومزايا ضريبية من خال - 

  الضريبة على بعض القطاعات؛

املشكالت اخلاصة الناشئة يف احملاسبة عن اهلبات احلكومية يف البيانات املالية اليت تعكس أثر التغريات يف األسعار  - 

  أو يف املعلومات امللحقة ذات الطبيعة املتشاة؛

 ة يف ملكية املؤسسة؛مسامهة احلكوم - 

 "  IAS 41"ح الزراعية احلكومية موضوع معيار احملاسبة الدويل املن - 

    .مصطلحات المعيار .2

  3 :تتمثل أهم مصطلحات هذا املعيار يف

ألغراض هذا املعيار ال متثل احلكومة فقط حكومة بلد معني بل تعترب من احلكومات والوكاالت : حكومة 2-1

 .ية أو دوليةاحلكومية واهليئات املشاة سواء كانت حملية أو وطن

                                                           

  .682، ص مرجع سبق ذكرهمجعة محيدات،   1
  .    850، ص همرجع سبق ذكر امع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني،   2
  .348، ص رجع سبق ذكرهمجعة محيدات، حممود أبو نصار، م  3
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إجراء تقوم به احلكومة من أجل تزويد منفعة إقتصادية حمددة إىل مؤسسة معينة أو  :المساعدات الحكومية 2-2

جمموعة من املؤسسات املؤهلة للمساعدة مبوجب شروط حمددة، وتشمل تقدمي املنح واألنواع األخرى من 

ل املشورة القانونية بدون مقابل، ويشمل هذا املساعدات غري النقدية واليت ال تتضمن نقل أصول للمؤسسة، مث

 .املعيار املساعدات املقدمة بشكل غري مباشر

تتمثل يف نقل موارد للمؤسسة مقابل إلتزام سابق أو مستقبلي بشروط حمددة تتعلق  :المنح الحكومية 2-3

ا بشكل معقول بنشاطات التشغيل للمؤسسة، ال تشمل املنح احلكومية أشكال املساعدة اليت ال ميكن تقييمه

 .والعمليات مع احلكومة اليت ال ميكن متييزها عن عمليات التجارة العادية للمؤسسة

متلك أو هي منح حكومية شرطها األساسي على املؤسسة املؤهلة هلا شراء أو بناء : المنح المرتبطة باألصول 2-4

 .ة شراءها وحيازاميكن إضافة شروط ثانوية حتدد نوع وموقع األصول أو فرت و أصول طويلة األجل، 

 .وهي املنح األخرى غري تلك املرتبطة باألصول :المنح المرتبطة بالدخل 2-5

 ∗.قروض يتعهد املقرض بالتنازل عنها حتت شروط حمددة :قروض قابلة للسماح 2-6

 .المنح المرتبطة باألصول .3

إعانات تتمثل وهي ) ح احلكومية واإلفصاح عنهااحملاسبة عن املن IAS 20(حسب املعيار احملاسيب الدويل 

أو حتويل نقدية إىل املؤسسة واليت يكون شرطها األساسي أن تقوم املؤسسة ) مباين، أراضي(يف أصول غري نقدية مثل 

باإلضافة إىل شروط ثانوية . املؤهلة بعملية شراء تصنيع أو احلصول بكل الوسائل األخرى على أصول طويلة األجل

   .رتة الزمنية اليت ميكن خالهلا احلصول عليهأخرى حتدد نوعية وموقع األصل والف

  .شروط اإلعتراف .4

  1 :ال يتم اإلعرتاف باإلعانات إال إذا كان هناك تأكيد معقول بأن

  تم إستالمها؛ياإلعانات سوف  - 

  .املؤسسة سوف تلتزم بالشروط املرتبطة ا - 

                                                           

مي بسعر أقل من يعاجل هذا القرض كمنحة حكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول أن املؤسسة ستفي بشروط السماح، ويتم معاملة املنفعة الناشئة عن قرض حكو   ∗
  .سعر الفائدة يف السوق على أنه منحة حكومية

  .685، ص 2014رجع سبق ذكره، مجعة محيدات، م  1
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الالزمة ملقابلتها مع التكاليف املتعلقة وجيب اإلعرتاف باملنح احلكومية يف األرباح واخلسائر خالل املدة الزمنية 

  .بالوفاء بشروط املنحة، وعلى أساس منتظم، وجيب أن ال تضاف املنح مباشرة حلقوق املسامهني

 .المنح الحكومية المتعلقة باألصول القابلة لإلهتالك 4-1

 القوائم املالية ويتم اإلعانات املرتبطة باألصل هي إعانات نقدية أو غري نقدية مقيمة بالقيمة العادلة تظهر يف

  1 :اإلعرتاف باإلعانات املرتبطة باألصول القابلة لإلهتالك يف القوائم املالية للمؤسسة بطريقتني

 معبالتناسب ) تبارها إيراد مؤجلعبإ(يتم اإلعرتاف مببلغ اإلعانات خالل الدورة احلالية والدورات املستقبلية  - 

لدورة مما يعكس إرتباط حركة اإلعرتاف باإلعانة مع أعباء األصل، أي أقساط إهتالك األصل احململة على نتيجة ا

  التحميل احلقيقي لإلرادات وإرتباطها املباشر بالتكاليف املتعلقة ا؛

على أساس ختفيض مبلغ اإلعانة مباشرة من قيمة األصل ليظهر هذا األخري بقيمته احملاسبية الصافية من اإلعانة  - 

األصل املسجل من أعباء الدورة يعكس األعباء الفعلية اليت حتملتها املؤسسة حيث يتم  وبالتايل فإن قسط إهتالك

 2.إحتسابه على أساس القيمة احملاسبية الصافية من اإلعانة

 .المنح الحكومية المتعلقة باألصول غير القابلة لإلهتالك 4-2

ن املداخيل بعد إستفاء الشروط املتعلقة وخبصوص املنح املرتبطة بأصول غري قابلة لإلهتالك فإن حتويل مبلغها ضم  

ا، ويتم ذلك على أساس تعاقدي وفق بنود متفق عليها أو حمددة يف التشريعات احملاسبية، حبيث ُتستخدم 

   3 .التكاليف اليت تتكبدها املؤسسة للوفاء بشروط املنحة كأساس للتوزيع على الفرتات الزمنية الالزمة للتنفيذ

  .ر النقديةالمنح الحكومية غي 4-3

  4 :وبالنسبة لإلعانات غري النقدية مثل األراضي حيث حدد املعيار معاجلة هذا النوع من التحويل على أساس

 تسجيل األصل احملول واإلعانة العمومية بالقيمة العادلة؛ - 

القيمة عن طريق املعاجلة البديلة اليت تتبع يف بعض األحيان واليت تتمثل يف تسجيل كل من األصل واإلعانة ب - 

  ).مببلغ رمزي(اإلمسية 

                                                           
  .330، ص مرجع سبق ذكرهخلضر عالوي،   1

2
 Bruno Colmant et autre, Op.cit, P 89.  

  .350، ص رجع سبق ذكرهمجعة محيدات، حممود أبو نصار، م  3
  .    852، ص مرجع سبق ذكرهامع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني،   4
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كما يعاجل القرض القابل للسماح من احلكومة كمنحة حكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول أن 

   .املؤسسة ستفي بشروط السماح بالقرض

 .اإلعتراف بالمنح التي تتضمن عدة شروط .5

لك الشروط تكاليف قد تتضمن بعض املنح عدة شروط يتوجب على املؤسسة حتقيقها، وقد يتطلب بعض ت

خاصة وفرتة زمنية معينة للوفاء به،مما يقضي يف هذه احلالة حتليل قيمة املنحة إىل أجزاء وربط اإلعرتاف ا عند كل 

   1 .جزء من التكاليف اليت سيتم حتملها للوفاء بالشرط املعين

 .قائمة المركز الماليعرض المنح الحكومية المتعلقة باألصول في  .6

ية املتعلقة باألصول، مبا فيها املنح غري النقدية املثبتة بالقيمة العادلة، جيب عرضها يف بيان املركز املنح احلكوم

  2 :املايل إما بشكل دخل مؤجل أو من خالل طرح املنحة للوصول إىل املبلغ املسجل لألصل كما يلي

 لألصل؛) الصايف(املسجلة للتوصل إىل القيمة الدفرتية  املنحة من قيمة األصل املتعلق طرح مبلغ ا - 

  عرض املنحة كدخل مؤجل يعرتف ا بطريقة حمددة وفق التكاليف املتكبدة للوفاء بشروط املنحة؛ - 

 .عرض المنح المتعلقة باألصول في قائمة التدفقات النقدية .7

 يتم إظهار التدفقات النقدية املستلمة ضمن قسم) معدات مثالً (غري نقدية  أونقدية منح عند إستالم 

األنشطة اإلستثمارية يف قائمة التدفقات النقدية، ويقابلها تدفقات نقدية خارجة نتيجة شراء األصل الوارد يف شروط 

ضرورة إظهار التدفقات املقبوضة واملدفوعة بشكل  ∗IAS 20ومن بني متطلبات املعيار احملاسيب الدويل . املنحة

بوضات مبعزل عن املدفوعات بشكل منفصل بغض النظر إذا  منفصل أي عدم إظهار الرصيد فقط وضرورة إظهار املق

    3 .كان يتم إقتطاع املنحة من األصل عند عرضها يف قائمة املركز املايل أم مل يتم

  

  

                                                           

  .353، ص رجع سبق ذكرهدات، حممود أبو نصار، ممجعة محي  1
2  Bruno Colmant et autre, Op.cit, P 174. 

  .حماسبة املنح احلكومية واإلفصاح عن املساعدات احلكومية  ∗
  .    854، ص مرجع سبق ذكرهامع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني،   3
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 .إرجاع اإلعانات المرتبطة باألصول .8

فيض صول فيجب أن يسجل كزيادة يف القيمة املسجلة لألصل أو ختاألبالنسبة إلعادة دفع املنحة املتعلقة ب

  .  لرصيد الدخل املؤجل مبقدار مبلغ إعادة الدفع

وجيب اإلعرتاف الفوري باإلهتالك املرتاكم اإلضايف الذي كان من املمكن اإلعرتاف به حىت هذا التاريخ  

وميكن أن تتطلب الظروف اليت أدت إىل القيام بإرجاع اإلعانة املرتبطة باألصل األخذ . كأعباء يف حالة غياب اإلعانة

 اإلعتبار إحتمال توفر مؤشرات عن تدين القيمة احملاسبية اجلديدة لألصل على أساس إختالفها مع القيمة القابلة بعني

   1 .لإلسرتجاع

ويتم إرجاع اإلعانة عند اإلخالل بشروطها وجيب معاجلتها كتغيري يف التقديرات احملاسبية مبوجب معيار 

 2 .مستقبلي من خالل بيان الدخلويتم حماسبتها بأثر  IAS 08احملاسبة الدويل 

  .اإلفصاح .9

  3 :جيب على املؤسسة أن تفصح عن املعلومات التالية  

 السياسة احملاسبية املتبعة خبصوص املنح احلكومية وطريقة عرضها يف القوائم املالية؛ - 

 طبيعة املنح احلكومية اليت مت احلصول عليها؛ - 

 . ة األخرى املتعلقة باملساعدات احلكومية اليت مت اإلعرتاف االشروط اليت مل تلبيها املؤسسة واألحداث الطارئ - 

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .334، ص مرجع سبق ذكرهخلضر عالوي،   1
  .690، ص مرجع سبق ذكرهعة محيدات، مج  2
  .362، ص مرجع سبق ذكرهمجعة محيدات، حممود أبو نصار،   3
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  تكاليف اإلقتراض 23المعيار المحاسبي الدولي رقم  :المبحث الثاني

سنحاول من خالل هذا املبحث الرتكيز على معايري حماسبة تكاليف االقرتاض املتعلقة مباشرة باألصول املادية 
جملس معايري احملاسبة الدولية والذي من قبل  2001يف أبريل  هذا املعيار تبىنث مت حي. فقط دون غريها من األصول

وسنحاول الوقوف على أهم . 1995وطبق مطلع جانفي . عن جلنة معايري احملاسبة الدولية 1993صدر يف ديسمرب 
   :احملطات التارخيية اليت مر ا هذا املعيار من خالل اجلدول املوايل

  23IAS(التطور التاريخي للمعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرون ): 2.3(الجدول رقم 

 )تكاليف اإلقتراض

 املالحظات موضوع التعديل تاريخ التعديل

 / .رمسلة تكاليف اإلقرتاض) (E24نشر وعرض مشروع  1982نوفمرب 

 1984مارس 
رمسلة تكاليف  IAS 23صدور املعيار احملاسيب الدويل 

  .اإلقرتاض

التاريخ الفعلي لبدأ  1986ي جانف

الصادر سنة  23IASسريان املعيار 

1984.  

 / .رمسلة تكاليف اإلقرتاض) (E39نشر وعرض مشروع  1991أوت 

 1993ديسمرب 

 IAS 23صدور النسخة املنقحة للمعيار احملاسيب الدويل 

القابلية "كجزء من مشروع ). 1993(تكاليف اإلقرتاض 

 ."قارنة القوائم املاليةمل

التاريخ الفعلي لبدأ  1995جانفي 

تكاليف " IAS 23سريان املعيار 

 .1993املعدل سنة " اإلقرتاض

 2006ماي 
نشر وعرض مشروع تعديالت مقرتحة على معيار احملاسبة 

 .IAS 23الدويل 

/ 

 2007مارس 
جملس معايري احملاسبة الدولية يعدل متطلبات رمسلة تكاليف 

 IAS 23. االقرتاض للمعيار 

/ 

 2008ماي 

 IAS 23 إصدار نسخة معدلة ملعيار احملاسبة الدويل 

مبوجب التحسينات السنوية ملعايري التقارير املالية الدولية 

  ).مكونات تكاليف اإلقرتاض( 2007لسنة 

التاريخ الفعلي لبدأ  2009جانفي 

وماي  2007سريان تعديالت مارس 

  .IAS 23على املعيار  2008

    http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias23. Consulté le 30/03/2015  :الباحث باإلعتماد على عدادإمن : المصدر
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  .هدف ونطاق المعيار .1

يف اإلقرتاض وينص على رمسلة تكاليف االقرتاض اليت يهدف هذا املعيار إىل وصف املعاجلة احملاسبية لتكال

واحد حيتاج لفرتة كبرية من الوقت ليصبح جاهزة لإلستخدام " (أصل مؤهل"تعزى مباشرة إىل شراء أو بناء أو إنتاج 

 .ويتم إدراج تكاليف اإلقرتاض األخرى كمصروف. مدرجة يف تكلفة هذا األصل) املقصود أو للبيع

  1 :ما يلي ويشمل نطاق املعيار

  احملاسبة عن تكاليف اإلقرتاض؛ - 

  يتناول هذا املعيار فقط تكاليف اإلقرتاض املتعلقة بعملية اإلقراض اخلارجي؛ - 

ال يطبق املعيار على تكاليف اإلقرتاض اليت تعزى مباشرة إىل إمتالك أو إنشاء أو إنتاج األصل املؤهل الذي يتم  - 

جية، وكذا تكاليف اإلقرتاض املتعلقة بإنتاج املخزون بكميات كبرية وعلى قياسه بالقيمة العادلة مثل األصول البيولو 

 .ةأساس متكرر وخالل فرتة قصري 

 .مصطلحات المعيار .2

 2 :تتمثل أهم املصطلحات املرتبطة ذا املعيار فيما يلي

األموال  هي مصاريف الفوائد والتكاليف األخرى املتكبدة من قبل املؤسسة نتيجة إقرتاض: تكاليف اإلقتراض 2-1

 .من الغري

هو األصل الذي يتطلب بالضرورة وقتًا زمنيًا طويًال ليصبح جاهزًا لإلستخدام املقصود أو : األصل المؤهل 2-2

 .البيع

 .مكونات تكاليف اإلقتراض .3

  3 :ميكن أن تتضمن تكاليف اإلقرتاض ما يلي

 جل؛الفائدة على حساب السحب على املكشوف لدى البنك واإلقرتاض طويل وقصري األ - 

  ؛IAS 17تكاليف التمويل املتعلقة بعقود اإلجيار التمويلية املعرتف ا مبوجب املعيار احملاسيب الدويل  - 

                                                           

1 Kalpesh  J. Mehta, A, Nandakumar, Understanding IFRS Fundamentals, JOHN WILEY AND SONS,  2010, 

canada, P 119.   
  .393، ص رجع سبق ذكرهمجعة محيدات، حممود أبو نصار، م  2

3
 Jean-françois Bosquet, et autre, Op. cit, P 265.     
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 . فروقات الصرف الناجتة عن إقرتاضات العمالت األجنبية إىل احلد الذي تعترب فيه كتعديل لتكاليف الفائدة - 

 .األصول المؤهلة .4

بالضرورة فرتة طويلة إلعداده لإلستخدام املقصود منه أو لبيعه األصل املؤهل بتحميل هذه التكاليف يتطلب 

العقارات اإلستثمارية، تكاليف التطوير القابلة للتثبيت، املخزون الذي يتطلب فرتة طويلة : ومن أمثلة األصول املؤهلة

أو إنتاجها  أما األصول األخرى واملخزونات اليت يتم تصنيعها بشكل روتيين 1.من الوقت ليصبح جاهزًا للبيع

عند  و تلك اجلاهزة لإلستخدام املقصودبكميات كبرية بصورة متكررة يف فرتة قصرية فليست أصوًال مؤهلة أ

  2.إمتالكها

 .اإلعتراف بتكاليف اإلقتراض .5

  3 :لغرض اإلعرتاف بتكاليف اإلقرتاض ضمن تكلفة األصل جيب توفر الشروط التالية

ك أو إنتاج األصل أي أن هذه األعباء كان باإلمكان جتنبها لو مل تتم إرتباط تكاليف اإلقرتاض مباشرة بإمتال - 

 النفقات الرأمسالية على هذا األصل؛

  إحتمال حتقق منافع مستقبلية من هذا اإلنفاق؛ - 

الفرتة الفعلية لإلنفاق يتم خالهلا دمج تكلفة اإلقرتاض، أي عندما تتعطل أعمال اإلجناز لفرتة معينة ال يعرتف  - 

 رض ضمن تكلفة األصل؛بتكلفة الق

 ميكن قياس تكلفة اإلقرتاض بشكل موثوق؛ - 

قرض بشكل حمدد ألصل مؤهل فيتم يف هذه احلالة رمسلة تكاليف اإلقرتاض الفعلية  على عندما يتم احلصول - 

 . ∗املدفوعة مع خصم اإليراد احملقق من اإلستثمار املؤقت جلزء من األموال الفائضة من القرض

 . املالية عن تكلفة القرض املعرتف ا ضمن تكلفة األصل اإلفصاح يف القوائم - 

 4:ولغرض حتديد تكاليف اإلقرتاض اليت ميكن رمسلتها من ضمن تكلفة األصل املؤهل حدد املعيار ما يلي

 .حتديد نوع القرض - 
                                                           

1
 Stéphane BRUN, Op.cit, P214.  

2
  .298، ص رجع سبق ذكرهخلضر عالوي، م  

 .    883ص  مرجع سبق ذكره،امع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني،   3
  .لى األصل املؤهليف ببض الظروف يتم إستثمار األموال مؤقتاً بإنتظار إنفاقها ع  ∗
  .299، ص رجع سبق ذكرهخلضر عالوي، م  4
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  قرض مؤهل مباشرة إلمتالك، إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل؛ - 

 .و إنتاج أصل مؤهلعدة قروض غري مؤهلة مباشرة إلمتالك، إنشاء أ - 

 حتديد مدة إحتساب تكلفة اإلقرتاض؛ - 

قد تقرتض املؤسسة أمواًال بشكل عام وتستخدمها لغرض احلصول على أصل مؤهل، فيتم حتديد املبلغ 

املؤهل للرمسلة من تكاليف اإلقرتاض بواسطة تطبيق معدل رمسلة على النفقات بالنسبة لذلك األصل، ويكون معدل 

سط املرجح لتكاليف اإلقرتاض خالل الفرتة بإستثناء اإلقرتاض الذي يتم خصيصًا للحصول على أصل الرمسلة هو املتو 

     1 ∗.مؤهل، وجيب أن ال يزيد مبلغ التكاليف املرمسلة خالل الفرتة عن مبلغ تكاليف اإلقرتاض الكلية خالل الفرتة

معينة وأصل مؤهل وحتديد اإلقرتاض  قد يكون أحيانًا من الصعب حتديد عالقة مباشرة بني عملية إقرتاض

لذلك يعترب حتديد مبلغ تكاليف اإلقرتاض اليت تغزى مباشرة إىل متلك األصل  ∗.الذي كان ميكن خالفًا لذلك جتنبه

     2 .املؤهل أمراً صعباً ويتطلب ممارسة احلكم الشخصي

  .زيادة المبلغ المسجل لألصل المؤهل عن المبلغ القابل لإلسترداد  .6

ا يزيد املبلغ املسجل أو التكلفة النهائية املتوقعة لألصل املؤهل عن قيمته القابلة لإلسرتداد أو صايف عندم

القيمة القابلة للتحقق، جيب يف هذه احلالة إلغاء أو ختفيض املبلغ املسجل وفقًا ملتطلبات املعايري األخرى مثل معيار 

  .IAS 36احملاسبة الدويل 

  .اإلقتراض تكاليفية رسملة أ، تعليق أو إيقاف عملبد .7

  .سنحاول التطرق إىل كل حالة على حدى حسب النقاط املوالية

كجزء من تكلفة األصل املؤهل يف   ضأ املؤسسة برمسلة تكاليف اإلقرتاتبد: بدأ رسملة تكاليف اإلقتراض 7-1

 3 :وىل كافة الشروط التاليةتاريخ البدء، ويكون تاريخ البدء بالرمسلة هو التاريخ الذي حتقق فيه املؤسسة للمرة األ

                                                           

  .بإعتبار أن املبلغ املقرتض ليس مرتبط بشكل مباشر باألصل  ∗
  .    884، ص مرجع سبق ذكرهامع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني،   1
ستخدم أدوات دين متعددة لإلقرتاض وبأسعار فائدة خمتلفة أو من خالل إستخدام حتدث هذه الصعوبة عندما يتم تنسيق نشاط اإلقرتاض بشكل مركزي، أو عندما تُ   ∗

  . قروض حمددة أو مربوطة بالعمالت األجنبية
  .    883، ص مرجع سبق ذكرهامع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني،   2

3 Bruno Colmant et autre, Op.cit, P 268. 
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 النفقات املتكبدة على األصل؛ - 

 تكاليف اإلقرتاض املتكبدة؛ - 

 .أنشطتها الالزمة إلعداد األصل إلستخدامه املقصود أو البيع قيد التنفيذ - 

جيب تعليق رمسلة تكلفة اإلقرتاض خالل الفرتات املمتدة اليت توقف خالهلا : تعليق رسملة تكاليف اإلقتراض 7-2

أي خالل الفرتات الطويلة اليت يتوقف فيها التطوير الفعلي إال إذا كان ذلك التوقف . النشط لألصل املؤهلالتطوير 

 1 .جزءاً ضرورياً من عملية إنتاج األصل

كافة النشاطات   ∗جيب إيقاف رمسلة تكالف اإلقرتاض عندما تستكمل بشكل جوهري :إيقاف الرسملة 7-3

  2.دام املقصود أو البيعالضرورية إلعداد األصل املؤهل لإلستخ

وجتدر اإلشارة إىل أنه عندما تنتهي املؤسسة من إكمال صنع األصل املؤهل على أجزاء كل جزء لوحده بينما 

يستمر العمل على األجزاء األخرى، فإن على املؤسسة توقيف رمسلة تكاليف اإلقرتاض عند إكماهلا بشكل جوهري 

    3 .لإلستخدام أو البيع ∗جلزءلكافة النشاطات الضرورية إلعداد ذلك ا

 .اإلفصاح .8

 4:يتوجب اإلفصاح عن املعلومات التالية

 السياسة احملاسبية املتبعة ملعاجلة تكاليف اإلقرتاض؛ - 

  مبلغ تكاليف اإلقرتاض املرمسلة خالل الفرتة؛ - 

 .معدل الرمسلة املستخدم لتحديد مبلغ تكاليف اإلقرتاض املؤهلة للرمسلة - 

  

  

  

                                                           

  .396، ص مرجع سبق ذكرهر، مجعة محيدات، حممود أبو نصا  1
لمواصفات ما تزال مطلوبة فإن يكون األصل جاهزاً لإلستخدام املقصود عند إكتمال البناء الفعلي له حىت ولو كان العمل اإلداري الروتيين مستمر أو األعمال األخرية ل  ∗

  . هذا يدل على أن كلفة النشاط قد متت فعلياً 
  .219 صرجع سبق ذكره، مجعة محيدات، م  2
  . أي أن هذا اجلزء أصبح جاهزاً لإلستخدام خبالف األجزاء املتبقية من األصل  ∗
      .885ص  مرجع سبق ذكره،امع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني،   3

4
 http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias23, Consulté le 03/05/2014 a 22:30. 
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  إنخفاض قيمة األصول 36لمعيار المحاسبي الدولي رقم ا :المبحث الثالث

يعاجل املعيار مشكل تدين قيمة األصول بشكل عام وموعة من األصول املادية أو املعنوية وننوه هنا أننا 

  .سنحاول الوقوف فقط على العناصر اليت تطرق هلا هذا املعيار ذات العالقة باألصول املادية فقط

ول تاريخ إعداد القوائم املالية إىل تقدير وفحص يف ما إذا كانت هناك أي مؤشرات تعمد املؤسسة عند حل

تدل على إحتمال إخنفاض قيمة أصوهلا، ويف حال حتقق هذه املؤشرات وجب عليها تقدير القيمة القابلة للتحصيل 

 1 .من هذه األصول وبالتايل اإلعرتاف خبسارة إخنفاض القيمة يف بيان الدخل

من طرف جملس معايري احملاسبة الدولية، والذي صدر عن جلنة  2001 هذا املعيار يف أبريل وقد مت تبين

، وميكن الوقوف على أهم احملطات التارخيية اليت مر ا من خالل اجلدول 1997معايري احملاسبة الدولية يف جوان 

  :املوايل

  36IAS(سادس والثالثون التطور التاريخي للمعيار المحاسبي الدولي ال): 3.3(الجدول رقم 

  )إنخفاض قيمة األصول

 املالحظات موضوع التعديل تاريخ التعديل

 / .إخنفاض قيمة األصول) (E55نشر وعرض مشروع  1997ماي 

 1998جوان 
إخنفاض قيمة  IAS 36صدور املعيار احملاسيب الدويل 

  .األصول

ساري املفعول على البيانات املالية اليت 

 1 تبدأ يف أو بعد تغطي الفرتات اليت

 .1999جانفي 

 2004مارس 
إخنفاض قيمة  IAS 36مراجعة معيار احملاسبة الدويل 

  . األصول

ينطبق على الشهرة واألصول غري امللموسة 

املكتسبة يف دمج األعمال اليت يكون 

مارس  31تاريخ حصوهلا يف أو بعد 

، وبالنسبة جلميع األصول 2004

الفرتة األخرى بأثر رجعي من بداية 

 31السنوية األوىل اليت تبدأ يف أو بعد 

                                                           
1
 Stéphane BRUN, Op.cit, P285.  
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  .2004مارس 

 2008ماي 

عدل مبوجب التحسينات السنوية ملعايري التقارير املالية 

اإلفصاح عن التقديرات ( 2007الدولية لسنة 

 ).املستخدمة لتحديد املبلغ القابل لإلسرتداد

ساري املفعول على البيانات املالية اليت 

 1يت تبدأ يف أو بعد تغطي الفرتات ال

 .2009جانفي 

 2009أبريل 

عدل مبوجب التحسينات السنوية ملعايري التقارير املالية 

الوحدات احملاسبية للشهرة إختبار ( 2009الدولية لسنة 

 ).قبل التجميع IFRS 8إخنفاض القيمة مبوجب 

ساري املفعول على البيانات املالية اليت 

 1بعد  تغطي الفرتات اليت تبدأ يف أو

 .2010جانفي 

 2013مارس 

عدل مبوجب التعديالت املتعلقة باملبلغ القابل إسرتجاع 

تصنيف (واإلفصاحات عن األصول غري املالية 

 ).اإلفصاحات املطلوبة

ساري املفعول على البيانات املالية اليت 

 1تغطي الفرتات اليت تبدأ يف أو بعد 

 .2014جانفي 
  :إلعتماد علىعداد الباحث باإمن : المصدر

 http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias36. Consulté le 31/03/2015 a 22:30 

 .هدف ونطاق المعيار .1

عيار إىل التأكد من عدم تسجيل األصول بقيمة تزيد عن مبلغها القابل لإلسرتداد، وإن حصل يهدف هذا امل

ذلك يتم اإلعرتاف خبسارة تدين قيمة األصول، كما يوضح هذا املعيار احلاالت اليت ميكن فيها للمؤسسة عكس 

     1 .خسارة إخنفاض القيمة لألصول اليت سبق ومت اإلعرتاف بتدين قيمتها

 2 :نطاق املعيار فهو يشملأما عن 

  الشركات التابعة والزميلة واملشاريع املشرتكة؛ - 

 املمتلكات املصانع واملعدات؛ - 

  العقارات اإلستثمارية املسجلة بسعر التكلفة؛ - 

  .األصول غري امللموسة مبا فيها الشهرة - 

                                                           

1
 .    1047، ص مرجع سبق ذكرهامع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني،   

 .586، ص مرجع سبق ذكرهمجعة محيدات، حممود أبو نصار،   2
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تدخل ضمن نطاق  دية بإعتبار أن باقي األصول الاوسيتم التطرق فقط باجلوانب اليت تناولت األصول امل

  .حبثنا

 .مصطلحات المعيار .2

سنحاول التطرق فقط للمصطلحات اليت مل يتم التطرق هلا سابقًا وأشار هلا هذا املعيار تفادياً للتكرار وميكن 

  .خبصوص املصطلحات اليت مل يتم ذكرها يف هذه اجلزئية IAS 16الرجوع للمعيار احملاسيب الدويل 

ة للتدفقات النقدية املتوقع احلصول عليها يهي القيمة احلال): منفعة اإلستعمالقيمة (القيمة قيد اإلستعمال  2-1

 1.من املنافع املستقبلية املقدر نتيجة اإلستعمال املستمر لألصل مضافًا إليها القيمة احلالية املتبقية املتوقعة لألصل

   2.قيمته القابلة للتحصيلعندما تصبح القيمة احملاسبية الصافية لألصل أكرب من : انخفاض قيمة األصل 2-2

  .قيمته ومؤشرات ذلك انخفضتتحديد األصل الذي  .3

جيب على املؤسسة يف اية كل فرتة إعداد التقارير املالية تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على إخنفاض 

ذه املؤشرات ما وقد حدد املعيار بعض املؤشرات اليت تشري إىل وجود تدين يف قيمة األصل ومن أمثلة ه. قيمة األصل

 3 :يلي

هناك جمموعة من املؤشرات اخلارجية اليت تدل على إخنفاض قيمة األصول مثل القيمة : المؤشرات الخارجية 3-1

على املؤسسة خالل الفرتة أو توقعها مستقبال، إرتفاع  سليب ل، حدوث تغريات هامة ذات أثرالسوقية لألص

ملسجل لصايف األصول بأكثر من قيمة املؤسسة يف سوق األوراق معدالت الفائدة ومعدالت الصرف، تقييم املبلغ ا

    4.أصول هذه األخرية اليت تعمل ا املؤسسة على قيمت املالية كما تؤثر البيئة التقنية والقانونية واإلقتصادية

افه طط إليقالتقادم أو التلف الفيزيائي لألصل، تغري منط إستعمال األصل مع وجود خ: المؤشرات الداخلية 3-2

ات اليت ينتمي إليها، كما قد توفر أدلة من تقارير داخلية سلبية عن األداء الفعلي لألصل يأو إعادة هيكلة العمل

 .حالياً ومستقبًال أو إعادة تقييم العمر اإلنتاجي لألصل على أنه حمدد بدًال من كونه غري حمدد

 

                                                           
1 Pascal Macioce Jean-pierre Latartre, Op. cit, P 249. 
2 Bruno Colmant et autre, Op.cit, P 212. 

  .    1052، ص مرجع سبق ذكرهامع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني،   3
4
 Jean-françois Bosquet, et autre, Op. cit, P 281. 
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 .تحديد المبلغ القابل لإلسترداد .4

  :رات على تدين قيمة أصل معني فعلى املؤسسة القيام مبا يليإذا تبني للمؤسسة وجود مؤش

 لألصل ومقارنتها مع القيمة املسجلة دفرتيًا لتحديد قيمة التدين إن وجدت؛ ∗حساب القيمة القابلة لإلسرتداد - 

قعة من حتسب قيمة األصل قيد اإلستعمال عن طريق إجياد القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة واخلارجة املتو  - 

  .األصل خالل عمره اإلنتاجي مضافاً إليها القيمة احلالية للقيمة املتبقية لألصل يف اية عمره اإلنتاجي

بلة لإلسرتداد هي ايف حال عدم القدرة على حتديد القيمة العادلة على أساس موثوق يتم إعتبار القيمة الق

ان قيمة األصل قيد اإلستعمال تزيد بشكل جوهري عن ويف حال عدم وجود سبب لإلعتقاد ب. مالعالقيمة قيد اإلست

القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع، عندها يتم إعتبار قيمة األصل قيد اإلستعمال هي القيمة القابلة 

 1 .لإلسرتداد

 .تقدير التدفقات النقدية المستقبلية  .5

  2 :اعاة ما يليعند تقدير التدفقات النقدية النامجة عن إستخدام األصل يتم مر 

أن تكون التقديرات لألصل مبنية على إفرتاضات معقولة وميكن تدعيمها مبؤيدات مقنعة، على أن تعطي األدلة  - 

 الناجتة عن معلومات خارجية أوزان أكرب يف إحتساب التقديرات؛

ات، وإذا كان مد التدفقات النقدية على أحدث املوازنات املالية حبيث تغطي فرتة ال تقل عن مخس سنو تأن تع - 

عمر األصل أكثر من مخس سنوات يتم إستخدام اإلستدالل اإلحصائي من خالل إستخدام معدل منو ثابت أو 

  متزايد ألرقام املوازنات املالية اليت تغطي اخلمس سنوات؛ حقة، إال إذا مت تربير معدل منومتناقص للسنوات الال

ال تشمل التدفقات النقدية املستقبلية التدفقات الداخلة أو اخلارجة املستقبلية املتوقعة من إعادة هيكلة ستتم يف  - 

 املستقبل أو الناجتة عن حتسن أداء األصل؛

جيب أن ال تتضمن تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية مقبوضات ومدفوعات  ضريبة الدخل والتدفقات النقدية  - 

 . و اخلارجة من األنشطة التمويليةالداخلة أ

                                                           

  تكاليف البيع  –القيمة العادلة لألصل = القيمة القابلة لإلسرتداد  ∗
  .589، ص مرجع سبق ذكرهصار، مجعة محيدات، حممود أبو ن  1
  .591، ص نفس املرجع السابق  2
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جيب أن يعكس سعر اخلصم املستخدم يف خصم حيث  دفقات النقديةمعدل اخلصم املستخدم خلصم الت - 

التدفقات النقدية معدل اخلصم ما قبل الضريبة الذي ميثل تقييمات السوق السائدة للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر 

 .  ل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية هلااملتعلقة باألصل واليت مل يتم تعدي

  .القياس واإلعتراف بخسارة إنخفاض القيمة .6

فاض القيمة القابلة لإلسرتداد عن القيمة املسجلة لألصل خيفض املبلغ املسجل لألصل مبقدار اإلخنفاض خنعند إ - 

  يف قيمته ويعرتف به ضمن قائمة الدخل؛

مبلغه املسجل فإنه جيب على املؤسسة اإلعرتاف بإلتزام إذا تطالب  إذا زادت خسارة إخنفاض قيمة األصل عن - 

  ∗معيار حماسبة دويل آخر ذلك؛

   ∗بعد اإلعرتاف خبسارة إخنفاض قيمة األصل، يعدل مصروف اإلهتالك للفرتات املستقبلية؛ - 

 .وحدة توليد النقد .7

نقدية بصورة مستقلة عن التدفقات هي أصغر جمموعة من األصول اليت ميكن حتديدها واليت تولد التدفقات ال

النقدية لألصول األخرى، ويتطلب املعيار أن يتم حتديد خسارة إخنفاض األصول بشكل منفصل من خالل حتديد 

املبلغ القابل لإلسرتداد لذلك األصل، أما إذا مل يكن من املمكن حتديد املبلغ القابل لإلسرتداد لألصل يتوجب على 

  1 .لقابل لإلسرتداد لوحدة توليد النقد اليت ينتمي إليها األصلاملؤسسة حتديد املبلغ ا

 .عكس خسارة إنخفاض القيمة .8

عند إرتفاع قيمة األصول اليت تدنت قيمتها القابلة لإلسرتداد عن قيمتها الدفرتية املسجلة يتم التعامل مع 

  2 :إستعادة خسارة التدين يف قيمة األصول وفق ما يتطلبه هذا املعيار كما يلي

جيب على املؤسسة يف تاريخ كل ميزانية عمومية تقييم ما إذا كان هناك مؤشرات أو أدلة على أن خسارة  - 

اإلخنفاض املعرتف ا سابقاً، مل تعد موجودة أو أا قد إخنفضت ويف حال حتقق ذلك جيب تقييم املبلغ القابل 

 لإلسرتداد لذلك األصل؛

                                                           

  . صل عن القيمة العادلةحتدث هذه احلالة عندما تكون القيمة العادلة لألصل مطروحاً منها تكاليف البيع قيمة سالبة بسبب إرتفاع تكاليف البيع أو التخلص من األ  ∗
  تقسم على العمر املتبقي لألصل) قيمة اخلردة املقدرة –رصيد جممع خسائر القيمة  –رصيد جممع اإلهتالك  – تكلفة األصل= (قسط اإلهتالك للفرتات املستقبلية  ∗

1
 Jean-françois Bosquet, et autre, Op. cit, P 280. 

  .244ص رجع سبق ذكره، مجعة محيدات، م  2
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ع القيمة القابلة لإلسرتداد عن القيمة املسجلة يتم عكس خسارة عند إستعادة خسارة القيمة نتيجة إلرتفا  - 

  اإلخنفاض املعرتف ا يف السنوات السابقة كدخل يف قائمة الدخل مع تعديل قسط اإلهتالك للفرتات املستقبلية؛

إىل  جيب اإلعرتاف مببلغ عكس خسارة اإلخنفاض الناجتة عن الزيادة يف القيمة املسجلة لألصل مبقدار يصل فقط - 

 ما كان سيكون عليه املبلغ املسجل لو مل يكن قد حصل إخنفاض يف قيمة األصل؛

 .جيب ختصيص عكس خسارة إخنفاض قيمة وحدة توليد النقد على أساس تناسيب لتلك األصول بشكل منفصل - 

 .اإلفصاح .9

  :املؤسسة أهم اإلفصاحات الضرورية اليت نص هذا املعيار على إدراجها ضمن إفصاحاتعند ميكن الوقوف 

 1 :جيب اإلفصاح لكل فئة من األصول عما يلي �

 خسائر إخنفاض القيمة املعرتف ا يف قائمة الدخل؛ - 

  أرباح عكس خسارة التدين املعرتف ا يف قائمة الدخل؛ - 

  .وأية قيمة لعكس اخلسارة) لألصول املعاد تقيمها(خسارة إخنفاض معرتف ا مباشرة يف حقوق امللكية  مبلغ أي - 

  2:وجود خسائر تدين هامة يف قيمة األصول أو إستعادة جوهرية هلا جيب اإلفصاح على ما يليعند  �

 األحداث والظروف اليت أدت إىل ذلك؛ - 

 إذا كان التدين يف قيمة أصل مستقل، اإلفصاح عن طبيعة هذا األصل والقطاع الذي ينتمي إليه؛ - 

ة توليد النقد واإلفصاح عن مبلغ خسائر اإلخنفاض إذا كان التدين قي قيمة وحدة توليد النقد، فيتم وصف وحد - 

 أو إستعادا؛

 اإلفصاح عن األساس املستخدم لتحديد القيمة العادلة هل مصدرها سوق نشط أم غري ذلك؛ - 

إذا كان املبلغ القابل لإلسرتداد هو القيمة قيد اإلستخدام جيب اإلفصاح عن سعر اخلصم املستخدم يف خصم  - 

 توقعة لألصل؛التدفقات النقدية امل

جيب اإلفصاح عن إمجايل خسائر القيمة وإمجايل اإلسرتدادات املعرتف ا خالل الفرتة واملتعلقة بالقوائم املالية   - 

ككل واليت مل يتم اإلفصاح عنها وفق متطلبات املعيار مع اإلفصاح عن األصول املتأثرة واألحداث املؤدية 

 .لإلعرتاف باخلسائر

                                                           

  .168، ص مرجع سبق ذكرهخلضر عالوي،   1
      .1074، ص مرجع سبق ذكرهني القانونيني، امع الدويل العريب للمحاسب  2
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 األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع 05اإلبالغ المالي الدولي رقم معيار  :المبحث الرابع

حيث   2001يعاجل املعيار موضوع األصول احملتفظ ا للبيع وقد تبناه جملس معايري احملاسبة الدولية يف أبريل 

  .اسبة الدوليةوالذي صدر عن جلنة معايري احمل" العمليات املتوقفة" IAS 35كان معيار احملاسبة الدويل 

  :وميكن الوقوف على أهم احملطات التارخيية اليت مر ا من خالل اجلدول املوايل

األصول  IFRS 05(التطور التاريخي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ): 4.3(الجدول رقم 

  )عير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع

 املالحظات موضوع التعديل تاريخ التعديل

 2002سبتمرب 
مشروع إضافته إىل جدول أعمال جملس معايري احملاسبة 

  .الدولية

ل هذا املشروع أساس مثتاريخ املشروع ويت

يف أعمال التقارب بني جملس معايري 

احملاسبة الدولية وجملس معايري احملاسبة 

 ∗.املالية

 2003جويلية 
التخلص من األصول ) (ED4نشر وعرض مشروع 

 .وعرض العمليات املتوقفةغري املتداولة 

كآخر   2003أكتوبر  24وحدد تاريخ 

 . أجل للتعليق على املشروع

 2004مارس 

 IFRS 5صدور املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية 

األصول غري املتداولة احملتفظ ا للبيع والعمليات "

  ".املتوقفة

ساري املفعول على البيانات املالية اليت 

 1اليت تبدأ يف أو بعد تغطي الفرتات 

 .2005جانفي 

 2008ماي 

عدل مبوجب التحسينات السنوية للمعايري الدولية 

بيع حصة األغلبية ( 2007إلعداد التقارير املالية لسنة 

  ).يف الشركة التابعة

ساري املفعول على البيانات املالية اليت 

 1تغطي الفرتات اليت تبدأ يف أو بعد 

 .2009جويلية 

 2008نوفمرب 
عدل مبوجب التعديالت الالحقة على التفسري        

17IFRIC   توزيع املوجودات غري النقدية على

ساري املفعول على البيانات املالية اليت 

 1تغطي الفرتات اليت تبدأ يف أو بعد 

                                                           
∗
 This is a joint project between the IASB and FASB under its short-term convergence project to achieve substantial 

convergence of IFRS (IAS 35 Discontinuing Operations) with the requirements of US GAAP (SFAS 144 

Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets). 
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  .2009جويلية  ).األصول احملتفظ ا لتوزيعها على املالكني(املالكني 

 2009أبريل 

لتحسينات السنوية للمعايري الدولية عدل مبوجب ا

متطلبات اإلفصاح ( 2009إلعداد التقارير املالية لسنة 

 ).يف معايري أخرى

ساري املفعول على البيانات املالية اليت 

 1تغطي الفرتات اليت تبدأ يف أو بعد 

 .2010جانفي 

 2014سبتمرب 

عدل مبوجب التحسينات السنوية للمعايري الدولية 

التغيري يف طرق ( 2014قارير املالية لسنة إلعداد الت

 ).التصرف باألصول

ساري املفعول على البيانات املالية اليت 

 1تغطي الفرتات اليت تبدأ يف أو بعد 

 .2016جانفي 
  :عداد الباحث باإلعتماد علىإمن : المصدر

http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs5. Consulté le 15/03/2015 a 21:50. 

  .هدف ونطاق المعيار .1

يتمثل املوضوع الرئيسي هلذا املعيار يف تبيان املعاجلة احملاسبية لألصول غري املتداولة احملتفظ ا لغرض البيع 

صفات اويشمل نطاقه األصول غري املتداولة اليت سيتم التخلص منها وهلا مو . وقوفةوالعرض واإلفصاح عن العمليات امل

   1 .وظروف خاصة

 .مصطلحات المعيار .2

ورد يف املعيار جمموعة من املصطلحات واليت سبق وأن تطرقنا هلا وعلى سبيل املثال ال احلصر عند تناولنا 

إىل املصطلحات اليت مل يتم التطرق هلا سابقًا تفادياً لذلك سيتم التطرق فقط  IAS 16معيار احملاسبة الدويل 

  2 :تتمثل باقي املصطلحات يف.  للتكرار

وال يدخل ) جمموعة التصرف(مباشرة للتخلص من أصل  هي التكاليف اإلضافية اليت تغز :تكاليف البيع 2-1

 .ضمن تكاليف البيع مصاريف التمويل ومصروف الضريبة

  .ح عدم حدوثه مرة أخرىمرجَ و حصل سابقاً هو احلدث الذي  :الحدث المحتمل 2-2

جمموعة من األصول اليت سيتم التصرف ا معًا للبيع أو غري ذلك يف عملية واحدة،  :مجموعة التصرف 2-3

 1 .وتتضمن جمموعة التصرف أيضاً اإللتزامات املرتبطة مباشرة بتلك األصول واليت سيتم نقلها يف تلك العملية

                                                           

1
  .304ص رجع سبق ذكره، مجعة محيدات، م  

 .786، ص رجع سبق ذكرهمجعة محيدات، حممود أبو نصار، م  2
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طرف غري ذي صلة، يكون ملزما لكال الطرفني وغالبًا ما يكون قابًال للتنفيذ  إتفاق مع :إلتزام شراء مؤكد 2-4

 .قانونياً وحيدد كافة الشروط اهلامة مثل السعر ووقت املعاملة

كأصول محتفظ بها لغرض البيع أو توزيعها على ) أو مجموعة التصرف(تصنيف األصول غير المتداولة  .3

 .المالكية

على أنه حمتفظ به برسم البيع إذا كان سيتم إسرتداد ) أو جمموعة التصرف(داول تصنف املؤسسة األصل غري املت

مبلغه املسجل بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع وليس من خالل اإلستخدام املستمر، باإلضافة إىل ذلك فإن 

  :هناك شرطان حمددان جيب توفرمها لتصنيف األصل كأصل حمتفظ به للبيع ومها

ًا للبيع أو التوزيع الفوري بشكله احلايل، أن ال يتطلب إصالحات أو تعديالت لتجهيزه أن يكون األصل جاهز  - 

 للبيع؛

على أنه حمتفظ به للتوزيع على املالكني عند إلتزام املؤسسة ) أو جمموعة التصرف(يتم تصنيف األصل غري املتداول  - 

واليت نفسها شروط البيع اليت سبق  على املالك، حيث جيب توفر التوزيع) أو جمموعة التصرف(بتوزيع األصل 

  ذكرها؛

جدًا أي إحتمالية عالية، وتعين اإلحتمالية العالية أن تكون إحتمالية  أن يكون بيع األصل أو توزيعه أمرًا حمتمالً  - 

وحىت تكون إحتمالية األصل عالية جيب ) أعلى بكثري من كوا حمتملة( يع أعلى من أرجحية حدوثه من عدمهالب

 2 :ليتوفر ما ي

أن يكون هناك إلتزام وخطة معدة من طرف املؤسسة ومستوى إداري مناسب لبيع األصل أو توزيعه وأنه  - 

 من غري احملتمل أن حتدث تغريات جوهرية إللغاء عملية البيع أو التوزيع؛

 لألصل؛ أو خطة فاعلة إلجياد مشرت اً أن تضع املؤسسة برناجم - 

تسويق وبيع األصل بسعر مناسب وقريب من القيمة أن يكون لألصل سوق نشط ميكن من خالله  - 

 العادلة له؛

 شهراً من تاريخ التصنيف؛ 12من املتوقع بيع األصل احملتفظ به للبيع أو التوزيع خالل فرتة  - 

من غري احملتمل حدوث تغيريات جوهرية على خطط بيع األصل أو التوزيع، أو الرتاجع عن عملية البيع  - 

 . أو التوزيع

                                                                                                                                                                                           

  .306ص رجع سبق ذكره، مجعة محيدات، م  1
2
 Bruno Colmant et autre, Op.cit, P 95.     
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حداث أو الظروف إىل متديد فرتة إكمال البيع ألكثر من سنة واحدة، شريطة أنه إذا كان التأخري قد تؤدي األ

ناتج عن أحداث أو ظروف خارج سيطرة املؤسسة ويوجد أدلة كافية على أن املؤسسة تبقى ملتزمة خبطتها لبيع 

 . غري متداول حمتفظ به للبيعالشرطان يتوجب التوقف عن تصنيف األصل كأصل  نويف حال عدم توفر هذا. األصل

 ).المهجورة(األصول غير المتداولة المستغنى عنها  .4

" كأصل حمتفظ به للبيع"فال يتم تصنيف هذا األصل  ∗يف حال قررت املؤسسة ترك أو هجر أصل غري متداول

وعة جمم(إستمرار إستخدامه، ومع ذلك إذا كانت  لوذلك ألن قيمته الدفرتية سوف تسرتد أساسًا من خال

ن املؤسسة تعرض يف هذه احلالة إار واخلاصة بالعمليات املتوقفة ف، املقرر تركها مستوفية للشروط الواردة باملعي)التصرف

. النتائج والتدفقات النقدية من جمموعة التصرف على أنه عمليات متوقفة إعتبارًا من تاريخ التوقف عن إستخدامها

   1 .ملتوقف مؤقتاً كما لو كان قد مت تركه من طرف املؤسسةوال ميكن معاملة األصل غري املتداول ا

 .المصنفة كمحتفظ بها للبيع) أو مجموعة التصرف(اإلعتراف والقياس لألصول غير المتداولة  .5

  2 :ميكن حصر أهم معايري اإلعرتاف والقياس يف النقاط املوالية  

كمحتفظ ا للبيع أو للتوزيع بالقيمة الدفرتية   واملصنفة) أو جمموعة التصرف(يتم قياس األصول غري املتداولة  - 

 أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل؛) املرحلة(

عند احلصول على أصول مستوفية ملعايري التصنيف كمحتفظ ا للبيع كجزء من إندماج منشأة أعمال، يتم قياس  - 

 هذه األصول بالقيمة القابلة للتحقق؛

عملية البيع بعد سنة واحدة فإن املؤسسة تقيس التكلفة املقدرة للبيع بقيمته  عندما يكون من املتوقع حدوث - 

احلالية، وأي زيادة يف القيمة احلالية لتكلفة البيع تنشأ مع مرور الوقت، تصنف كتكلفة متويل ويتم عرضها يف 

 قائمة الدخل؛

 مة العادلة عن القيمة الدفرتية؛يتم اإلعرتاف خبسائر التدين لألصول غري املتداولة عند إخنفاض صايف القي - 

يف حالة حدوث زيادة يف الفرتات التالية على القيمة العادلة الصافية ألصل سبق أن إعرتف بتدين قيمته يف فرتات  - 

سابقة يتم اإلعرتاف بالزيادة كمكاسب يف قائمة الدخل، يف حدود خسائر القيمة املرتاكمة املعرتف ا سابقاً، 

                                                           

  .  املتداولة أو جمموعة التصرف املقرر تركها األصول املقرر إستخدامها حىت اية عمرها اإلقتصادي مث اإلستغناء عنها جرها وليس بيعها تشمل األصول غري  ∗
  .788، ص مرجع سبق ذكرهمجعة محيدات، حممود أبو نصار،   1
  .    216، ص مرجع سبق ذكرهامع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني،   2
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 ا طبقاً ملعيار احملاسبة الدويل واليت مت اإلعرتاف ا سابقاً وفقاً هلذا املعيار أو مت اإلعرتافIAS 36  قبل تصنيف

 األصل كأصل غري متداول حمتفظ به للبيع؛

" جمموعة تصرف"من  ءا للبيع أو األصول اليت متثل جز احملتفظ ) الثابتة(ال ختضع األصول غري املتداولة  - 

حمتفظ ا "صروفات األخرى املرتبطة بإلتزامات جمموعة التصرف واملصنفة على أا لإلهتالك، أما الفائدة وامل

 . فيستمر اإلعرتاف ا كما هي" للبيع

 1 .تغييرات خطة البيع .6

كأصول حمتفظ ا للبيع موجودة نتيجة ) أو جمموعة التصرف(إذا مل تعد معايري تصنيف األصول غري املتداولة  - 

حمتفظ ا لغرض "على أا ) أو جمموعة التصرف(نه جيب التوقف عن تصنيف األصل تغيريات يف خطة البيع، فإ

الذي يقل بكثري عما هو مقدر له، ، حيث انه إذا قررت املؤسسة عدم بيع األصل بسبب السعر املعروض "البيع

  يتم التوقف عن تصنيف األصل كأصل غري متداول حمتفظ به للبيع؛ف

ي توقفت املؤسسة عن تصنيفه كمحتفظ به للبيع أو توقفت عن تصنيفه على أنه يتم القياس غري املتداول الذ - 

 :أصل داخل ضمن جمموعة تصرف حمتفظ ا لغرض البيع بالقيمة األقل من القيمتني التاليتني

القيمة الدفرتية لألصل أو جمموعة التصرف قبل تصنيفه على أنه حمتفظ به لغرض البيع، على أن يتم  - 

حمتفظ به "الك أو إعادة تقييم كان سوف يعرتف ا لو مل يتم تصنيف األصل على أنه تعديله بأي إهت

 ؛"للبيع

 IASاملبلغ القابل لإلسرتداد كما يف تاريخ إختاذ قرار عدم البيع، كما هو مبني يف معيار احملاسبة الدويل  - 

36. 

حمتفظ " التوقف عن تصنيفه على أنه يتم تضمني أي تعديل متعلق بالقيمة الدفرتية لألصل غري املتداول الذي مت - 

يف قائمة الدخل ضمن العمليات املستمرة ويف الفرتة اليت مت فيها إلغاء التصنيف كمحتفظ ا للبيع، " به للبيع

 . وتعرض التسوية كربح أو خسارة ضمن العمليات املستمرة

  

  

  

 

                                                           

  .310ص رجع سبق ذكره، مجعة محيدات، م  1
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 .اإلفصاح .7

  1 :نص املعيار على ضرورة اإلفصاح على املعلومات التالية

جيب على املؤسسة أن تعرض وتفصح عن املعلومات الالزمة اليت متكن مستخدمي القوائم املالية من تقييم اآلثار  - 

 ؛)دة للبيععأو اموعة امل(املالية للعمليات غري املستمرة والتصرف يف األصول غري املتداولة 

   ؛)أو جمموعة التصرف(وصف األصول غري املتداولة  - 

 يع املؤدية للتصرف املتوقع والطريقة املتوقع ا حدوث التصرف وتوقيت ذلك؛وصف وقائع وظروف الب - 

وقائع وظروف القرار املتعلق بالرتاجع عن تصنيف أصول غري متداولة وتأثري القرار على نتائج العمليات عن الفرتة  - 

 .وأي فرتات سابقة معروضة

 2:كما جيب اإلفصاح على ما يلي

 :عن باقي األصول يف قائمة املركز املايل جيب عرض ما يلي بصورة منفصلة - 

  األصول غري املتداولة احملتفظ ا للبيع؛  - 

  ∗.للمجموعات املعدة للبيع واإللتزامات املتعلقة ا) احملتفظ ا للبيع(األصول  - 

 :مبلغ مستقل يف صلب قائمة الدخل شامًال إمجايل - 

  الربح أو اخلسارة بعد الضريبة للعمليات غري املستمرة؛ - 

الربح أو اخلسارة بعد الضريبة املعرتف ا عند قياس القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع أو عند  - 

 .التخلص من األصول أو جمموعة التصرف شامالً للعمليات غري املستمرة

 :حتليل مبلغ الربح واخلسارة من خالل بيان ما يلي ضمن بند اإليضاحات - 

 قبل الضريبة للعمليات غري املستمرة؛ سارةاإليراد واملصروفات والربح واخل - 

 مصروف ضريبة الدخل ذو العالقة بالبند السابق؛ - 

 .الربح واخلسارة املعرتف ا عند قياس القيمة القابلة للتحقق املكونة للعملية غري املستمرة - 

  

  

                                                           

  .313، ص نفس املرجع السابق  1
  .367، ص 2006الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية، مصر،  ،-دليل التطبيق –معايير التقارير المالية الدولية هيين قان جريوننج، ترمجة طارق محاد،   2
  . ط إنتاجي حيتوي على عدة آالت يتم بيعه مرة واحدة مع ما يرتبط به من أصول وإلتزاماتومن األمثلة على اموعات املعدة للبيع وجود خ  ∗
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  األجنبيةآثار التغيرات في أسعار صرف العمالت  21المعيار المحاسبي الدولي رقم  :المبحث الخامس

، أثر تغريات أسعار صرف العمالت األجنبية املتعلقة جبملة من األحداث اإلقتصادية اميعاجل هذا املعيار بشكل ع

وسنحاول الوقوف فقط عن تلك املتعلقة  مثل ترمجة القوائم املالية وخمتلف املعامالت التجارية اليت تتم بعمالت أجنبية

  .باألصول املادية فقط

 .يارالمعنطاق هدف  .1

  :إىل توضيح معايري احملاسبة املتعلقة بـــ يهدف املعيار

 فروق الصرف؛ - 

 .ترمجة القوائم املالية للعمالت األجنبية - 

، لذلك فإن 39وال يشمل نطاقه ترمجة املشتقات املالية بإعتبار أا تدخل ضمن إطار املعيار احملاسيب الدويل رقم 

   1 .باألصول بعمالت أجنبية املعيار ينطبق على قياس املبالغ املتعلقة

 .مصطلحات المعيار .2

 2 :تتمثل أهم مصطلحات املعيار فيما يلي

 .هي العملة املستخدمة لعرض القوائم املالية: عملة العرض 2-1

هي وحجات من العملية احملتفظ ا واألصول واإللتزامات املطروب إستالمها أو دفعها مببالغ  :البنود النقدية 2-2

 .إخل...من وحدات العملة، وتشمل البنود النقدية املدينون، القروض ثابتة أو حمددة بعدد

تشمل األوراق املالية املتعلقة حبقوق امللكية، املخزونات، األصول الثابتة واألصول غري  :غير النقديةالبنود  2-3

 .امللموسة

 3 .هو سعر التحويل من عملة إىل أخرى يف سوق مالية ذات عمالت خمتلفة :سعر الصرف 2-4

هي معامالت تتم بعملة خبالف عملة التعامل وتشمل شراء أو بيع سلع : امالت بعملة أجنبيةالمع 2-5

  .وخدمات، اإلستحواذ على أصول، إقراض أو إقرتاض أموال

  

  

                                                           

  .273نفس املرجع السابق، ص   1
  .274نفس املرجع السابق، ص   2
  .333، ص مرجع سبق ذكرهخلضر عالوي،   3
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 .ترجمة المعامالت بالعملة األجنبية .3

  1 :لالحق كما يليا ويتم ذلك عند اإلعرتاف األويل أو

مالت بالعملة األجنبية بدفاتر املؤسسة بالعملة الوطنية ايتم إثبات املععند اإلعرتاف األويل  :ولياألاإلعتراف  3-1

 .∗بإستخدام سعر الصرف الفوري يف تاريخ املعاملة، وميكن إستخدام سعر تقرييب

 :وتتم كما يلي :غير النقدية بالنبودالالحق اإلعتراف  3-2

 : يف تاريخ قائمة املركز املايل يتم ترمجة البنود غري النقدية كما يلي  -  أ

البنود غري النقدية اليت مت قياسها بالتكلفة التارخيية ترتجم بإستخدام سعر الصرف التارخيي يف تاريخ  - 

 املعاملة؛

 .البنود النقدية املسجلة بالقيمة العادلة ترتجم بإستخدام السعر الذي كان قائماً عند قياس القيمة العادلة - 

 IASتلكات، املباين واملعدات مبوجب معيار احملاسبة الدويل عندما يتم تطبيق التدين على بعض البنود مثل املم

يتم حتديد املبلغ  وعندما يكون هذا األصل قد مت قياسه بعملة أجنبية IAS 02أو مبوجب معيار احملاسبة الدويل  36

  2 :املسجل عن طريق املقارنة مع ما يلي

  بتاريخ املعاملة؛التكلفة أو القيمة املسجلة يتم حتويلها بسعر الصرف التارخيي  - 

حسب احلالة، يتم ) IAS 36(أو املبلغ القابل لإلسرتداد ) IAS 02(صايف القيمة القابلة للتحقق  - 

 .حتويله بسعر الصرف يف تاريخ حتديد تلك القيمة

واملتعلق أساسًا باملمتلكات، املصانع واملعدات اليت امللكية يف حال مت اإلعرتاف بالربح أو اخلسارة يف حقوق   -  ب

يتم أيضًا اإلعرتاف بربح أو خسارة أسعار الصرف  IAS 16 إعادة تقييمها مبوجب املعيار احملاسيب الدويل مت 

 .األجنيب يف حقوق امللكية

  

  

  

  

                                                           

  .418ص مرجع سبق ذكره، مجعة محيدات،   1
∗
  .وهذا يف حالة إستقرار أسعار الصرف فقط عي أو الشهريمن خالل إستخدام متوسط سعر الصرف األسبو   

  .    869، ص مرجع سبق ذكرهامع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني،   2
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 .اإلفصاح .4

  :يجب على المؤسسة اإلفصاح على ما يلي

  مبلغ فوارق الصرف؛ - 

  ؛أي تغيري يف عملة التعامل للمؤسسة ينبغي اإلفصاح عنه وكذا سبب التغيري - 

    .الصرف املسجل ضمن حساب النتائج مبلغ فوارق - 
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  خالصة

من خالل هذا الفصل أن املعايري احملاسبية الدولية قد أولت إهتماماً بالغًا مبجموعة من العناصر ذات  نستنج

من ه اجلزئيات العالقة مبحاسبة األصول املادية، ويرجع ذلك إىل التحديثات واإلصالحات اليت حتدث على هذ

كما  .املستخدمنياملالية املقدمة ملختلف والبيانات إىل كوا ذات أثر على املعلومات باإلضافة  وقت آلخر

مثلها . من كل جوانبها من اإلعرتاف والقياس إىل اإلفصاح اإلقتصادية اليت عاجلتها تناولت هذه املعايري األحداث

  .دة بذاامثل تلك املعايري اليت تناولت عناصر حمد

من خالل ولعل أن النظام احملاسيب املايل قد تناول حماسبة هذا النوع من األصول ضمن إطاره التصوري 

   .ما سنفصل فيه من خالل الفصل املوايل نصوصه وهوجمموعة 

   



  

  
  

محاسبة األصول المادية وفق متطلبات 

  النظام المحاسبي المالي

 

 الفصل الرابع



  الجزائري لنظام المحاسبي الماليمحاسبة األصول المادية وفق متطلبات ا :الرابعالفصل 
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  :تمهيد

تشكل التثبيتات املادية أهم عناصر بنود القوائم املالية للمؤسسة اإلقتصادية وأهم مكونات ذمتها املالية 

أمهية بالغة هلذا النوع من التثبيتات ملا  )SCF( مقارنة بالنسبة لباقي عناصر األصول، ولقد أوىل النظام احملاسيب املايل

  .اإلدراج يف احلسابات والتقييماء تعلق األمر مبعايري اإلعرتاف، له من أثر على حماسبة املؤسسة اإلقتصادية سو 

فيها  ن حيث األحداث اإلقتصادية املؤثرةوتعد التثبيتات املادية من بني أهم العناصر األكثر تنوعًا وتعقيداً م

ورها األساسي يف نشاط أي مؤسسة، ومن بني األحداث اإلقتصادية اليت نقصدها اإلهتالك، إخنفاض وهذا لد

ن أغلبها جاء قانون النظام احملاسيب املايل سيجد ألذلك فإن املتصفح لنصوص  .إخل...القيمة، إعادة التقييم، اإلفصاح

  .ملعاجلة أحداث إقتصادية تتعلق مباشرة بالتثبيتات املادية

خبصوص حماسبة هذا  سنحاول من خالل هذا الفصل الوقوف على ما تضمنه النظام احملاسيب املايل لذلك

، لتوضيح معايري احملاسبة املعتمدة يف اجلزائر وحماولة بنوع من التفصيليف املؤسسة اإلقتصادية الصنف من األصول 

  .وفقاً للنظام احملاسيب املايل مما جاء به الطرح وأكثر وضوحاً  إعادة سردها يف شكل ممنهج سهل الفهم
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  مدخل للنظام المحاسبي المالي :المبحث األول

  .عن أهم اخلطوط العريضة للنظام احملاسيب املايل ةهذا املبحث إعطاء حملة عام خاللسنحاول من 

 .المالي المحاسبيمفهوم النظام  .1

كما " احملاسبة املاليةمفهوم "املتضمن النظام احملاسيب املايل  القانونمن  "03" لقد جاء نص املادة الثالثة

  1:يلي

يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، وتصنيفها، وتقييمها،  املاليةاحملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومة "

وتسجيلها، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات الكيان، وجناعته، ووضعية خزينته 

  ".يف اية السنة املالية

  .خصائص النظام المحاسبي المالي .2

  :احملاسيب املايل يف النقاط التالية من خالل التعريف السابق ميكن استنتاج أهم خصائص النظام

 نظام معلومات هدفه تنظيم املعلومات املالية؛ - 

 يساهم يف إعداد كشوف مالية تعكس املركز املايل للمؤسسة؛ - 

 قابلة للقياس النقدي؛ يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية - 

 يساهم يف تقييم أداء املؤسسة؛ - 

  .التطبيقمجال  .3

 نصت على أنجماالت تطبيق احملاسبة، حيث  05، 04، 02لقد حدد قانون النظام احملاسيب املايل وفقا للمواد 

األحكام اخلاصة  مي مبسك حماسبة مالية، مع مراعاةكل شخص طبيعي أو معنوي ملزم مبوجب نص قانوين أو تنظي

  :2ا، واملعنيون مبسك احملاسبة املالية هم

 ؛كام القانون التجاريالشركات اخلاضعة ألح - 

 ؛التعاونيات - 

األشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع أو اخلدمات التجارية وغري التجارية، إذا كانوا ميارسون نشاطات  - 

 ؛إقتصادية مبنية على عمليات متكررة

                                                           

  .03، ص 2007، اجلزائر، 03، املادة 74 ، العددالمتضمن النظام المحاسبي المالي 11 - 07القانون رقم اجلريدة الرمسية،  1
  .03، ص05، 04، 02نفس املرجع السابق ، املواد  2
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كل األشخاص الطبيعيني أو املعنويني اخلاضعني لذلك مبوجب نص قانوين أو تنظيمي، وميكن للمؤسسات  - 

 .  الصغرية اليت ال يتعدى رقم أعماهلا وعدد مستخدميها ونشاطها احلد املعني، أن متسك حماسبة مالية مبسطة

  1 .د احملاسبة العموميةويستثىن من جمال تطبيق هذا القانون األشخاص املعنويون اخلاضعون لقواع

  .هيكل ومكونات النظام المحاسبي المالي .4

  :مما يلي 2)11- 07(يتكون النظام احملاسيب املايل وفقاً ملا جاء به نص املادة ستة من القانون 

 إطار تصوري للمحاسبة املالية؛ - 

 املعايري احملاسبية؛ - 

 .مدونة احلسابات - 

  :وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل املوايل

  هيكل النظام المحاسبي المالي): 1.4(الشكل رقم 

  

  

 

  .من إعداد الطالب: المصدر

  .اإلطار القانوني للنظام المحاسبي المالي .5

احملاسيب املايل فقد مت إصدارا جمموعة من املراسيم والقرارات املتعلق بالنظام ) 11- 07(باإلضافة إىل القانون 

  :املكملة له وميكن إجيازها يف ما يلي

 ؛)07- 11(املتضمن تطبيق أحكام القانون  26/05/2008املؤرخ يف  156-08املرسوم التنفيذي رقم  - 

مسكك احملاسبة الذي حيدد شروط وكيفيات  07/04/2009املؤرخ يف  110- 09املرسوم التنفيذي رقم  - 

 بواسطة اإلعالم اآليل؛

الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى القوائم املالية وعرضها  2008جويلية  26املؤرخ يف  71القرار رقم  - 

 وكذا مدونة وقواعد سري احلسابات؛

                                                           

  .03، ص01نفس املرجع السابق ، املادة  1
  .04، ص 06نفس املرجع السابق، املادة  2

 النظام المحاسبي المالي

المحاسبية المعايير اإلطار التصوري  مدونة الحسابات 
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اط، املطبقة احملدد ألسقف رقم األعمال وعدد املستخدمني والنش 2008جويلية  26املؤرخ يف  72القرار رقم  - 

 على الكيانات الصغرية بغرض مسك حماسبة مالية مبسطة؛

 اليت تتضمن أول تطبيق للنظام احملاسيب املايل؛ 29/10/2009الصادرة بتاريخ  02التعليمة رقم  - 

باإلضافة إىل ذلك قام الس الوطين للمحاسبية بإصدار العديد من املذكرات املنهجية دف اإلنتقال إىل تطبيق 

  :ظام احملاسيب املايل وميكن حصرها فيما يليالن

 تتضمن التطبيق األول للنظام احملاسيب املايل؛ 19/10/2010املؤرخة يف  01املذكرة املنهجية رقم  - 

 واملتعلقة بالتثبيتات املعنوية؛ 28/12/2010املؤرخة يف  02املذكرة املنهجية رقم  - 

 املتعلقة باملخزونات؛و  28/12/2010املؤرخة يف  03املذكرة املنهجية رقم  - 

 واملتعلقة بالتثبيتات العينية؛ 20/03/2011املؤرخة يف  04املذكرة املنهجية رقم  - 

 وتتعلق مبنافع املوظفني؛ 26/03/2011املؤرخة يف  05املذكرة املنهجية رقم  - 

حسابات تتعلق باملصاريف واإليرادات خارج اإلستغالل و  05/05/2011املؤرخة يف  06املذكرة املنهجية رقم  - 

 تكاليف اإلنتقال من املخطط احملاسيب الوطين  باملخزونات؛

 وتتعلق بالعقود طويلة األجل؛ 24/05/2011املؤرخة يف  07املذكرة املنهجية رقم  - 

  .املتعلقة باألصول واخلصوم املالية 07/06/2011املؤرخة يف  08املذكرة املنهجية رقم  - 

  .المحاسبيةالمبادئ  .6

  :املايل ضمنيا أهم املبادئ احملاسبية املتعارف عليها وهيتبىن النظام احملاسيب 

 .الدورة المحاسبية 6-1

 سنة احملاسبية الدورة تكون ما شهرا تغطي السنة املالية وعادة" 12"مدة السنة املالية احملاسبية إثنا عشر 

 احملاسبية دورا إلقفال اً تارخي تضع ميكن للمؤسسة أن غري أنه، N/31/12يف  وتنتهي  N/01/01يف  تبدأ حيث

 أن ميكن االستثنائية احلاالت ويف املدنية، خمالفة للسنة استغالل بدورة اً مقيد نشاطها كان ، إذا31/12لتاريخ  خمالفا

شهرا، كأن تكون املؤسسة يف حالة إنشاء أو توقف، ويف هذه احلالة جيب  12 من أكثر أو أقل احملاسبية الدورة تكون

  1.ربيرهاحتديد املدة املقررة وت

  

                                                           

  .05، ص30املادة  نفس املرجع السابق، 1
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   .مبدأ األهمية النسبية 6-2

قتصادية اليت تعترب املعلومات هامة نسبيا إذا كان حتريفها أو حذفها ميكن أن يكون له تأثري على القرارات اإل

وبالتايل جيب أن تربز القوائم املالية كل معلومة ميكن أن تؤثر على حكم مستعمليها جتاه  يتخذها املستخدمون

  1.املؤسسة، غري أنه ميكن مجع املبالغ غري املعتربة مع املبالغ اخلاصة بعناصر مماثلة هلا من حيث الطبيعة أو الوظيفة

   .مبدأ إستقاللية الدورات 6-3

دورة مستقلة عن السنة اليت سبقتها وعن السنة اليت تليها، حيث  وفقا هلذا املبدأ يكون حتديد نتيجة كل

  2.يساعد هذا املبدأ على حتميل األحداث والعمليات اخلاصة ذه الدورة فقط

  .مبدأ الحيطة والحذر 6-4

احليطة واحلذر اإللتزام بدرجة من احلذر ففي تقدير بعض الوقائع واألحداث يف ظل عدم التأكد،  مببدأيقصد 

أي  3.، أو التقليل يف قيمة اخلصوم والتكاليف"اإليرادات"ينبغي أن ال يبالغ يف تقدير قيمة األصول واملنتجات حبيث 

جيب أن ال يؤدي تطبيق مبدأ احليطة واحلذر إىل تقدير أقل مما جيب أو تقدير أكثر مما جيب مثل تكوين إحتياطات 

 4.أو مؤونات مبالغ فيها" سرية"خفية 

  .الطرقمبدأ إستمرارية  6-5

يربر اإلستثناء عن مبدأ الدميومة بالبحث عن معلومة أفضل، ودف تقدمي معلومة موثوقة أكثر وحتسني 

  5.نوعية القوائم املالية مع اإلشارة إىل أسباب ذلك ضمن ملحق الكشوف املالية

  .مبدأ التكلفة التاريخية 6-6

تج على أساس التكلفة الفعلية وقت حدوثها يعين هذا املبدأ أن تسجل عناصر األصول واخلصوم أعباء والنوا

  .وعرضها يف القوائم املالية بتكلفتها التارخيية

                                                           

، 11املادة ، 27العدد  ،المتضمن النظام المحاسبي المالي 11 – 07أحكام القانون  يتضمن تطبيق 156 – 08المرسوم التنفيذي رقم ، اجلريدة الرمسية 1
  .12، ص2008 اجلزائر،

  .12، ص12املادة  ،املرجع السابقنفس  2
3 Robert Obert, Pratique des normes IAS/IFRS, Dunod, Paris 2002, P53. 

، مرجع سبق ذكره، 14، املادة المتضمن النظام المحاسبي المالي 11 – 07يتضمن تطبيق أحكام القانون  156 – 08المرسوم التنفيذي رقم ،  اجلريدة الرمسية 4
  .12ص

  .03، مرجع سبق ذكره، ص40، 39، 38، 37املواد المتضمن النظام المحاسبي المالي،  11 - 07القانون رقم اجلريدة الرمسية،  5
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  .مبدأ عدم المساس بالميزانية اإلفتتاحية 6-7

   1.جيب أن تكون امليزانية اإلفتتاحية لسنة مالية معينة مطابقة مليزانية إقفال السنة املالية السابقة

 .الشكل القانونيقع اإلقتصادي على مبدأ أسبقية الوا 6-8

أي يتم تقييد العمليات يف احملاسبة وتعرض يف الكشوف املالية طبقا لطبيعتها ولواقعها املايل واإلقتصادي، 

  2.دون التمسك فقط مبظهرها القانوين

  .مبدأ عدم المقاصة 6-9

 يف واألعباء اإليرادات عناصر بني أو امليزانية يف واخلصوم األصول عناصر بني ال ميكن إجراء أي مقاصة

  3.النتيجة، واهلدف من هذا املبدأ هو منع فقدان املعلومة املالية لقيمتها، خاصة يف حالة اإلفالس حساب

   .النقدية مبدأ الوحدة 6-10

متسك احملاسبة املالية "املتضمن النظام احملاسيب املايل  11 – 07من القانون  13و 12نص املادة جاء 

أما العمليات املدونة بالعملة األجنبية فيجب ترمجتها إىل العملة الوطنية حسب الشروط والكيفيات .بالعملة الوطنية

تعرض "النظام احملاسيب املايل  املتضمن 11 – 07من القانون  28كما نصت املادة ". احملددة يف املعايري احملاسبية

 ".الكشوف املالية لزوما بالعملة الوطنية

  .مبدأ القيد المزدوج 6-11

حبيث ميس كل تسجيل على األقل حسابني " القيد املزدوج"حترر التسجيالت احملاسبية حسب املبدأ املسمى 

العمليات جيب أن يكون املبلغ املدين  للتسلسل الزمين يف تسجيإثنني، أحدمها مدين واآلخر دائن، يف ظل إحرتام ا

  4.مساويا للمبلغ الدائن

  

  

                                                           

 ، مرجع سبق ذكره،17، املادة المتضمن النظام المحاسبي المالي 11 – 07يتضمن تطبيق أحكام القانون  156 – 08المرسوم التنفيذي رقم ، اجلريدة الرمسية 1
  .12ص

  .12، ص 18نفس املرجع السابق، املادة  2
3 A.KADDOURI, A.MIMECHE, Cours de comptabilité financière selon les normes IAS/IFRS et le SCF 2007, 
ENAG édition, Alger, 2009, P89. 

  .04، مرجع سبق ذكره، ص16، املادة المتضمن النظام المحاسبي المالي 11 -07القانون رقم اجلريدة الرمسية،  4
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 .المالي المحاسبيللنظام  وفقاً  الماليةالقوائم  .7

وحدة إقتصادية تدخل يف  كل  املتعلق بالنظام احملاسيب املايل أنه على 11- 07من القانون  25نصت املادة 

  .جمال تطبيق هذا القانون ملزمة بإعداد قوائم مالية سنوية

تعترب القوائم املالية العناصر األساسية اليت تقدم من خالهلا حوصلة نشاط املؤسسة يف شكل جداول   

من مقارنتها تلخص نشاط املؤسسة يف اية كل دورة حماسبية، ويتم عرضها بشكل ميكن مستخدمي هذه القوائم 

  1.بقوائم الدورات السابقة

لقد حدد النظام احملاسيب املايل القوائم املالية اخلاصة بالوحدات اإلقتصادية، ما عدا الوحدات الصغرية جدا 

  2:وهي كاآليت

 ؛"قائمة املركز املايل"امليزانية  - 

 ؛"قائمة الدخل"حساب النتيجة  - 

 ؛"التدفقات النقدية"جدول تدفقات اخلزينة  - 

 ل تغري األموال اخلاصة؛جدو  - 

 .ر معلومات مكملة عن امليزانية وحساب النتيجةسملحق يبني القواعد والطرق احملاسبية املستعملة ويف - 

أشهر " 6"حبيث جيب ضبط القوائم املالية السابقة حتت مسؤولية مسريي املؤسسة وتعد يف أجل أقصاه ستة 

   3.ء مقارنات مع السنة املالية السابقةواليت تسمح بإجرا. من تاريخ إقفال السنة املالية

  .القوائم المالية إلعدادالفرضيات األساسية  .8

  :تتكون الفرضيات األساسية من فرعني مها

  .محاسبة التعهد 8-1

يتم حماسبة آثار املعامالت وغريها من األحداث على أساس حماسبة اإللتزام عند حدوث هذه املعامالت أو 

  4.املالية للسنوات اليت ترتبط ااألحداث وتعرض يف القوائم 

                                                           

  .76، ص 2009، اجلزائر، 1، املكتبة الشركة اجلزائرية بوداود، جIAS/IFRSمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية، شعيب شنوف،  1
2 Eric DUMALANÉDE, comptabilité générale, conforme au SCF et aux normes  IAS/IFRS, BERTI éditions,  
Alger, 2009, P 224. 

  .05، مرجع سبق ذكره، ص27، املادة المالي المتضمن النظام المحاسبي 11 -07رقم القانون اجلريدة الرمسية،  3
، مرجع سبق ذكره، 06املادة  ،المتضمن النظام المحاسبي المالي 11 – 07يتضمن تطبيق أحكام القانون  156 – 08المرسوم التنفيذي رقم ، اجلريدة الرمسية 4

  .11ص
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  ".النشاط"إستمرارية اإلستغالل  8-2

 .تعد القوائم املالية على أساس إستمرارية اإلستغالل، وبإفرتاض متابعة املؤسسة لنشاطها يف مستقبل متوقع

عن  إال إذا طرأت أحداث أو قرارات قبل تاريخ نشر احلسابات واليت من املمكن أن تسبب التصفية أو التوقف

تكون  لوإذا مل تعد القوائم املالية على هذا األساس فإن الشكوك يف إستمرارية اإلستغال. النشاط يف املستقبل القريب

  1.لحقدد األساس املستند عليه يف املمبينة ومربرة، وحي

  .المالية القوائمالنوعية لتحضير  الخصائص .9

الواردة يف القوائم املالية مفيدة للمستخدمني، أي  تتمثل اخلصائص النوعية يف الصفات اليت جتعل املعلومات

 2:جيب أن متتاز باملالئمة والدقة والوضوح وقابلية املقارنة وهي

  .المالئمة 9-1

جيب أن تكون املعلومات املقدمة يف القوائم املالية مالئمة إلحتياجات متخذي القرار، وتعترب املعلومة مالئمة 

  .القرارات اإلقتصادية اليت يتخذوا للمستخدمني إذا كان هلا تأثري على

  .المصداقية 9-2

املالية، وتتسم احلسابات " القوائم"تتمثل هذه اخلاصية يف إنعدام األخطاء املادية والتحريفات يف الكشوف 

باملصداقية إذا عكست الواقع اإلقتصادي للمؤسسة بدقة وإذا طغى اجلوهر اإلقتصادي على الشكل القانوين كانت 

  3.ايدة ودقيقة وشاملةاملعلومة حم

   .للمقارنةالقابلية  9-3

أوجه ت ذات معىن من خالل التعرف على تؤدي هذه اخلاصية إىل متكني مستخدمي املعلومات املالية مبقارنا

أي من خالل توفري معلومات ، لتشابه واإلختالف بني أداء املؤسسة وأداء املؤسسات األخرى خالل فرتة زمنية معينةا

  4.بإجراء مقارنات مع السنة املالية السابقةمالية تسمح 

   .وسهلة الفهم واضحة المعلومة 9-4

  5.لع الذي له مبادئ عامة حول احملاسبة فهم حمتوى الكشوف املاليةبإمكان املطّ  ويقصد ا أن يكون 

                                                           

  .11ص ،07نفس املرجع السابق، املادة  1
  .12، ص08، املادة  نفس املرجع السابق 2
  . 15، ص2010، األوراق الزرقاء، اجلزائر،  (IAS / IFRS)معايير المحاسبة الدوليةحبار حسنة،  3
  .05، مرجع سبق ذكره، ص29، املادة المتضمن النظام المحاسبي المالي 11 -07القانون رقم اجلريدة الرمسية،  4
  . 07، ص2011، اجلزائر، 2ط، دار النشر جيطلي، المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرمحان عطية،  5
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  التثبيتات المادية :المبحث الثاني

  .ة وفقاً للنظام احملاسيب املايلاملادي يف هذه اجلزئية إىل معايري حماسبة األصولنحاول التطرق س

 .مفهوم التثبيت المادي وشروط اإلعتراف به .1

 .احلساباتيف أدرج النظام احملاسيب املايل ضمن اإلطار التصوري تعريف التثبيتات املادية وشروط اإلعرتاف ا 

 .∗∗∗∗)العيني(تعريف التثبيت المادي  1-1

ألغراض اخلدمات، اإلجيار أو اإلستعمال  من أجل إنتاج، تقدميالتثبيت العيين هو أصل مادي حيوزه الكيان 

  1.والذي يفرتض أن تستغرق مدة إستعماله إىل ما يعد مدة السنة املالية. إدارية

  .شروط اإلعتراف التثبيتات المادية 1-2

  2 :يتم إدراج عنصر التثبيتات املادية يف احلسابات عندما

 أية منفعة إقتصادية مستقبلية مرتبطة باملؤسسة؛يكون من احملتمل أن تعود منه أو إليه  - 

 .صادقة بصورةللعنصر تكلفة أو قيمة ميكن تقييمها  - 

حسابات األصول مهما كانت طبيعتها وال ميكن تربير عدم إدراجها يف احلسابات مبعلومات  ويتم إدراج كافة

  .سرية

  

  

  

  

                                                           

∗
  .عيين أو مادي بإعتبار أن هلم نفس الداللةاألصل نستعمل أحيانا مصطلح   

1
، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها 2008جويلية  26مؤرخ في  قرار،  اجلريدة الرمسية  

  .08، ص2009، اجلزائر، 1.121، الفقرة 19العدد 
  .08، ص 3.121س املرجع السابق، الفقرة نف 2
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 .والفصل بينها تجميع األصول العينيةمبادئ  .2

ة األصول العينية فيما يتعلق يف اجلمع أو الفصل بني أجزائها وميكن بق عند حماساملبادئ اليت تطبهناك جمموعة من 

  1 :إجيازها يف اآليت

ميكن إعتبار العناصر ذات القيمة الضعيفة كما لو كانت مستهلكة متامًا يف السنة املالية اليت مت إستخدامها فيها  - 

 شكل تثبيتات؛وعليه ال يتم إدراجها ضمن احلسابات يف 

يتم إدراج قطع الغيار ومعدات الصيانة ذات اخلصوصيات يف احلسابات على شكل تثبيتات إذا كان إستعماهلا  - 

 وكانت املؤسسة تعتزم إستخدامها ألكثر من سنة مالية واحدة؛. مرتبط بتثبيتات عينية أخرى

فاع بكل منها خمتلفة، أو كانت تدر تعاجل مكونات األصل كما لو كانت عناصر منفصلة إذا كانت مدة اإلنت   - 

 .منافع إقتصادية مستقبلية بوترية خمتلفة

وجتدر اإلشارة إىل أنه يتم اإلعرتاف باألصول املرتبطة بالبيئة واألمن كما لو كانت تثبيتات عينية إذا كانت تسمح 

يف حالة عدم إدراجها واإلعرتاف  للمؤسسة برفع املنافع املستقبلية ألصول أخرى قياساً إىل ما كان ميكن احلصول عليه

  .ا

 .واإلدراج في الحسابات بالتقييم العامةالقواعد  .3

يتم إدارج التثبيتات يف احلسابات بتكلفتها املنسوبة إليها مباشرة، ويضاف إليها جمموع تكاليف إقتنائها ووضعها 

باملصاريف العامة واملصاريف اإلدارية وال يتم اإلعرتاف . يف مكاا وخمتلف الرسوم واألعباء املباشرة األخرى

  .ومصاريف اإلنطالق يف النشاط

. وتتمثل تكلفة أي تثبيت أنتجته املؤسسة لنفسها تكلفة العتاد املستعمل، اليد العاملة، وأعباء اإلنتاج األخرى

ت عند إنتهاء مدة كما يتم اإلعرتاف بتكاليف تفكيك املنشآ. مثل املواد األولية وأعباء اإلنتاج املباشرة األخرى

املوقع إىل تكلفة إنتاج التثبيت املعين أو إقتنائه إذا كان هذا التفكيك أو التجديد ) يئة(اإلنتفاع به أو كلفة جتديد 

  2 .إلزاماً للكيان

                                                           

  . 45، ص 2014لزرقاء الدولية، اجلزائر، ا، األوراق SCFالمحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي الجديد عالوي خلضر،  1
، وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرهايحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها  2008جويلية  26مؤرخ في  قرار،  اجلريدة الرمسية 2

  .08، ص 5.121مرجع سبق ذكره، الفقرة 
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أكثر (يتم إدماج تكلفة اإلقرتاض املنسوبة مباشرة إىل إقتناء أو بناء أو إنتاج أصل يتطلب مدة طويلة من التحضري 

ويوقف إدماج تكاليف اإلقرتاض ). اإلستثمار العقاري(قبل أن يستعمل أو يباع يف تكلفة هذا األصل ) شهراً  12ن م

يف حالة إنقطاع نشاط اإلنتاج كما يتوقف عندما تنتهي عمليًا األنشطة الضرورية لتحضري األصل قبل بيعه أو 

اليف اإلقرتاض اليت كان من املمكن تفاديها لو مل حيصل واملبلغ املدمج يف تكلفة األصل املعين يناسب تك. إستعماله

   1 .اإلنفاق املتعلق باألصل املعين بعملية اإلقرتاض

ا وتعرض يف القوائم املالية بتكلفتها التارخيية، أي على أساس تكلفة حيازا يحماسب. تسجل عناصر األصول

  .دون إعتبار أثار تغري أو تطور القوة الشرائية لوحدة النقد

تتألف التكلفة التارخيية للسلع واملمتلكات املقيدة يف أصول امليزانية عقب خصم الرسوم القابلة لإلسرتجاع 

  2:والتخفيضات التجارية والتنزيالت وغري ذلك من العناصر املماثلة مما يلي

يخ إجراء العملية بعد تكلفة شراء أصل سعر الشراء يف تار حيث متثل : الشراء بالنسبة للسلع املكتسبة مبقابلتكلفة  - 

طرح كل التخفيضات وزيادة الرسوم غري القابلة لإلسرتجاع واملصاريف املباشرة للحصول ومراقبة األصل ووضعه يف 

مثل مصاريف التسليم والشحن والتفريغ واألتعاب املهنية للمعماريني واملهندسني وتستثىن  حالة اإلستخدام

 .مللتزم ا بني اية فرتة الرتكيب وإستخدام األصل بقدراته العاديةاملصاريف اإلدارية العامة واملصاريف ا

 قيمة اإلسهام بالنسبة للسلع املستلمة كمسامهة عينية؛ - 

 املمتلكات املكتسبة جمانًا بالقيمة احلقيقة يف تاريخ دخوهلا يف ذمة املؤسسة؛ - 

احلقيقة لألصول املستلمة، وتسجل السلع املكتسبة عن طريق التبادل، تسجل األصول غري املماثلة بالقيمة  - 

 األصول املماثلة بالقيمة احملاسبية لألصول املقدمة للتبادل؛

 .تكلفة اإلنتاج بالنسبة للسلع واخلدمات اليت تنتجها املؤسسة - 

  

  

  

                                                           

  .14، ص 3.126نفس املرجع السابق ، الفقرة  1
  .07، ص2.112نفس املرجع السابق، الفقرة  2
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، يف حني ميكن حسب بعض كما ذكرنا سابقاً   على أساس التكلفة التارخيية ةيتم تقييم األصول املادية كقاعدة عام

  1 :الشروط اليت حيددها التنظيم وبالنسبة إىل بعض العناصر إىل مراجعة التكلفة التارخيية باإلستناد على

 ؛∗ )التكلفة الراهنة(القيمة احلقيقية  - 

 ؛∗)تكلفة اإلنتاج(قيمة اإلجناز  - 

 ).قيمة املنفعة(القيمة احملينة  - 

 .األجنبيةمليات المنجزة بالعمالت المقتناة في إطار الع التثبيتات  .4

العملة الصعبة على أساس سعر عملة الوطنية بتحويل تكلفتها باملكتسبة بالعملة الصعبة إىل ال التثبيتاتحتول 

خ إستهالك أو التنازل أو زوال هذه الصرف املعمول به يوم إمتام املعاملة، وحيتفظ ذه القيمة يف امليزانية لغاية تاري

  2.التثبيتات

 .حقة المتعلقة بالتثبيتاتالال بالنفقاتاإلعتراف  .5

يتم اإلعرتاف بالنفقات الالحقة املتعلقة بالتثبيتات العينية كأعباء يف السنة املالية املستحقة خالهلا إذا كانت متكن 

أي ) التثبيتات املادية(أما يف حال كانت ترفع من القيمة احملاسبية لتلك األصول . من إسرتجاع مستوى جناعة األصل

من احملتمل أن تؤدي إىل منافع إقتصادية مستقبلية تفوق املستوى األصلي لنجاعة التثبيت، فإنه يتم أنه إذا كان 

  3 .اإلعرتاف ا وتضاف إىل قيمة التثبيت املعين

  

                                                           

  .06ص  ،7.112نفس املرجع السابق، الفقرة  1
∗
مبوجبه تبادل أصل أو تسوية إلتزام بني طرفني كل منهم لديه الرغبة يف التبادل وعلى بينة من احلقائق تعرف القيمة احلقيقة بأا املبلغ الذي ميكن : القيمة العادلة  

  .ويتعامالن بإرادة حرة ويطلق عليها كذلك إسم القيمة العادلة
∗
مللتزم ا خالل عملية اإلنتاج أي األعباء املباشرة وغري املباشرة تكلفة املواد املستهلكة واخلدمات املستعملة لتحقيق اإلنتاج مضافاً هلا التكاليف األخرى ا: تكلفة اإلنتاج  

عند ) احلقيقية اإلنتاجيةنشاط أقل من القدرة (اليت ميكن ربطها منطقيًا بالسلعة أو اخلدمة املنتجة، ويتم إستبعاد األعباء املرتبطة باإلستعمال غري األمثل للقدرات اإلنتاجية 
   .حتديد تكلفة إنتاج أصل

2
 Journal officiel , Arrêté du 26 juillet 2008 fixant les règles dévaluation et de comptabilisation, le contenu et la 
présentation des Etats financiers ainsi que la nomenclature et les règles de fonctionnement des comptes, n° 19,  
Algérie, 2009, P 18. 

، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها 2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية،  3
  .08، مرجع سبق ذكره، ص 6.121الفقرة 
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  1 :ومن بني التحسينات اليت تؤدي إىل زيادة املنافع اإلقتصادية هي على سبيل املثال

 مدة نفعها أو زيادة قدرا اإلنتاجية؛تعديل وحدة اإلنتاج الذي يسمح بإطالة  - 

 الذي يسمح باحلصول على حتسني جوهري لنوعية اإلنتاج أو إنتاجية املؤسسة؛) اآلالت(حتسني قطع املاكنات  - 

 . تبين أساليب إنتاج جديدة تسمح خبفض التكاليف العملياتية املعاينة سابقاً ختفيضاً جوهريا - 

 .الالحق للتثبيتات المادية القياس .6

  .ميكن التمييز بني حالتني للتقييم الالحق للتثبيتات املادية

  ):التكلفة التاريخية(حسب الحالة المرجعية  6-1

يدرج أي تثبيت عيين يف احلسابات عقب إدراجه األول بإعتباره أصال بتكلفته منقوصًا منها جمموع 

  2 .اإلهتالكات وجمموع خسائر القيمة

وتُقدر املؤسسة عند حلول تاريخ كل إقفال للحسابات إىل تقدير وفحص إذا ما كان هناك أي مؤشر يدل على 

مل يفقد قيمته، وإذا ثبت وجود مثل هذا املؤشر فإن املؤسسة تقوم بتقدير القيمة املمكن حتصيلها  أي أصل ماديأن 

    3 .من األصل

ة بأعلى قيمة بني مثن البيع الصايف والقيمة النفعية وميكن توضيح وتقيم القيمة القابلة للتحصيل لألصول املادي

  4 :املصطلحني من خالل النقطتني املواليتني

ل عليه من بيعه عند إبرام أية معاملة ضمن ظروف مثن البيع الصايف لألصل املادي هو املبلغ املمكن احلصو  - 

 .طرح تكاليف اخلروجاملنافسة العادية بني أطراف على علم تام ودراية وتراضي مع 

األموال املستقبلية املنتظرة من إستعمال األصل بشكل  القيمة النفعية ألي أصل هي القيمة احملينة لتقدير سيولة - 

 .متواصل والتنازل عنه يف اية مدة اإلنتفاع به

 

                                                           

  .09، ص 6.121نفس املرجع السابق، الفقرة  1
  .89ص ، 2010، األوراق الزرقاء، اجلزائر، النظام المحاسبي الجديد محاسبة المؤسسة والجباية وفقمجال لعشيشي،  2
، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها 2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية،  3

  .07ص ، ، مرجع سبق ذكره5.112ة الفقر 
  .07ص ، 6.112ة ، الفقر نفس املرجع السابق 4
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لتحصيل ستقدر على وبالنسبة للحاالت اليت ال ميكن فيها حتديد سعر البيع الصايف ألي أصل، فإن قيمته القابلة ل

أساس أا مساوية لقيمته النفعية، ويف حالة وجود أصل ال يتولد عنه سيولة خزينة بشكل مباشر، فإن قيمته القابلة 

  .اليت ينتسب إليها ∗للتحصيل حتدد بالنسبة إىل الوحدة املنتجة لسيولة اخلزينة

قريبية معقولة للحسابات املفصلة الضرورية وميكن أن توفر التقديرات واملعدالت واحلسابات املبسطة قيمة ت 

  .لتحديد القيمة النفعية أو مثن البيع الصايف ألصل كما هو مقرر يف هذه الفقرة

احملاسبية الصافية القابلة لإلهتالك، فإن هذه  قيمتهعندما تكون القيمة القابلة للتحصيل ألي أصل أقل من 

األخرية جيب إرجاعها إىل قيمتها القابلة للتحصيل، ويف هذه احلالة يشكل مبلغ فائض القيمة احملاسبية على القيمة 

ويتم إثباا من خالل ختفيض قيمة األصل املعين وبإدارجها كعبء يف  .القابلة للتحصيل خسارة يف القيمة

   1.احلسابات

وتقدر املؤسسة عند كل إقفال احلسابات ما إذا كان هناك مؤشر يدل على أن اخلسارة يف القيمة املدرجة يف 

احلسابات بالنسبة إىل أصل خالل السنوات املالية السابقة مل تعد موجودة أو أا إخنفضت وإذا توفر هذا املؤشر فإن 

  2 .املؤسسة تقدر قيمة األصل القابلة للتحصيل

خبسارة القيمة املثبتة ألي أصل خالل السنوات املالية السابقة ضمن املنتوجات يف حساب النتائج  ويؤخذ

وحينئذ يعمد إىل زيادة القيمة احملاسبية   .عندما تصبح قيمة هذا األصل القابلة للتحصيل أكرب من قيمته احملاسبية

يمة احملاسبية الصافية، اليت قد يتم حتديدها يف حال لألصل مبا يتناسب والقيمة القابلة للتحصيل، لكن دون جتاوز الق

   3 .ما إذا مل يتم إدراج أي خسارة قيمة يف احلسابات بالنسبة إىل هذا األصل خالل السنوات املالية السابقة

وبعد اإلدراج األصلي هلذه القيمة يف احلسابات بإعتبارها أصًال، يتم إدراج عملية التثبيت العيين يف احلسابات 

  .بكلفته منقوصاً منها جمموع اإلهتالكات واخلسائر يف القيمة

  

  

  

                                                           

∗
هي أصغر جمموعة قابلة لتعريف األصول اليت تنتج مداخيل اخلزينة ذات إستقاللية واسعة عن مداخيل اخلزينة املنتجة من طرف ) UGT(الوحدة املنتجة لسيولة اخلزينة   

  .األصول األخرى أو جمموعة األصول
  .07، ص 8.112و 7.112نفس املرجع السابق، الفقرات  1
  .08، ص 9.112نفس املرجع السابق، الفقرة  2
  .08، ص 10.112نفس املرجع السابق، الفقرة  3
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 :بها مرخص أخرىمعالجة  6-2

يرخص للمؤسسة أن تدرج يف حسابات التثبيتات املادية املنتسبة إىل فئة أو عدة فئات من التثبيتات اليت حتددها 

  .مسبقاً على أساس مبلغها املعاد تقييمه

يدرج يف احلسابات كل تثبيت عيين بعد إدراجه األويل بإعتباره أصًال، مببلغه ويف إطار هذه املعاجلة املرخص ا 

املعاد تقييمه أي بقيمته احلقيقية يف تاريخ إعادة التقييم منقوصًا منها جمموع اإلهتالكات وجمموع خسائر القيمة 

وتتم عملية إعادة التقييم هذه بإنتظامية كافية وليس بالضرورة سنويًا حىت ال ختتلف القيمة احملاسبية  1.الالحقة

  2.للتثبيتات املعنية إختالفاً كبرياً عن القيمة اليت قد تكون حددت بإستعمال القيمة احلقيقية يف تاريخ اإلقفال

وحتدد هذه القيمة إستنادًا إىل تقدير جيريه  ∗يف السوق،القيمة احلقيقية لألراضي واملباين هي يف العادة قيمتها 

هي أيضًا قيمتها يف السوق وعند ) املعدات واألدوات(والقيمة احلقيقية ملنشآت اإلنتاج  ∗.مقومون حمرتفون ومؤهلون

فإا تقيم بتكلفتها التعويضية الصافية بعد طرح ) منشأة متخصصة(غياب مؤشرات تدل على قيمتها يف السوق 

  3.اإلهتالك

  4 :وبعد إعادة التقييم حتدد املبالغ القابلة لإلهتالك على أساس املبالغ املعاد تقيمها وتتم وفق احلاالت التالية

إذا متت إعادة تقييم تثبيت عيين عن طريق تطبيق مؤشر حمدد بالنسبة إىل تكلفته التعويضية الصافية من اإلهتالك  - 

إن جمموع اإلهتالكات يف تاريخ إعادة التقييم يصحح بالتناسب مع القيمة أو بالرجوع إىل القيمة يف السوق، ف

اإلمجالية احملاسبية لألصل، حبيث تكون القيمة احملاسبية هلذا األصل عقب إعادة التقييم مساوية للمبلغ املعاد 

 تقييمه؛

                                                           

  .89ص ، مرجع سبق ذكرهمجال لعشيشي،  1
  . 370، ص 2013، اجلزائر، 1واملعايري الدولية، إصدار منشورات كليك، ط SCFالواضح يف احملاسبة املالية وفق  .بن ربيع حنيفة وآخرون 2
∗
جتانس العناصر املتفاوض عليها، ميكن أن يتواجد فيها عادة يف كل وقت بائعون ومشرتون، تكون األسعار : النشط هي السوق اليت تتوفر فيها الشروط التاليةالسوق   

   .املوضوعة يف متناول اجلميع
∗
  .املؤهلون وشروط تعيينهم وهل هم من داخل املؤسسة أم خارجها هؤالءمل يشر القانون إىل  
  .86، ص مرجع سبق ذكره ،1شعيب شنوف، ج 3
، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها 2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية،  4

  .11ص ، مرجع سبق ذكره، 26.121إىل  22.121 ات منالفقر 
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يف شكل رؤوس أموال خاصة  إذا ارتفعت القيمة احملاسبية ألصل ما عقب إعادة تقييمه، فإن الزيادة تقيد مباشرة - 

، على أن إعادة التقييم اإلجيابية تدرج يف احلسابات كمنتوج إذا كانت تعوض "فارق إعادة التقييم"حتت عنوان 

 إعادة تقييم أخرى سلبية لنفس األصل، سبق أن مت إدراجه كعبء يف احلسابات؛

فإن هذه اخلسارة يف القيمة تنسب على ) بيةإعادة تقييم سل( ∗إذا أبرزت إعادة التقييم وجود خسارة يف القيمة - 

سبيل األولوية إىل فارق إعادة تقييم سبق إدراجه يف احلسابات كرؤوس أموال خاصة يف هذا األصل نفسه، ويقيد 

 ضمن أعباء السنة اليت حدث فيها؛ ∗الرصيد احملتمل

عن إخنفاض إلحتياطي إعادة التقييم تعاجل كل خسارة يف قيمة أصل أعيد تقييمه كإعادة تقييم سلبية، وتنتج إذن  - 

 مبا يناسب هذه األخرية؛

كل إسرتجاع خلسارة يف قيمة األصل أعيد تقييمه يسجل كما لو كان إعادة تقييم عندما يكون إثبات اخلسارة يف  - 

 .د سبق تسجيله كإعادة تقييم سلبيةالقيمة ق

 .المادية التثبيتاتإهتالك  .7

 .حلسابه وفقاً للنظام احملاسيب املايل ةوصوًال إىل الطرق املعتمد ومبادئ تطبيقهحناول التطرق إىل مفهوم اإلهتالك 

يعرف اإلهتالك على أنه إستهالك املنافع اإلقتصادية املرتبطة بأصل عيين، ويتم اإلعرتاف به   :مفهوم اإلهتالك 7-1

  1 .كعبء إال إذا كان مدجماً يف القيمة احملاسبية ألصل أنتجته املؤسسة لنفسها

  2 :ويتم تطبيق املبادئ التالية املتعلقة باإلهتالك :مبادئ تطبيق اإلهتالك 7-2

هلذا األصل  ∗يوزع املبلغ القابل لإلهتالك بصورة مطردة على مدة دوام نفعه مع مراعاة القيمة املتبقية احملتملة

   .بصورة صادقة يد القيمة املتبقيةيف أعقاب فرتة نفعه من قبل املؤسسة وهذا يف حال كان باإلمكان حتد

وعادة ما تكون هذه القيمة غري مقدرة إال يف إطار بعض العمليات اخلاصة مثل اإلمتيازات، أو املشاريع 

  .ذات األجل احملدد

                                                           

∗
إعادة التقييم املوجب املدرجة سابقاً مع ما يتناسب وهذه  يف احتياطي اخنفاضتعاجل كل خسارة يف قيمة أصل أعيد تقييمه كإعادة تقييم سلبية، ويؤدي ذلك إىل   

    ).خسارة القيمة(األخرية 
∗
  .سبق إدراجه يف احلساباتفائض إعادة التقييم الذي  - مبلغ خسارة القيمة = فارق إعادة التقييم السلبية الصافية   
  .09، ص 7.121نفس املرجع السابق، الفقرة  1
  .09، ص 7.121نفس املرجع السابق، الفقرة  2
∗
  .ألصل ما عند إنقضاء مدة نفعيته بعد طرح تكاليف اخلروج املنتظرة القيمة املتبقية هي البلغ الصايف الذي ترتقب املؤسسة احلصول عليه  
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طريقة إهتالك  أي أصل هي إنعكاس لتطور إستهالك املؤسسة للمنافع اإلقتصادية اليت يدرها : طريقة إهتالك 7-3

 1 :ة طرق وهيذلك األصل وتوجد على العموم أربع

 تقود إىل عبء ثابت على املدة النفعية لألصل؛ و ) اإلهتالك اخلطي(لطريقة اخلطية ا - 

 تؤدي إىل عبء متناقص على املدة النفعية لألصل؛و  الطريقة املتناقصة - 

 يرتتب عليها عبء يقوم على اإلستعمال أو اإلنتاج املنتظر من األصل؛طريقة وحدات اإلنتاج و  - 

 .تؤدي إىل عبء يتزايد على املدة طول املدة النفعية لألصلو  الطريقة املتزايدة - 

تطور إستهالك املؤسسة للمنافع اإلقتصادية  وتكون الطريقة اخلطية هي املعتمدة يف حال عدم التمكن من حتديد

  .بصورة صادقة اليت يدرها ذلك األصل

تبقية يف أعقاب املدة النفعية املطبقة على جيب إعادة النظر دوريا يف طريقة اإلهتالك، املدة النفعية والقيمة امل

التثبيتات العينية، ففي حالة حدوث تعديل مهم للوترية املنتظرة من املنافع اإلقتصادية الناجتة عن تلك األصول يتم 

ويف حالة تبني أن هذه التغيريات أمر ضروري فإنه  2.∗تعديل التوقعات والتقديرات لكي تعكس هذا التغري يف الوترية

ويتم ضبط املبلغ املخصص إلهتالكات السنة املالية  ∗يدرج يف احلسابات كما لو أنه كان تغري التقدير احملاسيب،

  3 .والسنوات املستقبلية

وتعاجل كًال على حدا  - طبقًا ملبدأ املعاجلة املنفصلة بني األصول املتمايزة - متمايزةتشكل األراضي واملباين أصوًال 

بإعتبار أن البناءات هي أصول قابلة لإلهتالك بينما تعد األراضي على العموم . يف احملاسبة حىت ولو مت إقتناؤها معاً 

   4 .أصوًال غري قابلة لإلهتالك

ها يتم حساب قسط اإلهتالك تبقى للمؤسسة اليت على أساسن مدة منفعة األصل وجتدر اإلشارة هنا إىل أ

  .تقديرها حسب وترية إستهالكها للمنافع اإلقتصادية اليت يدرها هذا األصل من خالل إستخدامه

                                                           
  . 66، ص مرجع سبق ذكره، SCFالمحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي الجديد عالوي خلضر،  1
∗
  .تغيري وترية إستهالك املنافع اإلقتصادية يؤدي إىل تغيري طريقة اإلهتالك  
، مدونة الحسابات وقواعد سيرهايحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا  2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية،  2

  .09، مرجع سبق ذكره، ص 8.121الفقرة 
∗
  تغيري الطرق احملاسبية  
  .09، ص 8.121نفس املرجع السابق، الفقرة  3
  .09، ص 9.121نفس املرجع السابق، الفقرة  4
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 .منافع األصل فيالخسائر  .8

يف حال ما إذا صارت القيمة القابلة للتحصيل ألي تثبيت أقل من قيمته احملاسبية الصافية بعد حساب 

  1 .اإلهتالكات فإن هذه األخرية ختفض إىل القيمة القابلة للتحصيل عن طريق إثبات خسارة يف القيمة

 .لتثبيتات الماديةمحاسبي وسير الحسابات لالتسجيل ال .9

يتناول هذا العنصر أهم احلسابات ذات العالقة بالتثبيتات املادية وصوًال إىل التسجيل احملاسيب وسري احلسابات 

  .  ةحسب كل حال

 .حسابات التثبيتات المادية 9-1

التالية بشكل منفصل إذا كانت ذات مبالغ  للتثبيتات املادية يف احلسابات ةالرئيسي اتاحلسابميكن تصنيف أهم 

  :مهمة كاآليت

  .العينيةاألصول الثابتة  21 - 

 األراضي؛ 211احلساب  - 

 عمليات إصالح ويئة األراضي؛ 212احلساب  - 

 البناءات؛ 213احلساب  - 

 املنشآت التقنية، املعدات واألدوات الصناعية؛ 215احلساب  - 

  .التثبيتات املادية األخرى 218احلساب  - 

  :وعند اإلقتضاء ميكن إضافة حسابات أخرى متعلقة باألصول املادية حسب حاجة املؤسسة مثل

 معدات النقل؛ - 

 األغلفة القابلة لإلسترجاع؛ - 

 إلخ؛...مكتبمعدات المكتب واإلعالم اآللي، أثاث  - 

 التثبيتات العينية الجاري إنجازها؛ 232 - 

 إهتالك التثبيتات العينية ويتفرع حسب نوع األصل المهتلك؛ 281 - 
                                                           

  .09، ص 10.121نفس املرجع السابق، الفقرة  1
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 .خسائر القيمة عن التثبيتات العينية 291 - 

  .التسجيل المحاسبي وسير الحسابات 9-2

يف اجلانب املدين يف تاريخ دخول يتم التسجيل احملاسيب لألصول املادية طبقًا للطريقة اليت مت حيازا ا وتقيد 

  1 :األصول العينية حتت رقابة املؤسسة، وميكن تفصيلها يف اآليت

التثبيتات ( 21يسجل األصل املادي يف احلساب الفرعي حلساب  :األصول المادية في شكل مساهمات 1- 9-2

أو حلساب الشركاء عمليات متعلقة )  10القسم الفرعي حلاسب (ويقابله يف اجلانب الدائن رأس املال ) العينية

 ).جممع والشركاء 45القسم الفرعي حلساب (برأس املال 

) التثبيتات العينية( 21اب الفرعي حلساب يسجل األصل املادي يف احلس: األصول المادية المشتراة 2- 9-2

 .أو حسابات معينة أخرى) املوردون 40احلساب ( ويقابله يف اجلانب الدائن

 21يسجل األصل املادي يف احلساب الفرعي حلساب  :األصول المادية المنتجة من طرف المؤسسة 3- 9-2

وهذا عند اإلنتهاء الكلي من إنتاج  )املثبتاإلنتاج  73احلساب ( ويقابله يف اجلانب الدائن) التثبيتات العينية(

يف اجلانب الدائن مبلغ املصاريف امللحقة الداخلية اليت تتحملها املؤسسة  73كما يسجل يف احلساب  .∗األصل

 . إخل...مبناسبة إقتناء التثبيت مثل النقل، الرتكيب

التثبيتات اليت ما تزال غري  دف هذه احلسابات إىل إبراز قيمة: التثبيتات المادية الجاري إنجازها 4- 9-2

التسبيقات واملدفوعات على احلساب اليت تقدمها املؤسسة للغري من أجل  تاريخ إنتهاء السنة املالية وكذا مكتملة يف

 .إقتناء تثبيت مادي ما

ه يف اخلدمة مع ما يقابله يف حساب التثبيتات لوضع اً ويتم ترصيد هذه احلسابات عندما يصبح التثبيت جاهز 

، علمًا أنه ال يطبق أي إهتالك على التثبيتات اجلاري إجنازها لكن جيب إثبات أية خسارة يف القيمة )21حلساب ا(

  .إذا ما أصبحت قيمة التثبيت القابلة للتحصيل أقل من قيمته احملاسبية لنظراً لتغري التقديرات أثناء إجناز األشغال

                                                           

  .57، ص نفس املرجع السابق 1
∗
 تكلفة إنتاج التثبيت املنتج من طرف املؤسسة واملسجلة ضمن األصول غري اجلارية وتتمثل التكلفة يف األعباء اليت مت تسجيلها مسبقاً يف 73 ويتضمن احلساب  

  .احلسابات حسب الطبيعة
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ويوجد على  ،اجلاري إجنازها من خالل األطراف القائمة بأشغال اإلجنازوميكن تصنيف املعاجلة احملاسبية للتثبيتات 

  1:العموم جمموعتني من التثبيتات اجلاري إجنازها تتمثل يف

يتم تسجيل التثبيتات املسند إجنازها  :التثبيتات الناتجة عن أشغال طويلة أو قصيرة المدة مسندة للغير 5- 9-2

إجنازها يف مقابل حساب األطراف  لسنة املالية يف شكل تثبيتات جاراية اإىل الغري واليت مل يتم اإلنتهاء منها يف 

وهذا على أساس الفواتري أو كشوف حسابات تقدم األشغال، تقدمها هذه ) 04حساب الصنف (األخرى املعنية 

  .األطراف

التسبيقات على احلساب عن طلبيات التثبيتات ويتم تقييد هذه  كما قد تقدم املؤسسة تسبيقات ومدفوعات

التسبيقات واحلسابات املدفوعة  23(واملدفوعات على احلساب للغري يف إطار إقتناء تثبيتات يف قسم فرعي للحساب 

املوردون  40ميكن للمؤسسة تسجيل هذه التسبيقات يف احلساب الفرعي للحساب و ). عن طلبيات بالتثبيتات

تقييده  فد 23يدها يف اية السنة املالية باحلساب املدينون التسبيقات واملدفوعات على احلساب شريطة ترص

  .ضمن أصول املؤسسة يف امليزانية حتت عنوان تثبيتات

ها املؤسسة بوسائلها تسجل التثبيتات اليت تنشئ: التثبيتات التي تنشئها المؤسسة بوسائلها الخاصة 6- 9-2

 73كل تثبيتات جار إجنازها يف مقابل حساب اخلاصة واليت مل يتم اإلنتهاء منها عند إنتهاء السنة املالية، يف ش

بعد تسجيل األعباء يف حسابات األعباء (اإلنتاج املثبت وهذا بالنسبة إىل تكلفة إنتاج العناصر اجلاري إنتاجها 

 .)06املناسبة حلسابات الصنف 

التثبيتات  إهتالك 28تقيد إهتالكات التثبيتات املادية يف اجلانب الدائن للحساب : التثبيتات إهتالك  7- 9-2

 .التثبيتات العينية 21ويتم تقسيم وتفصيل هذه احلساب حسب نفس مستوى تفصيل احلساب 

ويف املقابل تسجل خمصصات اإلهتالك كأعباء يف اجلانب املدين حلسابات املخصصات ويف حال التنازل عن 

أي يتم ترصيد . املعين 21إىل احلساب التثبيتات أو نزع ملكيتها أو زواهلا فإن حسابات اإلهتالك املتعلقة ا حتول 

2.حساب جممع اإلهتالك مع حساب األصل املعين
وتلك التثبيتات املادية على أساس مدة نفعيتها املقدرة من  

  .طرف املؤسسة أي على أساس وترية تدفق املنافع اإلقتصادية منها للمؤسسة

                                                           

  .60، ص نفس املرجع السابق 1
  .61، ص  نفس املرجع السابق 2
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عند ثبوت خسارة قيمة األصول الثابتة،  خسائر 29يتم إعتماد احلساب : خسائر القيمة عن التثبيتات  8- 9-2

خمصصات اإلهتالك واملؤونات  68والذي يتفرع حسب طبيعة األصل املادي املعين مقابل جعل احلساب  يف القيمة

 1 .وخسائر القيمة لألصول الثابتة، مديناً 

  :كل سنة مالية إعادة تسوية حساب خسائر القيمة مبا يلي  ةيتم يف اي

  :القيمة حالة زيادة خسارة 8-1- 9-2

 اجلانب املدين حسابات التخصيص املناسبة عندما يزداد مبلغ خسارة القيمة؛  - 

 .عند زيادة مبلغ اخلسارة 29اجلانب الدائن احلساب  - 

  :حالة إنخفاض خسارة القيمة 8-2- 9-2

كما يستخدم هذا احلساب    ∗إسرتجاع تكاليف اإلستغالل، 78ق احلساب يعن طر  29بتخفيض قيمة احلساب 

  .عند اإللغاء الكلي أو اجلزئي ملبلغ خسارة القيمة

ويظهر يف امليزانية املبلغ الصايف للتثبيتات بعد طرح اإلهتالك وخسائر القيمة، ويف تاريخ بيع التثبيت يسجل 

أو ناقص القيمة املطلوب  خسارة القيمة اليت مت إثباا سابقًا يف شكل إخنفاض لقيمة التثبيت حىت ميكن حتديد فائض

  . إثباا يف حساب النتائج نتيجة عملية التنازل عن التثبيت

وعلى العموم فإن األرباح أو اخلسائر املتأتية من اإلستغناء عن تثبيت عيين أو خروجه، بالفرق بني منتوجات 

احلسابات كمنتوج أو كأعباء يف  اخلروج الصافية املقدرة والقيمة احملاسبية الصافية لألصل، ويدرج هذا الفارق يف

القسم الفرعي  75(أو يف احلساب ) القسم الفرعي لنواقص القيمة عن خروج أصول مثبتة غري مالية 65(احلساب 

  2 ).عن فوائض القيمة عن خمزونات األصول املثبتة غري املالية

  

  

  
                                                           

  .61، ص نفس املرجع السابق 1
∗
  .اليت تشهد إرتفاعات أو إخنفاضات يف قيمتهااملادية إرتفاع قيمة األصول كًال على حدى أي دون اخللط بني أي بند من بنود التثبيتات تتم معاجلة إخنفاض و   
  .58، ص نفس املرجع السابق 2
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 .المادية التثبيتاتالتنازل عن  .10

ة، خروجه من املؤسسة أو عندما يكون األصل خارج اإلستعمال بصورة دائمحيذف التثبيت العيين من امليزانية عند 

ويتم حتديد األرباح  .منفعة إقتصادية مستقبلية ال من استعماله وال من خروجه الحقاً  ومل تعد املؤسسة تنتظر منه أية

نتوجات اخلروج الصافية واخلسائر املتأتية من وضع أي تثبيت عيين خارج اخلدمة أو من خروجه عن طريق الفرق بني م

وتطبيق . املقدرة والقيمة احملاسبية لألصل وتدرج يف احلسابات كمنتوجات أو كأعباء عملياتية يف حساب النتائج

  1 ).التوقف عن النشاط وحل املؤسسة(القواعد نفسها يف حال ختلي املؤسسة عن أنشطتها 

 .المالية بخصوص التثبيتات المادية الكشوف مالحقمحتوى  .11

يسمحان بتحديد  -بشكل عام وبالنسبة لكل العناصر -  أساسني نلنظام احملاسيب املايل على معياريص ان

  2 :ومها املعلومات املطلوب إظهارها يف امللحق

 الطابع املالئم لإلعالم؛ - 

  .األمهية النسبية للمعلومة - 

بالتأثري على احلكم الذي قد حتكم به جها ضمن املالحق والكفيلة اوهذا من أجل حتديد املعلومات الواجب إدر 

 .اجلهات اليت ترسل إليها الوثائق على ممتلكات املؤسسة ووضعيتها املالية ونتيجتها

بيتات املادية مىت كانت ثتق احملاسبية املتعلقة مبحاسبة اليشمل امللحق على املعلومات اآلتية حول القواعد والطر 

  3 :وتتمل يف هامة

 طابقة للمعايري وكل خمالفة هلذه املعايري جيب تفسريها وتربيرها؛مدى مطابقة أو عدم امل - 

 :بيان أمناط التقييم املطبقة على خمتلف فصول الكشوف املالية وال سيما - 

 يف جمال تقييم إهتالكات؛ �

 .يف جمال تقييم التثبيتات املادية يف حالة خمالفة طريقة التقييم بالتكلفة التارخيية �

 .التقييم املعتمدة أو اإلختيارات املتبعة عندما تكون عدة طرق مقبولة يف عملية مااإلشارة إىل طرق  - 

                                                           

  .09، ص 12.121و 11.121، الفقرات نفس املرجع السابق 1
  .38، ص نفس املرجع السابق 2
  .38، ص نفس املرجع السابق 3
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  1 :كما توجد مكمالت إعالم ضرورية لفهم أفضل لعناصر التثبيتات املادية وتضم على وجه اخلصوص ما يلي

 بيان األصل املثبت بالنسبة إىل كل باب للمخزونات واملدخوالت والتحويالت من فصل إىل فصل؛ - 

بيان اإلهتالك وخسائر القيمة مع توضيح أمناط احلساب املستعملة واملخصصات واإلستئنافات اليت متت خالل  - 

 السنة املالية؛

ذكر املعلومات من حيث التكلفة التارخيية بالنسبة إىل التثبيتات املعاد تقييمها  وذلك بإبراز مكمالت القيمة  - 

 واإلهتالكات اإلضافية ذات الصلة ا؛

 الفوائد واملصاريف امللحقة املندرجة عند اإلقتضاء ضمن تكلفة إنتاج التثبيتات؛ مبلغ - 

 . وصف منتوجات وأعباء التنازل عن التثبيتات املادية - 

  

  :ضمن مالحق الكشوف املالية احول تطور التثبيتات املادية الذي ميكن إيراده التاليةول اوميكن إضافة اجلد

  التثبيتات الماديةيبين تطور ): 1.4(الجدول رقم 

 ∗مالحظات ∗الفصل أو القسم
القيمة اإلمجالية عند 

  إفتتاح السنة املالية

  زيادات

  ∗السنة املالية

إخنفاضات السنة 

  ∗املالية

القيمة اإلمجالية عند إقفال 

  السنة املالية

            التثبيت العيين

يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى  2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية، : من إعداد الباحث باإلعتماد على: المصدر

  .41مرجع سبق ذكره، ص ، الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها

  

  

  
                                                           

  .40 - 39، ص نفس املرجع السابق 1
∗
  .جيب أن يفصل كل فصل حسب مدونة األقسام الواردة يف امليزانية على األقل  

∗
  .يسمح ببيان املعلومات التكميلية املذكورة يف امللحق مثال طريقة التقييم  

∗
  .يظهر عادة عند إقتناء أو إنتاج أصول جديد  

∗
  .أو إنفصال أو عمليات الوضع خارج اخلدمة أو التنازليظهر عادة عند القيام بعمليات بيع   
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  جدول اإلهتالكات): 2.4(الجدول رقم 

 ∗مالحظات  الفصل أو القسم
إهتالكات جممعة يف 

  بداية السنة املالية

زيادات يف 

السنة خمصصات 

 املالية

إخنفاضات يف 

  العناصر اخلارجية

إهتالكات جممعة يف آخر 

  السنة املالية

            التثبيتات العينية

يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى  2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية، : من إعداد الباحث باإلعتماد على: المصدر

  .42مرجع سبق ذكره، ص ، الحسابات وقواعد سيرها الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة

  خسائر القيمة في التثبيتات): 3.4(الجدول رقم 

  مالحظات  الفصل أو القسم
خسائر القيمة امعة 

  يف بداية السنة املالية

إرتفاع خسائر 

  القيمة خالل 

  السنة املالية

إسرتجاع يف 

  خسائر القيمة

خسائر القيمة امعة يف 

  املاليةاية السنة 

            التثبيت العيين

يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى  2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية، : من إعداد الباحث باإلعتماد على: المصدر

  .42مرجع سبق ذكره، ص ، الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها

  

  

  

  

  

  
                                                           

∗
  .يسمح ببيان املعلومات املتعلقة بنسب اإلهتالك املستعملة وأية تعديالت طرئة عليها  
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  المخزونات والمنتجات قيد التنفيذ :المبحث الثالث

من خالل هذا يشكل صنف املخزونات من بني أهم عناصر األصول املادية يف املؤسسة اإلقتصادية وسنتطرق

 .إىل حماسبة هذا الصنف وفقاً ملا نص عليه النظام احملاسيب املايل املبحث

 .مفهوم المخزونات والمنتجات قيد التنفيذ .1

  1 :أصوالً تعترب املخزونات 

 متتلكها املؤسسة وتكون موجهة للبيع يف إطار اإلستغالل اجلاري؛ - 

 وتكون موجهة للبيع يف إطار اإلستغالل اجلاري؛قيد اإلنتاج  - 

 ؛مواد أولية أو لوازم موجهة لإلستهالك خالل عملية اإلنتاج أو تقدمي خدمات - 

املخزونات يف إطار عملية تقدمي اخلدمات هي تكلفة اخلدمات اليت مل تقم املؤسسة بعد بإحتساب املنتوجات  - 

 . املناسبة هلا

وقد عرف النظام احملاسيب املايل ضمن ملحقه تعريف املخزونات ونص على أا السلع املقتناة واحملتازة لبيعها، مبا 

شرتيها بائع التجزئة وحيوزها لبيعها، أو األراضي أو أي أمالك عقارية تتم يف ذلك على سبيل املثال البضائع اليت ي

كما تشمل املنتوجات تامة الصنع أو األشغال قيد اإلجناز كمنتوجات من املؤسسة وتشمل . حيازا لغرض بيعها

  2 .على املواد األولية واللوازم املوجودة قيد اإلستعمال يف طريق اإلنتاج

  :وجتدر اإلشارة إىل أنه 

 يصنف التغليف ضمن أحد األصناف حبسب درجة إعداده ومنشئه؛ - 

  .ال تظهر السلع أو املواد اليت إختذ بشأا قرار بالتثبيت يف املخزونات وتصنف ضمن التثبيتات - 

س ليس على أسا) أصول غري جارية(أو يف شكل تثبيتات ) أصول جارية(ويتم تصنيف أصل يف شكل خمزونات 

  .نوع األصل وإمنا تبعاً لوجهته أو إستعماله يف إطار نشاط املؤسسة

                                                           
1 ALLAL HAMINI, Bilan Comptable, BERTI édition, Alger, 2013, P 41.    

، قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرهايحدد  2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية،  2
    .90، ص مرجع سبق ذكره
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وجتدر اإلشارة إىل أنه يف حالة القيام بتقدمي اخلدمات فإن املخزونات تدرج كلفة اخلدمة اليت مل تقم املؤسسة 

املقدرة للخدمات اليت مل تقم يف دفاتر املؤسسة، أي يتم اإلعرتاف بالتكلفة ) املقابلة هلا(بإدراج املنتوجات املطابقة هلا 

   1 .املؤسسة ا إىل حني حتقيق العوائد املقابلة هلا

 .تكلفة المخزونات والمنتجات قيد التنفيذ  .2

تشمل تكلفة املخزونات مجيع التكاليف املقتضاة إليصال املخزونات إىل املكان ويف احلالة اليت توجد عليها 

  2 :وتتمثل يف

 ؛...تكاليف املشرتيات، املواد القابلة لإلستهالك واملصاريف املرتبطة باملشرتياتوتشمل : تكاليف الشراء - 

وتشمل مصاريف املستخدمني واألعباء األخرى املتغرية والثابتة بإستثناء األعباء اليت ): اإلنتاج(تكاليف التحويل  - 

 .ميكن حتميلها ألي إستعمال غري أمثل لقدرة اإلنتاج يف املؤسسة

هي تكلفة اخلدمات اليت مل تقم املؤسسة بعد بإحتساب املنتوجات املناسبة : يف املؤسسات اخلدمية تكلفة املخزون - 

 .هلا

  3 :املصاريف العامة، املصاريف املالية وتتمثل على وجه اخلصوص يف

أكثر (يتم إدماج تكلفة اإلقرتاض املنسوبة مباشرة إىل إقتناء أو بناء أو إنتاج أصل يتطلب مدة طويلة من التحضري 

ويوقف إدماج تكاليف اإلقرتاض ). اإلستثمار العقاري(قبل أن يستعمل أو يباع يف تكلفة هذا األصل ) شهراً  12من 

هي عمليًا األنشطة الضرورية لتحضري األصل قبل بيعه أو يف حالة إنقطاع نشاط اإلنتاج كما يتوقف عندما تنت

  . إستعماله

واملبلغ املدمج يف تكلفة األصل املعين يناسب تكاليف اإلقرتاض اليت كان من املمكن تفاديها لو مل حيصل اإلنفاق 

مباشر إىل تكلفة  كما يتم اإلعرتاف باملصاريف اإلدارية املنسوبة بشكل. املتعلق باألصل املعين بعملية اإلقرتاض

  .املخزون

                                                           

  .90، ص نفس املرجع السابق 1
2 ALLAL HAMINI, Op.cit, P 41. 

، المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرهايحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف  2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية،  3
  .14، ص 3.126ة الفقر مرجع سبق ذكره، 
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وعندما ال ميكن حتديد تكلفة الشراء أو اإلنتاج بتطبيق القواعد العامة للتقييم، فإن املخزونات يتم تقييمها بتكلفة 

  ). األصول املساوية(شراء أو إنتاج أصول مساوية هلا تثبت أو تقدر يف أقرب تاريخ لشراء أو إنتاج هذه األخرية 

ان أي تقييم على أساس التكاليف تنجر عنه قيود بالغة اإلفراط أو غري قابلة لإلجناز، فإن ويف حالة ما إذا ك

يتم تقييمها بتطبيق ختفيض يناسب هامش الربح الذي تطبقه ) من غري التموينات(األصول يف شكل خمزونات 

  1 .ليةاملؤسسة يف كل فئة من فئات األصول على سعر البيع عند حلول تاريخ إقفال السنة املا

العملة الصعبة على أساس سعر عملة الوطنية بتحويل تكلفتها باملكتسبة بالعملة الصعبة إىل ال املخزوناتحتول 

خ اإلستهالك أو التنازل أو زوال هذه الصرف املعمول به يوم إمتام املعاملة، وحيتفظ ذه القيمة يف امليزانية لغاية تاري

  2.املخزونات

  ىعند إدراجها األويل يف احلسابات، ولديتم تقييمها احلالة اخلاصة بتقييم باملنتوجات الزراعية حيث  بالنسبة إىل

وتثبت أية خسارة أو ربح متأتيتني يف . كل تاريخ إقفال بقيمتها احلقيقية منقوصاً منها التكاليف املقدرة يف نقطة البيع

يرية لنقطة البيع يف النتيجة الصافية للسنة املالية اليت حصل فيها تغيري القيمة احلقيقية منقوصًا منها التكاليف التقد

  3 .الربح أو اخلسارة

 .طرق وتقنيات قياس التكلفة .3

وبالنسبة لطريقة حساب التكاليف فيتم حساا إما على أساس التكاليف احلقيقية، وإما على أساس التكاليف 

  4 .تتم مراجعتها بانتظام تبعاً للتكاليف احلقيقية، اليت )التكاليف املوحدة القياسية(احملددة مسبقاً 

 .تقييم المخرجات والمنتجات قيد التنفيذ من المخازن .4

عند خروجها من املخزن أو عند اجلرد إما بإعتبار السلعة األوىل يف الدخول ) املتجانسة(يتم تقييم السلع املتعاوضة 

  5.تاجها املرجحةهي األوىل يف اخلروج  وإما مبتوسط تكلفة شرائها أو إن

                                                           

  .13، ص 4.123و 3.123ات ، الفقر نفس املرجع السابق 1
2
 Journal officiel, Op.cit, P18. 

، المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرهايحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف  2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية،  3
  .13، ص 7.123ة ، الفقر مرجع سبق ذكره

  .13، ص 2.123ة ، الفقر نفس املرجع السابق 4
  .88، ص مرجع سبق ذكره ،1شعيب شنوف، ج 5
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  .التقييم الالحق للمخزونات بعد اإلعتراف األولي .5

وعلى أساس ذلك . ∗عمًال مببدأ احليطة واحلذر فإن املخزونات يتم تقييمها بأقل تكلفتها وقيمة إجنازها الصافية

من القيمة يتم إدراج أية خسارة يف قيمة املخزونات يف حساب النتائج كعبء عندما تكون تكلفة خمزون ما أكثر 

) متجانسة(الصافية إلجناز هذا املخزون وحتدد خسائر القيمة يف املخزونات مادة مبادة، أو يف حالة أصول متعاوضة 

          1 .فئة بفئة

 .لصنف المخزونات والمنتجات قيد التنفيذالتسجيل المحاسبي وسير الحسابات  .6

  2 :مدونة حسابات املخزونات وتتمثل يفيؤخذ مبعيارين لتصنيف املخزونات على العموم يف إطار 

 ؛)التموينات أثناء اإلنتاج، اإلنتاج املخزن، البضائع املباعة على حاهلا(حسب الرتتيب الزمين لدورة اإلنتاج  - 

 .حسب طبيعة األصل املخزن الذي يكون موضوع تقسيم ضمن كل مؤسسة حسب إحتياجاا الداخلية للتسيري - 

  :يتم األخذ مببدأ الفصل بنيأما على املستوى احملاسيب ف

 ؛)30احلساب (البضاعة املشرتاة دف إعادة بيعها على حاهلا  - 

 اليت يتم شراؤها دف حتويلها وإدخاهلا ضمن تكلفة املنتجات النهائية؛) 31احلساب (املواد األولية والتوريدات  - 

 ؛∗ )32احلساب (التموينات األخرى  - 

 ؛)33احلساب (سلع قيد اإلنتاج  - 

 ؛)34احلساب (قيد اإلنتاج خدمات  - 

 ؛∗ )35احلساب (املنتجات اليت تصنعها املؤسسة  - 

 ؛∗ )36احلساب (املخزونات املتأتية من التثبيتات  - 

                                                           

∗
  .قيمة اإلجناز الصافية هي سعر البيع املقدر بعد طرح كلفيت اإلمتام والتسويق  
، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها 2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية،  1

  .13، ص 5.123ة ، الفقر مرجع سبق ذكره
  .62، ص نفس املرجع السابق 2
∗
   .التغليفات، وباقي املواد املستخدمة يف دورة اإلستغالل بشكل عامويضم هذا احلساب املواد واللوازم القابلة لإلستهالك،   
∗
   .املنتجات املتبقية أو مواد اإلسرتجاع) 358(املنتجات الوسيطية، ) 351(املنتجات تامة الصنع، ) 355(يضم و   
∗
   .تمثل على وجه اخلصوص يف العناصر املفككة أو املسرتجعة من التثبيتات العينيةيو   
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املخزونات اليت تراقبها املؤسسة ولكن ال حتوزها ماديًا عند إقفال السنة املالية، املخزونات املودعة أو املستودعة  - 

 ).37حلساب ا(واملخزونات السائرة يف الطريق 

يف طريقة اجلرد الدائم أو  ةتمثلاملمباملخزونات  اخلاصةوحيدد النظام احملاسيب املايل إختيار طريقة املتابعة يف احملاسبة 

إحتياجات وقرار التسيري يف  حسبالطريقتني هاتني وتعود املفاضلة بني ) املتناوباجلرد (طريقة اجلرد غري الدائم 

  .املؤسسة

 .الحسابات في إطار الجرد المتناوباإلدراج في  6-1

  1:ر حسب تصنيف وطبيعة املخزون كاآليتصوميكن التفصيل يف هذا العن

 : تسجيل التموينات والبضائع المستهلكة 1- 6-1

38يقيد احلساب : خالل الفترة المحاسبية 1-1- 6-1
املتعلق باملشرتيات املخزنة يف اجلانب املدين مببلغ   ∗

املشرتيات واملصاريف امللحقة ا، ويف اجلانب الدائن تقيد حسابات املوردين أو حساب اخلزينة، وفق إحتياجات 

 . دون تسجيل أية عملية لدخول املشرتيات ملخازن املؤسسة خالل الفرتة. اإلعالم والتسيري

يتم القيام ) للمخزونات اجلرد املادي(بعد إجراء اجلرد خارج احملاسبة  :المحاسبية الفترةفي نهاية  1-2- 6-1

 :باملراحل الثالثة التالية إلثبات أرصدة املخزون

يف اجلانب  ∗جبعل حسابات املخزون) دةاملخمزون أول (الشروع يف إلغاء املخزونات املوجودة يف بداية الفرتة  - 

 ؛مشرتيات مستهلكة يف اجلانب املدين 60الدائن، باملقابل جعل احلساب 

مشرتيات مستهلكة  60مشرتيات خمزنة يف اجلانب الدائن، ويف املقابل جعل حساب  38ترصيد احلساب  - 

 يف اجلانب املدين؛

، ويف )30،31،32 احلسابات(معاينة خمزونات اية الفرتة جبعل حسابات املخزون يف اجلانب املدين  - 

 .   يف اجلانب الدائن 60املقابل احلساب 

  

 

                                                           
1
 Journal officiel, Op.cit, 2009, P 53. 

∗
  .600،601،602تقابلها احلسابات  382، 381، 380مثال احلسابات  60حلساب با التصور اخلاصبنفس  38يتفرع احلساب   
∗
   .30،31،32وتتمثل هذه احلسابات يف   
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  :المنتجات تامة الصنع أو قيد اإلنتاجتسجيل  2- 6-1

العناصر الضرورية (، 3ال يتم تسجل أية كتابات خصوصية يف الصنف : خالل الفترة المحاسبية 2-1- 6-1

 ؛)لإلنتاج يتم تسجيلها حسب طبيعتها يف حسابات األعباء

يتم القيام ) للمخزونات اجلرد املادي(بعد إجراء اجلرد خارج احملاسبة  :المحاسبية الفترةفي نهاية  2-2- 6-1

 :للتموينات والبضائع املستهلكة كما يليكما هو الشأن باملراحل الثالثة  

يف اجلانب الدائن،  .35، 34، 33ترصيد احلساب  الشروع يف إلغاء املخزونات املوجودة يف بداية الفرتة - 

 يف اجلانب املدين؛ اإلنتاج املخزن 72حساب ويف املقابل جعل 

، ويف )33،34،35احلسابات (معاينة خمزونات اية الفرتة جبعل حسابات املخزون يف اجلانب املدين  - 

 .   يف اجلانب الدائن 72املقابل احلساب 

 .اإلدراج في الحسابات في إطار الجرد الدائم 6-2

اعد على التحديد السريع لوضعية احلسابات، كما تساعد هذه سللمخزونات وتتابعة احملاسبية املتتيح هذه الطريقة 

تناسب مباشر بني تكاليف املخزونات املبيعة والعائدات املتعلقة ا وميكن  ءفيما خيص املنتجات التامة الصنع، بإجرا

  :التطرق هلا كما يلي

  1 :تسجيل التموينات والبضائع المستهلكة 1- 6-2

املتعلق باملشرتيات املخزنة يف اجلانب املدين مببلغ  38يقيد احلساب : خالل الفترة المحاسبية 1-1- 6-2

ويتم التسجيل . املشرتيات واملصاريف امللحقة ا، ويف اجلانب الدائن تقيد حسابات املوردين أو حساب اخلزينة

يف اجلانب املدين ) 30،31،32(ابات احملاسيب لدخول التموينات إىل خمازن املؤسسة خالل الدورة بتقييد احلس

، ويف حالة اإلستهالك أو إستعمال إحدى هذه احلسابات تقيد قيمة اإلستهالكات 38ويف املقابل ترصيد احلساب 

  .املشرتيات املستهلكة يف املقابل جعل احلساب املعين للمخزون دائناً  60يف اجلانب املدين للحساب 

ما  ون املادي املقدر وبنيالتحليل تسجل الفوارق احملتملة بني املخز بعد  :المحاسبية الفترةفي نهاية  1-2- 6-2

وذلك لتقييد مبلغ هذه احلسابات بالقيمة املثبتة ) 35، 32، 31، 30(هو مسجل حماسبياً يف حسابات املخزون 

 :حيث ميكن التمييز بني نوعني من الفوارق .يف اجلرد املادي

 ؛72أو  60على أا عادية يف مقابل احلسابات الفوارق املربرة واليت ينظر هلا تثبت  - 

                                                           
1
 Journal officiel, Op.cit, P 63. 



  الجزائري لنظام المحاسبي الماليمحاسبة األصول المادية وفق متطلبات ا :الرابعالفصل 
       

 

  

 
161 

األعباء اإلستثنائية للتسيري اجلاري، أو احلساب  657يف احلساب ) غري املربرة(تسجل الفوارق األخرى  - 

 .منتوجات إستثنائية عن عمليات التسيري، وهذا حسب طبيعة هذه الفوارق 757

 :المنتجات تامة الصنع أو قيد اإلنتاجتسجيل  2- 6-2

) 33، 34، 35(يتم تسجيل أية حركة حلسابات املخزون املتمثلة يف : ترة المحاسبيةخالل الف 2-1- 6-2

إنتاج  72ويف املقابل يقيد احلساب ) السلع أو املنتجات(حيث تقيد يف اجلانب املدين عند إدراجها خمازن املؤسسة 

نب الدائن وذلك جبعل احلساب   خمزن يف اجلانب الدائن، ويف حالة خروج املخزونات تقيد حساباا املعنية يف اجلا

 .يف اجلانب املدين 72

بشكل املقدر  ،بعد التحليل تسجل الفوارق احملتملة بني املخزون املادي :المحاسبية الفترةفي نهاية  2-2- 6-2

وذلك  ،)35، 32، 31، 30(يف حسابات املخزون  خارج عن احملاسبة، وبني املخزون الظاهر يف اجلانب املدين

كما يسجل بوجه عام الزيادة أو النقصان يف اجلرد يف . لتقييد مبلغ هذه احلسابات بالقيمة املثبتة يف اجلرد املادي

 ). إنتاج خمزن أو منتقص من املخزون( 72احلساب 

ات خمزون 37وتكون املخزونات املودعة أو املستودعة أو اجلاري توصيلها موضع اإلدراج يف احملاسبة يف احلساب 

  ) يف حال إيداعها للبيع(يف اخلارج، إىل أن يتم إستالمها يف خمازن املؤسسة أو إىل اية العملية 

  .تعد املؤسسة جدوًال مفصًال يتضمن املخزونات املماثلة) 37(يف اية الفرتة إذا مل يتم ترصيد هذا احلساب 

 .المخزونات خسائر القيمة عن 6-3

ويف املقابل املدين حسابات  39املخزونات يف اجلانب الدائن حلساب  عند تشكيلها تقيد خسائر القيمة عن

 :وفق طبيعة العناصر املخزنة التالية ).68(املخصصات املعنية احلساب 

 خسائر قيمة خمزونات البضائع؛ - 

 ؛املواد األولية واللوازمخسائر قيمة خمزونات  - 

 ؛التموينات األخرىخسائر قيمة  - 

 خسائر قيمة خمزونات البضائع؛ - 

 ؛ خمزونات قيد اإلنتاجخسائر قيمة  - 

  .املنتوجاتخسائر قيمة خمزونات  - 
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  :ويتم تسوية حساب خسائر القيمة اخلاص بطبيعة كل العناصر املخزنة يف اية كل سنة مالية كما يلي

 : زيادة مبلغ املؤونة - 

 ه؛يف اجلانب املدين حسب عناصر املخزون املعنية ذ) 68احلساب (جبعل احلساب املخصصات 

 : ختفيض مبلغ املؤونة - 

رت خسارة القيمة اإذا ص) احلساب املستخدم للمخصصبنفس مستوى ( 78تقييد يف اجلانب الدائن للحساب 

  .بدون موضوع جزئياً، كما يستخدم إذا كان مبلغ املؤونة ملغى كلياً 

إخراجها من أصول بلغ املخزونات املعنية عند ممن  بطرحه 39وجتدر اإلشارة إىل أنه يتم ترصيد احلساب 

  1 .كما تظهر حسابات املخزون بالقيمة الصافية بعد طرح خسائر القيمة. املؤسسة

 .محتوى مالحق الكشوف المالية بخصوص المخزونات والمنتجات قيد التنفيذ .7

مت التطرق سابقًا إىل معايري إدراج معلومات إضافية ضمن املالحق واليت ميكن أن تزيد من فهم حمتوى الكشوف 

ومت اإلشارة ذا اخلصوص إىل بعض املعلومات الواجب . ملالية ومن شأا أن تؤثر على حكم مستخدم هذه األخريةا

  2 :وميكن إجيازها على النحو التايل املخزونات واملنتجات قيد التنفيذإدراجها يف مالحق القوائم املالية خبصوص 

 3؛يف املالحق مبينة من املخزون أو متابعتها اتاإلفصاح عن الطريقة املستخدمة لتقييم املخرج - 

 اإلشارة إىل طرق التقييم املعتمدة أو اإلختيارات املتبعة عندما تكون عدة طرق مقبولة يف عملية ما؛ - 

 مبلغ الفوائد واملصاريف امللحقة املدرجة عند اإلقتضاء يف تكلفة إنتاج املخزونات والسلع اليت أنتجتها املؤسسة؛ - 

 :ص كل فصل من فصول املخزونات، بيان الفرق عندما يكون هذا الفرق ذا مبلغ هام بنيالقيام فيما خي - 

 تقييمها حسب الطريقة املتبعة من جهة؛ �

 .تقييمها على أساس سعرها األخري يف السوق املعروف عند إقفال احلسابات من جهة أخرى �

  .خسارة القيمة اإلستثنائية للمخزونات - 

                                                           
1
 Journal officiel, Op.cit, P 54- 55. 

، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها 2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية،  2
  .40 -39مرجع سبق ذكره، ص 

  .13، ص 6.123ة ، الفقر نفس املرجع السابق 3
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 التمويل-عقود إيجار :المبحث الرابع

نشري هنا إىل أنه سيتم الرتكيز فقط على حماسبة هذا النوع من العقود عن املستأجر فقط بإعتبار أن موضوع حبثنا 

  .خيص جمال حماسبة األصول املادية فقط

  .عقد اإليجار .1

على املفاهيم  يل وميكن الوقوفيتضمن عقد اإلجيار نوعان من العقود عقود إجيار متويل أو عقود إجيار تشغ

  1 :املتعلقة ما كاآليت

هو عبارة عن إتفاق يتنازل مبوجبه املؤجر للمستأجر ملدة حمددة، عن حق إستعمال أصل : مفهوم عقد اإليجار 1-1

 .مقابل دفع واحد أو دفوعات عديدة

مبلكية أصل لمخاطر واملنافع ذات صلة يرتتب عليه عملية حتويل شبه كلي لهو عقد إجيار  :عقد إيجار تمويل 1-2

أي يتضمن خيار الشراء بعد إنتهاء مدة (مستأجر، مقرون بتحويل امللكية عند إنتهاء مدة العقد أو عدم حتويلها 

 ).العقد

كل عقد إجيار آخر غري عقد إجيار التمويل، وتصنيف عقد إجيار كعقد إجيار متويل أو   :عقد إيجار بسيط 1-3

بدًال من شكل العقد أو صيغته، واألمثلة عن ) الصفقة(التجارية  عقد إجيار بسيط أمر يتوقف على واقع املعاملة

 2:الوضعية اليت من املفروض أن تؤدي إىل تصنيف عقد إجيار كعقد إجيار متويل تتمثل يف

 ملستأجر بعد إنقضاء مدة اإلجيار؛ملكية األصل حمولة إىل ا - 

كافية عن قيمته احلقيقية يف التاريخ الذي ميكن عقد اإلجيار مينح املستأجر خيار شراء األصل بسعر يقل بصورة   - 

فيه ممارسة حق اخليار، حىت يكون هناك تيقن معقول بإستعمال هذا احلق يف التاريخ الذي ميكن فيه حتقيق هذا 

 اخليار؛

 مدة اإلجيار تغطي اجلزء األكرب من مدة احلياة اإلقتصادية لألصل ذاته إذا ما مل يكن هناك حتويل للملكية؛ - 

بداية عقد اإلجيار قيمة املدفوعات الدنيا احملينة مبقتضى هذا اإلجيار ترتفع على األقل إىل شبه كامل للقيمة يف  - 

 احلقيقية لألصل املؤجر؛

 .األصول املستأجرة ذات طبيعة خاصة وال يستعملها إال املستأجر دون أن يدخل عليها أي تعديالت كبرية  - 
                                                           

  .19، ص 1.135ة ، الفقر نفس املرجع السابق 1
2
  .174، ص 2011، اجلزائر، 1، دار النشر جيطلي، طالمحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرمحان عطية،   



  الجزائري لنظام المحاسبي الماليمحاسبة األصول المادية وفق متطلبات ا :الرابعالفصل 
       

 

  

 
164 

نقل امللكية إىل املستأجر بعد إنتهاء مدة اإلجيار ال ميكن إعتبارها عقود  عقود إجيار األراضي اليت ال تؤدي إىل

أعباء مدرجة يف (إجيار متويل، واملدفوعات األصلية اليت من احملتمل القيام ا مبقتضى هذه العقود متثل إجيارات مسبقة 

  .تلك على مدى مدة عقد اإلجيار طبقاً للمنافع املكتسبة) احلسابات مسبقاً 

  .دراج في الحساباتاإل .2

يدرج يف احلسابات كل أصل يكون حمل عقد إجيار متويل يف تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ مع إحرتام مبدأ 

  :ويتم اإلدراج يف احلسابات عند املستأجر على النحو التايل 1.تغليب الواقع اإلقتصادي على املظهر القانوين

ابات أصول امليزانية بقيمته احلقيقية أو بالقيمة احملينة للمدفوعات يف حس) األصل املستأجر(يدرج امللك املؤجر 

ويتم حتديد القيمة احملينة باملعدل الضمين للعقد وإن مل يوجد  2 .الدنيا مبقتضى اإلجيار إذا كانت هذه األخرية أقُل مثناً 

 3 .فبمعدل فائدة اإلستدانة اهلامشية للمستأجر

يف اية ) قيمة رفع خيار الشراء(الدنيا تدرج فيها القيمة احملينة إلعادة الشراء املدفوعات وجتدر اإلشارة إىل أن 

 .ن خيار الشراء يكون مرفوعاً أاإلجيار هذا إذا كان هناك يقني معقول عند إبرام العقد ب

ف مقابلة ويتم إدراج اإللتزام بدفع اإلجيارات املستقبلية يف احلسابات بنفس املبلغ يف خصوم امليزانية وهذا د

  .اإلستخدامات باملوارد

 .مليات البيع وإعادة اإلستئجارع .3

يدرج يف احلسابات عقد التنازل املقرتن بعقد إجيار متويل كما لو كان األمر ال يعين إال معاملة جتارية واحدة، وكل 

تاريخ إبرام العقدين بل فائض كمنتوجات التنازل باملقارنة إىل القيمة احملاسبية لدى املستأجر ال يسجل كمنتوجات يف 

  4 .يوزع على مدى مدة عقد اإلجيار

  

                                                           

، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها 2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية،  1
  .19، ص 2.135ة ذكره، الفقر مرجع سبق 

  .19، ص 2.135ة ، الفقر نفس املرجع السابق 2
    .58، ص نفس املرجع السابق 3
  .129، ص مرجع سبق ذكره، SCFالمحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي الجديد عالوي خلضر،  4
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 .مليات المنجزة بالعمالت األجنبيةالمقتناة في إطار الع تمويل_ عقود إيجار .4

العملة الصعبة على أساس سعر عملة الوطنية بتحويل تكلفتها باملكتسبة بالعملة الصعبة إىل ال األصولحتول 

خ اإلستهالك أو التنازل أو زوال هذه املة، وحيتفظ ذه القيمة يف امليزانية لغاية تاريالصرف املعمول به يوم إمتام املع

  1.األصول

 .في إطار عقد اإليجار التمويليسير الحسابات التسجيل المحاسبي و  .5

للمؤسسة ولكنها تستجيب لتحديد  - اقانون-تظهر التثبيتات يف جمال اإلجيار التمويلي واليت ال تعود ملكيتها 

متعلقة  حقوق حساباتأصول املؤجر يف شكل  أصل يف شكل تثبيتات عينية بالنسبة للمستأجر، ويقابلها يف

  2 .بالتثبيت يف إطار عقد اإلجيار التمويلي

  :وسري احلسابات بالنسبة للمستأجر فيما يلي سنحاول توضيح املعاجلة احملاسبية

مبجرد دخول األصل حمل عقد اإلجيار التمويلي حتت مراقبة املستأجر يسجل يف : في بداية عقد اإليجار 5-1

ويقابله يف اجلانب الدائن . التثبيتات املادية حسب نوع الصنف الذي ينتمي إليه 21اجلانب املدين حلساب 

 .ديون عقد إجيار التمويل167حساب 

ويقابله يف . العقد يسجل مبلغ األتاوة يف اجلانب الدائن حلساب اخلزينة وعند تسديد األتاوى املنصوص عليها يف

متويل باجلزء املسدد من املبلغ الرئيسي من جهة،  الديون املرتتبة على عقد إجيار 167اجلانب املدين  احلساب 

   .املصاريف املالية بالنسبة إىل جزء الفوائد من جهة أخرى 661واحلساب 

األصل يف إطار عقد اإلجيار التمويلي يعاجل مثل بقية التثبيتات يف املؤسسة مثل اإلهتالك ومن ناحية أخرى فإن 

     3.وإثبات خسارة القيمة

  

                                                           
1
 Journal officiel, Op.cit, P 18. 

2
 Journal officiel, Op.cit, P 50. 

، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها 2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية،  3
  .58مرجع سبق ذكره، ص 
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ميكن التمييز بني حالتني يف هذا اإلطار من  :عقد إيجار التمويل في نهاية مدة العقدالمعالجة المحاسبية ل 5-2

 1 :خالل العنصرين املواليني

فق تعاقدياً اوكان عليه أن يدفع لذلك إستحقاقًا أخريًا يو ) رفع خيار الشراء(باألصل  ظاإلحتفاإذا قرر املستأجر  - 

ويأيت . ن مبلغ هذا اإلستحقاق األخري جيب أن يوافق رصيد حساب الديون عن عقد اإلجيارإف ،رفع خيار الشراء

 ).عقد إجيار التمويلديون 167احلساب ( تسديد هذا اإلستحقاق لرتصيد هذا احلساب اخلاص بالديون

من أصول املستأجر ) حذفه(أما إذا مل يقرر املستأجر رفع خيار الشراء فإن األصل يعود إىل املؤجر ويتم إخراجه  - 

للمستأجر ألن مدة إهتالك األصل هي نفسها وهذا اخلروج عدمي القيمة أي ال يرتتب عليه فائض أو ناقص قيمة 

_ الديون املرتتبة على عقد إجيار 167(ويف هذه احلالة يتم تصفية حساب الديون  مدة عقد اإلجيار التمويلي،

 ).إسرتجاع خسائر القيم والتموينات 78(بإعتماد اجلانب الدائن للحساب ) متويل

وبشكل عام ميكن اإلشارة إىل أنه فيما يتعلق بالتثبيتات اليت ال تعود ملكيتها قانونًا إىل املؤسسة ولكنها تناسب 

ذلك تعريف األصل املثبتة مثل األصول يف إطار عقد اإلجيار التمويلي جيب أن تكون موضوع تسجيل منفصل يف  مع

   2 .عندما يكون اإلعالم املقدم على هذا النحو ذا أمهية ومناسباً يف آن واحد 21األقسام الفرعية حلساب 

 :عقد اإليجار التمويليالمالية بخصوص  الكشوف مالحقمحتوى  .6

نص النظام احملاسيب املايل على ضرورة إرفاق معلومات إضافية مكملة لفهم حمتوى الكشوف املالية وذكر ضمن 

مكمالت إعالم ضرورية لفهم أفضل للميزانية وحساب النتائج وجدول سيولة اخلزينة وجدول تغريات رؤوس  –عنصر 

  3 :ال القرض اإلجياري وبوجه التحديد ما يليأنه يتوجب ذكر كل ما يتعلق باإللتزامات املتخذة يف جم - األموال

 طبيعة املمتلكات؛ - 

 املعاجلة احملاسبية؛ - 

    .اإلستحقاق واملبالغ - 

  

  

                                                           

  .58، ص نفس املرجع السابق 1
  .58، ص نفس املرجع السابق 2
  .39، ص نفس املرجع السابق 3
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  أصول مادية أخرى :المبحث الخامس

 .ام احملاسيب املايل يف بعض فقراتهاليت تضمنها النظيتناول هذا املبحث األصول املادية األخرى 

 .إعانةالتثبيتات المادية في شكل  .1

 .سنحاول التطرق إىل اإلعانات ذات العالقة بالتثبيتات املادية دون غريها من اإلعانات

هي عمليات حتويل موارد عمومية ) املقدمة من طرف احلكومة(اإلعانات العمومية  :مفهوم اإلعانة الحكومية 1-1

خمصصة لتعويض التكاليف اليت حتملها أو سيتحملها املستفيد من اإلعانة بفعل إمتثاله لبعض الشروط املرتبطة 

  1 .بأنشطتة ماضياً أو مستقبالً 

  2:التجهيز واإلستثمار كما عرفها بكوا اإلعانة املرتبطة بــوقد عاجل النظام احملاسيب املايل حماسبة إعانات 

  إقتناء أو إنشاء تثبيتات؛ - 

  .  جتديد أو تأجيل التنازل عن األصول - 

تكون التكلفة املقابلة لإلعانة هي اإلهتالك،  :اإلعانات الحكومية المتعلقة باألصول القابلة لإلهتالك 1-2

وبالتايل فإن اإلعانات املرتبطة باألصول القابلة لإلهتالك تدرج يف احلسابات كمنتجات حسب تناسب اإلهتالك 

  3 .احملتسب، وتظهر اإلعانات يف ميزانية املؤسسة املتعلقة باألصول كمنتوجات مؤجلة

يتم توزيعها على املدة اليت يكون فيها التثبيت : غير القابلة لإلهتالك اإلعانات الحكومية المتعلقة باألصول 1-3

غري قابل للتصرف، وإذا مل يكن هناك شرط عدم قابلية التصرف، فإن اإلعانة تسجل يف نتيجة السنة املالية على 

 4 .أعوام حسب الطريقة اخلطية 10مدى 

  

  

  

  

  

                                                           

  .13، ص 1.124السابق، الفقرة نفس املرجع  1
2
  .283، ص مرجع سبق ذكره، SCFالمحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي الجديد عالوي خلضر،   
  .13، ص 2.124نفس املرجع السابق، الفقرة  3
  .14، ص 4.124نفس املرجع السابق، الفقرة  4
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اإلعانات العمومية مبا يف ذلك اإلعانات النقدية املقيمة ال تدرج يف احلسابات : اإلدراج في الحسابات 1-4

  1 :بالقيمة احلقيقية ضمن حساب النتائج أو يف شكل أصل إال إذا توفر ضمان معقول فيما يتعلق بـــــــ

 أن املؤسسة ستمتثل للشروط امللحقة باإلعانة؛ - 

  .وبأن اإلعانات سيتم إستالمها - 

وتدرج اإلعانات يف احلسابات كمنتوج يف حساب النتائج يف سنة مالية واحدة أو عدة سنوات بنفس وترية 

  .املتعلقة ا واملفرتض أن تعوضهاالتكاليف 

 . التسجيل المحاسبي لإلعانات الحكومية 1-5

مدينة حسب طبيعة يف اجلانب الدائن مببلغ اإلعانة املكتسبة وجعل احلسابات التالية  ∗احلسابات يتم قيد هذه

  2 :اإلعانة

 :دف إىل إكتساب ممتلكات معينة أو إنشائها وتتمثل احلسابات املدينة يف :إعانات التجهيز 1- 1-5

 عندما تطابق اإلعانة حتويالً جمانياً لتثبيتات املؤسسة؛: 02الصنف  - 

 .عندما يرتتب عن اإلعانة حركة مالية) التمويالت املنتظرة( أطراف أخرى حساب: 04الصنف  - 

إعانات تستفيد منها املؤسسة لتمويل أنشطتها طويلة األجل مثل إقامة فروع يف : إعانات أخرى لإلستثمار 2- 1-5

 اخلارج، البحث عن أسواق جديدة

بنفس وترية ) العملياتية األخرى، املنتوجات 75حتت احلساب (وتدرج إعانات اإلستثمار يف احلساب كمنتوجات   

التكاليف اليت ترتبط ا واليت يفرتض أن تعوضها، وهذه التكاليف تناسب فيما خيص التثبيتات القابلة لإلهتالك مبلغ 

وميدد حساب إعانة اإلستثمار اليت متول تثبيتًا غري قابل لإلهتالك على مدى املدة اليت يكون فيها التثبيت  .اإلهتالك

                                                           

، التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرهايحدد قواعد  2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية،  1
  .14، ص 5.124مرجع سبق ذكره، الفقرة 

∗
  .وإعانات أخرى لإلستثمار 132إعانات أخرى للتجهيز و احلساب  131: احلسابني  
  .54نفس املرجع السابق، ص  2
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للتصرف وال يسجل يف خصوم امليزانية إال املبلغ الصايف لإلعانة اليت مل تسجل بعد يف جدول حساب  غري قابل

  .النتيجة

يف بعض احلاالت اإلستثنائية اليت تدفع فيها املؤسسة إىل تسديد اإلعانة  :إرجاع اإلعانات المرتبطة باألصول 1-6

ج يف احلسابات بإعتباره تغيريا يف التقدير احلسايب كما فإن هذا التسديد يدر  )يف حال عدم إمتثاهلا لشروط اإلعانة(

 1 :يلي

 تقوم املؤسسة بتسديد كل منتوج مؤجل غري مهتلك مرتبط باإلعانة؛ - 

 . فائض يف احلسابات كعبء من األعباءليدرج ا - 

 .التثبيتات المادية في شكل امتياز .2

ذا النوع من التثبيتات املادية ومها مفهوم  سنتطرف إىل أهم عنصرين نص عليهما النظام احملاسيب املايل يتعلقا

 .التثبيتات املادية يف إطار إمتياز اخلدمة العمومية وكيفية إدراجها حماسبياً 

) مانح اإلمتياز(يعرف إمتياز اخلدمة العمومية بأنه عقد مبوجبه مينح شخص عمومي  :مفهوم إمتياز الخدمة 2-1

يذ خدمة عمومية على مسؤوليته ملدة حمددة وطويلة على تنف) صاحب اإلمتياز(إىل شخص طبيعي أو معنوي 

  2 .العموم مقابل حق تقاضي أتاوى من مستعملي اخلدمة العمومية

 .في شكل إمتياز حسابات التثبيتات المادية 2-2

  3 :للتثبيتات املادية يف شكل إمتياز يف احلسابات التالية ةالرئيسي اتاحلسابميكن تصنيف أهم 

 .المادية في شكل إمتيازاألصول الثابتة  22 - 

 األراضي املمنوح إمتيازها؛ 221 - 

  عمليات ترتيب ويئة األراضي املمنوح إمتيازها؛ 222 - 

  البناءات املمنوح إمتيازها؛ 223 - 

  املمنوح إمتيازها؛) الرتكيبات(املصانع  225 - 
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 .التثبيتات العينية األخرى املمنوح إمتيازها 228 - 

 .التقييم واإلدراج في الحسابات 2-3

، فإن األصول اليت يضعها املتنازل أو املتنازل له يف اإلمتياز تسجل يف أصول عموميإطار إمتياز املرفق اليف 

ويكفل املستوى املطلوب من املرفق العمومي للطاقة اإلنتاجية اخلاصة باملنشآت  .ميزانية املؤسسة صاحب اإلمتياز

سطة مؤونات مالئمة وبصورة خاصة عن طريق مؤونات من املتنازل عنها بإستعمال اإلهتالكات أو عند اإلقتضاء بوا

    1 .أجل التحديد

ويتم اإلعرتاف باألصول املادية موضوع اإلمتياز ضمن األصول الثابتة، غري أا تكون على العموم منفصلة عن 

ويتم  .واإلعالماألصول الثابتة املادية األخرى لصاحب اإلمتياز تبعًا لبنود اإلتفاقية وذلك إلحتياجات التسيري 

  2.إستعمال حسابات خصوصية سواء على مستوى حسابات امليزانية أو جدل حسابات النتائج

وبالنسبة للتثبيتات املادية املوضوعة موضوع اإلمتياز بالنسبة ملانح اإلمتياز أو بالنسبة لصاحب اإلمتياز 

ويف حال كان  .21ملدرج يف الصنف ، وتقسم عند الضرورة حسب التفصيل ا22تدرج يف احلساب ) املمنوح له(

موضع تقسيمات تسمح بفصل التثبيتات اليت يضعها مانح اإلمتياز موضع إمتياز عن التثبيتات اليت  22احلساب 

  .وذلك ألسباب يقتضيها التسيري الداخلي يف املؤسسة ،يضعها صاحب اإلمتياز موضع إمتياز

جمانًا من قبل مانح اإلمتياز يسجل يف اجلانب الدائن ضمن  ومقابل قيمة األصول املالية املوضوعة حمل إمتياز

. "خصوم غري جارية"ويظهر يف خصوم امليزانية ضمن بند " حقوق مانح اإلمتياز" 229حساب فرعي للحساب 

" إهتالك التثبيتات املوضوعة موضع إمتياز" 282مدينًا ويقابله يف اجلانب الدائن احلساب  229ويصبح احلساب 

رصيد يتمثل يف  229متت اإلهتالكات املطبقة على هذه التثبيتات، وعند إنتهاء اإلمتياز يكون للحساب  وهذا كلما

القيمة احملاسبية الصافية للتثبيتات املوضوعة موضوع إمتياز، ويتم ترصيده عند إرجاع التثبيت إىل مانح اإلمتياز يف 

  3 ).زلمثل قيد التنا(مقابل حسابات التثبيت واإلهتالك املعنية 
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 1.بالعقارات الموظفة الخاصةالحالة  .3

  .سنقف يف هذه اجلزئية عند مفهوم العقار املوظف وكذا معايري تقييمه وإدراجه يف احلسابات

مملوكًا لتقاضي ) أرض بناية أو جزء من بناية(يشكل أي عقار موظف ملكًا عقاريًا : تعريف العقار الموظف 3-1

  :وبالتايل فهو غري موجه إىل أو تثمني رأس املال/إجيار و

 اإلستعمال يف إنتاج أو تقدمي سلع أو خدمات أو لألغراض اإلدارية؛ - 

 .البيع يف إطار النشاط العادي - 

بعد إدراج العقارات املوظفة يف احلسابات األولية بإعتبارها تثبيتاً عينياً ميكن  :التقييم واإلدراج في الحسابات 3-2

  :تقييمها حسب إحدى الطرق التالية

طريقة التكلفة بعد طرح منها جمموع اإلهتالكات وخسائر القيمة حسب الطريقة املستعملة يف اإلطار العام  - 

 للتثبيتات العينية؛

  ). طريقة القيمة احلقيقية(على أساس القيمة احلقيقية  - 

من التثبيتات أو  اإلشارة إىل أنه يتم تطبيق الطريقة املختارة على مجيع العقارات املوظفة إىل حني خروجها روجتد

ويف حال ما إذا تعذر حتديد القيمة احلقيقية حتديدًا ذا مصداقية ألي عقار موظف . إىل حني تغيري وجهة ختصيصها

طريقة القيمة احلقيقية، فإن هذا العقار يدرج يف احلسابات حسب طريقة التكلفة، وتقدم  إختارت حتوزه املؤسسة

معلومات عن ذلك يف امللحق الذي خيص وصف العقارات، واألسباب اليت جعلت طريق القيمة احلقيقية غري مطبقة 

  .ويقدم عند اإلمكان فاصل لتقدير هذه القيمة احلقيقية

خلسارة أو الفائدة الناجتة عن تغري القيمة احلقيقية للعقار املوظف ضمن النتيجة يتم اإلدراج يف احلسابات ا 

الصافية للسنة املالية اليت حصلت فيها، وجيب أن تعكس القيمة احلقيقية احلالة الواقعية للسوق عند تاريخ إقفال السنة 

  .املالية
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  :خالصة

والتفصيل إىل حماسبة األصول املادية وفقًا للنظام مت من خالل هذا الفصل مت التطرق بنوع من التعمق 

احملاسيب املايل حيث مت تناول يف هذا الصدد املعايري اليت حتكم حماسبة األصول املادية من اإلعرتاف، اإلدراج وسري 

من  احلسابات وصوًال إىل معلومات اإلعالم الضرورية، وهذا من أجل اإلملام بكل ما له عالقة مبحاسبة هذا النوع

، وذا الصدد مت جاء ا النظام احملاسيب املايل األصول يف املؤسسة اإلقتصادية يف ظل اإلصالحات احملاسبية اليت

وعرضها وكذا مدونة الرجوع يف ذلك بوجه عام إىل القرار املتعلق بقواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية 

  .2008الصادر سنة  احلسابات وقواعد سريها

نالحظ يف هذا الشأن أن النظام احملاسيب املايل قد أوىل أمهية بالغة وأعطى حيزاً  التطرق لهومن خالل ما مت 

 .مهماً ملثل هذا النوع من األصول ضمن إطاره النظري وهذا ملا هلا من أثر على نتائج وأعمال املؤسسة اإلقتصادية

احملاسيب املايل خبصوص معايري حماسبة هذا النوع من  وحىت ميكن احلكم على مدى مشولية ما نص عليه النظام

وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية  املتمثلة أساسًا مع ما مت إعتمادهاألصول كان الزمًا أن نقارنه مع املرجعية الدولية و 

)IAS/IFRS( . احملاسيب املايل  الفصل املوايل الذي يتناول حماسبة األصول املادية بني النظاموهذا ما سنتطرق له يف

  .واملعايري احملاسبية الدولية

 



  

  
  

 بينمحاسبة األصول المادية مقارنة 

ومعايير  النظام المحاسبي المالي

  المحاسبة الدولية
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  :تمهيد

متطلبات احمليط احملاسيب الدويل واملتمثل يف  بية يف اجلزائر أا مل تلباملتتبعني لإلصالحات احملاس أكثر يرى
من يرى غري هناك و  . وتطبيق املعايري احملاسبية الدوليةمن خالل تبين التوافق احملاسيب كخطوة حنو التوحيد احملاسيب

  .ذلك

العديد من املمارسات احملاسبية اليت تضمنها النظام احملاسيب املايل  فَ كتنإويرجع ذلك إىل الغموض الذي 
 خبصوص العديد من األحداث اإلقتصادية حيث أن هذه األخرية ختتلف عما هو معمول به ومعايري احملاسبية الدولية

ملايل ومعايري احملاسبة مبقاربة بني ما تضمنه النظام احملاسيب ا سنحاول القيام للوقوف على مدى التوافق واإلختالفو 
     .خبصوص معايري حماسبة األصول املادية IAS/IFRSالدولية 
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 محاسبة المخزونات والمنتجات قيد التنفيذ :المبحث األول

تضمنه النظام احملاسيب املايل خبصوص ما تالف والتباين بني خاملبحث إىل أهم معامل اإل ايف هذسيتم التطرق 
  ).املخزون IAS02(سبة املخزونات وبني ما نص عليه املعيار احملاسيب الدويل املتعلق باملخزونات معايري حما

  .نطاق المعيار .1

نطاقه كما أشار إىل  اليت يشملهاوأهم تصنيفاته  م املخزونمفهو  IAS 02تناول املعيار احملاسيب الدويل 
كما يار آخر مثل األصول البيولوجية واألنشطة الزراعية،  اإلستثناءات اليت ال يشملها بإعتبار أا تدخل ضمن جمال مع

اخلاصة باملنتوجات الزراعية كما أشار إىل احلالة ،  وقياسه تصنيفه ملفهوم املخزون ومعايرينظام احملاسيب املايل ال تطرق
اسبية الدولية اليت خبالف املعايري احمل جزئية فقطيف ضمن اإلطار املخصص ملعاجلة املخزونات واملنتجات قيد التنفيذ 

  1).الزراعة IAS41(أولت هلا معياراً خاصاً ا وهو 

    .هدف المعيار .2

وضع إرشادات وقواعد حتديد التكاليف وشروط إىل وصف املعاجلة احملاسبية و  IAS 02يهدف املعيار 
لسل منطقي ضمن اإلعرتاف والتقييم الالحق وكذا توضيح أساليب قياس تكلفة املخزون ضمن إطار ُممَنهج وفق تس

تناوله معايري حماسبة املخزونات فنجد أن الطرح  دبينما لو مت الرجوع إىل ما تضمنه النظام احملاسيب املايل عن. املعيار
لإلملام بكل اجلوانب املتعلقة مبحاسبة هذا الصنف  جمموعة كبرية من النصوص القانونيةي جاء به حيتاج إىل تصفح الذ

ا واإلملام ا هز املعايري احملاسبية الدولية حيث أا تتناول مواضيع حمددة مما يسهل فهممن األصول، وهذا ما ميي
  .بشكل سهل

  .مصطلحات المعيار .3

حات ذات العالقة مبحاسبة املخزون كتعريفات جمموعة من املصطل IAS2تضمن املعيار احملاسيب الدويل 
التطرق  عندلنظام احملاسيب املايل ذلك وإمنا قام بتعريفها إجرائية قبل اخلوض يف مضمون املعيار، بينما مل يتضمن ا

أي مل يتم التطرق إىل مفهوم صايف القيمة البيعية مثال فقط عند التطرق للعناصر ذات  ،للعناصر ذات العالقة ا
القيمة  طلحاستعمل النظام احملاسيب املايل مصطلح القيمة احلقيقية كمرادف ملصكما ). التقييم الالحق(العالقة ا 

وهنا ميكن التساؤل حول مدى إمكانية املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية  .IAS 02 احملاسيب الدويل لمعياروفقاً ل العادلة
بإعتبار أن هناك بعض املخزونات اليت قد ال تتوفر على أسواق متتاز  .حتديد القيمة العادلة لكل أصناف املخزونات؟

  . باملنافسة الكاملة

                                                           
1 http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias2. Consulté le 20/04/2015 a 13:16.  
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 .زونتكلفة المخ .4

للبيع ووضعه يف  اً جاهز كاليف املنفقة حىت يصبح املخزون الت جمموع منتتكون تكلفة املخزون بشكل عام 
 :حالته ومكانه احلاليني، لذلك فإن البنود اليت تدخل يف حساب تكلفة املخزون تتضمن جمموع العناصر التالية

 .تكاليف الشراء وتوصيل المخزون للمؤسسة 4-1

مثن الشراء مطروحًا منه أية خصومات أو  IAS 02حسب املعيار احملاسيب الدويل الشراء  ةتتضمن تكلف
 1.مردودات مضافاً إليه الرسوم اجلمركية والضرائب غري املسرتدة ومصارف النقل والتحميل وأية مصاريف أخرى مباشرة

يات املتعلقة بصنف املخزونات ولكن وقد تضمن النظام احملاسيب املايل نفس املعاجلة احملاسبية ملثل هذا النوع من العمل
  .IAS 02ل مما جاء به املعيار احملاسيب الدويل يبأقل تفص

 .تكاليف تحويل المواد الخام إلى سلع جاهزة 4-2

على أنواع وطرق قياس التكاليف هلذا النوع من املنتجات مثل  IAS 02املعيار احملاسيب الدويل  نص
إىل أنه يتم حتميل التكاليف غري املباشرة الثابتة بناء على الطاقة اإلنتاجية التكاليف املباشرة وغري املباشرة وأشار 

رة فإن الفرق حيمل ويف الفرتات اليت يقل فيها اإلنتاج الفعلي عن الطاقة اإلنتاجية العادية املقد. ∗العادية للمؤسسة
بالنسبة للنظام احملاسيب املايل  2.نتجة، ويف احلالة املعاكسة يعامل الفرق كتخفيض لتكلفة الوحدات املللفرتة كمصروف

جلزائر هل ميكن للمؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية تقدير اوبالنسبة حلالة فلم يـَُفصل بقدر كايف خبصوص هذه اجلزئية، 
 ، وإن تضمن النظام احملاسيبإىل هذا النوع من التقدير يشرفالنظام احملاسيب املايل مل . الطاقة اإلنتاجية العادية هلا ؟

ولذلك ميكن القول بأن سبب عدم . املايل ذلك فهل ميكن أن تقبل اإلدارة الضريبية مبثل هذا النوع من املصاريف؟
مشكل (اإلعرتاف مبثل هذا النوع من املصاريف ضمن اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل سببه ما هو عملي 

وقد  .ال يعرتف مبثل هذه املصاريف قد الرسوم املماثلة الذيوما هو قانوين مثل قانون الضرائب املباشرة و ) التقدير
  .بصفة عامة) باشرة وغري املباشرةالتكاليف امل(أشار النظام احملاسيب املايل لطرق القياس اآلنف ذكرها 

  

  

  

                                                           
1 Christel DECOCK, GOOD Franck DOSNE, Op. cit, P102. 

  .  نتاجية العاديةحتسب الطاقة العادية للمؤسسة كمتوسط لإلنتاج املتوقع لعدد من الفرتات ويتم اإلعتماد على اإلنتاج الفعلي إذا كان قريب من الطاقة اإل ∗ 
  .589، ص مرجع سبق ذكرهمجعة محيدات،   2
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 IAS(وميكن الوقوف على أهم اإلختالفات بني ما تضمنه النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب الدويل 
  :تامة الصنع يف اجلدول املوايلخبصوص حماسبة املنتجات ) 02

  أهم اإلختالفات بين النظام المحاسبي المالي والمعيار المحاسبي الدولي): 1.5(الجدول رقم 

  )IAS 02 (بخصوص محاسبة المنتجات تامة الصنع.   

  )SCF(النظام احملاسيب املايل  (IAS 02)املعيار احملاسيب الدويل   التعيني

 IAS(تطرق املعيار احملاسيب الدويل   حالة وجود عدة منتجات
نتج من منتجات تَ  ةإىل حالة وجود عد )02

عملية إنتاج واحدة أي أن تكاليف اإلنتاج ال 
ميكن فصلها بشكل واضح لكل منتج، يف هذه 
احلالة يتم توزيع التكاليف على املنتجات بطريقة 

يع من منطقية ويتوجب اإلنتظام يف عملية التوز 
إستخدام أسلوب القيمة البيعية ب. فرتة ألخرى

  1.املقدرة لكل منتج كأساس للتوزيع

هذا  يعاجل النظام احملاسيب املايل مل
بتوزيع النوع من احلاالت اخلاصة 

تكاليف اإلنتاج اليت ال ميكن فصلها 
كما أنه ليس . بشكل واضح

بالسهولة مبكان إستخدام أسلوب 
يف اجلزائر   القيمة البيعية املقدرة

كأساس للتوزيع وملختلف منتجات 
املؤسسة اإلقتصادية يف حال واجهتها 

  .اخلاصة هذه احلالة

 IAS(عرض املعيار احملاسيب الدويل   حالة وجود منتجات ثانوية
حالة وجود منتجات ثانوية ذات أمهية  )02

نسبية متدنية، حيث يتم تقدير القيمة القابلة 
يتم طرح تلك القيمة للتحصيل هلذه املنتجات و 

لتحديد تكلفة  من تكلفة املنتجات الرئيسية
   2.هذه األخرية

  

من دون شك يوجد هذا النوع من 
املنتجات يف املؤسسات اإلقتصادية 
اجلزائرية إال أن النظام احملاسيب املايل 

حيدد املعاجلة احملاسبية املتعلقة ذا مل 
وقد تتضمن . النوع من املنتجات

ت اخلاصة مثل الطلبات بعض املنتجا
اخلاصة تكاليف أخرى تدخل ضمن 

واليت مل يشر . تكلفة هذه األخرية
عاجلة حماسبية ملالنظام احملاسيب املايل 

  .خاصة ا  معينة

  ).SCF(والنظام احملاسيب املايل  (IAS 02)من إعداد الطالب بناءاً على نصوص املعيار احملاسيب الدويل  :المصدر

                                                           
1 Smail BACHIR, Op. cit, P 118. 
2 Idem, P118. 
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  .الخدمية المؤسساتفي  المخزونتكاليف  4-3

تتكون بشكل أساسي هلذا النوع من املؤسسات  املخزون تكلفةعلى أن  IAS 02نص املعيار احملاسيب الدويل 

مبا يف ذلك موظفي اإلشراف ، العاملني مباشرة يف تقدمي اخلدمة من اليد العاملة والتكاليف األخرى للموظفني

وقد أشار   1.كما تتضمن املصاريف األخرى إلجناز اخلدمة مثل املواصالت، ةاملباشرة املتعلقة باخلدم واملصاريف غري

املخزونات يف إطار عملية تقدمي اخلدمات هي تكلفة اخلدمات ...-النظام احملاسيب املايل إىل تكلفة املخزونات فقط بـ 

التكاليف اليت ميكن أن تدرج  دون أن يبني ما هي 2.- ...اليت مل تقم املؤسسة بعد بإحتساب املنتوجات املناسبة هلا

 .IAS 02وما هي التكاليف غري القابلة لإلدراج بوضوح وتفصيل كايف بالطرح الذي جاء به املعيار احملاسيب الدويل 

 .البيولوجية األصولحصاده من  تمالذي  الزراعيتكلفة المنتج  4-4

خالل تطرقه حملاسبة املخزونات ونص على ضرورة أشار النظام احملاسيب املايل إىل احلالة اخلاصة باملنتوجات الزراعية 

، وهذا )العادلة(تقييم املنتوجات الزراعية عند إدراجها األويل يف احلسابات وعند كل تاريخ إقفال بقيمتها احلقيقية 

  .IAS 02طبقاً ملا نص عليه املعيار احملاسيب الدويل 

يف . الزراعية يف اجلزائر؟ ملنتجاتكل ال) العادلة(يقية حتديد القيمة احلق والسؤال الذي ميكن أن يطرح هو هل ميكن

كما أن معايري احملاسبة . ظل عدم توفر سوق تليب شروط ومتطلبات القيمة العادلة وخاصة هلذا النوع من املنتجات

نما بي وهذا نظرًا خلصوصيتها ،الزراعة IAS 41يتمثل يف  اً خاص اً ت هلذا النوع من األنشطة معيار صالدولية قد خص

ورمبا يعود ذلك إىل عدم  .أشار النظام احملاسيب املايل لتقييم منتجات األنشطة الزراعية فقط واليت مت ذكرها آنفاً 

  . اإلهتمام مبثل هذه األنشطة يف املرحلة الراهنة

  

  

  

  

                                                           
1 Bernard RAFFOUFNIER, Op. cit, P49. 

، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها 2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية،  2
  .13مرجع سبق ذكره، ص  2.123ة الفقر 
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 ).صيغ التكلفة(أساليب وطرق قياس تكلفة المخزون  .5

  1:يب لقياس تكلفة املخزون تتمثل يفثالثة أسال IAS 02املعيار احملاسيب الدويل  اعتمد

 التكلفة الفعلية، وهي األساس يف قياس تكلفة املخزون؛ - 
 .أو طريقة التجزئة ∗أجاز املعيار إستخدام التكاليف املعيارية - 

  .الطريقتني األخريتني على أن تعطيا نتائج قريبة من أسلوب التكلفة الفعلية استخداموإشرتط املعيار 

بشرط أن يتم . أو التكاليف املعيارية فقط) الفعلية(احملاسيب املايل طريقة التكلفة احلقيقية  بينما إعتمد النظام
نالحظ أن النظام احملاسيب املايل مل ُيشر لطريقة التجزئة وبالتايل  2.مراجعة هذه األخرية بإنتظام تبعاً للتكاليف احلقيقية

وبالتايل . وجد لديها عدد كبري من أصناف املنتجاتاملؤسسات اإلقتصاية اليت يبعض واليت من دون شك ختدم 
نالحظ أن هذه الطريقة قد ال تستخدم من بعض املؤسسات بالرغم من وجود عدة خطوط لإلنتاج بإعتبار أنه ال 

  .يوجد إلزام قانوين بإستعماهلا مما قد يؤثر على القياس املوثوق لتكلفة مثل هذا النوع من املنتجات

التكلفة الفعلية، التكلفة (قد تضمن مفاهيم ملصطلحات التكلفة  IAS 02اسيب الدويل كما أن املعيار احمل
 ةبينما مل يشر النظام احملاسيب املايل إىل مفهوم أي من هذه املصطلحات بالرغم من أا مستخدم) إخل...املعيارية

على داللة هذه املصطلحات سواء ضمنياً، مما قد يؤدي إىل فتح اال حنو اإلجتهاد والذي من دون شك قد يؤثر 
  . من معد املعلومات املالية أو مستخدمها

 .طرق تقييم المخرجات من المخزون .6

طريقة الوارد أوًال صادر أوًال أو طريقة املتوسط املرجح نص عليهما املعيار مها هناك طريقتان على العموم 
 نصوص النظام احملاسيب املايل نالحظ أن هذا وبالرجوع إىل .من املخزونات) املخرجات(لتحديد تكلفة املصروف 

من ) املخرجات(األخري قد تضمن طريقة الوارد أوًال صادر أوًال أو طريقة املتوسط املرجح  لتحديد تكلفة املصروف 
    3.املخزونات

                                                           

  .71ص  ،مرجع سبق ذكرهمجعة محيدات، حممود أبو نصار،   1
  .وفقاً هلذ الطريقة حتدد التكاليف مسبقاً وهذا بناء على تقديرات ملستلزمات اإلنتاج وظروف املؤسسة  ∗
، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها 2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية،  2

  .13مرجع سبق ذكره، ص  2.123ة الفقر 
، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها 2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية،  3

  .13مرجع سبق ذكره، ص  6.123ة الفقر 
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ضرورة إستخدام نفس األسلوب وطريقة حتديد املخزون لكل  IAS 02كما يتطلب املعيار احملاسيب الدويل 
ويف احلالة املعاكسة ميكن إستخدام طرق خمتلفة وبالنسبة  1موعة متشاة من املخزون يف طبيعتها وجمال إستخدامها،جم

هلذه اجلزئية مل يشرتط النظام احملاسيب املايل ذلك مما قد يؤدي إىل إستعمال عدة طرق لتحديد التكلفة لبنود املخزون 
   .املتجانسة

 .)بعد اإلعتراف األولي(الالحق لبند المخزون  القياس .7

تقييم املخزون بالتكلفة أو صايف القيمة البيعية القابلة للتحقق  IAS 02يتطلب املعيار احملاسيب الدويل 
توضيح وهذا ما مل يفصل فيه النظام احملاسيب املايل بقدر كايف وميكن  2 .أيهما أقل بتفصيل أكثر حسب كل حالة

  :ما يليذلك في
على ضرورة عدم ختفيض قيمة املواد اخلام أو املهمالت اليت تدخل يف  IAS 02الدويل نص املعيار احملاسيب 

ويف حال  . إذا كان من املتوقع أن سعر بيع السلعة اجلاهزة سيكون بالتكلفة أو أعلى من التكلفة. إنتاج سلعة ما
فيض قيمة خمزون املواد اخلام تكلفة البضاعة ستتجاوز صايف القيمة القابلة للتحقيق فيتم يف هذه احلالة خت تكان

   3.بالفرق
وميكن التساؤل  .جند أنه عند تناوله التقييم الالحق مل يفصل يف هذه احلالةبالرجوع للنظام احملاسيب املايل و 

بالرغم من عدم إنتاجها بناء على تكلفة . حول إمكانية التقدير املوثوق للسعر الصايف لبيع املنتجات يف اجلزائر ؟
وهل . ؟وهل ميكن للمؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية تقدير سعر البيع الصايف لكل منتجاا. ستخدمة فيهااملواد امل

كل هذه التساؤالت تشكل   .السوق اجلزائرية يف حساب سعر البيع الصايف ملنتج ما ؟ ميكن اإلعتماد على أسعار
أن تتم إعادة تقييم املواد اخلام إذا كانت هذه  حتديًا بالنسبة للمؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية كما أنه من الضروري

القيم ميكن أن تؤثر على تكلفة املنتجات تامة الصنع مما يؤدي إىل تقييم موثوق وإنتاج معلومات مالية متتاز 
  . بالشفافية واملصداقية

ت فقط تكمن إشكالية تطبيق هذه الطريقة على بعض املنتجات اليت قد يتم إنتاجها من بعض املؤسساكما 
إلحتكارها السوق احمللي مثًال، كما أن مشكلة التقدير احملاسيب يف أي موضع كان ترجع إىل اخلربة واملمارسة 

  .امليدانية الكافية وهو ما تفتقده كوادر أغلب املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية
ر، وكذا التكاليف وجتدر اإلشارة إىل أن حساب صايف القيمة البيعية يكون على أساس سعر البيع املقد

لذلك من الضروري أن حتدد أسس التقدير الواجب . وبالتايل ميكن التساؤل عن أساس التقدير؟. املقدرة للبيع
  .إعتمادها خاصة لبعض أصناف املخزونات

                                                           
  .72ص  رجع سبق ذكره، مجعة محيدات، حممود أبو نصار، م  1
  .217ص رجع سبق ذكره، عالوي، مخلضر   2

3 Smail BACHIR, Op. cit, P 124. 
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، وميكن ةتقييم بنود املخزون كًال على حد على ضرورة أن يتم )IAS 02(كما نص املعيار احملاسيب الدويل 
النظام احملاسيب  كما نص على ذلكاألصناف املتجانسة أو تلك املوجهة لنفس اإلستعمال كبند واحد،   تقييم تلك

  .املايل
 IAS(باإلضافة إىل ما سبق ميكن حصر أهم اإلختالفات بني النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب الدويل 

  :خبصوص هذه اجلزئية يف اجلدول املوايل) 02

أهم اإلختالفات بين النظام المحاسبي المالي والمعيار المحاسبي الدولي ): 2.5(الجدول رقم 

(IAS 02) بخصوص القياس الالحق.  

  )SCF(النظام احملاسيب املايل  (IAS 02)املعيار احملاسيب الدويل   التعيني

إعادة تقييم 
  املخزون 

حالة  IAS 02تناول املعيار احملاسيب الدويل 
يم بصايف القيمة القابلة للتحقيق اإلحتفاظ باملخزون املق

حيث يتم إعادة تقييم هذا . لنهاية الفرتة املالية املوالية
املخزون ويف حالة إرتفاع القيمة القابلة للتحقيق عن قيمة 
املخزون يف الفرتة السابقة فيتم اإلعرتاف بالزيادة ويتم 

   1.زيادة قيمة املخزون إىل القيمة القابلة للتحقيق اجلديدة

يتطرق له النظام احملاسيب  مل
املايل فقد إقتصر على حالة تسجيل 
أية خسائر يف قيمة املخزون واليت 

  .تدرج كعبء يف حساب النتيجة

  

حالة تقييم 
البضاعة املتعاقد 

  على بيعها

حالة وجود بضاعة متعاقد على بيعها ألطراف يف 
خارجية يتم اإلعتماد على أسعار التعاقد لتطبيق مبدأ 

 تة أو صايف القيمة القابلة للتحقيق، أما إذا كانالتكلف
الكمية املتعاقد على بيعها تزيد عن كمية املخزون لدى 
املؤسسة، فيتم معاجلة هذه احلالة حسب معيار احملاسبة 

املخصصات واإللتزامات واألصول  IAS 37(الدويل 
   2 ).احملتملة

نالحظ أن النظام احملاسيب 
لة، وإمنا جاء املايل مل يعاجل هذه احلا

طرحه بصفة عامة دون التفصيل يف 
بالرغم من  هذه احلالة اخلاصة

  3.أمهيتها

  ).SCF(والنظام احملاسيب املايل  (IAS 16)من إعداد الطالب بناءاً على نصوص املعيار احملاسيب الدويل  :المصدر

  

  

                                                           

  .73، ص مرجع سبق ذكرهمجعة محيدات، حممود أبو نصار،   1
  .73ص نفس املرجع السابق،  2
  .73، ص نفس املرجع السابق  3
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 .تحميل المخزون على قائمة الدخل .8

حتميل أي ختفيض نتج عن إخنفاض يف القيمة أو أية خسائر يف  إىل IAS 02نص املعيار احملاسيب الدويل 
املخزون كمصروف يف نفس الفرتة اليت حدث فيها هذا اإلخنفاض أو حتققت فيها هذه اخلسائر، وأضاف إىل 
ذلك حالة عكس أي ختفيض والذي ينشأ عن زيادة يف صايف القيمة القابلة للتحقيق فيجب اإلعرتاف به  

حيث مل يشر النظام احملاسيب املايل إىل املعاجلة احملاسبية عند  1،يف الفرتات الالحقة فة املبيعاتكتخفيض ملبلغ تكل
وأوجب بذلك املعيار .  يف القيمة بالنسبة لبند املخزونات اخنفاضإرتفاع القيمة القابلة للتحقيق واليت سبقها 

IAS 02  ا كمكاسب عن طريق أن تعاجل زيادة قيمة املخزون القابلة للتحقيق يف فرتة الحقة باإلعرتاف
وهل ميكن لإلدارة الضريبية . ذلكاملايل ختفيض تكلفة البضاعة املباعة، يف حني مل يشرتط النظام احملاسيب 

لذلك من الضروري أن يتم معاجلة هذه اجلزئية واليت من شأا أن تؤثر على . اإلعرتاف مبثل هذه التخفيضات؟
صنف من األصول من خالل تبين ما نص عليه هذا املعيار باإلضافة إىل تكييف القواعد تقييم خمتلف بنود هذا ال

تدخل يف إطار مبدأ  )IAS 02(اجلبائية، بإعتبار أن املعاجلة احملاسبية املقرتحة من خالل املعيار احملاسيب الدويل 
 .  تغليب الواقع اإلقتصادي على املظهر القانوين

 . لمخزونالمحاسبة عن ا) أنظمة(طرق  .9

وطريقة اجلرد الدوري ) الدائم(هناك طريقتان أساسيتان للمحاسبة عن املخزونات مها طريقة اجلرد املستمر 
، يتم من خالهلما إثبات مشرتيات ومبيعات املؤسسة خالل فرتة معينة، فالطريقة األوىل تتطلب )املتناوب(

ت وبالتايل فيتم احلصول على الرصيد يف كل عملية التسجيل املستمر لعمليات اإلدخال أو اإلخراج من املخزونا
شراء أو إستعمال، أما طريقة اجلرد الدوري فال تتطلب مثل هذا التسجيل املستمر للتغريات يف املخزون أي عدم 

ويتم يف آخر . إدخال أو إخراج املخزونات، إال كمشرتيات أو مبيعات أي بقيمتها املالية فقطتسجيل عمليات 
وقد إعتمد النظام احملاسيب املايل الطريقتان السابقتان يف حماسبة  .ية حتديد خمزون آخر مدة مبعاينتهالسنة املال

  .IAS 02حيث مت النص عليهما من طرف املعيار احملاسيب الدويل  .املخزونات يف املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية
 .التسجيل المحاسبي وسير الحسابات .10

هي معايري عامة وذات خلفية إجنلكسونية فهي مل حتدد حسابات معينة لتسجيل معايري احملاسبة الدولية  نإ
العمليات احملاسبية بشكل عام، وإمنا إعتمدت املعايري على شرح األحداث اإلقتصادية وتوضيح طبيعتها دون اإللزام 

بار أن أرقام احلسابات مبدونة حماسبية معينة وتركت لكل دولة احلرية يف وضع مدونة احلسابات اخلاصة ا، وبإعت
غاية لتسهيل عملية التسجيل احملاسيب، كما أن اخللفية احملاسبية اجلزائرية  تتشكل يف حد ذاا وسيلة وليس

املتمثلة يف املخطط احملاسيب العام الفرنكفونية قد مزجت بني معايري احملاسبة الدولية ومدونة احلسابات الفرنسية 

                                                           

  .74، ص مرجع سبق ذكرهمجعة محيدات،   1
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)PCG (لذلك فجوهر املعيار احملاسيب الدويل هو  .الكثري من حساباته حملاسيب املايل يفواليت تضمنها النظام ا
 .توضيح طبيعة األحداث اإلقتصادية وكيفية اإلعرتاف ا

 .متطلبات اإلفصاح .11

ضرورة اإلفصاح على جمموعة من العناصر املهمة مثل السياسات  IAS 02يتطلب املعيار احملاسيب الدويل 
يف قياس املخزون، القيمة الدفرتية املسجلة للمخزون املرهون كضمان إللتزامات املؤسسة، وكل  احملاسبية املستخدمة

وقد أشار النظام احملاسيب املايل ألغلب هذه العناصر نظرًا ألمهيتها ضمن . ما له عالقة خبسائر قيمة املخزون
حمتوى القوائم املالية من طرف  مالحق املؤسسة ودورها يف رفع مستوى اإلفصاح احملاسيب وزيادة تسهيل فهم

، IAS 02لكن دون أن يشمل كل املعلومات اليت نص عليها املعيار احملاسيب الدويل . خمتلف مستخدميها
وبالتايل يبقى املعيار أكثر مشوًال مما نص عليه النظام احملاسيب املايل خبصوص معايري حماسبة صنف املخزونات 

  . بشكل عام
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  محاسبة التثبيتات المادية :بحث الثانيالم

املمتلكات، املصانع واملعدات، حيث يبني هذا املعيار كيفية حماسبة  IAS 16تناول املعيار احملاسيب الدويل 
هذا النوع من األصول وعند وجود إضافات عليها ويف حالة مبادلتها أو اإلستغناء عنها وكذا كيفية إهتالكها 

  .عمليات املتعلقة اعنها وكل الواإلفصاح 

وسنتناول من خالل هذا املبحث حماسبة التثبيتات املادية بني النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب الدويل 
IAS16.  

 .نطاق المعيارهدف و  .1

واملتعلق باألصول املادية املستخدمة يف إنتاج البضائع أو توريدها أو تلك  اً حمدد يشمل نطاق املعيار جماالً 
أصوًال أخرى مثل األصول البيولوجية املستخدمة يف قطاع  استثىنستخدمة من طرف اإلدارة أو لغرض تأجريها، وقد امل

  5IFRS . 1عيار اإلبالغ املايل الدويل رقم األصول غري املتداولة احملتفظ ا للبيع مبوجب م) 41املعيار (الزراعة 

د تناوله األصول املادية الثابتة واملتمثلة حسب املعيار احملاسيب تطرق النظام احملاسيب املايل لنفس النطاق عن   
يف املمتلكات، املصانع واملعدات، وقد إستثىن هذا األخري بعض األصول املذكورة آنفاً، بينما أشار  IAS 16الدويل 

، والعقارات ا فقطول عنصر التقييم املتعلق األصول البيولوجية وتنامثل خاصة حاالت النظام احملاسيب املايل يف 
  .املوظفة وسيأيت التفصيل فيها الحقاً 

ونالحظ أن املعايري احملاسبية الدولية عاجلت هذه األصول ضمن معيار حماسيب دويل مستقل مشل كل ما 
 IAS 41 نيالدولي احملاسبني ينيتعلق مبحاسبة هذه األخرية من اإلعرتاف إىل اإلفصاح وذلك ضمن املعيار 

دف هذا املعيار إىل توضيح معايري حماسبة املمتلكات، املصانع واملعدات من حيث القياس كما يه. IAS40و
  وشروط اإلدراج وصوًال إىل التقييم الالحق ومتطلبات اإلفصاح 

  .مصطلحات المعيار .2

إىل أهم املصطلحات املستخدمة ضمن إطاره حيث تناول أهم املصطلحات  IAS 16تطرق هدف املعيار 
يفات إجرائية قبل اخلوض يف مضمون املعيار، بينما تضمن النظام احملاسيب املايل بعض مفاهيم هذه كتعر   ةاملستخدم

هذا باإلضافة إىل وجود بعض اإلختالفات يف تسمية بعض  ،املصطلحات عند التطرق هلا أو ضمن ملحقه
نفس الداللة للقيمة العادلة  املصطلحات ذات نفس الداللة مثل القيمة احلقيقية ضمن النظام احملاسيب املايل حتمل

  .IAS 16ضمن املعيار احملاسيب الدويل 
                                                           

1 Bruno Colmant et autre, Op.cit, P 131 
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العمر وتوجد بعض املصطلحات املختلفة متامًا أو حتمل دالالت خمتلفة ونذكر على سبيل املثال ال احلصر 
صول عليها أو عدد الوحدات املنتظر احل ستخدم األصل خالهلايالفرتة اليت من املتوقع أن  " 1 واملقصود به اإلنتاجي

وقد إستخدم النظام احملاسيب املايل مصطلح مدة احلياة اإلقتصادية لنفس داللة مصطلح العمر ". هاستخداممن 
ومصطلح القيمة احملاسبية كمرادف ملصطلح املبلغ كما نص على القيمة احلقيقية كمرادف للقيمة العادلة . اإلنتاجي

سيب الدويل، وأطلق النظام احملاسيب املايل على األصول املادية الثابتة ضمن املعيار احملااملرحل أو القيمة الدفرتية 
  ."املمتلكات، املصانع واملعدات"ة بينما أطلقت عليها معايري احملاسبة الدولي" التثبيتات العينية"

وبصفة عامة عند التطرق ملضمون املعيار احملاسيب الدويل جند أنه إستعمل عدة ألفاظ أو مصطلحات ختتلف 
وبالتايل هناك ضرورة لتغيري هذه املصطلحات  ،عن تلك اليت إستخدمها النظام احملاسيب املايل مثل الكيان واملنشأة

وتكييفها ومتطلبات معايري احملاسبة الدولية خاصة تلك اليت هلا نفس الداللة وهذا خدمة لتحقيق متطلبات التوافق 
  .ختالفوالتخفيف من معامل التباين واإل احملاسيب الدويل

  .اإلعتراف باألصل .3

باألصل ضمن أصول املؤسسة وهو توقع تدفق منافع  لالعرتافتضمن املعيار احملاسيب الدويل شرطني أساسني 
نص النظام احملاسيب املايل على هذين وقد  2.والقياس املوثوق لتكلفة األصل استخدامهإقتصادية للمؤسسة نتيجة 

  .باألصل لالعرتافالشرطني 

والنظام احملاسيب املايل إىل حماسبة أجزاء األصل الواحد بشكل ) IAS16(ن املعيار احملاسيب  م أشار كل
والسؤال الذي يطرح هل ميكن تقدير  3.مستقل يف حالة كان باإلمكان تقدير املنفعة املستقبلية هلا بشكل موثوق

 ∗خاصة تلك اليت تستجيب لشروط التجزئة  ؟للمؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية لو املنفعة املستقبلية لكافة أجزاء األص
  . لذلك من الضروري حتديد طريقة مرجعية لتحديد منفعة أجزاء األصل اليت متتاز خبصوصية معينة

كشرط لإلعرتاف باألصل بينما إستعمل    ∗كما نص النظام احملاسيب املايل على ضرورة التقييم بصورة صادقة
ح املوثوقية فهل حيمل املصطلحان نفس الداللة؟ لذلك من الضروري ضبط مصطل )IAS16(املعيار احملاسيب الدويل 

  .هاماملصطلحات وتوحيد دالالا دف عدم التعارض عند استخدا

                                                           
1 Smail BACHIR, Op. cit, P 20. 
2 Christel DECOCK, GOOD Franck DOSNE, Op. cit, P70. 
3 Michel Lozato, Pascal Nicolle, Op. cit, P 11.     

  .   وتتمثل الشروط يف األمهية النسبية هلذه األجزاء مقارنة بإمجايل تكلفة األصل، عمر إنتاجي خيتلف عن باقي أجزاء األصل  ∗
∗
  .اهلدف الذي تستوفيه الكشوف املالية للمؤسسة، من حيث طبيعتها ونوعيتها ويف ظل إحرتام قواعد احملاسبة: ادقةالصورة الص  
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ة ية التثبيتات املادم احملاسيب املايل على ضرورة جتزئوالنظا )IAS16( وقد نص كل من املعيار احملاسيب الدويل
قد نص على ضرورة أن ال تتعدى  )IAS16(تلفة إال أن املعيار احملاسيب الدويل يف حال كانت هلا أعمال إنتاجية خم

  .بينما مل يشرتط النظام احملاسيب املايل ذلك 1،أعمار هذه األجزاء العمر اإلنتاجي لألصل املتعلق ا

ة مستقبلية اإلعرتاف بتكلفة األصول اليت تدر منافع إقتصادي )IAS16(كما إشرتط املعيار احملاسيب الدويل 
ضمن تكلفة أصول أخرى بشرط أن ال تتعدى القيمة الدفرتية لألصل قيمته القابلة ) معدات األمان مثالً (غري مباشرة 

حيث أشار النظام احملاسيب املايل إىل هذه احلالة بينما مل يشرتط ما اشرتطه املعيار احملاسيب الدويل  2.لإلسرتداد
)IAS16(  ذا النو ع من األصولخبصوص اإلعرتاف.  

 . قياس تكلفة الممتلكات، التجهيزات والمعدات .4

نفس شروط اإلعرتاف املتعلقة  )IAS 16(تضمن كل من النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب الدويل 
الدويل إىل ضرورة تطبيق املعيار احملاسيب  )IAS 16(أو اإلنتاج، بينما أشار املعيار  طريق الشراءباألصول املقتناة عن 

)IAS 02(  واليت مت تكبدها فيه  - الذي يوجد فيه األصل -على تكاليف اإللتزامات لتفكيك وإزالة وإسرتداد املوقع
وهنا مل ُيشر النظام احملاسيب املايل إىل  3 .خالل فرتة حمددة نتيجة استخدام األصل إلنتاج خمزونات خالل تلك الفرتة

  .هذه احلالة اخلاصة

حالة إمتالك أصول غري متداولة عن طريق التبادل وذلك عن ) IAS 16(اسيب الدويل وتضمن املعيار احمل
  4 :طريق أصول مشاة أو غري مشاة فإن تكلفة األصل تسجل بالقيمة العادلة بإستثناء احلالتني التاليتني

 إذا كانت عملية املبادلة تفتقر يف جوهرها إىل األسس التجارية العادية للمبادلة؛ - 
 .كان غري ممكن حتديد القيمة العادلة ألي من األصل املتنازل عنه واألصل املستلم بشكل موثوقإذا   - 

ويف حالة حتقق هاتني احلالتني يتم اإلعرتاف بقيمة األصل املستلم بناًء على القيمة الدفرتية لألصل املتنازل 
  .   عنه

ألصول غري املماثلة بالقيمة احلقيقية لألصول أشار النظام احملاسيب املايل إىل هذه احلالة ونص على تسجيل ا
املستلمة، وتسجيل األصول املماثلة بالقيمة احملاسبية لألصول املقدمة للتبادل فقط، وبالتايل فالنظام احملاسيب املايل مل 

فهل ميكن . يشرتط ضرورة األسس التجارية العادية، وإمكانية حتديد القيمة العادية لألصول املتنازل عنها واملستلمة
وهل ميكن حتديد القيمة العادلة لكل أنواع األصول . حتديد القيمة العادلة للتثبيتات املادية بشكل موثوق يف اجلزائر ؟

                                                           
1 Bruno et autre, Op. cit, P 87.  

  . 84، ص مرجع سبق ذكرهغامن شطاط،   2
  .    749، ص مرجع سبق ذكرهامع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني،   3
  .97، ص مرجع سبق ذكره، 2ج ف،شعيب شنو   4
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لذلك هناك إشكالية يف معاجلة مثل هذه العمليات واليت من شأا أن تؤثر وبدون شك . ؟يف إطار عملية التبادل
ذلك جيب حتديد التثبيتات اليت هلا أسواق متتاز بشروط املنافسة العادلة من جهة ، لا املايلعلى نتائج املؤسسة ومركزه

  .   وحتديد أسس التقييم ألنواع األصول األخرى اليت تفتقد ملثل هذه األنواع من األسواق من جهة أخرى

ستلمة كإسهام حالة األصول امل )IAS 16(وأضاف النظام احملاسيب املايل عالوة على املعيار احملاسيب الدويل 
   .ة يف تاريخ دخوهلا ذمة املؤسسةي، واملمتلكات املكتسبة جماناً بالقيمة احلقيق)بقيمة املسامهة(بقيمة اإلسهام 

  .اإلعتراف بالنفقات الالحقة بالتثبيتات .5

دية نص النظام احملاسيب املايل على ضرورة اإلعرتاف بالنفقات الالحقة إذا أدت إىل الرفع من املنافع اإلقتصا
نفس الشرط وأضاف إىل ذلك شرطًا آخر يتمثل يف  )IAS 16(املستقبلية لألصل، وتضمن املعيار احملاسيب الدويل 

  1.عدم جتاوز القيمة الدفرتية لألصل قيمته اإلسرتدادية، وهو ما مل ينص عليه النظام احملاسيب املايل

 ).ولي لألصلبعد اإلعتراف األ(القياس الالحق  .6

لكات، بإستخدام أحد النموذجني التاليني للقياس الالحق للممت) IAS 16(اسيب الدويل مسح املعيار احمل
  :ذين النموذجني يف اآليتيتمثل ه. املصانع واملعدات

 2 .يتم مبوجبه تسجيل األصل بتكلفته مطروحاً منه اإلهتالك املرتاكم وأية خسائر يف القيمةو  منوذج التكلفة - 
سجل األصل بقيمته العادلة يف تاريخ إعادة التقييم مطروحاً منه اإلهتالك املرتاكم ه توجبمب ويتم منوذج إعادة التقييم - 

ويشرتط إستخدام هذا النموذج أن يكون باإلمكان قياس القيمة العادلة . خالل الفرتات التالية إلعادة التقييم
 3 .لألصل بشكل موثوق

دات القيمة السوقية هلا بتاريخ إعادة التقييم واليت تكون ومتثل القيمة العادلة لبنود املمتلكات، املصانع واملع
مبنية على أدلة معتمدة على السوق وحتدد من خالل مقيم مهين حمرتف، ويف حالة عدم حتديد القيمة العادلة بسبب 
الطبيعة املتخصصة لألصول أو بسبب ندرا يتم عندها تقدير القيمة العادلة من خالل مدخل الدخل أو القيمة 

  4 .اإلستبدالية بعد اإلهتالك

تطرق النظام احملاسيب املايل يف بنوده عند تناوله هذه اجلزئية على املفاضلة بني النموذجني السابقني عند 
كما نص النظام   ؤل الذي يطرح هو هل يوجد مقومون حمرتفون ومؤهلونوالتسا. اإلعرتاف الالحق بالتثبيتات املادية

رة على حتديد القيمة السوقية لكل التثبيتات املادية بالنسبة لكل املؤسسات اإلقتصادية يف هلم القد ،احملاسيب املايل
                                                           

1 Bernard RAFFOUFNIER, Op. cit, P 136. 
2 Stéphane BRUN, Op. cit, P164.  
3 Idem, P165.  

  . 87- 86، ص مرجع سبق ذكرهغامن شطاط،   4
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وبالتايل جيب أن ميتاز هؤالء املقومون بقدر عال من الشفافية والدراية بشؤون تطور قيم التثبيتات اليت . اجلزائر؟
بالشفافية واملوثوقية لتأثريها على املركز املايل بإعتبار أنه من الضروري أن تتميز هذه العملية يشرفون على تقييمها، 

  .للمؤسسة

ناسب قيمته القابلة يادة القيمة احملاسبية لألصل مبا وقد أشار النظام احملاسيب املايل إىل أنه يعمد إىل زي
اج أي خسارة للتحصيل لكن دون أن تتجاوز القيمة احملاسبية الصافية، اليت قد يتم حتديدها يف حالة ما إذا مل يتم إدر 

وبالنسبة إىل هذه احلالة مل يشر املعيار  1 .قيمة يف احلسابات بالنسبة إىل األصل املعين خالل السنوات املالية السابقة
طرح هو  التساؤل الذي يُ  لذلك. قد حيدث ويعد أمراً عادياً هلذا الشرط وهذا بإعتبار أنه ) IAS 16(احملاسيب الدويل 

وما . دية اجلزائرية معاجلة الفائض الزائد عن القيمة احملاسبية الصافية يف هذه احلالة ؟كيف ميكن للمؤسسة اإلقتصا
لذلك من الضروري معاجلة هذه اإلشكالية  .؟ت واملعلومات احملاسبية واملاليةمدى تأثري هذا الشرط على موثوقية البيانا

ليت متتاز بعدم إستقرار أسعارها يف البيئة اليت قد حتدث عند تقييم بعض أصناف التثبيتات املادية والعقارات ا
أو من خالل إدراج هذه احلالة ضمن املالحق املالية للمؤسسة ليتضح أثرها بالنسبة ملستخدم  .اإلقتصادية اجلزائرية

  .القوائم املالية

د تقييمه يف قد أشار إىل احلالة اليت يتم فيها التنازل عن أصل معا (IAS 16)كما أن املعيار احملاسيب الدويل   
الفرتات السابقة حيث يتم يف هذه احلالة حتويل هذا الفائض مباشرة إىل حساب األرباح، أي أنه ال يدرج ضمن 

  .بينما النظام احملاسيب املايل مل يشر إىل املعاجلة احملاسبية هلذه اجلزئية). حساب النتيجة(قائمة الدخل 

... املبلغ املمكن احلصول" 2ع الصايف لألصل املادي ونص على أنهوقد أشار النظام احملاسيب املايل إىل مثن البي
وهنا ميكن التساؤل .." وتراض مع طرح تكاليف اخلروج ضمن ظروف املنافسة العادية بني أطراف على علم تام ودراية

قتصادية ه مفهوم هذا املصطلح خبصوص املنافسة العادية، الدراية، الرتاضي يف البيئة اإلنعن مدى تطبيق ما تضم
ونشري هنا إىل  ..." القيمة احملينة لتقدير السيولة" 3كما عرف النظام احملاسيب املايل القيمة النفعية على أا. اجلزائرية

كلمة التقدير فهل ميكن تقدير السيولة النقدية لكل أصول املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية؟ وهل لدى املؤسسات 
وبالتايل ومما ال شك فيه أن . لكوادر الكفيلة للقيام بعملية التقدير بشكل موثوق؟اإلقتصادية اجلزائرية األدوات وا

عملية التقدير هذه تطرح إشكالية بالنسبة للمؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية خاصة لتلك األصول اليت متتاز 
س التقدير وأن يتم خبصوصيات معينة مثل الندرة أو إنفراد املؤسسة بإستخدامها، لذلك من الضروري أن حتدد أس

  . إدراجها ضمن مالحق القوائم املالية

                                                           

، ها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرهايحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرض 2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية،  1
  .08، مرجع سبق ذكره، ص 10.112الفقرة 

  .07ص ، 6.112ة ، الفقر نفس املرجع السابق 2
  .07، ص 6.112ة ، الفقر نفس املرجع السابق 3
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) احلقيقية(على أن القيمة العادلة  (IAS 16)وقد نص كل من النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب الدويل 
فون لألراضي واملباين هي يف العادة قيمتها يف السوق، وحتدد هذه القيمة إستنادًا إىل تقدير جيريه مقومون حمرت 

. وبالرجوع إىل حالة اجلزائر فهل ميكن أن تكون القيمة العادلة لألراضي واملباين هي قيمتها يف السوق؟. ومؤهلون
حسب مفهوم القيمة العادلة يف ظل غياب املنافسة الكاملة حيث ال يزال سوق العقارات يف اجلزائر بشكل عام بعيداً 

كما ميكن . البائع واملشرتى نفس ظروف السوق ونفس املعلومات عن املنافسة الكاملة وبعيدًا عن متلك كل من
التساؤل عن قدرة املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية على متلك املواصفات اليت نص عليها النظام احملاسيب املايل خبصوص 

سة خبالف املعيار القائمني بعملية التقدير علمًا أن النظام احملاسيب املايل مل حيدد هل هم من داخل أو خارج املؤس
  . الذي نص صراحة أن يكون هؤالء مستقلني عن املؤسسة 1 (IAS 16)احملاسيب الدويل 
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 .اإلهتالك .7

ميكن الوقوف على أهم معامل التباين واإلختالف بني ما تضمنه النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب الدويل 
(IAS 16)  ل املوايلخبصوص اإلهتالك من خالل اجلدو:  

أهم اإلختالفات بين النظام المحاسبي المالي والمعيار المحاسبي الدولي ): 3.5(الجدول رقم 

(IAS 16) بخصوص اإلهتالك  

  )SCF(النظام احملاسيب املايل  (IAS 16)املعيار احملاسيب الدويل   التعيني

طُرق 
  اإلهتالك

ثالث طرق  (IAS 16)تضمن املعيار احملاسيب الدويل 
املتناقص وطريقة وحدات اإلهتالك اخلطي؛  1:تالك وهيلإله

  .اإلنتاج

بينما نص النظام احملاسيب املايل 
ة طرق وتتمثل يف اإلهتالك على أربع

املتناقص، املتزايد وطريقة اخلطي، 
  2.وحدات اإلنتاج

مراجعة 
طريقة 

  اإلهتالك

على ضرورة  (IAS 16)نص املعيار احملاسيب الدويل 
 ة لطريقة اإلهتالك ويف حالة إكتشاف وجوداملراجعة الدوري

صل جيب تغيري يف منط اإلستفادة من املنافع اإلقتصادية لأل
   3 .تغيري طريقة اإلهتالك للفرتة احلالية والفرتات املستقبلية

إىل  أشار النظام احملاسيب املايل
، وفقاً هذه اجلزئية ولكن بتحفظ

  .للمتطلبات اجلبائية

تقدير 
العمر 
  ياإلنتاج

جمموعة من  (IAS 16)حدد املعيار احملاسيب الدويل 
العوامل عن تقدير العمر اإلنتاجي ألي من األصول مثل 

  4.اإلستخدام املتوقع، التآكل، بعض احملددات القانونية

مل ُيشر النظام احملاسيب املايل إىل 
هذه احملددات لتقدير العمر اإلنتاجي 

  .لألصول

تكاليف 
  التفكيك 

إىل احلالة  (IAS 16)ار احملاسيب الدويل أشار املعي
اليت تشمل فيها تكلفة األرض على تكاليف التفكيك ويئة 

 5 املوقع، حيث يتم إهتالك ذلك اجلزء من التكاليف،

بينما نص النظام احملاسيب املايل 
بوجه عام عن عدم إهتالك األراضي 

  .  دون اإلشارة إىل هذه احلالة اخلاصة

  ).SCF(والنظام احملاسيب املايل  (IAS 16)د الطالب بناءاً على نصوص املعيار احملاسيب الدويل من إعدا :المصدر

                                                           
1 Stéphane BRUN, Op. cit, P166.  

، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها 2008جويلية  26في مؤرخ  قراراجلريدة الرمسية،  2
  .09، مرجع سبق ذكره، ص 8.121الفقرة 

3 Robert OBERT, Op. cit, P 269. 
  .100، ص مرجع سبق ذكره، 2شعيب شنوف، ج  4
  .111، ص مرجع سبق ذكرهخلضر عالوي،   5
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تنص على أنه  ،من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 174املادة وبالنسبة ملراجعة طريقة اإلهتالك فإن 
كتايب ذا اإلختيار الذي ال رجعة فيه خبصوص لإلستفادة من اإلهتالك املايل التنازيل جيب على املؤسسة تقدمي طلب  

هذه الطريقة بعدم الرجوع  اختيارقرار  اختاذهاؤثر حتما على املؤسسة اإلقتصادية عند يوهذا ما س 1.نفس التثبيتات
أن  باعتبار. هذه الطريقة أمرًا ضرورياً  عن إختيارالرجوع مما يؤثر على موثوقية املعلومات املالية يف حال كان  ،فيها

كما أن هذا اإلختيار الذي ال رجعة فيه . طريقة اإلهتالك هي إنعكاس إلستهالك املنافع اإلقتصادية ألصل ما
  .(IAS 16)يتعارض مع ما نص عليه النظام احملاسيب املايل وكذا املعيار احملاسيب الدويل 

يعتمد يف تقديرها على األصول وبالنسبة للقيمة املتبقية فيتم هي األخرى إعادة النظر يف قيمتها كل سنة و 
املماثلة اليت وصلت إىل اية عمرها اإلنتاجي وإستخدمت يف ظل ظروف مماثلة لألصل حمل إعادة التقييم حسب 

ونص النظام احملاسيب املايل على إعادة تقدير هذه القيمة دون ذكر األسس اليت  2،(IAS 16)املعيار احملاسيب الدويل 
كما ميكن التساؤل حول أسس تقييم . إعادة التقييم مما قد يؤثر على موثوقية هذه القيمةيعتمد عليها يف تاريخ 

بالنسبة للطبيعة لذلك هنا ضرورة لتوضيح أسس تقييم هذه القيمة . القيمة املتبقية لألصول ذات الطبيعة اخلاصة؟
   .اخلاصة لبعض األصول

تكون فيها القيمة املتبقية ضئيلة وليست ذات تأثري احلالة اليت  (IAS 16)وأضاف املعيار احملاسيب الدويل 
وميكن هنا التساؤل حول املستوى الذي ميكن أن تكون فيه القيمة املتبقية ذات أثر  3.جوهري فيمكن جتاهلها

من الضروري حتديد عتبة األمهية اليت عندها ميكن اإلعرتاف بالقيمة املتبقية من عدمه، يف حني مل يشر  إذاً . جوهري؟
نظام احملاسيب املايل إىل هذه احلالة اخلاصة فهل ميكن اإلعرتاف بالقيمة املتبقية لألصل حسب النظام احملاسيب املايل ال

لذلك حتتاج هذه اجلزئية إىل أكثر تفصيل  لتأثريها على نتائج املؤسسة اإلقتصادية عند فرتات . مهما كانت قيمتها؟
  .التقييم ويف الفرتات املستقبلية

بداية واية حساب اإلهتالك وحتميله للفرتة كمصروف مامل  (IAS 16)املعيار احملاسيب الدويل  لقد حدد
يستخدم األصل يف إنتاج أصول أخرى ففي هذه احلالة يدرج مصروف اإلهتالك يف تكلفة إنتاج تلك األصول 

تخدام األصل بإعتبار أن باإلضافة إىل ضرورة مواصلة حساب قسط اإلهتالك يف حال التوقف أو اإلخنفاض يف إس
حيث مل يشر النظام احملاسيب املايل إىل هذه اجلزئية رغم  4 .هناك عدة عوامل أخرى تؤدي إىل إهتالكه مثل التقادم

  . أمهيتها على وأثرها على نتائج أعمال املؤسسة

                                                           

1
  .85، ص 2015، اجلزائر، 1- 174، املادة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةوزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،   

  . 83، ص مرجع سبق ذكرهغامن شطاط،   2
  . 83ص  نفس املرجع السابق،  3
  .190، ص مرجع سبق ذكرهمجعة محيدات،   4
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ولو كانت على اإلستمرار يف اإلعرتاف مبصروف اإلهتالك حىت  (IAS 16)نص املعيار احملاسيب الدويل 
مطروحًا منها تبقية هي املبلغ املقدر لألصل ، بإعتبار أن القيمة امل)اخلردة(القيمة العادلة لألصل تتجاوز قيمته املتبقية 

حاليًا من التصرف يف األصل إذا كان األصل يف عمر ووضع متوقعني  ا ميكن احلصول عليهيتتكاليف التخلص، وال
لألصل  ∗هذا التعريف يتجاهل تأثري التضخم حيث ستكون قيمة اخلردة املقدرة يف اية عمره اإلنتاجي، نالحظ أن

  1.أقل من قيمته العادلة

ونشري هنا إىل أن النظام احملاسيب املايل مل يتطرق إىل هذه اجلزئية، كما أن اإلشكال بالنسبة للمؤسسة 
من جهة  تأثر به بعض أنواع األصولاإلقتصادية اجلزائرية هو مشكل التقدير من جهة ومشكل التضخم الذي قد ت

  .    أخرى

  .التسجيل المحاسبي وسير الحسابات .8

بني النظام احملاسيب املايل واملعيار  املخزونات واملنتجات قيد التنفيذمت التطرق هلذه اجلزئية عند تناولنا حماسبة 
  .  حيث ميكن قول نفس املالحظة يف شأن هذا العنصر. IAS 02احملاسيب الدويل 

 .إلغاء اإلعتراف باألصل .9

بالنسبة إللغاء اإلعرتاف باألصل فقد تضمن النظام احملاسيب املايل نفس الشروط اليت نص عليها املعيار احملاسيب 
به أو يف  ةتدفق املنافع اإلقتصادية املرتبطوهي على العموم عند بيع األصل، التربع به، توقف ) IAS 16(الدويل 

املعاجلة ) IAS 16(من النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب الدويل  كما تناول كل. ياإلجيار التمويلحالة عقد 
   .وما ينجر عنها من حتقيق أرباح أو خسائر.احملاسبية لعملية التنازل عن أصل ما

ف حالة األصول الثابتة اليت استبعدت وحيتفظ ا حلني التصر  )IAS 16(وقد أضاف املعيار احملاسيب الدويل 
ا، جيب أن تقيد بالقيمة الدفرتية يف تاريخ اإلستبعاد من اإلستخدام، ويتم إختبار وجود أية خسائر يف قيمتها عند 

مل يتطرق النظام . )تدين قيمة األصول )IAS 36اية كل سنة مالية حسب متطلبات املعيار احملاسيب الدويل 
  .سسات اإلقتصادية اجلزائرية قد تواجه مثل هذه احلاالتاحملاسيب املايل إىل هذه احلالة بالرغم من أن املؤ 

  

  

 

                                                           

ي صايف القيمة املتوقع احلصول عليها حالياً نتيجة بيع األصل بإفرتاض أن األصل اليوم خردة وعلى وضعه عند إنتهاء عمره أي أن قيمة اخلردة املقدرة لألصل ه  ∗
  .اإلنتاجي

      .754، ص مرجع سبق ذكرهامع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني،   1
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 .اإلفصاح .10

موضوع اإلفصاح عن املعلومات املكملة حملتوى القوائم املالية ) IAS 16(تناول املعيار احملاسيب الدويل 
وائم حيث نص هذا األخري على كل املعلومات اليت من شأا أن تؤثر على قرار مستخدم الق ،بتفصيل أكثر وأمشل

املالية وتزيد من شفافية هذه األخرية، بينما نص النظام احملاسيب املايل من خالل اجلداول اليت مت التطرق هلا سابقاً فيما 
تعلق بالتثبيتات املادية حيث متثلت يف إقرتاح يلخص أهم املعلومات ذات العالقة باألصول املادية مثل جدول تطور 

وترك النظام احملاسيب املايل اال . كات وجدول خسائر القيمة يف التثبيتات فقطالتثبيتات املادية وجدول اإلهتال 
  .للمؤسسة اإلقتصادية يف اإلفصاح عن أية معلومات واليت من شأا زيادة الفهم حملتوى القوائم املالية
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  محاسبة عقود اإليجار التمويلية :المبحث الثالث

تضمنه النظام احملاسيب املايل وبني ما نص عليه  ما بني والتباين تالفخمعامل اإلنحاول الوقوف على أبرز س
  .خبصوص عقود اإلجيار IAS 17املعيار احملاسيب الدويل 

 .نطاق المعيار .1

بإستثناء إتفاقيات التأجري ) التمويلية والتشغيلية(مجيع عقود التأجري  IAS 17تناول املعيار احملاسيب الدويل 
العقود ببينما تطرق النظام احملاسيب املايل يف عنصر خاص  1ملصادر الطبيعية مثل البرتول وخمتلف املناجم،املتعلقة با

 فقد تطرق إىل كل IAS 17خبالف املعيار احملاسيب الدويل ∗ )05القسم (د اإلجيار التمويلي فقط موضوع عق
ري جاء لتوضيح املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار ويعود ذلك بإعتبار أن هذا األخ. من العقود التمويلية والتشغيلية
خبالف عقود اإلجيار . واليت مل يتطرق هلا أي معيار آخر) التمويلية والتشغيلية(واليت من أبرزها عقود اإلجيار 

، ويرجع ذلك بإعتبار أن املعيار دائما يعاجل املواضيع ار معني نظرًا لطبيعتها وأمهيتهااألخرى اليت ُخصص هلا معي
  .اليت هلا أمهية بتناوله كل اجلوانب املتعلقة ا

 IASولذلك سنكتفي بالتطرق إىل أهم معامل اإلختالف بني النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب الدويل  
  .عالقتها املباشرة مبوضوع األصول املادية بشكل عامفيما يتعلق مبحاسبة عقود اإلجيار التمويلية فقط وذلك ل 17

 .هدف المعيار .2
إىل وصف املعاجلة احملاسبية واإلفصاح املالئم لعقود اإلجيار  IAS 17يهدف املعيار احملاسيب الدويل 

ري وركز بينما تطرق النظام احملاسيب املايل ملوضوع عقود التأج. التشغيلية والتمويلية لدى كل من املؤجر واملستأجر
  .فقط على عقود اإلجيار التمويلية

 .مصطلحات المعيار .3

جمموعة من املصطلحات واليت أدرجها قبل الولوج يف مضمون  IAS 17تضمن املعيار احملاسيب الدويل 
نة، احلد األدىن لدفعات اإلجيار وهذا من شأنه و مية املضمونة وغري املضقعريفات إجرائية مثل القيمة املتباملعيار كت

  .ن يرفع الغموض عند تناول أي عنصر قد تدرج فيه إحدى هذه املصطلحاتأ
يدرج األصل املؤجر يف حسابات أصول "....وميكننا أن نقف على مثال تضمنه النظام احملاسيب املايل وهو 

للمدفوعات  القيمة احملينة"وجند أن مصطلح  2...."امليزانية بقيمته احلقيقية أو بالقيمة احملينة للمدفوعات الدنيا
  .مل يعرف سابقاً " الدنيا

                                                           
1 http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias17. Consulté le 03/05/2015 a 20:29 

، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها 2008جويلية  26مؤرخ في  قرار،  الرمسيةاجلريدة   ∗
  .19، صرهمرجع سبق ذك

  .19، ص 2.135ة ، الفقر نفس املرجع السابق 2
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وجند أن النظام احملاسيب . مصطلح خيار الشراء التحفيزي  IAS 17كما تضمن املعيار احملاسيب الدويل 
  .فقط خيار الشراءأطلق على نفس املصطلح املايل قد 

بقية غري املضمونة، بينما بني القيمة املتبقية املضمونة والقيمة املت IAS 17وقد فرق املعيار احملاسيب الدويل 
وهنا ميكن التساؤل عن عدم  ،دون التفصيل فيها وعرف النظام احملاسيب املايل مصطلح القيمة املتبقية فقط أشار

وقد يرجع ذلك  .فيما يتعلق بالقيمة املتبقية؟ IAS 17إمكانية تطبيق مضمون ما نص عليه املعيار احملاسيب 
وجود وكاالت متخصصة يف شراء التثبيتات املادية تتعلق أساسًا بالتثبيتات يف  بالنسبة إىل حالة اجلزائر يف عدم

  . ةإطار عقود اإلجيار التمويلي
بعض املصطلحات اليت مل يتضمنها النظام احملاسيب املايل  IAS 17كما تضمن املعيار احملاسيب الدويل    

  :ومثال ذلك
  عقد اإلجيار غري القابل لإللغاء؛ - 
  .اإلجيار احملتمل - 

لذلك ميكن القول أن سرد أهم التعريفات ذات العالقة مبوضوع املعيار يساهم يف تسهيل فهم أفضل      
د املهين أو ك املصطلحات اجلديدة اليت مل يعتحملتوى هذا األخري وهو ما مل يتضمنه النظام احملاسيب املايل خاصة تل

يان إختالفات يف تسمية بعض املصطالحات ذات كما أننا جند يف كثري من األح. األكادميي على إستخدامها
  .معايري احملاسبة الدوليةو نفس الداللة بني ما تضمنه النظام احملاسيب املايل 

وبإعتبار أن العملية بني املؤجر واملستأجر مبنية على إتفاقية إجيار مشرتك لكال الطرفني فإنه  من املناسب 
ف على الظروف املختلفة للطرفني قد ينجم عنه أحيانًا تصنيف نفس إستخدام تعاريف ثابتة، وتطبيق هذه التعاري

املؤجر من ضمان القيمة املتبقية الذي يوفره  استفادعقد اإلجيار بشكل خمتلف عن كليهما، على سبيل املثال إذا 
  .طرف ليس له عالقة باملستأجر

 .تصنيف عقود اإليجار .4

يلية أو عقود إجيار متويلية فقد إعتمد النظام احملاسيب املايل بالنسبة لتصنيف العقود على أا عقود إجيار تشغ
)SCF ( نفس الشروط املنصوص عليها يف املعيار احملاسيب الدويلIAS 17  واليت مت سردها سابقًا عند تناولنا

  .حماسبة عقود اإلجيار وفقاً للنظام احملاسيب املايل
واليت على أساسها ميكن  IAS 17 ر احملاسيب الدويلباإلضافة إىل بعض احلاالت اليت أشار إليها املعيا

  1 :تصنيف عقد اإلجيار على أنه عقد إجيار متويلي وهي
 إذا تضمن العقد إعطاء احلق للمستأجر يف إلغاء العقد مع حتمله اخلسائر اليت تنجر عن إلغاء العقد؛ - 
نتهاء فرتة العقد األوىل وبقيمة إستئجار إذا كان للمستأجر احلق يف إعادة األصل موضوع العقد لفرتة ثانية بعد إ - 

 ؛)حوافز إعادة اإلستئجار(تقل عن سعر اإلستئجار يف السوق 
                                                           

1 Bernard RAFFOUFNIER, Op. cit, P150. 
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  .   إذا حتمل املستأجر اخلسائر النامجة عن تغري القيمة العادلة لألصل موضوع عقد اإلجيار - 
اليت أضافها املعيار  وميكن اإلشارة هنا إىل أن النظام احملاسيب املايل مل ينص على هذه الشروط األخرية

ف العقد يصنت يتم الهل حتقق هذه الشروط األخرية  عدم يف حالوميكن التساؤل . IAS 17احملاسيب الدويل 
لذلك ميكن القول أن النظام احملاسيب املايل إقتصر على الشروط األساسية لتصنيف  . على أنه عقد إجيار متويلي؟

يف حالة عدم توفر أحدها ال ميكن تصنيف العقد على أنه عقد إجيار العقد على أنه عقد إجيار متويلي واليت 
  .متويلي

كما أن حتديد معايري تكييف عملية إجيارية باإلجيار التمويلي وليس باإلجيار البسيط ال يكفي للقيام بعملية 
ت تكييف طبيعة إخل، مما خيلق صعوبا"...اجلزء األكرب"، "جل"التكييف، إذ أن هذه املعايري تتضمن كلمات مثل 

مدة اإلجيار تغطي اجلزء األكرب من "...ث نص على يالعمليات اإلجيارية، وهذا ما تضمنه النظام احملاسيب املايل ح
 ...".مدة احلياة اإلقتصادية لألصل

إن حتديد هذه العتبات قد يؤدي بنا إىل عدم تكييف عملية إجيار بأا إجيار متويلي، ألننا إعتربنا مثال أن 
، أال يؤدي بنا "%50وليكن مثال مستوى التغطية "عقد اإلجيار ال تغطي اجلزء األكرب من املدة اإلستعمالية  مدة

ذلك إىل إعتبار نصف قيمة األصل احملصل باإلجيار أصال ثابتا بالنسبة للمستأجر يرتتب عليه إلتزام ضمن الديون 
  .يسجل مباشرة يف حساب النتائج ؟ والنصف اآلخر مصروفا

على جوهر املعاملة وليس شكلها أي على مدى إنتقال املنافع  IAS 17لك ركز املعيار احملاسيب الدويل لذ
وبالتايل ال ميكن اإلعتماد على فرتة . واملخاطر من املؤجر إىل املستأجر وكذا مدة العقد ونية اإلمتالك يف ايته

حىت ميكن تصنيف العقد على أنه  ةط جمتمعن تتوفر جمموعة من الشرو العقد فقط لتصنيف العقد ولكن جيب أ
  . عقد إجيار متويلي أو تشغيلي بشكل موثوق

إىل عمليات تصنيف عقود اإلجيار إىل متويلي أو تشغيلي يف  IAS 17 وقد أشار املعيار احملاسيب الدويل 
بالشروط الرئيسية لعقد بداية العقد، وتكون بداية العقد هي تاريخ اإلتفاقية أو تاريخ إلزام األطراف املتعاقدة 

ونشري هنا إىل أن النظام احملاسيب املايل مل يتطرق إىل هذه اجلزئية حيث أشار إىل بداية العقد  1.اإلجيار أيهما أسبق
  .ها والتفصيل فيها بالضبطدفقط دون حتدي

اإلجيار على ضرورة إعادة النظر يف حال مت تغيري شروط عقد  IAS 17كما نص املعيار احملاسيب الدويل 
الحقًا إىل درجة يصبح فيها لعقد اإلجيار تصنيف خمتلف من بدايته فيتم معاملة ذلك على أنه قد مت الدخول يف 

  .وهو ما مل ينص عليه النظام احملاسيب املايل خالل معاجلته حماسبة هذا النوع من العقود 2 .عقد إجيار جديد
 .نيحاالت خاصة في معالجة عقود إيجار األراضي والمبا .5

                                                           
  .619، ص مرجع سبق ذكرهمجعة محيدات،   1
  .619، ص نفس املرجع السابق  2
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على أن عقود إجيار األراضي تصنف على أا عقود إجيار تشغيلية،  IAS 17نص املعيار احملاسيب الدويل 
  .بشرط أن ال تتضمن إنتقال امللكية للمستأجر يف اية عقد اإلجيار، وهو ما نص عليه النظام احملاسيب املايل

خبصوص هذه ) IAS 17(عيار احملاسيب الدويل وميكن حصر أهم اإلختالفات بني النظام احملاسيب املايل وامل
  :اجلزئية من خالل اجلدول املوايل

أهم اإلختالفات بين النظام المحاسبي المالي والمعيار المحاسبي الدولي ): 4.5(الجدول رقم 

(IAS 17) بخصوص معالجة عقود إيجار األراضي والمباني.  

  )SCF(احملاسيب املايل النظام  (IAS 17)املعيار احملاسيب الدويل   التعيني

حالة وجود عقد 
إجياري يتضمن 

  . أراضي ومباين

إىل  (IAS 17)وأشار املعيار احملاسيب الدويل 
احلالة اليت تتضمن عقود إجيار أراضي ومباين معاً 

ويكون تصنيف   1فيجب معاملتها بشكل منفصل،
عقد اإلجيار حسب توفر شروط التصنيف لكل من 

  .املباين واألراضي

ينص النظام احملاسيب املايل إىل  مل
هذه احلالة واليت ميكن أن تواجه املؤسسة 
اإلقتصادية اجلزائرية مما قد يؤثر على 

  .عملية تصنيف مثل هذه العقود

حالة تقييم 
األراضي واملباين 

.  بشكل منفصل

يف حال مت معاملة عقد إجيار األراضي واملباين 
جيار بالتناسب بطريقة منفصلة فيتم توزيع أعباء اإل

األراضي (والقيمة العادلة لكل عنصر على حدا 
، وإذا كان غري ممكن إجراء التوزيع بشكل )واملباين

موثوق يتم معاملة العقدين على أما عقود إجيار 
  2.تشغيلية أو متويلية

مل يُفصل النظام احملاسيب املايل يف 
هذه احلالة عند معاجلته هذا النوع من 

كما أنه ليس بالسهولة   عقود اإلجيار،
مبكان بالنسبة للمؤسسة اإلقتصادية 
اجلزائرية تقدير القيمة العادلة ألرض ومبىن 

  .بشكل منفصل

حالة وجود قيمة 
متدنية لعنصر 

  .األراضي

يف حال كان مبلغ اإلعرتاف املبدئي املتعلق 
بعنصر األراضي غري مهم ميكن معاملة األراضي 

تصنيف العقد وهذا واملباين كوحدة واحدة لغرض 
  3.إعتماداً على املبلغ والعمر اإلنتاجي للمبىن فقط

عند الرجوع إىل ما تضمنه النظام 
احملاسيب املايل خبصوص هذه احلالة فنجد 
أنه مل يفصل فيها بالقدر الكايف عند 

  .معاجلته هذا النوع من عقود اإلجيار

  ).SCF(والنظام احملاسيب املايل  (IAS 17)اسيب الدويل من إعداد الطالب بناءاً على نصوص املعيار احمل :المصدر

  

                                                           
  .281، ص مرجع سبق ذكرهمجعة محيدات، حممود أبو نصار،   1

2 Smail BACHIR, Op. cit, P 61. 
  .620، ص مرجع سبق ذكرهمجعة محيدات،   3
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  .التمويلية لمعالجة المحاسبية لعقود اإليجاراإلدراج في الحسابات وا .6

بية اليت نص عليها املعيار احملاسيب الدويل سانفس شروط املعاجلة احملتقريبًا على تضمن النظام احملاسيب املايل 
IAS 17 بالنسبة للمؤجر الصانع أو املوزع لألصل املؤَجر أو املؤجر غري الصانع أو غري  سواء بالنسبة للمستأجر أو

باإلضافة إىل املعاجلة احملاسبية عند اية مدة العقد سواء عند رافع خيار الشراء من عدمه وأثر . املوزع لألصل املؤَجر
  :أهم نقاط اإلختالف يف النقاط التالية، وسنحاول الوقوف على ذلك على القوائم املالية لكل من املؤجر واملستأجر

على ضرورة إدراج املصاريف املباشرة اليت يتكبدها  IAS 17نص املعيار احملاسيب الدويل بالنسبة للمستأجر 
حيث مل يشر النظام احملاسيب املايل إىل ذلك  1املستأجر كجزء من املبلغ املعرتف به كأصل مبوجب عقد اإلجيار،

يف موضوع حساب اإلهتالك وكيفية حساب املبلغ  IAS 17فصل املعيار احملاسيب الدويل  كما. خبصوص املستأجر
اخلاضع له بالنسبة للمستأجر وذلك فيما إذا كانت املؤسسة ستقوم برفع خيار الشراء من عدمه، وأشار إىل احلالة اليت 

  .ملايل مل يفصل يف ذلك بالقدر الكايفميكن أن تنخفض فيها قيمة األصل حمل عقد اإلجيار، بينما النظام احملاسيب ا

بأكثر تفصيل إىل حماسبة مثل هذه العقود بالنسبة  IAS 17تطرق املعيار احملاسيب الدويل  بالنسبة للمستأجر
للمستأجر ونص على ضرورة مراجعة القيمة املتبقية غري املضمونة، وإذا سجل أي إخنفاض يف هذه األخرية يتم تعديل 

  .دى مدة عقد اإلجيار خبالف النظام احملاسيب املايل الذي مل يشر إىل ذلكتوزيع الدخل على م

وبالنسبة للمعاجلة احملاسبية يف اية مدة عقد اإلجيار فقد فصل النظام احملاسيب املايل فيها خبصوص تقرر رفع 
الذي إكتفى بوصف  IAS 17خيار الشراء من عدمه وعند كل من املستأجر واملؤجر خبالف املعيار احملاسيب الدويل 

  .  املعاجلة احملاسبية هلذه اجلزئية دون التفصيل فيها

 .عمليات البيع وإعادة اإلستئجار .7

وهنا نالحظ . املقرتن بعقد إجيار متويل) البيع(لقد أشار النظام احملاسيب املايل إىل هذه احلالة خبصوص التنازل 
وبالتايل مل يتطرق للحالة  2.ذا إقرتن فيها عقد التنازل بعد إجيار متويلأن النظام احملاسيب املايل إقتصر على احلالة اليت إ

وهذا بالرغم من أن النظام احملاسيب املايل قد عرف عقد . اليت قد ينجر عنها عقد إجيار تشغيلي) حالة التنازل(الثانية 
يف حماسبة عقود اإلجيار  IAS 17اإلجيار التمويلي والبسيط والفرق بينهما، بينما فصل املعيار احملاسيب الدويل 

  .التمويلية والتشغلية وكذا إىل احلالة اليت يتم فيها التنازل عن األصل حمل عقد اإلجيار وما يرتتب عنه

                                                           

  .110، ص مرجع سبق ذكره، 2شعيب شنوف، ج  1
، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها 2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية،  2

  .20مرجع سبق ذكره، ص  4.135ة الفقر 
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وبالتايل ميكن القول أن النظام احملاسيب املايل قد ألزم ضرورة أن يكون عقد التنازل مقرتن بعقد إجيار متويلي 
، أما احلالة اليت ال يقرتن فيها التنازل بعقد إجيار متويلي فتعد إما IAS 17احملاسيب الدويل وهذا ما مل يشرتطه املعيار 

تنازل ائي أو قد تقوم املؤسسة بإعادة إستئجار األصل املتنازل عنه يف إطار عقد إجيار تشغيلي هذا ما مل ينص عليه 
  .النظام احملاسيب املايل

  .التسجيل المحاسبي وسير الحسابات .8

 التطرق هلذه اجلزئية عند تناولنا حماسبة التثبيتات املادية بني النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب الدويل مت
IAS 02 .حيث أنه ميكن قول نفس املالحظة يف شأن هذا العنصر  .  

 .مات الواجب اإلفصاح عنهاالمعلو  .9

صوص املعلومات الواجب اإلفصاح عنها ضمن تعترب املعايري احملاسبية الدولية بشكل عام أكثر مشوًال خب

مالحق القوائم املالية منها ما تتطلبه األنظمة احملاسبية يف خمتلف دول العامل بإعتبار أن معايري احملاسبة الدولية متتاز 

  .بالعمومية

 قد تضمن معلومات إضافية وإفصاح أكثر خبصوص حماسبة IAS 17لذلك جند أن املعيار احملاسيب الدويل 

أكثر مما نص عليه النظام احملاسيب  وبالنسبة لكل من املؤجر واملستأجر، عقود اإلجيار سواء التمويلية أو التشغيلية

جمموعة من العناصر  SCFباإلضافة إىل تلك اليت ذكرها  IAS 17حيث تضمن املعيار احملاسيب الدويل . املايل

مل ) إخل...ط العقد، والقيمة احلالية للدفعات املستقبليةمثل معلومات حول شرو (الضرورية الواجب اإلفصاح عنها 

  . للنظام احملاسيب املايل اً تكن من متطلبات اإلفصاح وفق
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 أصول مادية أخرى :المبحث الرابع

  .سنحاول الوقوف على بعض املعايري اليت عاجلت  جزئيات معينة تتعلق مباشرة باألصول املادية

  .العقارات اإلستثمارية .1

تضمنه النظام احملاسيب املايل خبصوص معايري حماسبة ما تالف والتباين بني خأهم معامل اإل على م الوقوفسيت
  ∗).IAS 40( بالعقارات اإلستثماريةوبني ما نص عليه املعيار احملاسيب الدويل املتعلق  العقارات املوظفة

 .هدف ونطاق المعيار 1-1

، وقد مشل هذا املعيار سبة املتعلقة بالعقارات اإلستثماريةإىل وصف معايري احملااملعيار  هذايهدف نطاق 
جمموع العقارات املتمثلة يف العقارات احملتفظ ا من قبل املؤسسة مبوجب عقد إجيار متويلي واملؤجرة للغري مبوجب عقد 

ضة، األرض احملتفظ إجيار تشغيلي، أرض حمتفظ ا بإنتظار إرتفاع قيمتها، العقارات اململوكة من طرف املؤسسة القاب
وبالرجوع للنظام احملاسيب املايل فقد حصر العقارات املوظفة يف العقارات اململوكة لتقاضي . ا غري حمددة اإلستعمال

  .أو لتثمني رأس املال/اإلجيار و

يب باإلضافة إىل أن هذا املعيار قد عاجل بعض احلاالت اخلاصة للعقارات اليت خيضع جزء منها للمعيار احملاس
بسبب طبيعة ونية إستخدام هذه . IAS 40واجلزء اآلخر خيضع للمعيار احملاسيب الدويل  IAS 16الدويل 

  1.حيث مل يتناول النظام احملاسيب املايل هذه احلالة اخلاصة. العقارات من طرف املؤسسة

 .المعيار مصطلحات 1-2

العقار املشغول من مالكه وتربز أمهية  تطرق املعيار إىل أهم املصطلحات ومن بينها العقارات اإلستثمارية،
هذه املفاهيم يف إلغاء الغموض على أي تكييف لعقارات على أا عقارات إستثمارية، أو مشغولة من مالكها، 
وبالنسبة للنظام احملاسيب املايل فلم يتطرق ملثل هذه املصطلحات واليت تعترب ضرورية لرفع الغموض وتكييف األحداث 

  .اإلقتصادية

  

  

                                                           

∗
العقارات  IAS 40طلح املستخدم من قبل معيار احملاسبة الدويل صنظام احملاسيب املايل قد إستعمل مصطلح العقارات املوظفة كمرادف للمنشري هنا إىل أن ال  

  .اإلستثمارية
  .378، ص مرجع سبق ذكرهغامن شطاط،   1
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 .تصنيف العقارات كعقارات إستثمارية أو عقارات مشغولة من المالك 1-3

تؤدي العقارات اإلستثمارية إىل تدفقات نقدية بشكل مستقل إىل حد كبري عن باقي األصول احملتفظ ا من 
ى طرف املؤسسة، ويتم أحيانًا إستخدام احلكم الشخصي ما إذا كانت العقارات ُتؤهل كعقارات إستثمارية لذلك عل

املؤسسة تطوير األسس اليت متكنها من ممارسة هذا احلكم، وبالتايل قد تواجه املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية مثل هذه 
  .احلاالت اخلاصة، كما حتتاج هي األخرية إىل حتديد معايري تصنيف العقارات واليت مل يتضمنها النظام احملاسيب املايل

 .قياس تكلفة العقارات اإلستثمارية 1-4

  :وعند تاريخ إعداد القوائم املالية كما يلي) القياس األويل(م قياسها عند اإلعرتاف يت

 .القياس األولي 1- 1-4

تكاليف اإلقتناء وأي مصاريف مباشرة، وبالنسبة  IAS 40تشمل التكلفة حسب املعيار احملاسيب الدويل 
لفة بالقيمة العادلة أو باحلد األدىن لدفعات للعقارات اإلستثمارية احملتفظ ا مبوجب عقد اإلجيار التمويلي تقيم التك

ونشري هنا إىل أن النظام احملاسيب املايل مل حيدد بدقة تكلفة العقارات اإلستثمارية عند اإلعرتاف  1.اإلجيار أيهما أقل
  .IAS 40األويل خالفاً للطرح الذي جاء به املعيار احملاسيب الدويل 

 .الالحقالقياس  2- 1-4

عند التقييم األويل، ونص  املايل إىل إستخدام إما طريقة التكلفة أو طريقة القيمة احلقيقيةأشار النظام احملاسيب 
على ضرورة أن يتم تطبيق الطريقة املختارة على مجيع العقارات اإلستثمارية، ونص على ضرورة تربير عدم تطبيق طريقة 

واإلشكال الذي قد يطرح أمام املؤسسات . IAS 40وهذا ما نص عليه املعيار احملاسيب الدويل . القيمة احلقيقية
  .اإلقتصادية اجلزائرية يتمثُل أساساً يف تقدير القيمة احلقيقة مبوثوقية هلذا النوع من العقارات

بعض الشروط عند إختيار طريقة القيمة العادلة، تتمثل هذه . IAS 40وقد إشرتط املعيار احملاسيب الدويل 
ألجزاء العقار بشكل منفصل، وأن تكون للمؤسسة القدرة على اإلستمرار يف  الشروط يف حتديد القيمة العادلة

 2.إستعمال هذا النموذج يف التقييم ويف حالة عدم القدرة على اإلستمرار يتم يف هذه احلالة إستخدام منوذج التكلفة
يمة العادلة، وإن إشرتط ذلك فهل ونشري هنا إىل أن النظام احملاسيب املايل مل يشرتط اإلستمرارية عند إختيار منوذج الق

للمؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية القدرة يف اإلستمرار إذا ما إختارت منوذج القيمة العادلة؟ وهل ميكن أن تعكس القيمة 
كلها حتديات قد تواجه املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية عند إختيارها منوذج . احلقيقية احلالة الواقعية للسوق يف اجلزائر؟

                                                           

  .288، ص مرجع سبق ذكرهمجعة محيدات،   1
  .290، ص نفس املرجع السابق  2



  ومعايير المحاسبة الدولية الجزائري الماليمحاسبة األصول المادية بين النظام المحاسبي نة مقار : الفصل الخامس

       

 

  

 
202 

لذلك جيب أن حتدد األصول املادية القابلة للتقييم بشكل مستمر من فرتة ألخرى . قيمة العادلة على وجه اخلصوصال
  .   من جهة وباقي األصول املادية غري القابلة للتقييم بالقيمة العادلة من جهة أخرى 

 .عمليات التحويل 1-5

إىل العقارات اإلستثمارية مثل حمددات حمددات التحويل من و . IAS 40تناول املعيار احملاسيب الدويل 
يشر  ونالحظ هنا أن النظام احملاسيب املايل مل 1.التقييم عند التحويل، تاريخ التحويل، أثر التحويل على باقي املعايري

  .إىل هذه احلالة واليت ميكن أن حتدث ضمن أنشطة املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية

 .اإلفصاح 1-6

على ضرورة اإلفصاح على جمموعة من املعلومات املهمة مثل منوذج التقييم . IAS 40 نص املعيار احملاسيب الدويل

التكلفة (فصل العقارات يف حال إستخدام النموذجني يف التقييم تصنيف العقارات اإلستثمارية، املستخدم، معايري 

مل يلزم املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية اسيب املايل نالحظ أن النظام احمل. باإلضافة إىل معلومات أخرى) عادلةوالقيمة ال

لنسبة لديها مثل هذا النوع من العقارات أن تفصح على مثل هذه املعلومات اليت نراها ضرورية با يف حال توفرت

 .البيانات واملعلومات املالية ملستخدمي

  .المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عنها .2

تضمنه النظام احملاسيب املايل خبصوص معايري ما التباين بني تالف و خأهم معامل اإل على سنحاول الوقوف
  باحملاسبة عنوبني ما نص عليه املعيار احملاسيب الدويل املتعلق  اإلعاناتحماسبة 

   ).IAS 20( املنح احلكومية واإلفصاح عنها 

  .ونطاق المعيارهدف  2-1

ملنح واملساعدات احلكومية وهذا دليل على لقد خصصت جلنة معايري احملاسبة الدولية معياراً خاصاً حملاسبة ا 
احليز الكايف ملثل هذه األحداث اإلقتصادية اليت من  أمهية هذه اجلزئية بينما نالحظ أن النظام احملاسيب املايل مل يعط

شأا أن تؤثر على حماسبة املؤسسة اإلقتصادية، حيث يهدف املعيار إىل توضيح املعايري اليت حتكم اإلعرتاف 
  2 .صاح ذات العالقة باملنح أو املساعدات احلكوميةواإلف

                                                           

  .704، ص مرجع سبق ذكرهمود أبو نصار، مجعة محيدات، حم  1
  .682، ص مرجع سبق ذكرهمجعة محيدات،   2
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 .مصطلحات المعيار 2-2

الضرورية من بينها املساعدات  طلحاتصبعض امل IAS 20كباقي املعايري تضمن املعيار احملاسيب الدويل 
عيار كلها مصطلحات ترتبط مبضمون امل. احلكومية، املنح احلكومية، املنح املرتبطة باألصول، قروض قابلة للسماح

إضافة لذلك فقد إستخدم مصطلح اإلعانة   ،حيث نالحظ أن النظام احملاسيب املايل مل يقدم مفهوم ألي منها
لذلك يعترب إدراج هذه املفاهيم مهمة لزيادة فهم أكثر حملتوى معايري حماسبة هذا النوع من  ∗.كمرادف ملصطلح املنحة

  .األحداث اإلقتصادية

 .المنح المرتبطة باألصول 2-3

أو حتويل نقدية إىل املؤسسة هدفها شراء، تصنيع أو ) مباين أو أراضي(غري نقدية مثل  مثل يف أصولوتت
احلصول على أصول طويلة األجل، وقد إستعمل النظام احملاسيب املايل مصطلح إعانات التجهيز ويعترب هذا املصطلح 

ونالحظ أن النظام احملاسيب . ة حتمل معىن أوسعأكثر دقة من مصطلح املنح املرتبطة باألصول بإعتبار أن هذه األخري 
وهذا ) املباين واألراضي(املايل قد حصر هذه اإلعانات يف اإلعانات النقدية فقط دون األصول غري النقدية مثل 

الذي تضمن اإلعانات النقدية وغري النقدية، وهنا نتساءل حول عدم نص  IAS 20خبالف املعيار احملاسيب الدويل 
لذلك من الضروري أن يتم حتديد معايري حماسبة . اسيب املايل صراحة على إعانات مادية من طرف احلكومة؟النظام احمل

  . هذا النوع من املنح

 .شروط اإلعتراف بالمنحة 2-4

خبصوص  IAS 20تضمن النظام احملاسيب املايل نفس الشروط اليت نص عليها املعيار احملاسيب الدويل 
  .اإلعرتاف باملنح احلكومية

  .الحكومية المتعلقة باألصول القابلة لإلهتالك اإلعانات 2-5

لقد تضمن املعيار طريقتني لإلعرتاف باإلعانة خبصوص هذا النوع من األصول حيث تتمثل األوىل يف 

هتالك أما الثانية فهي ختفيض اإلعانة مباشرة من قيمة األصل، حيث نص اف باإلعانة بالتناسب وأقساط اإلاإلعرت 

  .   اسيب املايل على الطريقة األوىل فقط دون الثانيةالنظام احمل

     

                                                           

∗
  نالحظ انه من خالل اإلطالع على حمتوى املعيار أن املصطلحني حيمالن نفس الداللة  



  ومعايير المحاسبة الدولية الجزائري الماليمحاسبة األصول المادية بين النظام المحاسبي نة مقار : الفصل الخامس

       

 

  

 
204 

 .اإلعانات الحكومية المتعلقة باألصول غير القابلة لإلهتالك 2-6

فاء الشروط ومل حيدد فرتة زمنية معينة ينص املعيار على اإلعرتاف مبثل هذه اإلعانات ضمن املداخيل بعد إست

يذ وإستخدام التكاليف اليت تتكبدها املؤسسة للوفاء بشروط املنحة  لإلعرتاف حسب الفرتات الزمنية الالزمة للتنف

أعوام  10تضمن النظام احملاسيب املايل ضرورة اإلعرتاف ذه اإلعانة يف حدود  وخبالف ذلككأساس للتوزيع، 

 1).الثابتة(وحسب الطريقة اخلطية 

 .المنح الحكومية غير النقدية 2-7

ق تسجيلها بالقيمة العادلة يحيث نص املعيار على اإلعرتاف ا عن طر وتتمثل أساسًا يف األراضي واملباين  

باإلضافة إىل ذلك يعاجل القرض القابل للسماح  ،)مبلغ رمسي(أو عن طريق املعاجلة البديلة بتسجيلها بالقيمة اإلمسية 

يتضمن معايري املعاجلة وبالرجوع للنظام احملاسيب املايل حيث مل  2من احلكومة كمنحة إذا إستوفت املؤسسة شروطه،

  .احملاسبية واإلعرتاف ذا النوع من املنح احلكومية

ونشري هنا إىل أنه ميكن إدراج ضمن هذه اجلزئية ووفقًا ملا نص عليه النظام احملاسيب املايل التثبيتات املادية يف 

 .وكافية إفصاح ضروريةشكل إمتياز واليت ُخصص هلا حالة خاصة دون تفصيل، باإلضافة إىل عدم فرض متطلبات 

 . اإلعتراف بالمنح التي تتضمن عدة شروط 2-8

حيث أشار املعيار إىل ضرورة حتليل املنحة واإلعرتاف ا عند جزء من التكاليف اليت سيتم حتملها للوفاء 

اإلعرتاف باملنح  وبالنسبة هلذه اجلزئية مل يتطرق النظام احملاسيب املايل إىل هذه احلالة اخلاصة وال كيفية 3بأحد الشروط،

 .املتعلقة ا

 .قائمة المركز الماليعرض المنحة المتعلقة باألصول في قائمة التدفقات النقدية و  2-9

نه تضمن بالرجوع للنظام احملاسيب املايل نالحظ أنص املعيار على ضرورة عرضها ضمن قائمة املركز املايل و 

ضافة إىل سابات كل من األصول واخلصوم، باإلتؤثر على حذلك من خالل املعاجلة احملاسبية اليت نص عليها واليت 

                                                           

، ها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرهايحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرض 2008جويلية  26مؤرخ في  قراراجلريدة الرمسية،  1
  .14، مرجع سبق ذكره، ص 4.124الفقرة 

  .    852، ص مرجع سبق ذكرهامع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني،   2
  .353، ص رجع سبق ذكرهمجعة محيدات، حممود أبو نصار، م  3
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النظام احملاسيب  إىل ذلكذلك أضاف املعيار ضرورة إظهار هذه املنح ضمن قائمة التدفقات النقدية حيث مل يشر 

  .املايل

 .إرجاع اإلعانة المتعلقة باألصول 2-10

 ول أو بتخفيض رصيد الدخل مبقدارإرجاع اإلعانة من خالل زيادة القيمة املسجلة لألصطُرق وصف املعيار 

مبلغ إعادة الدفع، وجيب اإلعرتاف باإلهتالك املرتاكم الذي كان من املفروض اإلعرتاف به حىت تاريخ إرجاع اإلعانة  

إلرجاع اإلعانة ومبا أن هذا األخري مل يتطرق لإلعانات غري  ذكر النظام احملاسيب املايل الطريقة األوىل و  1كأعباء،

بالقدر الكايف خبصوص  النظام احملاسيب املايل  يفصللم يدرج تلك املتعلقة بطريقة اإلهتالك، وعلى العموم ملالنقدية ف

  .هذه اجلزئية

 .اإلفصاح 2-11

تضمن املعيار جمموعة من املعلومات الضرورية الواجب اإلفصاح عنها مثل السياسات احملاسبية املتبعة 

العالقة باملنح هم املعلومات ذات ، حيث تعترب من أط املتعلقة اخبصوص املنح احلكومية وطبيعتها وكذا الشرو 

ن النظام احملاسيب املايل مل يلزم باإلفصاح عن هذه املعلومات ضمن مالحق القوائم املالية مما قد احلكومية ونالحظ أ

  .  يؤثر على قرارات مستخدمي البيانات واملعلومات املالية

 .تكاليف اإلقتراض .3

صول املادية بشكل ن تؤثر على تكلفة األصول بشكل عام واألزئية مهمة ميكن أا املعيار جلقد تناول هذ 
ختالف بني ما تطلبه النظام احملاسيب توافق واإلأهم بنود ال داإلقرتاض وسنحاول الوقوف عن خاص تتمثل يف تكاليف

  .املايل ومعايري احملاسبة الدولية خبصوص هذه اجلزئية

 .نطاق وهدف المعيار 3-1

عاجل هذا املعيار كل ما له عالقة بتكاليف اإلقرتاض وعلى شروط رمسلتها وتوضيح األصول املؤهلة لذلك ي
ونالحظ أن النظام احملاسيب املايل عند تناوله هذه اجلزئية مل حيدد نطاق ، نطاقه احملاسبة عن تكاليف اإلقرتاضويشمل 

فتح اال لإلجتهاد يف معاجلة مثل هذه األحداث  رمسلة هذه التكاليف واألصول املعنية بذلك مما يؤدي إىل
  .اإلقتصادية

                                                           

  .334، ص مرجع سبق ذكرهخلضر عالوي،   1
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 .مصطلحات المعيار 3-2

تناول املعيار مصطلحني أساسني ومها تكلفة اإلقرتاض واألصل املؤهل، ومها مصطلحان أساسيان حيددان 
  .عنصرهلذا الأهم عنصرين بالنسبة هلذا املعيار حيث مل يشر هلما النظام احملاسيب املايل عند تطرقه 

 .مكونات تكاليف اإلقتراض 3-3

مكونات تكلفة اإلقرتاض واليت تدخل ضمن تكلفة األصل، حيث  IAS 23املعيار احملاسيب الدويل  حدد
  .أشار النظام احملاسيب املايل لتكاليف اإلقرتاض بشكل عام دون حتديد أو التفصيل فيها

 .األصول المؤهلة 3-4

ة لألصول املؤهلة برمسلة تكاليف اإلقرتاض وأشار إىل العالقة بالنسب الشروط حدد النظام احملاسيب املايل
حيث أشار إىل ذلك املعيار احملاسيب  1شهراً، 12كثر من أن يتطلب مدة أ باألصل وضرورةهلذه التكاليف املباشرة 
  .بني األصول املؤهلة واألصول غري املؤهلة بالرجوع إىل ما تتطلبه من فرتة إلجنازهاو  IAS 23الدويل 

 .إلعتراف بتكاليف اإلقتراضا 3-5

مثل القياس املوثوق هلا، على شروط اإلعرتاف بتكلفة اإلقرتاض  IAS 23نص املعيار احملاسيب الدويل 
باإلضافة إىل بعض احلاالت اخلاصة مثل طرق . أنواع القروض ومدة حساب تكلفتها ،إحتمال حتقق منافع مستقبلية

خبالف ذلك مل يفصل النظام احملاسيب املايل  2).حتديد أصل معنيدون (حتميل تكاليف اإلقرتاضات بشكل عام 
  .بشكل كايف خبصوص شروط رمسلة هذه التكاليف

  .بدأ، تعليق أو إيقاف رسملة تكاليف اإلقتراض 3-6

 ، باإلضافة إىللقد حدد املعيار احملاسيب الدويل بدقة شروط بدء، تعليق أو إيقاف رمسلة تكاليف اإلقرتاض
بينما إكتفى النظام احملاسيب  .صل ما عن باقي أجزاءه األخرىاصة مثل إنتهاء أجزاء منفصلة ألبعض احلاالت اخل
وري لذلك من الضر . أو التعليق دون اإلشارة إىل تاريخ البدء إيقاف رمسلة تكاليف اإلقرتاض فقطاملايل باإلشارة إىل 

ويف الدورات املستقبلية  مؤسسة يف سنة حتملهالية للثر هذه التكاليف على البيانات املاأن يتم حتديد هذه التواريخ أل
  .هلا

                                                           

، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها 2008جويلية  26مؤرخ في  ارقر اجلريدة الرمسية،  1
  .14، مرجع سبق ذكره، ص 3.126الفقرة 

     .883ص  مرجع سبق ذكره،امع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني،   2
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 .اإلفصاح 3-7

السياسة احملاسبية املتبعة ح على األقل عن على ضرورة اإلفصا  IAS 23نص املعيار احملاسيب الدويل 
خالل الفرتة واملعدل املستخدم حلساب هذه التكاليف، وهو ما مل  املرمسل هاخبصوص تكاليف اإلقرتاض وكذا مبلغ

 نص اليت دون إدراج التفصيل .شر له النظام احملاسيب املايل حيث أشار إىل مبلغ التكاليف امللحقة بشكل عام فقطي
  . IAS 23عليه املعيار احملاسيب الدويل 

 .إنخفاض قيمة األصول .4

صول املؤسسة اإلقتصادية وبوجه خاص األ أصولعلى  اً تناول هذا املعيار أحد أهم األحداث اإلقتصادية تأثري 
وحناول الوقوف  .متها احلقيقيةال تظهر قيمة األصول أكثر من قي املادية، واملتمثل يف تدين قيمتها وهذا حرصاً على أن

  .IAS 36ر احملاسيب الدويل ياعاملعلى أهم اإلختالفات بني ما تضمنه النظام احملاسيب املايل و 

 . هدف ونطاق المعيار 4-1

معاجلة ذلك إن ويوضح معايري  ،صول عن قيمتها القابلة لإلسرتداديهدف هذا املعيار إىل عدم تسجيل األ
، ويشمل املمتلكات، املعدات واملصانع واألصول غري امللموسة، وبالرجوع للنظام احملاسيب املايل فنالحظ أنه مل حدث

  .IAS 36الدويل  يار احملاسيبيويل هذه اجلزئية أمهية كبرية خبالف املع

 .مصطلحات المعيار 4-2

مثل القيمة اإلستعمالية، مؤشرات إخنفاض  ماتضمنه،املعيار جمموعة من املصطلحات الضرورية لفهم  تناول
، وبالرجوع حملتوى النظام احملاسيب املايل جند أنه مل يشر إىل أي من هذه )الداخلية واخلارجية(قيمة األصل 

  .املصطلحات واليت تتعلق مباشرة بإخنفاض قيمة األصول

 .ي إنخفضت قيمته ومؤشرات ذلكتحديد األصل الذ 4-3

قيمته بالرجوع إىل بعض  تضاخنفعلى ضرورة حتديد األصل الذي  IAS 36نص املعيار احملاسيب الدويل 
إىل مثل هذه املؤشرات اليت ميكن االعتماد عليها  املؤشرات الداخلية أو اخلارجية، بينما مل يشر النظام احملاسيب املايل

  .األصللتحديد أسباب اخنفاض قيمة 
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 .تحديد المبلغ القابل لإلسترداد  4-4

اصر الضرورية لتحديد القيمة القابلة لإلسرتداد نجمموعة من الع IAS 36لقد حدد املعيار احملاسيب الدويل 
 على املتعلقة بأي أصل وتتمثل على سبيل املثال ال احلصر أن تكون التقديرات مبنية على إفرتاضات معقولة ومقنعة،

امل اخلارجية أكثر يف سبب تدين قيمة األصل، وإستخدام معدالت اإلستدالل اإلحصائي، حيث مل أن تكون العو 
حيدد النظام احملاسيب املايل مثل هذه املؤشرات بإعتبار أن هذه العملية مبنية على تقديرات ومن شأا التأثري على 

  .القرارالبيانات املالية للمؤسسة اإلقتصادية وبالتايل التأثري على إختاذ 

 .عكس خسارة إنخفاض القيمة 4-5

 IASيوجد توافق فيما خيص املعاجلة احملاسبية بني ما تضمنه النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب الدويل 

  .خبصوص هذه اجلزئية 36

 .اإلفصاح 4-6

نظام أمشل من تلك اليت نص عليها الإفصاح متطلبات تضمن هذا املعيار خبالف النظام احملاسيب املايل 
، بينما ، األحداث املؤدية للخسارة)سوق نشط أم غري ذلك(احملاسيب املايل مثل اإلفصاح عن مصدر القيمة العادلة 

 .ى النظام احملاسيب املايل بالنص على ذكر بعض املعلومات دون تفصيل كايفإكتف

 .األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع .5

جلة األصول اليت حيتفظ ا حلني التصرف فيها وذلك خلصوصيتها وخصوصية لقد مت ختصيص هذا املعيار ملعا
املعاجلة احملاسبية هلا دون باقي األصول وسنحاول الوقوف على معامل التوافق واإلختالف بني هذا املعيار والنظام 

  .احملاسيب املايل

 .هدف ونطاق المعيار 5-1

احملتفظ ا برسم البيع ويشمل نطاقه األصول غري  يهدف املعيار إىل توضيح معايري احملاسبة عن األصول
  .، ونالحظ ذا الشأن أن النظام احملاسيب املايل مل يتطرق هلذه احلالة اخلاصةاملتداولة

 .المعيار مصطلحات 5-2

عه واليت مل يدرج النظام احملاسيب املايل أغلبها مثل و تناول املعيار جمموعة من املصطلحات ذات العالقة مبوض
  .التصرف،احلدث احملتمل، إلتزام شراء مؤكد جمموعة
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 .)أو مجموعة تصرف(لة و تصنيف األصول غير المتدا 5-3

على جمموعة من احملددات لتصنيف هذه األصول كأصول  IFRS 05نص معيار التقرير املايل الدويل 
 املايل وال إىل شروط التصنيفحمتفظ ا لغرض البيع أو لتوزيعها على املالكني، بينما مل يشر إىل ذلك النظام احملاسيب 

 .   الواردة يف هذا املعيار

 .األصول غير المتداولة المستغنى عنها 5-4

صل فه كأيل غري متداول حيث ال يتم تصنو هجر أصاليت تقرر فيها املؤسسة ترك أأورد هذا املعيار احلالة 
تمرار يف إستخدامه، ونشري هنا إىل أن سرتد أساسًا من خالل اإلسن قيمته الدفرتية سوف تُ تفظ به للبيع وذلك ألحم

  .مل يتطرق إىل هذه احلالة اخلاصةالنظام احملاسيب املايل 

 .المحتفظ بها للبيع )أو مجموعة تصرف(لة و ألصول غير المتدال اإلعتراف والقياس 5-5

كلفة لقد نص املعيار على جمموعة من املعايري املتعلقة باإلعرتاف والقياس هلذا النوع من األصول مثل ت
املتعلقة مبحاسبة هذا  من تلك املعايري اً اإلعرتاف األويل، خسائر القيمة، ونالحظ أن النظام احملاسيب املايل مل يدرج أي

  .النوع من األصول واليت من دون شك قد تواجه املؤسسة اإلقتصادية مما يؤثر على موثوقية التقييم املتعلق ا

 .اإلفصاح 5-6

ملثل هذا النوع من األصول من قبل النظام احملاسيب املايل سيؤثر حتمًا على  إن عدم إعطاء اإلطار الكايف
قد ألزم على ضرورة اإلفصاح  IFRS 05معيار التقرير املايل الدويل متطلبات اإلفصاح املتعلقة ا، حيث جند أن 

 .ة االقيمة املتعلقعلى أهم املعلومات املتعلقة بتصنيف هذا النوع من األصول وكذا معايري تقييمها وخسائر 

 .آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .6

ية ذات العالقة باألصول بلقد خصص هذا املعيار جزءًا خاص مبعاجلة األحداث اليت تتم بالعمالت األجن
يب املايل فقد تواجه املؤسسة، وبالنسبة للنظام احملاس ، وفصل فيها حسب احلاالت اليت قد)األصول غري النقدية( املادية

املكتسبة  التثبيتاتحتول "حث نص على  لعمالت األجنبية دون التفصيل الكايفأشار إىل املعامالت اليت قد تتم با
العملة الصعبة على أساس سعر الصرف املعمول به يوم إمتام عملة الوطنية بتحويل تكلفتها ببالعملة الصعبة إىل ال

خبالف ذلك تطرق ". خ إستهالك أو التنازل أو زوال هذه التثبيتاتيزانية لغاية تارياملعاملة، وحيتفظ ذه القيمة يف امل
  .وبأكثر تفصيلاملتعلقة بكل أنواع األصول أو االلتزامات  إىل بعض احلاالت اخلاصة IAS 21املعيار احملاسيب الدويل 
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  .خالصة

اسبة ين بني ما تضمنته معايري احملوالتبا ختالفحماولة الوقوف على أهم معامل اإل مت من خالل هذا الفصل
الدولية وبني ما نص عليه النظام احملاسيب املايل خبصوص معايري حماسبة التثبيتات املادية، حيث مت التفصيل يف أهم 

   .معايري احملاسبة الدوليةمع  من عدمه النقاط إختالفاً من أجل رفع الغموض والوقوف حول مدى تبين وتوافق اجلزائر

لرتكيز على أهم اإلختالفات ذات العالقة مبعايري حماسبة األصول املادية واملتمثلة أساسًا يف حيث مت ا
التثبيتات املادية واملخزونات وبعض األصول األخرى، ونالحظ أنه ومن خالل التحليل أن النظام احملاسيب املايل 

ويرجع ذلك إىل البيئة احملاسبية اليت  ،نقاط كثريةخيتلف ومتطلبات حماسبة األصول املادية ومعايري احملاسبة الدولية يف 
  .ختتلف عن ما هو معمول به دولياً ويرجع ذلك خلصوصيات احمليط اإلقتصادي اجلزائري

تصور إطار ملعايري حماسبية وطنية لألصول املادية معتمدين يف ذلك على املوايل وسنحاول من خالل الفصل 
  .ولية يف بناء املعايري احملاسبيةمع حماكاة املرجعية الد النظام احملاسيب املايل كإطار للتصور

   

  

  

 

 



  

  
  

نحو إطار مقترح لمعايير محاسبية 
  جزائرية لألصول المادية

 

 الفصل السادس
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  :تمهيد

لقد تضمن النظام احملاسيب املايل إطاراً تصورياً يشكل مصدراً لوضع وتطوير املعايري احملاسبية من خالل تناوله 
حيث أن املعايري ميكن أن تصاغ وفقًا إلطار وموضوع معني  طاره التشريعي خبالف ما هو دويلهذه املعايري ضمن إ

  .أكثر وضوحاً، فهماً وختصصاً منها النظام احملاسيب املايل، تعد IAS/IFRSفاملعايري احملاسبية الدولية 

ومبا أن البيئة اإلقتصادية اجلزائرية هلا خصوصياا مل تكن قادرة على تطبيق كل ما تضمنته معايري احملاسبة 
بقة خالل الفصول السا ومتطلبات الواقع، لذلك سنحاول من الدولية وإمنا إقتباس ما ميكن تطبيقه وتكييف الباقي

  .لألصول املادية عايري حماسبية وطنيةمل إقرتاح إطار

فيه بشكل كلي على ما تضمنته نصوص النظام احملاسيب  مت اإلعتمادونشري هنا إىل أن هذا اإلطار املقرتح قد 
احملاسبية النقاط اليت مل ينص عليها هذا األخري وتضمنتها املعايري بعض سابًقا باإلضافة إىل  التطرق لهاملايل اليت مت 

  . IAS/IFRS الدولية
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  المعيار المحاسبي المقترح للتثبيتات المادية :المبحث األول

طار املقرتح حماولني يف ذلك حماكاة اإل للنظام احملاسيب املايلسيتم التطرق إىل أهم العناصر املنصوص عليها وفقاً 

 .واملعايري احملاسبية الدولية

  .هدف المعيار .1

حتديد شروط اإلعرتاف  وتتمثل القضايا الرئيسية له يف للتثبيتات املاديةاملعيار إىل وصف املعاجلة احملاسبية  هذا هدف
وكذا متطلبات  .إهتالكها وخسائر إخنفاض القيمة املتعلقة ا ومصاريف هلذا النوع من األصول املسجلة بالغاملوحتديد 
  .اإلفصاح

 .المعيار نطاق .2

بإستثناء احلاالت اليت يشرتط أو . طار احملاسيب ملعاجلة املمتلكات، التجهيزات واملعداتيتناول هذا املعيار اإل

  .مبعاجلة حماسبية أخرى نظمة سارية املفعوللأليسمح فيها 

   :مثلل أي أن هذا املعيار قد إستثىن بعض األصو  

 ؛األراضي املنجميةو الغابات ، ي الزراعيةاألراض - 

  ؛نية، البرتول والغازدحتياطات املعاملصادر غري املتجددة مثل اإل - 

 .التجهيزات واملعدات املتحصل عليها عند عملية اإلندماج، األصول املادية يف إطار عقود اإلجيار التمويلي - 

نتاج، تقدمي اخلدمات، اإلجيار أو اإلستعمال اإلجل صول املقدمة  ألاأل وبصفة عامة يشمل نطاق هذا املعيار

  .ماليةسنة الأكثر من  استعماهلاأن تستغرق مدة  ي يفرتضوالذ. داريةاإللألغراض 

 .مصطلحات المعيار .3

 االستعمالهو أصل مادي حيوزه الكيان من أجل إنتاج، تقدمي اخلدمات، اإلجيار أو : التثبيت العيني 1- 3

 . عد مدة السنة املاليةأن تستغرق مدة إستعماله إىل ما ب والذي يفرتض. داريةاإللألغراض 

القدرة على املسامهة بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف تدفقات اخلزينة لفائدة هي  :دية مستقبليةمنافع إقتصا 2- 3

 .املؤسسة

 .إمكانية احلصول على منافع إقتصادية مستقبالً تنتج من هذا األصلهو  :مراقبة األصل 3- 3
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ى أي عنصر عند تاريخ أو القيمة احلقيقية لكل مقابل آخر يُقدم للحصول عل اخلزينة املدفوع مبلغ : التكلفة 4- 3

  .إنتاجه/إقتنائه

مبلغ اخلزينة الواجب دفعه يف حال إقتناء األصول نفسها أو املطابقة هلا يف الوقت احلايل، أو  :التكلفة الحالية 5- 3

 .مبلغ اخلزينة غري احملني الذي يكون الزماً لتسوية إلتزام يف الوقت احلايل

القيمة احلقيقية لكل مقابل آخر يقدم للحصول على أصول عند  أومبلغ اخلزينة املدفوع : التكلفة التاريخية 6- 3

   .إنتاجها/تاريخ إقتنائها

تشمل تكاليف نقطة البيع العموالت املدفوعة إىل الوسطاء والتجار، واملبالغ اليت تقتطعها : تكلفة نقطة البيع 7- 3

اليف نقطة البيع تكاليف النقل الوكاالت النظامية، واملعارض واألسواق وكذا حقوق ورسوم التحويل، وتستثين تك

 .والنفقات األخرى الضرورية لوضع األصول يف السوق

 هيأو نتظرة من اإلستعمال اإلقتصادي لألصل من طرف مستعمل أو أكثر، املدة امل: مدة الحياة اإلقتصادية 8- 3

  .املنتظرة من إستعمال األصول من طرف مستعمل أو أكثرعدد وحدات اإلنتاج أو ما شاها 

ل أو خصوم بني أطراف على دراية  و أص جله تبادلاملبلغ الذي ميكن أن يتم من أ: )العادلة(الحقيقية  قيمةال 9- 3

 . كافية وموافقة وعاملة ضمن شروط املنافسة اإلعتيادية

واجبة مة احملاسبية ألصول على قيمتها مبلغ فائض القي ):الخسائر في منافع األصل(خسارة القيمة  10- 3

 .التحصيل

صل أثناء معاملة جتري ضمن شروط املنافسة غ الذي ميكن احلصول عليه من بيع أاملبل: الصافيسعر البيع  11- 3

 . اإلعتيادية بني األطراف الذين يكونون على دراية باملوضوع وموافقني، مع طرح تكاليف اخلروج

تالك املرتاكم ح اإلههي القيمة اليت يظهر ا األصل يف امليزانية بعد طر ): القيمة المسجلة(القيمة الدفترية   12- 3

  .هوأي خسائر يف قيمت

يف مقابل أصول عند اية مدة منفعتها  ل عليهو صاحل ما مؤسسة ترتقبي ذصايف الال املبلغ: القيمة المتبقية 13- 3

  .بعد خصم تكاليف اخلروج املنتظرة
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 .املسار العادي للنشاط التقدير احلايل للقيمة احملينة للتدفقات املقبلة يف أموال اخلزينة ضمن: القيمة المحينة 14- 3

القيمة احملينة لتدفقات أموال اخلزينة املقبلة املنتظرة من اإلستعمال : )القيمة قيد اإلستعمال( قيمة المنفعة 15- 3

 .املستمر لألصول وخروجها عند اية مدة منفعتها

 لو األصفيها تخدم خالهلا تتوقع املؤسسة أن تسمن الفرتة الزمنية اليت  يه: )العمر اإلنتاجي(مدة المنفعة   16- 3

  .، أو هو عدد وحدات اإلنتاج أو ما شاها املتوقع حصول املؤسسة عليها من األصلاملهتلكة

قدرة حسب خمطط إهتالك ومع امل املدةللمبلغ املهتلك من األصل على مدى هو التوزيع املنتظم : اإلهتالك 17- 3

 .القيمة املتبقية احملتملة من األصل يف اية هذه املدة مراعاة

هو تكلفة األصل أو قيمة أخرى بديلة للتكلفة مطروحًا منها ): المبلغ القابل لإلهتالك(قيمة اإلهتالك  18- 3

  .القيمة املتبقية

القيمة العليا بني سعر البيع الصايف ألصول وقيمتها  :)ستردادالمبلغ القابل لإل(القيمة القابلة للتحصيل  19- 3

 .النفعية

 دفاتر احملاسبة املتعلقة ل يفو ألصا هالذي تدرج على أساسهو املبلغ  :)المبلغ المرحل(القيمة المحاسبية  20- 3

  .ة القيمة هلذه األصولر خسا جمموعو  اتهتالكاإل جمموعامليزانية بعد خصم ب

 .اإلعترافشروط  .2

  :يتم إدراج عنصر التثبيتات املادية يف احلسابات عندما

 مستقبلية مرتبطة باملؤسسة؛ يكون من احملتمل أن تعود منه أو إليه أية منفعة إقتصادية - 

 .ومبوثوقية صادقة بصورةللعنصر تكلفة أو قيمة ميكن تقييمها  - 

 :باإلضافة إىل

تعترب األصول املرتبطة بالبيئة واألمن كما لو كانت تثبيتات عينية إذا كانت تسمح للمؤسسة برفع املنافع املستقبلية  - 

بشرط أن ال تتعدى ، حالة عدم إدراجها واإلعرتاف األصول أخرى قياسًا إىل ما كان ميكن احلصول عليه يف 

  .القيمة الدفرتية لألصل قيمته القابلة لإلسرتداد
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ميكن إعتبار العناصر ذات القيمة الضعيفة كما لو كانت مستهلكة متامًا يف السنة املالية اليت مت إستخدامها فيها  - 

 وعليه ال يتم إدراجها ضمن احلسابات يف شكل تثبيتات؛

إدراج قطع الغيار ومعدات الصيانة ذات اخلصوصيات يف احلسابات على شكل تثبيتات إذا كان إستعماهلا يتم  - 

 وكانت املؤسسة تعتزم إستخدامها ألكثر من سنة مالية واحدة؛. مرتبط بتثبيتات عينية أخرى

سابات مبعلومات ة حسابات األصول مهما كانت طبيعتها وال ميكن تربير عدم إدراجها يف احلويتم إدراج كاف

  .سرية

 .والفصل بينها العينيةتجميع األصول مبادئ  .3

تعاجل مكونات األصل كما لو كانت عناصر منفصلة إذا كانت مدة اإلنتفاع بكل منها خمتلفة، أو كانت تدر 
ي لألصل مع ضرورة عدم جتاوز العمر اإلنتاجي هلذه األجزاء العمر اإلنتاج، منافع إقتصادية مستقبلية بوترية خمتلفة

 .املتعلق ا

 .األولي اإلعترافالقياس عند  .4

يتم إدارج التثبيتات يف احلسابات بتكلفتها املنسوبة إليها مباشرة، ويضاف إليها جمموع تكاليف إقتنائها ووضعها 

 وال يتم اإلعرتاف باملصاريف العامة واملصاريف اإلدارية. يف مكاا وخمتلف الرسوم واألعباء املباشرة األخرى

  .ومصاريف اإلنطالق يف النشاط

. وتتمثل تكلفة أي تثبيت أنتجته املؤسسة لنفسها تكلفة العتاد املستعمل، اليد العاملة، وأعباء اإلنتاج األخرى

كما يتم اإلعرتاف بتكاليف تفكيك املنشآت عند إنتهاء مدة . مثل املواد األولية وأعباء اإلنتاج املباشرة األخرى

إال يف حال كانت تكلفة التفكيك  املوقع إىل تكلفة إنتاج التثبيت املعين أو إقتنائه،) يئة(ة جتديد اإلنتفاع به أو كلف

، وهنا يتم تطبيق املعيار املتعلق مت تكبدها خالل فرتة حمددة نتيجة إستخدام األصل إلنتاج خمزونات خالل تلك الفرتة

   .لزاماً للكيانإذا كان هذا التفكيك أو التجديد إ .مبحاسبة املخزونات

ا وتعرض يف القوائم املالية بتكلفتها التارخيية، أي على أساس تكلفة حيازا يحماسب. تسجل عناصر األصول

تتألف التكلفة التارخيية للسلع واملمتلكات املقيدة يف و  .دون إعتبار أثار تغري أو تطور القوة الشرائية لوحدة النقد

قابلة لإلسرتجاع والتخفيضات التجارية والتنزيالت وغري ذلك من العناصر املماثلة أصول امليزانية عقب خصم الرسوم ال

  :مما يلي
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تكلفة شراء أصل سعر الشراء يف تاريخ إجراء العملية بعد حيث متثل : الشراء بالنسبة للسلع املكتسبة مبقابلتكلفة  - 

 تهومراقباألصل على باشرة للحصول طرح كل التخفيضات وزيادة الرسوم غري القابلة لإلسرتجاع واملصاريف امل

مثل مصاريف التسليم والشحن والتفريغ واألتعاب املهنية للمعماريني واملهندسني  ووضعه يف حالة اإلستخدام

 .وتستثىن املصاريف اإلدارية العامة واملصاريف امللتزم ا بني اية فرتة الرتكيب وإستخدام األصل بقدراته العادية

 لنسبة للسلع املستلمة كمسامهة عينية؛قيمة اإلسهام با - 

 املمتلكات املكتسبة جماناً بالقيمة احلقيقة يف تاريخ دخوهلا يف ذمة املؤسسة؛ - 

السلع املكتسبة عن طريق التبادل، تسجل األصول غري املماثلة بالقيمة احلقيقة لألصول املستلمة، وتسجل  - 

ضرورة وجود األسس التجارية العادية للمبادلة يف ، مع لتبادلاألصول املماثلة بالقيمة احملاسبية لألصول املقدمة ل

 ؛جوهر هذه العملية، باإلضافة إىل حتديد القيمة العادلة لألصل بشكل موثوق

 .تكلفة اإلنتاج بالنسبة للسلع واخلدمات اليت تنتجها املؤسسة - 

، يف حني ميكن حسب بعض نا سابقاً كما ذكر   على أساس التكلفة التارخيية ةيتم تقييم األصول املادية كقاعدة عام

   :مراجعة التكلفة التارخيية باإلستناد على ميكنوبالنسبة إىل بعض العناصر  ،الشروط اليت حيددها التنظيم

 ؛)التكلفة الراهنة(القيمة احلقيقية  - 

 ؛)تكلفة اإلنتاج(قيمة اإلجناز  - 

 ).قيمة املنفعة(القيمة احملينة  - 

أكثر (وبة مباشرة إىل إقتناء أو بناء أو إنتاج أصل يتطلب مدة طويلة من التحضري يتم إدماج تكلفة اإلقرتاض املنس

ويوقف إدماج تكاليف اإلقرتاض يف حالة إنقطاع . قبل أن يستعمل أو يباع يف تكلفة هذا األصل) شهراً  12من 

واملبلغ املدمج . و إستعمالهنشاط اإلنتاج كما يتوقف عندما تنتهي عملياً األنشطة الضرورية لتحضري األصل قبل بيعه أ

يف تكلفة األصل املعين يناسب تكاليف اإلقرتاض اليت كان من املمكن تفاديها لو مل حيصل اإلنفاق املتعلق باألصل 

   .املعين بعملية اإلقرتاض

 .اإلعتراف بالتكاليف الالحقة .5

نة املالية املستحقة خالهلا إذا كانت متكن يتم اإلعرتاف بالنفقات الالحقة املتعلقة بالتثبيتات العينية كأعباء يف الس

أي ) التثبيتات املادية(أما يف حال كانت ترفع من القيمة احملاسبية لتلك األصول . من إسرتجاع مستوى جناعة األصل
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أنه إذا كان من احملتمل أن تؤدي إىل منافع إقتصادية مستقبلية تفوق املستوى األصلي لنجاعة التثبيت، فإنه يتم 

  .بشرط أن ال تتجاوز القيمة الدفرتية لألصل قيمته القابلة لإلسرتداد، اف ا وتضاف إىل قيمة التثبيت املعيناإلعرت 

  :ومن بني التحسينات اليت تؤدي إىل زيادة املنافع اإلقتصادية هي على سبيل املثال

 تعديل وحدة اإلنتاج الذي يسمح بإطالة مدة نفعها أو زيادة قدرا اإلنتاجية؛ - 

 الذي يسمح باحلصول على حتسني جوهري لنوعية اإلنتاج أو إنتاجية املؤسسة؛) اآلالت(سني قطع املاكنات حت - 

 . تبين أساليب إنتاج جديدة تسمح خبفض التكاليف العملياتية املعاينة سابقاً ختفيضاً جوهريا - 

 .األجنبية بالعمالتمليات المنجزة إطار الع فيالمقتناة  التثبيتات .6

العملة الصعبة على أساس سعر عملة الوطنية بتحويل تكلفتها باملكتسبة بالعملة الصعبة إىل ال تاتالتثبيحتول 

تهالك أو التنازل أو زوال هذه خ اإلسالصرف املعمول به يوم إمتام املعاملة، وحيتفظ ذه القيمة يف امليزانية لغاية تاري

  .التثبيتات

 .)بعد اإلعتراف( الالحق القياس .7

  .ز بني حالتني للتقييم الالحق للتثبيتات املاديةميكن التميي

  .)التكلفة التاريخية(حسب الحالة المرجعية  1- 7

يدرج أي تثبيت عيين يف احلسابات عقب إدراجه األول بإعتباره أصال بتكلفته منقوصًا منها جمموع 

  .اإلهتالكات وجمموع خسائر القيمة

 ).العادلة القيمةنموذج (بها  مرخصمعالجة أخرى  2- 7

خص للمؤسسة أن تدرج يف حسابات التثبيتات املادية املنتسبة إىل فئة أو عدة فئات من التثبيتات اليت حتددها ير 

  .مسبقاً على أساس مبلغها املعاد تقييمه

ويف إطار هذه املعاجلة املرخص ا يدرج يف احلسابات كل تثبيت معين بعد إدراجه األويل بإعتباره أصًال، مببلغه 

ه أي بقيمته احلقيقية يف تاريخ إعادة التقييم منقوصًا منها جمموع اإلهتالكات وجمموع خسائر القيمة املعاد تقييم

وتتم عملية إعادة التقييم هذه بإنتظامية كافية حىت ال ختتلف القيمة احملاسبية للتثبيتات املعنية إختالفًا كبرياً . الالحقة

   .احلقيقية يف تاريخ اإلقفالعن القيمة اليت قد تكون حددت بإستعمال القيمة 
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القيمة احلقيقية لألراضي واملباين هي يف العادة قيمتها يف السوق، وحتدد هذه القيمة إستنادًا إىل تقدير جيريه 

هي أيضًا قيمتها يف السوق وعند ) املعدات واألدوات(والقيمة احلقيقية ملنشآت اإلنتاج . مقومون حمرتفون ومؤهلون

م بتكلفتها التعويضية الصافية بعد طرح فإا تقي) منشأة متخصصة(السوق  ى قيمتها يفغياب مؤشرات تدل عل

  .اإلهتالك

   :مها وتتم وفق احلاالت التاليةيوبعد إعادة التقييم حتدد املبالغ القابلة لإلهتالك على أساس املبالغ املعاد تقي

سبة إىل تكلفته التعويضية الصافية من اإلهتالك إذا متت إعادة تقييم تثبيت عيين عن طريق تطبيق مؤشر حمدد بالن - 

أو بالرجوع إىل القيمة يف السوق، فإن جمموع اإلهتالكات يف تاريخ إعادة التقييم يصحح بالتناسب مع القيمة 

اإلمجالية احملاسبية لألصل، حبث تكون القيمة احملاسبية هلذا األصل عقب إعادة التقييم مساوية للمبلغ املعاد 

 تقييمه؛

إذا ارتفعت القيمة احملاسبية ألصل ما عقب إعادة تقييمه، فإن الزيادة تقيد مباشرة يف شكل رؤوس أموال خاصة  - 

، على أن إعادة التقييم اإلجيابية تدرج يف احلسابات كمنتوج إذا كانت تعوض "فارق إعادة التقييم"حتت عنوان 

 بء يف احلسابات؛إعادة تقييم أخرى سلبية لنفس األصل، سبق أن مت إدراجه كع

فإن هذه اخلسارة يف القيمة تنسب على ) إعادة تقييم سلبية(إذا أبرزت إعادة التقييم وجود خسارة يف القيمة  - 

سبيل األولوية إىل فارق إعادة تقييم سبق إدراجه يف احلسابات كرؤوس أموال خاصة يف هذا األصل نفسه، ويقيد 

 فيها؛الرصيد احملتمل ضمن أعباء السنة اليت حدث 

تعاجل كل خسارة يف قيمة أصل أعيد تقييمه كإعادة تقييم سلبية، وتنتج إذن عن إخنفاض إلحتياطي إعادة التقييم  - 

 مبا يناسب هذه األخرية؛

كل إسرتجاع خلسارة يف قيمة األصل أعيد تقييمه يسجل كما لو كان إعادة تقييم عندما يكون إثبات اخلسارة يف  - 

 .دة تقييم سلبيةد سبق تسجيله كإعاالقيمة ق

 .اإلهتالك .8

يوزع املبلغ القابل لإلهتالك بصورة مطردة على مدة دوام نفعه مع مراعاة القيمة املتبقية احملتملة هلذا األصل يف  

وعادة ما تكون أعقاب فرتة نفعه من قبل املؤسسة وهذا يف حال كان باإلمكان حتديد القيمة املتبقية بصورة صادقة، 

  .درة إال يف إطار بعض العمليات اخلاصة مثل اإلمتيازات، أو املشاريع ذات األجل احملددهذه القيمة غري مق
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 :طريقة إهتالك .9

ادية اليت يدرها ذلك األصل وتوجد أي أصل هي إنعكاس لتطور إستهالك املؤسسة للمنافع اإلقتص طريقة إهتالك 

  :وهي شريع اجلبائي املعمول بهالتمع ضرورة أن ال تتعارض الطريقة املختارة ومتطلبات أربعة طرق 

 تقود إىل عبء ثابت على املدة النفعية لألصل؛ ): اإلهتالك اخلطي(الطريقة اخلطية  - 

 تؤدي إىل عبء متناقص على املدة النفعية لألصل؛: الطريقة املتناقصة - 

 يرتتب عليها عبء يقوم على اإلستعمال أو اإلنتاج املنتظر من األصل؛: طريقة وحدات اإلنتاج - 

 .تؤدي إىل عبء يتزايد على طول املدة النفعية لألصل: الطريقة املتزايدة - 

تطور إستهالك املؤسسة للمنافع اإلقتصادية  وتكون الطريقة اخلطية هي املعتمدة يف حال عدم التمكن من حتديد

 .بصورة صادقة اليت يدرها ذلك األصل

والقيمة املتبقية يف أعقاب املدة النفعية املطبقة على  جيب إعادة النظر دوريا يف طريقة اإلهتالك، املدة النفعية

التثبيتات العينية، ففي حالة حدوث تعديل مهم للوترية املنتظرة من املنافع اإلقتصادية الناجتة عن تلك األصول يتم 

وري فإنه تعديل التوقعات والتقديرات لكي تعكس هذا التغري يف الوترية، ويف حالة تبني أن هذه التغيريات أمر ضر 

يدرج يف احلسابات كما لو أنه كان تغري التقدير احملاسيب، ويتم ضبط املبلغ املخصص إلهتالكات السنة املالية 

   .التآكل، حمددات قانونية أو تكنولوجيةيف  النظرالعوامل اليت تؤدي إىل إعادة ومن بني  .والسنوات املستقبلية

على األصول املماثلة اليت وصلت إىل اية عمرها اإلنتاجي وإستخدمت  يعتمد يف تقدير القيمة املتبقية باإلعتمادو 

  .يف ظروف مماثلة لألصل، ويف احلالة اليت تكون فيها القيمة املتبقية ضئيلة وليست ذات تأثر جوهري فيمكن جتاهلها

وتعاجل كًال على حدا  - ايزةطبقًا ملبدأ املعاجلة املنفصلة بني األصول املتم - متمايزةتشكل األراضي واملباين أصوًال 

بإعتبار أن البناءات هي أصول قابلة لإلهتالك بينما تعد األراضي على العموم . يف احملاسبة حىت ولو مت إقتناؤها معاً 

ل مشلت تكلفة األرض على تكاليف التفكيك ويئة املوقع فيتم إهتالك هذا اجلزء ا، ويف حأصوًال غري قابلة لإلهتالك

   .سب الفرتة احملددةمن التكاليف ح

ها يتم حساب قسط اإلهتالك للمؤسسة تقديرها حسب وترية  على أساسة األصل اليتعفدة منوتبقى م

، مع ضرورة مواصلة حساب قسط إستهالكها للمنافع اإلقتصادية اليت يدرها هذا األصل من خالل إستخدامه
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ار أن هناك عدة عوامل أخرى تؤدي إىل حساب اإلهتالك يف حال التوقف أو اإلخنفاض يف إستخدام األصل بإعتب

  .اإلهتالك

 .إنخفاض القيمة .10

يف حال ما إذا صارت القيمة القابلة للتحصيل ألي تثبيت أقل من قيمته احملاسبية الصافية بعد حساب 

   .اإلهتالكات فإن هذه األخرية ختفض إىل القيمة القابلة للتحصيل عن طريق إثبات خسارة يف القيمة

 .لتثبيتات الماديةل الحسابات وسيرمحاسبي ال التسجيل .11

يتناول هذا العنصر أهم احلسابات ذات العالقة بالتثبيتات املادية وصوًال إىل التسجيل احملاسيب وسري احلسابات 

 .  حسب كل حالة

 .حسابات التثبيتات المادية 11-1

ة بشكل منفصل إذا كانت ذات مبالغ التالي للتثبيتات املادية يف احلسابات ةالرئيسي اتاحلسابميكن تصنيف أهم 

  :مهمة كاآليت

  .العينيةاألصول الثابتة  21 - 

 األراضي؛ 211احلساب  - 

 عمليات إصالح ويئة األراضي؛ 212احلساب  - 

 البناءات؛ 213احلساب  - 

 املنشآت التقنية، املعدات واألدوات الصناعية؛ 215احلساب  - 

  .التثبيتات املادية األخرى 218احلساب  - 

  :اء ميكن إضافة حسابات أخرى متعلقة باألصول املادية حسب حاجة املؤسسة مثلوعند اإلقتض

 معدات النقل؛ - 

 األغلفة القابلة لإلسترجاع؛ - 

 إلخ؛...معدات المكتب واإلعالم اآللي، أثاث مكتب - 

 التثبيتات العينية الجاري إنجازها؛ 232 - 
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 إهتالك التثبيتات العينية ويتفرع حسب نوع األصل المهتلك؛ 281 - 

 .خسائر القيمة عن التثبيتات العينية 291 - 

  .التسجيل المحاسبي وسير الحسابات 11-2

يتم التسجيل احملاسيب لألصول املادية طبقًا للطريقة اليت مت حيازا ا وتقيد يف اجلانب املدين يف تاريخ دخول 

   :األصول العينية حتت رقابة املؤسسة، وميكن تفصيلها يف اآليت

 21يسجل األصل املادي يف احلساب الفرعي حلساب  :مساهمات دية في شكلااألصول الم 11-2-1

أو حلساب الشركاء عمليات )  10القسم الفرعي حلاسب (ويقابله يف اجلانب الدائن رأس املال ) التثبيتات العينية(

 ).جممع والشركاء 45القسم الفرعي حلساب (متعلقة برأس املال 

) التثبيتات العينية( 21ي يف احلساب الفرعي حلساب يسجل األصل املاد: األصول المادية المشتراة 11-2-2

 .أو حسابات معينة أخرى) املوردون 40احلساب ( ويقابله يف اجلانب الدائن

 21يسجل األصل املادي يف احلساب الفرعي حلساب  :األصول المادية المنتجة من طرف المؤسسة 11-2-3

وهذا عند اإلنتهاء الكلي من إنتاج  )إلنتاج املثبتا 73احلساب ( ويقابله يف اجلانب الدائن) التثبيتات العينية(

يف اجلانب الدائن مبلغ املصاريف امللحقة الداخلية اليت تتحملها املؤسسة  73كما يسجل يف احلساب  .األصل

 . إخل...مبناسبة إقتناء التثبيت مثل النقل، الرتكيب

ز قيمة التثبيتات اليت ما تزال غري دف هذه احلسابات إىل إبرا: التثبيتات المادية الجاري إنجازها 11-2-4

اليت تقدمها املؤسسة للغري من  ،التسبيقات واملدفوعات على احلساب تاريخ إنتهاء السنة املالية وكذا مكتملة يف

 .أجل إقتناء تثبيت مادي ما

يتات ه يف اخلدمة مع ما يقابله يف حساب التثبلوضع اً ويتم ترصيد هذه احلسابات عندما يصبح التثبيت جاهز 

، علمًا أنه ال يطبق أي إهتالك على التثبيتات اجلاري إجنازها لكن جيب إثبات أية خسارة يف القيمة )21احلساب (

  .نظراً لتغري التقديرات أثناء إجناز األشغالللتحصيل أقل من قيمته احملاسبية إذا ما أصبحت قيمة التثبيت القابلة 

ويوجد على  ،اري إجنازها من خالل األطراف القائمة بأشغال اإلجنازصنيف املعاجلة احملاسبية للتثبيتات اجلوت

  :العموم جمموعتني من التثبيتات اجلاري إجنازها تتمثل يف
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يتم تسجيل التثبيتات املسند  :التثبيتات الناتجة عن أشغال طويلة أو قصيرة المدة مسندة للغير 11-2-5

ة السنة املالية يف شكل تثبيتات جاري إجنازها يف مقابل حساب إجنازها إىل الغري واليت مل يتم اإلنتهاء منها يف اي

وهذا على أساس الفواتري أو كشوف حسابات تقدم األشغال، ) 04حساب الصنف (األطراف األخرى املعنية 

  .تقدمها هذه األطراف

بيقات على احلساب عن طلبيات التثبيتات ويتم تقييد هذه التس كما قد تقدم املؤسسة تسبيقات ومدفوعات

التسبيقات واحلسابات املدفوعة  23(واملدفوعات على احلساب للغري يف إطار إقتناء تثبيتات يف قسم فرعي للحساب 

املوردون  40ميكن للمؤسسة تسجيل هذه التسبيقات يف احلساب الفرعي للحساب و ). عن طلبيات بالتثبيتات

تقييده  فد 23يف اية السنة املالية باحلساب  املدينون التسبيقات واملدفوعات على احلساب شريطة ترصيدها

  .ضمن أصول املؤسسة يف امليزانية حتت عنوان تثبيتات

ها املؤسسة بوسائلها تسجل التثبيتات اليت تنشئ: ها المؤسسة بوسائلها الخاصةالتثبيتات التي تنشئ 11-2-6

 73ثبيتات جار إجنازها يف مقابل حساب اخلاصة واليت مل يتم اإلنتهاء منها عند إنتهاء السنة املالية، يف شكل ت

بعد تسجيل األعباء يف حسابات األعباء (اإلنتاج املثبت وهذا بالنسبة إىل تكلفة إنتاج العناصر اجلاري إنتاجها 

 .)06املناسبة حلسابات الصنف 

ثبيتات الت إهتالك 28تقيد إهتالكات التثبيتات املادية يف اجلانب الدائن للحساب : التثبيتات إهتالك  11-2-7

 .التثبيتات العينية 21احلساب حسب نفس مستوى تفصيل احلساب  ويتم تقسيم وتفصيل هذا

ويف املقابل تسجل خمصصات اإلهتالك كأعباء يف اجلانب املدين حلسابات املخصصات ويف حال التنازل عن 

أي يتم ترصيد . املعين 21حلساب التثبيتات أو نزع ملكيتها أو زواهلا فإن حسابات اإلهتالك املتعلقة ا حتول إىل ا

 وتلك التثبيتات املادية على أساس مدة نفعيتها املقدرة من طرف حساب جممع اإلهتالك مع حساب األصل املعين

  .املؤسسة أي على أساس وترية تدفق املنافع اإلقتصادية منها للمؤسسة

عند ثبوت خسارة صول الثابتة، خسائر قيمة األ 29يتم إعتماد احلساب : خسائر القيمة عن التثبيتات 11-2-8

خمصصات اإلهتالك واملؤونات  68والذي يتفرع حسب طبيعة األصل املادي املعين مقابل جعل احلساب  يف القيمة

  .وخسائر القيمة لألصول الثابتة، مديناً 

  :يتم يف اي كل سنة مالية إعادة تسوية حساب خسائر القيمة مبا يلي
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  :حالة زيادة خسارة القيمة 11-2-8-1

 جلانب املدين حسابات التخصيص املناسبة عندما يزداد مبلغ خسارة القيمة؛ ا - 

 .عند زيادة مبلغ اخلسارة 29اجلانب الدائن احلساب  - 

 اسرتجاع 78عن طرق احلساب  29بتخفيض قيمة احلساب  :حالة إنخفاض خسارة القيمة 11-2-8-2

تتم معاجلة  و .ئي ملبلغ خسارة القيمةتكاليف اإلستغالل،  كما يستخدم هذا احلساب عند اإللغاء الكلي أو اجلز 

اليت تشهد املادية أي دون اخللط بني أي بند من بنود التثبيتات  ا،على حد تفاع قيمة األصول كلوإر  اخنفاض

  .إرتفاعات أو إخنفاضات يف قيمتها

سجل التثبيت تالقيمة، ويف تاريخ بيع  ويظهر يف امليزانية املبلغ الصايف للتثبيتات بعد طرح اإلهتالك وخسائر

خسارة القيمة اليت مت إثباا سابقاً يف شكل إخنفاض لقيمة التثبيت حىت ميكن حتديد فائض أو ناقص القيمة املطلوب 

  . إثباا يف حساب النتائج نتيجة عملية التنازل عن التثبيت

اإلستغناء عن تثبيت  ألرباح أو اخلسائر املتأتية منبالنسبة ل: المعالجة المحاسبية للتنازل عن التثبيتات 11-2-9

بالفرق بني منتوجات اخلروج الصافية املقدرة والقيمة احملاسبية الصافية لألصل، ويدرج هذا حتسب عيين أو خروجه، 

القسم الفرعي لنواقص القيمة عن خروج أصول مثبتة غري  65(الفارق يف احلسابات كمنتوج أو كأعباء يف احلساب 

  ).لفرعي عن فوائض القيمة عن خمزونات األصول املثبتة غري املاليةالقسم ا 75(أو يف احلساب ) مالية

 .اإلعترافإلغاء  .12

ة، حيذف التثبيت العيين من امليزانية عند خروجه من املؤسسة أو عندما يكون األصل خارج اإلستعمال بصورة دائم

ويتم حتديد األرباح  .خروجه الحقاً منفعة إقتصادية مستقبلية ال من إستعماله وال من  ومل تعد املؤسسة تنتظر منه أي

واخلسائر املتأتية من وضع أي تثبيت عيين خارج اخلدمة أو من خروجه عن طريق منتوجات اخلروج الصافية املقدرة 

وتطبيق القواعد . وتدرج يف احلسابات كمنتوجات أو كأعباء عملياتية يف حساب النتائج ،والقيمة احملاسبية لألصل

  .)التوقف عن النشاط وحل املؤسسة(املؤسسة عن أنشطتها نفسها يف حال ختلي 

باإلضافة إىل حالة األصول اليت استبعدت وحيتفظ ا حلني التصرف ا جيب أن تقيد بالقيمة الدفرتية يف تاريخ 

ض قيمة اإلستبعاد من اإلستخدام، واختبار وجود أية خسائر قيمة متعلقة ا بالرجوع للمعيار احملاسيب املتعلق بإخنفا

  .  األصول
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 .اإلفصاح .13

يسمحان بتحديد املعلومات املطلوب إظهارها يف  -بشكل عام وبالنسبة لكل العناصر - معياران أساسيان هناك 

   :ومها امللحق

 الطابع املالئم لإلعالم؛ - 

  .األمهية النسبية للمعلومة - 

ثري على احلكم الذي قد حتكم به جها ضمن املالحق والكفيلة بالتأاوهذا من أجل حتديد املعلومات الواجب إدر 

 .اجلهات اليت ترسل إليها الوثائق على ممتلكات املؤسسة ووضعيتها املالية ونتيجتها

بيتات املادية مىت كانت ثتق احملاسبية املتعلقة مبحاسبة اليشمل امللحق على املعلومات اآلتية حول القواعد والطر 

   :ل يفثوتتم هامة

 ة للمعايري وكل خمالفة هلذه املعايري جيب تفسريها وتربيرها؛مدى مطابقة أو عدم املطابق - 

 :بيان أمناط التقييم املطبقة على خمتلف فصول الكشوف املالية وال سيما - 

 يف جمال تقييم إهتالكات؛ �

 .يف جمال تقييم التثبيتات املادية يف حالة خمالفة طريقة التقييم بالتكلفة التارخيية �

 .عتمدة أو اإلختيارات املتبعة عندما تكون عدة طرق مقبولة يف عملية مااإلشارة إىل طرق التقييم امل - 

   :كما توجد مكمالت إعالم ضرورية لفهم أفضل لعناصر التثبيتات املادية وتضم على وجه اخلصوص ما يلي

 بيان األصل املثبت بالنسبة إىل كل باب للمخزونات واملدخوالت والتحويالت من فصل إىل فصل؛ - 

الك وخسائر القيمة مع توضيح أمناط احلساب املستعملة واملخصصات واإلستئنافات اليت متت خالل بيان اإلهت - 

 السنة املالية؛

ذكر املعلومات من حيث التكلفة التارخيية بالنسبة إىل التثبيتات املعاد تقييمها  وذلك بإبراز مكمالت القيمة  - 

 واإلهتالكات اإلضافية ذات الصلة ا؛

 ملصاريف امللحقة املندرجة عند اإلقتضاء ضمن تكلفة إنتاج التثبيتات؛مبلغ الفوائد وا - 

 . وصف منتوجات وأعباء التنازل عن التثبيتات املادية - 
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  :ضمن مالحق الكشوف املالية احول تطور التثبيتات املادية الذي ميكن إيراده التاليةول اوميكن إضافة اجلد

  ديةيبين تطور التثبيتات الما :)1.6(الجدول رقم 

 ∗مالحظات ∗الفصل أو القسم
القيمة اإلمجالية عند 

  إفتتاح السنة املالية

  زيادات

  ∗السنة املالية

إخنفاضات السنة 

  ∗املالية

القيمة اإلمجالية عند إقفال 

  السنة املالية

            التثبيت العيين

  جدول اإلهتالكات :)2.6(الجدول رقم 

الفصل أو 

  القسم
 ∗مالحظات

بداية إهتالكات جممعة يف 

  السنة املالية
زيادات يف خمصصات 

 السنة املالية
إخنفاضات يف 

  العناصر اخلارجية

إهتالكات جممعة 

يف آخر السنة 

  املالية

التثبيتات 

  العينية
          

  خسائر القيمة في التثبيتات :)3.6(الجدول رقم 

  مالحظات  الفصل أو القسم
خسائر القيمة امعة 

  يف بداية السنة املالية

اع خسائر إرتف

  القيمة خالل 

  السنة املالية

إسرتجاع يف 

  خسائر القيمة

خسائر القيمة امعة يف 

  اية السنة املالية

            التثبيت العيين

  

  

                                                           

∗
  .جيب أن يفصل كل فصل حسب مدونة األقسام الواردة يف امليزانية على األقل  

∗
  .يسمح ببيان املعلومات التكميلية املذكورة يف امللحق مثال طريقة التقييم  

∗
  .يظهر عادة عند إقتناء أو إنتاج أصول جديد  

∗
  .و إنفصال أو عمليات الوضع خارج اخلدمة أو التنازليظهر عادة عند القيام بعمليات بيع أ  

∗
  .يسمح ببيان املعلومات املتعلقة بنسب اإلهتالك املستعملة وأية تعديالت طرئة عليها  
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 المعيار المحاسبي المقترح للمخزونات والمنتجات قيد التنفيذ :المبحث الثاني

املعيار النظام احملاسيب املايل باإلعتماد على تضمنه  أهم العناصر وفقًا ملاإطار هذا املعيار املقرتح سنتاول يف 

 .)IAS 02(احملاسيب الدويل 

 .هدف المعيار .1

حتديد شروط  يف أساساً وتتمثل لمخزونات واملنتجات قيد التنفيذ لاملعيار إىل وصف املعاجلة احملاسبية  هذا يهدف

 عرتاف الالحق به كمصروف وخمتلف صيغ التكلفة واإل هلذا النوع من األصول املسجلة مبلغ التكلفةوحتديد اإلعرتاف 

  .ته وصوًال إىل متطلبات اإلفصاحقيميف خسائر إخنفاض مبا يف ذلك أي 

 .المعيار نطاق .2

يشمل نطاق هذا املعيار املخزونات املتمثلة أساسًا يف تلك املوجهة للبيع يف إطار اإلستغالل العادي أو تلك اليت 

  .د واللوازم املوجهة لإلستهالك خالل العملية اإلنتاجية أو تقدمي اخلدماتيف إطار اإلنتاج وخمتلف املوا

  :أي أنه ال يشمل

 األصول البيولوجية املتعلقة بالنشاط الزراعي؛ - 

 جتار ووسطاء السلع الذين يقومون بقياس خمزونام بالقيمة العادلة؛ - 

 .ادن واملنتجات املعدنيةمنتجي املنتجات الزراعية ومنتجات الغابات واإلنتاج الزراعي واملع - 

  .المعيار مصطلحات .3

هي السعر املقدر للبيع يف سياق النشاط العادي  :)قيمة اإلنجاز الصافية( قالقيمة القابلة للتحقصافي  1- 3

 .مطروحاً منه التكاليف املقدرة لإلكمال والتكاليف الضرورية املقدرة إلمتام عملية البيع

جله تبادل األصل أو خصوم منتهية بني أطراف ذي ميكن أن يتم من أاملبلغ ال: )العادلة(الحقيقية  لقيمةا 2- 3

 . على دراية كافية وموافقة وعاملة ضمن شروط املنافسة اإلعتيادية
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هي السلع املقتناة واحملتازة لبيعها، مبا يف ذلك على سبيل املثال البضائع اليت يشرتيها بائع التجزئة : المخزونات 3- 3

تامة الصنع أو كما تشمل املنتوجات . غرض بيعهاأو أي أمالك عقارية تتم حيازا ل وحيوزها لبيعها، أو األراضي

األشغال قيد اإلجناز كمنتوجات من املؤسسة وتشمل على املواد األولية واللوازم املوجودة قيد اإلستعمال يف طريق 

 :باإلضافة إىل أا أصول. اإلنتاج

 اإلستغالل اجلاري؛ متتلكها املؤسسة وتكون موجهة للبيع يف إطار - 

 وتكون موجهة للبيع يف إطار اإلستغالل اجلاري؛قيد اإلنتاج  - 

 ؛مواد أولية أو لوازم موجهة لإلستهالك خالل عملية اإلنتاج أو تقدمي خدمات - 

املخزونات يف إطار عملية تقدمي اخلدمات هي تكلفة اخلدمات اليت مل تقم املؤسسة بعد بإحتساب املنتوجات  - 

  .املناسبة هلا

  :وجتدر اإلشارة إىل أنه 

 يصنف التغليف ضمن أحد األصناف حبسب درجة إعداده ومنشئه؛ - 

  .ال تظهر السلع أو املواد اليت إختذ بشأا قرار بالتثبيت يف املخزونات وتصنف ضمن التثبيتات - 

ساس ليس على أ) أصول غري جارية(أو يف شكل تثبيتات ) أصول جارية(ويتم تصنيف أصل يف شكل خمزونات 

  .نوع األصل وإمنا تبعاً لوجهته أو إستعماله يف إطار نشاط املؤسسة

  .تكلفة المخزون .4

إليصال املخزونات إىل املكان ويف احلالة اليت توجد عليها  املقتضاتتشمل تكلفة املخزونات مجيع التكاليف 

  :وتتمثل يف

 ؛...واملصاريف املرتبطة باملشرتياتوتشمل تكاليف املشرتيات، املواد القابلة لإلستهالك  :تكاليف الشراء 1- 4

وتشمل مصاريف املستخدمني واألعباء األخرى املتغرية والثابتة بإستثناء األعباء  ):اإلنتاج(تكاليف التحويل  2- 4

 .اليت ميكن حتميلها ألي إستعمال غري أمثل لقدرة اإلنتاج يف املؤسسة

اج واحدة أي أن تكاليف اإلنتاج ال ميكن فصلها نتج من عملية إنتمنتجات تَ  ةحالة وجود عدونشري هنا أنه يف 

بشكل واضح لكل منتج، يف هذه احلالة يتم توزيع التكاليف على املنتجات بطريقة منطقية ويتوجب اإلنتظام يف 
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وجود ويف حال  .إستخدام أسلوب القيمة البيعية املقدرة لكل منتج كأساس للتوزيعب. عملية التوزيع من فرتة ألخرى

نوية ذات أمهية نسبية متدنية، حيث يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل هلذه املنتجات ويتم طرح تلك منتجات ثا

 .لتحديد تكلفة هذه األخرية القيمة من تكلفة املنتجات الرئيسية

هي تكلفة اخلدمات اليت مل تقم املؤسسة بعد بإحتساب  :تكلفة المخزون في المؤسسات الخدمية 3- 4

تقم أي أنه يف حالة القيام بتقدمي اخلدمات فإن املخزونات تدرج كلفة اخلدمة اليت مل  .هلااملنتوجات املناسبة 

يف دفاتر املؤسسة، أي يتم اإلعرتاف بالتكلفة املقدرة للخدمات ) املقابلة هلا(جات املطابقة هلا املؤسسة بإدراج املنتو 

 .اليت مل تقم املؤسسة ا إىل حني حتقيق العوائد املقابلة هلا

 بشكل أساسي من اليد العاملة والتكاليف األخرى للموظفنيهلذا النوع من املؤسسات  املخزون تتكون تكلفةو  

كما تتضمن ، املباشرة املتعلقة باخلدمة مبا يف ذلك موظفي اإلشراف واملصاريف غري، العاملني مباشرة يف تقدمي اخلدمة

 .املصاريف األخرى إلجناز اخلدمة مثل املواصالت

دما ال ميكن حتديد تكلفة الشراء أو اإلنتاج بتطبيق القواعد العامة للتقييم، فإن املخزونات يتم تقييمها بتكلفة وعن

  ). األصول املساوية(شراء أو إنتاج أصول مساوية هلا تثبت أو تقدر يف أقرب تاريخ لشراء أو إنتاج هذه األخرية 

تنجر عنه قيود بالغة اإلفراط أو غري قابلة لإلجناز، فإن  ويف حالة ما إذا كان أي تقييم على أساس التكاليف

يتم تقييمها بتطبيق ختفيض يناسب هامش الربح الذي تطبقه ) من غري التموينات(األصول يف شكل خمزونات 

   .املؤسسة يف كل فئة من فئات األصول على سعر البيع عند حلول تاريخ إقفال السنة املالية

العملة الصعبة على أساس سعر عملة الوطنية بتحويل تكلفتها ببالعملة الصعبة إىل ال املكتسبة املخزوناتحتول 

ستهالك أو التنازل أو زوال هذه اإلخ الصرف املعمول به يوم إمتام املعاملة، وحيتفظ ذه القيمة يف امليزانية لغاية تاري

  .املخزونات

  ىيث يتم تقييمها عند إدراجها األويل يف احلسابات، ولدجات الزراعية حإىل احلالة اخلاصة بتقييم باملنتبالنسبة 

وتثبت أية خسارة أو ربح متأتيتني يف . كل تاريخ إقفال بقيمتها احلقيقية منقوصاً منها التكاليف املقدرة يف نقطة البيع

ملالية اليت حصل فيها تغيري القيمة احلقيقية منقوصًا منها التكاليف التقديرية لنقطة البيع يف النتيجة الصافية للسنة ا

  .بعد احلصاداخلاص باملخزونات وهذه تكلفة املخزون عند املباشرة بتطبيق املعيار ، الربح أو اخلسارة
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يتم إدماج تكلفة اإلقرتاض املنسوبة مباشرة إىل إقتناء أو بناء أو إنتاج   :المصاريف الماليةالمصاريف العامة و  4- 4

قبل أن يستعمل أو يباع يف تكلفة هذا األصل ) شهراً  12من  أكثر(أصل يتطلب مدة طويلة من التحضري 

وقف إدماج تكاليف اإلقرتاض يف حالة إنقطاع نشاط اإلنتاج كما يتوقف عندما تنتهي توي). اإلستثمار العقاري(

 واملبلغ املدمج يف تكلفة األصل املعين يناسب. عمليًا األنشطة الضرورية لتحضري األصل قبل بيعه أو إستعماله

كما . تكاليف اإلقرتاض اليت كان من املمكن تفاديها لو مل حيصل اإلنفاق املتعلق باألصل املعين بعملية اإلقرتاض

  .يتم اإلعرتاف باملصاريف اإلدارية املنسوبة بشكل مباشر إىل تكلفة املخزون

 .التكلفةقياس  أساليب .5

كاليف احلقيقية، وإما على أساس التكاليف وبالنسبة لطريقة حساب التكاليف فيتم حساا إما على أساس الت

   .، اليت تتم مراجعتها بانتظام تبعاً للتكاليف احلقيقية)التكاليف املوحدة القياسية(احملددة مسبقاً 

 .طرق تحديد التكلفة .6

لدخول عند خروجها من املخزن أو عند اجلرد إما بإعتبار السلعة األوىل يف ا) املتجانسة(يتم تقييم السلع املتعاوضة 

  .هي األوىل يف اخلروج  وإما مبتوسط تكلفة شرائها أو إنتاجها املرجحة

إستخدام نفس أسلوب وطريقة حتديد تكلفة املخزون لكل جمموعة من بنود املخزون املتشاة يف طبيعتها  جيب

ميكن إستخدام طرق  وجمال إستخدامها، إال أنه ميكن إستخدام طرق وأساليب خمتلفة موعات املخزون املختلفة، وال

    .خمتلفة من طرق حتديد التكلفة بسبب إختالف املواقع اجلغرافية أو بسبب إختالف قوانني الضريبة من منطقة ألخرى

  .أنظمة جرد المخزون .7

يف طريقة اجلرد الدائم أو طريقة  ةتمثلواملباملخزونات  اخلاصةطريقة املتابعة يف احملاسبة بني  واملفاضلة ختياريتم اإل

  .إحتياجات وقرار التسيري يف املؤسسة حسبالطريقتني هاتني بني  املفاضلةوتعود ) املتناوباجلرد (اجلرد غري الدائم 

  .التقييم الالحق للمخزونات .8

وعلى أساس ذلك يتم . عمًال مببدأ احليطة واحلذر فإن املخزونات يتم تقييمها بأقل تكلفتها وقيمة إجنازها الصافية

يف قيمة املخزونات يف حساب النتائج كعبء عندما تكون تكلفة خمزون ما أكثر من القيمة الصافية إدراج أية خسارة 

  .فئة بفئة) متجانسة(إلجناز هذا املخزون وحتدد خسائر القيمة يف املخزونات مادة مبادة، أو يف حالة أصول متعاوضة 
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ه احلالة اإلعتماد على أسعار التعاقد حالة وجود بضاعة متعاقد على بيعها ألطراف خارجية فيتم يف هذويف 

  . لتطبيق مبدأ التكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقيق وذلك يف حدود الكميات املتعاقد علي بيعها

إذا كان من املتوقع أن . ضرورة عدم ختفيض قيمة املواد اخلام أو املهمالت اليت تدخل يف إنتاج سلعة ماونشري إىل 

تكلفة البضاعة ستتجاوز صايف  تويف حال كان. ة سيكون بالتكلفة أو أعلى من التكلفةسعر بيع السلعة اجلاهز 

  .القيمة القابلة للتحقيق فيتم يف هذه احلالة ختفيض قيمة خمزون املواد اخلام بالفرق

يتم إعادة تقييم حيث . حالة اإلحتفاظ باملخزون املقيم بصايف القيمة القابلة للتحقيق لنهاية الفرتة املالية املواليةيف و 

هذا املخزون ويف حالة إرتفاع القيمة القابلة للتحقيق عن قيمة املخزون يف الفرتة السابقة فيتم اإلعرتاف بالزيادة ويتم 

  .زيادة قيمة املخزون إىل القيمة القابلة للتحقيق اجلديدة

 .لصنف المخزوناتالتسجيل المحاسبي وسير الحسابات  .9

  :زونات على العموم يف إطار مدونة حسابات املخزونات وتتمثل يفيؤخذ مبعيارين لتصنيف املخ

 ؛)التموينات أثناء اإلنتاج، اإلنتاج املخزن، البضائع املباعة على حاهلا(حسب الرتتيب الزمين لدورة اإلنتاج  - 

 .حسب طبيعة األصل املخزن الذي يكون موضوع تقسيم ضمن كل مؤسسة حسب إحتياجاا الداخلية للتسيري - 

  :على املستوى احملاسيب فيتم األخذ مببدأ الفصل بني أما

 ؛)30احلساب (البضاعة املشرتاة دف إعادة بيعها على حاهلا  - 

 اليت يتم شراؤها دف حتويلها وإدخاهلا ضمن تكلفة املنتجات النهائية؛) 31احلساب (املواد األولية والتوريدات  - 

ب املواد واللوازم القابلة لإلستهالك، التغليفات، وباقي املواد ويضم هذا احلسا، )32احلساب (التموينات األخرى  - 

 ؛املستخدمة يف دورة اإلستغالل بشكل عام

 ؛)33احلساب (سلع قيد اإلنتاج  - 

 ؛)34احلساب (خدمات قيد اإلنتاج  - 

) 351(املنتجات تامة الصنع، ) 355(احلساب يضم و ، )35احلساب (املنتجات اليت تصنعها املؤسسة  - 

   ؛املنتجات املتبقية أو مواد اإلسرتجاع) 358(لوسيطية، املنتجات ا
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تمثل على وجه اخلصوص يف العناصر املفككة أو املسرتجعة يو ، )36احلساب (املخزونات املتأتية من التثبيتات  - 

 ؛من التثبيتات العينية

زونات املودعة أو املستودعة املخزونات اليت تراقبها املؤسسة ولكن ال حتوزها ماديًا عند إقفال السنة املالية املخ - 

 ).37احلساب (واملخزونات السائرة يف الطريق 

 .اإلدراج في الحسابات في إطار الجرد المتناوب 1- 9

  :ر حسب تصنيف وطبيعة املخزون كاآليتصوميكن التفصيل يف هذا العن

 : تسجيل التموينات والبضائع المستهلكة 1- 1- 9

38يقيد احلساب : المحاسبية خالل الفترة 1- 1- 1- 9
لق باملشرتيات املخزنة يف اجلانب املدين مببلغ املتع  ∗

جات اات واملصاريف امللحقة ا، ويف اجلانب الدائن تقيد حسابات املوردين أو حساب اخلزينة، وفق إحتيياملشرت 

  .خالل الفرتة ملخازن املؤسسةلية لدخول املشرتيات مدون تسجيل أية ع .اإلعالم والتسيري

يتم القيام ) للمخزونات اجلرد املادي(بعد إجراء اجلرد خارج احملاسبة  :المحاسبية الفترةفي نهاية  2- 1- 1- 9

 :باملراحل الثالثة التالية إلثبات أرصدة املخزون

يف اجلانب الدائن،  ∗جبعل حسابات املخزون) خمزون أول مدة(الشروع يف إلغاء املخزونات املوجودة يف بداية الفرتة  - 

 ؛كة يف اجلانب املدينمشرتيات مستهل 60باملقابل جعل احلساب 

مشرتيات مستهلكة يف  60مشرتيات خمزنة يف اجلانب الدائن، ويف املقابل جعل حساب  38ترصيد احلساب  - 

 اجلانب املدين؛

، ويف املقابل )30،31،32احلسابات (معاينة خمزونات اية الفرتة جبعل حسابات املخزون يف اجلانب املدين  - 

 . يف اجلانب الدائن 60احلساب 

  

  

  

                                                           

∗
  .600،601،602تقابلها احلسابات  382، 381، 380مثال احلسابات  60حلساب با التصور اخلاصبنفس  38يتفرع احلساب   
∗
   .30،31،32بات يف وتتمثل هذه احلسا  
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  :المنتجات تامة الصنع أو قيد اإلنتاجتسجيل  2- 1- 9

ية ر العناصر الضرو (، 3ل أية كتابات خصوصية يف الصنف يال يتم تسج :خالل الفترة المحاسبية 1- 2- 1- 9

 ؛)لإلنتاج يتم تسجيلها حسب طبيعتها يف حسابات األعباء

يتم القيام ) وناتللمخز  اجلرد املادي(بعد إجراء اجلرد خارج احملاسبة  :المحاسبية الفترةفي نهاية  2- 2- 1- 9

 :للتموينات والبضائع املستهلكة كما يليكما هو الشأن باملراحل الثالثة  

يف اجلانب الدائن، ويف  .35، 34، 33ترصيد احلساب  الشروع يف إلغاء املخزونات املوجودة يف بداية الفرتة - 

 يف اجلانب املدين؛ اإلنتاج املخزن 72املقابل جعل حساب 

، ويف املقابل )33،34،35احلسابات (الفرتة جبعل حسابات املخزون يف اجلانب املدين  معاينة خمزونات اية - 

 .   يف اجلانب الدائن 72احلساب 

 :اإلدراج في الحسابات في إطار الجرد الدائم 2- 9

 اعد على التحديد السريع لوضعية احلسابات، كما تساعد هذهستابعة احملاسبية للمخزونات وتاملتتيح هذه الطريقة 

تناسب مباشر بني تكاليف املخزونات املبيعة والعائدات املتعلقة ا  ءفيما خيص املنتجات التامة الصنع، بإجرا طريقةال

  :وميكن التطرق هلا كما يلي

  :تسجيل التموينات والبضائع المستهلكة 1- 2- 9

بلغ املتعلق باملشرتيات املخزنة يف اجلانب املدين مب 38يقيد احلساب : المحاسبية خالل الفترة 1- 1- 2- 9

ويتم التسجيل . ات واملصاريف امللحقة ا، ويف اجلانب الدائن تقيد حسابات املوردين أو حساب اخلزينةياملشرت 

يف اجلانب املدين ) 30،31،32(احملاسيب لدخول التموينات إىل خمازن املؤسسة خالل الدورة بتقييد احلسابات 

إستعمال إحدى هذه احلسابات تقيد قيمة اإلستهالكات ، ويف حالة اإلستهالك أو 38ويف املقابل ترصيد احلساب 

  .املشرتيات املستهلكة يف املقابل جعل احلساب املعين للمخزون دائناً  60يف اجلانب املدين للحساب 

ما بني املخزون املادي املقدر وبين بعد التحليل تسجل الفوارق احملتملة :المحاسبية الفترةفي نهاية  2- 1- 2- 9

وذلك لتقييد مبلغ هذه احلسابات بالقيمة املثبتة ) 35، 32، 31، 30(سابات املخزون هو مسجل حماسبياً يف ح

 :حيث ميكن التمييز بني نوعني من الفوارق .يف اجلرد املادي

 ؛72أو  60الفوارق املربرة واليت ينظر هلا على أا عادية يف مقابل احلسابات تثبت  - 
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 757األعباء اإلستثنائية للتسيري اجلاري، أو احلساب  657يف احلساب ) غري املربرة(تسجل الفوارق األخرى  - 

 .منتوجات إستثنائية عن عمليات التسيري، وهذا حسب طبيعة هذه الفوارق

  :المنتجات تامة الصنع أو قيد اإلنتاجتسجيل  2- 2- 9

 )33، 34، 35(حركة حلسابات املخزون املتمثلة يف ل أية ييتم تسج :خالل الفترة المحاسبية 1- 2- 2- 9

إنتاج  72ويف املقابل يقيد احلساب ) السلع أو املنتجات(اجلانب املدين عند إدراجها خمازن املؤسسة حيث تقيد يف 

خمزن يف اجلانب الدائن، ويف حالة خروج املخزونات تقيد حساباا املعنية يف اجلانب الدائن وذلك جبعل احلساب   

 .يف اجلانب املدين 72

بشكل املقدر  ،ل تسجل الفوارق احملتملة بني املخزون املاديبعد التحلي :المحاسبية الفترةفي نهاية  2- 2- 2- 9

وذلك  ،)35، 32، 31، 30(يف حسابات املخزون  خارج عن احملاسبة، وبني املخزون الظاهر يف اجلانب املدين

يف كما يسجل بوجه عام الزيادة أو النقصان يف اجلرد . لتقييد مبلغ هذه احلسابات بالقيمة املثبتة يف اجلرد املادي

 ). إنتاج خمزن أو منتقص من املخزون( 72احلساب 

خمزونات  37وتكون املخزونات املودعة أو املستودعة أو اجلاري توصيلها موضع اإلدراج يف احملاسبة يف احلساب 

ة إذا مل ويف اية الفرت ) يف حال إيداعها للبيع(يف اخلارج، إىل أن يتم إستالمها يف خمازن املؤسسة أو إىل اية العملية 

  .تعد املؤسسة جدوًال مفصًال يتضمن املخزونات املماثلة) 37(يتم ترصيد هذا احلساب 

 .المخزونات خسائر القيمة عن 3- 9

ويف املقابل املدين حسابات  39عند تشكيلها تقيد خسائر القيمة عن املخزونات يف اجلانب الدائن حلساب 

  :املخزنة التالية وفق طبيعة العناصر ).68(املخصصات املعنية احلساب 

 خسائر قيمة خمزونات البضائع؛ - 

 ؛املواد األولية واللوازمخسائر قيمة خمزونات  - 

 ؛التموينات األخرىخسائر قيمة  - 

 خسائر قيمة خمزونات البضائع؛ - 

 ؛ خمزونات قيد اإلنتاجخسائر قيمة  - 

  .املنتوجاتخسائر قيمة خمزونات  - 
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  :العناصر املخزنة يف اية كل سنة مالية كما يليويتم تسوية حساب خسائر القيمة اخلاص بطبيعة كل 

يف اجلانب املدين حسب عناصر املخزون ) 68احلساب (حساب املخصصات جعل  من خالل زيادة مبلغ املؤونة - 

 املعنية ذه؛

احلساب املستخدم بنفس مستوى ( 78تقييد يف اجلانب الدائن للحساب  ختفيض مبلغ املؤونة من خالل - 

  .ت خسارة القيمة بدون موضوع جزئياً، كما يستخدم إذا كان مبلغ املؤونة ملغى كلياً ر اإذا ص) للمخصص

من بلغ املخزونات املعنية عند إخراجها من أصول  بطرحه 39وجتدر اإلشارة إىل أنه يتم ترصيد احلساب 

   .كما تظهر حسابات املخزون بالقيمة الصافية بعد طرح خسائر القيمة. املؤسسة

 .اإلفصاح .10

إدراج أية معلومات إضافية ضمن املالحق واليت ميكن أن تزيد من فهم حمتوى الكشوف املالية ومن شأا أن يتم 

وبالنسبة للمعلومات الواجب إدراجها يف مالحق القوائم املالية خبصوص . تؤثر على حكم مستخدم هذه األخرية

  :ما يلي املخزونات واملنتجات قيد التنفيذ

 ؛يف املالحق مبينة من املخزون أو متابعتها اتاملخرج لتقييمستخدمة اإلفصاح عن الطريقة امل - 

 اإلشارة إىل طرق التقييم املعتمدة أو اإلختيارات املتبعة عندما تكون عدة طرق مقبولة يف عملية ما؛ - 

 املؤسسة؛عند اإلقتضاء يف تكلفة إنتاج املخزونات والسلع اليت أنتجتها  املدرجةمبلغ الفوائد واملصاريف امللحقة  - 

 :ق ذا مبلغ هام بنيفر املخزونات، بيان الفرق عندما يكون هذا ال فصولالقيام فيما خيص كل فصل من  - 

 تقييمها حسب الطريقة املتبعة من جهة؛ - 

 .تقييمها على أساس سعرها األخري يف السوق املعروف عند إقفال احلسابات من جهة أخرى - 

 .خسارة القيمة اإلستثنائية للمخزونات - 
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  التمويل_ المعيار المحاسبي المقترح لعقود إيجار :المبحث الثالث

والنظام . )IAS 17(أهم العناصر وفقًا ملا تضمنه املعيار احملاسيب الدويل  إطار هذا املعيار املقرتحسنتاول يف 

أنه يرتتب عنها أصل  وسيتم الرتكيز فقط على حماسبة هذا النوع من العقود بالنسبة للمستأجر بإعتبار .احملاسيب املايل

  .مادي

  .المعيار هدف .1

حتديد شروط  وتتمثل القضايا الرئيسية له يف التمويل- لعقود إجياراملعيار إىل وصف املعاجلة احملاسبية  هذا يهدف

الواجب اإلعرتاف ا لدى كل من املؤجر واملستأجر باإلضافة إىل متطلبات اإلفصاح  بالغاملوحتديد تصنيف العقود 

  .ما املتعلقة

  .المعيارنطاق  .2

  .يشمل نطاق هذا املعيار بشكل أساسي  معايري احملاسبة عن عقود اإلجيار التمويلية، دون غريها من عقود اإلجيار

 .المعيار مصطلحات .3

هو عبارة عن إتفاق يتنازل مبوجبه املؤجر للمستأجر ملدة حمددة، عن حق إستعمال أصل مقابل : عقد اإليجار 1- 3
 .ت عديدةدفع واحد أو دفوعا

صلة مبلكية أصل الهو عقد إجيار يرتتب عليه عملية حتويل شبه كلي املخاطر واملنافع ذات  :عقد إيجار تمويل 2- 3
أي يتضمن خيار الشراء بعد إنتهاء مدة (مستأجر، مقرون بتحويل امللكية عند إنتهاء مدة العقد أو عدم حتويلها 

 ).العقد

 .التمويل-قد إجياركل عقد إجيار آخر غري ع  :عقد إيجار بسيط 3- 3

عقد اإلجيار الذي جيعل جمموع القيمة  ءعند بد) معدل التحيني(سعر اخلصم هو : معدل الفائدة الضمني 4- 3
 .اإلمجالية للدفعات الدنيا لإلجيار والقيمة املتبقية مساويا للقيمة العادلة لألصل املؤجر
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املستأجر يف عقد إجيار مشابه، أو أنه وهو معدل الفائدة الذي ميكن أن يدفعه : ∗معدل اإلقتراض الهامشي 5- 3
عقد اإلجيار لغرض إقرتاض أموال من أجل شراء األصل على مدى  ءلذي كان سيتحمله املستأجر عند بدالسعر ا

 .فرتة مماثلة وبنفس الضمانات

ار هي املبالغ اليت يدفعها املستأجر طيلة عقد اإلجيار، بإستثناء بدل اإلجي :الحد األدنى لدفعات اإليجار 6- 3
 :افة إىل ما يليضم املؤجر بدفعها وإسرتدادها باإلاحملتمل وتكاليف اخلدمات والضرائب اليت سيقو 

 أية مبالغ مضمونة من قبله أو من قبل طرف مرتبط به؛: بالنسبة للمستأجر �

 :أي مبلغ للقيمة املتبقية املضمونة له من قبل أي من: بالنسبة للمؤجر �

 املستأجر؛ - 

 طرف مرتبط باملستأجر؛ - 

 .طرف ثالث مستقل وله القدرة املالية على الوفاء ذا الضمان - 

غري أنه إذا كان للمستأجر حق خيار شراء األصل بسعر يتوقع أن يكون أقل بدرجة كافية من القيمة العادلة 

جيار عقد اإلجيار فإن احلد األدىن من دفعات اإل ءيه ممارسة هذا اخليار، أي عند بدلألصل يف التاريخ الذي ميكن ف

يشمل احلد األدىن من املبالغ املستحقة الدفع طيلة مدة عقد اإلجيار باإلضافة إىل الدفعة املطلوبة  ملمارسة حق الشراء 

  .هذا

يف مقابل أصول عند اية مدة منفعتها  ل عليهو صاحل ما مؤسسة ترتقبي ذصايف الال املبلغ: القيمة المتبقية 7- 3
  .بعد خصم تكاليف اخلروج املنتظرة

قابلة لإللغاء واليت تعاقد فيها املستأجر واملؤجر إلستئجار األصل باإلضافة ري غالهي املدة : دة عقد التأجيرم 8- 3
إىل أي فرتات أخرى يكون فيها احلق للمستأجر إختيار إستمرارية اإلستئجار مقابل دفعات أخرى أو بدوا مع 

  .قه وفق ذلك اخلياروجود تأكيد موثوق عند بدأ العقد أن املستأجر سوف ميارس ح

هو التاريخ الذي حيق للمستأجر ممارسة حقه يف إستخدام األصل املؤجر وهو تاريخ : بدء مدة عقد اإليجار 9- 3
   :أو هو إلزام األطراف املتعاقدة باألحكام الرئيسية إلتفاقية اإلجيار يف تاريخ .اإلعرتاف األويل بعقد اإلجيار

 أو متويلي؛عقد اإلجيار يصنف كعقد إجيار تشغيلي  - 

  .يف حال عقد اإلجيار التمويلي، املبلغ املعرتف به يف بداية عقد اإلجيار كبند حمدد - 
                                                           

  .سعر الفائدة التفاضلي  ∗
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يف حال تضمن عقد اإلجيار هذا البند يكون للمستأجر احلق يف شراء األصل يف  :خيار الشراء التحفيزي 10- 3
 .ار للمستأجر وإلزامي للمؤجراية مدة العقد بالسعر احملدد لذلك يف العقد، وخيار الشراء التحفيزي هو إختي

 .تصنيف عقود اإليجار .4

) الصفقة(جيار كعقد إجيار متويل أو عقد إجيار بسيط أمر يتوقف على واقع املعاملة التجارية اإلف عقد يصن

بدًال من شكل العقد أو صيغته، واألمثلة عن الوضعية اليت من املفروض أن تؤدي إىل تصنيف عقد إجيار كعقد إجيار 

 :متويل

 ملستأجر بعد إنقضاء مدة اإلجيار؛ملكية األصل حمولة إىل ا - 

عقد اإلجيار مينح املستأجر خيار شراء األصل بسعر يقل بصورة كافية عن قيمته احلقيقية يف التاريخ الذي ميكن  - 

ا فيه ممارسة حق اخليار، حىت يكون هناك تيقن معقول بإستعمال هذا احلق يف التاريخ الذي ميكن فيه حتقيق هذ

 اخليار؛

 مدة اإلجيار تغطي اجلزء األكرب من مدة احلياة اإلقتصادية لألصل ذاته إذا ما مل يكن هناك حتويل للملكية؛ - 

يف بداية عقد اإلجيار قيمة املدفوعات الدنيا احملينة مبقتضى هذا اإلجيار ترتفع على األقل إىل شبه كامل للقيمة  - 

 احلقيقية لألصل املؤجر؛

 .ذات طبيعة خاصة وال يستعملها إال املستأجر دون أن يدخل عليها أي تعديالت كبرية األصول املستأجرة  - 

  :على أساسها تصنيف عقد اإلجيار على أنه عقد إجيار متويلي وهيميكن بعض احلاالت اليت باإلضافة إىل 

 ء العقد؛إذا تضمن العقد إعطاء احلق للمستأجر يف إلغاء العقد مع حتمله اخلسائر اليت تنجر عن إلغا - 
إذا كان للمستأجر احلق يف إعادة األصل موضوع العقد لفرتة ثانية بعد إنتهاء فرتة العقد األوىل وبقيمة إستئجار  - 

 ؛)حوافز إعادة اإلستئجار(تقل عن سعر اإلستئجار يف السوق 
    .إذا حتمل املستأجر اخلسائر النامجة عن تغري القيمة العادلة لألصل موضوع عقد اإلجيار - 

ضرورة إعادة النظر يف حال مت تغيري شروط عقد اإلجيار الحقًا إىل درجة يصبح فيها لعقد اإلجيار تصنيف  مع

 .خمتلف من بدايته فيتم معاملة ذلك على أنه قد مت الدخول يف عقد إجيار جديد

ميكن إعتبارها عقود عقود إجيار األراضي اليت ال تؤدي إىل نقل امللكية إىل املستأجر بعد إنتهاء مدة اإلجيار ال 

أعباء مدرجة يف (إجيار متويل، واملدفوعات األصلية اليت من احملتمل القيام ا مبقتضى هذه العقود متثل إجيارات مسبقة 

  .تلك على مدى مدة عقد اإلجيار طبقاً للمنافع املكتسبة) احلسابات مسبقاً 
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معاملتها بشكل منفصل ويكون تصنيف عقد اإلجيار معًا فيجب  الة اليت تتضمن عقود إجيار أراض ومباناحلويف 

ويف حال مت معاملة عقد األراضي واملباين بطريقة منفصلة . حسب توفر شروط التصنيف لكل من املباين واألراضي

، وإذا كان غري ممكن )األراضي واملباين( ى حدةلة لكل عنصر علدفيتم توزيع أعباء اإلجيار بالتناسب والقيمة العا

أما يف حال كان مبلغ . لتوزيع بشكل موثوق يتم معاملة العقدين على أما عقود إجيار تشغيلية أو متويليةإجراء ا

اإلعرتاف املبدئي املتعلق بعنصر األراضي غري مهم ميكن معاملة األراضي واملباين كوحدة واحدة لغرض تصنيف العقد 

  .وهذا إعتماداً على املبلغ والعمر اإلنتاجي للمبىن فقط

 .د اإليجار في القوائم الماليةعق .5

يدرج يف احلسابات كل أصل يكون حمل عقد إجيار متويل يف تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ مع إحرتام مبدأ 

  . تغليب الواقع اإلقتصادي على املظهر القانوين

يمة احملينة للمدفوعات يف حسابات أصول امليزانية بقيمته احلقيقية أو بالق) األصل املستأجر(يدرج امللك املؤجر 

ويتم حتديد القيمة احملينة باملعدل الضمين للعقد وإن مل يوجد  .الدنيا مبقتضى اإلجيار إذا كانت هذه األخرية أقُل مثناً 

قيمة رفع (لقيمة احملينة إلعادة الشراء لا املدفوعات الدنيويتم تضمني   .فبمعدل فائدة اإلستدانة اهلامشية للمستأجر

 .ن خيار الشراء يكون مرفوعاً أيف اية اإلجيار هذا إذا كان هناك يقني معقول عند إبرام العقد ب) ءخيار الشرا

يتم إدراج اإللتزام بدفع اإلجيارات املستقبلية يف احلسابات بنفس املبلغ يف خصوم امليزانية وهذا  باإلضافة إىل ذلك

  .دف مقابلة اإلستخدامات باملوارد

 .اإلستئجار عمليات البيع وإعادة .6

يدرج يف احلسابات عقد التنازل املقرتن بعقد إجيار متويل كما لو كان األمر ال يعين إال معاملة جتارية واحدة، وكل 

فائض كمنتوجات التنازل باملقارنة إىل القيمة احملاسبية لدى املستأجر ال يسجل كمنتوجات يف تاريخ إبرام العقدين بل 

  .ريوزع على مدى مدة عقد اإلجيا

 .مليات المنجزة بالعمالت األجنبيةفي إطار الع المبرمة تمويل_ عقود إيجار .7

العملة الصعبة على أساس سعر عملة الوطنية بتحويل تكلفتها باملكتسبة بالعملة الصعبة إىل ال األصولحتول 

الك أو التنازل أو زوال هذه خ إستهالصرف املعمول به يوم إمتام املعاملة، وحيتفظ ذه القيمة يف امليزانية لغاية تاري

  .األصول
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 .في إطار عقد اإليجار التمويليسير الحسابات التسجيل المحاسبي و  .8

للمؤسسة ولكنها تستجيب لتحديد  - اقانون-تظهر التثبيتات يف جمال اإلجيار التمويلي واليت ال تعود ملكيتها 

متعلقة  حقوق حساباتاملؤجر يف شكل أصول  أصل يف شكل تثبيتات عينية بالنسبة للمستأجر، ويقابلها يف

   .بالتثبيت يف إطار عقد اإلجيار التمويلي

حتت مراقبة املستأجر يسجل حمل عقد اإلجيار التمويلي مبجرد دخول األصل ويتم التسجيل احملاسيب عند املستأجر 

ه يف اجلانب الدائن ويقابل .التثبيتات املادية حسب نوع الصنف الذي ينتمي إليه 21 يف اجلانب املدين حلساب

يف  اإلتاوةوعند تسديد األتاوى املنصوص عليها يف العقد يسجل مبلغ . ديون عقد إجيار التمويل167حساب 

الديون املرتتبة على عقد إجيار متويل باجلزء  167ويقابله يف اجلانب املدين  احلساب . اجلانب الدائن حلساب اخلزينة

ومن  .املصاريف املالية بالنسبة إىل جزء الفوائد من جهة أخرى 661واحلساب املسدد من املبلغ الرئيسي من جهة، 

ناحية أخرى فإن األصل يف إطار عقد اإلجيار التمويلي يعاجل مثل بقية التثبيتات يف املؤسسة مثل اإلهتالك وإثبات 

 .  خسارة القيمة

ميكن التمييز بني حالتني يف هذا اإلطار قد جيار التمويل يف اية مدة العوبالنسبة للمعاجلة احملاسبية لعقد إ  

  :من خالل العنصرين املواليني

فق تعاقدياً اوكان عليه أن يدفع لذلك إستحقاقًا أخريًا يو ) رفع خيار الشراء(باألصل  ظإذا قرر املستأجر اإلحتفا - 

ويأيت . عقد اإلجيارن مبلغ هذا اإلستحقاق األخري جيب أن يوافق رصيد حساب الديون عن إف ،رفع خيار الشراء

 ).ديون عقد إجيار التمويل167احلساب ( تسديد هذا اإلستحقاق لرتصيد هذا احلساب اخلاص بالديون

من أصول املستأجر ) حذفه(أما إذا مل يقرر املستأجر رفع خيار الشراء فإن األصل يعود إىل املؤجر ويتم إخراجه  - 

للمستأجر ألن مدة إهتالك األصل هي نفسها أو ناقص قيمة وهذا اخلروج عدمي القيمة أي ال يرتتب عليه فائض 

_ الديون املرتتبة على عقد إجيار 167(ويف هذه احلالة يتم تصفية حساب الديون  مدة عقد اإلجيار التمويلي،

 ).إسرتجاع خسائر القيم والتموينات 78(بإعتماد اجلانب الدائن للحساب ) متويل

يما يتعلق بالتثبيتات اليت ال تعود ملكيتها قانونًا إىل املؤسسة ولكنها تناسب وبشكل عام ميكن اإلشارة إىل أنه ف

مع ذلك تعريف األصل املثبتة مثل األصول يف إطار عقد اإلجيار التمويلي جيب أن تكون موضوع تسجيل منفصل يف 

   .يف آن واحد عندما يكون اإلعالم املقدم على هذا النحو ذا أمهية ومناسباً  21األقسام الفرعية حلساب 
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 .اإلفصاح .9

نص النظام احملاسيب املايل على ضرورة إرفاق معلومات إضافية مكملة لفهم حمتوى الكشوف املالية وذكر ضمن 

مكمالت إعالم ضرورية لفهم أفضل للميزانية وحساب النتائج وجدول سيولة اخلزينة وجدول تغريات رؤوس  –عنصر 

   :باإللتزامات املتخذة يف جمال القرض اإلجياري وبوجه التحديد ما يليأنه يتوجب ذكر كل ما يتعلق  - األموال

 طبيعة املمتلكات؛ - 

 املعاجلة احملاسبية؛ - 

    .اإلستحقاق واملبالغ - 
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 معايير محاسبية أخرى مقترحة ذات عالقة بمحاسبة األصول المادية :المبحث الرابع

 .األخرى ذات العالقة مبحاسبة األصول املادية التطرق يف هذه اجلزئية إىل املعايري سيتم

 .اإلعانات والمنح الحكومية المقترحالمعيار المحاسبي  .1

بإعتبار أنه توجد املادية  لقة مباشرة باألصولعاملنح احلكومية املتسنحاول الرتكيز على متطلبات حماسبة 

  .مساعدات حكومية ليس هلا عالقة باألصول املادية للمؤسسة اإلقتصادية

 .المعيار هدف 1- 1

واملتمثلة  هامتطلبات اإلفصاح عنو  اإلعرتاف ا ،عن املنح احلكوميةيهدف املعيار إىل بيان املعاجلة احملاسبية 

نقل أصوهلا إىل املؤسسة، واملنح احلكومية اليت تستلزم نقل موارد عن طريقها املساعدات احلكومية اليت ال يتم يف 

باإلضافة إىل حماسبة منح االمتيازات  .قبلي، بشروط معينة تتعلق بأنشطة املؤسسةمقابل إلتزام سواء سابق أو مست

  .العمومية

 .نطاق المعيار 2- 1

احلكومية يف البيانات  اإلمتيازاتاحملاسبة عن ، احلكومية املقدمةنح واإلعانات امل ل نطاق هذا املعيارويشم

  ).إمتياز املرفق العمومي(ومثال ذلك  املالية

 .ارمصطلحات المعي 3- 1

   :تتمثل أهم مصطلحات هذا املعيار يف

ألغراض هذا املعيار ال متثل احلكومة فقط حكومة بلد معني بل تعترب من احلكومات والوكاالت : حكومة 1- 3- 1

 .احلكومية واهليئات املشاة سواء كانت حملية أو وطنية أو دولية

تصادية حمددة إىل مؤسسة معينة إجراء تقوم به احلكومة من أجل تزويد منفعة إق :المساعدات الحكومية 2- 3- 1

أو جمموعة من املؤسسات املؤهلة للمساعدة مبوجب شروط حمددة، وتشمل تقدمي املنح واألنواع األخرى من 

املساعدات غري النقدية واليت ال تتضمن نقل أصول للمؤسسة، مثل املشورة القانونية بدون مقابل، ويشمل هذا 

 .مباشر املعيار املساعدات املقدمة بشكل غري
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تتمثل يف نقل موارد للمؤسسة مقابل إلتزام سابق أو مستقبلي بشروط حمددة تتعلق  :المنح الحكومية 3- 3- 1

بنشاطات التشغيل للمؤسسة، ال تشمل املنح احلكومية أشكال املساعدة اليت ال ميكن تقييمها بشكل معقول 

 .ادية للمؤسسةوالعمليات مع احلكومة اليت ال ميكن متييزها عن عمليات التجارة الع

سة املؤهلة هلا شراء أو بناء أو هي منح حكومية شرطها األساسي على املؤس: المنح المرتبطة باألصول 4- 3- 1

ها ئدد نوع وموقع األصول أو فرتة شراطويلة األجل، ميكن إضافة شروط ثانوية حت عكس ذلك متلك أصوالً 

 .وحيازا

 .املرتبطة باألصول وهي املنح األخرى غري تلك :المنح المرتبطة بالدخل 5- 3- 1

 .شروط اإلعتراف 4- 1

ال تدرج يف احلسابات اإلعانات العمومية مبا يف ذلك اإلعانات النقدية املقيمة بالقيمة احلقيقية ضمن حساب 
  :النتائج أو يف شكل أصل إال إذا توفر ضمان معقول فيما يتعلق بـــــــ

 أن املؤسسة ستمتثل للشروط امللحقة باإلعانة؛ - 

  .سيتم إستالمهاأن اإلعانات  - 

وتدرج اإلعانات يف احلسابات كمنتوج يف حساب النتائج يف سنة مالية واحدة أو عدة سنوات بنفس وترية 

  .املتعلقة ا واملفرتض أن تعوضهاالتكاليف 

تكون التكلفة املقابلة لإلعانة هي اإلهتالك،  :الحكومية المتعلقة باألصول القابلة لإلهتالك اإلعانات 5- 1
إن اإلعانات املرتبطة باألصول القابلة لإلهتالك تدرج يف احلسابات كمنتجات حسب تناسب اإلهتالك وبالتايل ف

  .احملتسب، وتظهر اإلعانات يف ميزانية املؤسسة املتعلقة باألصول كمنتوجات مؤجلة

يها التثبيت يتم توزيعها على املدة اليت يكون ف: اإلعانات الحكومية المتعلقة باألصول غير القابلة لإلهتالك 6- 1
غري قابل للتصرف، وإذا مل يكن هناك شرط عدم قابلية التصرف، فإن اإلعانة تسجل يف نتيجة السنة املالية على 

 .أعوام حسب الطريقة اخلطية 10مدى 

وتتمثل أساسًا يف األراضي واملباين حيث يتم اإلعرتاف ا عن طريق تسجيلها  :المنح الحكومية غير النقدية 7- 1
 ).مبلغ رسم(ادلة أو عن طريق املعاجلة البديلة بتسجيلها بالقيمة اإلمسية بالقيمة الع
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 . اإلعتراف بالمنح التي تتضمن عدة شروط 8- 1

قد تتضمن بعض املنح عدة شروط يتوجب على املؤسسة حتقيقها، وقد يتطلب بعض تلك الشروط تكاليف 

ليل قيمة املنحة إىل أجزاء وربط اإلعرتاف ا عند كل ضي يف هذه احلالة حتتمما يق خاصة وفرتة زمنية معينة للوفاء به،

 .جزء من التكاليف اليت سيتم حتملها للوفاء بالشرط املعين

يف بعض احلاالت اإلستثنائية اليت تدفع فيها املؤسسة إىل تسديد اإلعانة  :إرجاع اإلعانات المرتبطة باألصول 9- 1
يد يدرج يف احلسابات بإعتباره تغيريا يف التقدير احلسايب كما فإن هذا التسد )يف حال عدم إمتثاهلا لشروط اإلعانة(

  :يلي

 تقوم املؤسسة بتسديد كل منتوج مؤجل غري مهتلك مرتبط باإلعانة؛ - 

  . فائض يف احلسابات كعبء من األعباءليدرج ا - 

 . التسجيل المحاسبي لإلعانات الحكومية 10- 1

وإعانات أخرى  132ساب يز و احلإعانات أخرى للتجه 131 احلسابني( احلسابات يتم قيد هذه

   :يف اجلانب الدائن مببلغ اإلعانة املكتسبة وجعل احلسابات التالية مدينة حسب طبيعة اإلعانة) لإلستثمار

 :وتتمثل احلسابات املدينة يف دف إىل إكتساب ممتلكات معينة أو إنشائها :إعانات التجهيز 10-1- 1

 اً لتثبيتات املؤسسة؛عندما تطابق اإلعانة حتويالً جماني: 02الصنف  - 

 .عندما يرتتب عن اإلعانة حركة مالية) التمويالت املنتظرة( أطراف أخرى حساب: 04الصنف  - 

إعانات تستفيد منها املؤسسة لتمويل أنشطتها طويلة األجل مثل إقامة فروع : إعانات أخرى لإلستثمار 10-2- 1

 .يف اخلارج، البحث عن أسواق جديدة

بنفس ) ، املنتوجات العملياتية األخرى75حتت احلساب (ساب كمنتوجات وتدرج إعانات اإلستثمار يف احل

وترية التكاليف اليت ترتبط ا واليت يفرتض أن تعوضها، وهذه التكاليف تناسب فيما خيص التثبيتات القابلة لإلهتالك 

دى املدة اليت يكون فيها وميدد حساب إعانة اإلستثمار اليت متول تثبيتًا غري قابل لإلهتالك على م. مبلغ اإلهتالك
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التثبيت غري قابل للتصرف وال يسجل يف خصوم امليزانية إال املبلغ الصايف لإلعانة اليت مل تسجل بعد يف جدول 

  .حساب النتيجة

  .اإلفصاح 11- 1

   :جيب على املؤسسة أن تفصح عن املعلومات التالية  

 يف القوائم املالية؛ السياسة احملاسبية املتبعة خبصوص املنح احلكومية وطريقة عرضها - 

 طبيعة املنح احلكومية اليت مت احلصول عليها؛ - 

 .ها املؤسسة واألحداث الطارئة األخرى املتعلقة باملساعدات احلكومية اليت مت اإلعرتاف االشروط اليت مل تلب - 

 .التثبيتات المادية في شكل امتياز .2

ذا النوع من التثبيتات املادية ومها مفهوم  نيتعلقاإىل أهم عنصرين نص عليهما النظام احملاسيب املايل  سنتطرق

  .التثبيتات املادية يف إطار إمتياز اخلدمة العمومية وكيفية إدراجها حماسبياً 

   .مفهوم إمتياز الخدمة 1- 2

إىل شخص طبيعي أو ) مانح اإلمتياز(يعرف إمتياز اخلدمة العمومية بأنه عقد مبوجبه مينح شخص عمومي 

تنفيذ خدمة عمومية على مسؤوليته ملدة حمددة وطويلة على العموم مقابل حق تقاضي ) يازصاحب اإلمت(معنوي 

  .أتاوى من مستعملي اخلدمة العمومية

 .في شكل إمتياز حسابات التثبيتات المادية 2- 2

  :للتثبيتات املادية يف شكل إمتياز يف احلسابات التالية ةالرئيسي اتاحلسابميكن تصنيف أهم 

 .تة المادية في شكل إمتيازاألصول الثاب 22  - 

 األراضي املمنوح إمتيازها؛ 221 - 

  عمليات ترتيب ويئة األراضي املمنوح إمتيازها؛ 222 - 

  البناءات املمنوح إمتيازها؛ 223 - 

  املمنوح إمتيازها؛) الرتكيبات(املصانع  225 - 

 .التثبيتات العينية األخرى املمنوح إمتيازها 228 - 
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 .التقييم واإلدراج في الحسابات 3- 2

، فإن األصول اليت يضعها املتنازل أو املتنازل له يف اإلمتياز تسجل يف أصول إطار إمتياز املرفق العمومي يف

ويكفل املستوى املطلوب من املرفق العمومي للطاقة اإلنتاجية اخلاصة باملنشآت  .ميزانية املؤسسة صاحب اإلمتياز

بواسطة مؤونات مالئمة وبصورة خاصة عن طريق مؤونات من املتنازل عنها بإستعمال اإلهتالكات أو عند اإلقتضاء 

  .  أجل التحديد

ويتم اإلعرتاف باألصول املادية موضوع اإلمتياز ضمن األصول الثابتة، غري أا تكون على العموم منفصلة عن 

ويتم  .واإلعالماألصول الثابتة املادية األخرى لصاحب اإلمتياز تبعًا لبنود اإلتفاقية وذلك إلحتياجات التسيري 

  .ل حسابات النتائجو إستعمال حسابات خصوصية سواء على مستوى حسابات امليزانية أو جد

وبالنسبة للتثبيتات املادية املوضوعة موضوع اإلمتياز بالنسبة ملانح اإلمتياز أو بالنسبة لصاحب اإلمتياز 

ويف حال كان  .21ملدرج يف الصنف ، وتقسم عند الضرورة حسب التفصيل ا22تدرج يف احلساب ) املمنوح له(

موضع تقسيمات تسمح بفصل التثبيتات اليت يضعها مانح اإلمتياز موضع إمتياز عن التثبيتات اليت  22احلساب 

  .وذلك ألسباب يقتضيها التسيري الداخلي يف املؤسسة ،يضعها صاحب اإلمتياز موضع إمتياز

جمانًا من قبل مانح اإلمتياز يسجل يف اجلانب الدائن ضمن حساب  ومقابل قيمة األصول املالية املوضوعة حمل إمتياز

ويصبح . "خصوم غري جارية"ويظهر يف خصوم امليزانية ضمن بند " حقوق مانح اإلمتياز" 229فرعي للحساب 

 وهذا كلما" إهتالك التثبيتات املوضوعة موضع إمتياز" 282مديناً ويقابله يف اجلانب الدائن احلساب  229احلساب 

رصيد يتمثل يف القيمة  229وعند إنتهاء اإلمتياز يكون للحساب .متت اإلهتالكات املطبقة على هذه التثبيتات

ويتم ترصيده عند إرجاع التثبيت إىل مانح اإلمتياز يف مقابل . احملاسبية الصافية للتثبيتات املوضوعة موضوع إمتياز

   ).لمثل قيد التناز (حسابات التثبيت واإلهتالك املعنية 

  .اإلفصاح 4- 2

   :جيب على املؤسسة أن تفصح عن املعلومات التالية  

 احلكومية وطريقة عرضها يف القوائم املالية؛اإلمتيازات السياسة احملاسبية املتبعة خبصوص  - 

 احلكومية اليت مت احلصول عليها؛اإلمتيازات طبيعة  - 
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 .الخاص بالعقارات الموظفة المقترحالمعيار المحاسبي  .3

املعيار نصوص النظام احملاسيب املايل باإلضافة إىل بعض النقاط اليت مل يذكرها هذا األخري يتناول هذا 

  ).IAS 40(وتضمنها املعيار احملاسيب 

  .هدف المعيار 1- 3

من اإلعرتاف إىل القياس وصوًال إىل متطلبات  املوظفةعيار إىل وصف املعاجلة احملاسبية للعقارات امليهدف 

  .لنوع من اإلستثماراتاإلفصاح املتعلق ذا ا

 .المعيار نطاق 2- 3

  :  املتمثلة أساساً يف وظفةاملهذا املعيار العقارات  نطاق يشمل

  عقار مملوك من طرف املؤسسة واملؤجر للغري مبوجب عقد إجيار متويلي؛ - 

  ؛العقارات احملتفظ ا من قبل املؤسسة مبوجب عقد إجيار متويلي واملؤجرة للغري مبوجب عقد إجيار تشغيلي - 

أرض حمتفظ ا بإنتظار إرتفاع قيمتها الرأمسالية على املدى البعيد وليس يف بيعها يف األجل القصري يف السياق  - 

 العادي لنشاط املؤسسة؛

  .    األرض احملتفظ ا حاليا لإلستخدام املستقبلي غري احملدد - 

 .مصطلحات المعيار 3- 3

مملوكًا لتقاضي ) بناية أو جزء من بناية أرض(يشكل أي عقار موظف ملكًا عقاريًا : العقار الموظف 1- 3- 3
  :وبالتايل فهو غري موجه إىل أو تثمني رأس املال/إجيار و

 اإلستعمال يف إنتاج أو تقدمي سلع أو خدمات أو لألغراض اإلدارية؛ - 

 .البيع يف إطار النشاط العادي - 

ر املعطى للحصول على عبارة عن النقدية املدفوعة املعادلة أو القيمة العادلة للعوض اآلخ: التكلفة 2- 3- 3
 .األصل يف وقت التملك أو اإلنشاء

هي القيمة اليت على أساسها ميكن مبادلة األصل بني أطراف يتوافر هلا الرغبة، والتكافؤ : القيمة العادلة 3- 3- 3
  .يف إمتام املبادلة
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 ).املايلتاريخ إعداد قائمة املركز (هي قيمة األصل املعرتف ا يف تاريخ امليزانية  :القيمة المرحلة 4- 3- 3

من قبل (حمتفظ ا ) أرض، مبىن أو جزء من مبىن أو كليهما(هي ممتلكات  :العقارات اإلستثمارية 5- 3- 3
أي هي ، إلكتساب إيرادات إجيارية أو من إرتفاع قيمتها الرأمسالية أو كالمها) املستأجر مبوجب عقد إجيار متويلي

 .أو لألهداف اإلدارية أو البيع يف السياق العاديليست لإلستخدام يف اإلنتاج أو توريد البضائع أو اخلدمات 

ر مبوجب عقد إجيار أو املستأج(هو العقار احملتفظ به من قبل املالك : العقار المشغول من مالكه 6- 3- 3
 .إستخدامه يف اإلنتاج أو توريد البضائع واخلدمات أو لألغراض اإلدارية ةلغاي) متويلي

 .الموظفةاإلعتراف بالعقارات  4- 3

  :كأصول إذا توفر شرطني مها  املوظفةف بالعقارات يتم اإلعرتا

 للمؤسسة؛ املوظفةمن احملتمل أن تتدفق منافع إقتصادية مستقبلية مرتبطة بالعقارات  - 

  .مبوثوقية املوظفةميكن قياس تكلفة العقارات  - 

 .الموظفةقياس تكلفة العقارات  5- 3

 ).عداد القوائم املاليةتاريخ إ(والقياس الالحق  قياس التكلفة عند اإلعرتاف األويليتم 

 .القياس األولي 1- 3-5

تشمل التكلفة كافة التكاليف املتعلقة بإقتناء هذه األصول وتتكون من سعر الشراء وأية مصاريف مباشرة 

احملتفظ ا مبوجب عقد إجيار  املوظفةمرتبطة باألصل مثل األتعاب املهنية، والرسوم القانونية، أما بالنسبة للعقارات 

 .رمسلة عقد اإلجيار بالقيمة احلالية للحد األدىن لدفعات اإلجيار أو بالقيمة العادلة أيهما أقلمتويلي فيتم 

 .الالحقالقياس  2- 3-5

  :بعد إدراج العقارات املوظفة يف احلسابات األولية بإعتبارها تثبيتاً عينياً ميكن تقييمها حسب إحدى الطرق التالية

ات وخسائر القيمة حسب الطريقة املستعملة يف اإلطار العام طريقة التكلفة بعد طرح منها جمموع اإلهتالك - 

 للتثبيتات العينية؛

 ).طريقة القيمة احلقيقية(على أساس القيمة احلقيقية  - 



  ح لمعايير محاسبية جزائرية لألصول الماديةمقتر إطار نحو : السادسالفصل 

       

 

  

 
249 

على حتديد القيمة العادلة  اقدر  ضرورةاملعيار من املؤسسة عند إستخدام منوذج القيمة العادلة هذا ويتطلب 

ات التالية وبشكل مستمر، ويف حالة عدم قدرة املؤسسة على إحرتام هذه الفرضية للعقارات اإلستثمارية خالل الفرت 

 .فيتم يف هذه احلالة إستخدام منوذج التكلفة

اإلشارة إىل أنه يتم تطبيق الطريقة املختارة على مجيع العقارات املوظفة إىل حني خروجها من التثبيتات أو  روجتد

ي عقار موظف ما إذا تعذر حتديد القيمة احلقيقية حتديدًا ذا مصداقية أل ويف حال. إىل حني تغيري وجهة ختصيصها

طريقة القيمة احلقيقية، فإن هذا العقار يدرج يف احلسابات حسب طريقة التكلفة، وتقدم  حتوزه املؤسسة إختارت

غري مطبقة  معلومات عن ذلك يف امللحق الذي خيص وصف العقارات، واألسباب اليت جعلت طريق القيمة احلقيقية

  .ويقدم عند اإلمكان فاصل لتقدير هذه القيمة احلقيقية

يتم اإلدراج يف احلسابات اخلسارة أو الفائدة الناجتة عن تغري القيمة احلقيقية للعقار املوظف ضمن النتيجة  

تاريخ إقفال السنة  الصافية للسنة املالية اليت حصلت فيها، وجيب أن تعكس القيمة احلقيقية احلالة الواقعية للسوق عند

  .املالية

  .عمليات التحويل 6- 3

ثبته ما يعندما وفقط يكون هناك تغيري يف إستخدام العقار  املوظفةيقصد ا التحويل من وإىل العقارات 

   :يلي

إىل عقارات تستخدم لصاحل العمليات التشغيلية، يطبق عليها من تاريخ  املوظفةقيام املؤسسة بتحويل العقارات  - 

ويف حال إستخدام منوذج القيمة العادلة لتقييم هذه اإلستثمارات . املتعلق بالتثبيتات املاديةعيار احملاسبة التحويل م

 فتعترب تكلفة العقار احملول قيمته العادلة يف تاريخ التحويل؛

تحويل معيار من أجل بيعه وذا اإلجراء يتم حتويله إىل املخزون ويطبق عليه من تاريخ ال املوظفتطوير العقار  أبد - 

ويف حال إستخدام منوذج القيمة العادلة لتقييم هذه اإلستثمارات فتعترب تكلفة العقار . خلاص باملخزوناتاحملاسبة ا

  احملول قيمته العادلة يف تاريخ التحويل؛

، وهنا يطبق عليها من موظفةأو أرض مستغل من قبل املؤسسة يف العمليات التشغيلية إىل عقارات  حتويل مبىن - 

وجيري يف تاريخ التحويل تقييم هذه العقارات بقيمتها العادلة وأية فروقات نتيجة . هذا املعيار تاريخ التحويل
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ويتم اإلعرتاف بأية فروقات إما يف قائمة الدخل يف حالة . املتعلق بالتثبيتات املاديةالتقييم تعاجل وفق معيار احملاسبة 

 يادة؛ اخلسارة أو ضمن حقوق امللكية يف حالة الز 

ويف حالة عدم إستخدام منوذج القيمة العادلة جتري عمليات التحويل بني التصنيفات بالقيمة املسجلة لكل بند 

 .حمول

 .اإلستبعاد 7- 3

   :يف احلاالت التالية املوظفةيتم إستبعاد العقارات 

ة منفعة من لى أيعند التصرف أو يف الوقت الذي ال يتوقع فيه احلصول ع املوظفةإلغاء اإلعرتاف بالعقارات  - 

 ؛اإلستخدام املستقبلي

اليت إخنفضت قيمتها أو مت  املوظفةللعقارات ) شركة التأمني مثالً (يتم اإلعرتاف بالتعويضات من أي طرف آخر   - 

  . التنازل عنها يف حساب األرباح واخلسائر كإيراد عندما تصبح التعويضات مستحقة

 .اإلفصاح 8- 3

  :يجيب على املؤسسة اإلفصاح على ما يل

 القيمة العادلة؛ والنموذج املطبق، التكلفة أ - 

يف حال إستخدام منوذج القيمة العادلة، يتوجب اإلفصاح عن ظروف تصنيف وحماسبة حصص العقارات احملتفظ  - 

  ا مبوجب عقد إجيار تشغيلي على أا عقارات إستثمارية؛

من  ةالعقارات اإلستثمارية والعقارات املشغول إذا كان التمييز صعباً يتوجب اإلفصاح عن األسس املستخدمة لتمييز - 

 املؤسسة والعقارات احملتفظ ا للتصرف يف سياق األعمال العادية؛

ات ويف حال عدم وجود هذه التقييم ،مدى إعتماد القيم العادلة على تقييمات من قبل مقيم مستقل ومؤهل - 

 .يتوجب اإلفصاح عن هذه احلقيقة
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 .الخاص بتكاليف اإلقتراض حالمقتر المعيار المحاسبي  .4

هذا فصل النظام احملاسيب املايل بالقدر الكايف خبصوص حماسبة تكاليف اإلقرتاض وسنحاول من خالل مل يُ 

 .)IAS 23(املقرتح تدارك بعض اجلزئيات بناء على ما نص عليه املعيار احملاسيب الدويل  املعيار

  .هدف المعيار 1- 4

قرتاض اليت قرتاض وينص على رمسلة تكاليف اإلاحملاسبية لتكاليف اإل يهدف هذا املعيار إىل وصف املعاجلة

 .درجة يف تكلفة هذا األصلامل" أصل مؤهل"تعزى مباشرة إىل شراء أو بناء أو إنتاج 

  .نطاق المعيار 2- 4

   :ويشمل نطاق املعيار ما يلي

  احملاسبة عن تكاليف اإلقرتاض؛ - 

  اض اخلارجي؛رت لقة بعملية اإلقيتناول هذا املعيار فقط تكاليف اإلقرتاض املتع - 

ال يطبق املعيار على تكاليف اإلقرتاض اليت تعزى مباشرة إىل إمتالك أو إنشاء أو إنتاج األصل املؤهل الذي يتم  - 

قياسه بالقيمة العادلة مثل األصول البيولوجية، وكذا تكاليف اإلقرتاض املتعلقة بإنتاج املخزون بكميات كبرية وعلى 

 .ل فرتة قصريأساس متكرر وخال

 .مصطلحات المعيار 3- 4

 . سنحاول التطرق إىل أهم املصطلحات املتعلقة مبوضوع تكاليف االقرتاض

هي مصاريف الفوائد والتكاليف األخرى املتكبدة من قبل املؤسسة نتيجة إقرتاض : تكاليف اإلقتراض 1- 3- 4

 .األموال من الغري

اً طويًال ليصبح جاهزاً لإلستخدام املقصود أو هو األصل الذي يتطلب بالضرورة وقتاً زمني: األصل المؤهل 2- 3- 4

 .البيع
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 .مكونات تكاليف اإلقتراض 4- 4

  :ميكن أن تتضمن تكاليف اإلقرتاض ما يلي

 الفائدة على حساب السحب على املكشوف لدى البنك واإلقرتاض طويل وقصري األجل؛ - 

 . ترب فيه كتعديل لتكاليف الفائدةفروقات الصرف الناجتة عن إقرتاضات العمالت األجنبية إىل احلد الذي تع - 

 .األصول المؤهلة 5- 4

يتم إدماج تكلفة اإلقرتاض املنسوبة مباشرة إىل إقتناء أو بناء أو إنتاج أصل يتطلب مدة طويلة من التحضري 

ويوقف إدماج تكاليف اإلقرتاض يف حالة تعمل أو يباع يف تكلفة هذا األصل، قبل أن يس) شهراً  12أكثر من (

واملبلغ . ط اإلنتاج كما يتوقف عندما تنتهي عملياً األنشطة الضرورية لتحضري األصل قبل بيعه أو إستعمالهإنقطاع نشا

املدمج يف تكلفة األصل املعين يناسب تكاليف اإلقرتاض اليت كان من املمكن تفاديها لو مل حيصل اإلنفاق املتعلق 

  .باألصل املعين بعملية اإلقرتاض

 .تراضاإلعتراف بتكاليف اإلق 6- 4

   :ضمن تكلفة األصل جيب توفر الشروط التالية االقرتاضبتكاليف  االعرتافلغرض 

إرتباط تكاليف اإلقرتاض مباشرة بإمتالك أو إنتاج األصل أي أن هذه األعباء كان باإلمكان جتنبها لو مل تتم  - 

 النفقات الرأمسالية على هذا األصل؛

  إحتمال حتقق منافع مستقبلية من هذا اإلنفاق؛ - 

الفرتة الفعلية لإلنفاق يتم خالهلا دمج تكلفة اإلقرتاض، أي عندما تتعطل أعمال اإلجناز لفرتة معينة ال يعرتف  - 

 بتكلفة القرض ضمن تكلفة األصل؛

 ميكن قياس تكلفة اإلقرتاض بشكل موثوق؛ - 

ض الفعلية قرض بشكل حمدد ألصل مؤهل فيتم يف هذه احلالة رمسلة تكاليف اإلقرتاعلى عندما يتم احلصول  - 

ض عيف ب، بإعتبار أنه املدفوعة مع خصم اإليراد احملقق من اإلستثمار املؤقت جلزء من األموال الفائضة من القرض

 ؛إنتظار إنفاقها على األصل املؤهلالظروف يتم إستثمار األموال مؤقتاً ب

 . اإلفصاح يف القوائم املالية عن تكلفة القرض املعرتف ا ضمن تكلفة األصل - 
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 .االقتراض تكاليفأ، تعليق أو إيقاف عملية رسملة دب 7- 4

  :سنحاول التفصيل يف كل حالة يف النقاط التالية

كلفة األصل املؤهل يف كجزء من ت  االقرتاضأ املؤسسة برمسلة تكاليف تبد: االقتراضبدأ رسملة تكاليف  1- 7- 4
  :سة للمرة األوىل كافة الشروط التاليةبالرمسلة هو التاريخ الذي حتقق فيه املؤس أ، ويكون تاريخ البدأتاريخ البد

 النفقات املتكبدة على األصل؛ - 

 املتكبدة؛ االقرتاضتكاليف  - 

 .املقصود أو البيع قيد التنفيذ الستخدامهأنشطتها الالزمة إلعداد األصل  - 

جيب تعليق رمسلة تكلفة اإلقرتاض خالل الفرتات املمتدة اليت توقف : تعليق رسملة تكاليف اإلقتراض 2- 7- 4
أي خالل الفرتات الطويلة اليت يتوقف فيها التطوير الفعلي إال إذا كان ذلك . ا التطوير النشط لألصل املؤهلخالهل

  .التوقف جزءاً ضرورياً من عملية إنتاج األصل

يكون أي  -ي ف اإلقرتاض عندما تستكمل بشكل جوهر يجيب إيقاف رمسلة تكال :إيقاف الرسملة 3- 7- 4
د عند إكتمال البناء الفعلي له حىت ولو كان العمل اإلداري الروتيين مستمر أو األصل جاهزًا لإلستخدام املقصو 

كافة النشاطات  -  لى أن كلفة النشاط قد متت فعليااألعمال األخرية للمواصفات ما تزال مطلوبة فإن هذا يدل ع
 . الضرورية إلعداد األصل املؤهل لإلستخدام املقصود أو البيع

 .اإلفصاح 8- 4

 :عن املعلومات التاليةيتوجب اإلفصاح 

 السياسة احملاسبية املتبعة ملعاجلة تكاليف اإلقرتاض؛ - 

  مبلغ تكاليف اإلقرتاض املرمسلة خالل الفرتة؛ - 

 .معدل الرمسلة املستخدم لتحديد مبلغ تكاليف اإلقرتاض املؤهلة للرمسلة - 
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 .إنخفاض قيمة األصول المقترحالمعيار المحاسبي  .5

بإعتبار أن هذا املعيار من األصول بات حماسبة األصول املادية بغض النظر عن غريها سنحاول الرتكيز على متطل

  .يشمل العديد من أنواع األصول األخرى

 .هدف المعيار 1- 5

يهدف هذا املعيار إىل التأكد من عدم تسجيل األصول بقيمة تزيد عن مبلغها القابل لإلسرتداد، وإن حصل 

األصول، كما يوضح هذا املعيار احلاالت اليت ميكن فيها للمؤسسة عكس  ذلك يتم اإلعرتاف خبسارة تدين قيمة

  .  خسارة إخنفاض القيمة لألصول اليت سبق ومت اإلعرتاف بتدين قيمتها

  .نطاق المعيار 2- 5

  :ما يلينطاق املعيار يشمل 

 املمتلكات املصانع واملعدات؛ - 

  املسجلة بسعر التكلفة؛ املوظفةالعقارات  - 

 دية بإعتبار أن باقي األصول ال تدخل ضمن نطاقااجلوانب اليت تناولت األصول املوسيتم التطرق فقط ب

  .هذا البحث

 .مصطلحات المعيار 3- 5

 :تتمثل أهم املصطلحات ذات العالقة ذا املعيار فيما يلي

ة للتدفقات النقدية املتوقع احلصول يهي القيمة احلال): قيمة منفعة اإلستعمال(القيمة قيد اإلستعمال  1- 3- 5

ها من املنافع املستقبلية املقدر نتيجة اإلستعمال املستمر لألصل مضافًا إليها القيمة احلالية املتبقية املتوقعة علي

 .لألصل

تشمل تكاليف نقطة البيع العموالت املدفوعة إىل الوسطاء والتجار، واملبالغ اليت : تكلفة نقطة البيع 2- 3- 5

ذا حقوق ورسوم التحويل، وتستثين تكاليف نقطة البيع تكاليف تقتطعها الوكاالت النظامية، واملعارض واألسواق وك

 .النقل والنفقات األخرى الضرورية لوضع األصول يف السوق
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واجبة مة احملاسبية ألصول على قيمتها مبلغ فائض القي ):الخسائر في منافع األصل(خسارة القيمة  3- 3- 5

 .التحصيل

م من اجله تبادل األصل أو خصوم منتهية بني أطراف املبلغ الذي ميكن أن يت: )العادلة(الحقيقية  القيمة 4- 3- 5

 . على دراية كافية وموافقة وعاملة ضمن شروط املنافسة اإلعتيادية

صل أثناء معاملة جتري ضمن شروط املنافسة غ الذي ميكن احلصول عليه من بيع أاملبل: سعر البيع الصافي 5- 3- 5

 . ع وموافقني، مع طرح تكاليف اخلروجاإلعتيادية بني األطراف الذين يكونون على دراية باملوضو 

يف مقابل أصول عند اية مدة  ل عليهو صاحل ما املؤسسة ترتقبي ذصايف الال املبلغ: القيمة المتبقية 6- 3- 5

  .منفعتها بعد خصم تكاليف اخلروج املنتظرة

سار العادي التقدير احلايل للقيمة احملينة للتدفقات املقبلة يف أموال اخلزينة ضمن امل: القيمة المحينة 7- 3- 5

 .للنشاط

تالك هي القيمة اليت يظهر ا األصل يف امليزانية بعد طرح اإله): القيمة المسجلة(القيمة الدفترية   8- 3- 5

  .هاملرتاكم وأي خسائر يف قيمت

القيمة العليا بني سعر البيع الصايف ألصول وقيمتها  :)ستردادالمبلغ القابل لإل(القيمة القابلة للتحصيل  9- 3- 5

 .النفعية

دفاتر احملاسبة  ل يفو ألصا هالذي تدرج على أساسهو املبلغ : )المبلغ المرحل(مة المحاسبية القي 10- 3- 5

  .ة القيمة هلذه األصولر خسا جمموعو  اتهتالكاإل جمموعامليزانية بعد خصم ب املتعلقة

 .عندما تصبح القيمة احملاسبية الصافية لألصل أكرب من قيمته القابلة للتحصيل: انخفاض قيمة األصل 11- 3- 5

  .تحديد األصل الذي إنخفضت قيمته ومؤشرات ذلك 4- 5

املؤسسة عند حلول تاريخ كل إقفال للحسابات إىل تقدير وفحص إذا ما كان هناك أي مؤشر يدل  تُقدم

مل يفقد قيمته، وإذا ثبت وجود مثل هذا املؤشر فإن املؤسسة تقوم بتقدير القيمة املمكن  أي أصل ماديعلى أن 

   :أمثلة هذه املؤشرات ما يلي ومن  .حتصيلها من األصل

هناك جمموعة من املؤشرات اخلارجية اليت تدل على إخنفاض قيمة األصول مثل : المؤشرات الخارجية 1- 4- 5

القيمة السوقية لألصل، حدوث تغريات هامة ذات أثر عكسي على املؤسسة خالل الفرتة أو توقعها مستقبال، 
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ملبلغ املسجل لصايف األصول بأكثر من قيمة املؤسسة يف سوق إرتفاع معدالت الفائدة ومعدالت الصرف، تقييم ا

 .   أصول هذه األخرية ةاليت تعمل ا املؤسسة على قيم األوراق املالية كما تؤثر البيئة التقنية والقانونية واإلقتصادية

ط طالتقادم أو التلف الفيزيائي لألصل، تغري منط إستعمال األصل مع وجود خ: المؤشرات الداخلية 2- 4- 5

ات اليت ينتمي إليها، كما قد توفر أدلة من تقارير داخلية سلبية عن األداء الفعلي يإليقافه أو إعادة هيكلة العمل

 .لألصل حالياً ومستقبًال أو إعادة تقييم العمر اإلنتاجي لألصل على أنه حمدد بدًال من كونه غري حمدد

 .)للتحصيل تقييم القيمة القابلة( تحديد المبلغ القابل لإلسترداد 5- 5

وتقيم القيمة القابلة للتحصيل لألصول املادية بأعلى قيمة بني مثن البيع الصايف والقيمة النفعية وميكن توضيح 

  :املصطلحني من خالل النقطتني املواليتني

ل عليه من بيعه عند إبرام أية معاملة ضمن ظروف مثن البيع الصايف لألصل املادي هو املبلغ املمكن احلصو  - 

 اية وتراضي مع طرح تكاليف اخلروج؛فسة العادية بني أطراف على علم تام ودر املنا

األموال املستقبلية املنتظرة من إستعمال األصل بشكل  القيمة النفعية ألي أصل هي القيمة احملينة لتقدير سيولة - 

 .متواصل والتنازل عنه يف اية مدة اإلنتفاع به

ديد سعر البيع الصايف ألي أصل، فإن قيمته القابلة للتحصيل ستقدر على وبالنسبة للحاالت اليت ال ميكن فيها حت

أساس أا مساوية لقيمته النفعية، ويف حالة وجود أصل ال يتولد عنه سيولة خزينة بشكل مباشر، فإن قيمته القابلة 

وفر التقديرات واملعدالت وميكن أن ت. للتحصيل حتدد بالنسبة إىل الوحدة املنتجة لسيولة اخلزينة اليت ينتسب إليها

واحلسابات املبسطة قيمة تقريبية معقولة للحسابات املفصلة الضرورية لتحديد القيمة النفعية أو مثن البيع الصايف 

  .ألصل كما هو مقرر يف هذه الفقرة

هذه  احملاسبية الصافية القابلة لإلهتالك، فإن قيمتهعندما تكون القيمة القابلة للتحصيل ألي أصل أقل من 

األخرية جيب إرجاعها إىل قيمتها القابلة للتحصيل، ويف هذه احلالة يشكل مبلغ فائض القيمة احملاسبية على القيمة 

   .ويتم إثباا من خالل ختفيض قيمة األصل املعين وبإدارجها كعبء يف احلسابات .القابلة للتحصيل خسارة يف القيمة

إذا كان هناك مؤشر يدل على أن اخلسارة يف القيمة املدرجة يف  وتقدر املؤسسة عند كل إقفال احلسابات ما

احلسابات بالنسبة إىل أصل خالل السنوات املالية السابقة مل تعد موجودة أو أا إخنفضت وإذا توفر هذا املؤشر فإن 

   .املؤسسة تقدر قيمة األصل القابلة للتحصيل
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ت املالية السابقة ضمن املنتوجات يف حساب النتائج ويؤخذ خبسارة القيمة املثبتة ألي أصل خالل السنوا

وحينئذ يعمد إىل زيادة القيمة احملاسبية   .عندما تصبح قيمة هذا األصل القابلة للتحصيل أكرب من قيمته احملاسبية

يف حال  لألصل مبا يتناسب والقيمة القابلة للتحصيل، لكن دون جتاوز القيمة احملاسبية الصافية، اليت قد يتم حتديدها

وبعد   .ما إذا مل يتم إدراج أي خسارة قيمة يف احلسابات بالنسبة إىل هذا األصل خالل السنوات املالية السابقة

اإلدراج األصلي هلذه القيمة يف احلسابات بإعتبارها أصًال، يتم إدراج عملية التثبيت العيين يف احلسابات بكلفته 

  .يف القيمة منقوصاً منها جمموع اإلهتالكات واخلسائر

بلة لإلسرتداد هي ايف حال عدم القدرة على حتديد القيمة العادلة على أساس موثوق يتم إعتبار القيمة الق

ن قيمة األصل قيد اإلستعمال تزيد بشكل جوهري عن أويف حال عدم وجود سبب لإلعتقاد ب. مالعالقيمة قيد اإلست

يتم إعتبار قيمة األصل قيد اإلستعمال هي القيمة القابلة  القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع، عندها

  .لإلسرتداد

 .تقدير التدفقات النقدية المستقبلية 6- 5

   :عند تقدير التدفقات النقدية النامجة عن إستخدام األصل يتم مراعاة ما يلي

أن تعطي األدلة أن تكون التقديرات لألصل مبنية على إفرتاضات معقولة وميكن تدعيمها مبؤيدات مقنعة، على  - 

 الناجتة عن معلومات خارجية أوزان أكرب يف إحتساب التقديرات؛

مد التدفقات النقدية على أحدث املوازنات املالية حبيث تغطي فرتة ال تقل عن مخس سنوات، وإذا كان تأن تع - 

ابت أو عمر األصل أكثر من مخس سنوات يتم إستخدام اإلستدالل اإلحصائي من خالل إستخدام معدل منو ث

  متزايد ألرقام املوازنات املالية اليت تغطي اخلمس سنوات؛ حقة، إال إذا مت تربير معدل منومتناقص للسنوات الال

ال تشمل التدفقات النقدية املستقبلية التدفقات الداخلة أو اخلارجة املستقبلية املتوقعة من إعادة هيكلة ستتم يف  - 

 ل؛املستقبل أو الناجتة عن حتسن أداء األص

جيب أن ال تتضمن تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية مقبوضات ومدفوعات  ضريبة الدخل والتدفقات النقدية  - 

 ؛و اخلارجة من األنشطة التمويليةالداخلة أ

جيب أن يعكس سعر اخلصم املستخدم يف خصم التدفقات : معدل اخلصم املستخدم خلصم التدفقات النقدية - 

قبل الضريبة الذي ميثل تقييمات السوق السائدة للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املتعلقة النقدية معدل اخلصم ما 

 .  باألصل واليت مل يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية هلا
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 .النقد توليدوحدة  7- 5

يل اخلزينة هي أصغر جمموعة قابلة لتعريف األصول اليت تنتج مداخ) UGT(الوحدة املنتجة لسيولة اخلزينة 

، ويتطلب املعيار أن األصول األخرى أو جمموعة األصول ذات إستقاللية واسعة عن مداخيل اخلزينة املنتجة من طرف

يتم حتديد خسارة إخنفاض األصول بشكل منفصل من خالل حتديد املبلغ القابل لإلسرتداد لذلك األصل، أما إذا مل 

داد لألصل يتوجب على املؤسسة حتديد املبلغ القابل لإلسرتداد لوحدة يكن من املمكن حتديد املبلغ القابل لإلسرت 

  .توليد النقد اليت ينتمي إليها األصل

 .عكس خسارة إنخفاض القيمة 8- 5

مع  عند إرتفاع قيمة األصول اليت تدنت قيمتها القابلة لإلسرتداد عن قيمتها الدفرتية املسجلة يتم التعامل

   :كما يلي تهاإستعادة خسارة التدين يف قيم

جيب على املؤسسة يف تاريخ كل ميزانية عمومية تقييم ما إذا كان هناك مؤشرات أو أدلة على أن خسارة  - 

اإلخنفاض املعرتف ا سابقاً، مل تعد موجودة أو أا قد إخنفضت ويف حال حتقق ذلك جيب تقييم املبلغ القابل 

 لإلسرتداد لذلك األصل؛

ة إلرتفاع القيمة القابلة لإلسرتداد عن القيمة املسجلة يتم عكس خسارة عند إستعادة خسارة القيمة نتيج - 

  اإلخنفاض املعرتف ا يف السنوات السابقة كدخل يف قائمة الدخل مع تعديل قسط اإلهتالك للفرتات املستقبلية؛

يصل فقط إىل  جيب اإلعرتاف مببلغ عكس خسارة اإلخنفاض الناجتة عن الزيادة يف القيمة املسجلة لألصل مبقدار - 

 ما كان سيكون عليه املبلغ املسجل لو مل يكن قد حصل إخنفاض يف قيمة األصل؛

 .جيب ختصيص عكس خسارة إخنفاض قيمة وحدة توليد النقد على أساس تناسيب لتلك األصول بشكل منفصل - 

 .اإلفصاح 9- 5

 :إفصاحات املؤسسة أهم اإلفصاحات الضرورية اليت نص هذا املعيار على إدراجها ضمنعلى ميكن الوقوف 

 :جيب اإلفصاح لكل فئة من األصول عما يلي �

 خسائر إخنفاض القيمة املعرتف ا يف قائمة الدخل؛ - 

  أرباح عكس خسارة التدين املعرتف ا يف قائمة الدخل؛ - 
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وأية قيمة لعكس ) لألصول املعاد تقيمها(إخنفاض معرتف ا مباشرة يف حقوق امللكية  أو مبلغ أية خسارة - 

  .ارةاخلس

  :عند وجود خسائر تدين هامة يف قيمة األصول أو إستعادة جوهرية هلا جيب اإلفصاح على ما يلي �

 األحداث والظروف اليت أدت إىل ذلك؛ - 

 إذا كان التدين يف قيمة أصل مستقل، اإلفصاح عن طبيعة هذا األصل والقطاع الذي ينتمي إليه؛ - 

وصف وحدة توليد النقد واإلفصاح عن مبلغ خسائر اإلخنفاض أو   قيمة وحدة توليد النقد، فيتميفإذا كان التدين  - 

 إستعادا؛

 اإلفصاح عن األساس املستخدم لتحديد القيمة العادلة هل مصدرها سوق نشط أم غري ذلك؛ - 

إذا كان املبلغ القابل لإلسرتداد هو القيمة قيد اإلستخدام جيب اإلفصاح عن سعر اخلصم املستخدم يف خصم  - 

 قدية املتوقعة لألصل؛التدفقات الن

جيب اإلفصاح عن إمجايل خسائر القيمة وإمجايل اإلسرتدادات املعرتف ا خالل الفرتة واملتعلقة بالقوائم املالية   - 

ككل واليت مل يتم اإلفصاح عنها وفق متطلبات املعيار مع اإلفصاح عن األصول املتأثرة واألحداث املؤدية 

 .لإلعرتاف باخلسائر

 .المحتفظ بها برسم البيع المتداولةير غصول األ المقترحسبي المعيار المحا .6

إقرتاح هذا املعيار مع ضرورة عدم ) IFRS 05(سيتم بناء على ما تضمنه معيار اإلبالغ املايل الدويل 

  . تعارضه ونصوص النظام احملاسيب املايل

  .هدف المعيار 1- 6

اسبية لألصول غري املتداولة احملتفظ ا لغرض البيع املعاجلة احمل توضيحيتمثل املوضوع الرئيسي هلذا املعيار يف 

  . والعرض واإلفصاح عن العمليات املوقوفة

  .نطاق المعيار 2- 6

   .يشمل نطاقه األصول غري املتداولة اليت سيتم التخلص منها وهلا موصفات وظروف خاصة
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 .مصطلحات المعيار 3- 6

 :صطلحات يفوتتمثل أهم امل

تالك هي القيمة اليت يظهر ا األصل يف امليزانية بعد طرح اإله): لةالقيمة المسج(القيمة الدفترية  1- 6-3

 .هاملرتاكم وأي خسائر يف قيمت

وال يدخل ) جمموعة التصرف(هي التكاليف اإلضافية اليت تغزى مباشرة للتخلص من أصل  :تكاليف البيع 2- 6-3

 .ضمن تكاليف البيع مصاريف التمويل ومصروف الضريبة

  .الذي حصل سابقاً مرجح عدم حدوثه مرة أخرى هو احلدث :الحدث المحتمل 3- 6-3

جمموعة من األصول اليت سيتم التصرف ا معًا للبيع أو غري ذلك يف عملية واحدة،  :مجموعة التصرف 4- 6-3

  .وتتضمن جمموعة التصرف أيضاً اإللتزامات املرتبطة مباشرة بتلك األصول واليت سيتم نقلها يف تلك العملية

مع طرف غري ذي صلة، يكون ملزما لكال الطرفني وغالباً ما يكون قابًال للتنفيذ  إتفاق :إلتزام شراء مؤكد 5- 6-3

 .قانونياً وحيدد كافة الشروط اهلامة مثل السعر ووقت املعاملة

القيمة العليا بني سعر البيع الصايف ألصول وقيمتها  :)ستردادالمبلغ القابل لإل(القيمة القابلة للتحصيل  6- 6-3

 .النفعية

 دفاتر احملاسبة املتعلقة ل يفو ألصا هالذي تدرج على أساسهو املبلغ : )المبلغ المرحل(ية القيمة المحاسب 7- 6-3

  .ة القيمة هلذه األصولر خسا جمموعو  اتهتالكاإل جمموعامليزانية بعد خصم ب

املبلغ الذي ميكن أن يتم من اجله تبادل األصل أو خصوم منتهية بني أطراف : )العادلة(الحقيقية  القيمة 8- 6-3

 . اية كافية وموافقة وعاملة ضمن شروط املنافسة اإلعتياديةعلى در 

كأصول محتفظ بها لغرض البيع أو توزيعها على ) أو مجموعة التصرف(تصنيف األصول غير المتداولة  4- 6

 .المالكية

على أنه حمتفظ به برسم البيع إذا كان سيتم إسرتداد ) أو جمموعة التصرف(تصنف املؤسسة األصل غري املتداول 

لغه املسجل بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع وليس من خالل اإلستخدام املستمر، باإلضافة إىل ذلك فإن مب

  :هناك شرطان حمددان جيب توفرمها لتصنيف األصل كأصل حمتفظ به للبيع ومها

هيزه أن يكون األصل جاهزًا للبيع أو التوزيع الفوري بشكله احلايل، أن ال يتطلب إصالحات أو تعديالت لتج - 

 للبيع؛
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على أنه حمتفظ به للتوزيع على املالكني عند إلتزام املؤسسة ) أو جمموعة التصرف(يتم تصنيف األصل غري املتداول  - 

نفسها شروط البيع اليت سبق على املالك، حيث جيب توفر التوزيع واليت ) أو جمموعة التصرف(بتوزيع األصل 

  .ذكرها

تمل جدًا أي إحتمالية عالية، وتعين اإلحتمالية العالية أن تكون إحتمالية أن يكون بيع األصل أو توزيعه أمرًا حم - 

وحىت تكون إحتمالية األصل عالية جيب ) أعلى بكثري من كوا حمتملة(البيع أعلى من أرجحية حدوثه من عدمه، 

  :توفر ما يلي

صل أو توزيعه وأنه أن يكون هناك إلتزام وخطة معدة من طرف املؤسسة ومستوى إداري مناسب لبيع األ - 

 من غري احملتمل أن حتدث تغريات جوهرية إللغاء عملية البيع أو التوزيع؛

 أن تضع املؤسسة برنامج أو خطة فاعلة إلجياد مشرتي لألصل؛ - 

أن يكون لألصل سوق نشط ميكن من خالله تسويق وبيع األصل بسعر مناسب وقريب من القيمة  - 

 العادلة له؛

 شهراً من تاريخ التصنيف؛ 12حملتفظ به للبيع أو التوزيع خالل فرتة من املتوقع بيع األصل ا - 

من غري احملتمل حدوث تغيريات جوهرية على خطط بيع األصل أو التوزيع، أو الرتاجع عن عملية البيع  - 

 . أو التوزيع

ان التأخري قد تؤدي األحداث أو الظروف إىل متديد فرتة إكمال البيع ألكثر من سنة واحدة، شريطة أنه إذا ك

ناتج عن أحداث أو ظروف خارج سيطرة املؤسسة ويوجد أدلة كافية على أن املؤسسة تبقى ملتزمة خبطتها لبيع 

 . الشرطان يتوجب التوقف عن تصنيف األصل كأصل غري متداول حمتفظ به للبيع نويف حال عدم توفر هذا. األصل

 ).المهجورة(األصول غير المتداولة المستغنى عنها  5- 6

" كأصل حمتفظ به للبيع"فال يتم تصنيف هذا األصل  ∗حال قررت املؤسسة ترك أو هجر أصل غري متداوليف 

جمموعة (إستمرار إستخدامه، ومع ذلك إذا كانت  لوذلك ألن قيمته الدفرتية سوف تسرتد أساسًا من خال

ن املؤسسة تعرض يف هذه احلالة إتوقفة فار واخلاصة بالعمليات امل، املقرر تركها مستوفية للشروط الواردة باملعي)التصرف

                                                           

∗   اية عمرها اإلقتصادي مث اإلستغناء عنها جرها وليس تشمل األصول غري املتداولة أو جمموعة التصرف املقرر تركها األصول املقرر إستخدامها حىت
  .  بيعها
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عمليات متوقفة إعتبارًا من تاريخ التوقف عن إستخدامها االنتائج والتدفقات النقدية من جمموعة التصرف على أ .

 .  وال ميكن معاملة األصل غري املتداول املتوقف مؤقتاً كما لو كان قد مت تركه من طرف املؤسسة

 .المصنفة كمحتفظ بها للبيع) أو مجموعة التصرف(غير المتداولة  اإلعتراف والقياس لألصول 6- 6

   :ميكن حصر أهم معايري اإلعرتاف والقياس يف النقاط املوالية  

واملصنفة كمحتفظ ا للبيع أو للتوزيع بالقيمة الدفرتية ) أو جمموعة التصرف(يتم قياس األصول غري املتداولة  - 

 لتحقق أيهما أقل؛أو صايف القيمة القابلة ل) املرحلة(

عند احلصول على أصول مستوفية ملعايري التصنيف كمحتفظ ا للبيع كجزء من إندماج منشأة أعمال، يتم قياس  - 

 هذه األصول بالقيمة القابلة للتحقق؛

عندما يكون من املتوقع حدوث عملية البيع بعد سنة واحدة فإن املؤسسة تقيس التكلفة املقدرة للبيع بقيمته  - 

، وأي زيادة يف القيمة احلالية لتكلفة البيع تنشأ مع مرور الوقت، تصنف كتكلفة متويل ويتم عرضها يف احلالية

 قائمة الدخل؛

 يتم اإلعرتاف خبسائر التدين لألصول غري املتداولة عند إخنفاض صايف القيمة العادلة عن القيمة الدفرتية؛ - 

العادلة الصافية ألصل سبق أن إعرتف بتدين قيمته يف فرتات يف حالة حدوث زيادة يف الفرتات التالية على القيمة  - 

سابقة يتم اإلعرتاف بالزيادة كمكاسب يف قائمة الدخل، يف حدود خسائر القيمة املرتاكمة املعرتف ا سابقاً، 

قبل  دين قيمة األصولاملتعلق بتواليت مت اإلعرتاف ا سابقاً وفقاً هلذا املعيار أو مت اإلعرتاف ا طبقاً ملعيار احملاسبة 

 تصنيف األصل كأصل غري متداول حمتفظ به للبيع؛

" جمموعة تصرف"احملتفظ ا للبيع أو األصول اليت متثل جزع من ) الثابتة(ال ختضع األصول غري املتداولة  - 

تفظ ا حم"لإلهتالك، أما الفائدة واملصروفات األخرى املرتبطة بإلتزامات جمموعة التصرف واملصنفة على أا 

 . فيستمر اإلعرتاف ا كما هي" للبيع

 .تغييرات خطة البيع 7- 6

كأصول حمتفظ ا للبيع موجودة نتيجة ) أو جمموعة التصرف(إذا مل تعد معايري تصنيف األصول غري املتداولة  - 

رض حمتفظ ا لغ"على أا ) أو جمموعة التصرف(تغيريات يف خطة البيع، فإنه جيب التوقف عن تصنيف األصل 
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الذي يقل بكثري عما هو مقدر له، ، حيث انه إذا قررت املؤسسة عدم بيع األصل بسبب السعر املعروض "البيع

  يتم التوقف عن تصنيف األصل كأصل غري متداول حمتفظ به للبيع؛ف

يتم القياس غري املتداول الذي توقفت املؤسسة عن تصنيفه كمحتفظ به للبيع أو توقفت عن تصنيفه على أنه  - 

 :صل داخل ضمن جمموعة تصرف حمتفظ ا لغرض البيع بالقيمة األقل من القيمتني التاليتنيأ

القيمة الدفرتية لألصل أو جمموعة التصرف قبل تصنيفه على أنه حمتفظ به لغرض البيع، على أن يتم تعديله بأي  - 

 ؛"تفظ به للبيعحم"إهتالك أو إعادة تقييم كان سوف يعرتف ا لو مل يتم تصنيف األصل على أنه 

التعلق بتدن قيمة املبلغ القابل لإلسرتداد كما يف تاريخ إختاذ قرار عدم البيع، كما هو مبني يف معيار احملاسبة  - 

 .األصول

حمتفظ "يتم تضمني أي تعديل متعلق بالقيمة الدفرتية لألصل غري املتداول الذي مت التوقف عن تصنيفه على أنه  - 

من العمليات املستمرة ويف الفرتة اليت مت فيها إلغاء التصنيف كمحتفظ ا للبيع، يف قائمة الدخل ض" به للبيع

 . وتعرض التسوية كربح أو خسارة ضمن العمليات املستمرة

 .اإلفصاح 8- 6

   :نص املعيار على ضرورة اإلفصاح على املعلومات التاليةي

خدمي القوائم املالية من تقييم اآلثار جيب على املؤسسة أن تعرض وتفصح عن املعلومات الالزمة اليت متكن مست - 

 ؛)دة للبيععأو اموعة امل(املالية للعمليات غري املستمرة والتصرف يف األصول غري املتداولة 

   ؛)أو جمموعة التصرف(وصف األصول غري املتداولة  - 

 ت ذلك؛وصف وقائع وظروف البيع املؤدية للتصرف املتوقع والطريقة املتوقع ا حدوث التصرف وتوقي - 

وقائع وظروف القرار املتعلق بالرتاجع عن تصنيف أصول غري متداولة وتأثري القرار على نتائج العمليات عن الفرتة  - 

 .وأي فرتات سابقة معروضة

 .آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية المقترحالمحاسبي المعيار  .7

امللموسة أو غري غض النظر عن غريها من األصول سواء سنحاول الرتكيز على متطلبات حماسبة األصول املادية ب

   .بإعتبار أن هذا املعيار يشمل العديد من األحداث اإلقتصادية املالية املتعلقة برتمجة القوائماملتطلبات النقدية أو 
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  .هدف المعيار 7-1

، ن األحداث اإلقتصاديةأثر تغريات أسعار صرف العمالت األجنبية املتعلقة جبملة م اميعاجل هذا املعيار بشكل ع

  .مثل ترمجة القوائم املالية وخمتلف املعامالت التجارية اليت تتم بعمالت أجنبية

 .نطاق المعيار 7-2

  .احملاسبة عن املعامالت اليت تتم بعمالت أجنبيةهذا املعيار بشكل رئيسي توضيح معايري  يشمل نطاق

 .مصطلحات المعيار 7-3

 :ويتمثل أهم املصطلحات يف

هي عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية اليت تعمل ا املؤسسة وتنفذ عملياا الرئيسية من : ظيفيةالعملة الو  1- 7-3
 .خالهلا

وغري ملزمة بإعداد قوائمها املالية  غري تلك اليت تعمل ا املؤسسةهي باقي العمالت : العملة األجنبية 2- 7-3
  .وفقها

 .هي العملة املستخدمة لعرض القوائم املالية: عملة العرض 3- 7-3

هي وحجات من العملية احملتفظ ا واألصول واإللتزامات املطروب إستالمها أو دفعها  :البنود النقدية 4- 7-3
 .إخل...مببالغ ثابتة أو حمددة بعدد من وحدات العملة، وتشمل البنود النقدية املدينون، القروض

نات، األصول الثابتة واألصول غري تشمل األوراق املالية املتعلقة حبقوق امللكية، املخزو  :غير النقديةالبنود  5- 7-3
 .امللموسة

  .هو سعر التحويل من عملة إىل أخرى يف سوق مالية ذات عمالت خمتلفة :سعر الصرف 6- 7-3

هي معامالت تتم بعملة خبالف عملة التعامل وتشمل شراء أو بيع سلع : المعامالت بعملة أجنبية 7- 7-3
  .وخدمات، اإلستحواذ على أصول، إقراض أو إقرتاض أموال

 .جمة المعامالت بالعملة األجنبيةتر  7-4

   :لالحق كما يليا ويتم ذلك عند اإلعرتاف األويل أو



  ح لمعايير محاسبية جزائرية لألصول الماديةمقتر إطار نحو : السادسالفصل 

       

 

  

 
265 

مالت بالعملة األجنبية بدفاتر اعند اإلعرتاف األويل يتم إثبات املع :بالنبود غير النقدية ولياألاإلعتراف  1- 7-4

 .∗إستخدام سعر تقرييب املؤسسة بالعملة الوطنية بإستخدام سعر الصرف الفوري يف تاريخ املعاملة، وميكن

 :وتتم كما يلي :الالحق بالنبود غير النقديةاإلعتراف  2- 7-4

 : يف تاريخ قائمة املركز املايل يتم ترمجة البنود غري النقدية كما يلي  -  أ

البنود غري النقدية اليت مت قياسها بالتكلفة التارخيية ترتجم بإستخدام سعر الصرف التارخيي يف تاريخ  - 

 املعاملة؛

 .نقدية املسجلة بالقيمة العادلة ترتجم بإستخدام السعر الذي كان قائماً عند قياس القيمة العادلةالبنود ال - 

املتعلق عندما يتم تطبيق التدين على بعض البنود مثل املمتلكات، املباين واملعدات مبوجب معيار احملاسبة 

ندما يكون هذا األصل قد مت قياسه بعملة وع املتعلق باملخزوناتأو مبوجب معيار احملاسبة  قيمة األصول باخنفاض

   :يتم حتديد املبلغ املسجل عن طريق املقارنة مع ما يلي أجنبية

  التكلفة أو القيمة املسجلة يتم حتويلها بسعر الصرف التارخيي بتاريخ املعاملة؛ - 

املعيار احملاسيب (إلسرتداد أو املبلغ القابل ل) املعيار احملاسيب املتعلق باملخزونات(صايف القيمة القابلة للتحقق  - 

 .حسب احلالة، يتم حتويله بسعر الصرف يف تاريخ حتديد تلك القيمة) املتعلق بإخنفاض قيمة األصول

واملتعلق أساسًا باملمتلكات، املصانع واملعدات اليت امللكية يف حال مت اإلعرتاف بالربح أو اخلسارة يف حقوق   -  ب

يتم أيضًا اإلعرتاف بربح أو خسارة أسعار املتعلق بالتثبيتات املادية، سيب مت إعادة تقييمها مبوجب املعيار احملا

 .يف حقوق امللكية ةالصرف األجنبي

 .اإلفصاح 7-5

  نبية؛العمالت األجصوص ترمجة البنود باإلفصاح عن السياسة احملاسبية خب - 

  البنود اليت مت ترمجتها من وإىل العملة الوظيفية؛اإلفصاح عن  - 

 .املعرتف ا فروقات أسعار الصرف - 

  

  

                                                           

∗
  .ة إستقرار أسعار الصرف فقطوهذا يف حال من خالل إستخدام متوسط سعر الصرف األسبوعي أو الشهري  
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  خالصة

أبز بنود النظام احملاسيب املايل وذلك من خالل النصوص القانونية اليت تناولتها  و تعد األصول املادية من أهم 
فبعد حماولتنا إلقرتاح إطار  سهالً  ليس أمراً  هلذا الصنف من األصول عملية بناء معايري حماسبية وطنيةكما أن 

اليت املادية واليت مت فيها اإلعتماد على ما تضمنته نصوص النظام احملاسيب املايل  ملعايري حماسبية وطنية لألصول
يف   كما يوجد نقص  وض، من األحيان بالغمريحتتاج إىل قراءة معمقة لفهم النصوص القانونية واليت متتاز يف كث

  .خبالف النظام احملاسيب املايلر أكثاليت أولت هلا معايري احملاسبة الدولية أمهية بالغة وبتفصيل كثري من العناصر 

وميكن القول أن بناء معايري حماسبية وطنية بناءًا على ما تضمنه النظام احملاسيب املايل سيساهم يف فهم أكثر 
لبنوده وتوضيح معامل إختالفه واملعايري احملاسبية الدولية وتسهيل عملية التعديل والتطوير من فرتة ألخرى هلذه 

سبية للعناصر ذات األمهية وفقًا للنظام احملاسيب املايل دون غريها من العناصر اليت اوضع معايري حماملعايري، وميكن 
  .ئة اإلقتصادية اجلزائريةال تليب متطلبات البي

كما أن هذه املعايري ستساهم إن مت إعتمادها يف تكييف الذهنيات سواء املهنية أو األكادميية يف تقبل     
اسبية كمرحلة إنتفالية حنو تطبيق املعايري احملاسبية الدولية، فاملهين سيحتاج إىل قراءة كل نصوص فكرة املعايري احمل

النظام احملاسيب املايل لفهم حماسبة التثبيتات املادية مثًال خبالف املعيار الوطين املقرتح الذي تضمن كل ما له عالقة 
  .  نظام احملاسيب املايلمبحاسبة هذا الصنف من األصول دون اللجوء إىل نصوص ال
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  :الخالصة  .1

تلبية إعادة النظر يف نظامها احملاسيب  يف العشرية األخرية هيمن أهم اإلصالحات اليت قامت ا اجلزائر 
، وهذا دف فتح اال أمام املستثمرين الوطنيني أو األجانب وزيادة دور الدويلالوطين و اإلقتصادي والتوجه للمحيط 

ضرورة اإليفاء ميلي  الذي أصبحو  هفي واإلندماج العاملياإلقتصاد على تاح نفاإل ضرورة القطاع اخلاص وتنويعه، يف ظل
تقريب وتكييف املمارسة  دف، IAS/IFRS دوليةالاسبة احملستندة إىل معايري املاملمارسة احملاسبية تطلبات مب

معلومة مالية مفهومة،  للوصول إىلوالتباين، احملاسبية بني خمتلف الدول وحماولة القضاء على أهم مواطن اإلختالف 
  .شفافة، موثوق ا، وقابلة للمقارنة على الصعيد احمللي أو الدويل

الضروري تكييف البيئة احملاسبية اجلزائرية مع املتطلبات البيئة الدولية، حىت يتم اإلستفادة من من كان لذلك  
نظرًا إلختالف البيئة يف الظروف الراهنة ملنال إال أن هذه الغاية صعبة ا .اسبة الدوليةاملزايا اليت توفرها معايري احمل

 ملختلف دول العامل بإعتبار أن متطلبات البيئة اإلقتصادية هي اليت تفرض نوع األنظمة احملاسبية وتباينها اإلقتصادية
  .لتلبية إحتياجاا من املعلومات والبيانات احملاسبية املناسبة هلا

وإمنا يقتصر على تكييف املمارسة  بالكامللية ال يعترب بالضرورة تطبيقها أن تبين معايري احملاسبة الدو  ومبا   
بإعتبار أن املعايري تتميز بالعمومية والشمولية وجاءت ملعاجلة أحداث  ،)الوطين(احملاسبية على املستوى احمللي 

فها ومتطلبات بيئتها خمتلف الدول لتكيي ماال أما ةً إقتصادية ذات صبغة دولية دون التفصيل فيها أكثر تارك
  . اإلقتصادية ومن هنا تنبثق فكرة املعايري احملاسبية الوطنية

معايري حماسبية وطنية من شأنه أن يرفع الغموض على النصوص املبهمة وتسهيل عملية كما أن وضع 
اسبة الدولية وحماولة من توضيح التباين والفروقات ومعايري احملكما متكن تطويرها وحتديثها ومتطلبات البيئة اإلقتصادية  

  .تطبيق املعايري احملاسبية الدولية ا تدرجيياً وكمرحلة إنتقالية حنوالقضاء عليه

النظام احملاسيب املايل كإطار لتصور معايري حماسبية وطنية يف ظل املعايري ملوضوع  التطرق ومن هذا املنطلق مت
أهم معايري احملاسبة املطروحة، والوقوف على الرئيسية كالية عاجلة اإلشمل - حالة األصول املادية– ةاحملاسبية الدولي

  .الدولية اليت حتكم حماسبة هذا النوع من األصول من جهة والنظام احملاسيب املايل من جهة أخرى

من  الفروض صحةهلذه الدراسة وإنطالقا من الفروض األساسية، ميكن عرض  الستمن خالل الفصول 
  :فاق البحث كما يليالتوصيات املقدمة وآ ، نتائج هذه الدراسة،عدمها
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  :الفرضياتصحة  إثباتنتائج  .2

واجلانب التحليلي املقارن ت بني الدراسة النظرية عإنطالقا من طريقة املعاجلة اليت إعتمدها الطالب واليت مج
  :الفروض إىل النتائج التالية إثبات صحة، توصلنا أثناء وصوالً إىل اإلطار املقرتح

املعايري احملاسبية الدولية حصيلة إجتهاد جلنة معايري احملاسبة أن  مفادها اليتو  :ية األولىبخصوص الفرض �

 .اليت تلقى إمجاع العديد من الدول دف إىل حتقيق التوافق احملاسيبالدولية 

 من طرف جلنة معايري احملاسبة الدوليةوحصيلة األعمال املقدمة اجلهود املبذولة ينكر ال أحد 
)IASC (جملس معايري حيث إنبثق عنها  إىل حني إعادة هيكلتها 2001إىل غاية  1973سنة نذ م

يف حتقيق أعمال التوافق احملاسيب الدويل من خالل إصدار معايري حماسبية ذات  )IASB( احملاسبة الدولية
ة معاجل خالليل ملعاجلة األحداث اإلقتصادية، كما عملت هذه اهليئات من و صبغة دولية وطابع مش

 فيها ملختلف الدول األعضاءواملهتمني باال احملاسيب  نيواها بإشراك املهنيتاملطروحة على مس احملاسبيةل اكاملش

  .تقليل اإلختالفات لألنظمة احملاسبية بني خمتلف الدولعلى املستوى الدويل ب

جهة أخرى  الدولية من ومعايري احملاسبة من جهة كعلمكما أن هذه اهليئات قد سامهت يف تطوير احملاسبة  
متاشيًا ومتطلبات احمليط اإلقتصادي الدويل، وجعلت من احملاسبة أحد أنظمة املعلومات اإلقتصادية اليت طاملا كانت 

ومن الضروري أن تكون هناك هيئات  .هم القرارات ملختلف املستخدمنيفاعل رئيسي يف توفري املعلومات إلختاذ أ
ملختلف الدول وحماولة تكييفها ) الوطين(متطلبات احملاسبية على املستوى احمللي  مهنية مستقلة تعمل على متابعة

  .  واحمليط احملاسيب الدويل من أجل تقريب وتكييف املمارسة احملاسبية بني الدول

تتناول متطلبات حماسبة  IAS/IFRSتوجد معايري حماسبية دولية واليت مفادها أنه : بخصوص الفرضية الثانية �

 .املاديةاألصول 
قد أولت  IAS/IFRSأن معايري احملاسبة الدولية فمن خالل الدراسة توصلنا إىل فقد حتققت هذه األخرية 

باإلضافة إىل جمموعة من املعايري األخرى ذات  ،امباشرة صول املادية من خالل ختصيص معايري تتعلق بالغة لأل أمهية
وميكن القول أن املعايري . تتعلق هي األخرى باألصول املادية  عاجلت أحداث إقتصادية ذات أمهيةالعالقة واليت

احملاسبية الدولية قد تناولت بشكل عام أهم األحداث اإلقتصادية اليت من شأا أن تؤثر على حماسبية األصول املادية 
  .من اإلعرتاف، القياس وصوًال لإلفصاح
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حماسبة األصول املادية يف بنود  يتضمن  املايللنظام احملاسيباأن  مفادها اليتو : بخصوص الفرضية الثالثة �

 .خمتلفة
فمن بني أهم بنود أصول املؤسسة اإلقتصادية األصول املادية واملتصفح  ،هي األخرى فقد حتققت أيضا

حاسبة هذا النوع من األصول مبمباشرة  يتعلققد تناولت موضوع  ن أغلبهالنصوص النظام احملاسيب املايل سيجد أ
 .من أنواع األصول األخرىوأمهية املعاجلة احملاسبية املتعلقة ا أكثر تعقيداً بإعتبار أن 

يوجد تباين وإختالف إىل حد ما بني ما تضمنه النظام احملاسيب  هأن مفادها اليتو  :الرابعةبخصوص الفرضية  �

 .خبصوص حماسبة األصول املادية IAS/IFRSاملايل ومعايري احملاسبة الدولية 
ل الذي تضمن دراسة حتليلية مقارنة قد حتققت هذه الفرضية كون أنه مت الوقوف على من خالل الفص

خبصوص  IAS/IFRSاحملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية  النظاممنه عديد من نقاط اإلختالف بني ما تضال
كل ما تضمنته معايري احملاسبة   قتصادية اجلزائرية ال تفي بتطبيقويرجع ذلك إىل أن البيئة اإل حماسبة األصول املادية

كما يرجع هذا التباين إىل كون النظام احملاسيب املايل ال يواكب التطورات والتحسينات على   .IAS/IFRS الدولية
  .معايري احملاسبة الدولية

 .لألصول املاديةعايري حماسبية وطنية مل إقرتاح تصورميكن أنه واليت مفادها  :الخامسةبخصوص الفرضية  �

 

ظل عدم التطبيق التام للمعايري احملاسبية الدولية فإن البيئة اجلزائرية متتاز خبصوصياا واليت تضمنها النظام  يف
حيث أن اإلطار  ،فقد حتققت هذه الفرضية دليال إلعداد املعايري احملاسبيةاحملاسيب املايل وبإعتبار أن هذا األخري يعترب 

خبصوص حماسبة األصول املادية ضمن قالب يستند يف   املايلص النظام احملاسيبتضمن نصو للمعايري اجلزائرية املقرتح 
  .طرحه ملتطلبات املعايري احملاسبية الدولية

لألصول املادية تفي مبتطلبات حماسبية عايري إقرتاح إطار ملحيث مت تأكيد هذه الفرضية من خالل حماولة 
تبسيط وتسهيل املمارسة احملاسبية سواء لألكادمييني أو املهنيني  حماسبة هذا النوع من األصول من جهة وتساهم يف

اليت اعتمدت على إطار قانوين حيكم املمارسة احملاسبية يف اجلزائر  تكييف الذهنياتيف هذه املعايري  أن تساهموميكن 
      . منذ اإلستقالل

 :النتائج العامة للدراسة .3

  :صها فيما يلييلخيمكن تالنتائج من وعة توصلنا إلى مجم دراستنا هذهمن خالل 

تفاقيات التجارية متطلبات اإل ه من خاللمربرات فر، حيث تتو احملاسيب الدويلأكدت الدراسة على أمهية التوافق  �
، مث زيادة األنشطة )الوطنية( منظمة التجارة العاملية، يليها تطور األسواق املالية العاملية واحمللية ومتطلباتالدولية 
 ؛نسيات، وتنامي دور القطاع اخلاصللشركات متعددة اجلالعاملية 
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هناك جهود تبذل من طرف عديد اهليئات سواء املستقلة أو احلكومية منها دف إىل حتقيق توافق حماسيب على  �
 املستوى الدويل؛

 ر مستمر خبصوص معايري حماسبة األصول املادية وفقاً ملعايري احملاسبة الدولية؛ يهناك تطو  �
 السائدة يف أي بلد عامل مهم يف حتديد معامل املمارسة احملاسبية؛ االقتصاديةيئة تعد الب �
 حيتاج تطبيق معايري احملاسبة الدولية إىل بيئة اقتصادية مؤهلة من حيث توفر جمموعة من الشروط؛ �
 اسبة الدولية؛يعد اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر خطوة مهمة حنو تكييف املمارسة احملاسبية ومتطلبات معايري احمل �
  البيئة االقتصادية اجلزائرية غري مؤهلة يف الوقت الراهن على تطبيق معايري احملاسبة الدولية كلياً؛ �
ومعايري احملاسبة الدولية  )SCF(ال يوجد توافق تام بني النظام احملاسيب املايل توصلت الدراسة إىل أنه  �
)IFRS/IAS( خبصوص معايري حماسبة األصول املادية؛ 

من خالل تطوريها  IAS/IFRS ةإن إصدار معايري حماسبية وطنية تتكيف ومتطلبات معايري احملاسبة الدولي �
وحتيينها من مرحلة ألخرى متاشيًا والتحسينات والتعديالت على معايري احملاسبة الدولية سيؤدي إىل سهولة فهمها 

 وتطبيقها؛

وعدم وجود صعوبات عند  ،ايري من جهةتطبيق املعحنو يات تكييف الذهن َتعمل املعايري احملاسبية الوطنية على �
 من جهة أخرى؛ IAS/IFRSاإلنتقال إىل تطبيق معايري احملاسبة الدولية 

ُتسهل املعايري احملاسبية الوطنية فهم أكثر حملتوى اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل بتناول كل جزء على حدا  �
 ؛ي لإلملام مبحاسبة عنصر ماا تضمنه اإلطار التصور وبطرح مبسط دون اللجوء إىل كل م

عليها من فرتة ألخرى لتلبية حتسينات وتعديالت تعترب املعايري احملاسبية الوطنية أكثر مرونة من خالل إجراء  �
 ؛املتطلبات الدوليةمتطلبات البيئة اإلقتصادية و 

  أن يقوموا بدور مهم يف عملية بناء املعايري احملاسبيةميكن للهيئات املشرفة على مهنة احملاسبة وكذا اخلرباء واملهنيني �
 .الوطنية

 :التوصيات واإلقتراحات .4

  :من خالل هذه الدراسة والنتائج المتوصل إليها فإن الطالب خلص إلى التوصيات التالية

ة من خالل ضرورة متابعة، دعم ومساعدة  املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية يف تطبيق املعايري احملاسبية الوطني �
 اهليئات املختصة يف ذلك؛

للحصول على اخلربة الالزمة يف ) IASB(ضرورة العمل على انضمام اجلزائر إىل جملس معايري احملاسبة الدولية  �
 ، واملسامهة يف إجياد احللول للمشكالت احملاسبية املطروحة على املستوى الدويل؛صناعة املعايري احملاسبية الدولية

بعض الدول العربية اليت هلا جتربة سابقة يف صناعة املعايري الوطنية مثل مصر واململكة العربية ارب اإلستفادة من جت �
 ؛IAS/IFRS خاصة فيما يتعلق بتكييف البيئة ومتطلبات تطبيق املعايري احملاسبية الدولية السعودية
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زائر وتوكل هلا مهام تطوير تشرف على عملية التقييس احملاسيب يف اجلمستقلة وطنية  ات مهنيةإستحداث هيئ �
 ومتابعة املستجدات واملشكل املطروحة على املستوى الوطين أو الدويل يف اال احملاسيب؛ 

إنشاء هيئات على مستوى هذه األخرية تضطلع بالشؤون العمل على تفعيل وتطوير بورصة اجلزائر من خالل  �
 الدولية لتداول األوراق املالية؛ اإلنضمام إىل اهليئةلية و احملاسبية ومتطلبات مستخدمي املعلومات والبيانات املا

وخمتلف  احملاسيب بالنسبة للجانب األكادميي من جهة تكوينال واضحة يف جمال إعتماد إسرتاتيجيةضرورة  �
 ؛IAS/IFRS ترسيخ الثقافة احملاسبية املستندة للممارسة الدولية من جهة أخرى، دفاإلقتصادية  املؤسسات

وتعديلها بشكل مستمر  اجلزائري اإلقتصادمشتقة من واقع  )وطنية( ستكمال بناء معايري حماسبية حمليةضرورة إ �
 على املستوى الدويل أو الوطين؛ ملواكبة كافة التغريات والتطورات

ة احملاسباليت  قامت بإجراءات جادة لتحقيق التوافق مع معايري خاصة العربية منها، ستفادة من جتارب الدول اإل �
عايري حماسبية دولية يف البيئة احمللية دون إجراء الدراسات وتطبيق املعتماد إستعجال يف عدم اإلضرورة ، مع الدولية

 تطبيقها؛لالزمة للتأكد من إمكانية ا

 )الوطنية( الدول العربية يف تدريب وتأهيل املوارد البشرية وتطوير وحتديث املعايري احملليةخمتلف التعاون بني ضرورة  �
 ة؛نظمات املهنية العاملية واحمللياملخمتلف والتنسيق مع 

 . ضرورة اإلنطالق من واقع البيئة اإلقتصادية السائدة للقيام بأي عملية إصالح وعلى وجه اخلصوص احملاسيب منه �

 :آفاق البحث في الموضوع .5

وطنية في ظل النظام المحاسبي المالي كإطار لتصور معايير محاسبية  تناولت هذه الدراسة موضوع

وذلك دف حماولة إقرتاح معايري حماسبية جزائرية . _حالة األصول المادية_المعايير المحاسبية الدولية 
متطلبات املعايري احملاسبية الدولية من جهة مع لألصول املادية تليب متطلبات البيئة اإلقتصادية من جهة وتتوافق 

واليت ميكن  صول املادية فقط،األتلك املتعلقة بوإمنا  اسبية الدولية املعايري احمل، وهي بذلك مل تتناول مجيع أخرى
  .أن تكون موضوعا ألحباث أخرى

كما ميكن مواصلة البحث يف هذا املوضوع من عدة جوانب، ميكن أن تكون إشكاليات لبحوث مستقبلية 
  :تستحق الدراسة، وذلك بالتطرق للمواضيع التالية

 ؛IAS/IFRSبني متطلبات النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية  حماسبة األصول غري امللموسة �

 ؛IAS/IFRSاإلفصاح احملاسيب بني متطلبات النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية  �

 دور اهليئات املهنية يف عملية صناعة املعايري احملاسبية؛ �

 ._املاليةحالة األصول _اسبية وطنية يف ظل املعايري احملاسبية الدولية النظام احملاسيب املايل كإطار لتصور معايري حم �
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