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تقديم معلومة كاملة، قانونية، موضوعية، شفافة، وأكثر للمحاسبة هدف أساسي هو       
فهي المصدر  .صدق تسمح بتشجيع المستثمرين، و تضمن لهم متابعة جيدة ألموالهم

رة صادقة عن الوضعية وتقدم صو .الموثوق فيه بالنسبة للمعلومات االقتصادية والمالية
المالية للوحدة، وقياس كفاءتها، وعن التغيير في الوضعية المالية في مقابل االلتزامات 

  .القانونية، الواجب عليها احترامها
و في ظل العولمة الجارفة التي لم تستثنى أي مجال من المجاالت المحيطة باإلنسان 

المؤسسات وزيادة  نشاط ع نطاقوالمؤسسات، التي أدت إلى عولمة المحاسبة، فتوس
اإلنتاج كنتيجة عن التطور التكنولوجي الهـائل الذي لم يعد محدودا ال في الزمان و ال 
في المكان، ومواكبة لهذا التغير أصبحت المؤسسات تبحث عن أسواق خارجية، وكذلك 

كثر البحث عن اليد العاملة الرخيصة، األمر الذي جعل المؤسسات تفضل  تواجدها في أ
التقرب من مصادر المواد األولية واليد : من منطقة كخيار استراتيجي يضمن لها أوال

االستفادة من مختلف االمتيازات : النفاد إلى األسواق األخرى وثالثا: العاملة المؤهلة وثانيا
التي ال تتوفر في موطنها األصلي، استوجب هذا التطور السريع توحيد المفاهيم المحاسبية 

ما أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية  بعدنجاز تحقق، اال هذا .د لغة المحاسبةوتوحي
)ISAC  الذي أصبح يدعىIASB  ةمحاسبيالمعايير ال ،1973الذي أنشئ سنة) 2001منذ 
  .و التي تكون مقبولة في جميع دول العالم 2002منذ   )IFRS(ثم   )IAS(ساسية األ

 بعضها البعض من خالل فتح المجال أمام ونتيجة ترابط اقتصاديات الدول مع 

الرأسمال األجنبي، وخوصصة الشركات وقيام الشراكة بين المؤسسات الوطنية واألجنبية 
كان البد من مراجعة المخطط الوطني المحاسبي وجعله يتالءم مع معايير المحاسبة 

طط الوطني بقي لفترة طويلة يعتمد على المخ في الجزائر المظهر المحاسبيف .الدولية
مخطط، و يعكس تحقيق أهداف  فيهااالقتصاد كان  التي المرحلة ،PCNالمحاسبي 

و عليه باشرت الجزائر في إجراء . االقتصاد الكلي فيما يخص مستوى العمالة و اإلنتاج
جاه نحو اقتصاد السوق، و تحرير تإصالحات معمقة، تتعلق بالتفتح االقتصادي و اال

مال االجتماعي للمؤسسات العمومية للخواص، و تشجيع  ح الرأسالتجارة الخارجية، و فت
هذه اإلصالحات هدفها توفير للمستثمرين الخواص المحليين و األجانب فضاء . المنافسة

  .اقتصادي جديد ، يتسم باألمان و الشفافية في التعاقدات االقتصادية
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أن المخطط الوطني ن يرو المهنيون هذا التوجه االقتصادي الجديد في الجزائر جعل   
نقائص، و مجاالت كثيرة بقيت بدون حلول، كذلك  لهو اأصبح محدود )PCN(المحاسبي 

طبعا هذا التحول نحو اقتصاد . ظهور عمليات و أحداث جديدة بعد إجراء هذه اإلصالحات
  .السوق يتطلب وسائل قياس محاسبية جديدة تلبي هذه المتطلبات

سنة من  بدأت أشغاله خذ المبادرة، ويأالوطني للمحاسبة المجلس جعلت هذه األسباب     
، أثمرت بمشروع النظام المحاسبي المالي المستلهم من معايير 2006حتى سنة  2004

  ).IAS  /IFRS(المحاسبية الدولية 
اإلطار المفاهيمي، ):  IASB(هذا المشروع يبين المبادئ المحاسبية األساسية ل 

 - قائمة الدخل –الميزانية : كذلك يقدم القوائم المالية الجديدة قواعد التقييم و التسجيل، 
الملحق، و كل وثيقة أخرى  –جدول تغيرات األموال الخاصة  -جدول تدفقات الخزينة
  .هامة تشرح الحسابات 

في هذا البحث المتواضع سنتطرق بالتحليل للتغيرات التي ستحدث في القوائم المالية 
واالقتناع بان المحاسبة . ضيح المقاربة الجديدة والمفاهيم الحديثةللمؤسسات الجزائرية، وتو

تتطور وبالتالي وجب مواكبة هذا التطور وتغيير الذهنيات، والتكلم اآلن عن معالجة 
المحاسبية والمالية التي  تالمعلومة المالية وليس فقط المدين والدائن، دون نسيان اآلليا

  .تبقى صالحة ألمد بعيد
يير تتطور و تتحسن خاصة على مستوى الحسابات الفردية للمؤسسات الصغيرة فالمعا    

ففي كل يوم تظهر أحداث جديدة تجعل من المعايير هي كذلك تتطور لمواكبة . والمتوسطة
  .هذه األحداث

والجزائر مثلها مثل بقية دول العالم تريد تكييف محاسبتها باعتماد معايير المحاسبة     
مـام بالركب العالمي، األمر الذي جعل الجـهات الرسـمية و المـهنية الدولية، واالنض

و الخبراء المحاسبيين و محافظي الحسابات و المؤسسات بمختلف أنواعها تشارك بفعالية 
في هذه األعمال من خالل الملتقيات المكثفة تحضيرا لتطبيق هذه المعايير مستقبال في 

جب تثمينها و تدخل في إطار تطوير المعايير ظروف جيدة، و هذا طبعا يعد مساهمة و
  .المحاسبية و المالية و التي ستؤدي بالضرورة إلى تطور المؤسسات
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  اإلطار العام إلشكالية البحث
في ظل العولمة التي مست جميع المجاالت، وخاصة الميدان االقتصادي، أصبح من 

ال المحاسبة حتى تتمكن الضروري على المؤسسات الجزائرية مسايرة هذا التطور في مج
من إنتاج معلومات مالية كاملة، وذات نوعية واضحة وجيدة، مفهومة وذات مصداقية، مما 
سيؤدي إلى تلبية رغبات مستخدمي هذه القوائم من ناحية، ومن ناحية أخرى التمكن من 

مية االستخدام الكفء للموارد االقتصادية، وجلب رؤوس األموال األجنبية بهدف تحقيق التن
  .االقتصادية

  :وعلى ضوء ما سبق يمكننا دراسة ومناقشة اإلشكالية المطروحة كاألتي       
والذي يعتمد  1975هل القوائم المالية في النظام المحاسبي الجزائري المعمول به منذ سنة 

على المعلومات التاريخية، مازالت صالحة، أم تجاوزها الزمن وأصبح من الالزم تكييفها 
 معايير الدولية؟وفق ال

  :لمعالجة اإلشكالية يمكننا طرح التساؤالت التالية      
  هل القوائم المالية الحالية تقدم معلومات ترضى جميع األطراف وتساير الواقع الجديد؟ •
كيف تصبح القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية أكثر مالءمة وعقالنية وتلبي     •

  ع معايير المحاسبة الدولية؟رغبات جميع الشركاء لما تكيف م

  :فـــــــروض البـــحث
ü  عدم مسايرة المخطط الوطني المحاسبي و القوائم المالية الحالية للتطور الحادث في  

 .المحاسبة، يقتضي مراجعة النظام المحاسبي الوطني

ü دور المعايير المحاسبية الدولية هو تحسين أداء المؤسسات و يحدد لها كيف تكون القوائم 
 .في نهاية الفترة، بينما كيفية المعالجة المحاسبية تترك للمؤسسة الحرية في تنظيمها

 أهمية وأهداف البحث
هو تحديد أوجه التقارب و االختالق بين  الهدف المنشود من دراسة هذا الموضوع    

لة المخطط الوطني المحاسبي والنظام المحاسبي المالي، واستنتاج الرهانات واآلثار المحتم
وتوضيح كيف ستكون القوائم المالية في . جراء اعتماد هذه اإلصالحات المحاسبية

  المؤسسات الجزائرية بعد تكييفها مع معايير الحاسبة الدولية
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  الدراسات السابقة
قليلة جدا المواضيع التي تتطرق لتكييف القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية وفق   

ة، لحداثة الموضوع باعتباره شيء جديد في النظام المحاسبي المعايير المحاسبية الدولي
الجزائري، األمر الذي جعل المراجع على المستوى الوطني قليلة جدا، و كان ذلك عائق 

  . هام في انجاز هذه المذكرة

  أسباب اختيار الموضوع
األسباب التي جعلتني اختار هذا الموضوع هو كون الموضوع جديد، و الدولة        

الجزائرية بمختلف مؤسساتها في سباق مع الزمن من اجل إتمام التحضيرات الالزمة 
لالنتقال من المخطط الوطني المحاسبي إلى النظام المحاسبي المالي الذي سيكون وظيفيا 
قريبا، هذا سبب قوي الن أقوم بهذه المساهمة المتواضعة باظافة مرجع جديدي للمكتبة، 

  .اء، و يسمح للباحثين في الميدان من تحسين هذا العملنقدم من خالله خدمة للقر

  :منهـــجية البـــــحث
لإلجابة عن التساؤالت المطروحة و اإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع، سنقوم بالدراسة 

 .و التحليل متبعين المنهج الوصفي التحليلي للقوائم المالية

 :محــــــتوى البـــحث
 :المرتبطة بإشكالية البحث، تم تقسيمه إلى أربعة فصوللإلجابة على التساؤالت      

و يتطرق . الفصل األول يتعرض إلى تطور المحاسبة على المستوى الدولي، والمحلي
أيضا إلى مشروع النظام المالي الجديد  و توضيح اإلطارالمفاهيمي من حيث تحديد مجال 

ة و التعرف على االتفاقات تطبيق اإلطار المفاهيمي و طبيعة و أهداف القوائم المالي
  .المحاسبية األساسية و الخصائص النوعية و المبادئ المحاسبية األساسية

تقديم : الفصل الثاني خصص الجزء األول منه لتقديم القوائم المالية وفقا للمعيار األول   
الثاني  من حيث تعريف العناصر المكونة للقوائم المالية، أما الجزء ) IAS1(القوائم المالية 

  .لمدونة الحسابات حسب النظام المحاسبي المالي صخص
  .الفصل الثالث تم التطرق فيه إلى عملية التقييم و التسجيل وفق معايير المحاسبة الدولية 

 .و الفصل الرابع خصص للدراسة التطبيقية في مؤسسة مطاحن الجنوب الكبرى
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 الفــــــصل األول    
  :  تطور المحاسبة

لمحة تاريخية عن تطور المحاسبة دوليا و محليا -             
مشروع النظام المحاسبي المالي  -             
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 تمهيد 
المحاسبة هي أداة ضرورية للتسيير، تهدف إلى ترجمة نشـاط و أعمال المؤسسة،      

إنتاج معلومة و نتيجة التطور في جميع المجاالت االقتصادية كان البد من البحث عن 
مالية حقيقية ذات نوعية جيدة للمؤسسات الداخلة في البورصة، و الوحدات الصغيرة التي 
يكون نشاطها على المستوى الوطني كالبنوك و مؤسسات التأمين و الهيئات المالية 

فالمحاسبة واكبت هذا التطور على مستوى الدول أو التكتالت الدولية المتقاربة . األخرى
  .خيا أو ثقافيا كالدول االنجلوسكسونية، أو على مستوى االتحاد األوروبيإما تاري

ولم تعد المحاسبة فقط وسيلة إثبات، أو نظام ضروري لحساب الضريبة على      
األرباح، بل أصبح الهدف هو تقديم المعلومة المالية بدل المعلومة المحاسبية، و أصبحت 

أداة تسمح بإعداد القوائم المالية التي تقدم معلومات المحاسبة تدعى المحاسبة المالية، فهي 
مالية كاملة، ذات نوعية واضحة وجيدة، مفهومة ولها مصداقية لدى المسيرين 

  . والمساهمين و اآلخرين، تمكنهم من اخذ القرارات و مقارنة قدرات المؤسسات
ا فروع على و مع زيادة نطاق المؤسسات و انتشارها خارج الحدود الوطنية و أصبح له

مستوى عالمي، كان ال بد من أن تواكب المحاسبة هذا التطور و تصبح هي كذلك 
عالمية، األمر الذي أدى إلى البحث عن مرجعية محاسبية توحد المفاهيم المحاسبية على 
المستوى العالمي، و زيادة انسجام و توافق الممارسات المحاسبية، و وضع حدود 

  .التوافق بين الدول المختلفةللخالفات بينها، و تحسين 

من اكبر المزايا التي نحصل عليها نتيجة إتباع  ( 1988فقد كتب جون تيرنر في جافني    
التناسق الدولي هي إمكانية مقارنة المعلومات المالية الدولية، و تستبعد مثل هذه المقارنة 

و تزيل احد أهم معوقات سوء الفهم حول إمكانية االعتماد على القوائم المالية األجنبية، 
  . )1( )تدفق االستثمارات الدولية

  
  

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

     350دار المريخ للنشر طبعة ص، لمحاسبة الدوليةا: )2004( جاري مييك -فروست كارول آن-فردريك تشوي) 1(
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خاصية ثانية تتمثل في توفير الوقت و النقود التي تنفق حاليا لتوحيد المعلومات المالية     
المتـغايرة عندما يطلب من مجموعة كثـيرة من التقارير أن تتمـاشى مع عدة قوانـين 

      .و ممارسات مختلفة

و من بين الهيئات التي فرضت نفسها في الفترة األخيرة و المعترف بها عالميا و التي     
الذي يضم  )IASB(ساهمت في تطوير المحاسبة هي مجلس معايير المحاسبة الدولية 

  .مجموعة من الممارسين للمحاسبة و المالية في العالم

  ليالمحة عن تطور المحاسبة دوليا و مح: المبحث األول
  الهيئات التي ساهمت في تطور المحاسبة على المستوى الدولي. 1

المنظمات العالمية المهتمة بالمحاسبة تطورت مع مرور الزمن، حسب متطلبات كل               
: أين نجد أربعة تجمعات هامة وهي 2001مرحلة، حتى تمت مراجعتها ابتداء من سنة 

  .) IFRIC( و اللجنة التقنية الدائـمة للترجمة ) SAC(المنظمة، والمجلس، فوج التفكير 

  ) * IASC) (Foundation(لجنة معايير المحاسبية الدولية .  1.1
بمبادرة من الهيئات المحاسبية المهنية لتسعة دول ألمانيا،  1973سنة  IASCنشأ     

 ندا و انجلترا،استراليا، كندا، الواليات المتحدة األمريكية، فرنسا، اليابان، المكسيك، هول
مكلفة بتحديد التوجهات  ) les trustees (يتكون من تسعة عشرة شخصية تسمى 

اإلســــتراتيجية، التطوير، والعمل على تطبيق معايير المحاسبة الدولية، و تحقيق 
التي تتبعها منشآت األعمال، و تعيين أعضاء مجلس معايير  توحيد المبادئ المحاسبية

الهيئات و ) IFRIC(، و اللجــنة التـقنية الدائمة للترجمة )IASB(المـحاسبة الدولية 
  . و المجلس

  .صفة التنـظيم العالمي IASCو زاد عدد المشتركين في هذا االتحـاد و تم إعطاء   
لجنة معايير المحاسبية الدواية  بذلت 2000إلى سنة  1973في الفترة الممتدة من سنة 

)IASC( ين مختلف الهيئات الوطنية، و ذلك من خالل إشراكمجهودات إليجاد اتفاق ب 
  أكبر عدد ممكن من األعضـاء، مما أدى إلى وجود تنـوع من الخـيارات التي تثري 

......................................................................................................................................................................  
*( IASC ) : INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARS COMMITTE  
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التي  )IAS(معيار من المحاسبة الدولية  40المحاسبة من المراجع الوطنية، وتم إعداد 
  .غطت أغلبية المواضيع المحاسبية

في الواقع إال بنسبة و بالرغم من أهمية هذه المعايير إال أن هذه النصوص لم تطبق  
قليلة، فباستثناء الدول االنجلوسكسونية، فان أعضاء لجنة معايير المحاسبية الدواية 

)IASC(  لم يقوموا بإعداد القواعد المحاسبية الوطنية، حتى تعطي لهذه المعايير الحظ
التحرر من وصاية المنظمات المهنية و التقرب من  )IASC( وعلية قرر. األكبر للتطبيق

خالل  )IASB(هيئات التقييس الوطنية، مما أدى إلى تحويلها إلى هيـئة مستقلة تدعي 
  )2(.2001سنة 

  * IASB ( Board) مجلس معايير المحاسبة الدولية. 2.1   
 14ويتكون من ، 2001فيفري  6في  Boardمجلس معايير المحاسبة الدولية  نشأ        

 )les rustees(دائما يتم تسمـيتهم من قبل  عضوا 12الرئيس و نائب الرئيس و : عضوا
على أساس خبرتهم المحاسبية، بشرط أن يكون لخمسة أعضاء على األقل خبرة 

  . )3( اإلصدار، و ثالثة أعضاء من مستخدمي القوائم المالية، و واحد من األكاديميين

لمنظمات الوطنية سبعة أعضاء من بين أالثني عشرة مكلفين بالربط و االتصال با             
  .IASBللتقييس، و ذلك من أجل تسهيل تقارب التنظيمات مع معايير 

 ) les trustees (يختار من طرف  )IASB(رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية  
من بين األعضاء االثنتا عشرة الدائمين، نفس اإلجراء بالنسبة لنائب الرئيس، أما 

 . سنوات كأقصى حد، يمكن تجديدها مرة واحدة 5يعينون لمدة  )IASB(أعضاء المجلس 

  أهـــداف المجلس. 1.2.1           
لديه كل المسؤولية في المسائل التقنية، فيما يخص إعداد ونشر المعايير المحاسبية    -    

الدولية و كذا مشاريع المعايير بحيث يؤخذ باآلراء المختلفة، و الموافقة النهائية 
 .IFRIC )(من الهيأة التقنية الدائمة للترجمة للترجمة المقدمة 

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

)2(   Bernard Raffournier (2005) : LES NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES (IFRS/ IAS).EDITION 

ECONOMISA :  p. 9. 
(3)Catherine Maillet, Anne Le Manh (2006) : NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES IAS / IFRS, 
Edition 2006.p.14. 
* IASB : INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARS BOARD   
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تطوير المعايير حتى تكون المعلومات المحتواة في القوائــم المالية ذات نوعية     -                    
عالية من حيث قابليتها للفهم و ذات مصداقية و داللة، و قابليتها للمقارنة، بحيث 

  .تسمح للمستثمرين سواء كانوا محليين أم أجانب من اتخاذ قراراتهم االقتصادية
ر المحاسبية الوطنية مع التي يصدرها مجلس معايير العمل على تقارب المعايي -    

  )IASB(المحاسبة الدولية 

  تعريف المعيار  . 2.2.1     
مقياس أو نموذج أو مبدأ أساسي، يهدف إلى تحديد " يعرف المعيار على أنه         

أساس الطريقة السليمة لتحديد و قياس و اإلفصاح عن عناصر القوائم المالية، و تأثير 
    )4( ".عمليات و األحداث و الظروف على المركز المالي للمنشأة و نتائج أعمالهاال

  خصائص معايير المحاسبة الدولية . 3.2.1                
  :تتميز المعايير المحاسبية بمجموعة من الخصائص أهمها                   

يرة التي عرفتها هيئة     قدرتها على تحقيق اإلجماع، خاصة بعد اإلصالحات األخ -    
المعايير المحاسبية الدولية التي نتج عنها توسيع مجال االستشارة، دون إهمال 

  .وجهة نظر الهيئات الوطنية
قوتها التي اكتسبتها من خالل التوفيق بين التباين الذي يميز الممارسة المحاسبية  -    

هو ما اكسبها نوعية عالية  الوطنية، حيال المواضيع التي تكون مجاال للمعايير، و
  .من الجودة

مرونتها نتيجة لما تقدمه من حلول ترضي مختلف مستعمليها، إذ أن أهم ما يميز  -    
  .المعايير ليس ما تسمح به، بل ما تمنعه

  .غير إجبارية ألنها ليست لها صفة القانون أو التنظيم -    
  
  
  

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

أطروحة دكتوراه دولة،  – أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية): 2004(مدني بن بالغيث  )4( 
 .61.ص. جامعة الجزائر، غير منشورة –العلوم االقتصادية و علوم التسيير  كلية
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  كيفية إصـــــــــدار المعيار .4.2.1 

تأخذ بعين االعتبار استعمالها في الدول )  IASB( عملية إعداد معايير المجلس          
تقييس، منظمات وطنية لل( االنجلو سكسونية، كما يفترض السماح لكل المعنيين 

  .بإبداء أرائهم) معدي و مستعملي القوائم المالية
  :عملية إصدار المعيار المحاسبي تمر بالمراحل التالية    

الخبراء التقنيين من اجل اخذ رأيهم عند دراسة   )  IASB( يشعر المجلس : 1المرحلة 
  .المشروع المقترح

ات التقنية، يقوم المجلس انطالقا من االقتراحات المقدمة من قبل الهيئ: 2المرحلة 
  .بإصدار وثيقة المناقشة للتعليق عليها

اآلراء و الحجج و التعليقات، يقترح المجلس وثيقة صبر  بعد استالم: 3المرحلة   
أعضاء  8اآلراء على المشروع المقدم و الذي يجب أن يحظى بموافقة 

  .على األقل من المجلس قبل إصداره و طرحه للمناقشة
بعد األخذ بعين االعتبار لمختلف اآلراء و التعليقات يصدر المجلس  :4المرحلة 

 8بشرط أن يحظى بموافقة  (IFRS)و المسمى من أالن )IAS(المعيار 
  .)5( أعضاء على األقل من المجلس

  انجازات المجــــــــــــلس. 5.2.1 
و لجنة معايير  )IASB(مجلس معايير المحاسبة الدولية  2004في نهاية جوان                 

تم استبدالها وأخرى  9 اتم إنتاج ستة وأربعين معيارا منه) ISAC(المحاسبية 
ألغيت، وإطار مفاهيمي بغرض إعداد نصوص جديدة و مراجعة المعايير الحالية، 

ترجمة من طرف اللجنة التقنية الدائمة للترجمة  33باإلضافة إلى ذلك نشر 
)IFRIC(،  22 يير جديدةمنها أدمجت في معا . 

 

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

--  )5 ( pierre vernimmen (2005) : finance d’entreprise. Edition dalloz. P. 102. 
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  * (SAC )اللجنة االستشارية للتقييس . 3.1       

 les(من مناطق و قطاعات مهنية مختلفة، يعينون من طرف  عضوا 45تتكون من       

trustees (  سنوات قابـــلة للتجديد حسب موقع مجلس معايير المحاسبة  3لمدة
. ت و في منهجية التقييس، هو هيئة لالستشارة تساهم في المناقشا)IASB( )6(الدولية 

  :يتمثل دورها في
  .إبداء الرأي للمجلس عن القرارات المرتبطة بالمستجدات - 
إعالم المجلس برؤى الهيئات و الخواص المنتمين للهيأة االستشارية فيما يخص                    -    

  .المشروعات الهامة للتقييس
  .ت أخرىإعالم و نصح المجلس و المنظمة في مجاال -    

  ) *IFRIC(اللجنة التقنية الدائمة للترجمة . 4.1
هدفها توضيح  2001تكونت خالل ديسمبر  ) IFRIC( اللجنة التقنية الدائمة للترجمة             

وذلك بتقديم التوضيحات الالزمة للمعايير المحاسبية إذا  IASBكيفية تطبيق معايير
 3لمدة )  les trustees( عينين من قبل عضو م 12استلزم األمر ذلك، و تتكون من 

 :و يتمثل دورها في ،)7(سنوات قابلة للتجديد، تجتمع مرة كل شهرين 

الترجمة و التعليق و تقييس تطبيق معايير المحاسبة الدولية ضمن نطاق اإلطار       -
و ذلك من اجل ضمان التطبيق ) IASB(ألمفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية 

  .جانس للمعايير و تنفيذ المهام التي يطلبها المجلسالمت
  .تقدم التفسيرات و الحلول التطبيقية - 
 
 
 
 

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

 www. IASB.   Org:   حسب موقع مجلس معايير المحاسبة الدولية (6)  
* SAC : Standards Advisory Council  
(7) Catherine Maillet, Anne Le Manh (2006) : NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES IAS/ IFRS. 
Edition BERTI .p.16. 

: INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING INTERPRETATION COMMITTE )(IFRIC *  
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  )IASB )8الحالية  ةو الشكل التالي يبين الهيكل             

  
   

   
  

  
  
  

 
 

 
 
 
   

 
 

جاع                          معیار                        أراء      استشارة                          إر      
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

.................................................................................................................................................................................  
 (8) Pascal barneto (2004) : norme IAS/IFRS. DUNOD.  P .26.  
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IASB المجلس  
مجلس معايير المحاسبة (

  )الدولية
  هيئات استشارية عضو 14

 و تخصصات أخرى

 المديرية التقنية للنشاطات
)و العمال التقنيين(   

 

 المديرية العملية
)الميزانية، النشر، الدعاية، اإلدارة(  

IFRIC 
عضو 12  
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  الهيئات على مستوى االتحاد األوروبي. 2  
* EFRAGو  )هيأة تنـــــظيم المحاسبة( *L’ARCتم إنشاء  2001في جوان                 

  )9( IASتبني معايير  مما يبين إرادة االتحاد األوروبي في )المجموعة االستشارية الدائمة(

            - L’ARC  يمثل مجلس الرقابة لمجلس معايير المحاسبة الدولية)IASB ( مهمته
من اجل استعمالها في أوروبا بعد التأكد من مطابقتها  )IAS(الموافقة على معايير 

  . للقوانين
       - L’EFRAG مهمته التحليل و التعليق على مشاريع معايير IASBون من، يتك :  

  .مجلس للمراقبة، مهمته توجيه عمل الهيأة التقنية وضمان المصالح األوروبية •
التي تقدم رأيها في النقاط  )expert group technical(الجنة التقنية للخبراء  •

  .النظامية
 

على المـــستوى الوطني. 3  
و الذي لم يتوافق غداة االستقالل ورثت الجزائر المخطط المحاسبي العام الفرنسي،          

و في . و التي تقوم على أساس نظام االقتصاد المخطط مع االتجاهات السياسية آنذاك
 PCNبالمخطط الوطني المحاسبي   PCGقررت السلطات الرسمية استبدال 1975 سنة

التي بينت مجال تطبيقه من قبل  )10( 29/04/1975بتاريخ  35-73رقم  ةوفق األمري
ات الطابع التجاري و الصناعي، و كذا الشركات المختلطة المنظمات العمومية ذ

  . الخاضعة لنظام الضرائب

كيفية تنظيم و تسيير المحاسبة،  23/06/1975وجاء في إشعار التطبيق المؤرخ في               
  .و تقييم االستثمارات و المخزون، و الوثائق الختامية

              
  

 
  

.................................................................................................................................................................................  
(9) Catherine Maillet, Anne Le Manh (2006)  : NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES  IAS/ IFRS. 
Edition BERTI .p.17. 

    ordonnance n/ 75-35 du 29/04/1975 portant plan comtaple national   )10( 

L’ARC) :ACCOUNTING REGULATORY COMMITEE*(   

(EFRAG) : EUROPEAN FINANCIAL REPORTING ADVISORY GROUP* 
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و مع مرور الزمن كان البد من إجراء تحسينات على المخطط الوطني             
 :نذكر منها  PCNالمحاسبي 

الخاصة بالتسجيل  24/05/1989بتاريخ ] f/DC/ce/89/047/1850[النشرة رقم  -       
  .المحاسبي للعمليات المرتبطة باستقاللية المؤسسات

  

المتعلقة بالتسجيل           11/03/1990يخ بتار] f/DC/ce/90/046/635[النشرة رقم  -       
  .المحاسبي لمساهمات العمال في أرباح المؤسسة

  

المتعلقة بتحسين محاسبة أموال   02/10/1995بتاريخ  001/95 مالتعليمة رق -       
  .المساهمات

 المتعلقة  21/04/1997بتاريخ ] MF/dgc/581[تعليمة المديرية العمة للتجارة رقم  -      
 .)11(بالمعالجة المحاسبية إلعادة إدماج فرق إعادة التقييم 

أسندت عملية التقييس المحاسبي إلى المجلس الوطني للمحاسبة،  1996و في سنة    
بمساعدة خبراء المحاسبة، و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين الذين لهم دور 

  .فعال يجب أن يقوموا به فيما يخص التقييس المحاسبي
المتضمن تكييف المخطط الوطني  09/10/1999و بموجب القرار المؤرخ في 

نجد أن هذا التعديل ، المحاسبي لنشاط الشركات القابضة، و إدماج حسابات المجمعات
 16حد ذاته، و إنما أضاف بعض الحسابات مثل حساب  يلم يمس بمحتوى المخطط ف

مساهمات مهتلكة، 109و حساب  األموال الخاصـــة األخرى المتعلقة بالمجمعات،
 يوبالرغم من بداية اإلصالحات االقتصادية ف.  توظيفات مالية و غيرها 428و حساب

بداية التسعينات إال أن النظام المحاسبي لم يواكب هذا التغيير، و كان البد أن تتوج 
بمرجع محاسبي جديد، يسمح لمؤسـساتنا من االستفادة من رؤوس األموال األجنبية، 

  .و المهارات و المعارف التطبيقية، و كذا دخولها في شراكة مع المؤسسات األجنبية

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

(11)Plan comtaple national (2000). Éditions société nationale de comtapilité. Alger. pp2-15   
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و من هذا المنطلق فان أهمية التكييف مع النظام المحاسبي الدولي تبدو أكثر من         
الح المخطط الوطني المحاسبي بما يتماشى ضرورة، مما جعل السلطات تقرر إصــ

و احتياجات المحيط االقتصادي الجديد في الجزائر، و تحسين المعلومة المــــالية 
  IAS/IFRS)*( و التقارب مع المعايير الدولية 

  النــــقائص المفاهيمية . 1.3  
بالمحاسبة و المتعلقة بغياب اإلطـار المفاهيمي الذي يوضح األهـداف  المرتبطة     

و المستعملين للمعلومة المحاسبية، و تسهيل إيجاد الحلول للمشكالت المحاسبية، هذا 
األمر صعب من إيجاد الحلول للعديد من المشاكل غير المتوقعة في المخطط الوطني 

الذي يقتصر علي تصنيف األعباء حسب طبيعتها، بينما أصبح هدف  ، )12( المحاسبي
لعالمي تلبية احتياجات للعديد من المستعملين و من بينهم المحاسب على المستوى ا
كما أن المبادئ التي تقوم عليها المحاسبة في الجزائر لم يعبر . المستثمرين بالمعلومات

  .عنها بكل وضوح

  النقـــائص التــقنية . 2.3   
ü  ترتبط هذه النقائص أوال باإلطار المحاسبي، من حيث أن تبويب المخطط

وطني الحالي ال يحتوي على الحسابات التي أصبح وجودها ضروري المحاسبي ال
خاصة بعد اإلصالحات االقتصادية والتوجه نحو اقتصاد السوق، منه على سبيل 

الرأس المال الصادر و الرأس المال المكتتب غير المطلوب في المجموعة : المثال
اتج للقبض في األولى، و االستثمارات المالية في المجموعة الثانية، و النو

  . المجموعة الرابعة
ü  ،أما فيما يخص تصنيف الحسـابات، فلم توضح األصول الجارية و غير الجارية

و الخصوم الجارية و غير الجارية، من ناحية أخرى فان تعريف مجموعات 
األمر الذي ال يمكن المؤسسة  )الذمة المالية  (األصول مبني على أساس قانوني 

 . نتاج، و التمييز بين أصول االستغالل و خارج االستغاللمن تقييم أدوات اإل

........................................................................................................................................................................................................................... 
Plan comtaple national (2000). Éditions société nationale de comtapilité. Alger. pp2-15    (12)   

*(IAS) : INTERNATIONAL  ACCOUNTING  STANDARDS 

*(IFRS) : INTERNATIONAL  FINANCIAL  REPORTING  STANDARDS 
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قصيرة المدى و سندات المساهمة التي  كذلك ال يفرق بين سندات التوظيف التي هي
 .تعتبر استثمار لها قيمة دائمة

ü  في الجانب الخاص بالوثائق الختامية، نجد أن المؤسسة مطالبة بانجاز العدد الهائل
سبعة عشرة جدوال بالتفصيل لجميع الحسابات التي جاءت في المخطط مهما كان 

الميزانية وجدول حسابات حجم نشاط المؤسسة هذا من ناحية، من ناحية أخرى 
 .النتائج ال يظهر معلومات الفترة السابقة حتى يمكن إجراء المقارنة

وضعية الذمة المالية أهم من الوضعية االقتصادية  الميزانية فانفعلى مستوى    
حيث ال تعكس القيمة الجارية من خالل استخدامها للتكلفة التاريخية في تقييم 

ا توجد صعوبة في تحديد مدى إمكانية تحصيل حسابات األصول و االلتزامات، كم
المدينين، وقابلية المخزون للبيع، و كذا العمر اإلنتاجي لألصول المملوكة 

 .والعناصر المعنوية

  .ال يفرق بين النتيجة الجارية و النتيجة المالية جدول حسابات النتائجأما في        

ü  إن وجدت فهي عامة، فالمخطط الوطني قواعد التقييم و التسجيل المحاسبي حتى و
يعتمد على التكلفة التاريخية كطريقة للتقييم في تاريخ الجرد، لم تحدد طريقة لتقييم 
المدخوالت و المخروجات من المخزن بل تركت حرية للمؤسسات في اختيار 
الطريقة المناسبة لها، بعكس النظام المحاسبي المالي الذي يتم فيه التقييم بالقيمة 

كذلك األحداث الالحقة لتاريخ اإلغالق لم يتم . العادلة للعناصر النقدية
و المخطط المحاسبي لم يقدم أي توضيح حول طرق االهتالكات، . معــالجتها

وكذا معدالتها، وكيفية تكوين مؤونة تدني المخزونات و الحقوق المشكوك في 
 .تحصيلها

ü عها ال تناسب محتواها، مثال أخيرا التعاريف المقدمة لبعض المجموعات و فرو
الربط بين الوحدات ال يمثل وسيلة للتمويل  18في المجموعة األولى حساب 

أما في المجموعة الرابعة نجد . المقدمة أو المتروكة تحت تصرف المؤسسة
حسابات الخصوم المدينة، المصروفات قيد  40حسابات ال تمثل حقوق مثل حساب 

يضم حسابات ليست لها  42كفاالت، أما حساب التعيين، سندات المساهمة وال
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عـالقة باالستثمارات، بعكس النـظام المحاسبي المـالي الذي يقدم مصطلـحات 
  . و تعريفات أكثر وضوح

ü      أما فيما يخص المعالجة المحاسبية لبعض العمليات نجد أن المخطط المحاسبي
  .جنبية، اإلدماج و التصفيةأهمل القروض االيجارية، والعمليات المنجزة بالعملة األ

 :و يمكن تحديد جوانب القصور فيما يلي 

  اعتماد مبدأ التكلفة التاريخية و  ظهور مشكل التضخم -      
  إهمال المقاربة الوظيفية في إعداد القوائم المالية -      
 عدم اعتماد جداول تدفقات الخزينة -      
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  لنظام المحاسبي المالي مشروع ا: الثانيالمبحث 
جاء لخدمة مرحلة خاصة دامت ألكثر ثالثة عقود، كان  المخطط المحاسبي الوطني    

فيها النظام االقتصادي ذو طابع اشتراكي، اقتصاد مغلق عن المحيط الخارجي، لكن بعد 
و اتجاهه نحو اقتصاد السوق و انفتاحه عن  يالتحوالت التي طرأت على االقتصاد الوطن

سوق العالمية، مما ترتب عنه خوصصة بعض المؤسسات، و جلب االستثمارات ال
األجنبية، وللتكيف مع المتطلبات الجديدة كان لزاما على الدولة الجزائرية إجراء 

  .إصالحات على نظامها المحاسبي يتالءم مع المعايير المحاسبية الدولية
في الجزائر  ةيات المحاسبية المستعملو بمقارنة المعايير المحاسبية الدولية مع التقن    

نجد أن بعض المعايير تتوافق مع المخطط  )PCN(حسب المخطط الوطني المحاسبي 
فالهدف األساسي للمعايير هو .المحاسبي الجزائري، إال انه يوجد تباين مع البعض األخر

توى تقريب و توحيد و تكييف األنظمة المحاسبية المحلية مع ما هو موجود على المس
اإلقليمي و العالمي، مما يساعد على جلب االستثمار، و يولد الثقة لدى المستثمرين، هذه 

  .العملية تتطلب طبعا تحضيرات مادية و بشرية لالنتقال إلى النظام المحاسبي الموحد
 )PCN(و سنتطرق أوال إلى أوجه التقارب و االختالف بين المخطط الوطني المحاسبي     

  .محاسبية الدوليةو المعايير ال

 75أوجه التقارب مع المخطط الوطني المحاسبي  .1
مما سبق ذكره فان العديد من المعايير تتطابق مع هو معمول به في الجزائر،             

  :نذكر منها
التي أحدثها المشرع الجزائري في  )Reévalution( إعادة تقييم االستثمارات •

و الذي يبين .336-96يذي رقم من خالل المرسوم التنف 12/10/1996
شروط إعادة تقييم االستثمارات، و االهتالكات المرتبطة بها، و هذا 

 تالخاصة بقواعد التسجيل والتقييم لالستثمارا (IAS 16)يتطابق مع المعيار
، و اهتـالكاتها المادية، و التي تعالج باألخص حساب تكلفة هذه  األصول

 .تقييمو إمكانية إجراء عملية إعادة ال
ضمن حساب  ةكذلك بالنسبة لمصروفات البحث والتطوير المحتوا •

، و التي 75المخطط الوطني المحاسبي في  )20(المصروفات اإلعدادية 
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تطفأ على مدار خمس سنوات كحد أقصى، هذا الجزء بالتدقيق يتماشى مع 
 االستثمارات المعنوية، (IAS 38) الذي استبدل بالمعيار (IAS 9)المعيار 

حتى تسجل هذه النفقات في الميزانية  لذي يحدد الشروط الواجب توافرهاا
    .بدل من تسجيلها ضمن األعباء

  75أوجه االختالف مع المخطط الوطني المحاسبي . 2
والمعايير المحاسبية الدولية  75المخطط الوطني المحاسبي  أوجه االختالف بين      

  :كثيرة، فهي جوهرية نذكر منها
العقود االيجارية الذي يخص تسجيل العقود االيجارية عند  (IAS 17)المعيار •

ال يدرج االستثمارات  المخطط الوطني المحاسبير، بينما المؤجر و المستأج
المتحصل عليها عن طريق اإليجار ضمن األصول الثابتة لعدم توفر شرط 

 . الملكية

أجل  نمة مالخاص بالمعلومات القطاعية الضرورية الالز (IAS 14)كذلك  •
تقدير األفاق المستقبلية وأخطار المؤسسة المتنوعة، والتي تخص أحيانا 

بالكفاءة، واإلمكانات التجارية، واألخطار بين  ةالفروقات الهامة المتعلق
قطاعات اإلنتاج أو المناطق الجغرافية، هذا المعيار ينظم طبيعة المعلومة 

ال يقدم معلومات مفصلة  محاسبيالمخطط الوطني البينما .  )13(الواجب نشرها 
بمختلف قـطاعات النشـاط كرقم األعمـال واألرباح حسب قـطاع النشاط 

 .و المنطقة الجغرافية
يقدم القوائم  المخطط الوطني المحاسبيأما االختالف األساسي هو أن  •

بمعلومات تاريخية ال تعبر عن حقيقة الواقع، و ال تمكن من معرفة الوضع 
، بل يتطلب األمر االنتقال من اة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتهالمالي، و قدر

يتسنى تحليلها لمعرفة الوضعية  ىالميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية حت
 .المالية الحقيقية، و اتخاذ القرارات الضرورية

  
 

.........................................................................................................................................................  
)13(  ) Bernard Raffournier (2005) : LES NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES (IFRS / IAS)   2 

éditions économisa. Paris .p.121 
. 
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بقيم  ةائم المالية مباشرالذي يقدم القو (IAS 1)عكس ذلك المعيار المحاسبي  
كذلك نالحظ في . مالية ةحالية، و بالتالي الميزانية في حد ذاتها هي ميزاني

النقدية كما هو الحال في  تبين التدفقايالمخطط الوطني المحاسبي غياب جدول 
  .  (IAS 7)العيار

  النتائج المتوقعة من اعتماد النظام المحاسبي المالي . 3
األمر بالنشاط االقتصادي، فانه  ي أي مجال وخاصة إذا تعلقو ف أي إصالح       

يتوقع مصادفة صعوبات ستعترض عملية التطبيق، إال أنه البد من خوض التجربة، 
  . بعدها تقيم و تزال اآلثار السلبية

فاالنتقال من نظام محاسبي ذو توجه اشتراكي يخدم مرحلة اقتصادية انتهت، إلى        
ق، ليست بالعملية السهلة، إنما تتطلب الجرأة و اإلرادة القوية، نظام اقتصاد السو

خاصة أن العملية تشمل االقتصاد الوطني ككل، و ال بد من إجراء اإلصالحات 
  .مهما كلف الثمن

و عليه سوف نتطرق للنتائج المتوقعة من جراء تطبيق النظام المحاسبي المالي         
ئص و المشاكل الخاصة بإدماج المعايير المحاسبية الجديد، وأيضا المنافع و النقــا

   .و القواعد الضريبية

  الرهانات و اآلثار المتوقعة عن اعتماد النظام المحاسبي المالي  .1.3
االقتصاد الجزائري يتشكل من قطاعات متنوعة، لكل منها طريقته في كيفية        

حاسبي المالي، و لكل من هذه االنتقال من النظام المحاسبي الحالي إلى النظام الم
، اإلعالم اآللي، جالقطاعات عالقة بالوظيفة المالية، مراقبة التسيير، عملية االندـما
  .و غيرها من المجاالت التي يمسها هذا التغيير بدرجات متفاوتة

  اآلثار المتوقعة على االقتصاد الوطني. 1.1.3
ائم تأخذ بعين االعتبار نظرة النظام المحاسبي المالي يحث على إعداد قو       

المستثمر، وربط مبدأ الحذر بالمالءمة و الموضوعية، و تأخذ بمبدأ أفضلية الجوهر 
عن الشكل، من خالل مطابقة جوهر العمليات و األحداث في كافة األحوال مع 
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و اختيار طريقة التقييم بالقيمة العادلة، مما يسمح بإجراء المقارنات . شكلها القانوني
  .مؤسسات من خالل الزمن و الفضاءلل

و في ظل غياب سوق مالية منتظمة و بورصة نشطة يبقى التقييم بالقيمة العادلة         
يشوبه نوع من الحذر، خوفا من أن تكون عملية التقييم مبالغ فيها أو أدنى من 
 الحقيقة، مما يؤثر على النتيجة و األموال الخاصة، و ما ينجم عن ذلك من أخطار

  .التقلبات المالية

  اآلثار المتوقعة على مستوى المؤسسات. 2.1.3
تطبيق النظام المحاسبي المالي سيمكن المؤسسات من إصدار معلومات مالية           

المسـتثمرين المحـليين  ىكـاملة، مفهومة وذات مصـداقية، يكون لها تأثـير عل
المؤسسات في حاجة إلى تطوير و األجانب، طبعا هذه الغزارة في المعلومات تجعل 

  .و استعمال اإلعالم اآللي في نظام معلوماتها
فالقوائم التي جاء بها النظام المحاسبي المالي تتطلب الحصول على برمجيات           

  .للتسيير، تسمح بإعداد القوائم المالية بسرعة و فعالية و موضوعية
لماليين بإجراء التحليالت المالية في أسرع هذا النظام الجديد سيسمح للمحللين ا         

وقت، عكس ما هو جاري اآلن من إجراء تعديالت و تغييرات للقيم، و ما تتطلبه 
من وقت للحصول على وضعية مالية تمكن المستعملين من اخذ صورة عن وضعية 

  .المؤسسة
جيد من قبل كل هذه المستجدات في النظام المحاسبي المالي تتطلب التحضير ال         

جهد و مال، من حيث تـكوين اإلطـار الكفء الذي يستطيع قراءة  نالمؤسسات م
و ترجمة المعايير، و التكيف مع المستجدات على أساس أنه يوجد اختالفات كثيرة 
عن ما هو موجود في المخطط الوطني المحاسبي من ناحية، و من ناحية أخرى 

اسبي المالي، فان المدة قصيرة للتكيف مع اقتراب تاريخ بداية تطبيق النظام المح
بإعادة التقييم في نهاية كل  رالحسابات الجديدة، و طرق التقييم، و حتى النتائج ستتناث

  .فترة
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يبقى أهم تأثير ستواجهه المؤسسات عند تطبيق النظام المحاسبي المالي هو           
ية الدولية يلزم المؤسسات بان الربط بينه و الضرائب، فالتكيف مع المعايير المحاسب

التقريب بين النتيجة المحاسبية، وأعباء الضرائب المسجلة في : تقدم في الملحق
هذه العملية .قائمة الدخل، و األعباء الناتجة عن تطبيق المعدالت الضريبية الفعلية

، يعني ةتتطلب إعداد جدول االنتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الضريبي
  .قاعدة لحساب الضريبة على األرباح  ننتيجة التي تكوال

ويمكن حصر العناصر التي تكون محل فرق تقييم من أجل تحديد النتيجة بين           
  :المعايير المحاسبي و القواعد الضريبية

فالمعايير تبجل  (تقنيات االهتالك و انخفاض األصول، و مالحظة خسائر القيمة   •
 .)دية أو ماليةتنظيم مقاربة اقتصا

 .تقنيات تحويل الديون و الحقوق بالعملة األجنبية  •

 .تسجيل عمليات العقود االيجارية و الضرائب المؤجلة و المسبقة  •
تاريخ االقتناء، فالمبالغ المدفوعة  يتقييم بعض األصول و الخصوم بالقيمة العادلة ف  •

محسوبة على أساس معدالت ال) قيمة االستخدام( أو المستلمة تسجل بقيمتها المحينة 
 .الفائدة الجارية المناسبة

التسجيل المحاسبي للضرائب و خاصة الضرائب المؤجلة، فيمكن أن يكون هناك   •
فرق بين التاريخ الذي يؤخذ فيه بعين االعتبار عبء ضريبي، و التاريخ الذي يؤخذ 

 .فيه نفس العبء من اجل تحديد النتيجة الخاضعة للضريبة

ائق المحاسبية و تصحيح األخطاء التي يظهر أثرها مباشرة في األموال تغيير الطر  •
 .تسجيلها في قائمة الدخل نالخاصة دو

التنازل عن االستثـمارات،  نفوائض القيمة طـويلة األجل وكذا النتـائج المترتبة ع  •
 .التعويضات أو نزع الملكية لأو العمليات االستثنائية مث

ة في النتيجة، ولكن حسب طبيعتها يمكن أن تكون محل األعباء و النواتج المحتوا •
  .نظام خاص

  .األعباء التي تعتبر كمالية أو غير مبررة من قبل اإلدارة الضريبية -
  )14() . حصص لالستالم(نواتج الفروع  -

.............................................................................................................................................................................  
(14) JEAN FRANÇOIS DES ROBERT, FRANÇOIS MECHIN, HERVE PUTEAUX (2004) : NORME IFRS ET PME 
.EDITION DUNOD. P. 220. 
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ة انطالقا من خالل ما سبق نالحظ أن المحاسبة تسمح بتحضير النتيجة الضريبي       
  .من النتيجة المحاسبية مع األخذ بعين االعتبار التشريعات الوطنية

في المحاسبة  ةكذلك إعادة اإلدماج يمكن أن تكون مثال من العناصر المسجل       
  : للتخفيض الضريبي ةلكنها غير خاضع

ü  المؤسسات التي تمتلك التثبيتات عليها بمسك سجل لالستثمارات يبين لكل عنصر
 .تاريخ و قيمة االقتناء، المدة المحتملة لالستغالل، و جدول لالهتالك امنه
ü  جرد المخزون يجب أن ينجز حسب الطبيعة بالكمية و القيمة حسب الطرق التي

 .تكون مبررة
ü جدول اهتالك القروض يبين لكل فترة قيمة رأس مال و الفوائد المسددة. 

اقتضى األمر الحسابات التالية عند و نتيجة لذلك، المؤسسة عليها أن تنجز إذا    
  :إقفال أي فترة

 .حساب التغير لقيد االنجاز والحقوق و ديون االستغالل بين بداية ونهاية الفترة §

 .حساب تغير المخزونات و األشغال قيد االنجاز بين بداية ونهاية الفترة §
خ حساب مخصصات اهتالكات الفترة الخاصة بالتثبيتات الموجودة فعالفي تاري §

 .إقفال الفترة
حساب فوائض أو نواقص القيمة الناتجة عن التنازل عن االستثمارات خالل  §

بداية الفترة،  يسعر التنازل مخفضا منه القيمة المحاسبية الصافية ف(الفترة 
 ). لالستثمار المعني

حساب التغيرات المجراة على القروض بين بداية و نهاية الفترة تحديد  §
 .     المسددة خالل الفترةالمصروفات المالية 

  الرهانات الهامة من تطبيق النظام المحاسبي المالي . 3.1.3
من بين الرهانات الهامة من جراء تطبيق المشروع المحاسبي المالي هي أنظمة         

المعلومات للمؤسسات و المعلومات المالية، و على اعتبار أن موعد بداية العمل به 
وجب على المؤسسات اإلسراع في تشكيل أفواج عمل توكل أصبحت قريبة، مما يست

إليها إعداد عرض حال عن االختالفات و المعلومات الناقصة، و تقييم اآلثار 
   .الخاصة بالتنظيم، و تقديم اقتراحات عن الخيارات المحاسبية، و تشكيل اللجان
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عة تنظيم إنتاج سيمكن المؤسسات بمراج ماليأيضا اعتماد النظام المحاسبي ال        
  .المعطيات المحاسبية المالية و إعادة تثمين وظيفة المحاسبة

  المنافع و المعوقات المترتبة عن اعتماد النظام المحاسبي المالي.2.3
بعدما تعرفنا على الرهانات المحتملة عن اعتماد النظام المحاسبي المالي، البد        

  :  عن تطبيق هذا النظام الجديد من توضيح المنافع و النقائص التي ستترتب
  المنافع المحتملة من اعتماد النظام المحاسبي المالي. 1.2.3

النقائص التقنية والمفاهيمية التي كانت موجودة في المخطط  ةبعد مالحظ    
، البد من التطرق للمنافع التي ستعود على االقتصاد الوطني 75الوطني المحاسبي 

محاسبي المالي، على اعتبار انه مستوحي من المعايير من اعتماده على النظام ال
  :المحاسبية الدولية، هذه الفوائد التي هي كثيرة سوف تسمح لمستخدمي القوائم المالية

إعطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية للوحدة، وقياس كفاءتها، وعن التغيير  §
 .عليها احترامها في الوضعية المالية في مقابل االلتزامات القانونية، الواجب

 .لها نقراءة جيدة للقوائم المالية من قبل المستخدمي §

المقارنة الموضوعية زمنيا على مستوى الوحدة، و مكانيا على المستوى الوطني  §
 .و الدولي بين الوحدات

إصدار معلومات مالية كاملة و صادقة و واضحة، تشجع المستثمرين على  §
 .االستثمار و االطمئنان على أموالهم

مراقبة جيدة للحسابات، و تقديم ضمانات للمسيرين و المــساهمين و الشركاء  §
 .و الدولة و المستعملين اآلخرين فيما يخص دقتها، سالمتها، و شفافيتها

المساهمة في زيادة مردودية المشروعات، من خالل المعرفة الجيدة للميكانزمات  §
 .كفاءة في التسييراالقتصادية و المحاسبية التي تشترط الجودة و ال

ترقية مستوي تدريس المحاسبة و التسيير اعتمادا على القواعد المشتركة، و كذ  §
 .التكوين الجيد للمهنيين

التسجيل بصورة موضوعية وصادقة لكل التعاقدات و مختلف العقود االقتصادية،  §
 )15( .من أجل إعداد تصريحات ضريبية موضوعية

.....................................................................................................................................................................  
(15) JEAN FRANÇOIS DES ROBERT, FRANÇOIS MECHIN, HERVE PUTEAUX (2004) : NORME IFRS ET 
 PME .EDITION DUNOD. P. 6. 
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  :القوائم المالية المنتجة وفق النظام المحاسبي المالي ستسمح أيضا  
ü  نصيب السهم من الربح. النتيجة المحققة[قياس الكفاءة االقتصادية من خالل .

، وتقييم االسترتيجية المطبقة من قبل المؤسسة، التي ]في السوق مسعر السه
 .ات العموميةتمكن المساهمين و المالكين من إبداء رأيهم بقوة خالل الجمعي

ü  تبسط التحليل المالي، فلقوائم المالية حسب النظام المحاسبي المالي معدة بقيم
حالية حقيقية، عكس ما كان في المخطط الوطني المحاسبي، الذي كان يتطلب 

 .إجراء تعديالت على عناصر الميزانية، حتى تصبح تعبر عن القيم الحقيقية

ü لتي تعترض المؤسسةإعطاء نظرة شاملة و دقيقة لألخطار ا. 
ü  يمثل فرصة حقيقية للمؤسسات الجزائرية لتحسين تنظيمها الداخلي، و تحفز

 .كفاءة السوق المالي دخول مؤسسات جديدة في بورصة الجزائر
ü  في إطار الخوصصة، تطبيق النظام المحاسبي المالي سيعطي فرصة هامة

لتفادي النقائص التي  لتثمين و تقييم الذمة المالية للمؤسسات المعدة للخوصصة،
فالوضع المالي الجيد للجزائر . كان ينادي بها النقابيون من هدر للمال العام

 .يعطي فرصة لتقييم أحسن للمؤسسات قبيل خوصصتها

  المعوقات و الصعوبات المحتملة من اعتماد النظام المحاسبي المالي. 1.2.3
عوائق، مما يستوجب على  إصالح أي نظام ال بد و أن تعترضه صعوبات و         

المؤسسات أن تحضر نفسها لمجابهة و التغلب على هذه الصعوبات، لتسهيل تطبيق 
  .النظام المحاسبي المالي بطريقة صحيحة

  :من بين هذه الصعوبات نذكر األتي        
ال توجد سوق مالية نشطة، و غياب التكوين الجيد للمختصين المحاسبين،  •

القيمة العادلة لالستثمارات المادية والمعنوية،  سيجعل من الصعب تحديد
كذلك يوجد نقص في الكوادر المختصة في المالية الحديثة . انخفاض القيمة

  .المتطورة مثل هو موجود في الدول المتقدمة
عملية تكوين المحاسبيين الجزائريين تسير ببطء، و لن تسمح باالنتقال إلى  •

رر، بدون صرف نفقات هامة في مجال النظام المحاسبي المالي كما هو مق
     .التكوين و التوثيق التي تتحملها المؤسسات كأعباء
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  )IASB(اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية .4
  المقصود باإلطار المفاهيمي.1.4
المحاسبة هي نظام لتنظيم المعلومة المالية، التي تسمح بتحرير و تصنيف و تسجيل    

ات القاعدية، ثم تقديم القوائم المالية التي تعطي صورة صادقة للحالة المالية للوحدة المعلوم
 )IFRS(و  )IAS(وعلى هذا األساس جاءت معايير المحاسبة . في تاريخ غلق الحسابات

يبين ما يراد تسجيله،  إطار مفــاهيميلتقدم إطار محدد يدعي  )IFRIC(المقدمة من قبل 
و بالتالي تمثل . و الخصوم، و المعلومات الخاصة بشرح الحسابات و كيفية تقييم األصول

  .دليل مهني ذو نوعية للجمهور

فاإلطار المفاهيمي يحدد األهداف الواجب بلوغها بواسطة القوائم المالية و يقدم قائمة   •
  .)16(بالمبادئ المحاسبية الواجب االلتزام بها 

  .يعة و أهداف هذه القوائميحدد المستعملين للقوائم المالية و كذا طب  •
  .يحدد االتفاقات المحاسبية القاعدية، والخصائص النوعية والمبادئ المحاسبية األساسية  •
 .يقدم تعريفات، و يحدد قواعد التسجيل المحاسبي و التقييم  •
 . يعالج مفهوم رأسمال و المحافظة عليه  •

 ليةمجال تطبيق اإلطار المفاهيمي و مستخدمي القوائم الما. 2.4
  مجال التطبيق  •

اإلجراءات الحالية تطبق على كل شخص طبيعي أو معنوي مطـالب بمسك المحاسبة    
  .والموجهة إلعالم الغير أو لالستعمال الخاص

  :فالمحاسبة وفق النظام المحاسبي المالي تلزم كل وحدة بأن  
  األخرى تتقيد بالمصطلحات و االتفاقات المحاسبية األساسية و المبادئ المشتركة §

  .   لكل الوحدات    
  .تستعمل الطرق واإلجراءات وفق ما جاءت في المعايير §
تعتمد على تنظيم يلبي متطلبات المسك، والمراقبة، والربط وتبليغ المعلومات  §

 )17( .للتسجيل
............................................................................................................................................................................  

)16(  JEAN FRANÇOIS DES ROBERT, FRANÇOIS MECHIN, HERVE PUTEAUX (2004) : NORME IFRS ET 
 PME .EDITION DUNOD. P. 12. 

)  5(ص ، مشروع النظام المحاسبي المالي): 2006(المجلس الوطني للمحاسبة ) 17(  
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  :أما األطراف المطالبة بمسك المحاسبة هي
  .المؤسسات الخاضعة للقانون التجاري §
  .المؤسسات العمومية و المؤسسات ذات االقتصاد المختلط §
 .التعاونيات §
 .التنظيمات التي تتلقى إعانات عمومية أو هبات §

رس الوحدات التي تنتج سلع أو خدمات، تباع أو ال تباع، في حالة كونها تما §
 .نشاطات اقتصادية مبنية على أحداث متكررة

 :مستخدمو المعلومة المالية  •

المحاسبة و من خاللها القوائم المالية تمثل الوسيلة األساسية لتبليغ المعلومة المالية إلى 
 :مختلف المستعملين، الداخليين و الخارجيين، و هم

ü المسيرين.  
ü الهيئات اإلدارية و الرقابية.  
ü الداخلية للمؤسسة مختلف الهياكل. 
ü  المالكون والمساهمون، المستثمرون الحاليون والمتوقعون، [موردو األموال

الذين يهمهم معرفة المخاطر و العوائد حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات  ]والبنوك
  .المتعلقة بشراء أو االحتفاظ أو بيع االستثمارات

ü مصالح الضرائب، (م والرقابة اإلدارة والهيئات األخرى المخول لها عملية التنظي
  .اإلحصاء الوطني والمنظمات التي لها سلطة التخطيط والتنظيم والرقابة

ü الذين  األطراف األخرى المشاركة للوحدة مثل التأمينات، األجراء، الموردون
. يهمهم معرفة ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم سوف تسدد في موعدها

ية المؤسسة خاصة في حالة اعتمادهم عليها في والزبائن الذين يهمهم استمرار
  .المدى الطويل

ü  األطراف األخرى ذات المنفعة بما فيه الجمهور الذي يتأثر بالمؤسسة بطرق
متعددة من حيث توفير فرص العمل أو التزود بالمعلومات المتعلقة بأنشطة 

  .المؤسسة و فرص ازدهارها
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. حتى يمكن معرفة المعلومات التي تهمهم يحبذ تحديد األصناف المختلفة للمستعملين،  
حتى يتمكنوا من تقييم توازن  )IFRS(فالمســتثمرون األجانب هم المعنيون بالمعايير 

  .و استقاللية و مردودية و تسيير الوحدة

  طبيعة وأهداف القوائم المالية. 3.4
لية التي تسمح القوائم المالية تتكون من مجموعة كاملة من الوثائق المحاسبية و الما   

و حسب مجلس معايير المحاسبة الدولية . بإعطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية
(IASB)  فان الهدف من القوائم المالية هو تقديم معلومات عن الوضعية المالية للوحدة في

جدول ، وتوضيح الكفاءة من خالل الميزانيةتاريخ غلق الحسابات و ذلك من خالل 
، و ذلك جدول تدفقات الخزينةوتحديد تغيرات وضــعية الخزينة من  ،حسابات النتائج

   )18( .لتلبية احتياجات كل المستعملين لهذه المعلومات عند اتخاذ قراراتهم االقتصادية

فالقوائم المالية تسمح بضمان شفافية الوحدة من خالل تقديم معلومة كاملة تلبى   
ر هذه القوائم خالل فترات منتظمة، حتى و تحض. القرار أخذاالحتياجات فيما يخص 

 .نجاز المقارنات و تثمين تطور الوحدةاتسمح ب

يمكن تلخيص أهداف القوائم المالية سواء كانت تخص الوحدات التجارية أو غير    
  :التجارية في

 أخذتوفير المعلومات الالزمة لمستخدمي التقارير المالية التي تمكنهم من تقييم و   §
  .خاصة بتخصيص الموارد االقتصاديةالقرارات ال

 .الوحدة على إخالء مسؤوليتها  إعداد القوائم المالية ذات الغرض العام بطريقة تساعد  §
تقييم : الت اآلتية ايجب أن تفصح القوائم المالية عن المعلومات الالزمة لخدمة المج  §

ا تقييم مدى التقيد األداء، و تقييم المركز المالي، تقييم التمويل واالستثمار، و أخير
 )19( .بالحدود و القوانين و اللوائح المنظمة

أما الوثائق المحاسبية و المالية التي تكون القوائم المالية فهي الميزانية، جدول حسابات    
  .جدول تغيرات األموال الخاصة ، جدول تدفقات الخزينة و أخيرا الملحق ، النتائج

...........................................................................................................................................................................  
(18) Obert Ropert (2004 ) : Pratique des normes IAS/IFRS ; Edition dunod paris. P.54.  

 .178. ص ، ذات السراسل للطباعة والنشر والتوزيع الكويت: نظرية المحاسبة :  ) 1990 ( عباس مهدي الشيرازي ) 19(
 



 30

  :المـــــبادئ و االتفاقات المحـاسبية.4.4
  :اإلطار المفاهيمي يميز بين

  .و االستمرارية )أو محاسبة االلتزامات(محاسبة الدورة : الفروض األساسية والمتمثلة في -
 .ت الماليةالخصائص النوعية للبيانا - 

  المبادئ المحاسبية األساسية - 

 الفروض األساسية. 1.4.4
ü  من اإلطار المفاهيمي 22الفقرة ( أساس االستحقاق(  

األحداث الناتجة عن التعاقدات سواء كانت نواتج أو أعباء والمتعلقة بالفترة المعنية، 
لو أن التسديد سيتم يتم إثباتها بالدفاتر المحاسبية خالل الفترة التي نشأت فيها حتى و 

في الفترة االجتماعية الالحقة، يعني انه يتم االعتراف بأثر العمليات و األحداث 
فهي تظهر في قوائم الفترات . األخرى عند حدوثها، و ليس عند استالم أو دفع النقدية

 )20( .التي هي مرتبطة بها

ü من اإلطار المفاهيمي 23الفقرة ( االستمرارية في االستغالل(  
القوائم المالية تحضر على أساس فرضية أن عملية االستغالل مستمرة، يعني أن   

المؤسسة ستواصل نشاطها في المستقبل، باعتبار أن التصفية أو التوقف عن النشاط 
 يعتبر حالة استثنائية، في الحالة العـكسية لما يكون هناك شك في االستمرار ال بد من 

حضرت على أساسها القوائم، و المبررات التي من  تقديم المبررات و الدالئل التي
  )21( . جلها المؤسسة ليست في وضعية استغالل مستمرةأ

  الخصائص النوعية للبيانات المالية. 2.4.4
تتمثل الخصائص النوعية في الصفات التي تجعل المعلومات الواردة في القوائم            

  :في النقاط التاليةالمالية مفيدة للمستخدمين، و يمكن حصرها 
ü  التمـــــثيل الصـــادق( IMAGE FIDELE) 

من اإلطار المفاهيمي تبين بأنه حتى تكون المعلومات ذات مصداقية  33الفقرة 
  يجب أن تمثل بصدق الصفـقات و األحـداث األخرى التي يرغب في تقديمها أوالتي 

................................................................................................................................................................................  
  .262ص ، ذات السراسل للطباعة والنشر والتوزيع الكويت: نظرية المحاسبة :  ) 1990 ( عباس مهدي الشيرازي ) 20(

(21)Catherine Maillet, Anne Le Manh (2006) : NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES IAS / IFRS, 
Edition 2006.p.22. 
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القوائم المالية يجب أن تقدم تمثيل صادق للحالة  و عليه فان. يفترض منطقيا أن تقدم

  . و كفاءتها المالية و كذا تدفقات خزينة الوحدة، المالية للوحدة
غلب أبمالحق للمعلومات التكميلية تؤدي في  المرفقة ةفتطبيق المعايير المحاسبي

 . )22( األحيان إلى إنتاج قوائم مالية تعطي صورة صادقة

و تزداد أهمية التمثيل الصادق اتجاه األحداث المحتملة الحدوث و التي تتطلب تكوين 
مخصصات مناسبة لحجم التمثيل الصادق للواقع بمعنى أن عناصر القوائم المالية لما 

  .م حقيقية ، فان مخصصات االهتالكات مثال تكون دقيقةتظهر بقي

ü  القـــــــابلية للفـــهم( INTELLIGIBILITE)  
تكون مفهومة بسرعة من قبل كل  المعلومات المقدمة في القوائم المالية يجب أن       

المستخدمين الذين لديهم معرفة مقبولة باإلعمال والنشاطات االقتصادية وكذا 
  :هذا يعتمد علىالمحاسبة، و 

  .درجة الوضوح و البساطة و اإلفصاح في عرض المعلومات •
  .مستوى الوعي و اإلدراك و الفهم لدى مستخدمي تلك القوائم المالية •

ü  المــــــــالءمة( pertinence)  
 لكي تكون المعلومات مفيدة يجب أن تكـون مالئمة الحتياجات متخذي القرارات،        

مالئمة للمستخدمين إذا كان لها تأثير على القرارات االقتصادية و تعتبر المعلومات 
التي يتخذونها، و ذلك عن طريق مســاعدتهم في تقييم األحداث الماضية و الحالية 

   )23( . و المستقبلية أو تعديل ما سبق التوصل إليه من تقييم

فات النوعية و ألجل تحقيق صفة المالءمة لتلك المعلومات البد من تتوفر لها الص 
  :التالية 
التغذية العكسية و التي تساعد مستخدم المعلومات في تقييم مدى صحة  §

  .توقعاته السابقة و بالتالي تقييم نتائج القرارات التي بنيت على هذه التوقعات
  

................................................................................................................................................................................   
. (22)JEAN FRANÇOIS DES ROBERT, FRANÇOIS MECHIN, HERVE PUTEAUX (2004) : NORME IFRS ET PME 

.EDITION DUNOD. P. 17.  
  .69.ص.دار المريخ للنشر، المحاسبة المتوسطة): 1999(ترجمة أحمد حامد حجاج . دونالد كيسو جيري ويجانت) 23(        
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 القدرة على التنبؤ بالمستقبل §

  )24( .و المقصود بها توفير المعلومات في حينها: التزامن §
ü المــــــــــوضوعية :( FIABILITE) 

تكون المعلومات موضوعية عندما تكون خالية من األخطاء و التحيز، وأن تمكن 
فالموضوعية تعتبر من العناصر  .ات تقديم صورة صادقةالمستعمل لهذه المعلوم

األســاسية في المحاسبة التي تتطلب الثــبات النسبي والقبول المــالئم للسياسات 
 .غلب المحاسبينأو اإلجراءات المحاسبية المطبقة من قبل 

فالموضوعية صفة أساسية في القياس المحاسبي، تزيد في تأكيد الثقة في المعلومات  
لمحاسبية، بحيث كلما زادت الموضوعية كلما زادت إمـكانية االعتماد على المقاييس ا

  :و تستند الموضوعية على أربعة مبادئ أساسية )  25(. و المعلومات التي نحصل عليها
الحيادية و الوضوح القانوني و أفضلية الحقيقة االقتصــادية على الوضوح القانوني   

  .الصادقو أخيرا احترام التمثيل 
ü  القـــــــــــابلية للمقارنة( CAMPARABILITE)  

يجب أن يكون مستخدمي البيانات المالية قادرين على إجراء مقارنات للمعلومات    
المالية على طول الفترات الزمنية المختلفة، و ذلك لتحديد بعض االتجاهات المتعلقة 

ادرين على مقارنة البيانات كذلك ق يكونواو أن . بمركز المؤسسة المالي و أدائها
من اإلطار  39الفقرة (لمختلف الوحدات وذلك لتقييم المركز المالي للوحدة 

، كما تستوجب هذه الخاصية إعالم مستخدمي البيانات المالية بالسياسات )المفاهيمي
المحاسبية المستخدمة في إعداد تلك البيانات و أي تغيرات تحدث في تلك السيـاسات 

 .ثار المترتبة عن تلك التغيراتو كذلك اآل
ü   منع إجراء المــــــقاصة( NON COMPENSATION) 

المقاصة بين عناصر األصول و عناصر الخصوم في الميزانية، و بين عناصر 
األعباء و عناصر النواتج في جدول حسابات النتائج غير مسموح به، إال في حالة 

  .)26(وجود معيار محاسبي دولي ينص على ذلك 
...............................................................................................................................................................................  

شهادة دكتوراه   الدولة في العلوم أطروحة نيل ، مساهمة علمية لتحسين المخطط الوطني المحاسبي): 2004(عقاري مصطفى) 24(
 103..ص. جامعة سطيف، االقتصادية 

  .78.ص. ذات السراسل للطباعة والنشر والتوزيع الكويت. نظرية المحاسبة ) :  1990(عباس مهدي الشيرازي) 25(
 .8. ص. مشروع النظام المحاسبي المالي  - )2006(المجلي الوطني للمحاسبة) 26(



 33

  اسبية األساسية المبادئ المح. 3.4.4
ü  الـــــــدورية(PERIODICITE)  

الفترة المحاسبية مدتها اثنتا عشرة شهرا تغطي السنة المدنية، و يسمح للوحدة أن 
ديسمبر في حالة كون نشاطها يرتبط بدورة  31تغلق حساباتها في تاريخ آخر غير 
 .استغالل ال تتوافق مع السنة المدنية

شهر في حالة اإلنشاء أو  12كبر أو اقل من أتكون الفترة  في الحالة االستثنائية لما  
توقيف المؤسسة خالل السنة، أو في حالة تغيير تاريخ التوقيف، فالمدة المعتمدة يجب 

  .أن تحدد و تبرر
و عليه كلما قصرت الفترة الزمنية، كلما أصبح من الصعب تحديد صافي الدخل للفترة   

عة إصدار المعلومات كلما زاد تعرضها ورة صحيحة، حيث كلما زادت سرـبص
  )27(. للخطأ

ü  اتفـــــاقية الوحدة النقدية(CONVENTION DE L’UNITE MONETAIRE)  
ال بد من توحيد وحدة القياس عند تسجيل الصفقات التي تقوم بها المؤسسة، مما 

كوحدة قياس للمعلومات المسجلة  )الدينار الجزائري( يستوجب اختيار وحدة النقود 
مال و عمليات ال فهي أحسن وسيلة للتعبير عن التغيرات في رأس. بالقوائم المالية

فهي مالئمة، بسيطة و متاحة على نطاق . تبادل السلع و الخدمات لألطراف المهتمة
أما  فال تسجل إال العقود و األحداث التي يكون مؤهلة نقديا،. واسع و مفهومة و مفيدة

 )28( .ها تأثير مالي يجب اإلشارة إليها في الملحقالمعلومات غير مؤهلة والتي ل

ü  اتفــــــاقية الـــوحدة( CONVENTION DE L’UNITE)         
المؤسـسة تعتبر كوحدة محاسبية مستقلة و منفصلة عن مالكيها، والمحاسبة المالية    

وبين التي  ،مبنية على الفصل بين أصول و خصوم، أعباء و نواتج الوحدة من ناحية
وعليه فالقوائم المالية تأخذ باتفاقات . باألموال الخاصة أو المساهمين شاركينتخص الم

فإذا لم توجد طريقة واضحة للفصل بين كل . المؤسسة، و ليست المرتبطة بالمالكين
  .األحداث التي وقعت، فانه لن يوجد أي أساس للمحاسبة

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

  .75.ص.دار المريخ للنشر، المحاسبة المتوسطة): 1999(ترجمة أحمد حامد حجاج . دونالد كيسو جيري ويجانت) 27(        
 )265(ص 1990، ذات السراسل للطباعة والنشر والتوزيع الكويت: نظرية المحاسبة : رازي عباس مهدي الشي) 28( 
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فالشركة األم و فروعها تمثل وحدات مستقلة قانونا، تنجز محاسبتها على حدا 
حتى يتعرف على الوحدات التي تحقق أرباح من دونها، هذا ال يمنع من إدماج 

مالي في نهاية الفترة، و ال يعد ذلك انتهاكا أنشطتها ألغراض المحاسبة و التقرير ال
  )29(.الفتراض الوحدة االقتصادية

ü  استــــــقاللية الفترات(INDEPENDANCE DES EXERCICES)  
النتيجة المحققة في كل الفترة هي مستقلة عن التي تسبقها و التي تليها، و لتحديدها    

  حدث بعد تاريخ إغالق حساباتتؤخذ أحداث العمليات الخاصة بها، في حالة وقــوع 
الفترة، و يوجد ما يثبت الحالة التي نشأت في هذا التاريخ، يستوجب إدماج هذا الحدث 
في قوائم الفترة المنتهية، أما إذا وقع الحدث بعد تاريخ إغالق الفترة و ليست له عالقة 

ث يشار بأصول و خصوم الفترة التي تسبق تاريخ الغلق، ال تجرى أي تسوية، و الحد
عن طبيعته في الملحق إذا كانت له أهمية تستطيع توجيه قرارات مستعملي القوائم 

  )30(.المالية
ü  -  مبدأ الحــــــــيطة و الحذر(PRINCIPE DE PRUDENCE)  

في ظل حالة عدم التأكد، و لتفادى األخطار المستقبلية يصبح من المنطقي األخذ    
 . ثير السلبي على الذمة المالية و النتيجةبمبدأ الحيطة و الحذر، ولتجنب التأ

فاألصول و النواتج ال تقيم بأكبر من قيمتها، أما الخصوم و األعباء فال تقيم بأقل من 
 .لكن تطبيق هذا المبدأ يجب أن ال يؤدي إلى تكوين االحتياطات أو مخصصات. قيمتها

القياس المحاسبية  استعمال طرق و أساليب إلىو في حالة عدم التأكد يلجا المحاسب 
زيادة صافي األرباح بل تخفيضها، وعدم زيادة األصول بل إلى التي ال تؤدي 

  .تخفيضها، واستخدام طرق لقياس الخصوم بقيم أعلى
ü - األهمية النســـــبية (IMPORTANCE RELATIVE)  

رات المعلومة يكون لها مدلول إذا كان حذفها أو تحريفها ينتج عنه تأثير على القرا     
االقتصادية التي يتخذها المستعملون اعتمادا على البيانات المالية، فالمبالغ التي ليس لها 

  .مدلول يمكن تجميعها مع المبالغ المناسبة لعناصر ذات طبيعة أو وظيفة متماثلة
.................................................................................................................................................................................  

  .6. ص. مشروع النظام المحاسبي المالي ) 2006(المجلي الوطني للمحاسبة) 29(
(30) Bernard Raffournier (2005) : LES NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES (IFRS / 
IAS)   2 éditions économisa. Paris .p.18. 
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ولكي يتسنى تحديد األهمية النسبية لعنصر ما يجب أن يؤخذ بعين االعتبار طبيعة ذلك 

قرار بعدم تسجيل األثاث ضمن االستثمارات إذا كانت  أخذالعنصر، فالوحدة بإمكانها 
دج  1800كرسي ب  1500دج، و لكن إذا تحصلت مثال على  2000قل من أقيمته 

و يمكن أن يكون النخفاض النشاط  )31(.مبلغ الصفقة يصبح لديه مدلول فان لكرسيل
االقتصادي للمؤسسة ذو أهمية بالحجم، و لكن ليست له داللة بالنسبة لرقم األعمال 

  .المحقق من طرف المجموعة
 :و الشكل التالي يلخص الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. عن أطروحة شهادة دكتوراه دولة  G .A. WELSCH ,C T. W.T.HARRISON,OP CIT.P.11المصدر(

 )راجع المصدر. 100ص . مصطفى العقاري
)31(  JEAN FRANÇOIS DES ROBERT, FRANÇOIS MECHIN, HERVE PUTEAUX (2004) : NORME IFRS ET 

 PME .EDITION DUNOD. P. 20. 
 

 متخذو القرارات القرارات  مستخدموالمعلومات المالية

 التكلفة >العائد  القيد الرئيسي

 ية المعلومات للفهمقابل الخصائص الريسية للمستخدمين

 الفائدة من اتخاذ القرارات القاعدة العامة

 الخصائص

 المالءمة الثقة في المعلومات الرئيسية

 ى التنبؤالقدرة عل التوقيت المالئم للتحقق القابلية صادقة

 الخصائص

 التقييم االرتدادي محايدة الفرعية 

 الثبات، القابلية للمقارنة  الخصائص الثانوية المتداخلة

 اختبار مستوى االهمية معيار تطبيق مبدا االعتراف
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 المبادئ العامة للتسجيل و التقـــييم.  5.4
  المبادئ العامة للتسجيل. 1.5.4
حد عناصر الميزانية أو قائمة الدخل و يحقق أالبند الذي يلبي و يسمح بتعريف    

من اإلطار المفاهيمي، من حيث إيضاح مسمى  83االعتراف المشار إليه في الفقرة 
  . أن يسجل محاسبياالبند و قيمته النقدية، يجب 

ن كل المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند ستدفع أو تقبض أإذا كان يحتمل ب §
  .من قبل المؤسسة

 .إذا كان للبند تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بشكل موثوق به §
من اإلطار المفاهيمي توضح بان البند الذي يمتلك الخصائص  88فالفقرة     

و لكنه ال يلبي معايير االعتراف، يجب اإلفصاح عنه في  الضرورية لعنصر ما
هذا اإلجراء يتم لما يكون . المالحظات أو المواد التفسيرية أو في الجداول الملحقة

ن البند مالئما لتقييم الوضعية المــالية، و كفاءة أمستخدمو القوائم المالية على علم ب
  .و تغيير المركز المالي للمنشاة

  مبادئ العامة للتقييمال. 2.5.4   
القياس هو المسار الخاص بتحديد القيمة المالية التي سيتم على أساسها تسجيل    

من اإلطار  99الفقرة  (عناصر البيانات المالية في الميزانية و جدول حسابات النتائج 
  ).المفاهيمي

كلفة الت: هذا اإلجراء يتطلب طبعا اختيار طريقة للقياس من بين الطرق التالية
من  100الفقرة . (التاريخية، التكلفة الجارية، القيمة القابلة للتحصيل، أو القيمة الحالية

  .مع مالحظة أن اإلطار المفاهيمي لم يتطرق للقيمة العادلة ).اإلطار المفاهيمي

ü  التــــكلفة التــــاريخية(COUT HISTORIQUE)  
قتناء و الخاصة بقيمة الحصول التكلفة التاريخية هي القيمة المقدمة في تاريخ اال

على الموجودات في تاريخ الشراء، و كذا القيمة التي تســجل بها عناصر الخصوم 
  :و األعباء و النواتج في تاريخ نشوئها دون األخذ بعين االعتبار
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  حالة تغير األسعار*              
  تطور القدرة الشرائية للنقود*              

  :التاريخية لألصل هيفالتكلفة  -    
في ، جل الحصول عليهأمبلغ النقدية المدفوع أو القيمة العادلة المقابلة المقدمة من        

  .تاريخ اقتنائه أو إنتاجه
  :أما التكلفة التاريخية للخصم هي -    

اء دين قيمة المنتجات المستلمة مقابل التزام، أو مبلغ النقدية المنتظر دفعه إلطف                 
  ).من اإلطار المفاهيمي  أ  – 100الفقرة  ( .خالل الدورة العادية للنشاط

  :و من بين مبررات استخدام طريقة التكلفة التاريخية
  .أنها تتالءم مع فرضية الموضوعية و مبدأ تحقق اإليراد و سياسة اإلفصاح التام*  
  سعار الشراء عن أسعار البيع إن اللجوء العتماد أسعار السوق تواجهها مشكلة تفاوت أ*  

  : أما مآخذ استخدام مبدأ التكلفة التاريخية  
  .غياب المصداقية في التعبير عن التكاليف الحقيقية السائدة في السوق -
  .تخلق صعوبة عملية في تأمين عملية المقارنة بين المعلومات المحاسبية -
  .نها خلق أرباح وهميةينتج عنها مشاكل كثيرة في قياس الدخل مما يترتب ع -
مال و عدم المحافظة ال يتم توزيع أرباح وهمية مما يؤدي إلى انخـفاض رأس -

  .األمر الذي يتسبب في نقص حقوق الملكية .عليه و صيانته

 أخذجل أو عليه فان استخدام القوائم  المعدة على أساس التكلفة التاريخية من   
نتاجات خاطئة عن قدرة المشروع على القرارات هو استخدام خاطئ يؤدي إلى است

تحقيق  األرباح، و يؤدي إلى اتخاذ قرارات إدارية خاطئة حول تقويم األداء اإلداري  
و تقويم المشروع و تسعير اإلنتاج و توزيع األرباح و بالتالي عدم المحافظة على 

  . )32( مالال رأس
  
  

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

دار المريخ ، المحاسبة المتوسطة): 1999(ترجمة أحمد حامد حجاج. دونالد كيسو جيري ويجانت) 32(.
  .257.ص.للنشر
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ü  التـــكلفة الجـــــارية(COUT ACTUEL)  
أو التي ستسدد للوفاء بدين في  التكلفة الجارية هي القيمة المكافئة لحيازة األصل،        

 .تاريخ التقييم

فاألصول تسجل بمبلغ النقدية أو النقدية المكافئة لها و التي ستدفع مقابل األصل              
دية الخاصة محينة للنقاللغ غير اأما الخصوم فتسجل بالمب .المتحصل علية حاال
   .)ب من اإلطار المفاهيمي – 100الفقرة ( بتسديد التزام فورا

ü  القــيمة القـــابلة للتحصيل(VALEUR DE REALISATION) 
قيمة التحقيق معناه قيمة التنازل، بمعنى أن يتم التقييم بالقيمة األكبر بين سعر البيع 

أو المكافئة لها و التي فاألصول تسجل بمبلغ النقدية . الصافي و قيمة االستخدام
يعنى ، أما الخصوم فتسجل بقيمة التسديد. يمكن الحصول عليها حاال عند بيع األصل

 ).IAS 36 ( محينة للنقدية و التي يتوقع سدادهاالالمبالغ غير 

ü  قيمة االستخدام(القــيمة الـــــمحينة ((VALEUR ACTUALISE)  
المستقبلية محينة في تاريخ هي قيمة المدخوالت و المخروجات من النقدية 

فاألصول تقيم وتسجل بالقيمة الحالية للمدخوالت الصافية المستقبلية  .القياس
بالنقدية التي يتوقع أن ينتجها العنصر، أما الخصوم فتسجل بقيمة المخروجات 
الصافية للنقدية المستقبلية المحينة و المتعلقة بتسديد االلتزامات تبعا للنشاط 

 . )د من اإلطار المفاهيمي – 100قرة الف( العادي

  :كما توجد عناصر هامة البد من أخذها بعين االعتبار عند عملية التقييم  
  :بالنسبة للسلع التي تقتنيها المؤسسة توجد ثالث حاالت §

الذي يتفق عليه  المتمثلة في ثمن الشراء و بتكلفة االقتناءالتقييم يتم : بمقابل إما*            
في تاريخ التعاقد، مضافا إليه حقوق الجمارك والرسوم الضريبية  األطراف

جل ضمان أمسترجعة و األعباء الملحقة الممنوحة مباشرة من الاألخرى غير 
  .الرقابة و جعل السلعة في وضعية االستعمال
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و المقصود باألعباء الممنوحة مباشرة هي مصروفات التوزيع واللف و الحزم            
  .الخ...أعباء التنصيب و حقوق النقل و تكلفة تغطية العملة األولية و

. في تاريخ دخـول السلع بالتكــلفة العادلةحينئذ يتم التقييم  :مجاناوإذا كانت *    
و المقصود هنا بالتكلفة العادلة المبلغ الذي بواسطته يمكن استبدال أصل بين 

ل شروط المنافسة لديهم معلومات جيدة و راضين و يعملون في ظ، طرفين
  )33(.العادية

  :توجد حالتين   التبادلو عندما تكون في صيغة *    
  .إذا كانت األصول متباينة التقييم يتم بالقيمة العادلة -          
أما إذا كانت األصول متشابهة فالتقييم يتم بالقيمة المحاسبية لألصول  -                      

ود هنا بالقيمة المحاسبية الصافية هي قيمة المعطاة كتبادل، و المقص
  .األصل المسجل به في الميزانية

  .فالتقييم يكون حسب طبيعة قيمة المساهمة: كمساهمةأما إذا كانت السلع المستلمة  §
المتـمثلة في تكلفة المـــواد المستهلكة بتكلفة اإلنتاج، فتقيم : المنتجةأما السلع  §

يها التكاليف األخرى التي التزمت بها الوحدة خالل و الخدمات المستعملة، مضافا إل
 .جل إيصالها إلى الحالة و المكان التي توجد فيهاأعمليات اإلنتاج من 

بالقيم خارج الرسم و بعد استبعاد التخفيضات التجارية و العناصر  هذا التقييم يكون
 .الشبيهة

  به االحتفاظمفهوم الرأس المال و . 6.4
ü هي تلك األموال المستثمرة ) مالال القوة الشرائية للرأس: (مالال أسالمفهوم المالي للر

أو القدرة الشرائية المستثمرة، فالرأس المال يمثل قيمة األصول الصافية أو األموال 
و التي ستتغير قيمتها في نهاية الفترة عما كانت عليه في البداية  الخاصة للمؤسسة

في  ثل ربحا إذا كانت قيمة األصول الصافيةمما يترتب عنه تحقيق نتيجة، و التي يم
نهاية الفترة تزيد عن تلك التي كانت في البداية، والعكس يمثل خسارة، و ذلك بعد 

 استبعاد المبالغ الموزعة على المالكين ، 
 

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

)33(  Bernard Raffournier (2005) : LES NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES (IFRS / IAS)  
  2 éditions économisa. Paris . P .503. 
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 فاالحتفاظ بالرأس. و أيضا كل المساهمات التي تمت من قبل المالكين خالل الفترة

 من 104 الفقرة( بالقدرة الشرائية الثابتة المال المالي يمكن تقديره إما بوحدات نقدية أو
  .)اإلطار المفاهيمي

ü  يوضح بأنه الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة معبرا عنها مثال  :المادي للرأس المال فالمفهوم
  .بالوحدات المنتجة يوميا

ü  هذه الصيغة تربط بين المفهومين للرأس المال من  :النقدي مالال االحتفاظ بالرأس
 . ناحية و مفهوم النتيجة من ناحية أخري

و يرجع االختالف بين مفهومي االحتفاظ بالرأس المال إلى معالجة تأثيرات 
 .)اإلطار المفاهيمي من 107  الفقرة( التغيرات في أسعار األصول و الخصوم

الي، عندما يعرف الرأس المال بوحدات فحسب مبدأ االحتفاظ بالرأس المال الم •
بينما . نقدية اسمية، فالربح يمثل الزيادة في الرأس المال االسمي نقديا خالل الفترة

 زيادة أسعار الموجودات أو األصول خالل الفترة تمثل أرباحا من الناحية الفكرية
  .)من اإلطار المفاهيمي 108 الفقرة(

المادي، حيث يعرف الرأس المال طبقا  وحسب مفهوم االحتفاظ بالرأس المال •
. للطـاقة التشغيلية المـادية، فان الربح يمثل الزيادة في الرأس المال خالل الفترة

و كل اختالف في أسعار أصول و خصوم المؤسسة تعتبر كتغيرات في تطور 
الطاقة اإلنتاجية المادية للمؤسسة، و عليه فهي تعالج كتعديالت لالحتفاظ بالرأس 

من اإلطار  109الفقرة ( ال المحتواة في األموال الخاصة و ليس كأرباحالم
  .)المفاهيمي
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  خالصة الفصل األول                    

  
 بهدف مواكبة التطور الهائل في مجال المال و األعمال، وجب إصدار معايير    

ت واألحداث والظروف على محاسبية مالية، تحدد على ضوئها طرق قياس تأثير العمليا
المالي للمؤسسة ونتائج أعمالها، وإيصال نتائجها إلى المستفيدين، ولقد أدركت  المركز
كثيرة أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية، لذا سارعت في إصدار مثل هذه  دول

لتكون األساس الذي من خالله تتم عملية قياس تأثير العمليات واألحداث  المعايير
  . نتائجها إلى كافة المستفيدين روف وإيصالوالظ

يتطرق هذا الفصل إلى أهم جزئية في المحاسبة و التي كان يفتقر إليها النظام      
المحاسبي الجزائري أال و هي اإلطار ألمفاهيمي الذي يبين ما يراد تسجيله و كيفية تقييم 

بات، األمر الذي يسمح األصول و الخصوم، و تقديم كل المعلومات الخاصة بشرح الحسا
 بوجود دليل مهني، يحدد بالتدقيق األهداف الواجب بلوغها من خالل إعداد القوائم المالية،

 .و يقدم قائمة بالمبادئ المحاسبية الواجب االلتزام بها

و يبين طبيعة و أهداف القوائم المالية، التي تتكون من مجموعة كاملة من الوثائق     
ة التي تسمح بإعطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية في تاريخ المحاسبية و المالي

 .غلق الحسابات
و يحدد من هم المستعلمون لهذه القوائم المالية، وكذا االتفـاقات المحاسبية القاعدية    

و الخصائص النوعية، و المبادئ المحاسبية األساسية، و يعطي تعريفات و يبين قواعد 
االختيار بين التكلفة التاريخية أو التكلفة  للوحدة تركيالتي  ،ييم التسجيل المحاسبي و التق

  .الجارية أو القيمة القابلة للتحصيل أو القيمة الحالية
و بالتالي هذا الفصل يقدم لنا األرضية األساسية التي يبنى عليها النظام المحاسبي،   

قع المؤسـسة بكل صدق حتى يكون بإمكان المحاسبة التعبير عن الوضعية الحقيقية و وا
 أخذو موضوعية، مما يعطي انطباع دقيق و صورة حية تساعد مستعملي القوائم المالية 

  .مال الشركة في رأس ةالقرارات الصائبة، األمر الذي يرغب المستثمر في المساهم
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 الفــــــصل الثاني
  تقديم القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية -
  تبويب الحسابات حسب النظام المحاسبي المالي -         
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  تقديم القوائم المالية حسب معايير المحاسبة الدولية: المبحث األول

  تعريف القوائم المالية. 1
ü و  طراف المهتمة بأنشطة الوحدة،القوائم المالية من الوسائل األساسية في االتصال باأل

التي من خاللها ستتمكن تلك األطراف التعرف على العناصر الرئيسية المؤثرة على 
العام  اإلطار بينت) IAS/IFRS1( راييفالمع. المركز المالي للمنشأة و ما حققته من نتائج

لمالي يبين فالنظام المحاسبي ا .لتقديم القوائم المالية و ما يتطلبه محتوى كل وثيقة
  :القوائم المالية الواجب على الوحدة انجازها سنويا، و التي تشتمل على

  )الميزانية(قائمة المركز المالي  -                  
  )جدول حسابات النتائج(قائمة الدخل  -                  
  قائمة تغيرات األموال الخاصة -                  
  )لخزينة(ة التدفقات النقدية قائم -                  
ملحق يبين القواعد و الطرق المحاسبية المستعملة و يقدم معلومات  -                  

  .تكميلية على الميزانية و جدول حسابات النتائج
ü  عند إعداد و تقديم القوائم المالية يجب توفير المعلومات ذات الخصائص النوعية التي

ة، األمر الذي يتطلب األخذ بعين االعتبار التوفيق بين التكلفة تجعلها مفيدة و ذات منفع
من اإلطار  44الفقرة  (و العائد، إذ يجب أن تفوق منفعة المعلومات تكلفة إعدادها 

  ).المفاهيمي
ü  جل أالقوائم المالية تضبط تحت مسؤولية مسيري الوحدة مرة كل سنة، و تعد في

  .باستخدام الوحدة النقدية الوطنيةأربعة أشهر بعد تاريخ انتهاء الفترة، 

كل عنصر من مكونات القوائم ال بد أن يكون معرف بصورة واضحة وأن تظهر 
  :المعلومات التالية بصفة دقيقة

التسمية االجتماعية، االسم التجاري، رقم السجل التجاري للوحدة التي تقدم  §
  .القوائم المالية

  .)ابات مجمعة، حسابات إدماجيةحسابات فردية، حس(  طبيعة القوائم المالية §
  .تاريخ اإلقفال §
  .العملة المستعملة و مستوى التقريب §
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  :كما توجد معلومات أخرى تسمح بالتعرف على الوحدة يجب ذكرها   
  .عنوان المقر االجتماعي، الشكل القانوني، مكان النشاط و الدول المتواجدة فيها •
  .األساسية و طبيعة العمليات المنجزة األنشطة •
  .اسم الشركة األم و باألخص اسم المجموعة المرتبطة بها الوحدة •
    .العدد المتوسط للمستخدمين خالل الفترة •

ü  القوائم المالية تمسك إجباريا بالعملة الوطنية، و يمكن تقريب المبالغ إلى أالف
  .الوحدات

ü  الفقرة (القوائم المالية تقدم معــلـومات تمكن من إجراء المقارنة مع الفترة السابقة
، حيث أن كل عنصر من عناصر الميزانية و جدول حسابات )المفاهيمي اإلطارمن  39

 .النتائج و جدول تدفقات الخزينة يحتوي على عمـــود خاص بمبالغ الفترة السابقة
و في حالة تعذر إجراء المقـــارنة بسبب اختالف المدة أو أي سبب أخر، فان 

بالفترة السابقة حتى تصبح قابلة للمقارنة تفسر في  ترتيب و تغيير المعلومات الخاصة
  .الملحق

 
 الـــــميزانـــــــــية. 2

المؤسسة هي حقيقة قانونية مستقلة، تتمتع بشخصية خاصة، لها ذمتها المالية      
: تقوم بإجراء جرد سنوي لذمتها المالية من أجل إعالم اآلخرين. المستقلة عن المالك
عن الوضعية المالية للوحدة، مما يمكنهم من تقييم الوضع  البنوك،المالك، الموردين، 

المالي للوحدة و بصفة خاصة درجة سيولتها و درجة مرونة الهيكل المالي، و 
احتماالت المستقبل و درجة المخاطرة، و إجراء المقارنات بين الوحدات المحاسبية 

  .)34(المختلفة و حساب معدل العائد على االستثمار
  .الميزانيةيقة التي تبين الوضعية المالية للمؤسسة في لحظة ما تدعى الوث

  
  
  

…………………………………………………………….......................................…………………………………………………………………  

  .217. ص .ذات السراسل للطباعة و النشر و التوزيع الكويت. نظرية المحاسبة):  1990( عباس مهدي الشيرازي) 34(
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  الــــــــنقاط الـــــهامة. 1.2
المؤسسة لها االختيار بين أن تبين العناصر الجارية و العناصر غير الجارية أو  -

والخصوم حسب درجة سيولتها، فإعداد الميزانية يتطلب إظهار  لإظهار األصو
، األصول الجارية التي يمكن للمؤسسة بيعها أو استهالكها في إطار دورة االستغالل

و كذا األصول التي تم اقتناؤها بغرض المتاجرة بها في المدى القصير، باإلضافة 
  .تتمتع بسيولة عالية يعني غير مجمدة أو مودعة ألجل طويل يإلى الخزينة الت

  .و المعنوية و المالية العينيةأما األصول غير الجارية تتمثل في األصـول الثابتة   
تتمثل في االلتزامات الواجب على المؤسسة أن  في المقابل الخصوم الجارية    

تدفعها خالل دورة االستغالل، أما الخصوم طويلة األجل فإنها تصنف ضمن 
  .ةالخصوم غير الجاري

هذا التصنيف يعتبر إلزامي إال إذا كان توضيح األصول و الخصوم حسب     
  .السيولة يؤدي إلى الصدق و الموضوعية

من  53الفقرة. (إما في شكل قائمة أو في شكل جدول الميزانية يمكن إظهارها -
  ).تقديم القوائم المالية IAS 1المعيار 

  مـــــــكونات المــــــيزانية. 2.2
  األصــــــــــــــول. 1.2.2

األشياء ذات القيمة المملوكة للمنشأة، تضمن  <<: اإلطار المفاهيمي يعرف األصول بأنها  
لة، تتحكم فيها المؤسسة أو تحصل عليها نتيجة لمعامالت أو تحقيق منافع مستقبلية محتم

  .>> )35( أحداث سابقة
 :طبقا لهذا التعريف نجد ثالث خصائص رئيسية يجب توافرها في األصول

وجود منافع اقتصادية مستقبلية، أي أن يكون لألصـل القدرة على تزويد الوحدة   •
 .لبالمنفعة و خلق تدفقات نقدية موجبة في المستقب

قدرة المؤسسة على التحكم في هذه المنافع، بحيث تستطيع الحصول على ما تريد من  •
 .الخدمات لنفسها أو تمكين الغير منها
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  )35*.(أن يكون هذا التحكم في المنافع قد نتج عن أحداث أو عمليات وقعت في الماضي •
سة تحقيق األصل، بيعه أو واألصل يرتب كأصل جاري لما يكون في استطاعة المؤس           

استهالكه في إطار دورة االستغالل العادية للوحدة أو لما يكون األصل من عناصر 
  :الخزينة أو ما يعادل الخزينة، بغرض إيضاح درجة السيولة و تشمل

ü النقدية  
ü األوراق المالية القابلة للتداول، و التي تقيم على أساس تكلفة السوق.  
ü ن يتم تقيمهم بالمقدار المتوقع تحصيلهحسابات المدينون و الذي.  
ü المخزون المقيم بقيمة السوق األقل  
ü المصروفات المقدمة سالفا و التي تخص كل النفقات التي تمت فعال للحصول   
ü 36(منافع خالل دورة االستغالل على(. 

شهر و الموجهة  12أما العناصر األخرى التي يكون تاريخ استحقاقها اكبر من      
ال المستمر من اجل احتياجات الوحدة يجب أن تظهر ضمن العناصر غير لالستعم
  .الجارية

  :وحسب مشروع النظام المحاسبي المالي، تشمل عناصر األصول األتي
على  تدراألصول غير المادية وهي األصول المعنوية التي تبقى لفترة طويلة، و   •

لمؤسسة و تضم الشهرة المالك منافع مستقبلية متوقعة، فهي ضرورية لتشـــغيل ا
  ) 2 الفقرة مدخل (IAS 38مال التجاري، ال و العالمة التجارية و حق االبتكار، رأس

جل استخدامها أاألصول المادية وهي األصول المحتفظ بها من قبل المؤسسة إما من   •
جل إيجارها للغير، أو أفي اإلنتاج أو في شكل لوازم أو السلع أو الخدمات، و إما من 

فترة محـاسبية  تســتعمل ألكـثر من و هي التي ينتــظر أن. اجات إداريةالحتي
 )6 الفقرة مدخل IAS 16 المعيار (، ...)، المعداتياألراضي، المبان (

 :األصول المالية تعتبر من العناصر الهامة في ميزانية المؤسسة وتشمل  •

 المساهمات -        
  األصول المالية -        
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المخزونات تشمل كل السلع الموجودة لدى المؤسسة في تاريخ الجرد و التي تستهلك   •
ضائع، المواد واللوازم، الب( خالل الفـترة الموالية، و التي ال تزيد مدتـها عن السنة 

 ).و المنتجات نصف المصنعة و التامة الصنع

  :المدينون الذين يمثلون المبالغ المستحقة على الغير اتجاه المؤسسة و تشمل  •
 ).تبيين الضرائب المؤجلة(أصول الضرائب  -         

 .)مالحظة مسبقااألعباء ال( واألصول المماثلة  الزبائن و المدينون اآلخرون -              
و العناصر المماثلة لها، تمثل القيم المتبقية من الموارد بعد تمويل  األصول خزينة  •

االستثمارات، المخزون والديون الممنوحة للزبائن، حيث تتوزع بين المبالغ 
 .الموضوعة في البنك و الصندوق و الودائع تحت الطلب و التوظيفات قصيرة األجل

 ـــومالخـــــــــص. 2.2.2
تعرف الخصوم على أنها االلتزامات االقتصادية القائمة عل المنشأة أو أي عناصر    

 )37(. دائنة مؤجلة لفترات قادمة تم إثباتها و قياسها طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

  :طبقا لهذا التعريف يجب أن تتوفر ثالث خصائص رئيسية في الخصوم      
تقوم الوحدة بتسوية التزام حالي عن طريق تحويل مستقبلي يتطلب االلتزام أن  §

  .ألصل ما عند الطلب أو عند حدوث حدث معين أو في تاريخ معين
  .ال يمكن تفادي االلتزام §
  .وقوع الحدث الملزم للوحدة في الماضي §

 :و تتمثل الخصوم في    

ü مال ال تتمثل في حصة المالك، و التي تتكون من الرأس :حقوق المــــلكية
المدفوع و التغيرات التي تحدث في هذه الحصة نتيجة صافي الدخل و إجراء توزيعات 
األرباح، و تزداد حقوق الملكية من خالل استثمارات المالك و صافي الدخل وتقل من 

 .خالل توزيعات األرباح
ü هي تضحيات مستقبلية متوقعة بمنافع اقتصادية ناشئة عن  :االلـــــــتزامات

الحالية لوحدة معينة بنقل أو تحويل أصول أو توفير خدمات ألصول أخرى التعهدات 
  .في المستقبل نتيجة لمعامالت أو أحداث ماضية
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 :فاالستحقاق يرتب كالتزام جاري في الحاالت التالية   )IAS/IFRS( وفقا لمعايير و  

  االستحقاق يغلق في دورة االستغالل العادية للمؤسسة  §
  .االستحقاق يجب أن يسدد خالل اثني عشر شهرا بعد تاريخ إقفال السنة المالية §

كل االستحقاقات األخرى يجب ترتيبها كالتزامات غير جارية على أساس أن المؤسسة 
لن تستطيع تسويتها خالل دورة االستغالل الجارية، مثل االلتزامات الناشئة نتيجة 

األوراق المالية أو الكمبياالت طويلة األجل  الحصول على األصول كإصدار السندات و
  .يجازيةاإلو القروض 

 :وحسب مشروع النظام المحاسبي المالي تشمل عناصر الخصوم األتي

مالحظة  مع اإلقفال،األموال الخاصة قبل التوزيعات المقررة والمقترحة بعد تاريخ  §
  .لعناصر األخرىالنتيجة الصافية للفترة وا ،االحتياطات، مال المدفوعال الرأس

 .الخصوم غير الجارية ذات فائدة §
 .الموردون و الدائنون اآلخرون §

 ).مع مالحظة الضرائب المؤجلة (خصوم الضرائب  §
 .مؤونات األعباء و الخصوم المماثلة  §

 .الخزينة الخزينة السالبة و ما يعادل §

 معلومات أخرى تستوجب إظهارها في الميزانية أو في الملحق  3.2
  .يح طبيعة ونوع كل من االحتياطات التي تظهر ضمن األموال الخاصة توض -    
  .الحصة التي تزيد مدتها عن السنة فيما يخص المدينون و الديون -    
  :المبالغ الواجبة الدفع والمستحقة -    

  للمؤسسة األم §
 للفروع §
 للوحدات الشريكة في المجمع §

 )المسيرين، المساهمين(للجهات األخرى المرتبطة  §
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  :في حالة شركات األموال، يجب توضيح لكل نوع من األسهم -    
  .عدد األسهم المسموح به، المدفوع، غير المحرر كليا §
 القيمة االسمية لألسهم  §

 .تطور عدد األسهم بين بداية و نهاية الفترة §
 .عدد األسهم المحتفظ بها من طرف المؤسسة، أو فروعها أو الوحدات الشريكة §

 .صصة من اجل اإلصدار في إطار المزايا أو عقود البيعاألسهم المخ §
 .حقوق و مزايا مرتبطة باألسهم §

مبلغ األرباح الموزعة المعينة و كذا قيمة الحصص الممتازة غير المسجلة  -    
 )38( .محاسبيا

  :مالحـــــــــظة
 ال يمكن إجراء عملية المقاصة بين أصول و خصوم الميزانية إال إذا تمت هذه    

فتخفيض حسابات المدينين من خالل تكوين . المقاصة على أسس قانونية أو تعاقدية
مخصصات المؤونات، و تخفيض االستثمارات من خالل تكوين مخصصات االهتالكات 

 .ال تمثل إجراء مقاصة بين األصول و الخصوم

ية لما الميزان يوعليه تتم مقاصة األصل أو االلتزام المالي و الرصيد الصافي يظهر ف
  :تكون الوحدة

  لها حق قانوني لتنفيذ المقاصة لمبالغ مسجلة محاسبيا -
ترغب في التخلص من األصل أو االلتزام المالي وفق قاعدة شفافة، أو تحقيق  -

  )39(. األصل و إطفاء الخصم في آن واحد

  
قصد تقديم للميزانية الذي يجب على الوحدة أن تنجزه  و الشكل التالي يعتبر نموذج         

  )1الملحق رقم (. معلومات مالية تلبي التنظيم المحاسبي المالي الجديد
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  قـــــــــــائمة الـــــــدخل . 3 
قة تجميعية لألعباء والنواتج المحققة من طرف قائمة الدخل هي عبارة عن وثي     

  .المؤسسة خالل الفترة، تظهر النتيجة الصافية للفترة التي تكون إما ربح أو خسارة
و تهدف إلى تزويد المهتمين بالقوائم المالية بما يمكنهم من معرفة الكفاءة االقتصادية 

و توقيت و درجة عدم التأكد  للوحدة، و كذا المعلومات التي تساعدهم على التنبؤ بمقدار
 )40(.المصاحبة للتدفقات النقدية في المستقبل 

و توفر لمستخدمي القوائم المالية المعلومات المالية قصد التعرف على أماكن وجود   
فرص االستثـمار المربحة، وذلك بعد الكشف عن مصـادر تلك النتـائج و مكوناتـها 

  )41(.تحقيقها في ظل الظروف السائدة  و األحداث و العمليات التي أدت إلى
و تبين للزبائن قدرة المؤسسة على تقديم السلع أو الخدمات المطلوبة، كما تهم أيضا   

نقابات العمال في المفاوضات حول األجور، دون أن ننسى أهميتها بالنسبة للحكومة فيما 
  .يخص إعداد السياسة الضريبية واالقتصادية

  :لب على المعلومات التي تتضمنها  قائمة الدخل فيما يلي وعليه تتضح أهمية الط
  .قياس التسيير الجيد للمؤسسة و كفاءة إدارتها و أداء الوحدة االقتصادية -          
  التنبؤ باالتجاهات المستقبلية للنشاط -          
  )42(أساس قياس الضريبة  -          

  هيكلة قائمة الدخل 1.3
المحاسبي المالي يقدم نموذجين لتقديم جدول حسابات النتائج مثلما جاء  مشروع النظام    

  :) IAS1(في المعيار المحاسبي 
  و التي تسمح بتحديد النتائج الوسيطة  إما بواسطة تحليل األعباء حسب طبيعتها •
 وإما ترك الحرية للمؤسسة بإعداد جدول حسابات النتائج حسب الوظائف •
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عناصر قـــــــائمة الدخل 2.3   
ü النــــــواتج  

النواتج هي زيادة المنافع االقتصادية خالل الفترة، في  "  :حسب اإلطار المفاهيمي    
شكل مدخوالت أو زيادة األصول أو انخفاض الخصوم، التي يترتب عنها زيادة 

ال الخاصة باستثناء الزيادة الناتجة عن تقديم مساهمات جديدة من طرف األمو
 ." المساهمين إلى األموال الخاصة

ü األعـــــــــباء 
خالل الفترة في شكل  انخفاض المنافع االقتصادية "تعرف األعباء بأنها         

ء مخروجات أو انخفاض األصول التي يترتب عنها نقص األموال الخاصة، باستثنا
 .التوزيعات إلى المساهمين في األموال الخاصة

تعريف األعباء يشمل أيضا الخسائر و كذا األعباء الناشئة عن النشاطات العادية     
  . " األجور و االهتالكات للمؤسسة مثل تكلفة البيع،

  معلومات يستوجب إظهارها في جدول قائمة الدخل 3.3
ال يبين أي تسلسل أو شكل لتقديم جدول  ) IAS1(المعيار المحاسبي مثل الميزانية   

  .حسابات النتائج، و لكن يقدم قائمة العناصر التي يحتويها
  تحليل األعباء حسب طبيعتها، بما يسمح تحديد النتائج الوسيطة •
 نواتج األنشطة العادية •
 النواتج المالية و األعباء المالية •

 أعباء المستخدمين •
 لمماثلةالضرائب و الرسوم و المدفوعات ا •

 مخصصات االهتالكات و انخفاض القيمة المرتبطة باألصول العينية •
 مخصصات االهتالكات و انخفاض القيمة المرتبطة باألصول غير المادية •

 نتائج األنشطة العادية •
 العناصر غير العادية للنواتج واألعباء •

 النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع •
 .لصافية للسهمبالنسبة لشركات األسهم، النتيجة ا •
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 :معلومات أخرى يجب إظهارها إما في قائمة الدخل أو في الملحق

ü  حسب المعيار المحاسبي)IAS1( فان المؤسسات التي تصنف األعباء حسب الوظائف ،
يجب عليها تقديم معلومات إضافية عن طبيعة هذه األعباء، بما فيها مخصصات 

  .)المفاهيمي اإلطارمن  83 الفقرة(االهتالكات و كذا مصروفات المستخدمين 
ü تحليل نواتج النشاطات العادية 

ü   بالنسبة لشركات األسهم، مبلغ نصيب األسهم من األرباح المقترح و النتيجة الصافية
 .للسهم

ü  النواتج و األعباء المتأتية عن النشاط العادي، ذات الحجم أو الطبيعة أو التأثير، التي
ضمن  للفترة، تقدم شرح مهارات الوحدةجل أيتطلب أخذها بعين االعتبار من 

تكلفة إعادة الهيكلة، النقص االستثنائي : مثل( تصنيفات نوعية في حساب النتائج 
 ...)للمخزون، تكاليف ناتجة عن توقف جزئي لنشاط

ü  النتيجة االستثنائية التي تنشأ عن النواتج و األعباء المتعلقة باألحداث أو التعاقدات التي
مثل الكوارث الطبيعية و غير  (العادي، و لها صفة استثنائية  ترتبط  بالنشاط

 )42( .)متوقعة
ü  النتيجة تأخذ بعين االعتبار األعباء و النواتج التي نشأت خالل نفس الفترة حتى و لو

 .ظهرت بين تاريخ إقفال  السنة المالية و تاريخ إعداد القوائم المالية
فال و التي ترتبط بحاالت حدثت في تاريخ كذلك األحداث التي تظهر بعد تاريخ اإلق

اإلقفال، تتطلب تعديالت لما يكون ذلك سيساهم في تقديم معلومات تسمح بتقدير جيد 
 )43(.لألصول أو الخصوم الموجودة في تاريخ اإلقفال

لقائمة الدخل الذي يجب على الوحدة أن تعده قصد تقديم  و الشكل التالي يعتبر نموذج    
  )2الملحق رقم  (.ة تلبي التنظيم المحاسبي المالي الجديدمعلومات مالي

  
  

...............................................................................................................................  
  .185.ص.دار المريخ للنشر، وسطةالمحاسبة المت): 1999(ترجمة أحمد حامد حجاج . دونالد كيسو جيري ويجانت) 42(
  .40.ص .لمالي  مشروع النظام المحاسبي):  2006(المجلس الوطني للمحاسبة ) 43(

    
  



 53

  
  قائمة  التدفقات النقدية. 4

  أهمية قائمة تدفقـــات النقــــدية. 1.4
الي قائمة تدفقات النقدية من القوائم الهامة جدا و اإلجبارية في النظام المحاسبي الم      

والغرض منها هو توفير . فهي الحجر األساسي للتحليل المالي، )  7IAS(حسب المعيار
معلومات مالئمة لمستعملي القوائم المالية عن كل المتحصالت و المدفوعات النقدية 
للمؤسسة خالل الفترة، أي معرفة مصادر النقدية و فيما استخدمت و مقدار التغير في 

ة، وتحديد مصادر االختالف بين صافي الدخل و صافي التدفقات رصيد النقدية خالل الفتر
  )44(. النقدية

و تعتبر قائمة التدفقات النقدية ذات منفعة في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية التي      
ويرى االختصاصيون . يمكن توفيرها لسداد الديون للدائنين، و توزيع األرباح للمساهمين

األنشطة العملياتية أكثر أهمية على أساس أنها تعتبر كمؤشر  ة الناشئة عنأن تدفقات الخزين
على قدرة المؤسسة على توليد تدفقات نقدية من أنشطتها الرئيسية، والتي يمكن أن تستخدم 
لمقابلة احتياجات السيولة الحالية، وتسديد االلتزامات اتجاه الدائنين و كذلك إمكانية استخدام 

  .شغيل في توسيع نشاط المؤسسةجزء من فائض الت
أما التدفقات النقدية من النشاط االستثماري تبين مدى الزيادة أو االنخفاض في الطاقة    

اإلنـتاجية، حيث أن الزيادة في االستثمارات يمثل إشارة ايجابية مما يجلب المسـتثمرين 
  .و المساهمين

مـويل من المستثمرين والدائـنين أما النشاط التمويلي فيبين مصـادر الحصول على الت  
  .و عملية السداد للدائنين

و تمكن قائمة تدفقات النقدية مستعملي القوائم المالية من معرفة الطريقة التي تســـير   
. )من المعيار السابع 3الفقرة (بها المؤسسة و تستعمل نقديتها و العناصر المعادلة للنقدية 

لمستعملين بتقييم األصول الصافية للمؤسسة، و هيكلها المالي فقائمة التدفقات النقدية تسمح ل
  )45(. بما فيها النقدية و قدرتها على الوفاء

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

  .224.ص، ذات السراسل للطباعة والنشر والتوزيع الكويت:  نظرية المحاسبة): 1990(عباس مهدي الشيرازي) 44(
)45(  Catherine Maillet, Anne Le Manh (2006) : NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES IAS / IFRS, 

Edition BERTI . p.22.  
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  فقـــات النقــــديةأنواع تد. 2.4
  :فان طبيعة تدفقات الخزينة تتمثل في ثالثة أنشطة مختلفة و هي) IAS 7 (حسب المعيار  

و تتمثل في األنشطة األســاسية المنشئة لـنواتج المؤسسة  :األنشطة التشـغيلية  •
و تدخل في تحديد صافي الدخل، مثل المتحصالت من الزبائن و الفوائد، كذلك 

  .وفات وللموردين و العاملين و سداد الفوائدتسديد للمصر
هي الخاصة باقتناء و بيع األصول و كذا التوظيفات األخرى : األنشطة االستثمارية  •

غير المحتواة ضمن العناصر المعادلة للخزينة مثل تقديم القروض للغير و تحصيلها 
 .واقتناء االستثمارات و التنازل عنها

األنشطة التي يترتب عنها تغيرات في مكونات و هي : األنشطة التمــويلية  •
األمـوال الخاصة من حيث الحصول على رأسمال جديد من المالك أو المساهمين 
و إمدادهم بالعوائد، وكذا مديونية الوحدة  فيما يخص الحصول على القروض من 

 .الدائنين و سدادها
 

 حــــــاالت خـــــاصة. 3.4
ü و الخسائر الخفية الناتجة عن تغيير أسعار الصرف ال األرباح : تأثير تغيرات الصرف

تمثل تدفقات في الخزينة، لكن تأثير تغيرات أسعار الصرف على النقدية أو العناصر 
المعادلة للنقدية المحتفظ بها، أو الناتجة عن العملة األجنبية يظهر في جدول تدفقات 

لة للنقدية عند فتح و إغالق تسمح بتقريب النقدية و العناصر المعاد النقدية بطريقة
  .)IAS 7المعيار 28الفقرة ( الفترة

ü تسجل هذه العناصر منفصلة ضمن قائمة تدفقات النقدية : عنــــاصر غير عادية
 من المعيار 30و  29الفقرة (. كأنها ناتجة عن نشاطات تشغيلية، استثمارية أو تمويلية

IAS 7(. 
ü وعة و الفوائد و حصص األرباح المستلمة الفوائد المدف: فوائد و حصص أرباح للدفع

ترتب عاديا ضمن تدفقات الخزينة التشغيلية من طرف لجنة مالية، لكن ال يوجد أي 
اتفاق لترتيب هذه التدفقات في الخزينة لدى المؤسسات و الفروع األخرى للنشاط 

 ).IAS7المعيار 33الفقرة (
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ü ائب على األرباح لها ارتباط التدفقات المرتبطة بالضر: الضـــرائب على األرباح
 ).IAS 7 ()46المعيار36الفقرة (باالستغالل وبالتالي ترتب ضمن تدفقات الخزينة التشغيلية

  إعداد قائمة التدفقات النقدية. 4.4
الالزمة إلعداد قائمة التدفقات النقدية تستقى من الميزانيات المقارنة و قائمة  المعلومات   

مستخدمين الخطوات .الخاصة ببعض الصفقات المنتقاة تبياناالدخل الحالية، و كذلك ال
  :التالية
ü تحديد النقدية المتولدة من العمليات 

ü تحديد النقدية المتولدة من العمليات أو المستخدمة في األنشطة االستثمارية والتمويلية 
ü  في النقدية خالل الفترة) الزيادة أو التخفيض(تحديد التغير 

ü دية مع أرصدة النقدية في بداية و نهاية الفترةتسوية التغير في النق 
 

و الشكل التالي خاص بجدول تدفقات الخزينة الذي يجب على الوحدة أن تنجزه، قصد 
 )3الملحق رقم  (.تقديم معلومات مالية تلبي التنظيم المحاسبي المالي الجديد

  قــــــائمة تغيرات األموال الخاصة . 5
بينما . ضمن الملحق جدول يبين تطور األموال الخاصة معظم المؤسسات كانت تقدم   

تم يالقوائم المالية،  ضمنجعل من هذه الوثيقة وحدة مستقلة  )86الفقرة  IAS 1(المعيار
تحليل التغيرات المنجزة على كل العناصر المكونة لألموال الخاصة خالل  امن خالله

 .الفترة

ت الواجب إدراجها و المتعلقة بالحركات المعلوما قدمتتغيرات األموال الخاصة  قائمة 
  :المرتبطة ب

  .النتيجة الصافية الفترة  - 
  .كل عناصر النواتج و األعباء، األرباح و الخسائر المسجلة ضمن األموال الخاصة  - 
 .تأثير تغيرات الطرق و تصحيح األخطاء على كل عنصر من األموال الخاصة  - 
 مجموع العناصر السابقةالنتيجة اإلجمالية للفترة و التي تناسب    - 

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

(46)  Pascal Barneto (2004) : Normes IAS / IFRS, Application Aux Etats Financiers. Edition 
DUNOD.p.199.  
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 العمليات الخاصة بزيادة و نقصان األموال الخاصة  - 

 )47( .توزيع النتيجة و المخصصات المقررة خالل الفترة -    

 األهداف األساسية من المعلومات المتعلقة بتغيرات األموال الخاصة 1.5
ü طة المؤسسة خالل الفترةتحديد مجموع النتائج الناتجة عن أنش.  
ü تارخي اإلغالق والذي يبين بصفة عامة هذه النتيجة تغير األموال الخاصة بين. 
ü     تغيرات األموال الخاصة غير المرتبطة بالنتيجة، و المتمثلة في التعاقدات مع المساهمين 

. 

  :و هي
 :مال االجتماعي المحررال تغييرات رأس  - 

  ي عن إصدار السهمزيادة الرأسمال النقدي المتتال •
  تحويل االلتزامات ألسهم •

 عالوات اإلصدار، اإلدماج و المساهمات -
أو عن تحويل  ،مال النقديال عالوات اإلصدار الناتجة عن زيادة رأس  •

  .االلتزامات
بان تكاليف التعاقد الخاصة باألموال  يبين )37الفقرة  IAS 32 المعيار(المعيار  •

ال الخاصة إذا كانت هذه المصروفات مرتبطة الخاصة، يجب إنقاصها من األمو
هذه المصروفات . مباشرة بالتعاقد و إذا كان باإلمكان تفاديها بدون هذا التعاقد

  .تحمل لعالوة اإلصدار،  بينما تكاليف التعاقد تحمل على األموال الخاصة
د و الشكل التالي خاص بقائمة األموال الخاصة الذي يجب على الوحدة أن تنجزه قص

 )4الملحق رقم  (.تقديم معلومات مالية تلبي التنظيم المحاسبي المالي الجديد

  ملـــــــحق القوائم المالية. 6
فهو يسمح بفهم ملحق القوائم المالية يحتوي على معلومات أساسية ذات داللة،    

ة ، و كذا الطرائق المحاسبيالقوائم المالية معايير التقييم المستعملة من اجل إعداد
، و يقدم بطريقة منظمة النوعية المستعملة الضرورية لفهم و قراءة القوائم المالية

  .تمكن من إجراء المقارنة مع الفترات السابقة
..................................................................................................................................................................................... 

 )47 (  -Catherine Maillet, Anne Le Manh (2006) : NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES 
IAS / IFRS, Edition BERTI.p.117 
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  محتوى ملحق القوائم المالية 1.6
مدى ( ائم المالية القواعد و الطرق المحاسبية المعتمدة لمسك المحاسبة و تحضير القو §

  ) يجب أن يشرح ويبرر نقص و أي ،مطابقتها للمعايير
قائمة الدخل، جدول تدفقات الخزينة،  الميزانية، المعلومات اإلضافية الضرورية لفهم  §

  .و جدول تغيرات األموال الخاصة
المعلومات التي تخص الوحدات في حالة الشراكة، المؤسسات المختلطة، المؤسسات   §

 ،طبيعة العالقات: التعاقدات التي تمت مع الوحدات أو مسيريها و كل. روعهااألم و ف
 .حجم و قيمة التعاقد، سياسة تحديد األسعار المتعلقة بالتعاقدات ،أنواع التعاقد

المعلومات ذات الصبغة العامة أو المتعلقة ببعض العمليات الخاصة وذلك للحصول   §
 .على الصورة الصادقة

 :الملحق اسيان يسمحان بتحديد المعلومات الواجب إظهارها فييوجد عامالن أس  

  عنصر مالئمة المعلومة*         
  أهمتها النسبية*         
تؤثر على أحكام  ،وعليه فالملحق يجب أن يحتوي فقط على معلومات ذات داللة 

  .الوضعية المالية و نتيجة المؤسسة ة،مستعملي القوائم فيما يخص الذمة المالي

  تغيير الطرائق و األحداث الالحقة لتاريخ اإلغالق  2.6
في حالة التغيير في طريقة التقديم  فانه ) IAS 08(المعيارحسب  :تغيير الطرائق و األخطاء §

لظهور معيار جديد، أو التغيرات  ( و الترتيب في القوائم المالية، نتيجة تغيير الطرائق
حداث التي تؤثر في الوضعية و األداء المالي التي تؤدي إلى تقديم جيد للتعاقدات أو األ

الناجمة عن التطبيق الخاطئ للقواعد المحاسبية، أو النسيان (أو حدوث أخطاء  )للوحدة 
و في كل حالة تكون فيها المعلومة ذات أهمية، البد أن يقدم لها  ،)أو الحسابات الخاطئة

ديالت ـطأ، والتعـيعة الخباب هذا التغيير في الطريقة و طبـشرح في الملحق عن أس
التي حصلت في الفترة  لكو التصحيحات التي أنجزت خالل الفترات السابقة و كذا

مثل تغيير طريقة حساب . مقارنتها و معلومةالالحالية، بطريقة تمكن الحصول على 
 )48( .البد من تقديم المبررات لذلك و تأثير ذلك على النتيجة  ،تالكهاال
.......................................................................................................................................................................................  
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(48 )PASCAL BARNETO (2006) : NORMES IAS / IFRS, APPLICATION AUX ETATS FINANCIERS, EDITION 
DUNOD. P.66. 

ال تغير  قفالإذا كانت األحداث الناتجة بعد تاريخ اإل: قفالاألحداث الالحقة لتاريخ اإل §
 .ال تجرى قيود تسوية قفالفي حالة األصول و الخصوم للفترة السابقة لإل

في الحالة العكسية لما يكون لألحداث أهمية و يكون لعملية نسيانها تأثير على القرارات   
حق من حيث نوع الحدث ـلية، فال بد من التطرق لها في الملاـلمستخدمي القوائم الم
)49(.و تقدير التأثير المالي

.  
     

  :هناك نوعين من األحداث الالحقة وهما)  IAS 10(و حسب المعيار
األحداث التي تولد أدلة إضافية فيما يتصل  بالظروف التي وقعت في تاريخ   §

لقوائم المالية، مما يستوجب إجراء الميزانية و تؤثر على التقديرات عند إعداد ا
تسويات للقوائم المالية، مثل الخسارة المحققة نتيجة إفالس زبون مشكوك في 
تحصيله في تاريخ الحق إلعداد الميزانية، األمر الذي يتطلب إجراء تسوية للقوائم 

  .المالية قبل إصدارها
ي تــاريخ األحداث التي توفر أدلة فيما يتعلق بظروف لم تكن موجودة ف  §

الميزانية، و لكن حدثت بعد ذلك التاريخ، هنا ال تجرى تسوية للقوائم المالية، مثل 
الخسارة المحققة لزبون مشكوك في تحصيله أو حريق أو فيضان حدث في تاريخ 
الحق إلعداد الميزانية، ولم يكن لها إثبات على الظروف التي وقعت في تاريخ 

 يتطلب إجراء تسوية للقوائم المالية قبل إصدارها، إعداد الميزانية، األمر الذي ال
  .لكن اإلفصاح عنه يكون مقبوال

 )5الملحق رقم (.و األشكال التالية تبين المعلومات التي تحتويها هذه المالحق   

     

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................  
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(48 )PASCAL BARNETO (2006) : NORMES IAS / IFRS, APPLICATION AUX ETATS FINANCIERS, EDITION 
DUNOD. P.66. 

 

  تــــبويب الحــــــسابات: المبحث الثاني
  :المحاســــــبةتنظــــــــيم . 1     

النظام المحاسبي المالي لم يأتي بمبادئ و طرائق محاسبية جديدة، و إنما بمنهجية    
تجعل المحاسبة أكثر تنظيما عما كانت عليه في الماضي، و كذا تشغيل النظام 

  .المحاسبي بطريقة فعالة، حتى يمكن إنتاج قوائم مالية وفق معايير المحاسبة الدولية

  فعالةالرقابة المحكم و التنظيم المحاسبة مبنية على المصداقية . 1.1           
لتحقيق األهداف المرجوة من المحاسبة و التي تم التطرق إليها سالفا، و في       

: الشفافيةو  المصداقيةو  الدقةإطار احترام مبدأ الحذر البد أن تلبي المحاسبة التزام 
 تبليغ المعلومة، وكذا م القوائميتقدوعند ، الرقابة، و عند إجراء المسكأثناء 

  .المعالجة
و عملية التقريب في الوثائق التي تشكل  ةكما يجب اإلشارة إلى العملة المستعمل     

  .القوائم المالية
فالمؤسسة تحدد تحت مسؤوليتها اإلجراءات الضرورية التي تجعل موقع التنفيذ       

  . قابة الداخلية و الخارجيةلنظام محاسبي يسمح لها من إجراء الر
كذلك من اجل ضمان فهم و مراقبة نظام معالجة المعلومة المحاسبية ال بد من       

  .وجود نظام توثيق فعال يصف اإلجراءات و التنظيم المحاسبي 
فأصول و خصوم الوحدة يجب أن يخضعوا مرة على األقل سنويا لعملية الجرد      

  .انطالقا من الرقابة المادية و اإلحصائية للوثائق الثبوتيةالعيني و الكمي و القيمي، 

  :في التسجيالت تراتغييالمصداقية المحاسبة تتطلب منع . 2.1           
طبعا القيود المحاسبية تتم وفق طريقة القيد المزدوج، وأي تسجيل محاسبي يبين     

الوثيقة أصل و محتوى و تحميل كل معلومة، كما يحتوي أيضا على مرجع 
  .التبريرية التي تسنده

فكل القيود المحاسبية يجب أن تسند بالوثائق المبررة، التي تتطلب تنظيما يمكن    
هذه اإلجراءات طبعا .الرجوع إليها بكل سهولة، و ربطها بالقيد المحاسبي المناسب
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 تجعل القيود المحاسبية في منأى عن أي تغيير في محتواها، كما أن تثبيت التسلسل
  .التاريخي يضمن عدم مس التسجيالت المحاسبية

  
  الــــــــدفاتر المحاسبية. 3.1          

مما الشك فيه أن حجر الزاوية في تطبيق أي نظام محاسبي من خالل تطبيق      
األحداث االقتصادية و المعامالت اثبات و التسجيل مراحل الدورة المحاسبية هو عملية

حاسبية من واقع المستندات المحاسبية التي تشكل المصدر الدفاتر الم يالمالية ف
األساسي للبيانات كمدخالت، تليها عملية التسجيل و التبويب كعملية تشغيل لتلك 

  .البيانات
  :فكل وحدة مطالبة بمسك دفتر اليومية، دفتر األستاذ و دفتر للجرد حيث أن    
صول، الخصوم، األموال يسجل فيه الحركات التي تتم على األ دفتر اليومية -

الخاصة،األعباء و نواتج الوحدة و ذلك بتجميع مجاميع العمليات المسجلة على األقل 
    )من القانون التجاري 2من القسم   9المادة  .(مرة في كل شهر

، حيث يعتبر هذا اإلجراء دفتر األستاذالتسجيالت في دفتر اليومية يتم ترحيلها إلى  -
  .خيص و التبويبجزءا من عملية التل

  .يسجل فيه كل البيانات التي تخص حسابات القوائم المالية لكل فترة دفتر الجرد - 
و عليه فان اليومية و دفتر األستاذ سيتم تجزئتهم إلى يوميات مساعدة و دفاتر األستاذ     

  .المساعدة حسب احتياجات الوحدة
في هذه الحالة  وعالم اآللي، و المحاسبة يمكن مسكها يدويا، أو بواسطة نظام اإل  

  :األخيرة البد
من تلبية متطلبات األمان و المصداقية الالزمة فيما يخض حفظ المعطيات ووجود  §

  .سبيل للمراجعة
أن يتم استرجاع كل المعلومات التي دخلت في نظام المعالجة على أوراق بشرط  §

  .أن تكون مفهومة
المالية وفق قواعد تشريعها الوطني غير  بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بنشر قوائمها  

  )50(. ملزمين بإعداد دفتر الجرد جراء عملية النشر

..................................................................................................................................  
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(  )50  Jean François des Robert، François Méchin، Hervé Puteaux )2004 (  : Normes IFRS et   PME، 
Edition DUNOD 2002.p 146 

  
  اإلثبات و االحتفاظ بالوثائق المحاسبية. 4.1          

الوثائق الثبوتية للعمليات المحاسبية تؤرخ و تعد على أوراق تكون كركيزة تمكن من    
ات التي تكون من نفس الطبيعة، و تتحقق فالعملي.االحتفاظ و الرجوع إليها وقت الحاجة

  .في نفس الموقع خالل نفس اليوم يمكن تجميعها في نفس الوثيقة الثبوتية
الموجودة لدى الوحدة يحتفظ بها لمدة يحددها التشريع  قالدفاتر المحاسبية و الوثائ

  . الوطني
  الحــــسابات مدونة. 2      

  يقوم عليها مخطط الحساباتالمبادئ و األسس التي . 1.2           
كل مؤسسة مطالبة بإعداد على األقل مخطط للحســـابات يتناسب مع هيكلتها،   

  .و نشاطها، و احتياجاتها فيما يخص المعلومات التي تتطلبها عملية التسيير
هذه . والحساب هو اصغر وحدة تعتمد للتصنيف و تسجيل العمليات المحاسبية

و كل مجموعة مجزأة . مجموعة ىات متجانسة تدعالحسابات تجمع حسب تصنيف
  . إلى حسابات معرفة بأرقام برقمين و أكثر

  اإلطار المحاسبي اإلجباري. 2.2             
نشاطها أو حجمها مطالبة بتطبيق اإلطار المحاسبي كل المؤسسات مهما كان     

الحسابات الفرعية  الذي يبين قائمة الحسابات الرئيسية لكل مجموعة، مع إمكانية فتح
  .الضرورية التي تلبي احتياجاتهم

العمليات المرتبطة بالميزانية وزعت إلى خمسة مجموعات للحسابات تسمى 
  .بحسابات الميزانية

  حسابات رؤوس األموال:  1المجموعة  -
 ما يماثلهااالحتياطات و و مال رأس 10 §

  .، أو أموال االستغاللةوال المخصصماألأو  الشركة مال رأسالصادر  مال رأس 101           
    الشركةمال  رأسبمرتبطة العالوات ال 103
      رق التقييماف 104
  دة التقييماعإرق اف 105
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  ) المقننةعادية ، ال،  األساسيةقانونية ، ال( حتياطات اال 106
  المعادلةفرق  107
  حساب المستغل 108
  المطلوبغير  المكتتب مال  رأس 109

 جديد الترحيل من 11 §

 السنة الماليةنتيجة  12 §

 خارج دورة االستغالل –مؤجلة المنتوجات و األعباء ال 13 §

  إعانات التجهيز 131
  الستثمار أخرى ل إعانات 132
  األصول على ضرائب المؤجلةال133
  الخصومعلى  ضرائب المؤجلةال 134
  وأعباء مؤجلة  منتوجات أخرى 138

 متاح 14 §

 جاريةالغير  الخصوم –عباء نات لألمؤوال 15 §

  ماثلةو االلتزامات الم نات للمعاشاتمؤوال 153     
  لضرائبنات لمؤوال 155
  )االمتياز(تجديد التثبيتات نات لمؤوال 156
  جاريةالالخصوم غير –خرى لألعباء نات األمؤوال 158

 ماثلةو الديون الم االقتراضات 16 §

  ةيساهمالتسندات ال161     
  االقتراضات السندية القابلة للتحويل  162
  خرىاالقتراضات السندية األ 163
  القرضمؤسسات لدى  االقتراضات 164
  المقبوضةكفاالت الو  الودائع 165
  التمويل - اإليجارعقد المترتبة على ديون ال 167
  مماثلةأخرى و ديون  اقتراضات 168
  السنداتتسديد  اتعالو 169

 اهماتالديون المرتبطة بالمس 17 §

  عمرتبطة بمساهمات المجمالديون ال 171                       
   عمرتبطة بمساهمات خارج المجمالديون ال 172
  مساهمة في شكل  مرتبطة بشركاتالديون ال 173
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  مرتبطة بمساهماتالخرى األديون ال178
  

 مساهمةو الشركات في شكل المؤسسات االرتباط الخاصة بحسابات  18 §

  المؤسساتبين  االرتباطحسابات  181
 مساهمةفي شكل  بين شركات  االرتباطحسابات  188

 متاح 19 §

 حسابات التثبيتات:  2المجموعة  -

 معنويةالتثبيتات ال 20 §

  التنمية القابلة للتثبيتمصروفات  203          
  شابههاو  المعلوماتيةبرمجيات   204
       عالماترخص و الو البراءات و ال المماثلةحقوق الو  اتاالمتياز 205
 GOODWILL -رق االقتناءاف 207

  خرىاأل معنويةالتثبيتات ال 208
 

 العينيةتثبيتات ال 21 §

  أراضي 211
  و تهيئة األراضي عمليات ترتيب 212
  البناءات 213
  صناعيةالدوات األمعدات والتقنية، المنشات ال 215
  خرىالعينية األتثبيتات ال 218

 ازمتيفي شكل اتثبيتات ال 22 §

  هاامتيازالممنوح أراضي  221
  هاامتيازالممنوح ضي او تهيئة األر عمليات ترتيب 222
  هاامتيازالممنوح  البناءات  223
  هاامتيازالممنوح تقنية ال) تركيباتال( المنشات  225
  هاامتيازالممنوح خرى العينية األتثبيتات ال 228
  االمتياز حقوق مانح 229

 االجاري انجازهتثبيتات ال 23 §

  العينية الجاري انجازهاتثبيتات ال232
  الجاري انجازهامعنوية التثبيتات ال 237
  بالتثبيتاتمدفوعة على طلبيات التثبيتات و الحسابات ال 238
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 متاح 24 §

 متاح 25 §

 مساهماتحسابات دائنة ملحقة بمساهمات و  26 §

  المنتسبة سندات الفروع 261
  خرىاألمساهمة السندات  262
  )كةارشالممؤسسات ال( بالمعادلة ةومهمة المقمساالسندات  265
  عبمساهمات المجم الحسابات الدائنة الملحقة  266
  عالمجمخارج بمساهمات الحسابات الدائنة الملحقة  267
  مساهمة في حالة  بشركات الحسابات الدائنة الملحقة  268
  ددةعن سندات مساهمة غير مس عمليات الدفع الباقية الواجب القيام بها 269

 أخرى تثبيتات مالية 27 §

  الحافظةلنشاط  المثبتة التابعةسندات الغير األخرى مثبتة السندات ال 271
  )السندات و القسائم(  الدين  الدائن لتي تمثلالسندات ا 272
  الحافظةلنشاط  المثبتة التابعةسندات ال 273
  التمويل -إيجار على عقد  القروض و الحسابات الدائنة المترتبة 274
  كفاالت مدفوعةالو الودائع 275
  مثبتةالحسابات الدائنة األخرى ال 276
  مسددةسندات المثبتة غير ما بقي من عمليات الدفع الواجب القيام به عن ال 279

 اهتالك التثبيتات 28 §

  اهتالك التثبيتات المعنوية 280
  و التنمية القابلة للتثبيت  اهتالك  مصاريف البحث 2803
  ما شابههاو  المعلوماتيةمجيات اهتالك بر 2804
  عالمات و الرخص و البراءات وال المماثلةحقوق الوزات اهتالك االمتيا 2805

  GOODWILL -رق االقتناءااهتالك ف 2807                   
  األخرى معنويةالتثبيتات الاهتالك   2808

  العينيةتثبيتات الاهتالك  281
  ألراضيا أعمال ترتيب و تهيئةاهتالك  2812
  البناءاتاهتالك  2813
  التقنية المنشآتاهتالك  2815
  األخرى العينيةاهتالك التثبيتات  2818

  اهتالك التثبيتات موضع االمتياز 282
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 التثبيتات عنخسائر القيمة  29 §

  التثبيتات المعنوية عنخسائر القيمة  290
  تلتثبيعن مصاريف البحث و التنمية القابلة لخسائر القيمة  2903
  ما شابههاو  المعلوماتيةبرمجيات  عنخسائر القيمة  2904
  و الرخص  براءاتالمماثلة والحقوق الو االمتيازات عنخسائر القيمة  2905

     عالماتو ال        
  الشراءرق اف عنخسائر القيمة  2907 

  التثبيتات المعنوية األخرى عنخسائر القيمة  2908
  العينيةالتثبيتات  عنخسائر القيمة  291

  األراضي يئةو تهعن أعمال و ترتيب خسائر القيمة  2912
  البناءات عنخسائر القيمة  2913
  عن المنشآت التقنية خسائر القيمة 2915
  عن التثبيتات العينية األخرىخسائر القيمة  2918

  عن  التثبيتات الموضوعة موضع االمتيازخسائر القيمة  292
  الجاري انجازهاعن التثبيتات خسائر القيمة  293
  بالمساهمات ةعن المساهمات والعمليات الدائنة المرتبطخسائر القيمة  296
  عن السندات األخرى المثبتةخسائر القيمة  297
  عن األصول المالية األخرى المثبتةخسائر القيمة  298

 ت و المنتوجات قيد التنفيذحسابات المخزونا: 3المجموعة  -

 المخزنة البضائع 30 §

 اد األولية و اللوازمالمو31 §

 تموينات أخرى 32 §

  المواد القابلة لالستهالك 321
  اللوازم القابلة لالستهالك 322
  التغليفات 326

 سلع قيد اإلنتاج 33 §

  المنتجات الجاري انجازها 331
 األشغال الجاري انجازها 335

 قيد اإلنتاج خدمات 34 §
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  الدراسات الجاري انجازها 341
  ذهاالخدمات الجاري تنفي 345
  

 ات المنتجاتمخزون 35 §

  المنتجات الوسيطة 351
  المنتجات المصنعة 355
 )السقطات –النفايات (المنتجات المتبقية أو المواد المسترجعة  358

 المخزونات المتأتية من التثبيتات 36 §

 )التي هي في الطريق،في المستودع، أو في اإليداع(المخزونات في الخارج 37 §

 المشتريات المخزنة 38 §

  البضائع المخزنة 380        
  المواد االولية و اللوازم المخزنة 381        
 التموينات األخرى المخزنة382        

 عن المخزونات و المنتوجات قيد التنفيذخسائر القيمة  39 §

  عن مخزون البضائعخسائر القيمة  390
  عن المواد االولية و التوريداتخسائر القيمة  391
  عن التموينات األخرىمة خسائر القي 392
  عن إنتاج السلع الجاري انجازهاخسائر القيمة  393
  عن إنتاج الخدمات الجاري انجازهاخسائر القيمة  394
  عن المخزونات من المنتجاتخسائر القيمة  395
 عن المخزونات الخارجيةخسائر قيمة  397

 حســــــــابات الغير: 4المجموعة  -

 لحقةالمالموردون و الحسابات  40 §

  ات و الخدماتموردو المخزون 401     
  أوراق الدفع -الموردون 403
  موردو التثبيتات 404
  تثبيتات السندات الواجب دفعهاموردو  405
  الفواتير التي لم تصل إلى صاحبهاموردو  408
  موردون مدينون تسبيقات ومبالغ مدفوعة، تخفيضات ستكتسب،حقوق أخرى 409

 ملحقةات الالـزبائن و الحساب 41 §

  الزبائن 411
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  الزبائن، أوراق القبض 413
  الزبائن المشكوك فيهم 416
  الحسابات الدائنة عن أشغال أو خدمات جاري انجازها 417
  فواتير لم تحرر بعد –الزبائن  418
 تسبيقات مستلمة ،تخفيضات ستمنح  –الزبائن الدائنون  419

  
 المستخدمون و الحسابات الماحقة 42 §

  أجور مستحقة دمون ،المستخ 421
  أموال الخدمات االجتماعية 422
  المستخدمين في النتيجةمساهمة  423
  المدفوعات على الحساب الممنوحة، تسبيقات و المستخدمون  425
  الودائع المستلمة –المستخدمون  426
  اعتراضات على األجور –المستخدمون  427
  ت المطلوب استالمهااألعباء الواجب دفعها و المنتوجا - المستخدمون 428

 لحقةهيئات اجتماعية و الحسابات الم 43 §

  الضمان االجتماعي 431
  هيئات اجتماعية أخرى 432
  هيئات اجتماعية، أعباء للدفع و نواتج لالستالم 438

 لحقةالدولة، الهيئات العامة، هيئات عالمية و الحسابات الم 44 §

  لوب استالمهامطإعانات ‘ الدولة و الجماعات المحلية األخرى 441
  قابلة للتحصيل من أطراف أخرىالدولة، ضرائب و رسوم  442
  العموميةعمليات خاصة مع الدولة والجماعات  443
  الدولة، ضرائب على النتائج 444
  الدولة، الرسم على رقم األعمال 445
  دوليةهيئات  446
  تسديدات مماثلةضرائب أخرى، رسوم و  447
  )باستثناء الضرائب(نواتج لالستالم الدولة ، أعباء للدفع و  448

 الشركاءع والمجم 45 §

  ععمليات المجم  451
  حسابات جارية  - الشركاء  455
  عن الرأس المالعمليات  –الشركاء   456
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  الواجب دفعهاالشركاء ، حصص   457
  باالشتراك معا أو في تجمعالشركاء، عمليات منجزة  458

 مدينون آخرون و ديون آخرون 46 §

  ن التثبيتاتالتنازل ع بات دائنة عن عملياتحسا 462
  الديون عن عمليات اقتناء قيم منقولة توظيفية ، و أدوات مالية مختلفة 464
  الحسابات الدائنة عن عمليات التنازل عن قيم منقولة توظيفية و أدوات مالية مشتقة 465
  حسابات أخرى مدينة أو دائنة 467
  المطلوب استالمها أعباء أخرى للدفع و نواتج أخرى 468

 انتظاريةحسابات انتقالية أو  47 §

 أعباء و نواتج مقيدة سلفا و مؤونات 48 §

  الخصوم الجارية –مؤونات  481
  أعباء مالحظة سلفا 486
  نواتج مالحظة سلفا 487

 عن حسابات الغيرخسائر القيمة  49 §

  ن حسابات الزبائنخسائر القيمة ع 491
  مع و عن الشركاءن حسابات المجخسائر القيمة ع 495
  حسابات المدينين اآلخرينالقيمة عن خسائر  496
 للغير خرىأحسابات  نخسائر القيمة ع 498

 ماليةالحسابات ال: 5المجموعة  -

 للتوظيف المنقولةقيم ال 50 §

  في المؤسسات المرتبطة صالحص 501
    خاصةالسهم األ 502
  الملكية المخولة حقا فيسندات الخرى أو األسهم األ 503
  قصيرة األجلالسندات ، قسائم الخزينة و قسائم الصندوق ال 506
  الحسابات الدائنة المماثلةوالمنقولة األخرى قيم للتوظيف  508
  عن قيم التوظيف المنقولة غير المسددة القيام بهاالباقي  التسديدات 509

 ما يماثلهامالية والمؤسسات و الك، والبن 51 §

    قيم للتحصيل 511
  ابات جاريةبنوك حس 512
  و المؤسسات العمومية موميةالخزينة الع 515
  خرىاألمالية الهيأت ال 517
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  المنتظرةفوائد ال 518
 جاريةالبنكية المساهمات ال 519

 مشتقةالمالية األدوات ال 52 §

 الصندوق 53 §

 تمادات االعو  وكاالت التسبيقات 54 §

  وكاالت التسبيقات 541
  االعتمادات 542

 يةداخلالتحويالت ال 58 §

  تحويالت األموال 581
  تحويالت داخلية أخرى 588

 خسائر القيمة على األصول المالية الجارية 59 §

  خسائر في القيمة على القيم الموجودة في البنك و المؤسسات المالية 591
 القيم المودعة في البنوك و المؤسسات المالية عنخسائر القيمة  594

  حسابات األعباء: 6المجموعة  -
 مستهلكةالتريات مشال 60 §

  مشتريات البضائع المباعة 600
  ولية األمواد ال 601
  خرىاألتموينات ال  602
  اتتغيرات المخزون 603
  ؤداةمشتريات الدراسات و الخدمات الم 604
  التجهيزات و اإلشغال ومعدات المشتريات   605
  التوريداتلمواد و من ا مخزنةالمشتريات غير ال 607
  التابعةالشراء  اربفمص  608
  المشترياتالت والحسومات المتحصل عليها عن تنزيالتخفيضات و ال 609

 خارجيةالخدمات ال 61 §

  العام التقاول 611
  يجاراتاإل 613
  و أعباء الملكية المشتركةيجارية االعباء األ  614
   و التصليحات والرعاية صيانةال 615
  التأمينات أقساط  616
  بحاثاألدراسات و ال 617
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  المستجداتوثيق و الت 618
  الت والحسومات المتحصل عليها عن خدمات خارجيةتنزيالتخفيضات و ال 619

 خرىاألخارجية الخدمات ال 62 §

  المؤسسة العمال الخارجية عن  621
  أجور الوسطاء و األتعاب 622
  العموميةعالقات و النشر، اإلشهار و ال 623
  للمستخدميننقل السلع و النقل الجماعي   624
  ستقباالتاالمهمات و التنقالت و ال 625
   االتصاالت السلكية و الالسلكيةالبريد و  مصاريف 626
  ما شابههاو  المصرفيةالخدمات  627
  المستجداتشتراكات و اال 628
  الخدمات الخارجية الت والحسومات المتحصل عليها عن تنزيالتخفيضات و ال 629
  األخرى     

 المستخدمينأعباء  63 §

  المستخدمينأجور  631
  أجور المستغل الفردي 634
  االجتماعية تلهيئاالمدفوعة ل شتراكات اال  635
  جتماعية للمستغل الفردياالعباء األ  636
  خرىاألجتماعية االعباء األ 637
 األخرى المستخدمينأعباء  638

 المماثلةمدفوعات الرسوم وو ال ضرائبال64 §

  على األجور ماثلةالرسوم و المدفوعات المو الضرائب 641
  رقم األعمال عنالضرائب و الرسوم غير مسترجعة  642
  )النتائج عنباستثناء الضرائب ( خرى األرسوم الضرائب و ال 645

 خرىالعملياتية األأعباء  65 §

  و الرخص و برامج المعلوماتية براءات ات و الاالمتيازاالتاوي المترتبة عن  651
  المماثلةقيم الحقوق وو ال     
  غير ماليةمثبتة خروج أصول  واقص القيم عنن 652
  لحضور أتعاب  653
  للتحصيلغير قابلة عن حسابات دائنة خسائر  654
  العمليات المنجزة مشتركة  عن النتائج قسط  655
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  التبرعاتهبات و و العانات ممنوحة، و اإلالغرامات و العقوبات،  656
  أعباء استثنائية للتسيير الجاري 657
   خرى للتسيير الجاريأعباء أ 658

 ماليةاألعباء ال 66 §

  أعباء الفوائد 661
  المرتبطة بالمساهمات عن الحسابات الدائنةخسائر ال 664
   نواقص القيمة –صول مالية عن  أرق التقييم اف 665
  خسائر الصرف 666
  تنازل األصول المالية ىخسائر صافية عل 667
  خرىاألمالية العباء األ 668

 عباءاأل -  العادية  غير عناصر ال 67 §

 مخصصات االهتالكات ، المؤونات و خسائر القيمة 68 §

  األصول الغير جارية -نات  و خسائر القيمةوالمؤ ومخصصات االهتالكات  681
  نات  و خسائر القيمة السلع موضع االمتيازوالمؤ ومخصصات االهتالكات  682
  األصول الجارية –نات  و خسائر القيمة والمؤ ومخصصات االهتالكات  685
  العناصر المالية –المؤونات  و خسائر القيمة  ومخصصات االهتالكات  686

 ما يماثلهاالنتائج و  عنضرائب  69 §

  األصول عنضرائب مؤجلة  692
  الخصوم عنضرائب مؤجلة  693
  العادية األنشطةعلى نتائج  المبنيةاألرباح  عنضرائب  695
  النتائج عنخرى األضرائب ال 698

 المنتوجاتحسابات : 7مجموعة ال -

 ملحقةالمنتوجات الو مقدمةال تخدماالالمنتجات المصنعة،  و بضائعمن المبيعات ال  70 §

  بضائعت من المبيعاال 700
  المصنعة جات التامةوالمنت من مبيعات 701
  جات الوسيطةوالمنت من مبيعاتال 702
  المتبقية من المنتوجات مبيعات ال 703
    لاألشغا مبيعات 704
  الدراسات مبيعات 705
  تقديم الخدمات األخرى 706
  منتوجات األنشطة الملحقة 708
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  التخفيضات و التنزيالت و الحسومات الممنوحة 709
 

 اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون 72 §

  ات الجاريةمخزونال تغير 723
  المنتجات ات منمخزونال  تغير 724

 المثبتنتاج اإل 73 §

  بت لألصول المعنوية مثالنتاج اإل 731
   العينيةمثبت لألصول النتاج اإل 732

 إعانات االستغالل 74 §

  التوازن ةإعان 741
 إعانات االستغالل األخرى 748

 أخرى المنتوجات العملياتية 75 §

  المماثلةقيم الوات، التراخيص، برامج المعلوماتية براء، الاالتاوي عن االمتياز 751   
استثمار مادي ( خروج األصول المثبتة غير المالية  نع فوائض القيمة الناتجة 752

  )أو معنوي، سندات المساهمة
  أتعاب الحضور و أتعاب اإلداريين أو المسير 753
  السنة الماليةلنتيجة  المحولةإعانات االستثمار  أقساط 754
  المشتركة عن العمليات التي تمت بصورةالنتيجة  قسط  755
  مهتلكةالدائنة ال عن الحساباتالمدخوالت  756
  )تعويضات التامين المستلمة: مثل( عمليات التسيير ىاالستثنائية عل المنتوجات 757
نواتج العقارات الغير المحولة : مثل(  المنتوجات األخرى للتسيير الجاري 758

  ..)للنشاطات المهنية، تعويضات الغرامات، إكراميات
 ماليةالمنتوجات ال 76 §

  تالمساهما منتوجات 761
  األصول المالية عائدات 762
  عائدات الحسابات الدائنة 763
  فوائض القيمة –األصول المالية عن  تقييم الرق اف 765
  الصرفأرباح  766
  أصول ماليةعن  تنازلعن عمليات الرباح صافية األ 767
    خرىاألمالية المنتوجات ال 768

 المنتجات  - غير العادية عناصر ال 77 §
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 ائر القيمة و المؤوناتمن خس االسترجاع 78 §

  األصول غير جارية –مؤونات الو  ةاسترجاعات االستغالل عن خسائر القيم 781
  األصول جارية –مؤونات الو  ةاسترجاعات االستغالل عن خسائر القيم 785
 خسائر القيمة و المؤونات عنمالية السترجاعات اال 786

ار المحاسبي، و لكن ترك مجال ال تستعمل على مستوى اإلط 9و  8بالنسبة للمجموعة 
للحرية في استعمالهم بالنسبة للوحدات من اجل متابعة محاسبة االستغالل، و التزاماتهم 

لبعض العمليات االستثنائية التي ليس لها مكان ضمن  والمالية خارج الميزانية، أ
  .7إلى  1حسابات المجموعات من 
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  ة الفصل الثانيخالص                  
خصص هذا الفصل للتعرف عما جاء في النظام المحاسبي المالي فيما يخص القوائم       

المالية، التي تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، و التي تعتبر من الوسائل األساسية في 
ما كان فبعد . االتصال باألطراف المهتمة بأنشطة الوحدة، و بالتدقيق فيما ستحققه من نتائج

مجموع القوائم في النظام الحالي سبعة عشرة جدوال، سيصبح بعد تطبيق النظام المحاسبي 
جدول تدفقات  -جدول حسابات النتائج  -للميزانية : المالي خمسة قوائم أساسية فقط و هي 

المحتواة  تو حتى تكون المعلوما. جدول تغـيرات األموال الخاصة و الملحق  -الخزينة 
لقوائم ذات خصائص نوعية يجب أن تأخذ بعين االعتبار التوفيق بين التكلفة و في هذه ا

كما يجب أن تضبط .كبر من تكلفة إعدادهاأالعائد، بحيث يجب أن تكون منفعة المعلومات 
  .مسؤولية مسيري الوحدة أمام المصالح الضريبية إشرافهذه القوائم تحت 

يث الشكل و المحتوى، فتصنف العناصر إلى هناك تغيير من ح للميزانيةبالنسبة        
جاري و أخرى غير جارية، من ناحية أخرى ال تأخذ بعين االعتبار إال العناصر التي 

كانت ستنتج نواتج إذا تدخل في عملية االستغالل، أما العكس فيجب التخلص منها إال 
بة لالستثمارات الممولة كذلك بالنس.مستقبلية، فتسجل بقيمة النواتج المتوقع تحقيقيها مستقبال

  .باإلعانات يجب تسجيلها ضمن االستثمارات بعد استبعاد الرسم على القيمة المضافة
، الذي يمكن المهتمين بالقوائم المالية بقياس جدول حسابات النتائجأما فيما يخص 

الكفاءة االقتصادية للوحدة، و يوفر المعلومات التي من خاللها يمكن التعرف على أماكن 
وجود فرص االستثمار المربحة، و أيضا يمكن الزبائن من تحديد قدرة المؤسسة على تقديم  
السلع و الخدمات المطلوبة، دون نسيان أهميته بالنسبة للحكومة فيما يخص صياغة السياسة 

فهو يوفر المعلومات الخاصة  تدفقات الخزينةجدول أما . الضريبية واالقتصادية
ت النقدية للمؤسسة خالل الفترة، و كذا دورها في التنبؤ بالتدفقات بالمتحصالت و المدفوعا

جدول تغيرات األموال أما فيما يخص .النقدية المستقبلية التي يمكن توفيرها لسداد الديون
، فمن خالله يتم تحليل الحركات المنجزة على كل العناصر المكونة لألموال الخاصة

التي  لملحق القوائم الماليةر من هذا الفصل خصص الجزء األخي االخاصة خالل الفترة، أم
 .تعتبر ضرورية لفهم العمليات التي تظهر في القوائم السابقة



 75

تكون لها مصداقية و منع  ىإبراز أهمية تنظيم المحاسبة حتتم في هذا الفصل كذلك    
 حيث كونها نكما تم توضيح أهمية مسك الدفاتر المحاسبية م. التغييرات في السجالت

تمثل حجر الزاوية في تطبيق أي نظام محاسبي، من خالل تطبيق مراحل الدورة 
الدفاتر  ياألحداث االقتصادية والمعامالت المالية فاثبات و التسجيل المحاسبية التي تتطلب

المحاسبية، من واقع المستندات المحاسبية التي تشكل المصدر األساسي للبيانات 
  . ل و التبويب كعملية تشغيل لتلك البياناتكمدخالت،  تليها عملية التسجي

و تم التطرق إلى مدونة الحسابات كما جاءت في النظام المحاسبي المالي، هذه    
و كل مجموعة مجزأة إلى . مجموعة ىالحسابات تجمع حسب تصنيفات متجانسة تدع

ت حسابات معرفة بأرقام برقمين و أكثر، و كل مؤسسة مطالبة بإعداد مخطط للحسابا
يتناسب مع هيكلتها، و نشاطها، و احتياجاتها فيما يخص المعلومات التي تتطلبها عملية 

 .التسيير
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  تمهيد
بحث علمي، فبدونه ال يمكن اختبار صحة  التقييم من العناصر األساسية في أي       

الفروض و النتائج، و يعتبر التقييم أحد وظــائف المحاسبة األساسية، و نتيجة له 
  )51(سيكون للقوائم المالية أهمية خاصة ومصداقية لمستخدميها، 

  تقييم عناصر األصول 1. 
األصول  يتم تقييمتقدم المؤسسة صورة صادقة عن وضعيتها المالية، البد أن  حتى     

بطريقة جيدة، خاصة أن مشكل العقار يعتبر عقبة هامة في هذا المجال، وعليه سنحاول 
  :توضيح كيفية تقييم العناصر األصول كما يلي

  وغير مادية ةاالستثمارات المادي .11.
  :مما سبق ذكره فان االستثمارات المادية و المعنوية ال تسجل ضمن األصول إال

ستستفيد منه كون المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بهذا األصل  الاحتمفي حالة  - 
  .خلق المنافع ال تظهر بالميزانية ي، يعني أن االستثمارات التي ال تساهم فالوحدة

 ) 52(إذا كانت تكلفة األصل يمكن تقييمه بموضوعية  - 

  :توجد بعض المبادئ لتجميع و فصل االستثمارات المادية
ü الفترة التي بدأت  لكوحدات مستهلكة خال االقيمة الضعيفة يمكن اعتباره العناصر ذات

 .فيها الخدمة، حيث ال تسجل كاستثمارات
ü    قطع الغيار و معدات الصيانة النوعية تسجل ضمن االستثمارات إذا كان استعمالها

 .مرتبط ببعض االستثمارات، والتي تطمح المؤسسة استعمالها ألكثر من فترة
ü ألصل تعالج كعناصر منفصلة إذا كانت لديهم مدد استعمال مختلفة، أو التي مكونات ا

 .تدر منافع اقتصادية حسب نسق مختلف، مثل مكونات الطائرة مثال
ü  بالنسبة لألصول المرتبطة بالمحيط و األمان تعتبر كاستثمارات مادية إذا كانت تسمح

أخرى مقارنة مع ما كانت للوحدة زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية من أصول 
  .ستتحصل عليه لو لم تقتنيها

ü و تسجل بتكلفتها المباشرة المرتبطة و التي تحتوي على ماالستثمارات تقي:  
................................................................................................................................................................................  

  .62. ص.ذات السراسل للطباعة والنشر والتوزيع الكويت، :  نظرية المحاسبة): 1990(عباس مهدي الشيرازي )51(
(52) Jean François des Robert، François Méchin، Hervé Puteaux (2002) : Normes IFRS et   PME، 
Edition DUNOD..p. 37. 
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  كلفة تهيئة الموقعت •
 و الشحن فاألعباء األولية للنقل والل •
 أعباء التنصيب •

 نأتعاب المهنيي  •
 تكاليف هدم أو تجديد الموقع إذا كان ذلك ملزم للوحدة •

المرتبطة باالستثمارات المادية و غير  النفقات الالحقةكما تؤخذ بعين االعتبار       
إذا كان الغرض منها  األعباءمن االستثمارات، فتسجل ض نمادية المسجلة ضمال

الحالة الراهنة لألصل، أو الرفع من كفاءة األصل،  ىاإلصالح و الصيانة للحفاظ عل
  .الذي يستلزم استنفاذ تلك النفقات راألم

إذا كان الغرض زيادة القيمة المحاسبية لألصل ، يعني  االستثماراتو تسجل ضمن     
يد عما كانت عليه في المستوى األول، و بالتالي أن المنافع االقتصادية المتوقعة ستز

    )  I AS 16من  23 الفقرة ( رسملتها

  :و لرسملة التكاليف يجب توافر احد الشروط التالية
  حدوث زيادة في العمر اإلنتاجي لألصل •
 حدوث زيادة في كمية الوحدات التي ينتجها األصل •
 )53(صلحدوث تحسن واضح في نوعية الوحدات التي ينتجها األ •

في  لطبعا هذه االستثمارات ستفقد جزءا من قيمتها نتيجة عامل الزمن و االستعما  
  .، األمر الذي يتطلب تحديد االهتالك ياالستغالل و التطور التكنولوج

األصل القابل لالهتالك على مدة استخدامه  غالتوزيع المنظم لمبل نعبارة ع تالكهفاال   
الهتالك، مع األخذ بعين االعتبار القيمة المحاسبية الباقية المحتملة، و ذلك حسب مخطط ل

 .المحتملة لألصل من خالل هذه المدة
  
    

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

، دار المريخ المحاسبة المتوسطة): 1999(دونالد كيسو، جيري ويجانت، ترجمة أحمد حامد حجاج ) 53(
 .478.ص.للنشر
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و يمكن القول بان  االهتالك هو استهالك المنافع االقتصادية المرتبطة باألصل المادي    
 .تجةأو المعنوي، و يكون إما اهتالك خطي أو متناقص أو حسب عدد الوحدات المن

 ميجب اعتبارهم كأصول منفصلة حتى و لوتم اقتناءه المبانيو  األراضيفيما يخص    
  .ما األراضي فهي غير مهتلكةأفالمباني تهتلك  ،مع بعض

و المعنوية بعد تســـجيلها األولي، فإنها  حسب  ةو عليه فان االستثمارات المادي   
ن تكلفة االقتناء أو المتمثلة في الفرق بي و المهتلكة التكلفة حسب تقيم)  IAS 16(المعيار 

األمر الذي يتطلب إعادة عملية التقييم التي تتطلب . اإلنتاج ومجموع االهتالكات المجمعة
مما . استبدال القيمة المحاسبية لألصل بقيمته العادلة و التي تمثل عادة قيمته في السوق

يمة المعاد تقييمها والقيمة المحاسبية وهو الفرق بين الق( فرق إعادة التقييميترتب عن ذلك 
  )54.(يسجل مباشرة ضمن األموال الخاصة في حساب خاص )بالتكلفة التاريخية

ال  ل، فإذا كان االستثمار المستبدبقيمتها العادلةالمستبدلة تسجل  تبالنسبة لالستثمارا    
بلغ يساوي الى يمكن تحديد قيمته العادلة بكل موضوعية، فاالستثمار المستلم يسجل بم

 .القيمة المحاسبية لألصل المتنازل عنه
فهي تتمثل في المباني و األراضي التي  )40IAS(حسب المعيار عقارات التوظيف أما  

هو الحصول على عوائد اإليجارات، أو تحقيق قيمة زائدة  طمن امتالكها فق ضيكون الغر
  :فهي غير موجهه. عند إعادة بيعه

   الخدمات وإلنتاج لوازم السلع أ
 لالستعمال ألغراض إدارية •
 للبيع في إطار النشاط العادي •

  :هذا النوع من االستثمارات يمكن تقييمه إما
  إما بالتكلفة مخفضا منها مجموع االهتالكات و مجموع خسائر القيمة •
 و إما على أساس القيمة العادلة •

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

 (54) -- Bernard Raffournier (2005)   : LES NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES (IFRS / IAS) .   
2 éditions économisa. Paris. p 140. 
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من مقارنة قيمة األصـول الملموسة  و من اجل تثبيتها البدشهرة المحل  ما يخصفي    
و غير الملموسة التي يمكن تعيينها مع سعر شراء الوحدة المقتناة، و الفرق يمثل قيمة 

  .شهرة المحل
فعملية تحديد سعر شراء المنشأة و الشهرة الناتجة عنها عملية صعبة، فإذا كان     

لألصول، فانه من الصعب تحديد قيمة العناصر غير  القيمة العادلةباإلمكان تحديد 
و من بين الطرق الكثيرة  لتقييم . الملموسة مثل اإلدارة الجيدة و الزبائن و سمعة الوحدة

، المتمثلة في األرباح التي تحققها الوحدة مقارنة رباح غير العاديةألاشهرة المحل طريقة 
ـسات الشبيهة، بشرط تحديد معدل العائد العادي و معدل مع األربـاح العادية في المؤس

ة في الفترة التي سيتم فيها خصم األرباح غير يالخصم الذي يستخدم في تحديد القيمة الحال
  .العادية

لألصول  )قيمة السوق (أحيانا تحدث الحالة العكسية التي تكون فيها القيمة العادلة    
ي هذه الحالة تكون شهرة المحل سالبة، و يكون من المقتناة أكبر من سـعر شرائـها، ف

  .                     ةاألفضل للشركة أن تبيع األصول منفردة عن بيعها مجتمع
التي تهدف إلى اكتشاف و ابتكار معرفة جديدة،  ةالمنتظمــاث لنفقات األبحبالنسبة     

أو إدخال تحسين جوهري  و ينتظر منها أن تكون مفيدة في تطوير منتج أو خدمة جديدة،
لعدم  استثماراتوال يمكن أن تكون  ءتعتبر كأعبا فإنها. على منتج أو عملية موجودة

  )IAS38 (.)55من المعيار  45الفقرة  (لتسجيلها كأصل معنوي  توفر الشروط الضرورية

و المتمثلة في ترجمة نتائج األبحاث إلى  تطوير المشروعالخاصة ب مصروفاتأما ال     
طة و تصميم منتج أو عملية، أو تؤدي إلى تحسين جوهري للمنتج أو العملية الحالية خ

 إذا توفرت الشروط )56(ضمن األصول سواء بغرض البيع أو االستخدام، فإنها تسجل
   :التالية

 توفر اإلمكانيات التقنية الالزمة إلتمام المشروع في انتظار وضعه في الخدمة أو لبيعه  §

  .مشروع و استعماله أو بيعهالنية إلتمام ال §
 .إمكانية استعماله أو بيعه §

  .أو بيعه هاستعمالإلتمام المشروع و  )التقنية و المالية  (توفير الموارد  §
................................................................................................................................................................................  

  .570. ص. دار المريخ للنشر ،المحاسبة المتوسطة): 1999(ترجمة أحمد حامد حجاج  ،جيري ويجانت ،دونالد كيسو) 55(
(56) Bernard Raffournier  ( 2005): LES NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES (IFRS / 
IAS)   2 éditions économisa. Paris. P. 387. 
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وجود سوق (الشكل الذي يجعل المشروع يجني المنافع االقتصادية المستقبلية المحتملة  §
   )أو لالستعمال الداخلي

   .التطوير بشكل موضوعي تالمقدرة على تقييم مصروفا §
أما المصروفات التي سجلت في األساس ضمن األعباء فال يمكن استرجاعها ضمن 

  .األصول
  :مالحظة هامة

  انخفاض األصول )IAS 36(يجب التمييز بين االهتالك و انخفاض القيمة، فالمعيار        

يعرف االنخفاضات بأنها خسائر القيمة الدائمة على األصل نفسه، و تحسب على أساس 
  .التدفقات النقدية المحينة

لقيمة القابلة و لتحديد انخفاض قيمة األصل ال بد من حساب القيمة المحاسبية الصافية وا    
وقيمة االستخدام  )قيمة السوق(للتحقيق لكل أصل، والتي تمثل القيمة األكبر بين ثمن البيع 

المستمر لألصل حتى خروجه من  لالقيمة المقدرة للتدفقات النقدية المنتظرة لالستعما(
 إذا كانت القيمة المحاسبية اكبر من قيمة انخفاض خسائر القيمةيكون و . )الميزانية 
  )57(.االستخدام

  األصـــــــول المـالية .1.2
ü  تقييم سندات المساهمة  

يندرج ضمن االستثمارات المالية المساهمات في المؤسسات الشريكة وكذا في     
  .فعند اقتنائها تقيم هذه السندات بتكلفة االقتناء. ةوتضم األصول غير جاري.الفروع

  المساهمات في الفروع §
إليها تكاليف الصفقة  ابتكلفة االقتناء مضاف لسندات المساهمة تسجعند اقتناء          

  :التسجيل األولي دبع ن لتقييم سندات المساهمةاطريقت يقدم)   27IAS(المعيار.المحتملة
التكلفة التاريخية مطروحا منها االسترجاع من أي : التقييم بالتكلفة المهتلكة  - 

أي فرق بين القيمة  نمجمعة ماألصل، مضافا أو مخفضا االهتالكات ال
االصلية و القيمة في تاريخ االستحقاق، و مخفضا منه أيضا خسائر القيمة أو 

  .غير قابلة للتحصيل
.............................................................................................................................................................................  

(57) Pascal Barneto( 2004) : Normes IAS / IFRS، Application Aux Etats Financiers، Edition DUNOD. 
P.118 
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سندات  ن، فااألدوات المالية)  IAS 39 ( تماشيا مع: التقييم بالقيمة العادلة - 
وعليه فالقيمة العادلة . للبيع المساهمة في الفروع تعتبر كأصول مالية جاهزة

تمثل المبلغ الذي بواسطته يمكن استبدال أصل أو تسديد دين، بين طرفين لديهم 
معلومات كافية ومتراضين عن الصفقة المنجزة في ظل شروط التنافس 

  )58( .العادية
  :المساهمات في المؤسسات الشريكة §

التي تمتلك فيها و المتمثلة في سندات المساهمة الموجودة في الشركات 
  ، هذه المساهمات تقيـمبمعنى أنها ال تعتبر من الفروع، %50المؤسسة على األقل 

، و المتمثلة في سعر الشهر األخير بالنسبة لألسهم المسجلة في بالقيمة العادلة
  البورصة، و بالقيمة المحتملة للخصم بالسندات األخرى

ü تقييم األصول المالية األخرى:  
في األصول المالية التي  ةو المتمثل :حتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقالتوظيفات الم §

تحتفظ بها المؤسسة حتى تاريخ استحقاقها، مثل االلزاميات بمعدل ثابت، تقيم 
 .بالتكلفة المهتلكة المتمثلة في التكلفة التاريخية مخفضا منها االنقاصات المحتملة

مثل اإلقراض الممنوح من قبل :  االقراضات و الحقوق المقدمة  من قبل المؤسسة §
األخرى طويلة األجل حقوق والكفاالت و .حد فروع المجموعةأالمؤسسة األم إلى 

 .فتقيم بالتكلفة التاريخية
هي األصول المالية التي تمتلكها المؤسسة : األصول المالية المعتبرة كجاهزة للبيع §

سجل محاسبيا انطالقا من هذه األصول المالية ت.و ال تريد بيعها في المدى القصير
، في مقابل احد بالقيمة العادلةبتكلفتها المتمثلة  )إمضاء العقد (تاريخ االلتزام 

تقيم بالتكلفة ، و )حالة الخصم(أو المستلمة  )حالة األصل (حسابات النقديات المقدمة 
 .المهتلكة

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

  
)58( --Catherine Maillet، Anne Le Manh (2006) : NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES IAS / 

IFRS، Edition BERTI.p.63.. 
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  ذالمــخـزونات و قيد التنفي. 3.1
جل البيع خالل النشاط العادي، أاألصول المحتفظ بها من  نهأالمخزون على  يعرف ]أ

أو قيد اإلنتاج لغرض البيع، أو التي تكون في صورة مواد أولية أو لوازم التي 
   )  I AS 2من  4الفقرة  ( .ستستهلك في عملية اإلنتاج أو تقديم الخدمات

الها إلى الموقع ـيف المستحقة من أجل إيصالـتقيم المخزونات في البداية بكل التك
  :و هي

التي تشمل ثمن الشراء و حقوق الجمارك و الرسوم األخرى غير بتكلفة االقتناء  •
مسترجعة، وكذا مصروفات النقل و اللف والتكاليف األخرى المرتبطة باقتناء 

 .البضائع و المواد
اليد العاملة  لة مثالمرتبطة مباشرة بالوحدات المنتج :التحويل ةوإما بتكلف •

و المتغيرة الالزمة لتحويل المواد األولية إلى  ةالمباشرة، و األعباء العامة الثابت
 .منتجات تامة

  :تتم عملية تقييم المخزون بثالث طرق: تقييم المخزون طرق ]ب
ü اإلنتاج المنفقة فعال تقيم المخزونات باعتماد تكاليف :طريقة التكاليف الحقيقة ،

التلف فإنها تقيم باستعمال طريقة الداخل  ةللعناصر التي تعتبر سريع إما بالنسبة
 ).CMUP( المرجحة للوحدة أو التكلفة المتوسطة)  FIFO (أوال الصـادر أول 

الذي تمت مراجعته ألغى استعمال  المخزون)  I AS 2( عيارمالأن مع العلم 
 *.LIFOريقة الداخل أخيرا الصادر أوال ـط

ü  تطبيقية إذ             تيمكن استخدام هذه الطريقة العتبارا :المعياريةطريقة التكاليف
 .يجب إعادة فحصها بانتظام وقريبة من التكلفة الحقيقية،  نتيجة تعطي

ü يكون  اتستعمل هذه الطريقة في نشاط التوزيع بالتجزئة لم: طريقة سعر التجزئة
  .) IAS 2من  17الفقرة  ( من الصعب تحديد التكلفة الحقيقية

 تقييم المخزون أثناء الجرد   ]ج

وفقا لمبدأ الحيطة و الحذر، المخزون يجب أن يقيم بالتكلفة األقل و القيمة     
  .) IAS 2من  6الفقرة  ( القابلة للتحقق، ةالصافي

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

  LIFOكان يسمح باستعمال طريقة  2003قبل مراجعته في    I AS 2المعيار * 
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القابلة للتحقق تمثل ذلك المقدار الذي سيتم الحصول عليه من هذا  ةوالقيمة الصافي   
القيمة القابلة  تعرف) I AS 2 (من المعيار 4قرة و الف )59(المخزون في المستقبل

سعر البيع التقديري خالل النشاط العادي بعد طرح التكاليف <  قق بأنهاـــللتح
  . >الالزمة لتهيئة المخزون و إلتمام عملية البيع

 :المنتجات التامة والقابلة للتحقق للبضائع أ ةالقيمة الصافي §
، عندما يتعلق األمر بعنصر يدخل في السوق هو المرجعفي هذه الحالة يبقى سعر          

هي  القابلة للتحقق ةلقيمة الصافياطارعقد البيع، أو الخدمة المقدمة محتواة، فان ا
 .سعر البيع المسجل في العقد مخفضا منه المصروفات الباقي االلتزام بها 

 : مللمواد األولية واللواز القابلة للتحقق ةالقيمة الصافي §
تشير انه ال يجب  ) I AS 2من  30الفقرة  (مخزون المواد األولية أو اللوازم فان        

تخفيض قيمة هذه العناصر ما دام أن المنتجات التي ستستعملهم، يمكن بيعها بسعر 
  .كبر أو يساوي من تكلفتهمأ
و في حالة كون تكلفة المخزون اكبر من القيم الصافي للتحقق هذا المخزون فانه      

يتطلب تسجيل خسارة القيمة ضمن األعباء في جدول حسابات النتائج، كل سلعة 
 .على حدا

  المدينون و األدوات المالية. 4.1   
ü المـــــــــدينــــــون  
 :تقييم حسابات المدينين §

 .الحقوق القصيرة األجل التي تكون بدون فوائد بمبلغ الفاتورة األصلي تقيم 
ثر، فانه ال يقيم بتحيين أوبمعدل محدد له  ويل األجلواستثناءا لما يكون الحق ط

   . ةبالقيمة التاريخيالتدفقات المستقبلية وإنما 
 :حسابات المدينين المشكوك في تحصيلها §

في حالة احتمال عدم تحصيل المبالغ المستحقة، يتطلب هنا مالحظة النقص الذي 
  تي تكون مساوية للقيمةال. يمثل خسارة في اإليراد، بتشكيل مؤونة خسائر القيمة

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

 423ص. ، دار المريخ للنشروسطةالمحاسبة المت): 1999(دونالد كيسو، جيري ويجانت، ترجمة أحمد حامد حجاج ) 59( 
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  من  111الفقرة  (هذا ما تنص عليه  والمحاسبية مخفضا منها القيمة المسترجعة، 
39 IAS  .( و لما تنقص قيمة الخسارة يعني إمكانية استرجاع مبلغ اكبر من

 .و يسجل ضمن النواتج عالمتوقع، هذا الجزء يسترج

ü تقييم سندات التوظيف: 
، فإذا كانت بالقيمة العادلةدوات المالية، تقيم هذه السندات األ 39حسب المعيار  

فان القيمة العـادلة تساوي القيمة السوقية،  ةهذه السـندات مسجلة في البورص
و في حالة العكس لما تكون غير مسجلة فان القيمة العادلة تمثل القيمة المحينة 

  .لتدفقات الخزينة المستقبلية
 

  تقييم عناصر الخصوم. 2
أيضا عناصر الخصوم تتطلب عملية التقييم و لها نفس األهمية مثل األصول، على   

  :و سنكتفي بدراسة العناصر التالية. أساس أنها تؤثر على النتيجة
  مـــؤونة األعــــباء. 1.2   

لما  " ينص )المؤونات، الديون المحتملة واألصول المحتملة –  I AS 37(المعيار        
قيمة الزمن والنقود مهم، و ذو داللة، فان مبلغ المؤونة يساوي القيمة المحينة يكون تأثير 

  .جل إطفاء االلتزام أللنفقات المنتظرة التي تظهرانها ضرورية من 
نتيجة ) قانوني أو مقدر( والمؤونة يجب أن تسجل فقط إذا كان للمؤسسة التزام حالي  

جل إطفاء هذا أج موارد من حدث وقع في الماضي، و الذي يتطلب احتمال خرو
  )60(.بصفة موضوعيةتقديره يمكن االلتـزام، و أن مبلغ هذا االلتزام 

 :جل تشكيل مؤونة األعباء البد من توافر بعض الشروط أنه من أمن التعريف نستنتج   
  أن يكون للمؤسسة التزام حالي اتجاه الغير §

تسديد الدين ، مجال المؤونة في هذه الحالة محدد إذا لم يكن للمؤسسة اختيار أخر ل                  
المستقبلية حسب المعيار أصبحت ممنوعة ألنها لم  لبالغير ، فمؤونة خسائر االستغال

 .كما ال يمكن تكوين مؤونة اإلصالحات الكبرى. تنتج عن التزام اتجاه الغير
  

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

)60 ( Pascal Barneto( 2004) : Normes IAS / IFRS، Application Aux Etats Financiers، Edition DUNOD. 
P.148. 
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 :يوجد  نوعان من  االلتزامات       

و التي بموجبها تلتزم المؤسسة بتطبيق القوانين والعقود، فالعملية : التزامات قانونية   - 
هنا مرتبطة بالمسؤولية االجتماعية، االلتزامات الضريبية و االجتماعية، مثل 
االلتزام بإعادة استثمار على حالته، فالمؤونة ال تسجل إال إذا نشأ االلتزام و تم نشر 

  . قرار التنفيذ 
التي ترتبط باحترام األعراف والمحافظة على عالقات العمل : لتزامات الشرطيةاال - 

بعض المسؤوليات التي  لالجيدة ، ومن خالل هذا االلتزام المهني، المؤسسة تقب
تتطلب أموال ويترتب عنها ديون، فالمؤسسة تعفي الجهة المقابلة من أي دين محتمل  

حافظة على البيئة، أو االلتزام بإعادة السلع مثل الم. و تولد رضا قانوني لدى الغير
  )61(خالل فترة محددة لعدم مطابقتها للمواصفات 

 أن يكون ناتج عن حدث وقع في السابق  §

يعني أن االلتزام يجب أن يحدث قبل االعتراف بالدين، و عليه فان الشرط األول أن 
. يجب تسجيله محاسبيا ييكون الدين قد حدث في تاريخ اإلغالق و يؤدي إلى التزام حال

مسموح بها التي تضر بالمحيط و ما يترتب عنها من صيانة للمرافق  رفاألضرار غي
تمثل حدث سابق يتولد عنه التزام حالي،  احتى ترجع على حالها و كذا الغرامات، فإنه

 . يجب أن يسجل
يه التزام حالي   فيتمثل في وجود الدائن في تاريخ اإلغالق يترتب علأما الشرط الثاني       

 .حتى تستطيع المؤسسة تكوين المؤونة
                                                    يترتب عنه خروج منافع اقتصادية مستقبلية  §

تكون المؤونة فقط إذا كان يحتمل حدوث االلتزام، أما في الحالة العكسية فال تكون   
األمر الذي ال يمكن من تحديد التدفق المالي المؤونة، و يصبح في محل دين احتمالي 

 .بكل دقة 

                                                                  أن يتم تقديره بطريقة موضوعية  §

بإمكان المؤسسة تحديد تشكيلة من النتائج الممكنة ثم تقوم بتقدير موضوعي لاللتزام    
 .جل تسجيله محاسبيا أمن 

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

(61) Jean François des Robert، François Méchin، Hervé Puteaux : Normes IFRS et   PME، Edition 
DUNOD 2004.p 56 
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فكرة  ىإذا لم تتوفر هذه الشروط مجتمعة ال يتم تكوين أي مؤونة لألعباء، كما تلغ 
  .مؤونة الخسائر المحتملة، و يمنع تكوين مؤونة الصيانة الكبرى

 التقييم على أفضل تقدير  §
جل أقول من أفضل تقييم للنفقات هو المبلغ الواجب على المؤسسة تسديده بشكل مع    

 الي في تاريخ اإلغالق، أو لتحويله لطرف أخر في ذلك الوقتـإطفاء التزامها الح
  ). I AS 37من  37الفقرة (

 .37 و األمثلة التالية مستوحاة من األمثلة المقدمة في المعيار   

ü مـــــؤونة الضـــــمانات 

م ضمانات لزبائنها  مؤسسة كريستور إلنتاج و بيع األدوات الكهرومنزلية ، تقد     
لمدة سنة، المسؤولين على عملية التوزيع وضعوا عدة احتماالت إلرجاع الوحدات 

  :المباعة 
المنتجات المرجعة تتطلب صيانة خفيفة و تعاد لصاحبها، التكلفة المتوقعة في  - 

  .لف دينارأ 100حدود 
 لف دينارأ 200المتوقعة  ةالمنتجات المعادة محطمة و ال تصلح للبيع، التكلف - 

  :تجربة السنوات الماضية بينت أنه يتوقع للسنة المقبلة األعباء التالية
  من المنتجات لن يصيبها أي عيب 80% -        
  من المنتجات بها عيوب طفيفة 15% -        
  يجب تبديلها  5% -        

  :المتوقعة على مردودات المبيعات هي  ةو عليه فان التكلف
 ألف دينار 25) =  200×  5%) + (100×  15%) +(  0×  80%( 

ü ةخسائر األعباء التشغيلية المستقبلي  

           الفتقادها االلتزام الحالي ،ر على شروط التسجيل المحاسبيوفهذه الخسائر ال تت                 
 . وعليه ال يمكن تشكيل مؤونة لمجابهة أعباء تشغيلية مستقبلية ،الناتج عن حدث سابق

ü مؤونة الصيانة الكبرى 

ن أاس أسعلى  ،معاير المحاسبة الدولية تمنع تشكيل مثل هذه المؤونات             
كما  ،السلعة المعنية عن المؤسسة تستطيع التخلي عن االلتزام عن طريق التنازل

  . وليدة التزام سابق أن هذه اإلصالحات ليست
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ü مؤونة تكوين العمال 

إطار التكييف مع النظام المحاسبي المالي المنتظر و في  2008 رسمبديخالل                 
قررت مؤسسة مطاحن الجنوب الكبرى إجراء عملية تكوينية لطاقمها  .قريباتطبيقه 

شهر  العملية ستتم خالل. جمليون د 1,2تكلفة هذه العملية قدرت ب . المحاسبي
الحدث المولد للمؤونة هو   .31/03/2009 في االمؤسسة تغلق حساباته. 2009جويلية 

و العملية لم تنجز بعد  ،مارس 31و بما أن الحسابات تغلق في  ،العملية التكوينية
  .فانه ال مجال لتكوينها

ü  مؤونة الصفقات الخاسرة 
إذا كانت التكاليف المرتبطة بإتمام االلتزام بتنفيذ الصفقة، والتي ال يمكن تفاديها،        

ية المنتظرة، فااللتزام الحالي الناتج عن الصفقة الخاسرة تفوق المنافع االقتصاد
كأن تقوم المؤسسة بتحويل مصالحها اإلدارية من المحالت  .يسجل و يقيم كمؤونة

المستأجرة إلى محالتها الجديدة، مع العلم أن إيجار المحالت القديمة مازال ساري 
، هنا نحن جد 3000ي فإذا كانت تكلفة اإليجار الشهر. المفعول لستة أشهر أخرى

دج على أن اإليراد  18000بصدد صفقة خاسرة البد من تكوين مؤونة بقيمة 
  .المنظر تحقيقه من المحالت القديمة يساوي الصفر

ü  مؤونة المطابقة حسب المواصفات: 

 .وعليه ال يوجد مبرر لتسجيل المؤونة ،لم يحدث في الماضي في هذه الحالة االلتزام     

ü ادة الهيكلةإعــــــــــ: 
  :مؤونة اعادة الهيكلة تكون في الحاالت التالية                   

إغالق مواقع العمل في بلد أو منطقة أو تغيير  وأ ،فرع من النشاطبيع أو إنهاء        
تغيرات في هيكل  أو .موقع أنشطة عمل من بلد أو منطقة إلى بلد أو منطقة أخرى

لها تأثير مادي على طبيعة وتركيز عمليات  أساسيةنظيم عمليات إعادة ت وأاإلدارة، 
  .المنشاة

طبعا تكوين المؤونة في هذه الحالة يتم فقط عندما تتم تلبية مقاييس االعتراف العامة 
  .14كما هو مبين في الفقرة 
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  :الحظةـــــــــــــــم
  في حالة التسديدات المنتظرة  *

أخذ بعين االعتبار  لة و الخصوم المحتملة،مؤونة األصول المحتم) IAS 37(المعيار 
األصل المحتمل المرتبط بااللتزام الحالي، بحيث يتوقع أن المؤسسة ستستلم عن طريق 
االسترداد بعض أو كل المبالغ الممونة، االسترجاع في هذه الحالة يمثل أصل سيسجل 

الخطر عن عقد كما هو الحال عند تغطية  منفردا بشرط أن ال يزيد عن مبلغ المؤونة،
وعليه . جل استرجاع جزء أو كل النفقة الملزمةأتأمين أو تحميل المسؤولية للمورد من 

نه يجب التأكد من أن االسترجاع هل سيقبض فعال، و أن المؤسسة ستفي أتبين  53الفقرة 
  .األصل لبالتزامها، عندها يتم تسجي

 :كيفية إظهار هذه الوضعية في الميزانية  - 

  ول تسجل التسديدات المنتظرةفي جانب األص •
  أما في جانب الخصوم يسجل التزام المؤسسة اتجاه الغير •

بينما في جدول حسابات النتائج يسجل العبء الصافي و ذلك بتخفيض قيمة  - 
يظهر بالقيمة ) مخصصات األعباء( التسديدات المنتظرة من مبلغ المؤونة، العبء

 .الصافية
 
  مـــــــراجعة المؤونات  *

نهاية كل دورة ال بد من مراجعة المؤونات و التقييم يعدل حتى يعكس أفضل تقدير  في   
األمر الذي .فلما تحين المؤونة تزيد قيمتها كل سنة بداللة عامل الزمن .في هذا التاريخ

  .يستوجب تحديد الهدف من المؤونة بكل وضوح

  اإلعــــــانـــــــات . 2.2
الدولة، الجماعات  (ارد العامة من الهيئات العمومية المقصود باإلعانات تحويل المو   

جل إعطاء األفضلية أمن  )المحلية، أو كل هيئة عمومية محلية، جهوية، وطنية، أو عالمية
لتغطية تكاليفها المتحملة أو التي ستتحمل مقابل مطابقتها  االقتصادية النوعية للمؤسسة،

  .الشروط المرتبطة بأنشطتها ضلبع
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أو ، )النواتج المقيدة سلفا(إلعانات المرتبطة باألصول ضمن النواتج المؤجلة تسجل ا     
و ال يمكن أن ).  IAS 20من المعيار  24الفقرة  ( .تخفض من القيمة المحاسبية لألصل
  )62(.تظهر اإلعانة ضمن األموال الخاصة

هدف إلى لتغطية أعباء و خسائر أصبحت مستحقة، أو ت موجهةأما إذا كانت اإلعانة    
تقديم دعم مالي فوري بدون ارتباطها بتكاليف مستقبلية فإنها تسجل ضمن النواتج في 

  )63( .التاريخ الذي تستلم فيه

اإلعانات ال تكون محل تسجيل محاسبي ضمن جدول حسابات النتائج أو  :مالحظة
  :إال إذا كان هناك مبرر عقالني )النواتج المقيدة سلفا  (الخصوم 
  م الوحدة بالشروط المرتبطة باإلعانةبان تتالء -
  .  فعال تلمتاسقد أن تكون اإلعانة  -

  القروض و الديون المالية األخرى .2.3
على القرض أو حدوث الدين المالي يسجل محاسبيا بالتكلفة التي تمثل  لعند الحصو     

المستحقة أثناء للمبلغ الصافي المتحصل عليه بعد تخفيض التكاليف الثانوية  القيمة العادلة
  .الحصول عليه

بالتكلفة بالنسبة للديون المالية األخرى باستثناء المحتفظ بها ألغراض التعاقد، تقدر 
و المتمثلة في القيمة التي قدرت بها في التسجيل األولي، مخفضا منها التسديدات المهتلكة 

رق بين المبلغ الناتجة عن الف تكم االستهالكاامن األصل، مضافا إليها أو مخفضا تر
  .األصلي و المبلغ في تاريخ االستحقاق

  :تحتوي  التكاليف الثانوية للقرض
  السحب على المكشوف و القروضفوائد  -
  استهالك عالوات  اإلصدار، أو التسديدات المرتبطة بالقروض  -
  األعباء المالية المناسبة لإليجار التمويلي -
 ) IAS 17المعيار  (عملة الصعبة فروق الصرف الناجمة عن االقتراض بال -
 

............................................................................................................................................................................  
 (62 ) Laurent Bailly(2005) : Comprendre Les IFRS 2 Edition Maxima Paris. P. 74. 
(63)Bernard Raffournier (2005) : LES NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES (IFRS / 
IAS)   2 éditions économisa. Paris. P. 203. 
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  توضيح بعض المصطلحات المتعلقة بالقروض: مالحظة
  هي المبلغ الذي من خالله تحسب الفوائد :القيمة االسمية •
 إلى المصدر نهو المبلغ المدفوع من طرف المكتتبي: اإلصدار سعر •
 يمثل المبلغ المسدد من طرف المقترض في تاريخ االستحقاق :سعر التسـديد •
 هي الفرق بين القيمة االسمية و سعر اإلصدار: عالوة اإلصدار •
  سعر التسديد و القيمة االسمية نتمثل الفرق بي :عالوة التسديد •

أعباء إضافية للقرض توزع عادة على عمر القرض في شكل  هذه العالوات تمثل
  )64(.اهتالكات 

لي تسجيلها ضمن اوبالت ،نص على عدم رسملة تكاليف القروضي ) IAS 23المعيار  (
  . األعباء المالية للفترة التي تستحق فيها

   تقييم بعض العناصر األخرى .3
فية تقييم كثيرة لكننا سنتطرق باإلضافة لما سبق، العناصر التي تتطلب توضيح كي  

 :هي ألهميتها ولبعض العناصر فقط 
 األعباء و النواتج المالية . 3.1
األعباء و النواتج المالية تؤخذ بعين االعتبار بداللة انقضاء الزمن و االرتباط بالفترة      

كون حق التي تكون فيها الفوائد قد استحقت، و األتاوى التي تم الحصول على فعال، وأن ي
  )34إلى  29الفقرة من  IAS 18المعيار (.المساهم في األرباح قد تم انجازه

. نهاية كل فترة يفاألصول المالية المحتفظ بها ألغراض التعاقد تقيم بالقيـمة العـادلة ف
  .و التغيرات تالحظ في النتيجة سواء كانت أعباء أو نواتج

ع، سواء الممنوحة أو المتحصل عليها بشروط أما العمليات التي يترتب عنها تأجيل الدف   
المالية  ةبعد تخفيض الناتج المالي أو التكلف ،تها العادلةمبقياقل من شروط السوق تسجل 

  .المرتبط بهذا التأجيل
الفرق بين القيمة االسمية المقابلة و القيمة العادلة للعملية يقابل التكلفة التقديرية للدين 

ح به، و يسجل كأعباء مالية في حسابات المشتري و نواتج المتحصل عليه أو المسمو
  .مالية في حسابات البائع

.............................................................................................................................................................................  
(64) Bernard Raffournier (2005) : LES NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES (IFRS / IAS)  
   2 éditions économisa. Paris.   P. 226. 
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 الضــــــرائب المؤجلة. 2.3

التي تمثل الفروق  ،فروق التوقيتلاللتزام على  جدول حسابات النتائجتركز طريقة      
التي تنشأ في فترة واحدة وتنعكس في قترة أو جة المحاسبية النتيو النتيجة الضريبيةبين 

هي النتيجة المحاسبية للمؤسسة محددة وفقا  النتيجة الضريبيةحيث أن [  .أكثر الحقة
النتيجة المحاسبية [أما ] و تسمح بحساب مبلغ الضريبة المطلوبة ،للقواعد الضريبية للبلد

ناتج الضريبة  أومح بحساب عبئ ــو تس ،فهي تناسب النتيجة االقتصادية قبل الضريبة
  ] .و تحتوي على الضريبة الحالية و الضريبة المؤجلة

القاعدة التي تكون بين  ،الفروق المؤقتةبينما تركز طريقة الميزانية لاللتزام على    
حيث أن .[ ألصل أو التزام وقيمة ذلك األصل أو االلتزام المسجلة في الميزانية الضريبية
االلتزام  التزام هي المبلغ الذي يعزى لذلك األصل أو ألصل أو الضريبية القاعدة

  ) IAS 12المعيار( .]لألغراض الضريبية

تناسب مبالغ الضرائب التي ستدفع خالل الفترات الالحقة  خصوم الضرائب المؤجلة * 
  .بينما هي نشأت نتيجة عمليات حققت خالل سنوات سابقة من فرضها

فتتمثل في مبالغ الضرائب التي سيتحصل عليها خالل ب المؤجلة الضرائ أصول أما* 
  .لإلنقاصجة عمليات سنوات سابقة يبينما هي نت ،المستقبليةالفترات 

و تسجل الضرائب المؤجلة سواء كانت أصول أم خصوم في نهاية الفترة بكل الفروق             
  )SCFمشروع  ( .ضريبي عبئ أو ناتج االمؤقتة، التي يحتمل أن يترتب عنها الحق

مؤسسة تجارية طبقت نظام االهـتالك المتناقص على آلة اقتنيت بقيمة : 1مثال     
و كان االهتــالك المطبق يقدر في نهاية  2009جانفي  1دج في  20000

و تقرر تغيير نظام االهتالك إلى الطريقة الخطية و يكون . دج 8000الفترة ب 
             . %25يبة على األرباح دج، معدل الضر 4000في حدود 

    االهتالكاتت
  النتيجة                 

  ضرائب الخصوم المؤجلة                 

4000 
 

 
 

3000 
1000 

 



 93

جزء من مخزون البضائع التي تظهر في ميزانية الــمؤسسة التجارية األم : 2مثال   
لمبيعات المحققة الخاص بأحد الفروع يحتوي على أرباح ا 2009رديسمب 31في
             . %25، معدل الضريبة على األرباح دج 20000ب  المقدرةو

    النتيجة
  المؤجلة األصولضرائب 

  المخزون                           

15000 
5000 

 
 
 

20000 
 

  العقود االيجارية. 3.3 
بأنـه      اإليجاريعرف عقد ، العقود االيجارية ) IAS 17المعيار  (المعيار المحاسبي     

  :، و يميز بين"حق استعمال أصل مقابل تسديد أو مجموعة تسديدات " 
الذي يتم فيه االتفاق بين المؤجر و المستأجر علـى  ) العادي(التشغيلي  اإليجارعقد  §

مبلغ معين متفق عليه خالل فترة اإليجار، يكون بمثابة مصروف يتحمله المسـتأجر  
  .للمؤجر خالل الدورة، و إيراد بالنسبة

الذي يحول للمؤجر مخاطر و منافع األصل المؤجر، إلـى  : و عقد اإليجار التمويلي §
انتهاء مدة العقد، أو أن يكون للمستأجر الحق فـي شـراء األصـل     دالمستأجر بع

 )65(من قيمته العادلة لالمستأجر في نهاية مدة العقد بأق
تسجل ضمن األصــول  جاريةالقروض االيفاالستثمارات المتحصل عليها في إطار     

بالقيمة األقل بين القيمة العادلة و القيمة المحينـة للتسـديدات    )ديون مالية(و الخصوم 
ملك  رو االهتالك يسجل ضمن المصروفات إذا كان االستثما. المتفق عليها حسب العقد

  :، بشرط )66(للمؤسسة
  . أن يؤدي االستئجار لنقل ملكية األصل للمستأجر §
 .عقد االستئجار حق اختيار للمستأجر في الشراء بسعر يتفق عليه أن يتضمن §

أو أكثر من العمر االقتصادي لألصـل   % 75أن تكون مدة االستئجار مساوية لنسبة  §
 .المستأجر

من القيمـة العادلـة    % 90تزيد عن  واإليجار أ تأن تساوي القيمة الحالية لمدفوعا §
 .ألصل

.....................................................................................................................................................................  
(65 )Pascal Barneto( 2004) : Normes IAS / IFRS، Application Aux Etats Financiers، Edition DUNOD. P.131. 

  .552. ص. دار المريخ للنشر ،المحاسبة المتوسطة): 1999(ترجمة أحمد حامد حجاج  ،جيري ويجانت ،يسودونالد ك) 66(     
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  خالصة الفصل الثالث
  

في هذا الفصل تم توضيح مختلف طرق التقييم و التسجيل وفق معايير المحاسبة      
ية، مما سينتج الدولية، على أساس أن هذه العملية تعتبر من الوظائف المحاسبية األساس

  .مصداقية لمستخدميها وعنه قوائم مالية ذات أهمية خاصة، 
المبـــادئ التي تبين كيفية  نفتم التطرق لالستثمارات المادية و المعنوية مبرزي    

  . تجميع و فصل االستثمارات المادية، ومحتوى التكلفة التي ستكون عليها هذه االستثمارات
رق تقييم االستثمارات المالية، مبرزين في ذلك طريقتين كما تم توضيح مختلف ط     
  .و هما طريقة التكلفة المهتلكة، و طريقة التقييم بالتكلفة العادلة مللتقيي
أيضا تناول هذا الفصل أهم عنصر في المؤسسة أال و هو المخزون، فتم التطرق      

الل الفترة، و كذا كيفية طريقة تكلفة االقتناء و تكلفة التحويل خ: لمختلف طرق تقييمه
  .تقييمه في نهاية الفترة

أما المدينون و األوراق المالية فتم توضيح كيفية تقييم حسابات المدينين و العمالء      
  . المشكوك في تحصيلهم

و تم التطرق لمؤونة األعباء من حيث تحديد الشروط الواجب توافرها من اجل تشكيلها    
  .مع تقديم أمثلة 

ا فيما يخص الخصوم تم توضيح كيفية تقييم القروض و الديون المـــالية أم    
  .األخرى، و التعرض لمختلف اإلشكاليات المرتبطة بهم

و في نهاية الفصل تم التذكير بكيفية تقييم األعباء و النواتج المالية، اإلعانات،      
  .ر المحاسبة الدوليةوفق ما تتطلبه المعايي. والضرائب المؤجلة، والعقود االيجارية
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 الفــــــصل الرابع
  حالة مطاحن الجنوب الكبرى –دراسة تطبيقية           
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                                                                                 GMSUD:   التقديم و التعريف بنشاط وحدة مطاحن الجنوب الكبرى §
بشراكة جزائرية أجنبية، مما  13/02/1999كونت المؤسسة بعقد تأسيسي في 

مكنها من استخدام تكنولوجيا حديثة، مما ساعدها على زيادة اإلنتاج و تحسين 
شركة ذات  فهي . اإلنتاجية، وتعتبر أالن من أهم الوحدات على مستوى الجنوب

  .تقع بمنطقة النشاطات، اوماش بسكرة، S.A.R.Lمسؤولية محدودة 
تنشط في مجال الصناعات الغذائية و الفالحية، و يرتكز نشاطها أساسا في توزيع 
و إنتاج الدقيق و الفرينة و مشتقاتها، باإلضافة إلى صناعة األكياس المخصصة 

حصة،  300000دح مقسم إلى   300.000.000.00: و يقدر رأسمـالها ب. للتعبئة
  :و تقسم الشركة إلى أربع وحدات هي

  .وحدة إنتاج الكسكسى  §
 ".اوماش"  TRADINGوحدة استيراد و تصدير القمح  §

 ".جيجل : " وحدة لتخزين القمح و الذرة، و باقي المواد المستوردة ب  §
 S EMOULERIE – MINOTERIESوحدة إنتاج و توزيع الدقيق و الفرينة  §

التي سنجري عليها دراسة الحالة، و التي يوجد مقرها بمنطقة  الدقيق و الفرينةوحدة 
والية بسكرة، أما اإلدارة فيوجد مقرها بمنطقة التجهيزات رقم " اوماش" النشاطات 

 .22/02/2003بسكرة، و انطلقت المؤسسة في النشاط الفعلي بتاريخ  38
عامال  163وتستخدم . 2م 2679,30: تتربع الوحدة على مساحة إجمالية تقدر ب
  :يتوزعون على األقسام حسب الجدول التالي

  المصالح   
  

 العمال

  اإلدارة
 اإلنتاج العامة

  التجارة
 والتوزيع

  المالية
  المحاسبة
 والصندوق

الوسائل 
 العامة

 المجموع

 12 01 04 01 02 04 إطار

 12 04 - - 08 - )تقني(فني

 139 16 - 02 121 - أعوان منفذين

 163 21 04 03 131 04 المجموع
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أما الهيكل التنظيمي للوحدة فيمكن توضيحه من خالل المخطط الموالي بعد جمع 
  .المعلومات من قسم المحاسبة و المالية، لنكون فكرة عن المؤسسة محل الدراسة

  
  

  
  :تتكون من: اإلدارة العامة.2

دوره في اإلشراف العــــام على المؤسسة وتسييرها،  الذي يتمثل: المسير -    
 .و التنسيق بين مصالحها و المحافظة على مصلحها

تسيير للبريد و الحفاظ على  نالقيام بالعمليات العادية للسكرتارية، م :األمانة -    
  .الوثائق الخاصة باإلدارة العامة

 و تضم: مصلحة اإلنتاج .3
لف العمليات اإلنتاجية، ابتداء من دخول المواد يقوم بمخت :قسم لإلنتاج -      

 .األولية إلى غاية خروجها في شكلها النهائي
  يقوم بمراقبة المعدات و صيانة الوسائل :قسم للصيانة -     

التي تعتبر من أهم المصالح بالمؤسسة، فهي ترتبط  :مصلحة المحاسبة و المالية .4
 . عمود الفقري الذي تعتمد عليه المؤسسةارتباطا وثيقا بجميع المصالح باعتبارها ال

 
  

 المسير

 األمانة

 مصلحة 
  اإلنتاج

 مصلحة المالیة 
  و المحاسبة

 مصلحة التجارة 
  و التوزیع

 مصلحة الوسائل 
  العامة

 قسم المالیة
  قسم المحاسبة

  الصندوق

 قسم التموین
  
  وزیعقسم الت 

 قسم النقل
  قسم الموارد البشریة

  خلیة األمن

 قسم اإلنتاج
  

  قسم الصیانة
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  :و تضم الفروع التالية
تقوم بإعداد التقرير الشهري الخاص بالمصلحة و يوضح الوضعية  :المالية •

  .المالية للمؤسسة
تعمل على ضبط حسابات المؤسسة اليومية للتدفقات النقدية  :المحاسبة •

  .الختامية الداخلة والخارجة من والى المؤسسة و إعداد الوثائق
  .مراقبة األموال الداخلة و الخارجة من و إلى الصندوق: الصندوق •

 
 و تضم  :مصلحة التجارة و التوزيع .5
يقوم باإلشراف على عمليات التموين التي تحتاجها المؤسسة           : قسم للتموين  §

 " TRADING"تتحصل المؤسسة على القمح من وحدة  المستلزمات الشغل، وعموم

  .و هو الهيأة المكلفة بعمليات تسويق المنتجات الخاصة بالمؤسسة: توزيعقسم ال  §
 و تضم : مصلحة الوسائل العامة .6

 .الذي يضمن كل متطلبات المؤسسة :قسم للنقل -     
  .تعمل على ضمان الحراسة و األمن للمؤسسة: خلية لألمن -      
لوحدة، و يهتم بشؤون ينضم الموارد البشرية داخل ا: قسم للوارد البشرية -     

  .العمال اإلدارية و االجتماعية
  :  أما النشاط االقتصادي للوحدة

  :فيتمثل في وظيفتين أساسيتين           
كلغ للكيس، "  25و  10" حيث ينتج  الدقيق بوزن : الوظيفة اإلنتاجية •

  .كلغ توجه للمخابز"  50"و الفرينة بوزن 
طن يوميا بالنسبة للقرينة،  330 :و تقدر الطاقة اإلنتاجية للمصنع ب

 .طن شهريا 6000طن يوميا للدقيق، أي بمعدل  200
التي تتكفل بتوزيع اإلنتاج إلى مختلف إرجاء : الوظيفة التسويقية •

  .الوطن
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الوثائق المحاسبية التالية مستخرجة من دفاتر وحدة مطاحن الجنوب الكبرى إلنتاج الدقيق 
  )القيم بآالف الدنانير: ( هي 2008و  2007و الفرينة، للسنتين 

  
  31/12/2007: أصول الميزانية في 

  
رقم 
  الحساب

اهتالكات و   المبلغ اإلجمالي  اسم الحساب
  مؤونات

المجموع   المبلغ الصافي
  الجزئي

22  
240  
243  
244  
245  
247  
250  
28  

  أراضي
  مباني

  معدات و أدوات
  معدات نقل

  تجهيزات مكتب
  تهيئان و تركيبات

  جتماعيةتجهيزات ا
  استثمارات قيد التنفيذ

93393,85  
484085,50  
824150,97  
36873,85  
7538,22  

51413,58  
354,75  

10055,31  

0,00  
72349,66  

385214,77  
23073,54  

3088,89  
7288,17  

167,95  
0,00  

93393,85  
411735,84  
438936,20  

13800,31  
4449,33  

44125,41  
186,80  

10055,31  

  

  1016683,05  1016683,05  491182,98  1507866,03  االستثمارات  2
  95339,80  95339,80  0,00  95339,80  تالمخزونا  3

40  
42  
43  
44  
45  
46  
47  

485  
487  
488  

  حسابات الخصوم المدينة
  مدينو االستثمارات

  مدينو المخزون
  شركاء و شركات حليفة/م

  تسبيقات عن الغير
  تسبيقات االستغالل
  حقوق على الزبائن

  حسابات بنكية
  الصندوق

  سلف و اعتمادات مسندية

7580,46  
71635,92  
63904,57  

865,43  
1876,90  
3606,75  

103410,24  
51740,27  

78,47  
2919,45  

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  

4418,28  
0,00  
0,00  
0,00  

7580,46  
71635,92  
63904,57  

865,43  
1876,90  
3606,75  

98991,96  
51740,27  

78,47  
2919,45  

  

  303200,18  303200,18  4418,28  307618,46  ونالمدين  4
  1415233,03  1415233,03  495601,26  1910824,29  مجموع األصول  
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  31/12/2007: خصوم الميزانية في 
  

  المبالغ الجزئية  المبلغ  اسم الحساب  رقم الحساب
10  
18  

  أموال جماعية
  نتائج رهن التخصيص

300000,00  
34318,45  

  
  934199,94  934199,94  لخاصةاألموال ا  1

521  
522  
523  
524  
530  
538  
54  

555  
562  
563  
564  
566  
568  
579  
588  

  بنكية قروض
  دائنو االستثمارات

  قروض أخرى
  ضمانات محجوزة/موردون
  موردون

  فواتير قيد االستالم
  محجوزات للغير

  حسابات الشركاء الجارية 
  دائنو الخدمات

  ضرائب االستغالل المستحقة
  مستحقةضرائب 

  دائنو المصروفات المتنوعة
  هيئات اجتماعية

  مقبوضات رهن التعيين
  تسبيقات بنكية

68323,77  
20,76  

599881,49  
2333,90  

38776,48  
7816,16  

488,52  
4167,39  
2734,90  

365,65  
1144,42  
1425,09  

818,55  
84,70  

243532,56  

  

  372032,85  372032,85  الديون  5
  108990,24  108990,24  ةالنتيجة الصافية للفتر  88
  1415223,03    مجموع الخصوم  
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  31/12/2007جدول حسابات النتائج بتاريخ 

  
  رقم

  البيان  الحساب 
  ارصده الفترة

  دائن  مدين
71  

897100  
897110  

72  
897201  

75  
61  

896100  
62  

  مباع إنتاج
  التنازل عن المواد و الوازم

  فيعالتنازل بين الوحدات للقمح  والر
  مخزن إنتاج

  قمح رفيع
  اإلنتاجتحويل تكاليف 
  تمستهلكة خدمامواد و لوازم 

  التنازل عن المخزونات
  خدمات

-  
-  
-  
-  

149511,87  
-  

1413245,65  
2921,81  

14844,70  

1591245,65  
2921,81  

140667,27  
144124,34  

-  
8247,58  
-  
-  
-  

  1887206,65  1580524.03  الــــمجموع
  306682,62  -  القيمة المضافة  81
81  
77  
78  
63  
64  
65  
66  
68  
  

83  
  

  القيمة المضافة
  نواتج متنوعة

  تحويل تكاليف االستغالل
  أعباء المستخدمين
  ضرائب و رسوم

  أعباء مالية
  أعباء متنوعة

  مخصصات االهتالكات و المؤونات

-  
-  
-  

55420,96  
4119,04  

33658,61  
4211,82  

101877,49  

306682,62  
1944,07  
6985,95  

-  
-  
-  
-  
-  

  315612,64  201287,92  المــــجموع
  114324,72  -  نتيجة االستغالل

  12994,67  -  نواتج خارج االستغالل  79
  -  18329,15  أعباء خارج االستغالل  69
  -  5334,48  نتيجة خارج االستغالل  84
  114324,72  -  نتيجة االستغالل  83
  -  5334,48  نتيجة خارج االستغالل  84

  108990,24  -  جة اإلجماليةالنتي  880
  -  -  الضرائب على األرباح  889

  108990,24    النتيجة الصافية  88
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  31/12/2008: أصول الميزانية في 
  

رقم 
  الحساب

اهتالكات و   المبلغ اإلجمالي  اسم الحساب
  مؤونات

المجموع   المبلغ الصافي
  الجزئي

22  
240  
243  
244  
245  
247  
250  
28  

  أراضي
  مباني

  معدات و أدوات
  معدات نقل

  تجهيزات مكتب
  تهيئان و تركيبات

  تجهيزات اجتماعية
  استثمارات قيد التنفيذ

93393,85  
484085,50  
824150,97  
36873,85  
8006,42  

51413,58  
354,75  

10067,82  

0,00  
81297,41  

467629,90  
29134,31  

3856,00  
9858,84  

203,43  
0,00  

93393,85  
402788,09  
356521,07  

7730,54  
4150,42  

41554,74  
151,32  

10067,82  

  

  91357,85  91357,85  591988,89  1548346,74  االستثمارات  2
  74510,72  74510,72  0,00  74510,72  تالمخزونا  3

40  
42  
43  
44  
45  
46  
47  

485  
487  
488  

  حسابات الخصوم المدينة
  مدينو االستثمارات

  مدينو المخزون
  شركاء و شركات حليفة/م

  لحساب تسبيقات
  تسبيقات االستغالل
  حقوق على الزبائن

  حسابات بنكية
  الصندوق

  سلف و اعتمادات مسندية

13794,84  
72631,81  
60427,70  

865,43  
442,09  

4875,75  
84059,97  

102303,39  
7,71  

2919,45  

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  

17529,37  
0,00  
0,00  
0,00  

13794,84  
72631,81  
60427,70  

865,43  
442,09  

4875,75  
66530,60  

102303,39  
7,71  

2919,45  

  

  324798,77  324798,77  17529,37  342328,14  المدينون  4
  1315667,34  1315667,34  609518,26  1965185,60  مجموع األصول  
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  31/12/2008: خصوم الميزانية في 
  

  المبالغ الجزئية  المبلغ  اسم الحساب  رقم الحساب
10  
18  

  ماعيةأموال ج
  نتائج رهن التخصيص

300000,00  
143308,69  

  

  443308,69  443308,69  األموال الخاصة  1
50  

521  
522  
523  
530  
538  
54  

555  
562  
563  
564  
566  
568  

  حسابات األصول الدائنة
  قروض بنكية

  دائنو االستثمارات
  قروض أخرى

  موردون
  فواتير قيد االستالم

  محجوزات للغير
  ريةحسابات الشركاء الجا 

  دائنو الخدمات
  العمال

  ضرائب مستحقة
  دائنو المصروفات المتنوعة

  هيئات اجتماعية

7,00  
165561,43  

24,66  
578783,17  

3117,03  
41851,35  

629,61  
93,21  

4135,62  
703,02  
904,25  

1425,40  
1040,91  

  

  

  798276,66  798276,66  الديون  5
  74081,99  74081,99  النتيجة الصافية للفترة  88
  1315667,34    مجموع الخصوم  
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  31/12/2008جدول حسابات النتائج بتاريخ 
  

  رقم
  الحساب 

  البيان
  أرصدة الفترة

  دائن  مدين
71  

897100  
897110  

72  
897201  

75  
61  

896100  
62  

  مباع إنتاج
  التنازل عن المواد و الوازم

  التنازل بين الوحدات للقمح و الرفيع
  مخزن إنتاج

  يعقمح رف
  اإلنتاجتحويل تكاليف 
  تمستهلكة خدمامواد و لوازم 

  التنازل عن المخزونات
  خدمات

-  
-  
-  
-  

111240,39  
-  

1408471,16  
2278,35  

13473,78  

1588429,72  
2278,35  

113672,78  
117314,33  

-  
1324,03  
-  
-  
-  

  1823019,21  1535463,68  الــــمجموع
  287555,53  -  القيمة المضافة  81
81  
77  
78  
63  
64  
65  
66  
68  
  

83  
  

  القيمة المضافة
  نواتج متنوعة

  تحويل تكاليف االستغالل
  أعباء المستخدمين
  ضرائب و رسوم

  أعباء مالية
  أعباء متنوعة

  مخصصات االهتالكات و المؤونات

-  
-  
-  

63387,45  
401,71  

29102,64  
6246,44  

100805,91  

287555,53  
1617,07  

100,84  
-  
-  
-  
-  
-  

  289273,44  199944,15  المــــجموع
  89329,29  -  نتيجة االستغالل

  7896,12  -  نواتج خارج االستغالل  79
  -  23143,42  أعباء خارج االستغالل  69
  -  16247,30  نتيجة خارج االستغالل  84
  89329,29  -  نتيجة االستغالل  83
  -  16247,30  نتيجة خارج االستغالل  84

  74081,99  -  النتيجة اإلجمالية  880
  -  -  الضرائب على األرباح  889

  74081,99    النتيجة الصافية  88
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  :أما اآلن سنقدم القوائم المالية حسب النظام المحاسبي المالي
  31/12/2008الميزانية بتاريخ 

  
 األصول

  
مالحظة

 

2008 
2007  
اهتالك و  إجمالي الصافي

 مؤونات
 صافي

  أصـــــــول غير جارية
  )goodwill(( تناءاالقبين رق اف

  معنويةتثبيتات 
  عينيةتثــبيتات 

  األراضي      
  المباني      
  أخرى عينية تثبيتات       
  ممنوح امتيازهاتثبيتات       

  يجرى انجازهاتثبيتات 
  تثبــيتات مالية

  موضوعة موضع معادلةسندات 
حسابات دائنة ملحقة بها مساهمات أخرى و

  ةمثبت سندات أخرى
   غير جارية أصول مالية أخرىإقراض و  
  على األصل مؤجلة ضرائب 

  مجموع األصول غير الجارية
  أصـــــــول جـــارية

  مخــــزونات ومنتجات قيد التنفيذ
 حسابات دائنة واستخدامات مماثلة

  الزبائن
  مدينون آخرون

  الضرائب و ما شابهها
  حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثلة  

  ههاالموجودات و ما شاب
  األموال الموظفة وأصول مالية جارية أخرى

  زينةـــــــــــــــلخا

  مجـــموع األصول الجارية

  
 المــجموع العام لألصول

  
  
  
  
  
  
1  
  
  
  
  
  
  
2 

  
-  
-  
  

93393,85  
484085,50  
920799,57  

- 
10067,82  

-  
-  
-  
- 

72475,24  
- 

  
-  
-  
  

0,00  
81297,41  

510920,48  
- 

0,00  
-  
-  
-  
- 

0,00  
- 

  
-  
-  
  

93393,85  
402788,09  

409879,09  
- 

10067,82  
-  
-  
-  
- 

72475,24  
- 

  
-  
-  
  

93393,85  
411735,84  
501498,06  

-  
10055,31  

-  
-  
-  
-  

71479,34  
- 

 1580821,98 592217,89 988604,09 1088162,40 
  
3  
  
  
4  
5 

  
82454,74  

  
84059,97  
80120,29  

442,09  
-  
-  
-  

105230,55  
 

  
0,00  

  
17529,37  

0,00  
-  
-  
-  
-  

0,00  
 

  
82454,74  

  
66530,60  
80120,29  

442,09  
-  
-  
-  

105230,55 

  
95339,80  

  
98991,96  
76113,78  
1876,90  

-  
-  
-  

54738,19 

352307,64 17529,37 334778,27 327060,63  
 

1973129,62 609747,26 1363382,36 1415223,03 
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31/12/2008الميزانية بتاريخ   
لخصوما مالحظة 2008 2007  

 
300000,00 

- 
- 
- 

114324,72 
28983,97 

 

 
300000,00 

  - 
- 
- 

89091,29 
128061,39 

 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 األمــــوال الخاصةرؤوس 
رأس المال تم إصداره    

مستعان بهمال غير  رأس     
عالوات واحتياطات     
)1(المعادلة رق واف     
النتيجة الصافية     
من جديد الترحيل -أموال خاصة أخرىرؤوس      

 
)1(حصة الشركة المدمجة                       
)1(األقلية  ذوي حصة                       

  1المــــــــجموع       
 

ير الجاريةغالخصـــــوم   
القروض و الديون المالية     
)مرصود لهاالمؤجلة و ال( الضرائب      
ديون أخرى غير جارية     
بقامنتجات ثابتة مسمؤونات و     

2مجموع الخصـــوم الغير الجارية  
 

 الخصـــــوم الجارية
لحقةالموردون و الحسابات الم     
    الضرائب    
ديون أخرى     
خزينة الخصوم     

 

3مجـموع الخصـــوم الجارية   
 

 المــجموع العام للخـــــصوم
 

 -  
 -  

443308,69 
 

517152,68 
 

 

 
668205,26 

- 
- 
- 

 
744344,61 

- 
- 

7944,02 

 
7 
 
 

668205,26 
 

752288,63 
 

 

- 
48947,30 
1144,42 

10084,80 
243532,56 

 
 

- 
44993,04 

904,25 
8034,76 

- 

- 
8 

  - 
9 

303709,08 53932,05  

1415223,03 1363382,36 
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  جدول حسابات النتائج                   
 )حسب الطبيعة(                            

  31/12/2008إلى  2008/ 01/01للفترة من                  
 العناصر

ظة
الح

م
 

2008 2007 

  رقم األعمال
  تغيرات مخزون المنتجات التامة و القيد التنفيذ

  اإلنتاج المثبت
  إعانات االستغالل 

  السنة الصافيةإنتاج  -1    
    المشتريات المستهلكة

  الخدمات الخارجية و االستهالكات األخرى
  السنة الماليةاستـــــهالك  - 2   
  )2-1( القيمة المضافة لالستغالل - 3   

  أعباء المستخدمين
  و المدفوعات المشابهة، الضرائب و الرسوم

  الستغاللعن ا الفـــائض اإلجمالي - 4   
  )فائض قيمة التنازل( خرىاألعملياتية المنتجات ال

  خرىاألعملياتية العباء األ
  والمؤوناتمخصصات االهتالكات 

  خسائر القيمة و المؤوناتستئناف عن ا
  الــــــــنتيجة التشغيلية-5

  مــــاليةال المنتـوجات
  مــــاليةالباء ـــعاأل
    الـــــنتيجة المــــالية - 6   
  )6+5(النتــيجة العادية قبل الضريبة  - 7   

  النتائج العادية الواجب دفعها عن الضرائب 
  النتائج العادية حول) اتالتغير(الضرائب المؤجلة

  العادية منتجات األنشطةمجموع 
  العادية األنشطةمجموع أعباء 

  العادية لألنشطةالنتيجة الصافية  - 8  
  )للتوضيح) ( نواتج( العناصر غير عادية

  )للتوضيح) ( أعباء( غير عادية العناصر
  عاديةالالــــــــنتيجة غير  - 9   
  فترةالنتـــــيجة الصافية لل -10   

في النتيجة  للمعادلة موضع حصة للشركات الموضوعة
  )1(الصافية

  ) 1(النتيجة الصافية للمجموع المدمج 11
  ) 1(األقلية ذوي منها حصة     
 )1( عحصة المجم     

  
  
  
 

1704380,85  
6073,94  
-  
- 

1734834,73  
)5387,53(  
-  
- 

 1710454,79 1729447,20 
10  
11 

1410301,91  
12597,35 

1408006,94  
7778,91 

 )1422899,26( )1415785,85( 
 287555,53 313661,35 
  
 

 )63387,45(  
 )395,46( 

)55420,96(  
)4119,04( 

 223772,62 254121,35 
  
  

12 

-  
)6246,44(  
)101043,91(  

          - 

-  
 )4211,82(  
)101870,27(  

- 
 116482,27 148039,26 
 1617,07  

)29008,05( 
1944,07  

)35658,61( 
 )27390,98( )33714,54( 
 89091,29 114324,72 
   
   
 1712071,86 1731391,27 
 1622980,57 1617066,55 
 89091,29 114324,72 
   
   
   
   

 



 108

  

 توضــــــــــيحات
محاسبي، إلى لالنتقال من الميزانية المحاسبية المعدة حسب المخطط الوطني ال     

الميزانية حسب النظام المحاسبي المالي الجديد البد من إجراء بعض التعديالت على بعض 
الحسابات من حيث االسم و المجموعة التي سينتمي إليها، و سنتطرق إلى العناصر التي 

  :رقمت في الميزانية الجديدة
دج اهتلكت بمعدل         588: من بين تجهيزات المكتب نجد أجهزة اإلعالم اآللي بقيمة -1

   القيم بآالف الدنانير :ملخصة في الجدول التالي %10 
     

ثمن  تاريخ االقتناء النوع
 الشراء

االهتالكات 
 السابقة

اهتالك 
 الحالي

مجموع 
 االهتالكات

القيمة المحاسبية 
 الصافية

P3  
P4 
P4 

P4 (3 .G) 
P4(2 .G)2 
P4 (3 .G) 
P4 (3 .G) 

P4 
P4 

 

31/03/03  
31/08/03  
31/03/04  
31/12/04  
28/02/05  
01/07/05  
02/08/06  
01/09/08  
29/10/08 

100,00  
88,00  
44,00  
77,00  

120,00  
54,00  
31,00  
39,00  
35,00 

47,50  
37,50  
16,50  
23,10  
34,00  
13,50  
4,40  

--  
-- 

10,00  
8,80  
4,40  
7,70  

12,00  
5,40  
3,10  
1,95  
0,58 

57,50  
46,30  
20,90  
30,80  
46,00  
18,90  
7,50  
1,95  
0,58 

42,50  
41,70  
23,10  
46,20  
74,00  
35,10  
23,50  
37,05  
34,42 

  588,00   230,43 357,57 
 
أال  2008القيمة التاريخية لهذه األجهزة ال تعبر عن الواقع، فإذا أخذنا أخر سعر لسنة  -

و هي القيمة التي يجب أن  350=  10.  35دج فان القيمة األصلية تصبح  35و هو 
  .بها في الميزانية، حيث تتم التسوية كاألتي تظهر

      
681    

2918 
  مخصصات  خسائر القيمة

 خسائر قيمة العناصر المادية األخرى        

238   
238 
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  :يشتمل هذا العنصر علىإقراضات و أصول مالية أخرى  -2
لغير دج التي تخص األموال المدفوعة ل 71539,24: االقراضات بقيمة 424حساب * 

بموجب األحكام التعاقدية و التي من خاللها المؤسسة تلتزم بتحويل إلى األشخاص 
  .الطبيعيين أو المعنويين استعمال وسائل التسديد لفترة زمنية محددة

  .دج الذي يمثل الحقوق المشابهة لالقراضات 936: كفاالت مدفوعة بقيمة 426حساب* 
  دج 32057,83: ة إجماليةبقيم نجد نوعين من القمحضمن المخزون  -3
دج للقنطار،  1,285:دج بسعر مدعم من الدولة ب 1686,56: القمح اللين بقيمة -  

  ط 131,5: حيث إن الكمية المقابلة
  دج للقنطار 2,280: دج بسعر مدعم من الدولة ب 30371,27: القمح الصلب بقيمة -  

  .طن  1332,07: حيث أن الكمية المقابلة      
  :كانت كالتي 31/12/08ن األسعار في البورصة في وبما أ   

  دوالر للطن 390: القمح الصلب -              
  دوالر للطن  330: القمح اللين -              

نجد .دج مقابل الدوالر 71,074: و على أساس أن سعر الصرف في نفس اليوم كان    
  :أن قيمة القمح الصلب الحقيقية بدون تدعيم هو

  دج 36923,46=  71,074.  )390.  1332,07(                                    
  :وقيمة  القمح اللين الحقيقية بدون دعم
  دج 3078,39=  71,074)  . 330.  131,25(                                    

أن وهي القيمة التي يجب دج  40001,85: و عليه فان القيمة اإلجمالية الحقيقية هي
  .تظهر في الميزانية

      
31    

138 
  مواد و لوازم
 نواتج و أعباء أخرى مؤجلة           

7944,02  
- 

-  
7944,02 

  
  :تشمل العناصر التالية المديــــــنون اآلخرون  -4
تسبيقات و مبالغ على الحساب، تخفيضات : لموردون المدينونا(  409 حساب*    

المحتواة، و المبالغ المحملة  TVAص بمبلغ و الخا، )ستكتسب، مدينون آخرون
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حساب . يرهلكنها لم تصل بعد بحيث يكون مبلغها محدد و يمكن تقد للفترة المنتهية
  .دج 13794,84: حسابات الخصوم المدينة يدخل ضمن هذا الحساب بقيمة 40

  دج 156,57: تسبيقات و أقساط على االستثمار بقيمة 425 حساب يضم كذلك*    
  .دج 60427,70: مدينو المخزون بقيمة 43 سابح*    
  دج 865,43: شركاء و شركات حليفة بقيمة: مدينون  44 حساب*    
  دج 4875,75: تسبيقات االستغالل بقيمة 46 حساب*    

الدولة "  444 حسب النظام المحاسبي المالي يضم حساب الضرائب و المتشابهة - 5
حساب  ، و"الرسم على رقم األعمال –الدولة " 445و حساب " ضرائب مستحقة 

رسوم و مدفوعات  -ضـرائب أخرى"  447 ، و حساب"المنظمات العالمية"  446
، هنا تضم حساب "أعباء للدفع و نواتج للقبض -الدولة"  448 و حساب" مشابهة 

  .دج 442,09: تسبيقات لحساب بقيمة 

ربح ( الحساب النتيجة  يضم هذا: الرصيد المرحل من جديد -أموال خاصة أخرى - 6  
التي تحول بقرار من مجلس اإلدارة إلى الفترة الالحقة أين يتم تقرير ) أم خسارة 
يضم في هذا  PCNنتيجة رهن التخصيص حسب  18و بالتالي حساب . مصيرها

  .79و 69و78و 75الحساب بعد إجراء قيود التسوية الالزمة الخاصة بحساب 

: القروض البنكية بقيمة 521حساب تشتمل عل : يةالقروض و الديون الـــــمال -7
 حساب قروض وديون مشابهة، و 16 أصبح اسمه حساب والذيدج  163561,44

ديون  17/الذي أصبح يدعي حدج  578783,17: القروض األخرى بقيمة 523
  .مرتبطة بمساهمات المجموعة 

من موردو  SCFحسب  40يضم كل من حسابات : الموردون و الحسابات المرتبطة -8
 409المخزون و الخدمات و موردو االستثمارات و أوراق الدفع، باستثناء حساب 

دج،  3117,03: المـوردون بقيمة 530 هنا يخص حساب.الذي تم التطرق إليه سابقا
موردو  522 دج، وحساب 41851,35: فواتير قيد االستالم بقيمة 538 و حساب

 .دج 24,66: االستثمارات بقيمة
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الزبائن "  419 من بين الحسابات التي تندرج ضمنه حساب: ديــــــون أخرى - 9

 حساب و". أموال للتحرير –تخفيـــضات للمنح  –تسبيقات مستلمة  –الدائنون
، و الدائن التسديدات الباقي القيام بها عن قيم التوظيف المنقولة غير المسددة 509

و عليه فانه تم إدراج . 447و  444باستثناء  ] 48 – 46- 45- 43 -42[  من حساب
 54 دج، و حساب 7,00: األصول الدائنة ضمن الديون األخرى بقيمة 50 حساب

حسابات الشركاء الجارية  555 دج، و حساب 629,61: محجوزات للغير بقيمة
 دج، و حساب 4135,62: دائنو الخدمات بقيمة 562 دج، و حساب 93,21: بقيمة 

: دائنو المصروفات المختلفة بقيمة 566 و حسابدج، 703,02: العمال بقيمة 563
  .دج  1040,90: هيئات اجتماعية بقيمة 568 وأخيرا حساب دج1425,40

تحويل  78تحويل تكاليف اإلنتاج و حساب  75تخص  الحسابين  –12و  11و  10
لم تورد في النظام المحاسبي المالي، و كيف تؤثر  2008تكاليف االستغالل لسنة 

ابات المجموعة السادسة، و عليه البد من إجراء بعض قيود التسوية لتشطيب في حس
  .هاذين الحسابين

  دج 857,35: مصروفات نقل 620/ح –يخص دج  1324,03قيمته : 75 الحساب*      
  دج 19,08: بريد و مواصالت 628/ ح -                                              

  دج 447,6: فرق الجرد 61/ح -                                              
  

  :    و عليه نسجل ما يلي      
  
  
  
  
  
  
  

75  
  
  
  
18 

  
  
696  
  
  
61  
62 

  تحويل تكاليف االستغالل
 تكاليف سنوات سابقة 

1324,03  
  
  

1324,03  
 

  
  

1324,03  
  
  
  

447,60  
876,43 

  نتيجة رهن التخصيص
  مستهلكةمواد و لوازم               

  خدمات              
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  دج 6,25: ضرائب و رسوم 64حساب  -دج يخص  100,84قيمته : 78الحساب *
دج 94,59: حساب أعباء مالية –                                              

 
  :       و عليه نسجل ما لي      

78  
  
  
  
18 

  
  
696  
  
  
64  
65 

  تحويل تكاليف االستغالل
 تكاليف سنوات سابقة      

100,84  
  
  
  

100,84  
 

  
  

100,84  
  
  

6,25  
94,59 

  نتيجة رهن التخصيص
  ضرائب و رسوم              
  أعباء مالية              
               

  
أعباء خارج االستغالل،  69نواتج خارج االستغالل و حساب  79 بالنسبة لحساب -8

ي استعمالهما إال في الحاالت غير العادية و التي ليس لها يمنع النظام المحاسبي المال
 79/ و ح 69/ عالقة باالستغالل، مثل الكوارث الطــبيعية مثال، و عليه رصيد ح

 :يتم تشطيبهما بالقيد التالي

79  
  
  
  
18 

  
  
18  
  
  
69  
 

   نواتج خارج االستغالل
 نتيجة رهن التخصيص            

7896,12  
  
  
  

21718,55 

  
  

7896,12  
  
  

21718,55 
  نتيجة رهن التخصيص

   أعباء خارج االستغالل            
 

نتيجة رهن التخصيص لم يدرج في النظام المحاسبي  18على أساس أن حساب  و  
: الترحيل من جديد بقيمة 11المالي، فان رصيده يجب أن يحول إلى حساب 

   :يو يكون القيد كالتالدج،  128061,39
  

18   
  

11 

  ة رهن التخصيصنتيج
 الترحيل من جديد               

128061,39  
  
- 

-  
  

128061,39  
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 :إعداد جدول تدفقات الخزينة  -1

، لمعلومات المتوفرة في الميزانيةا يتم إعداد جدول تدفقات الخزينة استنادا على   
و الخاصة بحركة الحسابات من دفاتر المؤسسة  تستخرج أخرى باإلضافة لمعطيات

  :وهي 31/12/2008و  01/01/2008الفترة المحصورة بين خالل 
 .دج 1625255,75: تحصيالت مقبوضة من الزبائن و مدينون آخرون §

 .دج 74476,32: تحصيل حقوق أخرى §

  .دج 4555,97:و أعباء مالية تسديد فوائد §
  .دج 1526781,44: العمال ،الموردين : مبالغ مدفوعة إلى §
 .دج 468,2: خالل الفترةتثبيتات مادية تم الحصول عليها  §

 .دج 117434,10: تسديد القروض و القروض األخرى §
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  جـــــــدول تدفقـــات الخـــــزينة 

  )الطريقة المباشرة(
  31/12/2008إلى  01/01/2008الفترة من 

  
 1- ن ن مالحظة 

  تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية
  لتحصيالت المقبوضة من عند الزبائن ا    
  المبالغ المدفوعة للموردين و المستخدمين    
  الفوائد و المصروفات المالية األخرى المدفوعة    
  الضرائب عن النتائج المدفوعة    

  تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر غير عادية
  عادية رتدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غي

  )A(دفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتيةتصافي  
  رستثماالمتأتية من أنشطة االالخزينة أموال  تدفقات

  اقتناء التثبيتات المادية أو المعنوية المسحوبات عن  
  للتثبيتات المادية أو المعنوية عن التنازل ن عملياتتحصيالت عال 
  ةاقتناء التثبيتـات المالي المسحوبات عن  

  تحصيالت على التنازل للتثبيتات المالية  
  توظيفات مالية يلها عنحصالتي تم ت فوائد ال  
  المستلمة الحصص و األقساط المقبوضة عن النتائج   

  )B(تثمار عن أنشطة االس صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية
  أنشطة التمويل نالمتأتية م الخزينة أموال تدفقات

  قاب إصدار األسهمفي أع التحصيالت  
  و غيرها من التوزيعات التي تم القيام بهاحصص ال  
  القروضن المتأتية متحصيالت ال  
  المماثلة خرىاأل ديونالالقروض أو  داتتسدي  
  

  )C(أنشطة التمويل ن المتأتية م الخزينة أموال صافي تدفقات
  

 ات سعر الصرف على السيوالت و شبه السيوالتتأثيرات تغير
 )A+B+C( الخزينة للفترةأموال ــرات تغــيـ

    
1699732,07  

)1526781,44(  
 )4555,97(  

- 

 

 -  
 -  
 168394,66  

   
 )468,20(  

-  
-  
-  
-  
- 

 

 )468,20(  
  

  
-  
-  
-  

)117434,10(  
 

 

 )117434,10(  
   

 50492,36  
  معادالتها عند افتتاح السنة المالية الخزينة وأموال 
  معادالتها عند إقفال السنة المالية الخزينة و أموال

 الفترةخالل خــــزينة تغــــــــير أموال ال

 54738,19  
105230,55 

 

 50492,36  
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  الخــــــاتمة
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يعتبر المخطط المحاسبي الجزائري حاليا عائقا كبيرا في مسار التطور الذي         
حيث واكبت كل الدول التي لها نظرة محاسبية . لمحاسبية العالميةتعرفه جل المخططات ا

مستقبلية التغيرات التي أصدرتها مختلف الهيئات الدولية فيما يخص المعايير المحاسبية 
الدولية، فالكثير من الدول العربية سـارعت في تطبيق هذه المعايير مثل مصر و األردن 

تواكب هذه التطورات االقتصادية المتسارعة، الن  و كان لزاما على الجزائر أن. و سوريا
  . رياح التغيير التي تجتاح العالم سوف تأخذ معها كل ما هو قديم

المخطط المحاسبي الوطني الذي كان يستجيب الحتياجات خاصة لفترة سابقة، أصبح    
خاصة بعد في اآلونة األخيرة ال يتماشى و غير مالئم للشروط االقتصادية الجديدة للجزائر 

قامت بها الجزائر بـداية التسعينات من القرن الماضي،  ياإلصالحـات االقتصـادية الت
و توجهها من االقتصاد االشتراكي إلى اقتصاد السوق، و على أساس أنها  ال تستطيع أن 
تبقي بعيدا عما يحدث من حولها في العالم من تحوالت اقتصادية، كان البد من إصالح 

سبي، و توفير مرجع محاسبي يتوافق و المرحلة الجديدة، التي يترتب عنها النظام المحا
دخول شركاء أجانب و مستثمرين، األمر الذي يستوجب التحدث معهم بلغة واحدة تقدم 

و تولد الثقة لدى الغير من مستعملي القوائم المالية، كذلك يقيس كل . معلومة صادقة
ز المالي، و نـتائج عمل الوحدات االقتصـادية تأثيرات العمليات و األحداث على المرك

و إيصال نتيجة ذلك في شكل قوائم مالية إلى المستفيدين، مما يمكن من توفير المقومات 
  .التي تضمن تمتين العالقة بين المؤسسات االقتصادية فيما بينها و كذا مع العالم الخارجي

حاسبي المالي الجديد، التي ستسمح خالل هذه الدراسة أهداف النظام الم نو تم توضيح م  
  :للمؤسسات

تحسين و مقارنة المعلومة المالية التي ستكون كاملة و صادقة و واضحة، تشجع  •
  .المستثمرين على االستثمار و االطمئنان على أموالهم

األمر الذي يمكن . إنتاج وثائق مالية قليلة تسهل من  قراءة و شرح األرقام والنتائج •
ذ القرارات الصحيحة، و رســم السياسات، و اإلشراف و متابعة اتخا نالوحدة م

 .التنفيذ، و تقييم األداء
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لكن هذا ال يمنعنا من ذكر بعض الصعوبات المحتملة من اعتماد المعايير المحاسبية      
و المتمثلة في إدخال قواعد جديدة مثل التقييم بالقيمة العادلة، و أفضلية الجوهر  الدولية،

الشكل، والفصل بين مكونات االستثمارات، وإنشاء فحوص انخفاض القيمة، مما يعقد على 
قراءة القوائم المالية، ولن تصبح هذه القوائم في متناول الجميع، والتحكم و معرفة المعايير 

  .تصبح من الضروريات لفهم الوثائق المحاسبية بصفة عامة
ظروف ال يمكن حصرها فيحاسبي المالي النظام الم تأسيسالتي أدت إلى  مبرراتفال    
إلسراع في تبني امحليا ودوليا مما استدعى إلى ضرورة  ) ، و دوليةماليةو اقتصادية(

  .جديد  مالي الدولة الجزائرية لمخطط محاسبي
ü والمالية االقتصاديةمبررات ال  

ب النظم إعادة النظر في النظام االقتصادي وما يتطلبه من إجراءات موازية مست أغل     
، قانون المؤسسات 1998قانون الجمارك سنة  ( االقتصادية واإلدارية والقانونية

و ما ترتب .)الخ ...   2005القانون التجاري سنة ، 2003الصغيرة والمتوسطة سنة 
جذرية و االتجاه نحو اقتصاد السوق، و تحرير التجارة ية دتصااقصالحات عنه من إ
 اجياتحة المؤسسات، ولالستجابة لكل هذه ال، و تبني سياسة خوصصةالخارجي

و يساهم أكثر في تعزيز اقتصاد السوق  مرجع محاسبيإنشاء البد من  كان متطلباتالو
  .يتوافق مع هذه اإلصالحات

ü  الدوليةمبررات أما فيما يخص ال:  
مقتضيات جلب  و المالي يأخذ بعين االعتبار متطلبات العولمة النظام المحاسبيفان       
ماري شبيه ـالستثمارات األجنبية المباشرة التي أصبحت تشترط توفير مناخ استثا

  .بالذي تنشط فيه في بلدانها األصلية

المختصون والخبراء في المحاسبة والمالية أن االقتصاد  و بالرغم من ذلك يرى     
 في وأن الحكومة تسرعت كثيرا ،الجزائري غير جاهز لتطبيق النظام المحاسبي المالي 

عدم جاهزية االقتصاد الوطني لتطبيق هذه المعايير المتقدمة  بسبب، قريبا هتطبيق قرارها
سيقوم بتعرية  ماليال المحاسبي أن النظاموجدا على منظومة اقتصادية متخلفة وهشة، 

االقتصاد الجزائري بصفة نهائية أمام الشركات األجنبية وأمام الهيئات والمنظمات 
تزال غير ال نادا للوضع الصعب الذي تعيشه المؤسسة الجزائرية التي الدولية، وهذا است
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قادرة على نشر محاسبتها بشكل دقيق و شفاف خاصة عندما يتعلق األمر بمؤسسات 
  .هشة وضعيفة

و بعيدا عن التشاؤم، فان المنافع أكثر من المعوقات، و يمكن إيجاد الحلول لكل       
و اعتماد هذا النظام . ظام المحاسبي المالي الجديدالصعوبات التي ستواجه تطبيق الن

المحاسبي سيسمح للجزائر بمواكبة التطور الحاصل في المحاسبة على المستوى الدولي 
من ناحية، و من جاب آخر تدعيم اإلصالحات االقتصادية بمرجع محاسبي يتوافق مع 

  .اقتصاد السوق

المقدمة عن اإلشكالية، يظهر جليا أن و من خالل دراسة هذا الموضوع و اإلجابة        
فتكييف القوائم المالية الجزائرية . الفرضيتين المشكلتين في بداية هذا البحث، قد تحققتا

وفقا للمعايير المحاسبية الدولية، و تطبيقها أمر ممكن، يتطلب فقط التحضير الجيد في 
من النظام المحاسبي اقرب وقت، و توفير الوسائل الضرورية لتسهيل عملية االنتقال 

القديم إلى نظام المحاسبي المالي، مما يسمح للجزائر من تحسين صورة مؤسساتها على 
  .المستوى العالمي و ما يترتب عنه من جلب المستثمر األجنبي

و نستطيع أن نقول بان الهدف األساسي من هذا البحث قد تحقق، من خالل التطرق     
من اعتماد النظام المحاسبي المالي،  ةت واآلثار المحتمللجزء كبير من الدراسة للرهانا

و توضيح كيف ستكون عليه للقوائم المالية، و تناول أهم عنصر في هذا النظام 
  .المحاسبي أال و هو التقييم مبرزين مختلف القواعد الخاصة بالتسجيل و التقييم 

ي الذي من خالله نأخذ فكرة و القيمة المضافة لهذه المذكرة تكمن في الجانب التطبيق     
و لو صغـيرة كيف ستكـون عليه القـوائم المالية في المؤسـسات الجـزائرية شكال 

 .و مضمونا

  التوصـــيات
القتصاد الوطني االنتقال إلى النظام المحاسبي المالي، و من خالله تسهيل لمكن يحتى   

 تحقيق األهداف المرجوة منه، و تكييف المؤسسات الجزائرية مع هذا النظام الجديدعملية 
  :ال بد من 
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تفعيل الجانب اإلعالمي واالستثماري للمحاسبة لما له من فائدة في تمكين المستعملين  .1

 .للمحاسبة  من التعرف على المستجدات و األهمية التي يكتسيها الموضوع

ي تعزيز ال بد من تغيير المفاهيم، وبالتالي إنشاء نظام محاسبي ومالـي يساهم أكثر ف .2
  .اقتصاد السوق

توفير مناخ استثماري مالئم يتوفر فيه األمن، والديمقراطية، الشفافية في المعلومات  .3
المالية، شفافية النظم القانونية والجبائية واالستثمارية المشجعة، مما يساعد على جلب 

  .االستثمارات األجنبية 
في الميدان المحاسبي، كما يجب التكوين المستمر للمحاسبين لضمان الفعالية والكفاءة  .4

اإلشارة إلى ضرورة اإلسراع في إنشاء معهد، تعهد إليه مهمة تخريج المحاسبين 
 .المعتمدين ، وخبراء المحاسبة ومدققين للحسابات، إضافة إلى محافظي الحسابات 

ضعف  ىتحديد إستراتيجية خاصة للرفع من مستوى تدريس المحاسبة والقضاء عل .5
، وإهمال شبه كلي للجانب الفلسفي )الفنية ( ي أكثرعلى الجوانب التقنية المستوى المبن

واإلطار المفاهمي للمحاسبة واللذين من شانهما تنمية ملكات اإلبداع وحل المشاكل 
  .لدى الطلبة لن تساعد المناهج الحالية المعتمدة في تسريع وتيرة تدريس هذا النظام 

وزارة ( فعالية، وتمتين التواصل مع الوصاية تنظيم مهنة المحاسبة و جعلها أكثر  .6
  ) .المالية

  :و أخيرا يمكن أن نتوقع بعد اعتماد النظام المحاسبي المالي تحقيق النتائج التالية   
ü  قدرة المؤسسة على تقديم صورة صادقة عن وضعها المالي، وقياس كفاءتها، ومعرفة

لقانونية، الواجب عليها احـترامها، التغيير في وضعيتها المالية في مقابل االلتزامات ا
  .تنظيمها و حجمها وطبيعة نشاطها: و ذلك باألخذ بعين االعتبار

ü  تتمكن الوحدة من إجراء مقارنة موضوعية زمنيا على مستوى الوحدة، ومكانيا على
  .المستوى الوطني والدولي، بين الوحدات

ü  و المساهمين و الشركاء مراقبة الحسابات من خالل تقديم الضـمانات إلى المسيرين
و الدولة و المستعملين اآلخرين كالعمال و الدائنين فيما يخص مطابقتها للمعايير و 

  . مدى مصداقيتها و شفافيتها
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ü  نشر معلومة أكثر صدق، كاملة، قانونية، موضوعية، وشفافة نسمح بتشجيع
القتصادية التي تفتقدها المؤسسات ا االمستثمرين على جلب األموال و التكنولوجي
  .الجزائرية، و نضمن لهم متابعة جيدة ألموالهم

نتمنى أننا من خالل هذا العمل المتواضع قد وفقنا لالجابة عن تساؤالت كثيرة أثارها     
هذا الموضوع، و تسمح لباحثين آخرين بالتعمق أكثر و إكمال الجوانب التي لم نتطرق 

  .ن المراجع على المستوى الوطنيإليها، خاصة و أن هذا المجال ينقصه الكثير م
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 المــــــالحق
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 .…ميزانية بتاريخ .                  1.الملحق رقم  

  
 األصول

  
 ملحوظة

  1-ن ن
 صافي اهتالك و مؤونات إجمالي الصافي

  أصـــــــول غير جارية
  )goodwill(فرق االقتناء 

  استثمارات غير مادية
  يةاستثمارات ماد

  األراضي      
  المباني      
  أخرى ماديةاستثمارات       
  استثمارات حق االمتياز      

  استثمارات قيد التنفيذ
  استثمارات مالية

  سندات تحت المعادلة   
  مساهمات أخرى و مدينون آخرون  
  سندات أخرى ثابتة  
  اقراضات و أصول مالية أخرى غير جارية 

  الضرائب المؤجلة  
  األصول غير الجاريةمجموع 

  أصول جـــارية
  المخــــزونات و قيد التنفيذ

  المدينون واألصول المماثلة
  الزبائن   
  مدينون آخرون   
  الضرائب والعناصر المرتبطة بها   
  المدينون اآلخرون واألصول المماثلة   

  النقديات و المماثلة
التوظيفات و األصول المالية األخرى  

  الجارية
  الخزينة

  جـــموع األصول الجاريةم
 المــجموع العام لألصول
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.…الميزانية بتاريخ   
 

1- ن  الخصوم ملحوظة ن 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األمــــــــــــوال 
 الخاصة

الرأسمال المدفوع     
الرأسمال غير المدفوع     
عالوات واحتياطات     
فرق إعادة التقييم     
)1(ادلةفرق المع     
النتيجة الصافية     
الرصيد المرحل من جديد -أموال خاصة أخرى     

)1(حصة الشركة المدمجة                       
)1(حصة األقلية                        

1المجموع          
 الخصـــــوم غير الجارية

القروض و الديون المالية     
)المؤجلة و المقدرة( الضرائب      
أخرى غير جارية ديون     
مؤونات ونواتج مقيدة سلفا     

2مجموع الخصـوم غير الجارية  
 الخصـــــوم الجارية

الموردون و الحسابات المرتبطة     
  الضرائب    
ديون أخرى     
خزينة الخصوم     

3مجـموع الخصــوم الجارية   
 المــجموع العام للخـصوم

 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

 

تستعمل فقط عند تقديم القوائم المالية المدمجة  )1(  
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  و الشكل التالي يبين محتوى عناصر الميزانية

  .…الميزانية بتاريخ 
  األصول

 
  ن

 اإلجمالي

  ن
 االهتالكات

  أصـــــــول غير جارية
  )goodwill(فارق الشراء 

  تثبيتات غير مادية
  

  تثــبيتات مادية
  
  تثبيتات قيد التنفيذ 

  ماليةتثبــيتات 
  سندات تحت المعادلة   
  مساهمات أخرى و مدينون مرتبطون  
  سندات أخرى ثابتة  
  إقراض و أصول مالية أخرى غير جارية  
    

  مجموع األصول غير الجارية
  أصـــــول جــارية

  المخــــزونات و قيد التنفيذ
  المدينون واالستخدامات المماثلة

  الزبائن   
  مدينون آخرون   
  

  ئب الضرا   
  األصول األخرى الجارية    

  النقديات و المتشابهة
  التوظيفات و األصول المالية األخرى 

  الخزينة
  

  مجـــموع األصول الجارية
 المــجموع العام لألصول
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 الخصـــــوم الجارية
الموردون و الحسابات المرتبطة     
  الضرائب    
ديون أخرى     

 
خزينة الخصوم     

3مجـموع الخصـــــوم الجارية   
 المــجموع العام للخـــــصوم
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  جدول حسابات النتائج                      .2.الملحق رقم 
 )حسب الطبيعة( 

  للفترة من            إلى                              
 1- ن ن ملحوظة العناصر

  رقم األعمال
  تغير مخزون المنتجات التامة و القيد التنفيذ

  االنتاج المثبت
  إعانات االستغالل 

  إنتاج الفترة -1    
  مشتريات مستهلكة

  خدمات خارجية و استهالكات أخرى
  استـــــــــهالك الفترة - 2   
  )2-1( قيمة المضافة لالستغالل ال - 3   

  أعباء المستخدمين
  و المدفوعات المشابهة، ضرائب و رسوم

  الفـــائض اإلجمالي لالستغالل - 4   
  المنتجات العملياتية أخرى
  األعباء العملياتية األخرى

  مخصصات االهتالكات والمؤونات
  استرجاع عن خسائر القيمة و المؤونات

  شغيليةالــــــــنتيجة الت - 5   
  نــــــــواتج مــــالية

  أعباء مــــالية
  الـــــنتيجة المــــالية - 6   
  )6+5(النتــيجة العادية قبل الضريبة  - 7   

  الضرائب الواجب دفعها عن  النتائج العادية
  على النتائج العادية) التغيرات(الضرائب المؤجلة 

  مجموع نواتج النشاطات العادية
  ت العاديةمجموع أعباء النشاطا

  النتيجة الصافية للنشاطات العادية -8  
  )للتوضيح) ( نواتج(العناصر غير العادية 
  )للتوضيح) ( أعباء(العناصر غير العادية 

  الــــــــنتيجة غير العادية - 9   
  النتـــــيجة الصافية للفترة -10   

  )1(الحصة في النتائج الصافية للشركات موضع المعادلة
  ) 1(لصافية للمجموعة المدمجةالنتيجة ا11

  ) 1(منها حصة ذوي األقلية     
 )1(حصة المجمع      
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 يستخدم فقط عند تقديم القوائم المالية المدمجة )1(
  

  جدول حسابات النتائج
 )حسب الوظيفة(                            

  للفترة من            إلى                              
 1- ن ن ملحوظة العناصر

  رقـــــــم األعمال
  تكــــــلفة المبيعات

  الهـــــــــــامش اإلجمالي -1      
  نواتــــج تشغيلية أخرى
  تكـــــــاليف تجارية

  أعباء إدارية
  اء أخرى تشغيليةأعب

  النتـــــــيجة العملياتية -2      
  تقديم مفصل لألعباء حسب طبيعتها

  )مخصصات االهتالكات، مصروفات المستخدمين(
  أعباء مالية

  النتـــــــيجة العادية قبل الضريبة - 3     
  الضرائب المطلوبة على النتائج العادية
  )راتالتغي(الضرائب المؤجلة على النتائج العادية 

  النتــــيجة الصافية للنشاطات العادية - 4     
  أعباء غير عادية

  نــــــــــواتج غير عادية
  النـــــــــتيجة الصافية للفترة - 5     

  )1(حصة النتائج الصافية للشركات موضع للمعادلة         
  ) 1(النتيجة الصافية للمجموعة المدمجة - 6     
 ) 1(منها حصة ذوي األقلية     

   

    )1(حصة المجمع       

  يستخدم فقط عند تقديم القوائم المالية المدمجة )1(
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     .3.الملحق رقم     
  جدول سيولة الخزينة

  )الطريقة المباشرة(
  الفترة من               إلى

 1- ن ن مالحظة 

  تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية
  ضة من عند الزبائن التحصيالت المقبو    
  المبالغ المدفوعة للموردين و المستخدمين    
  الفوائد و المصروفات المالية األخرى المدفوعة    
  الضرائب عن النتائج المدفوعة    

  تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر غير عادية
  عادية رتدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غي

  )A(زينة المتأتية من األنشطة العملياتيةتدفقات أموال الخصافي  
  تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار

  المسحوبات عن اقتناء التثبيتات المادية أو المعنوية  
  التحصيالت عن عمليات التنازل عن للتثبيتات المادية أو المعنوية 
  المسحوبات عن  اقتناء التثبيتـات المالية 
  التنازل للتثبيتات المالية تحصيالت على  
  الفوائد  التي تم تحصيلها عن توظيفات مالية  
  الحصص و األقساط المقبوضة عن النتائج  المستلمة  

  )B(صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية عن أنشطة االستثمار 
  تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل

  مالتحصيالت في أعقاب إصدار األسه  
  الحصص و غيرها من التوزيعات التي تم القيام بها  
  التحصيالت المتأتية من القروض  
  تسديدات القروض أو الديون األخرى المماثلة  
  

  )C(صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل 
  

 تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيوالت و شبه السيوالت
 )A+B+C(زينة للفترة تغــيـــرات أموال الخ

    
 

 

   
   
   

   
 

 

   

  
  
 

 

   
   

   

  أموال الخزينة و معادالتها عند افتتاح السنة المالية
  أموال الخزينة و معادالتها عند إقفال السنة المالية

 تغــــــــير أموال الخــــزينة خالل الفترة
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  جـــــــدول سيولة الخزينة

  )لطريقة غير المباشرةا(
  الفترة من     الى

  1-ن ن 

  تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية
  نتيجة السنة المالية الصافية

  :تصحـــــــــــحات من  اجل
  االهتالكات و المؤونات -
  تغير الضرائب المؤجلة -
 تغير المخزونات -

 تغير الزبائن و الحسابات الدائنة األخرى -
 الموردون و الديون األخرى تغير -

 الصافية من الضرائب، زائد أو ناقص قيم التنازل -
 )A(تدفقات الخزينة الناجمة عن النشاط 

  تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمليات االستثمار
  تصحيحات على اقتناء التثبيتات

  تحصيالت من التنازل عن التثبيتات
  )1(تأثيرات تغيرات محيط اإلدماج 

  )B(ت الخزينة الناجمة المرتبطة بعمليات االستثمار تدفقا
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية عن عمليات التمويل

  الحصص المدفوعة للمساهمين
  زيادة الرأسمال النقدي

  إصدار القروض
  تسديد القروض

  )C(تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بعمليات التمويل 
  )A+B+C(تغير أموال الخزينة للفترة 

  وال الخزينة عند االفتتاح أم
  أموال الخزينة عند اإلقفال 

  )1(تأثير تغيرات سعر العمالت األجنبية
 تغييرات أموال الخزينة

  
  
  
  
  
  
 

  

   
  
  
  
 

  

   
  
  
  
 

  

   
   
   

   

  
 .4.الملحق رقم 
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  كشف تغيرات األموال الخاصة
  

الرأسمال  مالحظات 
 الشركة

عالوة 
 اإلصدار

 فاق
 التقييم

فاق إعادة 
 التقييم

  االحتياطات
 و النتيجة

       2-ن رديسمب 31الرصيد في 

  تغيير الطريقة المحاسبة
  تصحيح األخطاء الهامة

  التثبيتات إعادة تقييم
األرباح أو الخسائر غير المدرجة 

  في حسابات النتائج
  الحصص المدفوعة

  زيادة الرأسمال
 صافي نتيجة السنة المالية

      

       1-ن رديسمب 31الرصيد في 

  تغيير الطريقة لمحاسبة
  تصحيح األخطاء الهامة

  إعادة تقييم التثبيتات
األرباح أو الخسائر غير المدرجة 

  في حسابات النتائج
  حصص المدفوعة

  زيادة الرأسمال
 النتيجة الصافية للسنة المالية

      

       ن رديسمب 31الرصيد في 
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  .5.م الملحق رق 

  تطور التثبيتات و األصول المالية غير الجارية
  قيمة إجمالية ملحوظة العناصر

 في بداية الفترة

  زيادات
 الفترة

  نقصان
 الفترة

  قيمة إجمالية
في نهاية 
 الفترة

  التثبيتات المعنوية
  التثبيتات المادية

  المساهمات
 أصول مالية أخرى غير جارية

     

 
 لعناصر في الميزانيةكل عنصر يسجل حسب ترتيبه ا - 

  .عمود الملحوظة يسمح بالرجوع إلى المعلومات التكميلية المسجلة في الملحق المعني - 
عمود الزيادة يمكن أن يقسم حسب الضرورة فيما يخص االقتناء و المساهمات و  - 

 .اإلنشاء
عمود النقصان يمكن أن يقسم حسب الضرورة فيما يخص التنازل الوضع خارج  - 

 .الخدمة
 
 ــــــــــدول االهتالكاتجــــ §

االهتالكات  ملحوظة العناصر
  المجمعة

 في بداية الفترة

زيادة 
  مخصصات
 الفترة

نقص 
العناصر التي 

 خرجت

االهتالكات 
المجمعة في 
 نهاية الفترة

GOODWIL  
  التثبيتات المعنوية
  التثبيتات المادية

  المساهمات
 أصول مالية أخري غير جارية

     

 
 

 لى األقل حسب ترتيب العناصر في الميزانيةكل عنصر يظهر ع - 
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عمود الملحوظة يسمح بالرجوع إلى المعلومات التكميلية المسجلة في الملحق   - 
تغيرات ، أو معدل االهتالك المستعمل، مدة االستعمال (الذي يخص العنصر 

  ....)معدل االهتالكات
 
  يةجدول خسائر القيمة على التثبيتات و األصول األخرى غير الجار §

خسائر القيمة  ملحوظة العناصر
  المجمعة

 في بداية الفترة

  زيادة
  خسائر القيمة 

 للفترة

استرجاع 
من خسائر 

 القيمة

خسائر 
القيمة 

المجمعة في 
 نهاية الفترة

GOODWIL  
  التثبيتات المعنوية
  التثبيتات المادية

  المساهمات
 أصول مالية أخري غير جارية

     

 
  )و الوحدات المشتركةالفروع ( جدول المساهمات  §

 
  الفروع و الوحدات

 المشتركة
  أموال ملحوظة

 خاصة
حصة  الرأسمال

الراسمال 
 )%(المحتجز

  نتيجة
  أخر
 فترة

  اقراضات
  وتسبيقات
 مسلمة

حصص 
أرباح 
 مستلمة

  القيمة
المحاسبية 
للسندات 
 المحتجزة

  الفروع
   A الوحدة
   Bالوحدة

 الوحدات المشتركة
  1الوحدة 
 2الوحدة 
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  جــــــــــــــدول المؤونات §
  العناصر

 
  المؤونات ملحوظة

  المجمعة في
 بداية الفترة

  مخصصات
 الفترة

استرجاع 
 الفترة

  المؤونات
  المجمعة في
 بداية الفترة

  مؤونة الخصوم غير الجارية
  مؤونة المنح وااللتزامات المماثلة

  مؤونة الضرائب
  مؤونة النزاعات

 

     

     المجموع                                     

 
  مؤونة الخصوم الجارية

  مؤونة أخرى مرتبطة بالعمال
 مؤونة الضرائب

     

      المجموع              

 
  كشف استحقاق الحقوق و الديون في بداية الفترة §

  العناصر
 

  سنة ملحوظة
 على ألكثر

  من سن
 سنوات 5إلى 

  أكثر من
 سنوات 5

 المجموع

  مدينون
  اقراضات
  الزبائن

  الضرائب
  مدينون آخرون

 

     

     المجموع                                     
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  الديون
  القروض

  ديون أخرى
  الموردون
  الضرائب 

 دائنون آخرون

     

      المجموع              
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 قــــائمة المـــراجع 
 

  :المراجع بالعربية
  . ذات السراسل للطباعة والنشر والتوزيع الكويت:  نظرية المحاسبة: )1990(عباس مهدي الشيرازي §
  .، دار المريخ للنشرالمحاسبة المتوسطة: )1999(دونالد كيسو، جيري ويجانت، ترجمة أحمد حامد حجاج  §
  .توزيع ، عمانالدار الدولية للنشر و ال:  نظرية المحاسبة:  )2001(حسين القاضي، مأمون حمدان  §
  .أتراك للنشر و التوزيع، مصر: مبادئ المحاسبة المالية:  )2004(يحي قللي  §
، أطروحة نيل شهادة دكتوراه  مساهمة علمية لتحسين المخطط الوطني المحاسبي: )2004(عقاري مصطفى  §

  .الدولة في العلوم االقتصادية ، جامعة سطيف 
  .الدار الجامعية  ،ةالماليالتقارير :  )2005(طارق عبد العالي حماد  §
      ، دار وائل للنشرالمحاسبة اإلدارية لترشيد القرارات التخطيطية: )2005(خليل عواد أبو حشيش  §

  .األردن، الطبعة األولى
 ،أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية :)2004(، بالغيثمدني بن  §

 .رالجزائ ةجامع دولة،أطروحة دكتوراه 

  .،دار المريخ للنشر ةالمحاسبة الدولي: )2004(جاري مييك  -كارول آن فروست- فردريك تشوي §
 .دار النهضة العربية بيروت –أصول المحاسبة :)1981(خيرت ضيف - §
 

 :المراجع بالفرنسية 
§ PASCAL BARNETO, (2008) : Application Aux Etats Financiers,2 Edition  DUNOD PARIS.  
§ Pascal Barneto, (2004) : Normes IAS / IFRS, Application Aux Etats Financier Edition DUNOD. 
§ Bernard Raffournier, (2005) : LES NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES (IFRS / 

IAS)     2 éditions économisa. Paris.  
§ Laurent Bailly, (2005) : Comprendre Les IFRS، 2 Edition Maxima Paris . 

§ Catherine Maillet، Anne Le Manh, (2006) : NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES 

IAS / IFRS، Edition BERTI. 

§ Jean François des Robert، François Méchin، Hervé Puteaux, (2004) : Normes IFRS et   PME، 
Edition DUNOD. 

§ pierre vernimmen, (2005) : finance d’entreprise. Edition dalloz . 
§ Obert Ropert, (2004) : Pratique des normes IAS/IFRS ; Edition dunod paris  
§ Obert Ropert, (2006) : le petit IFRS 2006/2007 ; Edition dunod paris  
§ Philippe dessertine—Patrick provillard, (2004) : comptabilité -e-node & Pearson éducation 

France. 
§ plan comptable national, (2000) : édition société nationale de comptabilité, Alger.  
§ Abdallah boughaba ,( 2000) : comptabilité générale – ouvrage conforme au plan comptable national , 

2em ed ، office des publications universitaires ، Alger . 
§ Mohand benaibouche, (1989) : initiation a la nouvelle technique comptable, Office des 

publications universitaires, Alger. 
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  .وطنيالمتعلق بكيفية تطبيق المخطط المحاسبي ال 23/06/75قرار  -
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Résumé 
Quelque soit la définition la comptabilité a pour ambition de constituer un système 
d’information et de communication au service de l’entreprise interne ou externe. 
Comme toute les sciences, la comptabilité a évolué, et s’est développée plus vite et de 
manière systématique. Ce développement a eu pour conséquence l’apparition de différence en 
matière de philosophie et de pratique comptable entre les pays.  
La comptabilité générale restera toujours le langage commun de l’entreprise avec tous ses 
partenaires. Elle est la source la plus sure de l’information économique et financière. 
La réalisation la plus importante est celle du comité des normes comptables internationales 
(ISAC devenu IASB en 2001). Créé en 1973, il a pour objectif de mettre en forme des 
standards ou des normes comptables de bases appelées IAS puis IFRS depuis 2002 et qui 
seraient acceptés dans le monde entier.   
En si concerne l’Algérie, le paysage comptable a été marqué et pour longtemps par la seule 
source qu’est le Plan Comptable National.  
Conçu par référence à une économie planifiée, il mesurait la réalisation d’objectifs 
macroéconomiques en termes de niveau d’emploi et de production.  
L’Algérie à entamer a des réformes profondes en faveur d’une politique affirmée d’ouverture 
économie et d’économie de marché ; libéralisation du commerce extérieur, ouverture du 
capital social des entreprises publiques aux privés, encouragement à la concurrence. Ces 
réformes ont pour but de promouvoir l’investissement privé national et étranger dans un 
nouveau paysage économique censé offrir un climat de sécurité et de transparence dans les 
transactions commerciales. 
Aujourd’hui, les professionnels se rendent compte des limites du PCN et de ses insuffisances ; 
et plusieurs domaines restent non solutionnés et de nouvelles opérations et événements 
apparus depuis les réformes économiques engagées.   
Ce passage à l’économie de marché exige de nouveaux instruments normatifs comptable pour 
mesurer la pérennité et la rentabilité de nos entreprises. 
Ces réformes passe obligatoirement par un nouveau référentiel comptable qui répond a touts 
ses exigences. Pour cela le Conseil National de la Comptabilité a pris l’initiative, et ses 
travaux depuis 2004 se sont achevés en 2006 par l’élaboration d’un projet de Système 
Comptable Financier, qui est inspiré des normes IAS/IFRS. 
Ce projet présente les principes comptables fondamentaux de L’IASB (un cadre conceptuel) 
et les règles d’évaluation et de comptabilisation. Ainsi des états financiers qui comprennent le 
bilan, le compte de résultat, le tableau de flux da trésorerie, l’annexe et << tout autre 
document utile à la compréhension des comptes >> comme le bénéfice par action pour les 
sociétés cotées. Quant à l’information comptable, elle doit :  
§ << intelligible >> que le lecteur des états doit pouvoir se forger une opinion sur 

l’activité de l’entreprise à la simple lecture des informations comptables ; 
§  << pertinente >> les informations doivent permettre au lecteur de prendre des 

décisions économiques appropriées sur le futur de l’entreprise ; 
§ << d’une importance relative >> une informations comptables 

ne doit être divulguée que si et seulement si elle apporte des élément utile à la prise de 
décision . 

§ << fiable >> une information est dite fiable dés qu’elle peut être utilisée sans risque 
d’erreur. la fiabilité repose sur quatre principes fondamentaux : la neutralité, 
l’apparence juridique, la prééminence de la réalité économiques sur l’apparence 
juridique et le respect de l’image fidèle.    

Mots clés  
L’information économique et financière, normes comptables internationales (IAS/ IFRS), 
états financiers, Système Comptable Financier, transparence, intelligible, pertinente, 
importance relative, fiable.   
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