
 3جامعة الجزائر  
 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم التجارية
 

 

 مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية
 محاسبة وتدقيق :فرع

 
 :بعنوان

أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على المردودية 
 المالية للمؤسسات االقتصادية الجزائرية

 دراسة حالة:
 (ENAP)المؤسسة الوطنية للدهن  -               

 (TAMEG)مؤسسة مدبغة ومراطة الرويبة  -               
 

 :تحت إشراف                            :                                                          من إعداد
 د. كشرود بشير                        عكوش محمد أمين                                                   

 :لجنة المناقشة
 الصفة                                           الرتبة العلمية                                       األساتذة

 أستاذة حماضرة                                            رئيسة   د. شبايكي مليكة
 مقررا              د. كشرود بشري                                   أستاذ حماضر                                

 د. بن بلقاسم سفيان                             أستاذ حماضر                                              ممتحنا
 د. حواس صالح                                 أستاذ حماضر                                              ممتحنا

 سط                            أستاذ حماضر                                              ممتحناد. رعاش عبد البا
 

0200/  0202السنة الجامعية:  



  اإلهداء
 

 
 

في عمرهما وحفظهماإلى الوالدين الكريمين أطال اهلل    
 

 إلى كل األهل واألق ارب واألحباب واألصدق اء دون ذكر األسماء
 

 إلى أساتذتي وكل من علمني حرف ا
 

 إلى كل طالب علم
 

 أهدي هذا العمل.
 

 عكوش محمد أمين



 شكر وتقدير
 
 

 
 
 

إلى صاحب الفضل األول واألخير، إلى الهادي إلى السراط المستقيم، إلى  أتقدم بالشكر الجزيل  
 الذي له العزة والجبروت، وبيده الملك والملكوت، وله األسماء الحسنى والنعوت، إلى اهلل عز وجل.

 
 ،بالجميل إلى األستاذ المشرفكما أتوجه بجزيل شكري الحامل لكل معاني االمتنان و العرف ان  

 كشرود بشير" لقبوله االشراف على هذا العمل وحسن التوجيه والمتابعة. "الدكتور
 

بمعلوماته وارشاداته القيمة.  ناكما ال أنسى األستاذ " محمد وندلوس" الذي لم يبخل علي  
 

 كل من:  وال يفوتني أن أشكر
  اإلطار المحاسب السيدو  ،بالمؤسسة الوطنية للدهنالمالية  المحاسبة و  السيدة "حسيني" مديرة    -

 ."مادي عمر"
 السيد "كانون الوناس" مدير اإلدارة والمالية بمؤسسة مدبغة ومراطة الرويبة.  -

إلتمام هذه الدراسة.التسهيالت والمساعدات المقدمة  على كل    
 

كل من  لتعاونهم، و و   تشجيعهم  كما أتوجه بخالص تقديري وامتناني للزمالء والزميالت على
 ساعدني من قريب أو بعيد على إنجاز وإتمام هذا العمل.
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 الملخص:
على احملتملة آثارها و  حول تبين معايري احملاسبة الدولية يف املؤسسات اجلزائرية الدراسةيتمحور موضوع هذه 

خالل املقارنة بني املعاجلات وذلك من ، باعتبارها من أهم النسب اليت تُقيَّم على أساسها املؤسسة ليةاملردودية املا
حماولة استخراج اآلثار مع اجلديدة اليت جاءت هبا املعايري، و ما كان معمول به سابقا يف املخطط احملاسيب الوطين، 

، حيث وبعد استعراض تارخيي لسري التوافق احملاسيب إقليميا ودوليا على املردودية املاليةهلذه املعاجلات  املمكنة 
عمال التوحيد واملعايرة يف اجلزائر واليت انته  بتسسيد معايري ألالتعرض و وكذا خمتلف اهليئات اليت نادت به، 

تؤثر بشكل أو بآخر  املعايري اليت ميكن أنوشرح احملاسبة الدولية من خالل النظام احملاسيب املايل، مت حصر وحتديد 
أخًذا بعني االعتبار املواضيع اليت تعاجلها املعايري  هذا، و على حمددات املردودية املالية )النتيسة واألموال اخلاصة(

اليت مشل  مؤسسات حول هذا األثر و باالعتماد على بعض الدراسات والتقارير وعالقتها هبته احملددات، و كذلك 
، مث جاءت بعد ذلك الدراسة التطبيقية يف حماولة إلعطاء صورة أكثر ه املرجعية الدوليةاقة يف تبين هذعاملية سبَّ 

وضوحا عن ما مت تناوله نظريا و مدى امكانية حتققه على أرض الواقع، وذلك بالتطرق إىل حالة مؤسستني 
 اقتصاديتني جزائريتني.

 
اسيب، معايري احملاسبة الدولية، املخطط احملاسيب الوطين، احملاسبة، املبادئ احملاسبية، التوافق احمل الكلمات المفتاح:

 النظام احملاسيب املايل، املردودية املالية، النتيسة، األموال اخلاصة.
 
 

Abstract:  

 

The subject of this study focuses on the adoption of International accounting 

standards in the Algerian companies, and its potential impact on Return on 

Equity, as one of the most Important ratios against which the company is 

evaluated, through the comparison between the new treatments that were 

brought by the standards, and what was applicable earlier in the PCN, with an 

attempt to extract the possible impacts of this treatments on Return on Equity, 

Where, after a historical review of the accounting harmonization, regionally and 

internationally, as well as the various authorities which called for it, and an 

exposure to the process of uniformity and standardization in Algeria, which 

ended with the materialization of international accounting standards through the 

Financial accounting system, the standards that could affect the determinants of 

Return on Equity (Result and Equity) were narrowed and identified and 

explained, in view of subjects that were dealt by the standards and its relation 

with these determinants, and also relying on some studies and reports about this 

impact, which covered forerunners worldwide companies in adopting this 

international reference, then, a practical study in an attempt to clarify the 
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theoretical side, and the chances of its achievement on field, by studying the 

case of two Algerian business companies.  

 

 

Keywords: Accounting, Accounting Principles, Accounting Harmonization, 

International Accounting Standards, National Accounting Plan, Financial 

Accounting System, Return on Equity, Result, Equity. 
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 المقدمة العامة



 المقدمة العامة
 

  أ

 

    
 

إن احملاسبة مل تتوقف يوما عن التماشي والتكيف مع التغريات يف الساحة االقتصادية ويف احتياجات خمتلف 
مستعمليها وكان هذا سببا يف ظهور األنظمة و املخططات احملاسبية ومرجعياهتا اليت ختتلف من بلد آلخر 

وتقدمي املعلومات  لرتمجة األعمال باختالف التوجهات االقتصادية، حيث تعترب احملاسبة لغة وطنية ووسيلة
من خالل املمارسة عرب الزمن ومن خالل تأثريات احمليط االجتماعي، الثقايف   نيبُ  االقتصادية واملالية،

أت نش  أُ  مبرور الزمن وتراكم اخلرباتواالقتصادي اخلاص بكل بلد أو جمموعة بلدان متقاربة تارخييا وثقافيا، و 
حيث متثل هذه املخططات الشكل  ،يف معظم البلدانو معايريها احملاسبية  املخططاتآليات العتماد وتطوير 

تطبق و من مسؤولية الدولة يف غالب األحيان  تصميمها كاناليت   و، النهائي الذي تصاغ فيه املعلومات احملاسبية
نظمات احملاسبية التابعة من خالل القوانني واللوائح احلكومية، ويف حاالت أخرى كان  من مسؤولية املهنيني وامل

 .خلاصللقطاع ا
 

التسارة  واالنفتاح يفتطور االقتصاد العاملي وحترر حركة رؤوس األموال  يف السنوات العشرين املاضية أدىو       
وكذا تدفق  ،منو كبري للشركات املتعددة اجلنسيات وتوسع أسواقها عرب العاملتدويل أنشطة املؤسسات و  إىلالعاملية 

زاد من أمهية و  دور التقارير املاليةيف مصدر ثورة فكان هذا رؤوس األموال يف خمتلف أسواق املال العاملية،
واليت طرح  مشكل القابلية للمقارنة وسهولة قراءهتا وفهمها من طرف خمتلف الفاعلني يف  ،الواردة فيهااملعلومات 

، حيث أصبح من نني وموظفني وبشكل خاص املستثمرينمن مسامهني ومصرفيني ودائ اتحوكمة املؤسس
املستحيل على املتعاملني االقتصاديني )املؤسسات( التنافس واملقارنة يف السوق العاملية من دون مراعات الفروق 

وتضليل  ؤدي إىل تشويه القياس وتشويه املقارنةتواليت قد  ،ليةيعات احملاسبية واملالية احملالتنظيمية املوجودة يف التشر 
 ، هذا من جهة.مصممي األنظمة واملخططات احملاسبية ظهر مشاكل جديدة واجه أمما  متخذي القرارات

 
     املؤسسات االقتصادية اليت تتلقى رؤوس أموال من املستثمرينومن جهة أخرى كان من الضروري على  

بقي مزوديها هبته األموال مطلعني على تُ أن  إضافية أو جديدة موارد ماليةأو تسعى للحصول على  ،و املقرضني
أداء املؤسسة وظروف نشاطها وكذا آفاقها، أي جيب أن يكون النشاط قابال للقياس و احملاسبة بالنسبة 

وبالتايل ، للمستثمرين و الدائنني وكذلك البيئة واحمليط الذي تنشط فيه املؤسسة من عمال ودولة و اجملتمع ككل
أنظمة من شأهنا زيادة الشفافية للمستثمرين وتعزيز قدرات الرقابة لإلدارة، وبني هذا زادت احلاجة إىل معايري و 

أي ضرورة تنسيق وتوحيد  ،لمعلومة مالية دقيقة وموثوق فيها وتمثل لغة عالميةاحلاجة امللحة  توذاك ظهر 
 وملواجهة هذا الوضع حيث ،كل تلك التباينات ومربراهتا  والقوانني واألنظمة اليت تدعمها األنظمة احملاسبية رغم
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مت  وكنتيسة لذلك ،عاملية كان  أو إقليمية ،عديدة نظمات وهيئاتم توال  اجلهود وحماوالت التوافق من قبل
لتتكفل بإعداد املعايري احملاسبية وتسهر على ضمان  1973سنة  "IASC"  تأسيس هيئة معايري احملاسبة الدولية

 اعتمادها عامليا.
 

العوملة تتزايد احلاجة إىل أجياد نقطة تالقي بني املعايري احمللية املعمول هبا يف إعداد التقارير  ومع سرعة انتشار
املالية وبني معايري احملاسبة الدولية، حيث هناك العديد من الدول اليت اجته  إىل حتقيق هذا التوافق وبدرجات 

 U.S. Securities and Exchange)بعد قبول هيئة سوق املال األمريكية وخاصة  متفاوتة

Commission) ها واعتمادها من طرف االحتاد نيوأيضا تب ،هلذه املعايري كأساس للقياس واالفصاح احملاسيب
               "Enron" ،"WorldCom"بعد انتشار فضائح الشركات العاملية الكربى مثل وكذلك ، األورويب
ولقد سارت اجلزائر بدورها يف هذا الركب وقام  بتبين ، اليت أثرت سلبا على ثقة املستثمرين "Vivendi"و 

 .2515معايري احملاسبة الدولية من خالل النظام احملاسيب املايل الذي دخل حيز التطبيق يف شهر جانفي من سنة 
  

في إنتاج  جذري وحقيقيإن االنتقال إىل معايري احملاسبة الدولية ليس باألمر البسيط وإمنا هو حتول 
العديد من اآلثار  هوتتبع ،واملشاكل لكثري من الصعوباتاوتشوبه  المعلومات المحاسبية واالفصاح عنها

مثل تغري شكل القوائم املالية وحسم املعلومات الواجب االفصاح  ،اضحة واملتنبئ هبا من خالل حمتوى املعايريالو 
باعتبار هذه  املؤسسة علىالتحول  هلذا األثر الماليولعل أمهها  خفية وغري متوقعةكذلك آثار أخرى و  ،عنها
وقد يتسلى هذا األثر من خالل مراقبة  ،تحقيق الربح وتعظيم ثروة المساهمينتسعى بالدرجة األوىل إىل  األخرية

هي و اللذان يشكالن نسبة مالية هامة أال و  ،النتيجة واألموال الخاصةأهم عنصرين يف حسابات املؤسسة ومها 
من مسامهني حاليني ومستثمرين حمتملني وحىت البنوك واملؤسسات  ،حمط أنظار الكثريينكوهنا   المردودية المالية

تها نتيسة وتزيد من قيم قوة في أداء المؤسسةألهنا متثل  ،املالية اليت تسهر على حساب ومراقبة هذه النسبة
ذكرهم وتراكمها، وبالتايل فإهنا تؤثر بصفة مباشرة على قرارات خمتلف الفاعلني السابق قدرهتا على خلق الثروة 

  .مستقبلها وامكانية استمرار نشاطهاهذه القرارات هي اليت قد حتدد حيث أن  ،اجتاه املؤسسة
 

الناجتة عن تبنيها من  هلذا سنحاول يف هذه الدراسة تسليط الضوء على معايري احملاسبة الدولية واآلثار املالية
   ية املالية والعناصر املكونة هلا، وذلك من خالل متابعة ومراقبة التغريات يف املردود ،املؤسسات االقتصادية طرف

 و بناءا على ما سبق تتضح اإلشكالية اليت حنن بصدد دراستها واملتمثلة يف السؤال اجلوهري التايل:

النظام المحاسبي بعد تكييف الجزائر لمخططها المحاسبي مع معايير المحاسبة الدولية وبداية تطبيق 
 ؟المالي، كيف يؤثر ذلك على المردودية المالية للمؤسسات االقتصادية الجزائرية
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 من خالل اإلشكالية الرئيسية تربز جمموعة من التساؤالت نذكر منها: 

كبديل وماهي مربرات وأهداف تبنيها   ،الفكرية اماذا نقصد مبعايري احملاسبة الدولية وما هو إطارها ومرجعياهت •
  ؟لألنظمة احملاسبية احمللية

 ؟ماذا نقصد باملردودية املالية وماهي حمدداهتا وما مدى أمهيتها يف املؤسسة •
وماهي املعايري اليت ميكن أن تؤثر فيها وما هو حسم  ،هل تتأثر املردودية املالية بتطبيق معايري احملاسبة الدولية •

  ؟ونوعه هذا األثر
 

 فرضيات البحث:
 لإلجابة عن هذه األسئلة ميكن اعتماد الفرضيات التالية:

من  معايري احملاسبة الدولية توجه األنظمة احملاسبية احمللية حنو توحيد املمارسات و املبادئ على املستوى الدويل •
 أجل رفع احلدود عن حركة األموال و األعمال يف العامل. 

 تتسلى أمهية املردودية املالية من خالل اهلدف األمسى للمؤسسات االقتصادية أال وهو حتقيق الربح وخلق الثروة. •
حددات املردودية مبية من خالل املواضيع واملعاجلات اليت حتويها وعالقتها تتحدد املعايري املؤثرة يف املردودية املال •

األثر املايل احملتمل ملعايري احملاسبة  كما أناستساب  هذه األخرية هلا،   ومدى )النتيسة واألموال اخلاصة( يةاملال
سيتحدد حيث  ،الدولية على حسابات املؤسسة سببه التغريات واملعاجلات اجلديدة اليت أت  هبا هذه املعايري

 ريهتا الدولية.  ختالفات بني املعايري احمللية ونظحسم هذا األثر ونوعه حبسم ونوع اال
 

  أهمية الدراسة:
وسعي خمتلف  االجتاه املتزايد حنو توحيد املمارسات احملاسبية على املستوى العامليمن  تنبع أمهية هذه الدراسة

اجلدل القائم بني خمتلف الفاعلني يف هذا  لكوكذ الدول ملواكبة متطلبات العوملة املالية واحملاسبية ومن بينها اجلزائر،
 .اجملال من مهنيني و مستثمرين وبنوك ومؤسسات مالية حول ضرورة و امكانية حتقيق هذا املشروع من عدمه

 
ة الدولية من سبعايري احملازامنة مع بداية التطبيق الفعلي ملمت أمهية هذه الدراسة من كوهنا أيضاً  تتسلىكما 

، باإلضافة إىل ، و ضرورة التقيد هبا يف عملية االنتقال والتطبيق الشامل واحلقيقي هلاسيب املايلخالل النظام احملا
 .هذه املعايري وخاصة املالية منها بينتقييم اآلثار واملضاعفات النامجة عن ت حتديد و أمهية
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اجلزائر ليس خيارًا وإمنا ملزم كون تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف من  كما تظهر أمهية هذه الدراسة أيضًا 
وهذا ما يزيد من ضرورة  ،بقوة القانون ويشمل مجيع املؤسسات االقتصادية مهما كان حسمها أو شكلها القانوين

 .معاجلة هذا املوضوع من كل جوانبه
 

 أهداف الدراسة:
 إىل اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة واختبار صحة الفرضيات املوضوعة، فإن هذه الدراسة هتدف إىل: باإلضافة

على املستويني اإلقليمي  تطور الفكر احملاسيب والتوجه إىل توحيد املمارسات يف هذا اجملالتقدمي نظرة عن  •
كذلك تسليط الضوء و اهيم املبهمة املتعلقة هبا وشرح املف استعراض معايري احملاسبة الدولية، باإلضافة إىل والدويل

 وكيفية سري عملها. مة هلااملنظ  على اهليئات املصد رة و 
 عرض هيئات املعايرة احملاسبية يف اجلزائر وخمتلف اإلصالحات اليت مس  النظام احملاسيب اجلزائري عرب الزمن. •
استعراض  تقدمي نظرة عن املردودية املالية وحمدداهتا وإبراز أمهيتها بالنسبة للمؤسسات االقتصادية، باإلضافة إىل •

حماولة جملموعة حمددة من املعايري و اليت ارتأينا بأن هلا عالقة مباشرة ووثيقة مبوضوع الدراسة، و  مفصلوشرح 
 املعايري وكذا حتديد مالحمه وإطاره.ه احملتمل من تطبيق هذ املايل استنتاج األثر

  معرفة كيفية االنتقال من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل. •
كيفية تطبيق معايري احملاسبة الدولية من خالل النظام احملاسيب املايل يف مؤسستني اقتصاديتني جزائريتني استعراض   •

 ة عن ذلك.و بيان خمتلف اآلثار املالية الناجت
استعراض اآلثار املالية الناجتة عن تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف بعض املؤسسات األوروبية الرائدة يف جماهلا  •

 والسباقة يف تبين هذه املرجعية الدولية.
 

 أسباب اختيار الموضوع:
 لقد مت اختيار املوضوع لعدة اعتبارات ذاتية وموضوعية أمهها:

املوضوع أحد أهم مواضيع الساعة، و الذي طرح نفسه بإحلاح يف اآلونة األخرية على املستوى الدويل  اعتبار •
 ، وأصبح الشغل الشاغل للمهنيني واألساتذة والباحثني يف جمال احملاسبة.واحمللي

وهذا سبب قوي  ،قلة الدراسات اليت تناول  موضوع أثر تبين معايري احملاسبة الدولية وخاصة من اجلانب املايل •
ألن أقوم هبذه املسامهة املتواضعة إلضافة مرجع جديد للمكتبة نقدم من خالله خدمة ومساعدة للقراء 

 والباحثني يف هذا اجملال.
ذا املوضوع عالقة هلكون الطالب متخصص يف احملاسبة )ليسانس، ماجيستري، خبري حماسب مرتبص(، إذ أن   •

 تخصص.الوثيقة بطبيعة 
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 ا.موكذا إجراءات ومتطلبات تطبيقه ،الرغبة يف فهم معايري احملاسبة الدولية والنظام احملاسيب املايل •
 

 حدود الدراسة:
 

  الحدود المكانية:
وكذلك  ،فيما خيص اجلانب النظري فقد تضمن الفصل األول احملاسبة اليت عرفتها خمتلف حضارات العامل

حالة اجلزائر، وقد مشل الفصل الثاين دراسة توافق احملاسيب واملعايرة مبا يف ذلك نظمات وهيئات المل األمر بالنسبة
 عن آثار تطبيق معايري احملاسبة الدولية متعلقة مبؤسسات اقتصادية فرنسية.

  
 أما فيما خيص دراسة احلالة فقد وقع االختيار على مؤسستني اقتصاديتني جزائريتني ومها:

 ؛الكائن مقرها الرئيسي مبدينة األخضرية يف والية البويرة ،(ENAP) املؤسسة الوطنية للدهن •
 الواقعة مبدينة الرويبة يف والية اجلزائر. ،(TAMEG) الرويبة مؤسسة مدبغة ومراطة •
 

 الحدود الزمانية:
أي منذ حضارات ما قبل امليالد إىل يومنا  ،مت التطرق إىل تطور احملاسبة عرب العصور فيما خيص الفصل األول

يف هناية القرن الثامن  خمتلف املنظمات املهنيةالتوافق احملاسيب اإلقليمي والدويل، و ظهور مبا يف ذلك بداية  ،هذا
 عشر إىل غاية ما وصل  إليه اليوم.

 
اإلصالحات اليت طبقتها اجلزائر يف فقد مت التطرق إىل األنظمة احملاسبية وخمتلف أما فيما خيص حالة اجلزائر 

 هذا اجملال منذ االستقالل إىل يومنا هذا.
 

كعينة للدراسة،    2515و  2559وفيما يتعلق باجلانب التطبيقي فقد مت اختيار حسابات السنتني 
 . ودية املاليةعلى املرد باعتبارمها فرتة أول تطبيق وهي أهم فرتة لرتقب ومتابعة آثار تبين معايري احملاسبة الدولية

 
 منهج الدراسة:

على  واإلجابة عن التساؤالت املطروحة، اعتمدنا يف هذه الدراسة حىت يتم اإلملام باملوضوع من كل جوانبه
 :الوصفي والتحليلي كحتمية أملتها طبيعة املوضوع نيهساملن
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 المنهج الوصفي:
التاريخ واستعراض مناذج األنظمة  وتطورها عرباعتمدنا على هذا املنهج عند التطرق إىل نشأة احملاسبة 

وكذلك يف عرض خمتلف اهليئات واملنظمات احملاسبية اإلقليمية والدولية، كما  ،احملاسبية يف بعض دول العامل
معايري احملاسبة الدولية وإطارها املفاهيمي وعرض جمموعة من التعاريف،  اعتمدنا أيضًا على هذا املنهج يف عرض

زمن و كذا خمتلف اهليئات املنظمة اإلصالحات احملاسبية اليت عرفتها اجلزائر عرب ال التطرق إىل خمتلفوكذلك عند 
 للمهنة.
 

 المنهج التحليلي:
 ،    الناجتة عن تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف املؤسسات املالية عند التطرق إىل اآلثار اعتمدنا على هذا املنهج

يظهر ذلك من خالل حتليل البيانات حيث و ذلك من خالل املقارنة والتحليل، و كذلك يف اجلزء التطبيقي 
 احملاسبية واستعمال أدوات رياضية تدعمها أشكال و جداول خمتلفة.

 
 األدوات المستخدمة:

الكتب بلغات سعيًا منا إلثراء هذه الدراسة اعتمدنا على البحث املكتيب، حيث استخدمنا جمموعة من 
خمتلفة )العربية، الفرنسية واالجنليزية(، وكذا جمموعة من البحوث العلمية واجملالت وبعض امللتقيات واأليام 

أما فيما خيص اجلانب التطبيقي فقمنا بتوظيف ما أتيح لنا من وثائق ، الدراسية، إضافة إىل مواقع خمتلفة لألنرتن 
 ي حنتاجه يف موضوعنا.ومعلومات متعلقة باملؤسسة وبالقدر الذ

 
 الدراسات السابقة:

األمر الذي  ،قليلة جدا املواضيع اليت تتطرق إىل اآلثار املالية لتبين معايري احملاسبة الدولية وهذا حلداثة املوضوع
ا عائق هام يف إجناز هذه املذكرة، ولكن هذا ال مينع من جعل املراجع على املستوى الوطين قليلة جدا، وكان هذ

 بعض الدراسات اليت تسىن لنا االطالع عليها واملرتبطة بشكل أو بآخر مبوضوع حبثنا، ومنها: ذكر
 

  »  تكييف القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية وفق معايير المحاسبة الدولية  « شناي عبد الكريم:
سارة جبامعة "العقيد احلاج البحث عبارة عن مذكرة ماجيستري مقدمة بكلية العلوم االقتصادية والتسيري والت

حيث تطرق الباحث فيها إىل معايري احملاسبة الدولية وخمتلف اهليئات اليت سامه  يف  ،2559خلضر" بباتنة سنة 
كيفية تقدمي القوائم املالية حسب هذه املعايري، باإلضافة إىل عرض ألوجه كذا  و  ،تطويرها على املستوى الدويل
ذا األخري، هوالتغريات اليت أتى هبا  املخطط احملاسيب الوطين السابق والنظام احملاسيب املايلالتشابه واالختالف بني 
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أن تكييف القوائم املالية يف املؤسسات اجلزائرية أمر ممكن لكن يتطلب التحضري وقد خلص  هذه الدراسة إىل 
ضرورة رفع مستوى تدريس احملاسبة من ىل إ باإلضافةاجليد وتوفري الوسائل الالزمة والضرورية لتسهيل هذا التحول، 

 ان الفعالية والكفاءة يف امليدان.لضم خالل التكوين املستمر للطلبة واملهنيني واألساتذة
 

االنتقال من المخطط المحاسبي إلى النظام المحاسبي المالي على ضوء معايير  « فؤاد عبدالعزيز:
  » المحاسبة الدولية

و علوم التسيري جبامعة "سعد دحلب"  ةماجيستري مقدمة بكلية العلوم االقتصاديالبحث عبارة عن مذكرة 
الدولية  لإلطار الفكري للمحاسبة ومعايريها التطور التارخيي، حيث تطرق الطالب فيها إىل 2559بالبليدة سنة 

الوطين مبا يف احملاسيب  وتضمن البحث أيًضا دراسة نقدية للمخطط ،باإلضافة إىل واقع التنظيم احملاسيب يف اجلزائر
 إليه لذلك مقارنة بني هذا األخري واملعايري الدولية، ومت التطرق أيًضا إىل النظام احملاسيب املايل و كيفية االنتقا

، وقد خلص  الدراسة إىل أن أهداف احملاسبة تتحدد من حاجات مستعملي والصعوبات املتعلقة هبذا املشروع
ط الوطين احملاسيب يؤثر سلبا على مستعملي القوائم املالية عكس النظام احملاسيب املايل ، وأن املخطالقوائم املالية

  األجنيب. رالذي كان منطلقه ضمان خلق بنك معلومات للمستثمرين بالدرجة األوىل ويفتح اجملال جللب االستثما
  

   » أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية « مدني بن بلغيث:
، وقد خلص  الدراسة 2554جبامعة اجلزائر سنة  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية

بات أمرا بالغ  الوطين مل يعد مالئما للواقع االقتصادي يف اجلزائر، وأن عملية إصالحهاحملاسيب إىل أن املخطط 
األمهية وذلك باألخذ بعني االعتبار أعمال اهليئات الدولية مع مراعات خصوصيات االقتصاد اجلزائري، ويرى 
الباحث كذلك أن فكرة إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف اجلزائر ما هو يف الواقع إال أداة جديدة لبسط 

  طرهتا على مسار التوحيد احملاسيب.الدولة سي
 

وتطور األسواق القرار في سياق العولمة  اتخاذالنظام المحاسبي الدولي وترشيد عملية  «بن بلقاسم سفيان:
 » المالية

حيث تطرق   ،2515يف العلوم االقتصادية جبامعة اجلزائر سنة  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه
باإلضافة إىل اإلطار  ،ات العوملة واألسواق املالية عليهاالباحث فيها إىل األنظمة احملاسبية وأصوهلا النظرية وكذا تأثري 
احملاسيب يف اجلزائر، النظام إصالح  وأفاق واقع كذاو  ،املفاهيمي والقوائم املالية حسب معايري احملاسبة الدولية

لنظام االنقائص املوجودة فيه، وكذلك  مبا يف ذلك احملاسيب الوطينمخطط للعرضا  هذا البحث أيًضا وتضمن
أن املبادئ واملفاهيم اليت تقوم  الدراسة إىلهذه ، وقد خلص  احملاسيب املايل واشكاالت ورهانات تطبيقه ألول مرة
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عليها األنظمة احملاسبية تتمايز فيما بينها على حسب األهداف املطلوب حتقيقها واخللفيات النظرية والفكرية اليت 
تصادية والقانونية واالجتماعية والثقافية السائدة يف جمتمع من اجملتمعات، وعموما بالبيئة االق ،يتم االنطالق منها

وأن اجتاهات العوملة وتطور األسواق املالية تزيد من التوجه يوما بعد يوم  حنو التوحيد احملاسيب على املستوى 
غري قادر على لوطين ، وخلص  الدراسة كذلك إىل أن تطورات االقتصاد اجلزائري جعل  املخطط احملاسيب االدويل

وهذا ما فرض إصالحه  ،االستسابة للمتطلبات اجلديدة اليت يفرضها الواقع اجلديد للبنية االقتصادية يف اجلزائر
وإعادة النظر فيه ليظهر النظام احملاسيب املايل كبديل له، والذي يتطلب حسب الباحث إعادة تنظيم املؤسسات 

هذا النظام، وكذلك تسيري عملية االنتقال إليه ا مبا يسمح بتحقيق أهداف من خالل إعادة هيكلة أنظمة معلوماهت
ألول مرة تقنيا وتنظيميا، باإلضافة إىل إعادة النظر يف الربامج واملضامني البيداغوجية لكثري من الوحدات التعليمية 

 حملاسيب املايل. احملاسبية من مدارس و جامعات بغرض حتديثها وتكييفها مع املعطيات اجلديدة للنظام ا
 

 هيكل الدراسة:
 ،بصورة واضحة املطروحةن اإلشكالية عإلجابة لو  البحثحتقيق أهداف لإلحاطة بكل جوانب املوضوع و 

 ، فصلني للسانب النظري وفصلتسبقهم مقدمة وتعقبهم خامتة فصول ثالثارتأينا تقسيم هذه الدراسة إىل 
 تدرجنا يف العرض كما يلي: حيث، للسانب التطبيقي
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ورها عرب التاريخ طحيث تطرقنا فيه إىل نشأة احملاسبة وت يعترب هذا الفصل كمدخل ملعايري احملاسبة الدولية
وكذا خمتلف اجلهود املبذولة واهليئات العاملة يف هذا اجملال على املستوى اإلقليمي  ،التوافق الدويل واجتاهها حنو

الفصل اإلطار املفاهيمي ملعايري احملاسبة الدولية وخمتلف القواعد واملبادئ املتعلقة والدويل، كما تناولنا أيًضا يف هذا 
يها يف ناليت مت تباإلصالحات و التغيريات ر وخمتلف هبا، و يف األخري تعرضنا إىل تطور املعايرة احملاسبية يف اجلزائ

    هذا اجملال عرب السنني وصوال إىل النظام احملاسيب املايل وكيفية االنتقال إىل تطبيقه.
 

 الفصل الثاني: معايير المحاسبة الدولية وتأثيراتها على المردودية المالية
 املتعلقة هبا      خالل إعطاء جمموعة من التعاريف وذلك من ،يتضمن هذا الفصل مدخل للمردودية املالية

دراسة موجزة عن مدى تأثري معايري احملاسبة الدولية على حمدداهتا، مث يتناول  خمتلف و التطرق إىل و بيان أمهيتها
حمددات املردودية املالية يف مؤسسات فرنسية مدرجة يف البورصة، وذلك من خالل عرض جداول وأشكال تبني 

واليت  ،معايري حماسبية حمددةعاجل هذا الفصل وعلى ضوء الدراسة السابقة الذكر لتأثري وحسمه، وبعد ذلك يُ نوع ا
عاجلة كل مب قمنا ويف هذا السياق، مؤسسات اجلزائريةللعلى املردودية املالية  بشكل أو بآخر هاري تأث امكانيةارتأينا 
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، حيث يلي كل معيار عرض لآلثار املالية اليت ليت ينادي هباخمتلف املفاهيم و القواعد ا نامعيار على حدى وشرح
 أن حيدثها عند تطبيقه.  ميكن

 
 ومؤسسة مدبغة ومراطة الرويبة  (ENAP)الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن 

(TAMEG)  

 حيث ،تنيوطني تني اقتصاديتنييف هذا الفصل دراسة اآلثار املالية لتطبيق معايري احملاسبة الدولية يف مؤسس مت

، على مستوى كل مؤسسة تطرقنا إىل اإلجراءات املتخذة لالنتقال إىل النظام احملاسيب املايلوبعد عرض موجز هلما 
وكيفية معاجلتها مع إبراز أثرها على املردودية  املؤسستنيسبية املطبقة فعال يف هتني ومن مث عرض للمعايري احملا

. املالية
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 مقدمة الفصل:
يف الظروف االقتصادية واالجتماعية يف العصور  حولالذي عرفته احملاسبة استسابة لذلك التكان التطور        

ومع توسع نطاق  ،املختلفة وما أملته التغريات يف بيئة وحميط املؤسسة، باعتبارها املعين بقواعد احملاسبة وتطبيقاهتا
وزيادة أمهية األسواق املالية  ف أحناء العامليف خمتلاملؤسسات وانتشارها خارج احلدود الوطنية و إنشاء فروع هلا 

، كان البد من أن تواكب احملاسبة وخاصة تلك اليت تبحث عن مصادر متويل على املستوى الدويل ،بالنسبة هلا
هذا التطور و تصبح هي كذلك عاملية، األمر الذي أدى إىل البحث عن مرجعية توحد املفاهيم احملاسبية على 

 .للخالفات بينها وضع حدوذلك ب هبذا الشأن،انسسام وتوافق املمارسات  منتزيد  و املستوى العاملي
 

قبل التطرق إىل اجلهود املبذولة يف هذ اجملال وخمتلف اهليئات واملنظمات اليت سامه  يف إرساء هذه  لكن 
إليها، ونظرا إلمجاع كثري من الباحثني املهتمني مبوضوع احملاسبة على  كذا املفاهيم والقواعد اليت تدعواملرجعية و 

وتطورها، سنحاول أن نستعرض يف مقدمة هذا الفصل أهم املعامل التارخيية لعلم  أمهية اإليضاح التارخيي لنشوئها
املعرفة احلايل ضرورية لفهم وتقييم مستوى  والقواعدنشوء وتطور بعض املبادئ  خلفيةاحملاسبة، حيث أن معرفة 

 الذي وصل  إليه احملاسبة اليوم.
 

وخمتلف  ،ويف ختام هذا الفصل سنتطرق وبعرض موجز إىل اجلزائر وجتربتها فيما يتعلق باملعايرة احملاسبية
 اإلصالحات اليت عرفتها يف هذا اجملال واليت انته  بتبين معايري احملاسبة الدولية من خالل النظام احملاسيب املايل.
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 هاو تطور المبحث األول: نشأة المحاسبة 
 

 المطلب األول: نشأة المحاسبة وتطور إطارها الفكري من المبادئ إلى المعايير
 
 نشأة المحاسبة: .0

هي نتاج لتطورات تدرجيية  وإمناإن احملاسبة مل تصل إىل ما وصل  إليه من تطور و أمهية فسأة أو عشوائيا 
كما أن هذه التطورات مل تأيت من مصدر أو مكان واحد يف زمن حمدد بل هي مسامهات متفاوتة من   ،متالحقة

 و قد اختلف  تقسيمات مراحل تطور احملاسبة بني الكتاب و الباحثني ،دول و شعوب خمتلفة يف فرتات متالحقة
لكن يف  ،ة سنة أو حىت األلف سنةو إن هذا االختالف يف حتديد الزمن بدقة ال يقتصر على التفاوت حبدود املائ"

كل حضارة ختتلف عن األخرى ببعض اجلوانب التنظيمية و   نأل ،تفاوت واختالف احلضارات اخلاصة بكل فرتة
ومن بني أهم  ،1"اإلدارية و الرقابة املالية و ممارسة األنشطة االقتصادية واهتماماهتا العسكرية و السياسية و غريها

 شكل كبري يف تطوير احملاسبة جند:احلضارات اليت سامه  ب
و لعل أهم تقسيم  ،احلضارة الرومانية و احلضارة اإلسالمية ،اليونانية ،احلضارة الفرعونية ،البابلية ،احلضارة األشورية

 2ملراحل تطور احملاسبة هو ذلك التصنيف الذي يرى أن احلياة احملاسبة مرة بثالث حقبات تارخيية هامة:
 

 األولى: الحقبة. 0.0
 .عن القيد املزدوج"Paccioli يويلسبا"تاريخ ظهور مؤلف  ،متتد منذ القدم حىت هناية القرن اخلامس عشر 
 

 الحقبة الثانية:. 0.0
 متتد منذ بداية القرن السادس عشر إىل منتصف القرن الثامن عشر تاريخ قيام الثورة الصناعية يف أوروبا. 

 
 الحقبة الثالثة:. 1.0
متتد من القرن الثامن عشر حىت عصرنا احلاضر، واليت متيزت ببداية االهتمام بتنظيم شؤون مهنة احملاسبة وخاصة  

 1854و يعترب معهد احملاسبني املعتمدين يف اسكتلندا و الذي تأسس عام  ،19يف النصف األخري من القرن 
إضافة إىل اجلمعية  ،1885 اجنلرتا وويلز سنة أول منظمة مهنية حماسبية و تاله معهد احملاسبني املعتمدين يف

 .األمريكية للمحاسبني العموميني

                                                 
1
 .4002، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 1عبد العزيز النقيب، مقدمة في نظرية المحاسبة، الطبعة  كمال - 

2
 .42، ص 4002وليد ناجي الحيالي، نظرية المحاسبة، األكاديمية العربية المفتوحة في الدانمرك،  - 
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هذه  املنظمات الثالث سامه  بشكل كبري يف تطوير احملاسبة حيث أخذت على عاتقها مسؤولية وضع قواعد  
 مهنية ملزمة ألعضائها.

 
 :. تطور اإلطار الفكري للمحاسبة من المبادئ إلى المعايير0

طور التارخيي للمحاسبة يشري إىل السيطرة الكاملة للتطبيق العملي على الفكر احملاسيب حىت بداية إن الت  
ط حتول  تدرجييا إىل قواعد يحيث أدى هذا التوجه إىل تراكم خربات حماسبية منذ العصر الوس ،القرن العشرين

ساعد يف ترسيخ هذا االجتاه العملي يف ولقد ، املهتمنيو  عرفية و تقاليد أصبح  مقبولة بني طوائف احملاسبني
احملاسبة تكوين احتادات و تنظيمات مهنية علمية اعرتف  بتلك األعراف و التقاليد و نشرهتا بني مجهور احملاسبني 

 ،فرض الدورية" وقد أدى هذا التوجه إىل ظهور العديد من القواعد و املبادئ احملاسبية منها ،كتوصيات مهنية
ومع ظهور شركات املسامهة ، 1 "فرض وحدة القياس النقدي و التوازن ،وحدة أو الشخصية املعنويةال ،االستمرارية
كشكل جديد للملكية ساهم يف زيادة عدد الشركات و منو حسمها حيث أدى إىل ظهور ما   1955بعد عام 

بدأ الشخصية املعنوية  و هذه اخلاصية هي األساس الذي يقوم عليه م  ،يعرف خباصية انفصال امللكية عن اإلدارة
مما أدى  ،فقد أظهرت أمهية الدور احملاسيب يف جمال تقيم اإلدارة ،ولقد أثرت هذه اخلاصية تأثريا كبريا على احملاسبة

إىل تركيز االهتمام على نتيسة الدورة كمؤشر لتقيم كفاءة اإلدارة يف استثمار األموال املوكلة إليها باعتبارها وكيال 
فأصبح أعضاء إدارة هذه الشركات يرغبون أساسا يف إظهار مدى جناحهم يف املهام املوكلة  ،سامهنيعن املالك وامل

  .رير املاليةاإليهم عن طريق تعظيم األرباح املعلن عنها يف التق
 

ايل جوا من عدم الرضا بسبب السلطة و الثروة إن هذا الوضع النفعي قد خلق يف العشرينات من القرن احل
سني التقارير و القوائم املطالبات بضرورة حت تفكثر ، اليت يتمتع هبا هؤالء املديرون يف شركات املسامهةالطائلة 
األزمة ب  يوخالل تلك الفرتة أصاب النظام الرأمسايل أزمة كساد عامة مسُ  وهذا حلماية أموال املستثمرين،املالية 

وانتشرت  ة األمريكيةحدوراق املالية يف الواليات املتولقد انطلق  هذه األزمة  من سوق األ االقتصادية الكربى،
إىل إفالس كثري من الشركات، وخوفا من  هذه األخريةلتصبح أزمة كساد عاملية وقد أدت  وربيةاأل ةبسرعة يف القار 

اإلفالس دفع هذا الوضع العديد من إدارات املؤسسات إىل تقدمي قوائم مالية مغايرة للواقع عن طريق اختيار 
ل وزيادة األرباح صوريا وهكذا تضررت مصاحل املقرضني صو إجراءات وسياسات حماسبية تؤدي إىل رفع قيمة األ

ك تعال  مزيد من النداءات مطالبة الدولة بالتدخل لتنظيم املبادئ احملاسبية ومحاية اجملتمع ونتيسة لذل  ،واملسامهني
 .واملستثمرين

 

                                                 
1
 .492، ص 4002 أمين السيد أحمد لطفي، نظرية المحاسبة، الدار الجامعية اإلسكندرية، مصر، - 
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كثري من اهليئات واملنظمات املهنية واحلكومية يف كل من أوروبا والواليات املتحدة  وهكذا ظهر إىل الوجود
 مل تكن ريلكن هذه املعاي ،تباعها من طرف الشركاتجيب إاليت  احملاسبة رياألمريكية وكان هلا دور حتديد  معاي

ظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية الخر وهذا الختالف موحدة وإمنا ختتلف من منطقة ألخرى ومن بلد آل
وفيما يلي سنحاول عرض التباين  ،مما جعل املمارسات احملاسبية ختتلف هي األخرى ة يف هذه الدول،يالثقاف ىتوح

 ي للمحاسبة.  ملتطبيق العاليف العاملي 
  

 المطلب الثاني: التباين المحاسبي الدولي وأسبابه
إن احملاسبة باعتبارها هلا لغة ووسيلة اتصال بني أطراف عدة، فإهنا ختتلف يف املمارسة واملضمون من بلد 

وهذا راجع لكون احملاسبة خاضعة لقواعد ومبادئ غري مكتوبة وإمنا تطورت  آلخر ومن منطقة ألخرى،
اج أحداث وعوامل ت  وألن هذه القواعد احملاسبية هي غالبا ن   ،الزمنعرب باملمارسات من طرف أصحاب املهنة 

حدث  ال واليت ال ميكن أن حتدث يف مجيع الدول وإن  ثقافية( اجتماعية، قانونية، )اقتصادية، وظروف خمتلفة
 منمما جعل القواعد واملبادئ احملاسبية ختتلف من بلد آلخر، و  ،1احللول  النتائج ونفس تؤدي بالضرورة إيل نفس

 العوامل اليت تؤدي إىل هذا التباين واالختالف جند: بني

  .القوانني التسارية و قوانني ضرائب واإلجراءات اجلبائية النظام القانوين : -
 السياسات االقتصادية وأهدافها. االقتصادي:النظام  -
  .اشرتاكي أو رأمسايل النظام السياسي: -
 مستوى التعليم، تعداد السكان، الديانة....اخل. النظام االجتماعي: -
 

 والشكل التايل يعطينا صورة أوضح عن أسباب التباين واالختالف يف املمارسات احملاسبية:
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 - Bernard  Raffournier, Axel Haller, Peter Walter, Comptabilité Internationale, Vuibert, Paris, France, 1977, p4. 
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 التباين المحاسبي الدولي                    أساس :(1.1)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                           Source : Bernard  Raffournier, Axel Haller, Peter Walter, Comptabilité  Internationale, Vuibert, 

Paris, France, 1977, P02. 

 

فهو  ،احملاسبية وقواعدها أثر سلبا على االقتصاد العامليإن هذا االختالف والتباين العاملي يف املمارسات        
يف  اللتواخمبثابة عائق أمام منو وتوسع أسواق رؤوس األموال وأدى إىل ضياع العديد من الفرص االستثمارية 

القوائم املالية ن واملؤسسات املالية يف فهم وتفسري ياملستثمر  تواجهوهذا للصعوبة اليت  ،املبادالت االقتصادية العاملية
كاملفاهيم املتعلقة بتحديد الربح وطرق  واملعلومات احملاسبية املختلفة عن التنظيمات  والقواعد اليت خيضعون هلا،

وهذا ما أدى إىل علو أصوات تنادي  بضرورة احلد والتقليل من هذا التباين  القياس والتقييم والتسسيل احملاسيب،
 سات والقواعد احملاسبية.وحماولة الوفاق بني هذه املمار 

 
 المطلب الثالث: التوجه إلى التوافق المحاسبي الدولي

املؤسسة االقتصادية اليت حصل  على رؤوس أموال من طرف املستثمرين و املقرضني أو هي بصدد طلب 
النشاط وآفاقه مبستوى أداء املؤسسة وكذا ظروف  موارد مالية جديدة، ملزمة بإبقاء مزوديها هبته األموال ُمل مني

املستقبلية، أي أن املؤسسة مسؤولة أمام املستثمرين واملقرضني وكذلك مسؤولة أمام احمليط الذي تنشط فيه من 
لقد تطورت  ، وعلى عاتق احملاسبة تقدمي هذه املعلومات عمال وحكومة واجلمهور بشكل عام، حيث تقع مهمة

 المحيط االقتصادي، السياسي، االجتماعي، لكل بلد

 اختالف في األهداف من التقارير المالية
 

 قواعد والمبادئ المحاسبيةالاختالف في 
 

 اختالف في العرض والتسجيل والقياس والتفسيراختالف في الفهم والترجمة 

 تباين في الممارسات المحاسبية
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احملاسبة وكيفية عرضها عرب الزمن ومن منطقة ألخرى، حيث القواعد املتعلقة مبحتوى املعلومات اليت تقدمها 
وجعلها  وحبلول الربع األخري من القرن العشرين ُوض ع  تقريبا يف كل دولة آليات لتطوير وتكييف هذه القواعد

ة معايري حماسبية معتمدة، فكان وضع هذه املعايري يف بعض الدول من مسؤولية املهنيني واملنظمات احملاسبي
أما يف البعض اآلخر فكان من مسؤولية احلكومة، حيث أن هذه األخرية هي املمول الرئيسي للمسالس  ،صةاخلا

 .  1املختصة يف وضع املعايري احملاسبية
       

فقد واجه   لقد بدأت حماوالت التناسق والتوافق احملاسيب الدويل حىت قبل وجود املنظمات املصدرة للمعاير،
العديد  ،ن الراغبون يف تنويع استثماراهتمو وكذلك املستثمر  عن رأس املال خارج أسواقها احملليةالشركات اليت تبحث 

وجتاوبا مع ذلك زادت حماوالت التوافق والتناسق  ،املوجودة بني املناطق والدول من املشاكل نتيسة الفروق احملاسبية
 والتوحيد "Standardization"ة احملاسبي عايرةامل جديدة، مثل الدويل وظهرت مفاهيماحملاسيب 

"Uniformity"  يز يأكدت أدبيات احملاسبة على أمهية التم حيث  ،بينهافيما متبادلة و واليت هلا عالقة متداخلة
 وتتضح لنا هذه العالقة من خالل الشكل التايل : ،املفاهيم هذهبني 
 

 التوحيد و المعايرة ،: العالقة بين التوافق(2.1)الشكل 
 

 
 
 

 .523ص  ،6002 ،عية اإلسكندريةماالدار الج ،نظرية المحاسبة ،أمين السيد أحمد لطفيالمصدر: 

 
 
 .المقارنة:0

بلدان العامل وحماولة  ملختلف احملاسبية وهي مقارنة األنظمة ،تعترب اخلطوة األوىل يف التوافق احملاسيب الدويل  
سواء على مستوى املفاهيم أو املبادئ أو على املستوى التنظيمي أو على مستوى  ،معرفة مدى تباينها وتنوعها
 العملية. املمارسات والتطبيقات

  
 

                                                 
1 Frederick D.S. Choi, International finance and Accounting Handbook, 3

rd 
edition, John wiley and sons. INC, 

new jersey, USA, 2003, p477.   

 المقارنة
Comparison 

 التناسق )التوافق(
Harmonization 

 ةير المعا
Standardization 

 التوحيد
Uniformity 



 الفصل األول: احملاسبة، من ممارسات حملية إىل لغة عاملية
 

7 

 

 . التوافق:0
الدول يف املمارسات أو األسس احملاسبية هبدف  تقليل درجة االختالفات بني"التوافق على أنه  ميكن تعريف 

توفري وحتليل تقارير املوقف واألداء املايل ل وذلكأو دولية  كان   ليةحم ؤسسات،خدمة ومساعدة املستثمر أو امل
 1."للشركات
 

  ،2كما ميكن القول عنه أنه "عملية زيادة االنسسام يف املمارسات احملاسبية بوضع حدود لالختالف بينها"
وتدرج وهو درجة من درجات املعايرة  عملية فكر ذات تسلسلنظر إىل التوافق والتناسق يف احملاسبة على أنه يُ و 

 .ومرحلة معينة يف التوحيد
 
 :. المعايرة المحاسبية1

عملية  اوصف بأهنتُ كما   ،املعايرة تعين اخلضوع إىل قواعد ومبادئ جامدة وضيقة يف املمارسات احملاسبية 
ارمة قد تتطلب تطبيق معيار واحد أو قاعدة حماسبية واحدة يف كافة املواقف وبالتايل فهي أكثر صعوبة جامدة وص

واملعايري املتبعة هي مبثابة إرشادات عامة  يف التطبيق على املستوى الدويل، وهي عملية ومرحلة يف اجتاه التوحيد
 تؤدي إىل توجيه وترشيد املمارسات العملية يف احملاسبة.

 
 التوحيد: .4

فهي حتتوي التماثل  ،يشري التوحيد إىل احلالة اليت يكون فيها كل شيء متسق ومتسانس أو غري متباين 
الذي يعين أن تكون كل املبادئ واملمارسات احملاسبية واحدة، كما عرفته مجعية احملاسبني األمريكيني بأنه الثبات يف 

 3.التبويب واملصطلحات وكذلك الثبات يف القياس
 

شار إليه بأنه النظام احملاسيب املتبع من طرف مجيع فاحمللي يُ  ،والتوحيد يكون على املستوى احمللي و الدويل
الحظ وجود دول تستعمل نفس يُ فاملؤسسات والوحدات االقتصادية داخل بلد معني، أما على املستوى الدويل 

 حيث عادة ما يكون هذا على بلد آخر، بلد ماأنظمة الدول األخرى، وهذا من خالل تأثري األنظمة احملاسبية ل
الدول إىل تطبيق معظم ، حيث متيل أخرى جغرافية التأثري ناتج عن عوامل تارخيية كاالستعمار و التبعية أو عوامل

 يمومنه جاء التقسالقريبة منها أو شركائها الرئيسيني و الذين هم عادة البلدان اجملاورة،  نظرياهتااحللول اليت تتبناها 

                                                 
 .523ص أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سبق ذكره، 1

2 David Alexander and Christopher Nobes, Financial Accounting an International introduction, Person 

Education , England, 2004, P98. 
 .422، ص4002محمد المبروك أبو زيد، المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية، إيتراك للنشر و التوزيع، مصر،  3
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أمريكي أو بريطاين حيث أطلق عليها اسم األنظمة  الدول إىل جمموعات تتأثر كل جمموعة بنظام معني،الذي يوزع 
 :و اجلدول التايل يوضح لنا بعض هذه األنظمة و الدول املتأثرة هبا ،األم
 

 بعة لها: األنظمة المحاسبية األم و الدول التا(1.1)الجدول 
 نظام الواليات المتحدة األمريكية النظام األوروبي الالتيني النظام نظام الكومنولث

 أستراليا
 البهاماس
 جزر فيجي
 جمايكا
 كينيا
 هولندا
 نيوزلندا
 باكستان
 سنغافورة

 جنوب إفريقيا
 ترنيداد وطوباقو
 المملكة البريطانية

 زمبابوي
 ايرلندا

 األرجنتين
 بوليفيا
 البرازيل
 الشيلي
 كولومبيا
 إثيوبيا
 الهند

 الباراقواي
 البيرو
 األرقواي

 بلجيكا
 فرنسا
 ألمانيا
 إيطاليا
 إسبانيا
 السويد
 سويسرا
 فنزويال

 كندا
 اليابان
 المكسيك
 بنما
 الفلبين

 الواليات المتحدة األمريكية

  Source: David Alexander and Christopher Nobes, Financial Accounting an International introduction, Person 

Education, England, 2004, p83. 

 

 

 

 

 التوافق المحاسبي الدولي عيوبالمطلب الرابع: مزايا و 
 ميكن القول إن هناك العديد من املزايا للتوافق احملاسيب الدويل نذكر منها:

 إمكانية إجراء املقارنات بني املعلومات املالية الدولية ملختلف الشركات لتقيم البدائل االستثمارية. •
فقابلية املقارنة بني القوائم املالية تشسع على التدفق احلر لرأس املال عند أقل  ،زيادة حرية تدفق االستثمارات •

 تكلفة ممكنة إىل األعمال األكثر كفاءة.
يوفر التوافق احملاسيب الدويل للشركات خاصة الدولية منها الوق  و املال الذي يبذل حاليا يف توحيد قوائمها  •

عتمد يف إعدادها على جمموعة من املمارسات و املبادئ احملاسبية غالبا ما تكون خمتلفة من دولة يُ اليت  ، وةاملالي
 ألخرى.
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لمستثمرين الذين يتطلعون إىل العمل خارج حدود بالدهم عن طريق زيادة ل بالنسبةحتسني عملية اختاذ القرارات  •
 لية.نة لنتائج خمتلف الشركات الدو املعلومات املقار  

فالتوافق الدويل سوف يزيد عدد املطلعني على القوائم املالية و املؤهلني  ،زيادة سهولة التحليل املايل للشركات •
 لفحصها.

 التكاليف اخلاصة باألنظمة و إدارهتا عن طريق إزالة االزدواج يف البيانات و املعلومات املالية املنشورة. ختفيض •
حيث أن الدول اليت توجد هبا أنظمة حماسبية ضعيفة و بدائية سوف  ،دول العامل رفع مستوى مهنة احملاسبة يف •
النظم احملاسبية  ذلك يف حتسنيسهم كما قد يُ   ،ز على اختاذ اإلجراءات الالزمة لتبين األنظمة احملاسبية الدوليةفَّ حتُ 
 .هبا
 

 1يف الواقع حدود هيكلية أمهها: بالرغم مما يقدمه التوافق من مزايا وما حيققه من أهداف إال أنه يواجه
وضعية الشركات غري املدرجة يف البورصة، واليت ال تستفيد من املزايا اليت يقدمها التوافق، يف الوق  الذي قد  •

 تتحمل فيه أعباء مسار التوافق الطويل واملكلف.
بعيدة عن  ترتبط بسياسات وطنية الضوابط اليت متيز األنظمة احملاسبية الوطنية، خاصة االعتبارات اجلبائية اليت •

 جمال التوافق.
 األعباء اإلضافية اليت تتحملها املؤسسة يف حالة تغيري الطرق احملاسبية، مقابل أخطار تأثري ذلك على النتيسة. •
 
 

 مجهودات التوافق المحاسبي على المستويات الدولية و اإلقليمية المبحث الثاني:
 

 األول: تطور أحداث التوافق المحاسبي  المطلب
حيث مل يكن هناك  ،منذ القرن التاسع عشر املهنية بدأ االهتمام يف وضع قواعد حماسبية من قبل اهليئات

هيئة تضع القواعد احملاسبية اخلاصة  كلقواعد مشرتكة علمية جيري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة احملاسبة و كان   
 2م مع مفاهيمها احملاسبيةهبا و ترى أهنا تتالء

  
هناك العديد من األحداث اليت ساعدت على ظهور أوىل معامل التوافق اإلقليمي ووضع املعاير و لعل أبرزها 

 :ما يلي
                                                 

رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل درجة دكتوراه دولة في  حواس صالح، التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدولية وأثره على مهنة المدقق، 1
  .28، ص 6002، صادية)غير منشورة(، جامعة الجزائرالعلوم االقت

 . 1، ص4002مأمون حمدان، مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية، جمعية المحاسبين القانونيين السورية،  2
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 : األحداث التي ساعدت على التوافق اإلقليمي عند األنجلوسكسونيين و األوروبيين(1.1)الجدول 
 

 األوروبيون نياألنجلوسكسوني
 الحدث التاريخ الحدث التاريخ

 91القرن 
مع إنشاء هيئة محلية  ظهور مهنة المراجع

ثم  "لندن" ثم في  "قالسقو" في  9181 بإدمبورق
 ."مانشستر"في 

9199 
 

لكتيب في المحاسبة  "John Friedrich"إصدار 
"Buchhaltung und Bilanz"  في برلين، ألمانيا و

 الذي اقترح من خالله مشروع مخطط محاسبي.

 91القرن 

بداية التوحيد المحاسبي في الواليات المتحدة 
الجمعية من طرف  9191األمريكية عام 

" و التي AAPA" األمريكية للمحاسبين العموميين
وضعت لجنة مكلفة بتحديد المصطلحات 

 المستعملة في المحاسبة و المراجعة.

9199 
نجاح كبير في بلجيكا من  "Hector Blairon"عرف 

خالل استلهامه من المخطط المحاسبي الذي أصدره 
"John Friedrich" 

9191 

 ظهور أول طبعة للمخطط المحاسبي 
"Eugen schmalenbach" مستوحى أيضا من مخطط 
"John"  وساهم هذا المخطط بصفة كبيرة في إنشاء

 9138  .المخطط المحاسبي الفرنسي

 جمعية األبحاث المحاسبية إنشاء
 "Accounting Research Association  " 

 من في بريطانيا بمبادرة 
"London School of Economics"   و بعض

 المهنين.
  9191أفريل  9مرسوم  ىبمقتضىإنشاء في فرنسا  9191

 . "لجنة معايير المحاسبة"

9199 

في إنجلترا و  د المحاسبين القانونينهمعإنشاء 
نشاء لجنة مالية تابعة له تقوم  "Wales"ويلز  وا 

بعرض مجموعة من اإلرشادات والمعايير 
  المحاسبية المحاسبية خاصة بالممارسة

سبتمبر  91تبني مخطط محاسبي في فرنسا في  9191
9191  

  

 Source : Benoit Atangana Onana, Normalisation Comptable internationale, France, Juillet 2009, P5. 

 
اقني إىل التوافق وتوحيد املمارسات احملاسبية من من خالل اجلدول يتضح لنا أن األجنلوسكسونيني كانوا السبّ      

 خالل اإلنشاء املبكر للهيئات واملنظمات احملاسبية اليت تروج وتدعوا لذلك.
 

بدأت حيث مع بدايات القرن احلايل  انطلق حماوالت التوافق و وضع املعايري على مستوى الدويل فقد  أما
 1سنعرض أمهها فيما يلي:اليت و  ،تعقد املؤمترات الدولية للمحاسبة

                                                 
 .4مأمون حمدان، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 مني للمؤتمرات المحاسبية الدولية: التسلسل الز (1.1)الجدول
 

 المكان التاريخ المؤتمرات
 المحاسبي الدولي األول المؤتمر

 المؤتمر المحاسبي الدولي الثاني
 المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث
 المؤتمر المحاسبي الدولي الرابع
 المؤتمر المحاسبي الدولي الخامس
 المؤتمر المحاسبي الدولي السادس
 المؤتمر المحاسبي الدولي السابع
 المؤتمر المحاسبي الدولي الثامن

 الدولي التاسع المؤتمر المحاسبي
 المؤتمر المحاسبي الدولي العاشر

 المؤتمر المحاسبي الدولي الحادي عشر
 المؤتمر المحاسبي الدولي الثاني عشر
 المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث عشر
 المؤتمر المحاسبي الدولي الرابع عشر
 المؤتمر المحاسبي الدولي الخامس عشر
 المؤتمر المحاسبي الدولي السادس عشر
 المؤتمر المحاسبي الدولي السابع عشر

4801 
4862 
4868 
4855 
4852 
4836 
4831 
4826 
4821 
4816 
4811 
4826 
4821 
4886 
4881 
6006 
6002 

 سانت لويس . و. م . األمريكية
 أمستردام بهولندا

 نيويورك. و. م . األمريكية
 لندن بإنجلترا
 برلين . ألمانيا
 لندن. إنجلترا

 أمستردام. هولندا
 نيويورك
 باريس
 نيويورك

 ميونيخ ألمانيا
 المكسيك
 طوكيو

 الواليات المتحدة األمريكية
 المكسيك
 هونغ كونغ

 استانبول. تركيا
 المصدر: من اعداد الطالب.    

 
هذه األحداث و املؤمترات واليت كان  نتيسة الضغوط املتزايدة من مستخدمي القوائم املالية عن  أسفرت      

تشكيل عدة منظمات إقليمية ودولية استهدف  وضع املعايري احملاسبية وهتيئة املناخ املالئم لتطبيقها، حيث 
 سنتطرق ألمهها يف املطلب اآليت.
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 اإلقليمية والدولية للتوافق المحاسبيالمنظمات  المطلب الثاني:

توجد جمموعة من املنظمات اليت تبذل جهودا متفاوتة يف حماولة إجياد نوع من التوافق احملاسيب على املستوى 
 1و تتنوع هذه املنظمات بني خاصة و عامة ومن بينها: ،اإلقليمي والدويل

 
 . المنظمات اإلقليمية:0
 

 (:AAC). مجلس المحاسبة اإلفريقي0.0
إجياد توافق بني األنظمة احملاسبية للدول  إىليهدف هذا اجمللس  ،بلد إفريقي 27و يضم  1979أ عام نش  أُ 
ومن الصعوبات و املشاكل اليت  ،و كذلك تشسيع البحوث و الدراسات املتعلقة باملعايري احملاسبية ،اإلفريقية

و مها  ،الذي خلق وراءه منوذجني رئيسني للمحاسبة للدول اإلفريقية واجه  هذا اجمللس هو املاضي االستعماري
 النموذج الفرنسي و اإلجنليزي.

 
 (:UEC)المحاسبين األوروبيين  اتحاد. 0.0

نقاشات تدور حول إنشاء معهد دويل للمحاسبة  آنذاك  حيث كان ،1951هذه املنظمة يف عام  ظهرت
أت منظمة أوروبية نش  و يف املقابل أُ  ،بالنساح مل تكللاجلهود حت  رعاية منظمة األمم املتحدة و لكن هذه 

           تسهيل تبادل اآلراء هاومن أهم أهداف ،دولة 25كثر من ألة ياسباحملاملهنية  اهليئاتتتكون من عضوية 
االحتاد مرة كل ثالث أو  هذا جيتمع حيث ،ملراجعني يف الدول األعضاءاو تسهيل متطلبات دخول املهنة و تنقل 

 .واتأربع سن
       
 :(AFA) جمعية أمم جنوب شرق آسيا .1.0 

آنذاك تشمل  من اهليئات احملاسبية يف رابطة دول جنوب شرق أسيا و اليت كان   1977تأسس االحتاد عام
، وبعد سنة من هذا 1978قد أول مؤمتر هلا يف عام عُ  حيث تايالند،سنغافورة و ، الفلبني، إندونيسيا كل من

 أصدرت كذلك معايري خاصة باملراجعة. 1985اجلمعية أوىل معايريها احملاسبية ويف عام املؤمتر أصدرت 
 
 
 

                                                 
 .422ص  محمد المبروك أبوزيد، مرجع سبق ذكره، 1
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 (:CAPA) محاسبي أسيا و المحيط الهادي اتحاد. 4.0
االحتاد إىل تطوير هذا ويهدف  ،دولة 25هيئة حماسبية من  28من  ومشل أكثر 1957تأسس االحتاد عام 

يري حماسبية دولية اوضع مع علىيعمل هذا االحتاد  حيث ،معايري متسانسةمهنة حماسبية إقليمية متوافقة و ذات 
 وكذلك أخذ ظروف البلدان النامية بعني االعتبار عند صياغة معايري احملاسبة و املراجعة. ،مقبولة قبوال عاما

 
 :(ASCA). الجمعية العربية للمحاسبين 1.0

قد أول مؤمتر هلا يف و قد عُ  ،و تتكون من عضوية اهليئات املهنية بالدول العربية 1965يف عام  تأسس 
 أول معايري للمراجعة. 1975و أصدرت يف عام  ،1965عام 

 
 :. المنظمات الدولية0
 

 :(UN) . األمم المتحدة0.0
املتعددة اجلنسيات و املعلومات فريق العمل لألمم املتحدة أنشأ جلنة لدراسة أثر الشركات  1975يف سنة 

  و كان  اللسنة مكونة أساسا من ممثلني عن الدول السائرة يف طريق النمو  ،اليت تقدمهما على االقتصاد العاملي
نشط تو اليت كان  حتاول إجبار الشركات املتعددة اجلنسيات على تقدمي معلومات حماسبية صحيحة للبلدان اليت 

أخذ بعني االعتبار من طرف للسنة يف هذا  املوضوع جمموعة من التوصيات لكنها مل تُ و قد أصدرت هذه ا ،فيها
 "جنيف"هلا أمانة يف  فكون اهتماماهتا باحملاسبة  من مواصلة األمم املتحدة لكن هذا مل مينع ،الدول املتطورة

و تقوم بعدة  ،وصاية مؤمتر األمم املتحدة للتسارة و التنمية  و اليت تعمل حت ،بسويسرا خمتصة يف هذا األمر
 أنشطة منها:

 ؛تقدمي مساعدة تقنية مستمرة و تنظيم مؤمتر سنوي متعلق باملشاكل احملاسبية املعاصرة -
دورات تكوينية و هذا بطلب من الدول السائرة يف  إقامةو  ،املساعدة يف إنشاء منظمات مهنية حماسبية -

 ؛الدول اليت هي بصدد التحول إىل اقتصاد السوقطريق النمو و 
 يتمحيث ، ؤمتر سنوي للخرباء احلكوميني املختصني يف املعايري الدولية للمحاسبة و التقارير املاليةمتنظيم  -

من تُناقش ل إليها يف هذا املؤمتر و و تعرض التقارير املتوصّ  ،إنشاء فرق عمل تعاجل مسائل حماسبية خمتلفة
و اهلدف هو توفري للحكومات قاعدة تقنية تسمح هلا باختاذ  ،دولة 55عن أكثر من طرف ممثلني 

 القرارات فيما يتعلق باملسائل احملاسبية.
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 :(OECD). منظمة التعاون االقتصادي و التنمية 0.0
هتدف إىل تشسيع النمو حيث  ،دولة يف العامل 35و تظم أغىن  1965تأسس  هذه املنظمة يف عام "

يف بدأت االهتمام باملسائل احملاسبية  ،االقتصادي و التنمية يف الدول األعضاء و كذلك تشسيع التسارة الدولية
و اليت تدعو  ،و قد أصدرت يف هذا  اجملال بعض التوجيهات املتعلقة باإلفصاح احملاسيب القطاعي ،السبعينات
رقم األعمال و النتيسة السنوية حسب املناطق اجلغرافية و حسب  ملتعددة اجلنسيات إىل اإلفصاح عناملؤسسات ا

 .1"املنظمة هذه حت  وصاية اتنشر أعماهل اليتنة خمتصة يف املعايري احملاسبية و جل اوهل، قطاعات النشاط
 
 :(IFAC). االتحاد الدولي للمحاسبين 1.0 

         القيام بالدراسات  قواعد السلوك املهين وو يهدف إىل تطوير معايري املراجعة و  1977سنة االحتاد أ نش  أُ 
كما خيتص بتقرير و تطوير أساليب الرقابة اإلدارية و املالية و القيام باألحباث املتعلقة   ،و البحوث يف هذا اجملال
 :جند ف االحتاد الدويل للمحاسبني بتحقيقيهال  و من أهم األهداف اليت كُ  ،بالنواحي املالية و الرقابية

 ؛رتاح و تطوير معايري و أدلة للمراجعة الدولية و قواعد السلوك املهيناق -
 ؛تشسيع و تقوية العالقات مع خمتلف الفئات اليت تستخدم القوائم املالية -
 ؛يف نشر مثل هذه اهليئات التعاون مع اهليئات اإلقليمية و املساعدة -
 ؛و األفكار بني املهتمني باحملاسبة إصدار الدوريات كوسيلة لتبادل اآلراء -
 ؛التنظيم و اإلشراف على االجتماعات الدورية ألعضاء االحتاد -
 اغبني يف الدخول إىل االحتاد و املشاركة يف نشاطاته.تشسيع الرّ  -

 
لعل أهم منظمة عاملية خمتصة يف جمال التوافق احملاسيب الدويل و معايريه هي جلنة معايري احملاسبة الدولية 

(IASC)، باإليها بالتفاصيل وسنخصص هلا مطل و اليت نظرا ألمهية الدور الذي تلعبه يف هذا اجملال سنتطرق  
 نشأهتا ومرورا مبراحل تطورها إىل غاية تنظيمها احلايل و ما تشمله من جلان و جمالس فرعية.من انطالقا ، الكام
 
 
 
 

                                                 
1 Bernard Raffournier et Autres, op-cit, p 20. 
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 :(IASC)المطلب الثالث: لجنة معايير المحاسبة الدولية 

 

 . نشأة ومراحل تطور لجنة معايير المحاسبة الدولية:0
كان  اهليئة املسؤولة عن إصدار معايري احملاسبة الدولية هي جلنة معايري   2551حىت سنة  1973منذ عام 

، واليت مت [International Accounting Standards Committee (IASC)]احملاسبة الدولية  
    "Henry Benson، هنري بنسن"مببادرة من  1973عام من إنشائها يف لندن يف التاسع و العشرين جوان 

و ممثلني عن املنظمات املهنية احملاسبية   - "Coopers & Lybrand" مؤسسة اخلدمات احملاسبية شريك يف -
، 1و الواليات املتحدة األمريكية إيرلندا ،بريطانيا ،هولندا ،املكسيك ،اليابان ،أملانيا ،فرنسا ،لتسع دول هي: كندا

 2كان اهلدف من وراء إنشاء هذه اللسنة هو:حيث  

  اقرتاح و إصدار معايري حماسبية متثل األساس يف إعداد و عرض القوائم املالية و كذا العمل على تشسيع
 ؛الدول و املؤسسات على مراعاهتا و قبوهلا

  اللوائح و املعايري احملاسبية و اإلجراءات املتعلقة بعرض القوائم املاليةالعمل على حتسني و توافق. 
 

وقد تغري دور هذه اللسنة مبرور السنني و هذا ، دولة 112هيئة حماسبية من  153هذه املنظمة حاليا تظم 
 :اللسنةحيث ميكن أن منيز ثالث مراحل مهمة يف حياة هذه  ،متاشيا مع متطلبات التوافق احملاسيب الدويل

 
 :(1791-1791). المرحلة األولى 0.0

عند إنشاء جلنة معايري احملاسبية الدولية كان هدفها الرئيسي إصدار معايري حماسبية مقبولة على املستوى 
،      اجمللس و اجملموعة االستشارية ،حيث كان  تتكون من قسمني مستقلني ،العاملي و تطوير وترقية استعماهلا

ح  عدة مشاكل تقنية خالل ر  لسنة ظهرت وطُ يف هذه ال األعضاءو كنتيسة الرتفاع و زيادة عدد الدول 
تقييم عناصر االجتماعات ترجع باألساس إىل االختالفات املوجودة بني الدول فيما يتعلق بطرق قياس النتائج و 

عيد صياغة املشاكل و املوافقة بني خمتلف اآلراء أُ  و ملواجهة هذه، يف كل بلد و كذا اجلوانب القانونية القوائم املالية
 و هذا برتك اخليار مفتوح. ،املعايري بشكل يسمح بإدراج  املمارسات اجلبائية و القانونية لكل بلد

 
 ،و موضوعه اإلفصاح عن السياسات احملاسبية (IAS1) ،معايريها ىلأو  1975سنة أصدرت اللسنة 

 3حت  عنوان تقييم وعرض املخزون يف ظل نظام التكلفة التارخيية. (IAS2)و
                                                 

1 Robert Obert, Pratiques des normes  IFRS, Dunod 4
eme

 édition, France, 2008, p7. 
 .22، ص 4002محمد المبروك أبوزيد، المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية، اتراك للنشر و التوزيع، مصر،  2
 .42، ص 4002، الدار الجامعية، مصر، 1الدولية، جطارق عبد العالي حماد، موسوعة معايير المحاسبة  3
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 :(1222-1791). المرحلة الثانية 0.0
اللسنة يف حماولة لتحسني معايري احملاسبة الدولية و دفعها إىل  اسرتاتيسيةمتيزت هذه املرحلة بالتغيري يف 
األوراق  نظمة الدولية للساناملتعاون مع الب (IASC)سنة ل"وقد عمل  ال ،التطبيق الفعلي من طرف املؤسسات

إلعادة مراجعة بعض املعايري وجعلها مقبولة و معرتف هبا من طرف مجيع البورصات يف العامل  (IOSCO)املالية 
و الذي حدد أهداف القوائم  1989سنة  املفاهيميقام  اللسنة بنشر إطارها  ، حيث 1"2555حبلول عام 
 .نيالتسسيل احملاسبيالتقييم و قواعد املالية و 
 

 :  (يومنا هذا -1221). المرحلة الثالثة 1.0
من  يف أفريل  هاو تنظيماللسنة هيكلة  مت إعادة ،يف حماولة إلعطاء شرعية واستقاللية أكثر للمعايري املصدرة

 حيث نتج عن ذلك هيئة جديدة تتكون من:  ،2551 سنة

 .(International Accounting Standards Committee Foundation)  مؤسسة معايري احملاسبية الدولية • 

 .(International Accounting Standards Board) الدولية( ) جملس معايري احملاسبجملس جديد يسمى  •

 .(Committee International Financial Reporting Interpretation)                جلنة تفسري املعايري •

 .(Standards Advisory Council)                                               استشاري للمعايريجملس  •

 
وحىت تتضح لنا العالقة بني هذه الّلسان واجملالس سنتطرق إليها فيما يلي بالتفصيل مبينني خمتلف املهام 

 املنوطة هبا.  
 
 :(IASCF). مؤسسة معايير المحاسبة الدولية 0

 مؤسسة مستقلة غري رحبية تتمثل مهمتها يف:هي 

  ؛(IASB)إصدار و تطوير معايري حماسبية سهلة الفهم و مقبولة من خالل جملسها  -
 ؛املعايري اتهتشسيع االستخدام و التطبيق الصارم هل -
 ؛و باقي جلان اجمللس (IFRIC)ترمجة و تفسري املعايري  وجلنة (IASB)تعيني أعضاء جملس املعايري  -
    ؛(IASB)مراقبة امليزانية و ضمان متويل  -
 ؛(IASCF)مراقبة اجلوانب القانونية للمؤسسة  -
  ؛(IASB)من املتبعة  االسرتاتيسيةإصدار تقرير سنوي متعلق بفاعلية  -

                                                 
1
Abbas Ali Mirza, Mangues Orrell, Graham J.Holt,  IFRS Practical Implementation Guide and Workbook, 2

end
 

edition, John wiley and sons INC, New jersey, USA, 2008, P22. 
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   ؛(IASB) اإلشراف على نشاطات جملس املعايري -
زيادة التقارب بني املعايري الوطنية الداخلية و املعايري الدولية و إعطاء حلول ذات جودة عالية  -

 لالختالفات املوجودة. 
 

 "Trustees" ــب يقع على عاتق أمنائها الذين يعرفون (IASCF)إن تسيري ورقابة أنشطة هذه املؤسسة      
لكنهم غري  ،عن احملافظة على استقاللية جملس معايري احملاسبة الدولية و ضمان متويل املؤسسة نو مسؤولوهم أيضا 
 ،(IASB) باملسائل التقنية املتعلقة باملعايري و إصدارها و إمنا تقع هذه املسؤولية بشكل منفرد على عاتق نيمرتبط
 .هلذا اجمللس تعترب مؤسسة معايري احملاسبة الدولية املؤسسة األمحيث 
 

فهم ملختلف و  لألعضاء معرفة واسعةفرتض أن يكون سنوات قابلة للتسديد ويُ  3ملدة األمناء  بنتخ  يُ 
 حيث: ،يف املؤسسات و أسواق رأس املال احملاسبية املشاكل املتعلقة بتطبيق املعايري

من  عضوان ،من أمريكا الشمالية ستة ،من أوروبا ستة آخرون أوقيانوسيا،منهم خيتارون من قارة أسيا و  ستة
الرئيس  ،من باقي دول العامل اثنانمن أمريكا اجلنوبية و  عضو ،من جنوب أفريقيا( عضو إفريقيا )جيب أن يكون

     خلفا لإليطايل " Tsuguoki Fujinuma"احلايل ملؤسسة معايري احملاسبة الدولية هو الياباين 
"Thomaso Padoa-schioppa"   2515ديسمرب  18يف الذي تويف.  
 .[يبني أمساء األعضاء )األمناء( و بلداهنم األصلية (1)امللحق ] -
 
  (:IASB) .مجلس معايير المحاسبة الدولية1

 

 . النشأة و التنظيم:0.1
يتكون  ،لتقوية مبدأ االستقاللية و زيادة الشرعية و حتسني نوعية إجراءات إصدار املعايري 2551أنشأ سنة 
  مبا يف ذلك املعايري املتعلقة باملؤسسات الصغرية  احملاسبية  عن نشر املعايرينيعضو دائمني مسئول 15حاليا من 
 ،(IFRIC)ملعايري الدولية اعن قبول التفسريات املقدمة من طرف جلنة ترمجة مسؤولني و كذلك  ،و املتوسطة

 1.جيتمع أعضاءه  مرة كل شهر و تكون االجتماعات مفتوحة على اجلمهور و تذاع و تنشر
 
مع مراعاة توزيع  ،تار األعضاء من طرف أمناء مؤسسة املعايري الدولية للمحاسبة بناءا على خرباهتم املهنيةخيُ 

مراجعني و خرباء يف حتضري القوائم املالية و كذلك على جغرايف و تقين متوازن حيث جيب أن يشمل اجمللس 

                                                 
1
 www.IASB.org 
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، 1سنوات  قابلة للتسديد مرة واحدة5 عينون ملدةيُ  ،مستعملي هذه القوائم باإلضافة إىل األكادمييني و اجلامعيني
حبلول عام  16سيتم رفع عدد األعضاء إىل ، 2555الصادر يف جانفي  (IASCF)وحسب قرار أمناء املؤسسة 

2512. 
 .[يبني أمساء األعضاء و بلداهنم األصلية و كذا مدة تعينهم  (2)لحق امل] -
 

 :(IASB). مهام مجلس معايير المحاسبة الدولية 0.1
 :وتتمثل يف تتعلق مهام هذا اجمللس بالدرجة األوىل باملعايري احملاسبية واجلوانب التقنية املرتبطة هبا

ذات جودة عالية و مفهومة ميكن تطبيقها يف مجيع أحناء إصدار يف إطار الصاحل العام معايري حماسبية  -
واليت جتعل املعلومات الصادرة يف القوائم املالية أكثر صحة و أكثر شفافية و قابلية للمقارنة   ، العامل

  2    ؛حىت تساعد خمتلف الفاعلني يف سوق رؤوس األموال يف اختاذ قراراهتم االقتصادية
 ؛االستعمال و التطبيق الصارم هلذه املعايري ترقية -
العمل مع خمتلف اهليئات احملاسبية الوطنية لزيادة التوافق بني معايريها و املعايري الدولية و إعطاء احللول  -

 ؛ملختلف املشاكل اليت قد تواجههم
 ؛نشر املناقشات واستطالعات الرأي العام -
 ه األخرية يف خمتلف البيئات االقتصادية.مراجعة إجراءات إصدار املعايري واختبار هذ -

  
بتبين كل املعايري  2551لقد قام جملس املعايري احملاسبة الدولية يف أول اجتماع له بعد إنشائه سنة   مالحظة:

"IAS"  اللسنة السابقة له الصادرة عن(IASC)، وقد  ،و كأهنا صادرة عنه ومل يتم تعديلها أو الرتاجع عنها
عند و يف الوق  احلايل  حيث ،"IFRS"أصدر اجمللس معايري جديدة تسمى مبعايري التقارير املالية الدولية 

 .IAS, IFRS" 3"نعين به كل املعايري أي  "IFRS"استعمال مصطلح  
 :4وحتتوي املعايري حاليا على

 ."SIC"والرتمجات التابعة هلا  "IAS"معايري احملاسبة الدولية  -
 ."IFRIC"والرتمجات التابعة هلا  "IFRS"معايري التقارير املالية الدولية  -

  

                                                 
1
 Emmanuel Paret, Sonia Mouliner, Edith schwager, David Sudries avec le concours de Eric Lefebvre, Maîtriser  

l’essentiel des IFRS, Group RSM Salustro Reydel, Paris, France, 2005, Page 13. 
2
 Robert Obert, op-cit, P 08. 

3
  Abbas Ali Mirza & others, op-cit, P 24. 

4 Michel Javet, Les normes IFRS, Introduction aux concepts de base, séminaire 4 & 5 Février 2006, EL-Aurassi, 

Alger, P57. 
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 :(IFRIC) الدولية. لجنة تفسير معايير التقارير المالية 4
 

 . النشأة والتنظيم:0.4
 رياتفسباللسنة الدائمة للت 2552و كان  تسمى حىت مارس  2551أت يف ديسمرب نش  أُ 

[Standing Interpretations committee (SIC)]،  رشحهم يقرتحهم ويُ عضو منتخبني  14تتكون من
هنية و كذا شركات عاملية املنظمات املبلدان و ال خمتلف من (IASCF)عايري احملاسبة الدولية مأمناء مؤسسة 

اهتم يإمكانو خرباء يف احملاسبة و املالية خمتارون بناءا على  ونو هم مهني ،خمتلفة ملدة ثالث سنوات قابلة للتسديد
 .التقنية و ال يتقاضون أي أتعاب أو تعويضاتاملعرفية و 

 .[األعضاء احلاليني هلذه اللسنة يبني (3)امللحق ] - 
 

 :(IFRIC). مهام لجنة التفسيرات 0.4
 د اجتماعات هذه اللسنة مرة كل شهرين حيث:عق  تُ 
 1؛بإصدار مناشري تفسريية و توجيهية هلذه املشاكل بتطبيق املعايري و تقوم املتعلقة مبعاجلة املشاكلتقوم  -
 ؛الدولية نظريهتاعايري احملاسبة و مل اهليئات احمللية املصدرةضمان التوافق بني خمتلف  -
 تقدمي دليل عمل توجيهي لكيفية التعامل مع معيار معني. -

 
  :(SAC). المجلس االستشاري للمعايير 1

 من طرف نيعضو معين 55حاليا من  تكوني ،معايري احملاسبة الدوليةهو اهليئة االستشارية الرمسية جمللس 
و ميثلون أكرب الشركات و اهليئات  االستشارية املالية يف العامل باإلضافة إىل " مؤسسة معايري احملاسبة الدوليةأمناء 

ات يف السنة جيتمع هذا اجمللس ثالث مر حيث  ،2" باملعلومات املاليةنيأفراد أكادمييني و جامعيني مهتم
و له  نائبني مها األسرتايل  "Paul Cherry" يرئيسه احلايل هو الكند ،واجتماعاته مفتوحة على اجلمهور

"Charles Macek"  الفرنسيو "Patrice Marteau" :3ومن أهم مهامه 

املالية  باملعلومة نييشارك يف املناقشات اخلاصة بإصدار املعايري للسماح للهيئات و اخلواص املهتم -
 ؛باملشاركة يف إجراءات اإلصدار

  ؛و حيدد األولويات هلذه األشغال "IASB"يعطي رأيه حول جدول أعمال  -

                                                 
1, 2

  Abbas Ali  Mirza & others, op-cit, P 25.
 

 
3
  www.FocusIFRS.com 
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بآراء املنظمات و السلطات املالية احمللية ملختلف البلدان حول املعايري و خمتلف  "IASB"علم اجمللس يُ  -
 مشاريع التوافق احملاسيب الدويل.

 
مع هيئات و منظمات استشارية  (IASB)يتعاون  (SAC)باإلضافة إىل اجمللس االستشاري للمعايري      

 منها:مستقلة 
  ؛[Global Preparers Forum (GPF)]املنتدى العاملي للمحضرين  •
  ؛[Analysts Representative Group] جممع احملللني •
  ؛[Financial Crisis Advisory Group] لألزمات املاليةاجملموعة االستشارية  •
 

يقوم جملس معايري احملاسبة الدولية  حيث،1و هذا لفتح قنوات االتصال بني حمضري املعايري و املستعملني هلا
، والشكل التايل يبني تنظيم مؤسسة معايري بإنشاء جمموعات عمل للمشاريع اهلامة اليت يقوم هبا و املتعلقة باملعايري

 الدولية وخمتلف جمالسها الفرعية وكذا العالقات بينها:احملاسبة 
 

 تنظيم مؤسسة معايير المحاسبة الدولية :(3.1)الشكل 
 
 

 نيتعي                  إعالم                    إشراف، تمويل، تعيين               إعالم                    

 
 
 

  
 

 

 

Source: www.IASB.org 

 

 

 

                                                 
1
  www.iasb.org 

 IACFمؤسسة معايير المحاسبة الدولية 

 IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية 

 IFRICلجنة تفسير معايير المحاسبة الدولية 

    SACالمجلس االستشاري للمعايير

تقديم نصائح 

 استراتيجية

 تفسير المعايير
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 المحاسبة الدولية المطلب الرابع: إجراءات إصدار واعتماد معايير
 
 1. مفهوم المعيار المحاسبي:0

االجنليزية و هي تعين منوذج يوضع، يقاس على ضوئه  "Standard"لقد جاءت كلمة معيار ترمجة لكلمة 
 وزن شيء أو طوله أو درجة جودته.

 
عدت على أنه وثيقة أُ  (ISO: International Standards Organization)ويعرف املعيار حسب 

بإمجاع، ومصادق عليها من قبل هيئة معرتف هبا، تعطي الستعماالت مشرتكة ومتكررة قواعد أو خطوط عريضة 
 أو مواصفات لألنشطة أو نتائسها لضمان مستوى تنظيم أمثل يف سياق معني.

 
املايل أما يف احملاسبة فيقصد به املرشد األساسي لقياس العمليات واألحداث والظروف اليت تؤثر على املركز 

، وكذا توجيه وترشيد املمارسات العملية يف احملاسبة للمؤسسة ونتائج أعماهلا وإيصال املعلومات إىل املستفيدين
 والتدقيق أو مراجعة احلسابات.

 
واملعيار احملاسيب هو بيان كتايب تصدره هيئة تنظيمية رمسية حماسبية أو مهنية ويتعلق هذا البيان بعناصر القوائم 

أو نوع العمليات أو األحداث اخلاصة باملركز املايل ونتائج األعمال، وحيدد أسلوب القياس أو العرض أو املالية 
  التصرف أو التوصيل املناسب.

   
 . خطوات إصدار معيار محاسبي:0

خيضع إلجراءات حمددة مسبقا من طرف مؤسسة معايري احملاسبة الدولية   رايإن إصدار واعتماد أي مع
  2و يتدرج اإلصدار حسب اخلطوات التالية :  "Due process"تسمى 
بتحديد كل اجلوانب و القضايا املتعلقة باملوضوع قيد  (IASB)تقوم فرقة تقنية مكونة من طرف اجمللس  .1

بالشرح و التفصيل  له للمعايري و الذي سنتطرق املفاهيميمع األخذ بعني االعتبار اإلطار  ،الدراسة
 ؛الحقا

 ؛وتبادل اآلراء مع املنظمني احملليني هلذه املمارسات و معايريها ليةاملمارسات احملاسبية احمل دراسة .2

                                                 
 .22حواس صالح، مرجع سبق ذكره، ص  1

2
 Greg N. Gregoriou and Mohamed Gaber, International Accounting, Elsevier, Led, Burlington, USA, 2006, p17. 
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حول إمكانية إدراج املوضوع يف جدول أعمال جملس معايري  (SAC)لمعايري لاستشارة اجمللس االستشاري  .3
 ؛(IASB)احملاسبة الدولية 

 ؛يف أعماله (IASB)إنشاء جملس استشاري لتوجيه  .4

  ؛(Discussion Document)لسمهور من أجل التعليق عليه لنشر بيان مناقشة  .5

جيب أن يصوت عليها  عليها وعلى اجلمهور للتعليق  (Exposure Draft)نشر مسودة مشروع املعيار .6
    ،تعارض يف اآلراء بني أعضاء اجمللس تتضمن أي ال جيب أن كما ،أعضاء من اجمللس على األقل مثانية
  ؛تامية اليت يراد الوصول إليهااخلأساسات و ملخصات االستنتاجات  فيها ميكن نشر و

 ؛يوم 95األخذ بعني االعتبار كل التعليقات و الردود احملصل عليها خالل مدة التعليق و اليت تكون عادة  .7

 ؛النظر إن كان من املستحسن عقد جلسات استماع أو إجراء اختبارات ميدانية .8

و نشر معه ملحقات  ،أعضاء على األقل مثانيةإصدار املعيار يف شكله النهائي بعد املوافقة عليه من طرف  .9
مع التعليقات اليت  (IASB)توضيحية حول كيفية تطبيقه و تاريخ دخوله التنفيذ و كذا تعامل اجمللس 

 حتصل عليها.

  
 سنتني.: إن إجراءات إصدار معيار جديد عادة ما تدوم مالحظة

 
 

 . الشكل التقليدي للمعيار:1

و يكون األعضاء مسئولني مبوجب سلطات اجمللس عن إعداد  ،ر كل معيار معتمد باللغة االجنليزيةنش  يُ "
و جيب أن توضح  ،ترمجات للمسودات و املعايري حبيث إذا  كان  الرتمجة صحيحة ميكن إصدارها بلغة بلدهم

 2التايل:كاملعيار   رضو يتدرج ع 1 "هذه الرتمجة اسم اهليئة احملاسبية اليت أعدهتا

 ؛اهلدف من املعيار •
 ؛جمال تطبيق املعيار •
 ؛ة املستخدمة يف هذا املعيار(يتعاريف )خمتلف املصطلحات احملاسب •

                                                 
عودية، فردريك تشوي، كارول أن فروست، جاري مييك، تعريب محمد عصام الدين زايد، "المحاسبة الدولية"، دار المريخ للنشر، المملكة العربية الس 1

 .224، صفحة 4002
2
 Emmanuel Paret, Sonia Mouliner, et autres, Maîtriser l’essentiel des IFRS, Group  RSM Salustro Reydel, Paris, 

France, 2005,  P17. 



 الفصل األول: احملاسبة، من ممارسات حملية إىل لغة عاملية
 

23 

 

 ؛كيفية القياس...اخل(  ،شرح املعيار ) طريقة التسسيل •
 ؛اإلفصاح •
و حتدد األحكام ما جيب أن تقوم به  ،أحكام انتقالية ) و ذلك للمعايري اليت حتتاج إىل فرتة زمنية لتطبيقها •

 ؛الشركات خالل تلك الفرتة حلني تطبيق املعيار(
 ؛تاريخ بدأ سريان املعيار •
 ؛األسس اخلتامية •
 ؛دليل التطبيق •
 أمثلة توضيحية. •

 
 

 المبحث الثالث: اإلطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة الدولية
 

تعترب الغاية األساسية من إعداد و نشر القوائم املالية هو تزويد مستخدمي تلك القوائم مبعلومات تكون     
اإلطار عداد و عرض القوائم املالية إلو يشكل اإلطار املفاهيمي  ،مفيدة يف عملية اختاذ القرارات االقتصادية

         ،النظري الذي يتم مبوجبه االسرتشاد يف عملية حتديد األحداث و العمليات اليت يتوجب تسسيلها حماسبيا
 توصيل  املعلومات اخلاصة بذلك إىل مستخدمي القوائم املالية.و كذا  هاو كيفية قياس

 
ال يعترب معيار و ليس له نفس قوة املعيار و اهلدف منه هو مساعدة و توجيه  إن هذا اإلطار املفاهيمي"

كما يساعد معدي القوائم يف   ،جملس معايري احملاسبة الدولية حىت ال يكون تناقض يف إصدار أو تطوير املعايري
  1."يف املعايري ترد التعامل مع املواضيع اليت مل

 

 ةر املعايمت وضعه ملساعدة هيئات  يمي إلعداد و عرض القوائم املاليةاملفاه اإلطار باإلضافة ملا سبق فإن"
الوطنية على تطوير املعايري احمللية، وملساعدة مستخدمي املعلومات احملاسبية على تفسري املعلومات الواردة يف 

 :ضيع التاليةاإلطار املواهذا تضمن نطاق يحيث ، 2"عدت على أساسهاو معرفة اخللفية اليت أُ القوائم املالية 

 

                                                 
1 - Abbas Ali Miraza and others, Op-cit, P8. 

 .2، 2، 2، ص 4002ناصر، جمعة حميدات، معايير المحاسبة و اإلبالغ المالي الدولية، دار وائل للنشر، عمان األردن،  محمد أبو - 2، 2
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 ؛مستخدمو املعلومات احملاسبية •
 ؛أهداف القوائم املالية •
 ؛عداد و عرض القوائم املاليةإلالفرضيات الرئيسية  •
 ؛اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية •
  ؛تعريف عناصر القوائم املالية •
 .مفاهيم رأس املال •

 
 المطلب األول: مستخدمو المعلومات المحاسبية

كما   ،حدد اإلطار املفاهيمي إلعداد و عرض القوائم املالية عدد من الفئات كمستخدمني للقوائم املالية
  1طبيعة املعلومات اليت حتتاجها  كل فئة على النحو التايل:  كذلكحدد  
 
 ن:و و المحتمل ونالحالي ون. المستثمر 0

 أهم املعلومات اليت حتتاجها هذه الفئة تتمثل فيما يلي: 

 ؛علومات اليت تساعد املستثمر يف اختاذ قرار شراء أو بيع أسهم الشركةامل -
املعلومات اليت تساعد املستثمر يف حتديد مستوى توزيعات األرباح املاضية و احلالية و املستقبلية و أي  -

 ؛ يف أسهم الشركةغريت
 ؛املعلومات اليت تساعد اإلدارة يف تقييم كفاءة إدارة الشركة -
باملقارنة مع  املعلومات اليت تساعد املستثمر يف تقسيم سيولة الشركة و مستقبلها و تقييم سهم الشركة -

 أسهم الشركات األخرى.
 
 :نو . الموظف0

 ،حيتاج املوظف يف الشركة إىل معلومات تتعلق مبدى األمان و مدى التحسن الوظيفي املتوقع يف املستقبل 
 باإلضافة إىل معلومات تساعد يف تعزيز مطالب املوظفني بتحسني أوضاعهم الوظيفية.

 
 :نو ن و الدائنو . المورد1
 معلومات تساعد يف تقرير ما إذا كان  الشركة ستكون عميل جيد قادر على سداد ديونه.حتتاج هذه الفئة إىل  
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 : . العمالء4
بوضع الشركة املستقبلي و قدرهتا على االستمرار يف عملية  التنبؤمالء إىل معلومات تساعد يف تاج العحي

 اإلنتاج و بيع سلعها.
 
 : نو . المقرض1

توفري السيولة النقدية الالزمة  املقرتضة علىحباجة إىل معلومات تساعد يف تقرير قدرة الشركة املقرضون  
 لسداد أصل القرض و الفوائد املستحقة عليه يف الوق  املناسب.

 
 :مة و دوائرها المختلفة و الجهات المنظمة ألعمال الشركاتالحكو . 6

مثل قانون  ،حتتاج هذه الفئات إىل معلومات تساعد يف التأكد من مدى التزام الشركة بالقوانني ذات العالقة 
تلفة على الشركة و حتديد كما حتتاج إىل معلومات تساعد يف تقرير الضرائب املخ  ،الشركات و قانون الضرائب

 على تسديد هذه الضرائب و مدى املسامهة العامة للشركات يف االقتصاد الوطين. هتاقدر  مدى
 
 :. الجمهور7

قد  ،ومات ختص األطراف السابقة أعاله كما قد حيتاج اجلمهور إىل معلومات خاصة إضافيةلحيتاج إىل مع
 .يكون من الصعب توفريها ضمن القوائم املالية ذات الغرض العام

   
سواء بشكل  ،مستخدمي املعلومات احملاسبية تتسع لتشمل مجيع من هلم مصلحة يف املؤسسةن فئات إ

عن  د و عرض البيانات املالية الصادرومن هذه الفئات واليت مل يرد ذكرها ضمن إطار إعدا ،مباشر أو غري مباشر
 احملامون. و املنافسون ،السوق املايل ،املستشارون املاليون ،احملللون، إدارة املؤسسة ،جلنة معايري احملاسبة الدولية

 
عداد و عرض القوائم املالية أن املستثمرين هم اجلهة اليت تزود املؤسسة إلوقد ورد ضمن اإلطار املفاهيمي      

ت اليت حيتاجوهنا سيليب و بالتايل فإن تزويد املستثمرين باملعلوما ،برأس املال وهم اجلهة األكثر حتمال للمخاطر
ويوضح اإلطار املفاهيمي أن العامل املشرتك جلميع مستخدمي  ،من معلومات الفئات األخرىتاجه حتمعظم ما 
هو احلصول على معلومات تساعدهم يف عملية تقييم مدى قدرة املؤسسة يف توليد  تدفقات نقدية  ،القوائم املالية

 يف املستقبل.أو تدفقات شبه نقدية و توقي  ودرجة التأكد يف مدى حصول هذه التدفقات 
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من معلومات  احتياجات املستخدمنين أن تليب مجيع طار املفاهيمي أن القوائم املالية ال ميكاإلكما ورد يف      
القوائم تغطي عملية قياس ألحداث هذه فاملعلومات اليت تنشر يف ، تساعد يف عملية اختاذ القرارات االقتصادية

 ،خذ من قبل معظم مستخدمي القوائم املالية تتعلق باملستقبلت  يف حني أن القرارات اليت تُـ  ،حصل  يف املاضي
إىل  املستخدمونمعلومات مالية يف حني حيتاج  جمرد القوائمهذه  من جهة أخرى فإن ما يعرض يفو  هذا من جهة،

 .اليةاملالعديد من املعلومات األخرى غري 
 

 المالية  أهداف القوائمالمطلب الثاني: 
 للمؤسسة وعنالقوائم املالية هي جمموعة من الوثائق احملاسبية تسمح بإعطاء صورة صادقة عن الوضعية املالية 

 1تشمل: دورة، حيث كل  يف هناية األداءأدائها و عن التغريات يف هذه الوضعية و 

  ؛(Balance Sheet)امليزانية  -
  ؛(Income Statement) جدول حسابات النتائج  -
كافة التغريات يف حقوق  حيث تظهر ،(Changes in Equity)قائمة التغريات يف األموال اخلاصة  -

  ؛امللكية
 ؛(Cash-flow Statement)قائمة التدفقات النقدية  -
زود بتفسريات إضافية حول امليزانية و قائمة تُ و املطبقة السياسات احملاسبية  حوضت :(Notes)حقملالا -

 الدخل.
 

يز بينها و بني املعلومات يو جيب  التم ،ر من طرف إدارة املؤسسة مرة يف السنةضَّ القوائم  املالية حتُ إن هذه 
حيث كل  عنصر من العناصر السابقة الذكر و اليت تشكل القوائم املالية جيب أن  ،األخرى اليت تصدرها  املؤسسة

 2ف بشكل واضح و جيب أن يشمل على املعلومات التالية: عرَّ يُ 

 ؛االسم التساري للمؤسسة املصدرة للقوائم املالية -
 ؛تاريخ غلق احلسابات -
فيما خيص األرقام بعد  الوحدة النقدية اليت يتم العرض هبا باإلضافة إىل مستوى التقريب للمبالغ املالية -

  الفاصلة؛
 ؛عنوان املقر االجتماعي للمؤسسة -
 ؛الشكل القانوين و مكان النشاط و بلد التسسيل -

                                                 
1

 - système comptable et financier, édition Page bleus, Bouira, Algérie, 2008, p 8.  
2 - J.F. Robert, H. Puteaux, F. Méchin, Normes IFRS et PME, Dunod/Expert-comptable Média, Paris, France, 

2004, P104. 
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 ؛الشركة األم أو اجملمع الذي تنتمي إليه املؤسسةاسم  -
 

هذه املعلومات حتما ضرورية ملستخدم القوائم املالية حىت يتمكن من التعرف على املؤسسة و خصائصها 
 دون الوقوع يف خطأ.

 
  (The Balance sheet): الميزانية .0

باإلضافة إىل  ،لموسةاملالقائمة اليت تعرض حالة رأس مال املؤسسة و أصوهلا مبا فيها امللموسة و غري  و هي
سنتطرق و  1 ،أي تعرض الوضعية املالية الكلية للمؤسسة ،اخلصوم املتمثلة يف االلتزامات و الديون يف تاريخ معني

 كل هذه العناصر املكونة للميزانية الحقا.  إىل
 
 :(Income Statement)النتائج ) قائمة الدخل(  جدول حسابات .0

و املداخيل ) النواتج( احملققة من طرف املؤسسة يف إطار نشاطها خالل السنة  هي قائمة جتمع التكاليف
حقا الو سنتطرق  ،2أو خسارة ( إما ربحو تظهر من خالل الفرق بني هذين العنصرين نتيسة الدورة ) ،املالية

 املكونة هلذه القائمة. ىل العناصرإبالتعريف 
 
 :(Changes in Equity)قائمة  التغيرات في األموال الخاصة  .1

وتتعلق هذه ، لمؤسسة خالل الدورةلمتثل حتليل للتحركات و التغريات اليت متس كل عناصر األموال خاصة 
 3: ــ بالتغريات 

 ؛النتيسة الصافية للمؤسسة و توزيعاهتا -
 ؛ثري مباشر على األموال اخلاصةأو اليت يكون هلا ت ،و تصحيح األخطاء ري الطرق احملاسبيةيتغ -
 ؛األموال اخلاصة مباشرة يفاإليرادات األخرى اليت تسسل  التكاليف و -
 ...اخل(خفض.، العمليات على رأس املال ) رفع -
 
 
 

                                                 
1
 -H. Devasse, M. Parrivite, A.SADOU, Manuel de comptabilité conforme au SCF et aux normes IAS/IFRS, 

Edition Berti, 2010, Algérie ,  p15. 
2
 - J.F. Robert et autres, op-cit, p108. 

3
 - H. Devasse et Autres, Op-cit, P263, 257. 
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 :(Cash-flow Statement) قائمة التدفقات النقدية  4.
وهي مهمة بالنسبة للمسريين و احملللني املاليني و  ،املالية خالل  السنةمتثل دخول و خروج املتاحات 

حيث  تقدم هذه القائمة للمستعملني قاعدة معطيات لتقييم قدرة املؤسسة  على توليد التدفقات  إىل  ،املسامهني
 اخلزينة و على كيفية تسيري واستعمال هذه التدفقات النقدية.

 
 الثالث: الفرضيات القاعدية والخصائص النوعية األساسية للقوائم المالية المطلب

 
 الفرضيات القاعدية إلعداد القوائم المالية: .0
 

 :(Accrual Basis). محاسبة االلتزامات )أساسا االستحقاق( 0.0
و يتطلب هذا األساس االعرتاف  ،جيب على املؤسسة إعداد قوائمها املالية مبوجب أساس االستحقاق

باملصاريف اليت ختص الفرتة املالية سواء مت دفعها أو مل يتم و كذلك االعرتاف باإليرادات املكتسبة و املكاسب 
و تطبيق أساس االستحقاق يؤدي  ،أي بغض النظر عن واقع الدفع أو القبض ،األخرى سواء مت قبضها أو مل يتم
مثلة يف تقدمي معلومات حول املركز املايل للمؤسسة و نتائج أعماهلا خالل فرتة تإىل حتقيق أهداف القوائم املالية امل

 معينة.
 

 :(Going Concern). مبدأ االستمرارية 0.0
أو  هلا النيةيكون من املفروض أن املؤسسة ليس  حيث ،يتم إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية

ويف حالة ظهور "، 1و أهنا ستستمر يف أعماهلا ملستقبل معروف ،احلاجة إلهناء نشاطها أو خلفضه حبسم كبري
أحداث أو مؤشرات قبل إصدار القوائم املالية توحي بأن املؤسسة ستوقف نشاطها و تعلن إفالسها يف املستقبل 

 القوائم املالية على أساس االستمرارية  وجيب ذكر يف امللحق التفسريي كل األسباب اليت أدت ال تعد  ،القريب
 2"و كذا األساس الذي أعدت عليه القوائم املالية يف غياب مبدأ االستمرارية ،هذا القرارإىل 
 
 
 
 

                                                 
1
 - Abbas Ali Mirza and others, op-cit, P 9. 

2
 - J.F. Robert et Autres, op-cit, P16. 
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 :الخصائص النوعية األساسية للقوائم المالية .0
 1 هي:و  هلا عملنياملالية مفيدة للمست هذه اخلصائص هي اليت جتعل القوائم

 
 :(understandability). القابلية للفهم 0.0

القابلية للفهم متعلقة باملعلومات الصادرة يف القوائم املالية و اليت جيب أن تكون مفهومة من طرف 
من املفروض أن يكون لديهم حد أدىن و معقول من املعرفة بالنشاطات االقتصادية و  حيث ،املستخدمني

و أن يكون لديهم االستعداد لبذل اجلهد الكايف و االجتهاد لدراسة هذه املعلومات  ،األعمال التسارية و احملاسبية
 املالية.
 

 :(Relevance) المالءمة. 0.0
املعروضة مالئمة و ذات صلة باختاذ القرار من طرف مستخدمي القوائم جيب أن تكون املعلومات املالية 

حيث تساعد  ،جيب أن تكون مؤثرة على عملية اختاذ القرار املالءمةلومات صفة عوحىت تكتسب هذه امل، املالية
 .قةاملستخدمني على تقييم املاضي و احلاضر و التنبؤ باملستقبل أو تأكيد أو تصحيح عمليات التقييم الساب

 
 :(Reliability). الموثوقية 1.0

خطاء و االحنياز و ميكن االعتماد حىت  تكتسب املعلومات املالية صفة املوثوقية جيب أن تكون خالية من األ
وحسب اإلطار املفاهيمي حىت تكون املعلومات موثوقة جيب أن تتوفر  ،لقوائم املاليةاعليها من طرف مستخدمي 

 2 فيها لشروط التالية:
 

 :(faithful Representation). التمثيل الصادق 0.1.0
حىت تكون املعلومات املالية موثوقة جيب أن تعرب بصدق عن العمليات املالية و األحداث األخرى يف 

و تأيت هذه الصورة الصادقة من خالل  ،خمتلف تغرياهتا و كذا األداء املايل هلا و املالية تهاوضعياملؤسسة و عن 
 تطبيق واحرتام املبادئ و الفرضيات األساسية يف احملاسبة و إعداد القوائم املالية.

 
 
 

                                                 
1
 - Robert Obert, op-cit, p59. 

 .2، ص 4002محمد أبو ناصر، جمعة حميدات، معايير المحاسبة و اإلبالغ المالي الدولية، دار وائل للنشر، عمان، األردن،  - 2
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 :(Substance over Form). تسبيق المضمون على الشكل 0.1.0
فمن  ،أهنا متثلهاحىت متثل املعلومات املالية بصدق العمليات املالية و األحداث األخرى اليت من املفرتض 

رض  و مت احملاسبة عنها طبقا جلوهرها و حقيقتها االقتصادية و ليس شكلها القانوين عُ قد الضروري أن تكون 
فعلى سبيل املثال  ،جوهر العمليات املالية غري متوافق دائما مع الشكل القانوين لتلك العمليات ، وهذا ألنفقط

أجر بتسسيل و إظهار األصل يف سسالته و قوائمه املالية بالرغم من أن يقوم املست ،عند وجود عقد تأجري متويلي
 نظرا النتقال خماطر و منافع امللكية إىل املستأجر. ، وهذاامللكية القانونية هي بيد املؤجر

 
 :(Neutrality).  الحياد 1.1.0

حبيث ال يتم إعداد و عرض القوائم املالية خلدمة  ،تعين خاصية احلياد أن تكون املعلومات املالية غري متحيزة
أو حتقيق غرض أو  ،طرف أو جهة معينة من مستخدمي املعلومات احملاسبية على حساب األطراف األخرى

على سبيل املثال جيب عدم إخفاء معلومات حماسبية عن دائرة  ،هدف حمدد و إمنا لالستخدام العام و دون حتيز
كما ال جيب استخدام معاجلات حماسبية تضخم األرباح بشكل   ا،ا هلملؤسسة و حتيزً الضرائب خلدمة مصاحل ا

 داء.مقصود خلدمة اإلدارة و حتسني تقييم األ
 

(:Prudence). الحيطة و الحذر 4.1.0
1 

لتسنب حتويل أثر  ،تعين هذه اخلاصية التقدير املعقول لألحداث و العمليات يف ظل ظروف عدم التأكد
حبيث جيب أن ال نرفع من  ،ل تأثريها على الوضعية املالية للمؤسسةاهذه الظروف إىل املستقبل و بالتايل احتم

ة و ضخمو هذا لتسنب إنشاء مؤونات  ،تقييم األصول و املداخيل و ال خنفض يف تقييم اخلصوم و التكاليف
 غري ضرورية.
 

 :(Completeness). الشمولية 1.1.0
ن أي حذف  يف املعلومات ميكن أن جيعلها أ حيث ،جيب أن تكون املعلومات الواردة يف القوائم املالية كاملة
 خاطئة أو مضللة و بالتايل تصبح غري موثوقة و غري مالئمة .

 
 :(Comparability). القابلية للمقارنة 4.0

جيب أن تكون املعلومات املعروضة يف القوائم املالية قابلة للمقارنة من مؤسسة ألخرى و داخل املؤسسة 
ت يف استخدام عملية الثباال هذه تقتضي (، وقابلية املقارنة يف املكان و الزمان)منية ألخرى ز نفسها من فرتة 

                                                 
1

 -  Système comptable Financier, Institut spécialisé en Gestion et Finances-INTEC, Paris, France, 2008, P14. 
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من إجراء املقارنة ألغراض اختاذ القرارات املعلومات احملاسبية  ويستفيد مستخدم حيث ،السياسات احملاسبية
 لمؤسسة.لداء املايل األاملتعلقة باالستثمار و التمويل و تتبع 

 
 1:(Consistent Accounting Methods). اتساق األساليب المحاسبية 1.0

بتقييم عناصر جيب أن تكون األساليب احملاسبية املتبعة داخل املؤسسة ثابتة من سنة مالية ألخرى فيما يتعلق 
كل إقصاء هلذا   حيث ،لضمان قابلية املقارنة من فرتة ألخرى ، وهذاالقوائم املالية و عرض املعلومات احملاسبية

و جيب ذكره يف  ،أفضل أو تغيري يف التنظيممعلومة املبدأ ال ميكن تربيره إال إذا كان اهلدف منه البحث عن إعطاء 
  .امللحق التفسريي

 
 :(Relative Importance). األهمية النسبية 6.0

 والقوائم املالية تعرض كل املعلومات اهلامة أي كل املعلومات اليت هلا تأثري على احلكم الذي يصدره مستخدم
 حيث يكون التسسيل احملاسيب على حسب أمهية العملية و املبالغ املتعلقة هبا.، ؤسسةهذه القوائم بشأن امل

 
انطلق جملس معايري احملاسبة الدولية وبالتعاون مع جملس معايري احملاسبة املالية  2558يف سنة مالحظة: 

"FASB" يف اإلطار املفاهيمي لتعكس التغريات يف ، يف مشروع يهدف حتديث وإعادة صقل املفاهيم الواردة
تني منذ أن مت إصدار ونشر األسواق واألعمال التسارية واحمليط االقتصادي، واليت وقع  خالل أكثر من عشري

 . 1989سنة  اإلطار املفاهيمي ألول مرة
واليزال هذا املشروع مستمر ليومنا هذا، حيث مت تقسيمه إىل مثانية مراحل، كل مرحلة تعاجل جزء من       

املالية مت االنتهاء من املرحلة األوىل واملتعلقة بأهداف القوائم  2515سبتمرب سنة  28اإلطار، وبالفعل يف 
 واخلصائص النوعية للمعلومات املالية، حيث أعيد هيكلتها وأصبح  تتكون من ثالث خصائص رئيسية وهي:

 املالءمة؛ -
 األمهية النسبية؛ -
 الصورة الصادقة. -

 باإلضافة ألربع خصائص ثانوية وهي كالتايل:
 القابلية للفهم؛ -            القابلية للمقارنة؛ -
 التوقي  املناسب. -            القابلية للتحقق؛ -

 

                                                 
1
 - J.F. des Robert et Autres, op-cit, p22. 
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 1الموثوقية : و المالءمة. القيود على 7.0
 

 :(timeliness) . التوقيت المناسب0.7.0
لذا فاإلدارة  ضروري يف تقدمي التقارير املالية فإن املعلومات قد تفقد مالءمتها، غري تأخريأي إذا حدث 

يف املعلومات  عر ضفلكي تُ  ،قةو موثعلومات موازنة بني جدوى رفع التقارير يف الوق  املناسب وتوفري املحباجة إىل 
ة، يقو ف املوثضع  يُ ما وهذا  الوق  املناسب جيب تقدمي التقارير دون أن تكون كافة أوجه العملية املالية معروفة،

قة بشكل كبري ولكن و ن املعلومات قد تكون موثإمور فف كافة األعر  وباملقابل إذا مت تأخري تقدمي التقارير حىت تُ 
توازن بني الذات فائدة قليلة للمستخدمني الذين اضطروا الختاذ قراراهتم يف فرتة االنتظار، لذلك عند حماولة حتقيق 

كون خدمة حاجات متخذي القرارات االقتصادية بأفضل يو املوثوقية، فإن االعتبار املسيطر جيب أن  املالءمة
 .لشك
 

 :(Trade-off between Benefit and Cost). الموازنة بين التكلفة والمنفعة 0.7.0
عملية اجتهادية تعتمد بشكل رئيسي على  املرتبطة بإنتاج املعلومات املالية و التكاليفاملنافع تقييم  إن 
 هذه األخرية وإنتاجها، التكاليف املتكبدة يف تلك  املنافع املأخوذة من املعلومات تفوق ، حيث جيب أنالتقدير
آخرون غري  هذه املنافع قد يستفيد منكما أنه  ،تقع بالضرورة  على أولئك الذين يستفيدون من املنافع ال قد

 عدت من أجلهم املعلومات.الذين أُ 
 

 :(Trade-off between qualitative characteristics). الموازنة بين الخصائص  النوعية 1.7.0

وبشكل عام فإن اهلدف  ،ة بني اخلصائص النوعية ضروريةليف احلياة العملية غالبا ما تكون املوازنة أو املباد
 اخلصائص من أجل حتقيق هدف القوائم املالية. هذه هو حتقيق توازن مناسب بني

 
 المطلب الرابع: عناصر القوائم المالية وقياسها

 
 المالية:عناصر القوائم  .0

تصور القوائم املالية اآلثار املالية للعمليات و األحداث األخرى و تعمل على جتميعها و توزيعها على 
العناصر  ، حيث أنف هذه التصنيفات بعناصر القوائم املاليةعر  وتُ  ،تصنيفات واسعة تبعا خلصائصها  االقتصادية

 أما ،األموال اخلاصة و ،االلتزامات ،امليزانية العامة هي األصولاملتعلقة مباشرة بقياس املركز املايل أي الظاهرة يف 
                                                 

 .22طارق عبد العالي حماد، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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أما  ،العناصر املتعلقة مباشرة بقياس األداء يف جدول حسابات النتائج )قائمة الدخل( فهي اإليرادات و التكاليف
ادة عناصر جدول تعكس عفإهنا  القائمتني املتبقيتني )جدول التغريات يف األموال اخلاصة و قائمة تدفقات اخلزينة(

اتني فإن هذا اإلطار ال حيدد عناصر خاصة هب لذلكو تبعا  ،حسابات النتائج و التغريات يف عناصر امليزانية العامة
 .تنيالقائم
 

ميكن أن تصنف األصول و االلتزامات  ، حيثتنطوي عملية تقدمي هذه العناصر على تصنيفات فرعية
 حسب طبيعتها أو وظيفتها يف املؤسسة من أجل إظهار املعلومات بالصورة األكثر فائدة للمستخدمني.

 
 1. األصول:0.0

 هي العناصر اليت تسيطر عليها املؤسسة و تقع حت  مراقبتها )املراقبة االقتصادية( و الناجتة عن أحداث
 .ر من هذه العناصر جلب فوائد اقتصادية للمؤسسة يف املستقبلنتظ  حيث يُ  ،سابقة وعمليات
   ثابتة إىل نوعني، تنقسم حيثها، الفوائد االقتصادية املنتظرة منعلى مراقبة هذه العناصر حبق احلصول  تتعلق
 .ةو جاري
 

 . األصول الثابتة:0.0.0
 ،عناصر األصول املوجهة إىل االستعمال الطويل األجل )أكثر من سنة( من أجل احتياجات النشاط تشمل

 و ليس  للمؤسسة النية يف بيع أو التنازل عن هذه األصول يف املستقبل القريب.
 

 . األصول الجارية:0.0.0
و كذلك  ،أي أقل من سنة األصول اليت يتم استهالكها أو بيعها خالل الفرتة العادية للنشاط عناصر و هي

 استعماهلا غري حمصور يف نشاط معني.يكون عناصر اخلزينة من أموال و صكوك خمتلفة و اليت 
 

  2:الخصوم .0.0

 حيث أن ،ماضية وعمليات هي كل التزامات املؤسسة القانونية و االختيارية جتاه الغري و الناجتة عن أحداث
وتصنف إىل خصوم جارية ، قتصاديةاالنافع املتسويتها تؤدي إىل تدفق موارد من املؤسسة يف اجتاه الغري تتمثل يف 

 .و خصوم ثابتة

                                                 
1
 J.F. des Robert et autres, op-cit, p 25. 

2
 - Abbas Ali Mirza and others, op-cit, p 10. 
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 . األموال الخاصة:1.0
 اخلصوم كما هي معرفة مسبقا.عناصر هي احلاصل أو الفائض املتبقي كفرق بني عناصر األصول و 

 
 . اإليرادات:4.0
 حيث ،هي املنافع االقتصادية الداخلة للمؤسسة خالل فرتة نشاطها العادي و اليت ترفع من األموال اخلاصة 

ماعدا العمليات  ،قد يكون هذا االرتفاع ناتج إما من ارتفاع قيمة األصول أو اخنفاض قيمة اخلصوم و االلتزامات
 اليت من شأهنا رفع رأس املال و األموال اخلاصة. و ،بني املسامهني و الشركاء من جهة و املؤسسة من جهة أخرى

 
 . التكاليف:1.0

، ة من املؤسسة خالل فرتة النشاط العادية و اليت ختفض يف األموال اخلاصةية اخلارجهي املنافع االقتصاد
 ماعدا العمليات بني املالك و ،يرجع هذا االخنفاض إىل ارتفاع قيمة اخلصوم أو نزول قيمة األصول حيث قد

 املؤسسة من توزيعات خمتلفة.
 

 . النتيجة: 6.0
هناية السنة مع استبعاد العمليات بني املؤسسة و أرباب  هي الفرق بني األموال اخلاصة يف بداية السنة و

 الفرق بني اإليرادات و التكاليف كما هي معرفة سابقا. كذلك  و هي ،العمل
 
 . قياس عناصر القوائم المالية0

 القوائم املالية و تظهر  هبا امليزانية العامة يفالقياس هو عملية حتديد القيم النقدية للعناصر اليت سيعرتف هبا 
قبل التطرق إىل  ، لكنيتضمن ذلك اختيار أساس حمدد للقياس حيث ،و جدول حسابات النتائج )قائمة الدخل(

 :ل املؤسسة حىت تسسل حماسبيا و هيملية داخهذه األسس سنحاول توضيح الشروط اليت جيب توفرها يف أي ع
 

 : . قواعد التسجيل المحاسبي0.0
 و مها: جيب توفر شرطني لتسسيل العمليات احملاسبية يف املؤسسة
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 :ق المنفعة االقتصاديةتحق. 0.0.0

و تتمثل هذه املنفعة  ،لعملية منفعة اقتصادية لصاحل  املؤسسة أو من املؤسسة لصاحل  الغريلجيب أن تكون  
باشرة اليت ميكن أن تتحصل عليها املؤسسة أو يتحصل عليها املاالقتصادية يف التدفقات املالية املباشرة و غري 

  يف احلاضر و املستقبل. ،الغري
 

 :. وجود وحدة قياس موثوقة0.0.0

التعليق عليها يف  حيث يتم ،إذا مل تستطع املؤسسة تقييم العملية بدقة و بصفة موثوقة فال ميكن تسسيلها
 .تهاعلى حسب أمهيامللحق التفسريي 

 
 :. أساليب القياس المحاسبي0.0
اصر الظاهرة يف العن تقييم لقد بقي جملس معايري احملاسبة الدولية متفتحا فيما خيص الطريقة املستخدمة يف 

و هي الطريقة  ،فإن نظام التقييم األكثر استعماال هو طريقة التكلفة التارخيية "IASB"وحسب ، القوائم املالية
 صول و عناصر اخلصوم.املستعملة يف التقييم األويل لعناصر األ

 
 : . التكلفة التاريخية0.0.0
تاريخ العملية و هذه التكلفة تبقى مستمرة خالل السنوات  دل العمليات على أساس تكلفتها عنسس  تُ 

إعادة تقييم هلذه العناصر و هذا باستعمال إجراء اليت ميكن فيها و  ،الالحقة إال يف بعض احلاالت االستثنائية
 عدة طرق هي:
 

 : قيمة االستبدال. 0.0.0
دفع إذا أردنا أي هي القيمة اليت ستُ  ،ل كما لو أنه جديد و يف الوق  احلاضرألصل حُتد دهي القيمة اليت 

القيمة الستخراج القيمة الصافية  هاتهحتسب االهتالكات على ، حيث استبدال أصل معني بأخر لكنه جديد
 ن بالقيمة احملاسبة الصافية احلقيقية و يعاجل الفرق بينهما إما ربح أو خسارة.قار  النظرية  مث تُ 
 

 . القيمة المنفعية: 1.0.0
إلعادة واحمليَّنة، حيث لية الصافية املستقبلية املنتظرة القيمة املتبقية لألصل مضافا إليها التدفقات املاهي 

مث  "القيمة القابلة للتحصيل"تسمى  اليتو  من بينهما، التقييم نقوم مبقارنتها بقيمة البيع و خنتار القيمة األكرب
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أكرب من القيمة القابلة للتحصيل يعترب الفرق  هذه األخريةا كان  إذف ،نقارن هذه القيمة بالقيمة احملاسبية الصافية
 .كخسارة أما إذا كان العكس فالفرق يعترب ربح

 
 :. القيمة العادلة4.0.0
و  اطالعهمو اليت يتفق عليها الطرفني مع  ،هي القيمة اليت ميكن احلصول هبا على أصل أو إطفاء التزام 

و إلعادة التقييم نقوم  ،معرفتهم اجليدة لألسعار السوقية حبيث تكون العملية يف الظروف العادية للمنافسة احلرة
 القيمة التارخيية و الفرق يسسل إما ربح يف األموال اخلاصة أو خسارة يف حسابات التسيري.بمبقارنتها 

 
أعاله، ألهنا قيمة اجتهادية يتم حتديدها وفقا ملا  سس القياس الواردةقد يعين مفهوم القيمة العادلة أحد أُ 

 1:ث يتدرج حتديد القيمة العادلة كما يلييعتقد أنه ميثل بعدالة قيمة عنصر معني، حيُ 

    ؛الطرفني السعر الوارد يف العقد بني -
  ؛السعر املتداول يف السوق لألصول أو اخلصوم املعنية باملعاملة -
 .السعر املتداول يف السوق ألصول أو خصوم مشاهبة لألصول أو اخلصوم املعنية باملعاملة -
 

 ستعمل تقنيات أخرى للتقييم )خارجية أو داخلية(: حالة عدم وجود مثل هذه األسعار تُ يفو 

 ؛استعمال تقديرات السوق بشأن حتديد قيمة األصل أو اخلصم، إن أمكن -         
 ؛إذا تعذر ذلك ميكن استعمال تقديرات املؤسسة بشأن قيمة العنصر موضع املعاملة -         
 .إذا تعذر ذلك يتم اللسوء إىل القيمة التارخيية كأساس لتقييم العناصر املعنية باملعاملة -         
 
 2مفاهيم رأس المال: .1.0

         املفهوم املايل او مه ،ملعايري احملاسبة الدولية بإعطاء مفهومني عامني لرأس املال ينتهي اإلطار املفاهيمي
 هذا و مبوجب ،تتبع معظم املؤسسات املفهوم املايل لرأس املال عند إعداد قوائمها املاليةحيث  ،و املفهوم املادي

امللكية( يف املؤسسة، أما مبوجب املفهوم  صايف األصول أو األموال اخلاصة )حقوق املفهوم فإن رأس املال ميثل
اليومية أو الطاقة التشغيلية أو الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة املتمثلة بوحدات اإلنتاج  املادي فإن رأس املال ميثل
 ساعات تشغيل اآلالت. 

                                                 
1
 Michel JAVET, op-cit, p91. 

 .45ص  ،مرجع سبق ذكره ،محمد أبو ناصر  2
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 المبحث الرابع: تطور المعايرة المحاسبية في الجزائر و االتجاه إلى المعايير الدولية
 

          دف كذلك إىل وضع طرق تسسيل هتإىل توحيد طريقة عرض البيانات كما  ةاحملاسبي عايرةدف املهت
عرف املخطط  ، حيثو تصنيف و تقييم موحدة تتميز بالعقالنية و ميكنها أن تتالءم مع خمتلف أنواع املؤسسات

 احملاسيب العام الفرنسي املقاييس احملاسبية كما يلي :
ف إىل إجياد حل واحد ملشكل اسبية معطيات مرجعية ناجتة عن اختيار عقالين مجاعي يهدمتثل املقاييس احمل"
  1".متكرر
 

خمتلف البلدان إىل جمالس أو جلان أو مؤسسات وطنية خمتصة تكلف بوضع يف  عايرةعادة ما توكل مهام امل
خمتلف و  عايرةإىل أعمال املقبل التطرق ، كما هو احلال يف اجلزائر، حيث و التنظيمات و القواعد الالزمة

 اإلصالحات احملاسبية يف اجلزائر سنقوم بعرض خمتصر للهيئات املسؤولة عن هذه األعمال.
 

 في الجزائر ةالمحاسبي المعايرةالمطلب األول: هيئات 

بقي  اجلزائر تسيري وفقا للتنظيم  حيث ،تصدر أولويات الربامج االقتصاديةتغداة االستقالل  عايرةكن املتمل 
م هذا اجملال بأي هيئة تدعّ يو مل  ،احملاسيب املوروث عن االستعمار الفرنسي خالل سنوات عديدة بعد االستقالل

مع العلم أهنا بقي  تستعني و تعتمد على  ،إال يف بداية السبعينات عايرة احملاسبيةخمتصة تشرف على شؤون امل
 .أشغاهلا و أعماهلا  اخلرباء الفرنسيني يف

  
 . الشركة الوطنية للمحاسبة: 0

و هي شركة  ،1967أكتوبر 57املؤرخ يف  255-67أت الشركة الوطنية للمحاسبة مبوجب األمر نش  أُ 
تتمثل مهامها يف القيام بدور حمافظ احلسابات لدى كل الشركات  ،وطنية عمومية ذات طابع مهين و خدمايت

الوطنية للمحاسبة نفسها  ةوجدت الشرك حيث ،للفراغ الذي كان  تعاين منه مهنة احملاسبةنتيسة  الوطنية العمومية
حماسبة  حول هاو هذا من خالل تقارير  ،و املعايرة يف ميدان احملاسبة و حمافظة احلساباتالتنظيم جمربة على 

 أيضا كما كان  تقدم  ،ذاراتو توصيات أو نصائح أو إن هذه التقارير بآراءم ت  ختُ كان  حيث   ،الشركات الوطنية
 لشركات الوطنية.لو املعاجلات  للمشاكل احملاسبية احللول
 

                                                 
)غير مذكرة ماجستير ،إلى النظام المحاسبي المالي على ضوء المعايير المالية الدولية الوطني ن المخطط المحاسبيماالنتقال  ،فؤاد عبد العزيز - 1

 .18ص  ،6008 ،دةيجامعة سعد دحلب البل منشورة(،
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 . المجلس األعلى للمحاسبة:0
حيث نص على     1971ديسمرب 29املؤرخ يف  82-71ر رقم ماجمللس األعلى للمحاسبة مبوجب األأ نش  أُ 
 1: ما يلي

عضوا   18اجلزائر يرأسه وزير املالية أو ممثله و يضم على للمحاسبة الذي يوجد مقره مبدينة إن اجمللس األ
 دائما يعينون مبوجب قرار من وزير املالية و هم:

  ؛مدير الضرائب •
 ؛مدير اخلزينة العامة •
 ؛مدير املعهد التكنولوجي واملايل •
 ؛جيري اختياره من بني قضاة اجمللس األعلى ،حافظ األختام ،ممثل وزير العدل •
 ؛وزير الفالحة و اإلصالح الزراعي ممثل •
 ؛ممثل وزير الصناعة و الطاقة •
 ؛ممثل وزير التسارة •
 ممثل عن وزير التعليم العايل والبحث العلمي؛ •
 ؛ممثل عن وزير التعليم االبتدائي و الثانوي •
 ممثل كاتب الدولة للتخطيط؛ •
 للتسارة؛ممثل املدرسة العليا  •
 مدير الشركة الوطنية للمحاسبة؛ •
 ؛ مرخصني و حماسبان مرخصانثالث خرباء حماسبني •
 .أستاذ من كلية احلقوق و العلوم االقتصادية باجلزائر ووهران و قسنطينة •
 

و يعني اجمللس نائب  ،كما ميكن جمللس احملاسبة استدعاء أي شخص اختصاصي لطلب اإليضاحات منه
 .اخلرباء احملاسبنيرئيس له من بني أعضائه 

 
و املساعدة على  "PCN"بالدرجة األوىل حتضري املخطط الوطين للمحاسبة  هذا اجمللس كان اختصاص

االهتمام بتنظيم احملاسبة اخلاصة بكل قطاع من النشاط و اإلدالء بآرائه  كذلكو  ،التطبيق التدرجيي هلذا املخطط
مهام ، لكن املؤسسات العمومية طرفحول مجيع املشاريع املتعلقة باملخططات احملاسبية اخلاصة و املوجهة إليه من 

                                                 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  ،يتضمن تنظيم مهنة المحاسب و الخبير المحاسب 68/46/4814المؤرخ في  26-14األمر رقم  - 1

 .61 ،65 ،66المواد ، 4814لسنة  401
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ة صبح اجلهليُ ، 1995جويلية  17مؤرخ يف  25-95مبقتضى األمر رقم  1995هذا اجمللس تغريت سنة 
  .1القضائية العليا للرقابة البعدية على األموال العمومية

 
 المعتمدين: والمحاسبين  ن و محافظي الحساباتلمصف الوطني للخبراء المحاسبيا. 1

وهو منظمة وطنية مهنية تتمتع  ،1991أفريل 27 املؤرخ يف  58-91أ املصف مبوجب القانون نش  أُ 
بالشخصية املدنية و جتمع مجيع األشخاص الطبيعيني أو املعنويني ملمارسة مهنة خبري حماسب و حمافظ  حسابات 

 .2و حماسب معتمد حسب الشروط اليت حيددها القانون
 كلف مبا يأيت:موهو 
 ؛السهر على تنظيم املهنة و حسن ممارستها -
 ؛أعضائه واستقالليتهمالدفاع عن كرامة  -
إعداد النظام الداخلي للمنظمة الذي حيدد على اخلصوص شروط التسسيل و اإليقاف و الشطب من  -

 ؛جدول املنظمة الوطنية
احملاسيب و الطلب  قييسته لألشغال اليت تبادر هبا السلطات العمومية املختصة يف ميدان التيقدم مساعد -

 ؛املهين و التسعري
  ؛ة جتاه السلطات املختصة و جتاه الغري و املنظمات األجنبية املماثلةميثل مصاحل املهن -
 ؛د ويراجع و ينشر قائمة اخلرباء احملاسبني و حمافظي احلسابات و احملاسبني املعتمدينع  يُ  -

 
 . المجلس الوطني للمحاسبة:4

وهو جهاز  ،1996سبتمرب  25املؤرخ يف  318-96 تنفيذي رقمالرسوم املأ هذا اجمللس مبوجب نش  أُ 
 : 3حيث تتمثل مهامه فيما يلي ،وهو حت  سلطة الوزير املكلف باملالية ،استشاري ذو طابع وزاري ومهين مشرتك

  ؛ضبط املقاييس احملاسبية و التطبيقات املرتبطة هبا -
 ؛يطلع على كل املسائل املتعلقة مبسال اختصاصه -
  ؛املنتخبة و اهليئات و الشركات أو األشخاص املهتمني باحملاسبة تقدمي استشارات للمسالس -

                                                 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  ،مجلس األعلى للمحاسبةيتضمن االختصاص الجديد لل، 41/01/4883المؤرخ في  60-83األمر  -1

 .6، المادة 83لسنة  58
الجريدة الرسمية للجمهورية  ،يتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد ،61/01/4884مؤرخ في  02-84القانون  -2

 .40 ،8 ،3المواد  ،84لسنة  60الجزائرية رقم 
، يتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة و تنظيمه، الجريدة الرسمية للجمهورية 42/09/1992المؤرخ في  212-92المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .2، 4، المواد 1992لسنة  22الجزائرية رقم 
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 ؛القيام بالدراسات يف جمال التنمية واستخدام الطرق و األدوات احملاسبية -
  ؛اقرتاح احللول و التدابري الرامية إىل ضبط املقاييس احملاسبية واستغالهلا العقالين -
  ؛ص التشريعية اليت هلا عالقة باحملاسبةإبداء آرائه وتوصياته يف كل املشاريع و النصو  -
  ؛و حتسني املستوى يف جمال احملاسبة هاملشاركة يف تطوير أنظمة التكوين و براجم -
و ينظم كل التظاهرات و اللقاءات ذات  ،متابعة تطوير التنظيمات املتعلقة باحملاسبة على الصعيد الدويل -

 .الطابع التقين اليت تدخل يف جمال اختصاصه
 
 محاسبة:المديرية العامة لل. 1

 1ث  ضمن هياكل وزارة املالية و تكلف مبا يلي: حد  و تسمى باملديرية املركزية للمحاسبة وأُ 

 ؛إعداد القواعد و اإلجراءات املتعلقة باحملاسبة -
 ؛القيام بأي عمل أو دراسة أو حبث يهدف إىل تطوير و عصرنة مصاحل اخلزينة و توحيد األنظمة احملاسبية -
 ؛مركزة و توحيد و تقدمي املعلومات املالية و احملاسبية و امليزانية -
 ؛تصميم نظام اإلعالم للخزينة و تسريه -
 ؛ضمان تنشيط و تقييم نشاط مصاحلها اخلارجية -
 .املبادرة بأي نص تشريعي أو تنظيمي تابع مليدان اختصاصها واقرتاحه -

  
 هي:( مديريات فرعية 55تتكون هذه املديرية من مخس  )

   مديرية التوحيد احملاسيب ،مديرية عصرنة و توحيد املقاييس احملاسبية ،مديرية التنظيم و التنفيذ احملاسيب للميزانيات
كل مديرية تنقسم بدورها إىل عدة   العلم أنمع ، مديرية إدارة الوسائل و املالية ،مديرية اإلعالم اآليل ،و املايل

 .مديريات فرعية
 
 ليات البورصة و مراقبتها:. لجنة تنظيم عم6

و تتكون من رئيس و ستة ، 1993ماي  23مؤرخ يف  15-93رقم  أت مبقتضى املرسوم التشريعينش  أُ 
 تبعا للتوزيع اآليت: ( أربعة سنوات54ملدة تدوم ) وننعي  يُ ، أعضاء

 ؛قاضي يقرتحه وزير العدل -

                                                 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة المالية، 42/11/4002مؤرخ في  222-02مرسوم تنفيذي رقم  -1

 .04، المادة 4002لسنة  22رقم
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 ؛عضو يقرتحه حمافظ بنك اجلزائر -
 ؛األشخاص املعنويني املصدرين للقيم املنقولةتاران من بني مسؤويل عضوان خيُ  -
  .ال املايل أو املصريف أو البورصةاجملتاران ملا هلما من خربة اكتسباها يف عضوان خيُ  -

 1و تتمثل مهامها فيما يلي: 
 ؛محاية املستثمرين يف القيم املنقولة -
 ؛حسن سري القيم املنقولة و شفافيتها -
 ؛للتفاوض بشأهنا و شطبها و تعليق حتديد أسعارها قبول القيم املنقولة -
 ؛تنظيم عمليات املقاصة -
 ؛تفاوض ضمنها حول القيم املنقولة يف البورصة و يتم تسليمهاالشروط اليت يُ  -
 ؛العروض العمومية لشراء قيم منقولة -
 .القيام دوريا بنشر الشركات احملددة أسعار قيمتها -

 
 رات في النظام المحاسبي الجزائريالمطلب الثاني: اإلصالحات و التغي  

لتعويض النظام  1975بدأت أعمال اإلصالح يف اجلزائر منذ االستقالل بإنشاء خمطط حماسيب جديد سنة 
خضع  1975لكن املخطط احملاسيب لسنة  ،1957لسنة  (PCG)املوروث عن فرنسا يف خمططها احملاسيب العام 

حيث كان السبب األول وراء  ،1998ها تلك اليت انطلق  سنة صالحات و تغريات خمتلفة و لعل أمهإلبدوره 
النقائص اليت لوحظ  على هذا املخطط و كذلك العراقيل اليت شكلها يف وجه  تلكتبين اجلزائر هذه اإلصالحات 

يف بيئة و ظروف اقتصادية و سياسية واجتماعية  ُصم مو هذا ألنه  ،املؤسسات و خمتلف املتعاملني االقتصاديني
 ، حيثوجه و املخطط إىل االقتصاد احلرو خاصة بعد حتول اجلزائر من االقتصاد امل ،تلفة عما نعيشه اليومخم
اجمللس الوطين  منسندت مهمة اإلصالح إىل هيئة وطنية مسي  بلسنة املخطط الوطين احملاسيب و اليت انبثق  أُ 

         احملاسبيني  قييسالقيام بأعمال التوحيد و الت و الذي يعترب اهليئة الوطنية املؤهلة و املسؤولة عن ،للمحاسبة
 :ــبحيث قام  هذه اللسنة ، إعداد املعايري او كذ

 ؛تقييم النقائص يف املخطط الوطين احملاسيب -
 ؛إعداد مشروع خمطط حماسيب -
 ؛استالم و قبول مالحظات و توصيات من طرف املهنيني و اخلرباء حول املشروع -
 ؛إعداد املخطط وفق التوصيات و املالحظات احملصل عليها -

                                                 
لسنة  22، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 1992ماي  42مؤرخ في  10-92مرسوم تشريعي رقم  -1

 .21، 20، 44، 41، 40، المواد 1992
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 .طرح املخطط على اجمللس الوطين للمحاسبة الختباره و تقيمه -
 

بعد القيام مبختلف األعمال و األخذ بعني االعتبار كل التوصيات و املالحظات من طرف  املهنيني و 
و ليس استبداله كليا و هذا لألسباب  (PCN)سيب خلص  اللسنة إىل ضرورة تعديل املخطط الوطين احملا ،اخلرباء
 التالية:

 ؛التكاليف املرتفعة و املرتبطة بالتغيري الشامل و الكامل و اإلصالح اجلذري -
 .الضرر الذي قد يلحق باملهنيني من خالل هذا التغيري -

 
حيث ظهر أنه من  ،مل تكن بالكافية و ال باملرضيةواليت انته  أعمال هذه اللسنة  2551و يف سنة 

النقائص اليت  بسببوجعله يتماشى مع معايري احملاسبة الدولية الوطين الصعب جدا تعديل املخطط احملاسيب 
و نتيسة لذلك أعدت اجلزائر مناقصة دولية لإلصالح احملاسيب و اليت حصل عليها اجمللس الوطين  ،حيويها

 لعاملي.كان التمويل من طرف البنك ا  حيث ،للمحاسبة الفرنسي
 

قدم فريق العمل التابع جمللس احملاسبة الفرنسي ثالث اقرتاحات أو طرق الوطين بعد دراسة املخطط احملاسيب 
املختصة و ما كان على هذه األخرية سوى االختيار  اجلزائريةها على السلطات وعرض ،احملاسيب ممكنة لإلصالح
 1اليت كان  كما يلي: ، وبني هذه الطرق

 
 األولى: التعديل البسيط . الطريقة0

قتصار اإلصالحات على إجراء او الوطين احملاسيب لمخطط لكان هدفها االحتفاظ باهليكل األساسي 
لكن هذا ليس بالشيء الكايف ألن  ،الت االقتصادية يف اجلزائرقنيات املستعملة مع مراعاة التحو حتديثات على الت

هذا املخطط احتفظ ببعض النقائص املوجودة فيه و اليت عرقل  إجياد احللول للمشاكل اليت واجهتها املؤسسات 
 االقتصادية اجلزائرية.

 
 الوطني نحو الحلول الدوليةالمحاسبي . الطريقة الثانية: تكييف المخطط 0

مع إدخال بعض احللول  للمخطط احملاسيب الوطين يكل األساسهذه الطريقة يتم االحتفاظ باهلي حسب
و هذا ما يساعد املؤسسات اجلزائرية على عرض قوائم مالية  ،التقنية املتطورة و املستمدة من معايري احملاسبة الدولية

                                                 
1
- Samir Merouani, le projet du nouveau système comptable Financier Algérien «anticiper et préparer le passage 

du PCN 1975 aux normes IFRS », mémoire de Magistère ESC, 2007, p 69. 



 الفصل األول: احملاسبة، من ممارسات حملية إىل لغة عاملية
 

43 

 

ج بعض نت  يُ  قداخليار لكن هذا ، ةضجودة املعلومات املالية املعرو يزيد من جانب و مفهومة من طرف املستثمرين األ
 :السلبيات منها

 ؛اشي التطبيقات احمللية مع بعض القواعد و األحكام الدولية اجلديدةإمكانية عدم توافق و مت -
 .تعديل للمناهج التكوينية و الدراسية -

 
 معايير المحاسبة الدولية معاشى . الطريقة الثالثة: التغيير الجذري و إعداد نظام جديد يتم1

يتم استحداث خمطط حماسيب جديد كليا يستمد أحكامه من املبادئ و القواعد و  على حسب هذه الطريقة
وقد وقع اختيار السلطات اجلزائرية على الطريقة الثالثة رغم ما  ،احللول املقدمة من طرف معايري احملاسبة الدولية

و ما يرتتب عنه من  حيث تقتضي تغيري شامل ملناهج و برامج التدريس و التكوين ،حتويه من خماطر و صعوبات
و كذلك األضرار اليت قد تقع يف املؤسسات االقتصادية بسبب نقص و ضعف التكوين أو ، تكاليف باهظة

 .(système comptable financier)ظهر ما يعرف بالنظام احملاسيب املايل  هكذاو  ،تأخره
 

 المطلب الثالث: النظام المحاسبي المالي
 
 النظام المحاسبي المالي: . ظهور0

ف يف عرَّ حيث يُ  ،2557نوفمرب  25املؤرخ يف  57/11صدر النظام احملاسيب املايل مبوجب القانون رقم 
 1من هذا القانون و يسمى يف صلب النص باحملاسبة املالية: 53املادة 

و  ، و تقييمها ،و تصنيفها ،املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة ةاحملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلوم"
ووضعية  ،و جنا عته ،صورة صادقة عن الوضعية املالية و ممتلكات الكيان عكسو عرض كشوف ت ،تسسيلها
 2:علىالنظام احملاسيب املايل  "، حيث يُطبقيف هناية السنة املالية تهخزين

مع مراعاة األحكام  ،مبوجب نص قانوين أو تنظيمي مبسك حماسبة مالية كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم"
 و املعنيون مبسك احملاسبة هم: ،"اخلاصة هبا

 ؛الشركات اخلاضعة ألحكام القانون التساري -

 ؛التعاونيات -

                                                 
لسنة  11 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم ،المتضمن النظام المحاسبي المالي 6001نوفمبر  63المؤرخ في  44-01القانون رقم  - 6، 1

 .3، 1، 5، 6، المواد 6001
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إذا كانوا ميارسون  ،ون للسلع أو اخلدمات التسارية و غري التساريةساألشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنت -
 ؛نشاطات مبنية على عمليات متكررة

و ميكن للكيانات  ،أو تنظيمي مبوجب نص قانوين كل األشخاص الطبيعيني أو املعنويني اخلاضعني لذلك -
يتعدى رقم أعماهلا و عدد مستخدميها و نشاطها احلد املعني أن متسك حماسبة مالية  ال الصغرية اليت
 ؛مبسطة
 
املؤرخ  52-58و هذا وفقا لألمر  ،2515جانفي  51ن حيز التطبيق ابتداء ماسيب املايل النظام احمل دخل 

       ،19يف اجلريدة الرمسية رقم  2559مارس  25حيث ظهر يف صورته النهائية يف  ،1 2558جويلية  24يف 
ض يف ر  حيث عُ  ،أحكامه و قواعده من معايري احملاسبة الدولية و يتبعها يف املنهج معظمو يستمد هذا النظام 

   سياق مطابق ملا عرضناه سابقا فيما يتعلق باإلطار املفاهيمي للمعايري و كذا قواعد التقييم و التسسيل احملاسيب
 ة.و عرض القوائم املالي

 
 :(SCF). أهداف النظام المحاسبي المالي 0

    ، عايري احملاسبة الدولية لكن مع بعض التخصيص احملليمم عدة أهداف و هي نفسها أهداف اهلذا النظ
 و منها:

إعطاء صورة صادقة عن الوضعية املالية للمؤسسة االقتصادية و عن أدائها و خمتلف التغريات احلاصلة يف  -
 ؛هذه الوضعية

مؤسسات  أي داخل املؤسسة نفسها من فرتة ألخرى أو مكانية بني ،السماح بإجراءات مقارنات زمنية -
  2؛هلا نفس النشاط سواء على املستوى الوطين أو الدويل

و تسمح للمحاسبة  ،تطبيق احللول الدولية و اليت تقرب املمارسات احملاسبية احمللية من تلك العاملية -
 3؛و كذا إنتاج معلومات مالية مفصلة ،بالعمل يف إطار مفاهيمي و مبادئ مكيفة مع االقتصاد احلديث

      إصدار قواعد و أسس تقيد املمارسات احملاسبية للتقليل من أخطار التالعبات اإلدارية أو األخطاء -
 ؛و تسمح مبراقبة فعالة للحسابات

                                                 
لسنة  16 رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،6002يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،6002جويلية  61مؤرخ في  06-02أمر رقم  -1

  .26مادة ، 6002
2
 - Samir Merouani, op-cit, p94. 

3  
- Instruction n°2 du 29 octobre 2009 portant la première application du SCF 2010, direction générale de la  

comptabilité, Ministère des finances novembre 2009, p02. 
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تكون  ،رين احلاليني و احملتملني من معلومات مالية حول املؤسسات االقتصاديةتلبية احتياجات املستثم -
 ؛و تسمح باملقارنة وتساعد على اختاذ القرارات ،مقروءة و قابلة للفهم ،متناسقة

 1؛متكني املؤسسات الصغرية من إنشاء نظام معلومات مبين على حماسبة بسيطة -
ملستوى الوطين تكون لف القطاعات االقتصادية على ااملساعدة على إجراء إحصائيات فيما خيص خمت -

 ؛علومات ذات مصداقية وجودة عاليتنيممبنية على 
مما  ،ترقية املناهج التعليمية و التكوينية للمحاسبة و التسيري جبعلها مشرتكة و تتماشى مع املناهج العاملية -

  ؛يسهل حركة املهنيني حول العامل
 

 المحاسبي المالي و معايير المحاسبة الدولية:االختالفات بين النظام . 1
يتوافق النظام احملاسيب املايل بشكل كبري مع معايري احملاسبة الدولية، لكن توجد بعض االختالفات بينهما 

 منها:نذكر 
تصنيف ومسك احملاسبة، تنظيم مثل حلاالت بعض اينص النظام احملاسيب املايل على قواعد حمددة ل -

ألي قواعد يف معايري هذه احلاالت ال ختضع ، يف حني وتسسيل العمليات فيهااحلسابات وسريها 
 ؛احملاسبة الدولية ومل يتم التطرق إليها

  تطرق النظام احملاسيب املايل إىل حالة املؤسسات الصغرية حيث مسح هلا مبسك حماسبة مبسطة مبنية على  -
 ؛هذه املسألة يف معايري احملاسبة الدولية أساس التدفق النقدي )حماسبة اخلزينة(، يف حني مل تعاجل

ألحكام دقيقة و مفصلة يف املعايري الدولية عكس إن خدمات منح التقاعد وأساليب تقييمها ختضع    -
 ؛النظام احملاسيب املايل الذي تناوهلا بشكل عام ومبسط

 ؛حسب معايري احملاسبة الدولية اجلرد الدائم إلزامي يف النظام احملاسيب املايل لكنه اختياري -
 تناولتها نيتطرق النظام احملاسيب املايل إىل األدوات املالية والعقارات االستثمارية بشكل سطحي يف ح   -

   ؛املعايري الدولية بكثر من التفصيل والدقة
 

 الوطني إلى النظام المحاسبي الماليالمحاسبي المطلب الرابع: االنتقال من المخطط 
 51يف تطبيقه يف  ُشر عإن العمل على تطبيق معايري احملاسبة الدولية اجملسدة يف النظام احملاسيب املايل الذي 

إذ تتمثل عملية املرور إىل النظام  ،جهودا كبرية لعملية حتضري تطبيقهيتطلب تطلب و ال يزال  ،2515جانفي 
و حتديا بالنسبة  ،ثقافية يف اإلطار احملاسيب اجلزائرياحملاسيب املايل وفق ما يقتضيه هذا األخري مبثابة ثورة 

حيث يتطلب العمل على حتضري احمليط الذي تنشط فيه  ،للمؤسسات للتكيف و التأقلم مع الواقع اجلديد
                                                 

1 Instruction n°2 du 29 octobre 2009, op-cit, p02. 
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و كذا حتضري احملرتفني و املمارسني للمهنة يتبعه يف ذلك تكييف األطر التشريعية و خاصة اجلبائية  ،املؤسسات
ذلك أن هذا التحول جيب أن يضمن للمؤسسات الوفاء بالتزاماهتا و كذلك ، شى مع النظام اجلديدلتتما ،منها

 1متكني مستخدمي القوائم املالية من فهم و معرفة تأثري هذا النظام على الوضعية املالية للمؤسسة.
 
 . تحضير المؤسسات الجزائرية:0

للنظام احملاسيب املايل وفق ما جاء يف حمتوى القانون رقم  قام  وزارة املالية بالتمييز بني املؤسسات اخلاضعة
أما بالنسبة للمؤسسات املصغرة فهي ملزمة فقط مبسك نظام حماسيب قائم  ،2557نوفمرب 25املؤرخ يف  7-11

  19و املنشور يف اجلريدة الرمسية رقم  2558جويلية  26حيث حيدد القرار املؤرخ يف  ،على حماسبة اخلزينة
املؤسسات اخلاضعة هلذا النظام و هذا وفقا حملددات خمتلفة تتمثل يف النشاط  ،2559مارس  25يف  املؤرخة
 .و عدد العمال املمارس
 

 . تحضير المهنيين و المحترفين و مختلف المستعملين للمحاسبة:0
للمحاسبة و خمرجاهتا إن تطبيق النظام احملاسيب املايل جيب أن يسبقه تدريب ملختلف املمارسني املستعملني 

و لكن  ،حيث قام  يف هذا املسعى وزارة املالية بتنظيم حماضرات و ملتقيات ،سواء داخل املؤسسة أو خارجها
الوق  و يتوقف كذلك على تنظيم املؤسسة و مهارة وجدية من ج زمين و يأخذ مدة ضع لتدر خي هذا التدريب

إذ أن التدريب ورفع كفاءة و مستوى املهنيني هي مهمة كبرية جيب أن تكون بالضرورة  ،عناصر املوارد البشرية
 .مربجمة جيدا من حيث الوق  و املكان و الطريقة

 
 األطر التشريعية و الجبائية: ث. تحدي1

إن املخطط احملاسيب الوطين مت إعداده ليستسيب ألهداف ومتطلبات االقتصاد املخطط و السيما اإلدارة 
إذ جند اإلطار التشريعي اخلاص  ،و بالتايل فإن األطر املوروثة عن هذا النظام جيب حتديثها و تكييفها ،بائيةاجل

    رسوم املماثلة، قوانني املاليةقانون العام للضرائب و الباالقتصاد و اجلباية مدونا يف كل من القانون التساري، ال
و القوانني التنظيمية، حيث جيب دراسة اآلثار املرتتبة عن تطبيق النظام احملاسيب املايل يف خمتلف فروع القانون 

 اجلزائري فيما يتعلق باملفاهيم و املعاجلات.

 

 
                                                 

 ،6040-6008 ،01مجلة الباحث عدد ،خيار الجزائر بالتكيف مع متطلبات اإلفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية ،سفير محمد ،زغدار أحمد -1
 .22، 23ص  ،جامعة الجزائر
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 خاتمة الفصل:
قتصادية اتضح لنا من خالل ما مت عرضه يف هذا الفصل أن احملاسبة ترتبط ارتباطا وثيقا مبختلف التغريات اال
وكذا  فيه واالجتماعية، وأن أي نظام حماسيب مرجح أن يتغري استنادا إىل توقعات واحتياجات األطراف الفاعلة

وقد بّينا أيًضا أنه يف السياق احلايل للعوملة أصبح التوافق الدويل أو احلد ، القات بينهم من صراعات واتفاقاتالع
فق يسمح اة مسألة وقضية هامة بالنسبة للمؤسسات، حيث أن هذا التو من الفوارق بني القواعد احملاسبية الوطني

هلم بالوصول إىل مجيع األسواق املالية دون احلاجة إىل إنشاء وإصدار حسابات خاصة لكل منطقة أو سوق مايل، 
جة إىل معرفة تفاصيل كل حماسبة ويف الوق  نفسه ميكن للمستثمرين تقييم أداء أي مؤسسة بسهولة ودون احلا

من خالل املعايري اليت تقوم  "IASC"حملية، وهذا هو اهلدف الذي تسعى إليه جلنة معايري احملاسبة الدولية 
 بإصدارها.
 

كما جتلى لنا أن اختيار تبين معايري احملاسبة الدولية ناتج عن رغبة خمتلف الفاعلني السياسيني واالقتصاديني 
وهكذا كان   ة القوائم والتقارير املالية اليت تعدها املؤسسات املتمركزة يف خمتلف األسواق العاملية،يف تسهيل قراء

والنهج اجلبائي والقانوين الذي يعتمده،  "PCN"الوطين احملاسيب الرغبة يف اجلزائر حيث مت التخلي عن املخطط 
  ذو النهج االقتصادي الذي تنادي به معايري احملاسبة الدولية. "SCF"وحل حمله النظام احملاسيب املايل 

 
إن احملاسبة مل تعد جمرد وسيلة إثبات أو نظام ضروري حلساب الضريبة، بل أصبح  أداة ال غىن عنها هتدف 

ين وهذه املعلومات موجهة بالدرجة األوىل إىل املستثمر  ،إىل توفري معلومات مالية مالئمة وموثوق فيها ومفيدة
باعتبار أن أوىل اهتماماهتم تدور  ،ملساعدهتم يف قياس األداء االقتصادي واملايل للمؤسسة اليت يستثمرون فيها

حول إمكانية زيادة مردودية أمواهلم املوضوعة حت  تصرف املؤسسة، لذا فإن أي تقلبات أو تغريات يف مردودية 
هذا و  ،ستثمرين ويزيد من ترددهم ويقوض من ثقتهملدى امل يقنيهذه األموال سيخلق حالة من الشك وعدم ال

ما يدفعنا إىل التساؤل حول مدى تأثري االنتقال والتحول إىل معايري احملاسبة الدولية على املردودية املالية 
وهو ما سنعمل على إيضاحه يف الفصل الثاين من خالل حتديد ومعاجلة أهم املعايري اليت يكون هلا  ،للمؤسسات

 أثر مايل على حمددات هذه النسبة.
 



 

 

 
 

 

 الفصل الثاني:
معايير المحاسبة الدولية وتأثيراتها 

 على المردودية المالية
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 مقدمة الفصل:
من املنتظر أن يكون االنتقال إىل معايري احملاسبة الدولية ذا أثر واضح ومعترب على حسابات املؤسسة من 

بسبب االختالفات اليت ستظهر عند التطبيق بني املعايري الدولية وبني املخططات  ، وهذااملضمونحيث الشكل و 
وخاصة فيما يتعلق باألطر املفاهيمية وقواعد التسسيل احملاسيب وخمتلف طرق القياس والتقييم،  ،احملاسبية احمللية

 صعبالحيث سيكون من  ،أثر مايل معترب على النتيسة واألموال اخلاصة أيضا واليت من احملتمل أن يكون هلا
     حتديده بدقة خاصة يف السنة األوىل لتطبيق املعايري، لذا جيب على املؤسسات توقع وانتظار اختالالت للغاية 

ملؤسسة وبالتايل التأثري املستثمرين يف ا املسامهني و وهذا ما قد يؤدي إىل زعزعة ثقة، و تغريات يف وضعياهتا املالية
طلعون إىل عائد و مردود ألهنم يت على احلكم الذي سيصدرونه بشأهنا، باعتبارهم يقومون بتزويد املؤسسة باألموال

يعملون كلهم على حتقيق هذا اهلدف أال وهو حيث سريين املدراء و امل خمتلف بتعيني أيضا ، ويقومونيهامايل عل
ا يعكس أمهية ما حنن بصدد دراسته وفهمه وهي املردودية املالية باعتبارها املؤشر وهذا م ،تعظيم ثروة املسامهني

املؤسسات اليت تسعى إىل اجتذاب املوارد املالية، حيث أداء السهل القياس و املالحظة الذي يسمح باحلكم على 
 أن مستقبل املؤسسة مرهون مبردوديتها.

 
مع  ،املؤسسة وخمتلف أنواعها إلعطاء صورة واضحة عن ماهيتهاسنتطرق يف هذا الفصل إىل املردودية يف 

 احملاسبة الدولية معايريلب موضوعنا، وبعد ذلك سندخل يف الرتكيز على املردودية املالية وتبيان أمهيتها ألهنا صُ 
 على حدى.  كل   ،يريعامن امل حمددة جمموعةمن خالل معاجلة وهذا املؤثرة عليها وعلى حمدداهتا 
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 المبحث األول: المردودية المالية
ذات ففي احمليط االشرتاكي املؤسسة العمومية  ،خرآلختتلف وجهات النظر ملصطلح املردودية من حميط 

الطابع االقتصادي هتدف بالدرجة األوىل إىل حتقيق املردودية االجتماعية ) امتصاص البطالة، توفري منتسات 
احمليط الرأمسايل  يف ن كان ذلك يؤثر سلبا على الوضعية املالية للمؤسسة، أمابأسعار منخفضة.. اخل( حىت وإ

 اليت تعكس حتقيق األرباح الصافية. و مالية أحسن ةفاملؤسسة تكون فعالة كلما حقق  مردودي
 

أو عملية ما، هي مقارنة النتائج املتحصل عليها على املستوى  ،منتج مؤسسة، ةوعموما فإن دراسة مردودي
أو  االقتصادي مع اجملهود املبذول على نفس املستوى، وميكن التعبري عن املردودية يف شكل حاصل قسمة عنصرين

ض بالنتيسة املتحصل عليها أي مدى قيمة اجملهود املبذول )العنصر األول( معوّ  إىلعلى شكل مؤشر يبني 
 للمردودية منها:  فوميكن أن جند عدة تعاري1 ،نصر الثاين()الع
 

 و مستوياتها المردوديةمفهوم المطلب األول: 
 
 . تعريف المردودية: 1

 مأهنا معىن يطبق على مجيع االجتاهات االقتصادية عند استعمال واستخدا ىعل "P.Conso"عرفها األستاذ 
 : 2اإلمكانيات املالية واملادية، واليت تعرب عن العالقة بني اإلمكانيات والنتائج

 
وهذه العالقة ليس هلا معىن إال إذا مت مقارنتها بفرتة مرجعية، ويكون قياس املردودية وحتديد مفهومها تبعا 

 للعناصر املكونة هلذه العالقة.
 

املردودية بصفة عامة عبارة عن الفائض النقدي الناتج بأن  "R.teller"و "P.Loranze"ويرى كل من 
عن العمليات اخلارجية والداخلية للمؤسسة، وبالتايل فاملردودية عبارة عن عالقة بني قوة حتقيق النتائج وحسم 

  .3تكلفة األموال املستثمرة

حتصيل على أهنا قدرة املؤسسة على  "Jérôme Caby"و  "Jack koëhl"كل من   وقد عرفها أيضا
مادية وغري  أصول ها منتصرفوتتمثل يف العالقة بني النتائج اليت حتصل  عليها واملوارد اليت وضع  حت   ،فوائد
1وأموال.مادية 

 

                                                 
1
  Colasse.P. la rentabilité de l’entreprise, analyse prévision et contrôle, DUNOD, 2

eme 
édition, Paris, 1982, p21. 

2
 Conso, P. La gestion financière de l’entreprise, DUNOD, 7

eme 
édition, Paris, 1989, p134.   

3
 Lauzale, P. contrôle de gestion et budget, serey, Paris, 1986, p24. 

 النتائج/ اإلمكانيات
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 . مستويات المردودية. 1
 2تقاس املردودية يف األساس على ثالث مستويات وهي: 

 ؛مستوى النشاط أو املستوى التساري •

 ؛املستوى االقتصادي •

 .املستوى املايل •

 

 وعليه جند ثالث أنواع رئيسية للمردودية وهي: 
 ؛ Return on Sales (ROS)مردودية النشاط )املردودية التسارية( •

  ؛Return on Assets (ROA)  املردودية االقتصادية •

 .Return on Equity (ROE) حقوق امللكية( علىاملردودية املالية )العائد  •

  

 (Return on sales):. مردودية النشاط )المردودية التجارية( 1.1
على هذا املستوى يتم تقييم أداء املؤسسة باملقارنة بني النتيسة ورقم األعمال احملقق )خارج الضرائب( وهو 

يشمل مستوى النشاط، ملعرفة إذا كان  املؤسسة حتقق نتيسة كافية من املبيعات لتغطية تكاليفها الثابتة  يالذ
وتعكس هذه النسبة قدرة الشركة على تقدمي املنتسات بكلفة أدىن أو بسعر أعلى لذلك فهي تؤشر  3،واملتغرية

 ت هي: على قدرة الدينار من املبيعات على حتقيق الربح، وهلا ثالث مؤشرا

 
   (Gross profit margin): . نسبة الهامش اإلجمالي1.1.1
النتائج، وهي مستقلة عن  اتيف املؤسسات التسارية وحتسب من جدول حساب واسعستعمل بشكل تُ 

 حتسب بالعالقة التالية:و التسارية ،  اسرتاتيسيتهاتساعد على تقييم  حيث ،السياسة املالية للمؤسسة

النتيجة اإلجمالية= اإلجمالينسبة الهامش 
 رقم األعمال خارج الضريبة

 

 
 :(Operating Profit Margin). نسبة الهامش اإلجمالي لالستغالل1.1.1

أداء املؤسسة على املستوى التشغيلي والتساري وكذا قدرهتا عل توليد موارد للخزينة من  هذه النسبة تقيس
 حتسب بالعالقة التالية: حيث  ،وتكون مرتفعة يف املؤسسة اليت تشتغل مبعدات ثقيلة ،التشغيلية طاقاهتاخالل 

                                                                                                                                                         
1
 Jérôme Caby, Jack koëhl, analyse financière, pearon Education, France, 2003, p57.   

2
 Serge Evreart, analyse et diagnostic financier, edition eyrolles, Paris, 1991, p149.  

3
 Josette Peyrard, analyse financière, 8

eme
edition, vuibert, Paris, 1999, p178.  
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الفائض اإلجمالي لالستغالل=  نسبة الهامش اإلجمالي لالستغالل
رقم األعمال خارج الضريبة

 

 
 : (Net Profit Margin)نسبة هامش الربح الصافي .1.1.1
موقفها التنافسي يف وهلا تأثري كبري على النمو املتوقع للمؤسسة و د هذه النسبة من أكثر النسب استخداما ع  تُـ 

ستعمل عادة يف املقارنة بني املؤسسات حيث تتغري بتغري نسبة املبيعات والتكاليف التشغيلية وتُ  ،األجل الطويل
 وحتسب بالعالقة التالية: 

 النتيجة الصافية= نسبة هامش الربح الصافي
 رقم األعمال خارج الضربية

 

    
  (Return on asset):. المردودية االقتصادية1.1
من مجيع املؤسسة على توليد األرباح  قدرةتعكس هذه النسبة حيث  ،سمى كذلك بالعائد على املوجوداتتُ 

وحتسب ، 1هدت إليهااألصول اليت عُ  ههاتوتقيس أيضا مدى جناح اإلدارة يف استعمال  ،موجوداهتا وأصوهلا
 بالعالقة التالية: 

النتيجة الصافية=  المردودية االقتصادية
مجموع األصول

 

 
 2وميكن أن حتسب أيضا بالعالقة التالية:

 
 

 
 
 

الوثيقة به، سوف خنصص هلا مطلبني  ملوضوعنا وعالقتهاأما فيما خيص املردودية املالية ونظرا ألمهيتها بالنسبة 
 ، لنتمكن من تسليط الضوء على مجيع جوانبها. كاملني

                                                 
1
 Earl k. Stice, James Stice, Michael Diamond, Financial accounting: Reporting and analysis, 6

th 
edition, south 

western, USA, 2001, P83.  
2
 Martin Fridson, Fernando Alvarez, Financial statements analysis: a practitioner’s Guide, third edition, John 

wiley and sons, Inc. USA, 2002, p 334.   

  

 هامش الربح الصافي× معدل دوران األصول *=  المردودية االقتصادية

رقم األعمال= معدل دوران األصول*
األصول
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 :(Return on equity)المردودية المالية مفهوم المطلب الثاني: 

 
 المردودية المالية: تعريف. 1

هتم هذه النسبة بالدرجة األوىل حيث وتسمى كذلك بالعائد على حقوق امللكية أو على األموال اخلاصة، 
 وهي مؤشر على قدرة املؤسسة على مكافأة املسامهني ،املسريين باإلضافة إىلاملسامهني واملستثمرين احملتملني 

، سواء على شكل أرباح موزعة أو على شكل ختصيص يف الناجتة عن أنشطتها العاديةوزيادة ثروهتم الصافية 
ويقبل بوضع  أو املستثمر اجلوهرية لألسهم اليت حيملوهنا، وحىت يرضى املساهم االحتياطات من شأنه رفع القيمة

 وحتسب بالعالقة التالية:  ،1وعهد مدخراته لدى املؤسسة جيب أن تكون مردوديتها املالية مرتفعة

 النتيجة الصافية=  (ROE) المردودية المالية
األموال الخاصة
  ×400 

 
 واجلدول التايل يوضح املعدالت املمكنة للمردودية املالية وتقييماهتا: 

 
 (: تقييم معدالت المردودية المالية 2.1الجدول )

 التقييم معدل المردودية المالية

(ROE) ≤ 1% 
1 %≤ (ROE) ≤5% 
5 %≤ (ROE) ≤ 11% 

(ROE) ≥ 11% 

 ال توجد مردودية مالية
 مردودية مالية ضعيفة

 متوسطةمردودية 
 مردودية مرتفعة ومرضية

             Source: Patrick Piget, Gestion Financière de l’entreprise, 2
eme

 edition,  Economica, Paris, 
 2005, p 105. 

 
 

 األخرية: تأيت املردودية املالية يف املستوى الثاين بعد املردودية االقتصادية وحتققها مشروط بتحقق هذه مالحظة
 
 
 

                                                 
1
 Patrick Piget, gestion financière de l’entreprise, 2

eme 
édition, economica, Paris, France, 2005, p105.  
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 . أهمية المردودية المالية: 1
وما حققته أو  ؤسساتإن املستثمرين يهتمون بالدرجة األوىل مبا ينسم من عائد على األموال املستثمرة يف امل

ميكن أن حتققه من قيمة مضافة، يف مقابل املخاطر اليت ميكن أن تنسر من ذلك، وبالتايل فاملساهم احلايل يبحث 
عن املفاضلة بني االحتفاظ باألسهم اليت ميتلكها يف املؤسسة أو التخلي عنها، أما املستثمر املرتقب فيحاول أن 

ال، وهذا ما يعكس أمهية املردودية املالية بالنسبة هلم، حيث أن قراراهتم يفاضل بني قرار شراء أسهم املؤسسة أو 
ل هبذا الشأن تبىن بالدرجة األوىل على هذه النسبة ومدى رضائهم عنها، وهذه القرارات هي اليت حتدد مستقب

أو صناعية،  اريةهدف تبتغيه كل مؤسسة سواء كان  جت املالية املردوديةف إذناملؤسسة سواء إجيابا أو سلبا، 
املايل من جهة وصحة أسلوب التسيري الذي تنتهسه من جهة أخرى، وهي  هامركز عرب عن سالمة يُ  فتحقيقها 

 .أيضا من أهم املؤشرات اليت تقيس الفعالية الكلية للمؤسسة
 
كتطوير وتوسيع   االسرتاتيسيةبل هي أيضا وسيلة لتحقيق  ،ليس  جمرد هدف فقط املالية املردودية إن 

هلا دور تكميلي للحفاظ على توازن املؤسسة وهي أساس لتقييمها و ؤسسة مثال، أو خلق منتسات جديدة، ملا
داخل القطاع الذي تنشط فيه،  تهاوكذا حتديد ومعرفة وضعي ،فيها وبالتايل التعرف على مراكز القوة والضعف

 وذلك مبقارنتها بنتائج السنوات السابقة.كأساس لتصحيح االحنرافات  ذتخ  وتساعد يف عملية اختاذ القرارات وتُ 
 

وجتدر اإلشارة إىل أن من بني الوسائل اليت تعتمد عليها املؤسسة هي املوارد الداخلية وال ميكن هلذه األخرية 
أن تتسمع إن مل حتقق املؤسسة دوريا مردودية مالية، وتكمن أمهيتها يف هذا اإلطار يف القضاء على مشكلة 

 األقل التخفيض من حدهتا والقضاء تدرجييا على املخاطر املالية اخلارجية.التمويل، أو على 

 

  لثالث: محددات المردودية الماليةالمطلب ا
أال وهي النتيسة  ،من خالل العالقة السابقة الذكر نستطيع أن نستخرج حمددات أو مكونات املردودية املالية

ر من القوائم املالية حيث تسمح بقياس ومتابعة نتائج أعمال املؤسسة ويتعلق األمر صدُ واليت ت   ،واألموال اخلاصة
 .بامليزانية وجدول حسابات النتائج وجدل تغريات األموال اخلاصة 

 
 . النتيجة: 1

سابقا فهي الفرق بني األموال اخلاصة يف بداية السنة وهناية السنة، وهي الفرق بني اإليرادات ها كما عرفنا
 على الشكل التايل:  (قائمة الدخل)كاليف واليت تكون ممثلة يف جدول حسابات النتائج والت
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 جدول حساب النتائج  :(2.2)الجدول         
 

 المبالغ مالحظة البيان
 رقم األعمال

 كلفة المبيعات
 

 هامش الربح اإلجمالي
 منتجات أخرى عملياتية

 التكاليف التجارية
 األعباء اإلدارية

 أعباء أخرى عملياتية
 

 النتيجة العملياتية
 تقديم تفاصيل األعباء حسب الطبيعة

 )مصاريف المستخدمين، التخصصات، االشتراكات(
 منتجات مالية
 األعباء المالية

 
 النتيجة العادية قبل الضريبة

 الضرائب الواجبة على النتائج العادية
 الضرائب المؤجلة على الضرائب العادية )التغيرات(

 
 النتيجة الصافية لألنشطة العادية

 األعباء غير العادية
 المنتوجات غير عادية

 
 النتيجة الصافية للسنة المالية

 1حصة الشركات الموضوعة موضع المعادلة في النتائج الصافية
 4النتيجة الصافية للمجموع المدمج

 4منها حصة ذوي األقلية

 4حصة المجمع

  

 ، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة6002جويلية  62القرار المؤرخ في  المصدر:        
 .54، ص6008لسنة  48، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الحسابات وقواعد سيرها

                                                 
1
 جة.دميم الكشوف المالية المدال تستعمل إال لتق  
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 . األموال الخاصة: 1
 1أهنا فائض األصول على اخلصوم وتشمل: عرفناها سابقا على ، حيثتظهر يف امليزانية

حساب املستغل(: هو جمموع املبالغ املوضوعة بصفة دائمة حت  تصرف املؤسسة س املال الصادر )أو رأ • 
  ؛وتكون على شكل مسامهات نقدية أو مادية، كما متثل القيمة االمسية ألسهم الشركة أو حصصها

  ؛مال غري مستعان به رأس املال غري املطلوب: وهو رأس • 

 العالوات واالحتياطات: • 

ل فيه رصيد األرباح واخلسائر غري املقيدة يف النتيسة والناجتة عن تقييم بعض سس  فارق التقييم: يُ  -
 ؛)األصول الثابتة املالية( عناصر امليزانية بقيمتها احلقيقية

قننة( : وهي عبارة عن أرباح خمصصة بشكل االحتياطات )القانونية، القانونية األساسية، العادية وامل -
  ؛دائم للمؤسسة

اليت تكون  صول الثابتةفارق إعادة التقييم: يسسل فيه فوائض القيمة إلعادة التقييم امللحوظ يف األ •
  ؛موضوع إعادة تقييم

املعادلة )يستعمل يف احلسابات اجملمعة فقط(: وهو الفارق امللحوظ عندما تكون القيمة اإلمجالية  فارق •
 ؛للسندات املقومة عن طريق املعادلة أعلى من سعر الشراء

 ؛النتيسة الصافية •

  ،الرتحيل من جديد: وهو جزء من النتيسة أرجأت اجلمعية العامة ختصيصه إىل قرار ختصيص هنائي الحق •
  ؛وتصحيح األخطاء الطرق احملاسبيةأيضا آثار تغيري  ُيسسل يف هذا احلسابو 

 

والذي يعطي  ،"جدول تغريات األموال اخلاصة"وتظهر تغريات هذه البنود من خالل قائمة مالية تسمى 
معلومات عن العناصر اليت أثرت خالل الدورة على الثروة املتاحة للمسامهني يف هناية الفرتة، واليت مل تظهر يف 

مثل فوائض القيمة الضمنية و املنتظرة واليت تقاس عند إعادة تقييم األصول، واإليرادات  ،جدول حسابات النتائج
ر هذا اجلدول معلومات أخرى ظه  (، كما يُ )حتمل مباشرة لألموال اخلاصةوالنفقات اليت ال متر عن طريق النتيسة 

مهمة بالنسبة للمسامهني، مثل حتديد الصفقات املتعلقة برأس املال ومعرفة التدفقات اليت أثرت على األموال 
  .2اخلاصة، كرفع رأس املال وتوزيع األرباح

                                                 
1
، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، 4002 جويلية 42القرار المؤرخ في   

 .22،22، ص4009لسنة  19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 
اق المالية، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل بن بلقاسم سفيان، النظام المحاسبي المالي وترشيد عملية اتخاذ القرار في سياق العولمة وتطور األسو  2

 ، بتصرف.  122، ص4010درجة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية)غير منشورة(، جامعة الجزائر، 
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 الدولية ةا سنحاول فيما يلي التطرق إىل معايري احملاسبومكوناهتبعد أن عرفنا املردودية املالية وخمتلف حمدداهتا 
حيث وبعد االطالع على حمتوى هذه املعايري وخمتلف املعاجلات اليت  ،بشكل أو بآخر عليهااليت ميكن أن تؤثر 

 نها، متكنا من حصر جمموعة حمددة محسب املخطط احملاسيب الوطين تنص عليها مقارنة مبا كان يُعمل به سابقا
مع مراعات إمكانية تطبيقها يف  بناًءا على املواضيع اليت تعاجلها وعالقتها باألموال اخلاصة والنتيسة املالية للمؤسسة

    ألثر املايل على النتيسة با ة تتعلقموجز  دراسة نقوم بعرض ارتأينا أن التطرق إىل هذه املعايريولكن قبل  اجلزائر،
و األموال اخلاصة الناتج عن اعتماد معايري احملاسبة الدولية يف مؤسسات فرنسية مدرجة يف البورصة و سّباقة يف 

 آثارها املالية،تكون لدينا فكرة أوضح عن و  ةدق أكثر يكون حتديد املعايريلكي هذا  وتبين هذه املرجعية الدولية، 
ملالية هلذه املؤسسات واملتعلقة بالسنوات األوىل لتطبيق املعايري اعتمدنا يف اجناز هذا العرض على التقارير ا حيث
وعلى بعض الدراسات يف هذا اجملال  والصادرة عن البنك الفرنسي املركزي والشركة الوطنية  ،(2555، 2554)

 & Ernst"بعض مكاتب املراجعة واالستشارات املالية العاملية مثل  و ،"CNCC" حملافظي احلسابات

Young"   و"FinHarmony". 
  
 

 ار تبني معايير المحاسبة الدوليةالمبحث الثاني: المؤسسات الفرنسية وآث
  

رة ترتكز هذه الدراسة وبالدرجة األوىل على األرقام واملبالغ املفصح عنها من طرف املؤسسات املعنية، واملنشو 
عموما يف مواقعها اإللكرتونية، حيث سنعرض أوال أثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية على النتيسة واألموال اخلاصة 

عن حسم التغري يف هاته العناصر، وبعد ذلك  شاملةجممع فرنسي مدرج يف البورصة إلعطاء صورة  395ــ ل
 "CAC40"حسم هذا األثر على املؤسسات الفرنسية املدرجة يف مؤشر من خالل عرض  سنتعمق أكثر

 مع تبيان أهم املعايري اليت املسببة له، وهذا لتكون الصورة أدق وأوضح.
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على النتيجة  حسب مستوى األثر المجمعات الفرنسية المدرجة في البورصة: توزيع األولالمطلب 
 واألموال الخاصة

 (: 0.0الشكل )

 
             Source: Sylvie MARCHAL, Mariam BOUKARI et Jean-Luc CAYSSIALS, L’impact des normes           

             IFRS sur les données comptables des groupes français cotés, Bulletin de la Banque de France, N° 163, 

Juillet 2007, P 28. 

 (:0.0الشكل )

 
        Source: Sylvie MARCHAL, Mariam BOUKARI et Jean-Luc CAYSSIALS, L’impact des normes  IFRS  

sur les données comptables des groupes français cotés, Bulletin de la Banque de  France, N° 163, Juillet 

2007, P 32. 
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 تقريبا على األموال اخلاصة كان إجيايب تطبيق معايري احملاسبة الدولية نالحظ أن أثر (1.2)من خالل الشكل
 %43لدى معظمها ) %5، لكن مل يتعدى هذا االرتفاع يف قيمة األموال اخلاصة (منها %61)معات لثلثي اجمل

مل يتعدى األثر على أمواهلا اخلاصة  اجملمعاتمن جمموع  %45من املؤسسات املتعلقة باألثر اإلجيايب(، كما أن 
 .% 5 بالقيمة املطلقة

لنتيسة الصافية للمسمعات ( أن أثر تبين معايري احملاسبة الدولية على ا2.2ونالحظ من خالل الشكل )
من هذه املؤسسات سسل   % 49منها(، حيث  %73كان إجيابيا ملعظمها )  الفرنسية املدرجة يف البورصة

 .%25الصافية بأكثر من ارتفاع يف نتيستها 
 

  : المعايير المؤثرة على محددات المردودية المالية )النتيجة واألموال الخاصة(الثاني المطلب

 35لدىاملسسلة بعد تطبيق معايري احملاسبة الدولية اجلدول التايل يعرض نسب التغري يف النتيسة واألموال اخلاصة 
، أهم املعايري اليت أنتس  هذا األثر باإلضافة إىل ،"CAC40"مؤسسة فرنسية مدرجة يف البورصة يف مؤشر 

وذلك لعدم متكننا من احلصول على املعلومات املتعلقة  حيث مت استبعاد مخسة مؤسسات مدرجة يف هذا املؤشر
 .Arcelor, Dexia, EADS, STmicro electronics, Thomasonهبا، وهي: 
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 (: مصدر األثر، نوعه وحجمه بالنسبة لكل مؤسسة1.0الجدول )

           من إعداد الطالب المصدر:   

 ـلبالنسبة   (% 51,98 -) بني ما من خالل اجلدول نالحظ أن هناك تغري وتقلب يف االموال اخلاصة يرتاوح
"EDF"  ـلبالنسبة  (% 96,59 +)و "Publicis"  اآلثار الظاهرة ناجتة بالدرجة األوىل عن: وهذه 

 األثر )التغير(
المعايير المؤثرةأهم   المؤسسة األموال الخاصة النتيجة المالية 

IFRS3 

IFRS3, IAS19 

IFRS3, IAS19, IAS16 

IFRS 3, IAS38 

IFRS3 

IFRS3, IAS38 

IFRS3 

IFRS3, IAS12, IAS19 

IAS19, IAS2, IAS38, IFRS3 

IFRS 3 

IAS12, IFRS3 

IFRS3 

IAS38, IAS12, IFRS3 

IAS16, IAS38, IAS36, IAS19, IAS12 

IFRS3 

IFRS3, IAS12, IAS19 

IFRS3, IAS12, IAS38 

IAS16, IFRS3 

IAS19, IAS36 

IAS12, IFRS3 

IAS16, IAS38, IAS19, IAS12, IFRS3 

IAS16, IAS19, IFRS3 

IFRS3, IAS16 

IAS12, IAS38, IFRS3 

IFRS3,IAS16,IAS38,IAS36,IAS19,IAS12 

IAS38, IFRS3 

IFRS3, IAS38, IAS12, IAS19 

IFRS3, IAS12, IAS16, IAS19 

IFRS3, IAS12, IAS16, IAS19, IAS38 

IFRS3, IASA6, IAS19 

IFRS3, IAS19 

IFRS3, IAS2, IAS16, IAS19, IAS36 

IFRS3 

IFRS3, IAS19 

IFRS3, IAS19 

- 2,51% 

+ 20,74 % 

+ 0,26% 

+ 113,52% 

+ 48,39% 

+ 5,81% 

+ 5,94% 

- 48,75% 

+ 14,71 % 

+ 23,65% 

+ 26,09% 

+ 7,49% 

+ 8,37% 

+ 17,50 % 

+ 9,49% 

+ 20,51 

+ 30,86% 

+ 18,22  % 

+ 24,10 % 

+ 1,89% 

+ 23,88% 

+ 20,30 % 

+ 32,38 % 

- 8,88 % 

+ 14,4% 

+ 155,01% 

+ 45,84 % 

+ 5,38% 

+ 4,55 % 

- 53,47% 

+ 71,21 % 

+ 13,07 

+ 213,60 

+ 0,14% 

+ 406,76 % 

- 16.67 % 

+ 0,42 % 

- 7,85 % 

+ 48,13% 

+ 9,05 % 

+ 0,60 % 

+ 0,38 % 

- 7,07 % 

- 7,97 % 

+ 5,03% 

- 7,01 % 

+ 0,45 % 

- 7,84 % 

+ 2,63 % 

+ 11,98 % 

- 8,20 % 

- 5,93 % 

+ 4,07 % 

- 24,45 % 

- 18,44 % 

+ 1,78% 

+ 0,95 % 

+ 96,59 % 

- 3,61 % 

- 7,59 % 

+ 15,37 % 

- 3,02 % 

00 

00 

- 51,98% 

- 24,85 % 

+ 1,11 % 

- 9,09 % 

- 4,19  % 

+ 15,82 % 

ACCOR 

AGF 

AIR LIQUIDE 

ALCATEL 

AXA 

BNP PARIBAS 

BOUYGUES 

CAP GEMINI 

CARREFOUR 

CREDIT AGRICOLE 

DANONE 

ESSILOR 

France TELECOM 

GAZ de France 

L'OREAL 

LAFARGE 

LAGARDERE 

LVMH 

MICHELIN 

PERNOD RICARD 

PEUGEOT 

PINAULT PRINTEMPS 

PUBLICIS 

RENAULT 

St-GOBAIN 

SANOFI 

SCHNEIDER 

SOCIETE GENERALE 

SUEZ 

EDF 

THALES 

TOTAL 

VEOLIA 

VINCI 

VIVENDI 
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التسسيل احملاسيب اللتزامات منح التقاعد حسب نظام اخلدمات احملددة وهو إجباري يف معايري احملاسبة  -
  ؛الدولية

  ؛غري امللموسة بالتثبيتاتاملعاجلات املتعلقة باألصول من إعادة تقييم وخسائر القيمة واالعرتاف  -
التسسيل احملاسيب للضرائب املؤجلة املتعلقة باملاركات، حيث وحسب معايري احملاسبة الدولية جيب  -

 مؤجلة على املاركات حىت وإن مل يكن هناك احتمال تنازل عنها. تسسيل ضرائب
 

 ل بالنسبة (% 53,47-)بني ما كما نالحظ وجود تغري أيضا يف النتيسة الصافية للمؤسسات يرتاوح 
"EDF"  لبالنسبة  (% 406,67+)و "Vivendi" نتس  هذه اآلثار بالدرجة األوىل عنقد  و: 

الذي كان السبب الرئيسي يف ارتفاع النتيسة وأدى أثره اإلجيايب  "Goodwill"إيقاف اهتالك الشهرة  -
الكبري إىل تغطية الكثري من اآلثار السلبية لبعض املعايري، حيث مشل  هذه املعاجلة معظم  هونظرا حلسم

 ؛املؤسسات الظاهرة يف اجلدول
  ؛رمسلة بعض مصاريف البحث والتطوير ومراجعة مدد وطرق اإلهتالك لبعض األصول -
 ؛غري امللموسة التثبيتاتاختبارات اخنفاض القيمة خاصة تلك املتعلقة ب -
اليت تعترب تكاليف جديدة تظهر يف جدول حسابات  و التسسيل اإلجباري اللتزامات منح التقاعد -

 ؛النتائج
 تغريات القيمة العادلة املسسلة مباشرة يف النتيسة.  -

 
  مجموع المؤسساتلي لكل معيار على المطلب الثالث: األثر الما

اجلدول التايل يعطينا صورة شاملة عن حسم األثر املايل لكل معيار على حدى بالنسبة جملموع املؤسسات 
 اليت تناولتها الدراسة.
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 (: األثر الشامل لكل معيار4.0الجدول )
  األثر )مليون أورو(

 المعيار األموال الخاصة النتيجة الصافية
+ 423 
- 430 
- 582 
+ 196 
+ 994 

+ 5 649 
+ 7114 

+ 1 121 
- 2 340 

- 20 455 
+ 3 246 

-745 
+ 5 892 
+ 4282 

IAS2 

IAS12 

IAS19 

IAS16 

IAS36 

IAS38 

IFRS3 

من إعداد الطالب :المصدر  

قول أن أثر االنتقال إىل تطبيق معايري احملاسبة الدولية كان واضحا على حسابات الوكخالصة ميكن 
اختلف حسمه من  حيث ،املدرجة يف البورصة وخاصة على أمواهلا اخلاصة ونتيستها الصافيةاملؤسسات الفرنسية 

 الكثري من اخلرباء بأنه ليس بالكبري وأرجعوا حمدوديته إىل عدة أسباب أمهها: وصفهقد فمؤسسة ألخرى، ومع هذا 

 ؛اختالف حسم املؤسسات وتنظيمها وإمكانياهتا -
عتمدت )تاريخ التطبيق(، حيث ا 2555قبل سبة الدولية اليت مت  إجراءات التوافق مع معايري احملا -

من طرف املؤسسات الفرنسية من خالل اخليارات املتاحة يف املخطط الفرنسي مثل التزامات منح 
  ؛التقاعد، إعادة معاجلة قروض اإلجيار و تثبي  مصاريف التطوير

اجلزئي للمعايري، وكذلك اخليارات املتبناة من طرف كثري من املؤسسات واليت من شأهنا  التطبيق -
 ؛ختفيف األثر على حساباهتا ويتعلق األمر خبيارات تطبيق القيمة العادلة و إعادة التقييم

املقاصة بني آثار املعايري )موجب، سالب( واليت خفف  من األثر الضاهر يف القوائم املالية وأخف   -
 .اآلثار احلقيقية لكل معيار

  

بعد االطالع على هذه الدراسة املوجزة والعديد من التقارير املالية ملؤسسات أوروبية فيم يتعلق بآثار االنتقال 
، متكنا من حتديد أهم املعايري املتوقع أن يكون هلا أثر على النتيسة املالية 2555إىل معايري احملاسبة الدولية سنة 

 وهي كاآليت:للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية، اصة واألموال اخل

 ؛املستخدمني منافع "IAS19"املعيار احملاسيب •
 ؛الدخل ضرائب "IAS12"احملاسيب املعيار •
 ؛االخنفاض يف قيمة األصول "IAS36"املعيار احملاسيب  •
 ؛غري امللموسة التثبيتات "IAS38"املعيار احملاسيب  •
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  ؛املمتلكات املنشآت و املعدات "IAS16"املعيار احملاسيب •
 ؛زوناتاملخ "IAS2"املعيار احملاسيب  •
 األعمال. اندماج "IFRS3"احملاسيب املعيار •
 

سنقوم مبعاجلة كل معيار على حدى انطالقا من احملاور الرئيسية اليت يعاجلها وخمتلف التعاريف الواردة فيه، مث 
ويف األخري سنبني أثر املعيار على املردودية املالية وحمدداهتا من  ،يعرتف هباسنعرض قواعد القياس والتقييم اليت 
 دت هذا األثر. الوطين اليت ولّ احملاسيب معايري احملاسبية الدولية واملخطط خالل توضيح أهم االختالفات بني 

  
 

               "IAS16"، "IAS38"، "IAS36" األصول غير المالية معاييرالمبحث الثالث: 

 "IAS2" و
 

 "IAS16" ،"IAS38"معايير التثبيتات الملموسة وغير الملموسة  المطلب األول:

 
  المنشآت والمعدات ،الممتلكات ،"IAS16" المعيار. 1

(Property, Plant, and Equipment)  

اليت متتلكها املؤسسة واليت متثل الطاقة  )امللموسة( املادية التثبيتاتمتثل املمتلكات، املنشآت واملعدات، 
ألغراض االستفادة منها يف نشاط املؤسسة وليس لغرض بيعها، أو املتاجرة هبا، وقد  تُقت ىن حيثاإلنتاجية هلا، 

ومن أمثلة هذه  ،تكون قابلة لالهتالك مثل املباين، السيارات وغريها، أو غري قابلة لالهتالك مثل األراضي
 املعدات.و  األثاث، األراضي، املباين، السيارات، اآلالت :جند التثبيتات
 

القوائم املالية  يستطيع مستعملوحىت  العناصر،ليوضح املعاجلة احملاسبية هلذه  "IAS16" ولقد جاء املعيار
   1يدور هذا املعيار حول احملاور التالية:حيث  ،متييز املعلومات املتعلقة باستثمارات املؤسسة

 
 المحاور الرئيسية للمعيار:. 0.0

 ؛املادية لألصول اسبيةاحملاملعاجلة  •
                                                 

1
Brian freidrich, Laura freidrich, Norme comptable international 16, immobilisations corporelles, CGA, Canada, 

2009, p1. 



 الفصل الثاين: معايري احملاسبة الدولية وتأثرياهتا على املردودية املالية
 

64 

 

 ؛يف الفرتات الالحقة التثبيتاتحتديد القيم احملاسبية هلذه  •
املادية وكذا طرق االهتالك وتقدير الفرتات  التثبيتاتحتديد خمصصات االهتالك وخسائر القيم املتعلقة ب •

 ؛املرتبطة هبا
باملبادلة سواء   التثبيتاتاملادية واالعرتاف باملكاسب واخلسائر الناجتة عن اقتناء  التثبيتاتء قتناحتديد طرق ا •

 كان  متماثلة أو غري متماثلة.
 

املادية  التثبيتاتاملبدأ الرئيسي هلذا املعيار ينص على أن املؤسسة جيب أن تسسل أوال كل التكاليف املتعلقة ب
ق هذا املعيار يف املعاجلة احملاسبية طب  ويُ تكاليف على مدة استعمال األصل، لوق  حتملها، مث تقوم بتوزيع هذه ا

 ُتستثىن منه حيثاملادية ما عدا إذا كان معيار آخر يقرتح ويسمح مبعاجلة حماسبية خمتلفة،  التثبيتاتجلميع 
 ةاملادية املقتنا التثبيتات وكذلك، "الزراعة ،41IAS"أصول أخرى تعاجل حسب املعيار أي احليوانات واألنعام أو

"غري املتداولة املقتناة للبيع والعمليات غري املستمرة التثبيتات ،5IFRS"املعيار  املعاجلة يف غرض البيع ل
1  

 
 . االعتراف، القياس والتقييم للممتلكات المنشآت والمعدات:0.0

 
 عتراف: . اإل1.1.0

 2على أهنا أصول ملموسة: واملعداتاملمتلكات، املنشآت  "IAS16"عيار امل يُعر ف
متلكها املؤسسة بغرض استعماهلا يف اإلنتاج لتقدمي السلع واخلدمات، أو بغرض تأجريها ألطراف أخرى  -

 ؛أو ألغراض إدارية

 ؛ل ألكثر من دورة حماسبيةستعم  من املنتظر أن تُ  -

 

 الشروط، وهياملادية )املمتلكات، املنشآت واملعدات( يتطلب توفر جمموعة من  التثبيتاتإن االعرتاف ب
 التايل: ك

 املنشآت واملعدات كأصول عندما يكون حمتمال: جيب االعرتاف باملمتلكات، .أ 

 ؤسسة؛إىل امل صلأن تتدفق املنافع االقتصادية املستقبلية املتولدة عن األ -

  ؛مبوثوقية صلأن يتم قياس تكلفة األ -

 املادية يف الوق  الذي يتم حتملها فيه.  صوليتم االعرتاف جبميع تكاليف األ .ب 

 

                                                 
1
 www. worldGAAPinfo.com / IAS16, property, plant and equipment. 

2
 Le journal officiel de l’Union Européenne, IAS16, immobilisations corporelles, 29/11/2008, p L320/75.  
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 . القياس والتقييم: 1.1.0
 اإلنتاجيعمر اليتم رمسلتها وتوزيعها على مدى املادية من األمهية مبا كان ألنه  تثبيتاتإن حتديد تكاليف ال

وعة من ، بل قد تظهر جممتثبي  فقطاملبدئي للاالقتناء على ال تقتصر هذه التكاليف حيث  ،هلذه العناصر
 :وتشغيله، وفيما يلي القواعد املتعلقة بقياس وتقييم هذه التكاليفاملصاريف األخرى خالل خدمته 

 
إن التثبيتات املادية اليت توافق الشروط السابقة الذكر جيب أن تقيم بتكلفتها واليت تشمل مثن الشراء )بعد  .أ 

مثل الرسوم  ،ومات( مضافا إليها مجيع الضرائب والرسوم غري املسرتجعةطرح كل التخفيضات واحلس
 ،اجلمركية ورسوم التسسيل، باإلضافة إىل املصاريف املرتبطة مباشرة بتحويل ونقل التثبي  إىل موقعه
ومصاريف جتهيز هذا املوقع وهتيئته وتكاليف التفكيك والرتكيب، وكل املصاريف املتعلقة بالتثبي  جلعله 

ومن أمثلة هذه التكاليف جند ، 1يف حالة اخلدمة وجاهز لالستخدام حسب الطريقة املتوقعة من اإلدارة
 مصاريف املستخدمني، تعويضات اخلرباء واملختصني، مصاريف الشحن... اخل.

 

جعله يف حالة عملية  و املادي مباشرة بالتثبي  رتبطةأما فيما يتعلق باملصاريف األخرى غري امل
املصاريف اإلضافية يف تكلفة التثبي  جيب أن ذه ف هبعرت  وحىت يُ دمج يف تكلفته، ميكن أن تُ  ال ،اخلدمة
  2 :هي موعة من الشروطتوافق جم
 تكون هذه املصاريف مرتبطة بالتثبي  وعملية وضعة يف اخلدمة؛ أن -

 ؛ضروريةأن تكون  -

 أن تكون عادية وغري مبالغ فيها. -

 

تكاليف املواد املستهلكة واليد العاملة جمموع داخليا فإن تكلفته تشمل  املادي يف حالة بناء التثبي  .ب 
ذ بعني االعتبار ؤخ  جيب أن تُ كما  ،3اخلدمةواملصاريف األخرى املباشرة واملرتبطة بالتثبي  ووضعه يف 

 املادي إذا كان التثبي وهذا  ،الفوائد املالية اليت متثل تكاليف التمويل اخلارجي عند وجود احلاجة له
أي يتطلب مدة زمنية إلجنازه أكثر من سنة، كذلك األمر بالنسبة إىل التثبيتات  ،(Eligible)مؤهل 

 الفرق بني القيمة الفورية والقيمة اليت جيب تسديدها  عترب  ؤهلة، حيث يُ احملصلة بدفع مؤجل إذا كان  م
 ف هبا يف تكلفة التثبي .عرت  كفوائد مالية يُ 

 

                                                 
1
 Brian et Laura Friedrich, op- cit, p02. 

2
 .4010، 2معايير المحاسبة الدولية، دروس السنة األولى ماجيستيير، تخصص محاسبة وتدقيق، جامعة الجزائرمحمد وندلوس،  

3
 Système comptable et financier, Actifs corporelles, Institut spécialisé en gestion et finances, INTEC, Paris, 

2008, p10.  
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فإن التكلفة يتم  ،آخر سواء كان مماثل أو غري مماثل تثبي بالتبادل مع  تثبي  املاديإذا مت اقتناء ال .ج 
 1إال إذا: ،قياسها بالقيمة العادلة

 ؛كان  عملية التبادل ليس هلا وجود مادي -

املستلم أو املستغىن عنه ال ميكن قياسها مبوثوقية، وإذا مل يتم قياس  تثبي كان  القيمة العادلة لل -
 املستغىن عنه. نظريهعادلة، فإن تكلفته تكون القيمة احملاسبية لالتثبي  املقتىن بالقيمة ال

 

ألسهم اته اعادلة هلار أسهم  أو سندات، ُيسسل بالقيمة الالتثبي  املادي مقابل إصدإذا مت شراء  .د 
 ، مع األخذ بعني االعتبار عالوة أو خصم اإلصدار.لهرت مقابصد  والسندات اليت أُ 

 

على عناصر هاته فع  مقابلها ع التكلفة اليت دُ التثبيتات املادية كمسموعة واحدة، تُوز  إذا مت شراء  .ه 
 اخلرباء.قدرها حسب القيم اليت يُ اجملموعة 

 

، وإذا مل تنقل ملكيتها ملكيتها نقل عندعادلة تسسل بقيمتها الكتربعات   تثبيتات املاديةإذا مت استالم ال .و 
 يتم اإلفصاح عنها ضمن املالحظات التفسريية.

 

واستهالك منافعها االقتصادية ختتلف عن مدة ا يتكون من أجزاء مدة استعماهل مادي تثبي قتناء إذا مت ا .ز 
فإن ، تثبي بالنسبة للقيمة الكلية للذات مبالغ هامة ومعتربة هذه األجزاء وكان   ككل،  لتثبي استعمال ا

 التسسيل يكون على حسب األجزاء أي بشكل منفصل.

 

 . القياس الالحق بعد االعتراف األولي: 1.1.0
حيث ، اءنتقبعد اال ةاملادي اتتثبيتاستخدام منوذجني حماسبيني يف قياس تكلفة ال "IAS16"يز املعيار جيُ 
ولكن إذا  طريقة اختياريةتُعترب  هذه الو  ية،سعار السوقاألمن  هاته التثبيتاتبتقريب أسعار للمؤسسة  هذا يسمح

فرق بني القيم احملاسبية  احتمال وجوديف كل مرة ترى ب على املؤسسة أن تستمر يف تطبيقها جيد عليها عتم  اُ 
  2نموذجان مها:وهذان ال، السائدة يف السوققيم الو 
 

 :  (Cost Model). نموذج التكلفةأ
خسائر خمتلف  التارخيية مطروحا منها االهتالك املرتاكم عرب السنوات و املادي بتكلفته م التثبي قيَّ يُ 
 .املسسلة القيمة

                                                 
 .526ص خالد جمال الجعرات، مرجع سبق ذكره،  1

2
 www.iasplus.com/ IAS16, property, Plant and equipment. 
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  (Revaluation Model):. نموذج إعادة التقييمب
بالقيمة املعاد تقديرها أي قيمته العادلة بتاريخ إعادة التقييم، بشرط أن تكون هذه  املادي تثبي الم قيَّ يُ 
مع األخذ بعني االعتبار  ،القيمة العادلة بإحدى الطرق التاليةيتم حتديد س مبوثوقية، حيث لقيال قابلةالقيمة 

 طبيعة التثبي  ووجود أو عدم وجود سوق نشطة له:

، أو على أساس بالقيم السائدة يف هاته السوق يف ظل وجود سوق نشطة هلا األراضي واملباينم يَّ تُق •
 تقدير من طرف خبري عقاري.

 نظرا خلاصيتهاذه املعدات نشطة هل وإن مل تكن هناك سوق ،معدات اإلنتاج بالقيمة السوقيةم قيَّ تُ  •
 أي قيمة التثبي  اجلديد ،هلا قيمة االستبدالميكن حتديد قيمتها العادلة من خالل قياس  وندرهتا، 

هذه القيمة حتسب االهتالكات وتستخرج القيمة  أساس وعلى ،الذي ميكن استبدال به نظريه القدمي
 1.مث يعاجل الفرق بني القيمتني ،نظريةال احملاسبية الصافية

 

 هي: إىل جمموعة من القواعد،  إعادة التقييم منوذجخيضع 

  ؛بانتظامتقدير الأن تتم عمليات إعادة جيب  -

معني ينتمي  تثبي عندما يتم إعادة تقدير  للتثبيتات املاديةأن تتم إعادة تقدير الفئة الكاملة جيب  -
 ؛الفئة إىل هذه 

أن يتم اهتالك التثبيتات اليت مت  إعادة تقديرها بذات الطريقة املستخدمة مبوجب منوذج جيب  -
 التكلفة. 

 

 . معالجة فرق إعادة التقييم: 2.1.0
 إعادة التقييم األولية: . أ

فرق إعادة  115سسل كعنصر من عناصر األموال اخلاصة يف احلساب "إذا كان الفرق إجيايب يُ 
 فيخفضها. التقييم"، وإذا كان سليب يعترب خسارة ويسسل يف حسابات التسيري ويؤثر سلبا على النتيسة 

 . إعادة التقييم الالحقة: ب
عادة إل السلبية نتيسةال هذه األخرية غطيتُ ، ية سلبية والثانية موجبةإذا كان  إعادة التقييم األول -

ويعرتف به يف جدول حسابات النتائج ويؤثر على   كدخل عترب  والفائض املوجب يُ  ،األوىلالتقييم 
 النتيسة فريفع فيها.

                                                 
.property, Plant and equipment com/ IAS16.worldgaapinfo.www 

1
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الفائض املوجب للعملية يم األولية موجبة والثانية سلبية، تُغطى هذه األخرية بإذا كان  إعادة التقي -
 كخسارة ويؤثر سلبا على النتيسة.  املتبقي سليبالالفائض يسسل وإذا مل يكن بالكايف  األوىل 

 

 المادية: . اهتالك التثبيتات1.0
له مفهوم  وحماسبيا فإن االهتالك يف املؤسسة أحد أهم مفردات القوائم املالية، املادية ميثل اهتالك التثبيتات

 صيل على النحو التايل: من التفسنتناوهلا ببعض وحمددات وطرق 

 
 . االهتالك: 1.1.0

ل خمصص االهتالك مع سس  يُ و  ،نتيسة استعماله تثبي املنافع االقتصادية املرتبطة بال نفاذيعكس االهتالك است
  -غري نقدي -مصروف حماسيب )دفرتي(  ميثل حيث أنه، 1احملاسبية للتثبي األعباء إال إذا تقرر إدخاهلا يف القيمة 

  ه سداد مبالغ نقدية يف الفرتة احملاسبية اليت مت االستفادة فيها خبدمات التثبي .نال يرتتب ع
جيب متييزه عن خسارة  ، حيثيسمح االهتالك هبذا املعىن بتسسيل التقادم العادي للتثبي  بسبب استخدامه

ناتج عن تقادم استثنائي أو تفاوت تكنولوجي  ،ما تثبي  املنافع املتوقعة لالقيمة اليت تعكس كل اخنفاض آخر يف
 2غري متوقع.

 

تطبيق مبدأ املقابلة، مبعىن مقابلة إيرادات هو اهتالك التثبيتات تسسيل إن من أهم أهداف احملاسبة عند 
وحلساب وتسسيل ، 3ذه اإليراداتالفرتة احملاسبية بتكلفة السلع واخلدمات اليت حتملتها املؤسسة يف سبيل حتقيق ه

 هذا االهتالك ال بد من توفر العناصر التالية: 
 
 :المبلغ القابل لالهتالك. أ

 4.( بعد خصم القيمة املتبقيةالتثبي  الشراء )قيمة احلصول على تكلفةيتم حتديد هذا املبلغ انطالقا من 
  

 القيمة الباقية: . ب
يف هناية مدة املنفعة )مدة  تثبي املؤسسة مقابل تنازهلا عن الهي املبلغ الذي ميكن أن حتصل عليه 

  ها من هذا املبلغ.أخذا يف احلسبان تكاليف إخراجه وطرح ،استعماله(
                                                 

1
 Tazdait Ali, Maitrise du système comptable financier, 1

ere 
Edition, édition ACG, Algérie, 2009, p242.    

 . 450، ص6040، حسنة، معايير المحاسبة الدولية، الصفحات الزرقاء، الجزائر بحار 2
يدة، محمد عباس البدوي، عبد الوهاب نصر علي، مقدمة في المحاسبة المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، الجزء الثاني، دار الجامعة الجد 3

 .50ص، 6002، مصر
  .401، ص6040، ومعايير المحاسبة الدولية، الصفحات الزرقاء، الجزائربوتين محمد، المحاسبة المالية  4
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 العمر االفتراضي )مدة المنفعة، مدة االستعمال(:. ج
املنافع االقتصادية املتأتية من  من خالهلاتستفيد املؤسسة أن  ثل العمر االفرتاضي الفرتة اليت تتوقعمي
وحدات مناسبة أخرى تتوقع املؤسسة  أي، أو املنتظرة من استعماله ، أو عدد وحدات اإلنتاجالتثبي 

 ما يلي: ضي وهبذا املعىن فإننا نالحظ بشأن تقدير العمر االفرتا، التثبي احلصول عليها من هذا 
وقطعا  ،املؤسسة من طرفعلى حسم االستخدام املتوقع له  للتثبي يعتمد حتديد العمر االفرتاضي  -

 . تثبيتاتمن مؤسسة ألخرى رغم تشابه ال هذا التقديرميكن أن خيتلف 

التقدير واحلكم الشخصي املبين يف حتديد العمر االفرتاضي على املؤسسات  تعتمديف احلياة العملية  -
 املتشاهبة.  تثبيتاتالنسبة لكافة العلى اخلربة، كما أهنا غالبا ما تستخدم نفس التقدير ب

 

 عدة اعتبارات أمهها ما يلي: تثبي  ي املؤسسة عند تقدير العمر االفرتاضي للراع  من املطلوب أن تُ 

ضوء الطاقة  علىويقدر هذا االستخدام عادة  ،االستخدام املتوقع للتثبي  من جانب املؤسسة -
 ؛أو اإلنتاج املتوقعالتشغيلية 

م فيها التثبي  ستخد  الذي ينتج عن عوامل التشغيل، مثل عدد الدورات اليت يُ  املادي املتوقع التآكل -
 ؛وبرامج املؤسسة املتعلقة باإلصالح والصيانة، واحملافظة عليه

مثل تاريخ انتهاء  التثبي التقادم أو القيود القانونية أو ما يف حكمها، املفروضة على استخدام  -
 ؛عدد من السنواتستأجرة أو منع استخدامها تثبيتات املال استعمال

بنسبة خمتلفة عن  ،مبوثوقية لالهتالكالذي ميكن حتديد قيمته القابلة  لتثبي يتم اهتالك اجلزء من ا -
، مثال للتثبي اجلزء أقل من العمر املتبقي  هذا إذا كان عمرالتثبي  ككل،  طبقة علىالنسبة امل

 اهتالك السفن والطائرات.

   

بصورة جوهرية عن مه عندما ختتلف التوقعات املستقبلية الستخدا للتثبي جيب تغيري العمر االفرتاضي 
ا يف التقديرات احملاسبية، ومن مث يتم ره تغيري التقديرات اليت سبق حتديدها، ويتم معاجلة ذلك حماسبيا باعتبا
فرتات املستقبلية، دون إجراء أي تعديل على تعديل االهتالك املتعلق بالفرتة اليت حدث فيها هذا التغيري، وال

ري تقدير يوميكن إجياز أهم أسباب جلوء اإلدارة إىل تغ ،1فائتةاالهتالكات اليت سبق حتميلها خالل السنوات ال
 فيما يلي: لتثبي  العمر االفرتاضي ل

عما كان   التثبي زيادة العمر االفرتاضي نتيسة نفقات الحقة قام  هبا املؤسسة لتحسني حالة  -
 ؛عليه

                                                 
 .51محمد عباس بدوي، مرجع سبق ذكره، ص 1



 الفصل الثاين: معايري احملاسبة الدولية وتأثرياهتا على املردودية املالية
 

71 

 

بسبب التقادم التكنولوجي أو اخنفاض الطلب  ،اخنفاض العمر االفرتاضي للتثبي  عما كان مقدرا -
 ؛على ما ينتسه من سلع وخدمات

إعادة تقدير هذا العمر حسب إجراءات وافرتاضات  بضرورةاقتناع مراقب حسابات املؤسسة  -
 جديدة. 

 

 . طريقة االهتالك: 1.1.0
 أتية منخالهلا الفوائد االقتصادية املتاملؤسسة جيب أن تعكس طريقة االهتالك الوترية احلقيقية اليت تستهلك 

 2، والطرق املستعملة هي ثالثة:1التثبي 
  ) االهتالك اخلطي )الثاب(Straight line Method)؛ 

 االهتالك املتناقص(Diminishing Balance Method) ؛ 

 على أساس الوحدات االهتالك(Units of production Method) . 

 

 . االهتالك الثابت:أ
أي أن معدل االهتالك يكون  ،حسب هذه الطريقة فإن أقساط االهتالك السنوية تكون كلها متساوية

 ثابتا.
 . االهتالك المتناقص: ب

أقساط  معناه أن ،للتثبي تؤدي هذه الطريقة إىل حتمل تكاليف متناقصة على مدى العمر االفرتاضي 
 الك للسنوات األوىل تكون مرتفعة، حيث حيسب كما يلي:االهت
 
 

 وتعطى املعامالت كما يلي: 

 معامالت االهتالك حسب السنوات : )1.0 (الجدول

 المعامل مدة االستعمال
 سنوات 1و 5
 سنوات 2و 3
 سنوات 2من   <

4,3 
6 
6,3 

 

                                                 
1
 Tazdait Ali, op-cit, p243. 

2
 www.iasplus.com/ IAS16. 

 

 المعامل× معدل االهتالك المتناقص = معدل االهتالك الثابت 
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 . االهتالك على أساس الوحدات: ج
 حيث، املتوقع للتثبي  ستخداملال وفقاحساب وحتميل التكاليف  وجوبتقوم هذه الطريقة على منطق 

ج استخدام ، وحيتا تثبي اإلنتاج املتحصل عليه من البني املؤسسة أن تربط بني أعباء اإلهتالك و على جيب 
 ما يلي:  مراعاةهذه الطريقة إىل 

 التثبي  املادي؛إمجايل اإلنتاج املتوقع من  ديدأن تكون اإلدارة قادرة على حتجيب  -

 ؛بدقة وبنفس وحدات قياس اإلنتاج املتوقع للتثبي أن يتم قياس اإلنتاج الفعلي جيب  -

  لتثبي ؛أن يتم حساب اهتالك الفرتة  حسب اإلنتاج الفعلي لحيب  -

قياس اإلنتاج املتوقع من السيارة  مثل: التثبي ، مع طبيعةوحدة قياس اإلنتاج املتوقع  تناسبتأن حيب  -
 ر البرتول بعدد الرباميل، وهكذا.اإلنتاج املتوقع من بئ قياسبعدد الكيلومرتات اليت ستقطعها، و 

 

مبعىن أن إدارة  ،هو قرار إداري يف املقام األول من املتفق عليه حماسبيا أن اختيار طريقة االهتالك مالحظة:
 .لطبيعة النشاط وأهدافه املالءمةاملؤسسة هي املسؤولة عن اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية 

 
ترتكز على عوامل اقتصادية،  ة الدولية والنظام احملاسيب املايل على أن مدد وطرق اإلهتالكتنص معايري احملاسب

حيث و يف حالة حدوث تغري جوهري يف الوترية املتوقعة ويعاد النظر فيها على األقل مرة واحدة كل سنة، 
وهذا ما مل يكن  الستهالك املنافع االقتصادية للتثبي ، يتم تغيري طريقة االهتالك لتعكس التحول احلاصل،

حيث كان  مدد وطرق االهتالك تتأثر باعتبارات  "PCN"طين الو احملاسيب موجودا سابقا حسب املخطط 
 .1أي هي غري مفروضة  ،خطط على أي إجراءات خبصوص مراجعتهاجبائية وال ينص هذا امل

 
هو تغيري يف التقديرات احملاسبية واليت تكون آثاره واجبة التسسيل  إن التغيري يف مدة أو طريقة االهتالك

، وسنحاول فيما يلي إيضاح كيفية حدوث هذا االثر 2والقياس يف حسابات النتائج للفرتة اليت حدث فيها التغيري
 من خالل املثالني التاليني:

 
 
 
 
 

                                                 
، 6008، العدد السادس ،في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا (IAS/IFRS)متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد كتوش عاشور،   1
  .682ص

2
 Tazdait Ali, op-cit, P246. 
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 : التغيير في العمر االفتراضي ) مدة االستعمال(: 1مثال
كان  املدة املقدرة الستهالك املنافع   ،دج 1.111.111/ ن مببلغ 1/1مؤسسة آلة صناعية يف اشرتت 
وبسبب التقادم التكنولوجي  3سنوات، ويف السنة ن+ 11بانتظام )اهتالك خطي(  هلذا التثبي  االقتصادية

االفرتاضي  اآللة أعيد تقدير عمروعمال بالقواعد اليت تنص عليها معايري احملاسبة الدولية والنظام احملاسيب املايل، 
 سنوات. 3املتبقي بـ 
 

واجلدول التايل  ،اجلديد املقدر لهوعليه ستقوم املؤسسة بتوزيع القيمة املتبقية للتثبي  على العمر االفرتاضي 
  .يعطينا صورة أوضح عن هذا التحول من خالل مقارنة بني اإلهتالك قبل وبعد إعادة تقدير العمر اإلنتاجي لآللة

 
 جدول االهتالك :(2.1الجدول )

  االهتالك العادي
 

 االهتالك المعدل

قسط  السنوات
 االهتالك

االهتالك 
 المتراكم

القيم 
 القيم المحاسبية االهتالك المتراكم قسط االهتالك المحاسبية

 ن
 1ن+
 2ن+

 3ن+
 4ن+
 5ن+
 6ن+
 7ن+
 8ن+
 9ن+

111111 
111111 
111111 
111111 
111111 
111111 
111111 
111111 
111111 
111111 

111111 
211111 
311111 
411111 
511111 
611111 
711111 
811111 
911111 
1111111 

911111 
811111 
711111 
611111 
511111 
411111 
311111 
211111 
111111 

11 

111111 
111111 
111111 
111111 
211111 
211111 
211111 
 

111111 
211111 
311111 
411111 
611111 
811111 
1111111 

911111 
811111 
711111 
611111 
411111 
211111 

11 

  .من إعداد الطالب المصدر: 
 

تثبي ، وهذا يف سنة تغيري العمر االفرتاضي لل قسط االهتالك سسل ارتفاعا من خالل اجلدول نالحظ أن 
 نتيسةحيث سيؤثر ذلك سلبا على  املؤسسة تكاليف إضافية مقارنة مبا كان معمول به سابقا، وبالتايل ستتحمل

 فيخفض فيها. السنة
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 : التغيير في طريقة االهتالك: 1مثال 

سنوات  11دج، وقدر عمرها اإلنتاجي ب  1.111.111/ ن آلة صناعية بـ 1/1اشرتت مؤسسة يف 
الك املنافع رأت اإلدارة أن طريقة االهتالك هذه ال تتماشى ووترية استه 2هتتلك بطريقة القسط الثاب ، ويف ن+

 فكان ال بد من إعادة النظر فيها، وقد قررت استخدام طريقة االهتالك املتناقص.  ،االقتصادية

 

 جدول االهتالك :(9.1)الجدول

 االهتالك العادي

 

 االهتالك المعدل
 ق.م.ص إ.متراكم ق.إ ق.م.ص إ.متراكم ق.إ السنوات
 911111 111111 111111 911111 111111 111111 ن
 811111 211111 111111 811111 211111 111111 1ن+
 711111 311111 111111 711111 311111 111111 2ن+
1 611111 411111 111111 3ن+

175111
 

475111 525111 
 393751 616251 131251 511111 511111 111111 4ن+
 295312,5 714687,5 89437,5 411111 611111 111111 5ن+
 221484,37 778515363 73828313 311111 711111 111111 6ن+
 166113,27 833886,73 55371,1 211111 811111 111111 7ن+
 83156,64 916943,36 83156363 111111 911111 111111 8ن+
 1 1111111 83156,64 11 1111111 111111 9ن+
 

 %   25=  235% × 15معدل االهتالك املتناقص =  1

 دج175555= %25× 755555قسط االهتالك اجلديد =   
 

 ، حيثطريقةالتغيري  اليت مت فيها سنةقسط االهتالك سسل ارتفاعا يف ال دول نالحظ أناجلمن خالل 
طريقة  أكرب حسب طريقة االهتالك املتناقص من تلك املسسلة وفقتكاليف  حتمل  املؤسسة يف هذه السنة

 فيخفض فيها.  السنة سلبا على نتيسة سيؤثر هذابالتايل القسط الثاب ، و 
 

فإنه ملن الصعب عقد مقارنة بني أعباء  ،بطريقة االهتالك على أساس وحدات اإلنتاجيتعلق أما فيما 
، والسبب هو الطرق هملعرفة نوع وحسم األثر الناتج عن االنتقال بني هات االهتالك هلذه الطريقة مع الطرق األخرى

اإلنتاج ال تتأثر بعامل الزمن باملرة، وإمنا تتأثر مبستوى الوحدات الفعلية املنتسة خالل الفرتة أن طريقة وحدات 
 . عديدة أخرىمما جيعلها مرتبطة بعوامل  ،احملاسبية
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 :على المردودية المالية "IAS16". أثر المعيار 2.0
 : مها على املردودية املالية للمؤسسة من خالل عنصرين "IAS16"ميكن أن يظهر أثر املعيار احملاسيب 

 التثبيتات املادية؛إعادة تقييم  -

  االهتالكات. -

 

 . إعادة التقييم: 1.2.0

الوطين إال بعد أن رخص القانون هبا انطالقا من احملاسيب درج يف إثراءات املخطط إن إعادة التقييم مل تُ 
طبق بصفة واحدة على كل املؤسسات وال كلما صدرت مراسيم يف ذلك، تُ اعتماده معامالت إعادة تقييم قانونية،  

 تستند إىل سوق األصل أو واقع استعماله يف املؤسسة وما يرجى منه من عوائد يف املستقبل، كما أن هذا املخطط 
القيمة حمدودا، يقتضي باعتماد املؤسسة على مبدأ التكلفة التارخيية ضمن مرجعية جتعل اللسوء إىل حتديد خسائر 

وهذا عكس ما جاءت به معايري احملاسبة الدولية  ،1وعادة ما ال يتم تقدير اخلسائر اليت متس األصول الثابتة
دوريا، شرط أن تستمر يف هذه  تثبيتاهتا املاديةسمح للمؤسسة باختيار إعادة تقييم والنظام احملاسيب املايل، حيث يُ 

ميكن أن يؤثر فرق إعادة التقييم سلبا أو إجيابا على النتيسة و  "IAS16"املعيار بتطبيق  ، إذنالعملية إذا اختارهتا
)يف األموال اخلاصة أو  صة هبذا الفرق وكيفية االعرتاف هباوهذا حسب املعاجلات اخلا ،األموال اخلاصة للمؤسسة

 ويتسبب يف تغريها وتذبذهبا. يؤثر مباشرة على املردودية املالية سحسابات التسيري( واليت سبق ذكرها، وبالتايل 

 
 . االهتالكات: 1.2.0

سبق وأن ذكرنا أن املخطط احملاسيب الوطين ال ينص على أي إجراءات فيما خيص مراجعة مدد وطرق 
وعليه فإن املؤسسة جمربة على  ،"16IAS"االهتالك، وهذا عكس ما جاءت به معايري احملاسبة الدولية يف املعيار 

استهالك  تريةو مع إعادة النظر يف هذه العناصر دوريا وتعديلها كلما رأت بأن مدة أو طريقة االهتالك ال تتماشى 
 .تثبي املنافع االقتصادية لل

  
املباشر على ثر له األيكون وفق ما نص  عليه املعايري الدولية ، فإن تغيري مدة االهتالك 1وكما رأينا يف املثال

املردودية املالية للمؤسسة، وهذا حمتمل احلدوث خاصة إذا تعلق األمر بالتسهيزات الصناعية بالتايل على  النتيسة و
نظرا للتقدم التكنولوجي املستمر والسريع الذي جيعل التسهيزات تفقد قيمتها (، )آالت، معدات إلكرتونية...

 وهتتلك تكنولوجيا قبل أن هتتلك ماديا.  
 

                                                 
يل قاسم سفيان، النظام المحاسبي المالي وترشيد عملية اتخاذ القرار في سياق العولمة وتطور األسواق المالية، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نبلبن  1

 .610، ص6040العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، درجة دكتوراه دولة في 
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وبتطبيق  ،أما فيما يتعلق بطريقة االهتالك فإن معظم املؤسسات اجلزائرية تستعمل طريقة االهتالك اخلطي
كون جمربة على إعادة النظر فيها إن مل تكن متثل االستهالك احلقيقي للمنافع االقتصادية ت "IAS16"عيار امل

حدى الطرق إما باالهتالك املتناقص أو إلحيث قد جتدها غري مالئمة وتضطر إىل االنتقال املتعلقة بالتثبي ، 
، 2يف املثال رأيناهاملردودية املالية كما على يؤثر على النتيسة وبالتايل قد االهتالك على أساس الوحدات، وهذا ما 

حسمه باختالف التثبيتات املادية  ، حيث قد خيتلف نوع األثر)إجيايب، سليب( وأقساط االهتالكات غريبسبب ت
 .وخصائص نشاط املؤسسة

   
  :(Intangible Assets)التثبيتات غير الملموسة  "IAS38"المعيار  .1

سواء   ،تتمثل فقط يف مواردها امللموسة واليت تتميز بوجود كيان مادي هلا ؤسسةال ميكن القول بأن حقوق امل
يان رمزيا كاآلالت والسيارات واملباين وحنو ذلك، أو كان الك  املادية،التثبيتات مثل  ،كان هذا الكيان حقيقيا
مثل األصول املالية كالنقود واألسهم والسندات  ،من ممتلكات ؤسسةللم اه وثيقة ميِّنعيتمثل فيما ميكن أن تُ 

ادي ومع غري ملموسة ليس هلا أي وجود م أصولتتمثل يف  ؤسسةوإمنا ميكن أن تكون بعض ممتلكات امل، وغريها
ولقد  ،وما ميكن أن يدفع مقابلها كأموال عند ظروف معينة ؤسسةحبكم أمهيتها للم ،ذلك ال ميكن إنكار وجودها

  1حيث يدور حول احملاور الرئيسية التالية: ،للتعريف باألصول غري امللموسة "IAS38"عيار املجاء 
 

 .المحاور الرئيسية للمعيار:0.0
حيث يتطلب املعيار  ،وكيفية االعرتاف هبا وقياسها املعاملة احملاسبية املتعلقة بالتثبيتات غري امللموسة حتديد •      

د أيضا كيفية قياس القيمة د  غري امللموس إذا توفرت جمموعة من الشروط، وحيُ  تثبي بال ؤسسةأن تعرتف امل
 .هلذه التثبيتاتالدفرتية 

 غري امللموسة. تثبيتاتلحتديد متطلبات اإلفصاح عن ا •      
 

 غري امللموسة مثل:  تثبيتاتوينطبق املعيار على كل ال
 ؛برامج الكمبيوتر -

 ؛براءات االخرتاع -

 ؛حقوق الطبع -

 ؛قوائم العمالء -

 ؛حقوق خدمة الرهن العقاري -

                                                 
1
 .221، ص4002، إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان األردن، 4002خالد جمال الجعرات، معايير التقارير المالية الدولية   
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 ؛الرخص -

 ؛حصص االسترياد -

 ؛حقوق التأليف -

  ؛عالقات العمالء واملوردين -

كأصول ماركات، قوائم العمالء شهرة احملل ال ميكن االعرتاف هبا   داخليا منتعلق بالعناصر املولدة وفيما ي
 IAS38".1"غري ملموسة حسب 

 

 التثبي  أو األصل غري امللموس كما يلي:  "IAS38"ف املعيار عرِّ ويُ 

هو أصل قابل للتحديد، غري نقدي وبدون جوهر مادي، وميكن حتديده وفصله عن باقي عناصر الذمة املالية 
، بغض 2للمؤسسة، حبيث ميكن بيعه، حتويله، ترخيصه، تأجريه، مبادلته، ويظهر نتيسة حلقوق تعاقدية أو قانونية

، أو عن أي حقوق والتزامات النظر عن إمكانية أن تكون هذه احلقوق قابلة للتحويل أو منفصلة عن املؤسسة
 طرق التالية: تتحصل املؤسسة على التثبي  غري امللموس بإحدى الأخرى، حيث قد 

 ؛الشراء املنفصل -

 ؛االقتناء كسزء من اندماج األعمال -

 ؛االقتناء مبوجب منحة حكومية -

 ؛أخرىتثبيتات االقتناء باملبادلة مع  -

 البناء الذايت )التوليد الداخلي(. -

 

 القياس والتقييم للتثبيتات )األصول( غير الملموسة: ،االعتراف. 0.0
 

 : ةغير الملموس . االعتراف بالتثبيتات1.1.0
 من املؤسسة أن تعرتف بالتثبي  غري امللموس إذا وافق جمموعة من الشروط هي:  "IAS38"عيار امليتطلب 

 ؛أن يكون هناك احتمال تدفق منافع اقتصادية إىل املؤسسة من هذا التثبي  مستقبال -

                                                 
1
Amar kadouri, Ahmed mimiche, cours de la comptabilité financière selon les normes, IAS IFRS et le SCF, 

ENAG edition, Alger, 2009, p152.  
2
 El Besseghi Mourad, formation normes IAS IFRS, Immobilisations incorporelles, Algérie, 2008, p6. 
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والتحكم يعين قدرة املؤسسة على احلصول على املنافع  ،أن تكون املؤسسة متحكمة يف التثبي  اقتصاديا -
االقتصادية املتدفقة من هذا التثبي ، وقد يكون هذا التحكم بقوة القانون كما قد يكون من طرف 

   1؛املؤسسة من خالل االحتفاظ بأسرار العمل

  ؛قياس تكلفته بشكل موثوق أن يكون من املمكن -

 

فإن املعيار  ،كان التثبي  غري امللموس ال يطابق التعريف السابق الذكر ومل تنطبق عليه شروط االعرتاف  إذا
"IAS38" .2ينص على وجوب االعرتاف به كنفقات تتحملها املؤسسة عند وقوعها 

 

 غير الملموسة:  . تقييم التثبيتات1.1.0
 : يف مثلتتكلفتها حيث تتسسل وتقاس التثبيتات غري امللموسة مبدئيا مبقدار 

املدفوعة غري املسرتجعة، وبعض  والرسومالضرائب ، تثبي واملصاريف املتعلقة بتحضري السعر الشراء  -
   3املصاريف املباشرة األخرى، وهذا بعد طرح خمتلف احلسومات والتخفيضات.

 
 . التقييم الالحق بعد االعتراف المبدئي: 1.1.0

يتطلب قياس األصول غري امللموسة  "IAS38"فإن املعيار  "IAS16"كما هو احلال يف املعيار احملاسيب 
شاهبان متاما ملا ومها م ،منوذج التكلفة، ومنوذج إعادة التقييم، بعد االعرتاف املبدئي باستخدام أحد النموذجني

عاجلة فرق إعادة بالنسبة مل األمر وكذلك ،وخيضعان لنفس القواعد واملبادئ "IAS16"سبق ذكره يف املعيار 
 التقييم فإهنا تتم وفقا ملا ذكرناه سابقا. 

 
 اهتالك التثبيتات غير الملموسة:. 1.1

 نوعني من التثبيتات غري امللموسة:يف هذا اجملال منيز 
على مدى هذا  تثبيتات غري ملموسة ذات عمر إنتاجي حمدد، حيث يتم تسسيل خمصصات اهتالكها -

 ؛العمر
إجراء ب ملزمة املؤسسة كونحيث ت ،غري حمدد ال ختضع لالهتالك إنتاجي تثبيتات غري ملموسة ذات عمر -

 مبقارنة قيمتها القابلة لالسرتداد مع قيمتها احملاسبية.  ، وذلكاختبار اخنفاض القيمة هلا سنويا
 

                                                 
1
 Abbas Ali Mirza and others, op-cit, P288.  

2
 .222خالد جمال الجعرات، مرجع سبق ذكره، ص   

3
 www.IFRS.org/IAS38, intangible Assets.  
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 . االعتراف بمصاريف البحث والتطوير: 2.0

 ار على وجوب التمييز بني مصاريف البحث والتطوير من خالل التمييز بني املرحلتني: ينص هذا املعي

 
 البحث: .0.4.0

 طبق من أجل احلصول على معارف علمية وتقنية جديدة وفهمها.تاستقصاء خمطط عملية هي  
 

  التطوير: .0.4.0
وتصميم إنتاج، أو خدمات أو برامج جديدة أو حمسنة، قبل بدء  هو استعمال نتائج البحث لتخطيط

 إنتاجها التساري الستعماهلا.
 

 مصاريف البحث: .1.4.0
وكذلك مصاريف التكوين والتدريب وتكاليف  ،ال يعرتف هبا كتثبي  )أصل( غري ملموس مهما كان نوعها 

  .سسل كأعباء تظهر يف جدول حسابات النتائجتُ حيث  1،ما قبل التشغيل والتأسيس وتكاليف اإلعالن واإلشهار
 

  2 مصاريف التطوير: .4.4.0
 إذا وافق  الشروط التالية:  غري ملموسعرتف هبا كتثبي  يُ 

منافع اقتصادية  يف املستقبل، أي امكانية حتقيق فنيةجدوى أن تكون هذه املصاريف متعلقة بعمليات هلا  -
 للمؤسسة؛

أو  اواستعماهل العمليات املتعلقة هبذه املصاريف،إلكمال  الفنية واملالية، ، القدرةأن تكون للمؤسسة النية -
 ؛ا بعد ذلكبيعه

 ؛للحصول على منافع اقتصادية العمليات هطاقة جتارية أين ميكن استعمال هذ للمؤسسةأن تكون  -

 مبوثوقية.  هذه العملياتعلى أن تكون املؤسسة قادرة على قياس نفقات التطوير  -

 
حتقق كل الشروط السابقة الذكر، أما بالنسبة ملصاريف  عرتف هبذه املصاريف كتثبيتات ابتداءا من تاريخيُ 

 3التطوير املسسلة واملتحملة كتكاليف قبل هذا التاريخ، فال ميكن تثبيتها بأي حال من األموال.
                                                 

1
 Amar kadouri, Ahmed mimiche, cours de la comptabilité financière selon les normes, IA/IFRS et le SCF, 

ENAG edition, Alger, 2009, p152. 
 .5، جامعة الجزائر6040قيق، تخصص محاسبة وتد ،محمد وندلوس، معايير المحاسبة الدولية، دروس سنة أولى ماجستير 2

3 Système comptable et financier, Actifs incorporelles, Institut spécialisé en gestion et finances, INTEC, Paris, 

2008, p12. 
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 ،وتكوين التثبي  غري امللموس ملشروع بناءومرحلة التطوير مل تستطع املؤسسة التفريق بني مرحلة البحث  نوإ
وكذلك األمر فيما يتعلق اريف حبث ويتم حتملها عند وقوعها، املشروع على أهنا كلها مصهذا فيتم معاملة نفقات 

حيث جيب االعرتاف هبا كمصاريف هنائية إال إذا كان من احملتمل  ،بالنفقات الالحقة على التثبي  غري امللموس
 درة التثبي  على توليد منافع اقتصادية وإضافية وميكن قياسها.  أن تزيد هذه النفقات يف ق

 

 المردودية المالية:  على "IAS38". أثر المعيار 1.0
حيث ، من خالل االعرتاف مبصاريف البحث والتطوير واملصاريف األخرى "IAS38" يظهر أثر املعيار

 .للشروط السابقة الذكر اجيب على املؤسسة أن متيز بينها وفق
 
تعترب تكاليف البحث مهما كان نوعها، واملصاريف األخرى  املتعلقة بالتكوين والتدريب وتكاليف ما قبل  

التشغيل والتأسيس وتكاليف اإلعالن واإلشهار كأعباء تتحملها املؤسسة هنائيا، "وهذا عكس ما كان معمول به  
سنوات،  5تسسل ضمن االستثمارات ويتم إطفاءها يف أجل أقصاه حيث كان  الوطين، احملاسيب يف املخطط 

     ف  سابقا على أهنا ر  حيث عُ ، 1متاما يف النظام احملاسيب املايل"واليت اختف   ،حت  اسم املصاريف اإلعدادية
رف  أو اليت صُ  ،رف  عند تكوين املؤسسة أو عند احلصول على وسائل االستغالل الدائمة"تلك النفقات اليت صُ 

رف  أو اليت صُ  ،على عمليات البحث والتنقيب والدراسات والدعاية، قصد تنميتها، تطورها، توسعها وازدهارها
"هلذا ، وعادة ما يكون  هلا تأثري واضح  على نتائج الدورة املالية احلالية ،2قبل االنطالق يف النشاط العادي"
يف اسرتجاعها حماسبيا وإعادة توزيعها بصفة متساوية للمؤسسة احلق  "PCN" أعطى املخطط احملاسيب الوطين

ألكثر من سنة، ألن هذا االسرتجاع ميكن املؤسسة من تقليل آثار حسم هذه املصاريف على نتائج الدورة املالية 
 3احلالية".
 

كاليف تتحمل كل هذه التو ابتداءا من تاريخ تبين املعيار فصاعدا فإن املؤسسة  "IAS38" وبتطبيق املعيار
هنائيا مهما كان حسمها، باإلضافة إىل ذلك ميكن  للمؤسسة أن تتحمل أعباء إضافية أخرى واملتمثلة يف 

مرحليت البحث ، وهذا إن مل تستطع الفصل بني غري امللموسمصاريف التطوير والنفقات الالحقة للتثبي  
مل توافق األعباء الالحقة الشروط السابقة، حيث تواجه كثري من املؤسسات صعوبة  يف وكذلك إذا  ،والتطوير

                                                 
 ،6008، العدد السادس ،في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا (IAS/IFRS)كتوش عاشور، متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد  1

 .628ص 
 .481،  ص6005 ،الجزائر، محمد بوتين، المحاسبة العامة للمؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية 2
 .192 ،192، ص 4004، الجزائر ،مد طرطار، تقنيات المحاسبة العامة في المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعيةحأ 3
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وهذا ما  ،غري امللموس تثبي إخضاع األعباء الالحقة لشروط الدمج يف اليف الفصل بني هاتني املرحلتني وكذلك 
دول  حسابات النتائج  يظهر أثر التحمل النهائي هلذه األعباء يف جحيث زيد من احتمال ارتفاع التكاليف، ي

وهذا االخنفاض احلاصل يف النتيسة  ،ويؤثر بصفة مباشرة على نتيسة املؤسسة فيخفض فيها بقدر ارتفاع التكاليف
 يؤدي بدوره إىل اخنفاض نسبة املردودية املالية للمؤسسة.

 
ليت مل يتم إطفائها  واأما فيما يتعلق باملصاريف اإلعدادية املسسلة مسبقا حسب املخطط احملاسيب الوطين، 

 ؤهايتم إلغا و ال توافق شروط االعرتاف هبا كتثبيتات غري ملموسة، ،كليا بتاريخ االنتقال إىل النظام احملاسيب املايل
 بالتايلو وهذا جبعله مدينا،  "الرتحيل من جديد 115"احلساب يف مقابل ، احلسابات املتعلقة بإطفائها مبا يف ذلك
وتذبذب تغري يف  ساهم، وتإىل اخنفاضها هذه املعاجلةدي ؤ ستحيث  األموال اخلاصةمباشر على أثر هناك  سيكون
  للمؤسسة. املردودية املاليةنسبة 
 

 ،وتسسيل خسائر القيمة من خالل منوذج إعادة التقييم "IAS38"كما ميكن أن يظهر أيضا أثر املعيار
سواء ملموسة  تثبيتاتلاعادة تقييم إلالوطين على أي إجراءات احملاسيب ألنه وكما ذكرناه سابقا مل ينص املخطط 

وبالتايل وبتطبيق هذا املعيار ميكن أن تتأثر نتيسة املؤسسة وأمواهلا اخلاصة سواء باالرتفاع أو  ،أو غري ملموسة
اليت ذكرناها واليت تتم بنفس الطريقة  ،وخسائر القيمة االخنفاض من خالل املعاجلات املتعلقة بفرق إعادة التقييم

 .ثار السابقةآلوهذا ما جيعل املردودية املالية تتغري هي األخرى وفقا ل ،"IAS16"سابقا يف املعيار
 

 (impairment of Assets)  االنخفاض في قيمة األصول "IAS36": المعيار نيالمطلب الثا
ذا املبدأ هب مر العملاملالية، وقد است يعترب مبدأ التكلفة  التارخيية من املبادئ اهلامة يف عملية إعداد القوائم

بشكل واسع، إال أن اعتماد املؤسسات يف الوق  احلاضر على أصول ملموسة وغري ملموسة لفرتة زمنية طويلة و 
قيمتها السوقة عن القيمة املسسلة دفرتيا، قد أثار انتقادات كثرية ملبدأ التكلفة ل مستمر جوهري تتصف بتغري

وذلك لتعزيز مفهوم أو خاصية املالءمة للمعلومات  ،ورة إظهار األصول بقيمتها العادلةالتارخيية وعزز من ضر 
 احملاسبية. 
 

، يساعد هلذه العناصر إن إظهار األصول يف امليزانية بقيمتها احلقيقية واالعرتاف خبسارة االخنفاض أو التدين
خالل فرتة معينة بشكل موثوق  ؤسسةاملايل للماملركز حقيقة املستفيدين من املعلومات احملاسبية يف فهم ومعرفة 

           ،باالخنفاض يف قيمة األصول املتعلق "IAS36"وهذا ما أدى إىل ظهور املعيارومالئم ومبا ميثل الواقع، 
 يدور حول احملاور التالية: حيث 
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 . المحاور الرئيسية للمعيار:0
 ظاهرة ومقيدة  ،ملموسة كان  أو غري ملموسة تثبيتاهتا،لضمان بأن  ةوصف اإلجراءات اليت تطبقها املؤسس •

حيث إذا كان  قيمتها الدفرتية تزيد  ،(Recoverable Amount)مبا ال يزيد عن قيمتها القابلية لالسرتداد 
عن قيمتها القابلة لالسرتداد من خالل البيع أو االستعمال، يوصف األصل أو التثبي  بأنه خاسر للقيمة، 

     1؛املعيار االعرتاف هبذه اخلسائرويشرتط 
  2؛امللموسة وغري امللموسة للتثبيتاتالقيمة  واختبارات خسائرحتديد مؤشرات  •

  ؛وكيفية قياسها تثبيتاتكيفية االعرتاف خبسائر االخنفاض يف قيمة ال  حتديد •
  ؛عكس خسارة االخنفاض يف القيمة فيها احلاالت اليت ميكن• 
  ؛املتعلقة بقياس االخنفاض التعريف بالقيم •
 .  املتعلقة باالخنفاضحتديد متطلبات اإلفصاح  •

 
 :"IAS36" . مجال تطبيق المعيار1

 وهي:  تثبيتاتينطبق املعيار على مجيع ال     
  ؛املباين األراضي و -
  ؛املعدات اآلالت و -
  ؛املمتلكات املستثمرة املقدرة بالتكلفة -
  ؛غري امللموسة تثبيتاتال -
 ؛الشهرة -
  ؛االستثمارات يف الشركات الزميلة أو التابعة أو العقود املشرتكة -
 ."IAS 38"و "IAS 16"تقديرها مبوجب املعيارين األصول اليت تظهر بقيمة معاد -
 
  3ويستثين هذا املعيار األصول اليت مت  معاجلتها يف معايري أخرى وهي:     
  ؛"IAS2" زوناتاملخ -
 ؛"IAS11" عقود  البناءاألصول املتولدة عن  -
 ؛"IAS12" األصول الضريبية املؤجلة -
 ؛"IAS19" األصول املتولدة عن منافع املستخدمني -

                                                 
1
 IAS36 Impairment of Assets, HM Treasury, Financial reporting Advisory Board Paper, United Kingdom, 

February 2007, P01. 
2
 The basics of IAS36, Ernest and Yong, United Kingdom, 2010, P01. 

3
 IAS36 Dépréciation d’Actifs, Accounting and Financial Consulting El Djazair, Algérie, 2008, P05. 
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 ؛"IAS39"األصول املالية اليت تدخل ضمن نطاق املعيار -
 ؛"IAS40" االستثمارات العقارية املقيمة بالقيمة العادلة -
 ؛"IAS41" واملقيمة بالقيمة العادلةاألصول البيولوجية املتعلقة بالنشاطات الزراعية  -
  ؛"IFRS4"األصول غري امللموسة املتولدة باحلقوق النامجة عن عقود التأمني حسب املعيار -
  ."IFRS5"األصول احملتفظ هبا للبيع -
 
 التعريفات الواردة في المعيار:. 1

 :  (Carrying Amount) . القيمة المسجلة بالدفاتر المحاسبية1.1

 يف امليزانية بعد طرح االهتالكات املرتاكمة وأي خسائر يف القيمة. تثبي اليت يظهر هبا الهي القيمة 

 
  (Fair Value):. القيمة العادلة1.1

مطروحا منها  ،يف اتفاق جتاري بني أطراف مطلعة وراغبة تثبي هي القيمة اليت ميكن احلصول عليها من بيع 
 .هذا التثبي تكاليف بيع 

 

 (Value in use): (قيد االستعمال) المنفعية. القيمة 1.1

مضافا إليها  تثبي ،هي القيمة احلالية احملينة للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من االستخدام املستمر لل
 1.ذا التثبي القيمة املتبقية هل

 (Recoverable Amount): . القيمة القابلة لالسترداد2.1
 2.للتثبي هي القيمة األعلى أو األكرب بني القيمة العادلة والقيمة املنفعية 

   (Impairment loss): . خسارة انخفاض القيمة1.1
 .القابلة لالسرتداد قيمته عن تثبي هي القيمة اليت تزيد هبا القيمة الدفرتية لل     

  (Cash generating unit): . وحدة توليد النقد2.1
تدفقات نقدية  منفصلة ومستقلة عن التدفقات النقدية  اليت تولد تثبيتاتجمموعة مميزة من الهي أصغر 
  3.تثبيتاتأخرى أو جمموعات  تثبيتاتاملولدة من طرف 

 

                                                 
1
 Hubert Tondeur, Dépréciation des immobilisations, formation IFRS, CNAM-Sonatrach, Algérie, 2006, p07. 

2
 Hubert Tondeur, Jean Luc Peyret, suivi et modification des plans d’amortissement selon les normes IAS IFRS, 

Revue Française de comptabilité, Décembre 2003, P22. 
3
 Brian & Laura Friedrich, IAS36, CGA Canada, 2009, P02. 
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 التثبيتات المعنية

  :"IAS36" في المعيار المحاسبي الدولي ة. الخطوات المتبع2

بقيمة ال  تثبيتاهتاميكن  تلخيص اإلجراءات اليت جيب أن تطبقها املؤسسة للتأكد من أنه قدم مت تسسيل 
 : ، كما يليتتساوز قيمتها القابلة لالسرتجاع

  ؛واخلارجية الداخلية من خالل املؤشرات اخنفاض قيمتهااملشتبه ب تثبيتاتأو جمموعة ال تثبي حتديد ال -
  ؛أو قيمة املنفعة( ،)القيمة العادلة منقوص منها مصاريف البيعللتثبي  قياس القيمة القابلة لالسرتداد  -
 تسسيل القيمة اجلديدة لألصل مع تعديل نتيسة السنة املالية.   -

 

 :والشكل التايل يعطينا صورة أوضح عن سري عملية اختبار اخنفاض القيمة للتثبيتات
 

  "IAS36" المعيار الخطوات المتبعة في (: تسلسل1.1الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .410، ص بحار حسنة، معايير المحاسبة الدولية، الصفحات الزرقاء، الجزائر: المصدر
 
 

2 

 تالمؤشرا
 نعم

3 
 حساب القيمة القابلة لالسترجاع 1

 ال

وي
لسن
ر ا
ختبا

اال
 

4 
 اختبار خسارة

 القيمة

 التسجيل المحاسبي لخسارة القيمة 5

 المحاسبية في الميزانيةالقيمة 

معلومات حول القيمة 
 تثبيتالمحاسبية لل
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 ومؤشرات االنخفاض:  تثبيت. تحديد ال1.2
ما إذا كان هناك أي مؤشر على اخنفاض مادي مهم نسبيا  اختباريف تاريخ كل ميزانية جيب على املؤسسة 

 تثبي تقدير املبلغ القابل لالسرتداد لل جيب عليها دالة على ذلك مؤشرات تإذا وجدحيث ، اتثبيتاهتيف قيمة 
 االخنفاض. ب املعين

غري امللموسة ذات العمر غري  تثبيتاتال و ،غري املتاحة لالستعمال بعدو غري امللموسة  تثبيتاتلفيما يتعلق با
بغض النظر عن وجود  و، وكذلك األمر بالنسبة للشهرة احملصل عليها من خالل عملية اندماج األعمال ،احملدد

 وذلك ،هلذه العناصر تقوم سنويا  باختبار تدين القيمةمؤشرات اخنفاض أو عدم وجودها، جيب على املؤسسة أن 
، 1االختبار يف أي وق  من السنة هذا ميكن أن يكون حيث  ،القابلة لالسرتداد مبقارنة قيمتها الدفرتية بقيمتها

 : وهي ،جمموعة من املؤشرات الدالة عن االخنفاض "IAS36"قد حدد املعيارو 

 
 2المؤشرات الخارجية: .1.1.2

  تثبي ؛لا ستعمالض العادي الناتج عن اإلهتالك أو ابعيدا عن االخنفا تثبي اخنفاض يف القيمة السوقية لل -
تغريات جوهرية  يف جمال التكنولوجيا أو األسواق، أو معطيات اقتصادية أو قانونية  ميكن أن تؤثر سلبا  -

  ؛املستخدمة يف هذه اجملاالت تثبيتاتعلى املؤسسة وعلى قيمة ال
يف حتديد  يني املستخدمحارتفاع معدل الفائدة أو معدالت أداء أخرى ميكن أن تؤثر على معدل الت -

  تثبي ؛لقيمة املنفعية للا
املؤسسة عن القيمة السوقية للمؤسسة املتداولة يف السوق املايل )قيمة  تثبيتاتارتفاع القيمة احملاسبية ل -

 املؤسسة يف البورصة(. 

 
 . المؤشرات الداخلية: 1.1.2
  ؛تالف أو غري صاحل لالستعمال تثبي ثبات أن ال -
)اخنفاض  على التثبي هلا تأثريات سلبية  ،هامة وقع  فعال أو هي منتظرة يف األجل القصري تغريات -

  ؛النشاط، خمططات إلعادة اهليكلة أو إيقاف النشاط(
ضعيف أو سيكون أضعف  تثبي مؤشرات  مستخرجة من نظام املعلومات الداخلي تدل على أن أداء ال -

 . تثبي التدفقات النقدية املولدة من هذا المما هو متوقع، وبالتايل اخنفاض كبري يف 
 

                                                 
1
 www.worlgaapinfo.com/ias36, impairment of assets. 

2
 Sonia Bonnet Bernard, Bruno Husson, Alain Preel, Jean Florent Rerolle, IAS 36, L’académie des sciences et 

techniques comptables et financières, France, 2005, P09. 



 الفصل الثاين: معايري احملاسبة الدولية وتأثرياهتا على املردودية املالية
 

85 

 

إجراء اختبار اخنفاض  كذا توقي  لنا أنواع التثبيتات حسب طبيعة عمرها اإلنتاجي، ويبني  التايل الشكلو 
 هلا:القيمة 
 
 للتثبيتات إجراء اختبار انخفاض القيمةتوقيت :  )4.0(الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Source: Assim Siddiqui, Zeeshan Hussain, IAS36, Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Earnest and 

Yong, 2009, P07. 

 
 . تحديد  المبلغ القابل لالسترداد والقيم المتعلقة باالنخفاض: 1.2

ساب القيمة القابلة لالسرتداد تثبي  معني، فعلى املؤسسة حيف قيمة  إذا تبني وجود مؤشر أو أكثر الخنفاض
ومقارنتها مع  ،وقيمته املنفعية( تثبي فناها سابقا )القيمة األكرب بني القيمة العادلة الصافية للكما عرَّ   ذا التثبي هل

  ؛لتحديد قيمة االخنفاض إن وجدت ،القيمة الدفرتية )احملاسبية(
 

 (CGU)بشكل منفصل، جيب حتديدها لوحدة توليد النقد تثبي حتديد القيمة القابلة لالسرتداد لل تعذرإذا 

 1.هذا التثبي اليت ينتمي إليها 
 

 . تحديد القيمة العادلة: 1.1.2
 من بني الوسائل اليت ميكن من خالهلا حتديد القيمة العادلة: 

يف عملية جتارية،  فتكون القيمة العادلة هي السعر احملدد يف االتفاقية، وإن مل  تثبي وجود اتفاقية بيع لل -
  ؛مشاهبة تثبيتاتؤخذ القيمة احملددة يف آخر عملية بيع لتُ  ،تكن هناك عملية جتارية حالية

                                                 
1
 Assim Siddiqui, Zeeshan Hussain, op-cit, P08. 

 متى نوع األصل

وغير الملموسة تثبيتات ال
الملموسة ذات العمر المحدد 

 )المهتلكة(

ظهور مؤشر انخفاض )تقييم 
 سنوي لهذه المؤشرات(

فحص انخفاض القيمة كل 
سنة + ظهور أي مؤشر 

 انخفاض

غير  تثبيتاتالشهرة و ال
ذات العمر غير الملموسة 
 (غير المهتلكةالمحدد)
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مثل  ،مطروحا منه النفقات املتوقع حتملها يف سبيل إمتام عملية البيع ةيف سوق نشط تثبي سعر بيع ال -
  ؛لكيةامللعموالت والسمسرة ورسوم نقل ا
م حتديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف التخلص من تيأو اتفاقية بيع ملزمة،  ةطإذا مل تكن هناك سوق نش -

بناءا على املعلومات املتوفرة يف تاريخ إعداد امليزانية، واليت تعكس القيمة اليت ميكن للمؤسسة  تثبي ،ال
ومشرتي راغب يف  تثبي تبادلية حقيقية بني بائع راغب يف التخلص من ال  احلصول عليها مبوجب عملية

 . هاقتناء
 

 ة )القيمة اإلستعمالية(: يقيمة المنفعال. تحديد 1.1.2
هذه القيمة مبنية على تقدير التدفقات النقدية املستقبلية املتوقع احلصول عليها من االستعمال املستمر 

وعلى أحدث املوازنات ومدعمة يف ظروف متشاهبة، وهذه التوقعات تكون مبنية على تقديرات معقولة  تثبي لل
املالية، مع استبعاد كل التدفقات النقدية اخلارجة والداخلة املستقبلية واملتعلقة  بأي حتسينات أو إعادة اهليكلة 

ات النقدية املتعلقة بالنشاطات التمويلية أو كما جيب أن ال تتضمن  التدفق،  1من أجل الرفع من أدائه تثبي لل
 حمصالت ومدفوعات ضرائب الدخل. 

 

 كما جيب قياس هذه التدفقات النقدية بقيمتها احلالية وذلك من خالل معدل التحيني )اخلصم(
(Discount Rate)، "يعكس القيمة الزمنية  حيث ،والذي يسمى عادة يف النظرية املالية "بتكلفة رأس املال

وميكن أن ، 2عوامل عدم التأكد املتعلقة باألداء املايل املستقبلي للمؤسسةكذا و  تثبي نقود واملخاطر املتعلقة باللل
 ميثل هذا املعدل:

العائد الذي يطلبه املستثمرون إذا كان عليهم اختيار استثمار معني يولد تدفقات نقدية معادلة   -
  ؛تثبي للتدفقات املتوقعة من ال

 السائد يف السوق اجلارية لالقرتاض. سعر الفائدة  -

 
  3العناصر التالية: تثبي ة لليقيمة املنفعالحساب كما جيب أن يعكس 

  ؛تقدير التدفقات النقدية  اليت تتوقع املؤسسة احلصول عليها من األصل -
  ؛التوقعات حول االختالفات املمكنة يف مقدار التدفقات النقدية وتوقيتها -
  ؛للنقودالقيمة الزمنية  -

                                                 
1
 IAS36 Impairment of Assets, Certified Practicing Accountants, Australia, 2008, P02. 

2
 Sven Husmann, Martin Schmidt, Thorsten Seidel, The Discount Rate, a note on IAS36, Europa-Universität 

Viadrina, Frankfurt, 2006, P01. 
 .222خالد جمال الجعرات، مرجع سبق ذكره، ص  3
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  تثبي ؛السعر الذي يتضمن عدم التأكد املتعلق بال -
  ؛مثل عدم توفر السيولة ،عوامل أخرى -

 
وكذا معدل التحيني، ليس باألمر اهلني وإمنا يتطلب درجة عالية من  تثبي ة لليقيمة املنفعالإن حتديد 

 االجتهاد الفين إضافة إىل املعرفة احملاسبية واملالية. 
 

 االعتراف بخسارة انخفاض القيمة:  .1.2
 ،هذه األخرية، جيب ختفيض تثبي عند اخنفاض القيمة القابلة لالسرتداد عن القيمة الدفرتية )احملاسبية( لل -

  ؛كخسارة ضمن جدول حسابات النتائجاالخنفاض  بويتم االعرتاف 

إىل  "IAS38" و "IAS16" نيبياحملاس ينإذا تعرض أصل معاد تقييمه مبوجب املعاجلة البديلة يف املعيار  -
يتم معاجلة خسارة التدين يف  ،االخنفاض، وكان هناك فائض إعادة تقييم معرتف به يف الفرتات السابقة

 هذاويف حالة زيادة قيمة خسارة التدين عن  ،خبصمها من حساب فائض إعادة  التقييم تثبي قيمة ال
  ؛جدول حسابات النتائجفائض يتم االعرتاف مببلغ الزيادة كخسارة  ضمن ال

يف فرتة أو فرتات مالية سابقة وظهر يف الفرتة أو الفرتات املالية  تثبي القيمة إذا مت االعرتاف خبسارة تدين  -
عن قيمته الدفرتية املسسلة )نقص أو اختفاء خسائر القيمة(،  ذا التثبي الالحقة زيادة القيمة العادلة هل

كدخل يف جدول حسابات   اهب يُعرت فو  املسسلة سابقا القيمة فيتم يف هذه احلالة اسرتجاع خسائر
املعاد تقييمها فإن هذا االسرتجاع يتم االعرتاف به يف عناصر األموال  تثبيتاتفيما خيص الأما النتائج، 

اخلاصة من خالل رفع قيمة فرق إعادة التقييم الذي مت خصم منه خسارة القيمة سابقا، باستثناء اجلزء 
عرتاف به كخسارة يف جدول حسابات النتائج من قبل، و بناءا على هذه املعاجلة يتم رفع الذي مت اال

ال ينبغي أن تظهر هذه القيمة )القيمة الدفرتية حيث  ،ليظهر بقيمته العادلة تثبي القيمة الدفرتية لل
لقيمة )قبل حدوث خسائر اجلديدة( أكرب من القيمة الدفرتية السابقة املسسلة يف غياب خسائر ا

تم ال ي، التدين خلسائر ستثىن من هذه املعاجلة الشهرة، ففي حالة ختفيض قيمة الشهرة نتيسةتو القيمة(، 
 ؛بأي حال من األحوال يف الفرتات الالحقة رفع قيمتها

عدلة يتطلب االعرتاف خبسائر االخنفاض تعديل قسط اإلهتالك للفرتات املستقبلية، حىت تصبح القيمة امل -
 . له موزعة  بانتظام على مدى العمر اإلنتاجي املتبقي تثبي لل
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 (CGU): ووحدات توليد النقد (Goodwill) ةحاالت خاصة بالشهر . 2.2
تدفقات  تثبي  اعتبارهال جيين ب تثبيتاتالظاهر مع ال  (Goodwill)إن الشهرة أو فرق جتميع املؤسسات

 سرتدادوعليه ال ميكن حتديد قيمته القابلة لال ،أو وحدات توليد النقد تثبيتاتمستقلة عن ال ، وبصفةمبفرده نقدية
القيام باختبار خسارة القيمة يها مما جيرب املؤسسة على ضمه إىل وحدة توليد النقد أو جمموعة وحدات، وعل

 ، حيث جتد املؤسسة نفسها أمام حالتني: 1للشهرة سنويا
 
 :شهرة لكل وحدة توليد للنقد وجود. 1.2.2

القيمة الدفرتية للوحدة مع القيمة القابلة لالسرتداد لوحدة توليد النقد  ةقارنتقوم املؤسسة يف هذه احلالة مب
ل بالدرجة األوىل على مسب بعدها خسارة القيمة إن وجدت وحتُ حتُ و نفسها مضافا إليها الشهرة اخلاصة هبا، 

 األخرى املكونة لوحدة توليد النقد. تثبيتاتقي حُيمل تناسبيا مع القيمة احملاسبية للواملبلغ املتب ،قيمة الشهرة
  

 وجود شهرة واحدة لمجموعة من وحدات توليد النقد:. 1.2.2
تقوم املؤسسة يف هذه احلالة حبساب القيمة القابلة لالسرتداد لوحدة توليد النقد وتقارهنا بقيمتها الدفرتية  

رج خسارة القيمة إن وجدت، مث حتدد املؤسسة جمموعة وحدات توليد النقد املشرتكة يف الشهرة، )احملاسبية( وتستخ
القيمة احملاسبية مع تقارن القيمة القابلة لالسرتداد هلذه اجملموعة )مجع القيم القابلة لالسرتداد ملكونات اجملموعة(  و

مضافا إليها قيمة الشهرة وهذا بعد طرح خسائر القيمة  املتعلقة بكل وحدة  توليد نقد  املسسلة  ،لنفس اجملموعة
 إن وجدت كما محلناها  يف احلالة األوىل.  املتعلقة باجملموعة حتمل خسارة القيمةبالتايل سابقا، و 

 

  :على المردودية المالية "IAS36". أثر المعيار1
هي املرجعية الوحيدة لتقييم التثبيتات يف حسب املخطط احملاسيب الوطين ية التكلفة التارخيلقد كان  

قد تنتج آثار كبرية على   "IAS36" وبتطبيق املعيارا، قيمة هلأي خسائر مل يكن يتم تقدير حيث املؤسسة، 
يتم يف جدول  بيتاتتثوهذا لكون االعرتاف خبسائر القيمة لل، تتسبب يف تقلبها وتغريها للمؤسسة املالية املردودية

األموال اخلاصة )فرق إعادة  ميكن أن يُعرتف هبا أيضا يفكما تحمل كتكاليف إضافية،  حسابات النتائج وتُ 
خاصة على  أثر سليب ذا املعيارمن احملتمل جدا أن يكون هلوبالتايل ، معاد تقييمهاتثبيتات التقييم( إذا تعلق األمر ب

 واليت ينعدم فيها فرق إعادة التقييم من قبل، تثبيتاهتااملؤسسات اليت مل تنظر يف القيمة القابلة لالسرتداد ل
 .باالخنفاض مهددة مما جيعل مردوديتها املالية المتصاص خسائر القيمة،

                                                 
 .149، مرجع سبق ذكره، صالمحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدوليةمحمد بوتين،  1
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 (Inventories) المخزون "IAS2"المعيار المطلب الثالث: 
حمور العمليات التشغيلية اليت تستمد  فهو مبثابةيعترب املخزون من أهم األصول اليت متتلكها املؤسسة، 

 ه،املؤسسة منه قدرهتا على االستمرار، ويرتبط املخزون باإليرادات التشغيلية اليت متثل التدفق الذي ينتج عن بيع
م صناعي، وقد أقر جملس أ جتاريي كان ،النشاطمن مؤسسة ألخرى وذلك حسب طبيعة  هختتلف مكوناتحيث 

 1حيث يغطي كل املخزونات ما عدا: ،"IAS2" ة الدولية معيارا خاصا باملخزون هو املعيارمعايري احملاسب

  ؛عقود البناء "IAS11"األشغال يف طور اإلجناز واليت يعاجلها املعيار  -
  ؛األدوات املالية "IAS32" األدوات املالية املتضمنة يف املعيار -
 الزراعة.  "IAS41"األصول البيولوجية املتعلقة بالنشاطات الفالحية الظاهرة يف املعيار  -

 
 2ويدور املعيار حول احملاور التالية:

  ؛حتديد املعاملة احملاسبية للمخزون وكيفية االعرتاف به •   
مبا يف ذلك أي  ،واالعرتاف الالحق هلا كمصروفاتتقدمي دليل حول حتديد التكاليف املتعلقة باملخزون  •   

 ؛(Net Realisable Value)ختفيضات يف صايف القيمة البيعية )القابلة للتحقق( للمخزون 

 تقدمي دليل حول صيغ التكلفة املستخدمة لربط التكاليف باملخزونات.  •   
 
 . مكونات المخزون: 1

  ؛ألغراض البيع يف سياق العمل املعتاد للمؤسسة األصول املقتناة -
 ؛األصول حت  اإلنتاج املوجهة للبيع )إنتاج قيد التصنيع( -
 ك يف عملية اإلنتاج أو تقدمي اخلدمات.ستهل  املواد واإلمدادات اليت تُ  -

  
 . قياس تكلفة المخزون: 1

 3جيب أن تتضمن تكلفة املخزون ما يلي:

وذلك بعد استبعاد اخلصومات التسارية  ،الضرائب ومصاريف النقل واملناولةتكاليف الشراء مبا يف ذلك  -
  ؛املكتسبة

  ؛مبا يف ذلك التكاليف غري املباشرة والثابتة واملتغرية، تكاليف التحويل -
                                                 

1
 IAS2 Inventories, Pricewaterhousecoopers, United Kingdom, 2003, P02. 

2
 www.ifrs.org/ias2. 

 .222خالد جمال الجعرات، مرجع سبق ذكره، ص 3
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  ؛تكاليف أخرى يتم حتملها إلحضار البضائع ملكاهنا ووضعها احلايل -

  1د من تكلفة املخزون ما يلي:ستبع  ويُ 

 ؛غري الطبيعي التلف -
  ؛تكاليف التخزين -
  ؛التكاليف اإلدارية غري املباشرة وغري املتعلقة باإلنتاج -
  ؛تكاليف البيع -
  ؛فروقات صرف العملة األجنبية اليت تظهر مباشرة عند اقتناء البضاعة بالعملة األجنبية -
  ؛تكلفة الفائدة عند شراء البضاعة مبوجب شروط سداد مؤجلة )شراء على األجل( -
 التكاليف املتعلقة بضعف النشاط العادي للمؤسسة، واالستهالكات غري العادية يف املخزونات واألجور -

 . والعناصر األخرى املكونة للتكلفة

ترتبط عملية تقدير املخزون بأسس تقوم على افرتاض كيفية تدفق املنصرف من املخزون ومدى الدقة يف 
اقتناءه، حيث يبذل جملس معايري احملاسبة الدولية جهود مضنية للتقليل من حتديد تكلفته اليت مت حتملها يف سبيل 

الوارد أوال  "FIFO"وقد حدد بعض الطرق اليت ينصح باستخدامها وهي طريقة  يف هذا اجملال، البدائل احملاسبية
در خريا الصاالوارد أ "LIFO"، أما بالنسبة لطريقة "WAC" الصادر أوال، وطريقة التكلفة  الوسطية املرجحة

 FIFO".2"وحسب املعايري فإن أقرب طريقة للحقيقة هي طريقة أوال فقد توقف عن استخدامها، 
 

 :على المردودية المالية "IAS2" . أثر المعيار1
زون قد إن املخزون يؤثر تأثريا مباشرا على تقدير إمجايل الربح  وتكلفة املبيعات، حيث أن تضخيم قيمة املخ

تضخيم صايف الربح، وما يرتبط به  الذي يؤدي بدوره إىل ،إمجايل الربحو  لتسميل الدخليغدو هدفا إداريا أحيانا 
 ، وذلك عن طريق دمجوبالتايل تضخيم املردودية املالية ،من توزيعات أو ختصيصات كالتوزيعات إىل املالك
العالقة بني تكلفة حيث أن  ،يتم  تغطيتها بسعر البيعحيت ون التكاليف األخرى املتعلقة باملبيعات يف تكلفة املخز 
 ه ميكن القول أن، ومنما  زاد إمجايل الربحتكلفة املبيعات كل قل املبيعات وإمجايل الربح عالقة عكسية، أي كلما 

 املبيعات. تكلفة احملددات الرئيسية ل تكلفة املخزون تعترب من
 
  

                                                 
 محمد وندلوس، مرجع سبق ذكره. 2 ،1

. 
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وحدد املدجمة منها  هليحدد كيفية تقييم املخزون وقام بتقسيم التكاليف املتعلقة ب "IAS2"ولقد جاء املعيار
واليت سبق لنا ذكرها، حيث أن التكاليف املستبعدة من تكاليف التخزين والتكاليف اإلدارية.... اخل،   ،واملستبعدة

لعناصر التبذير واهلدر الناجتة كان  حسب املخطط  احملاسيب الوطين تدمج كلها يف تكلفة املخزون "دون استثناء 
عن االستعمال غري الصحيح واملبالغ فيه للمواد واألعباء األخرى، واليت من املفروض أن تعترب نفقات جيب حتميلها  

تكاليف العطالة الناجتة عن االستعمال غري األمثل  ستثىنكما ال يسمح املخطط بأن تُ ة املسؤولة عنها،  للدور 
وبالتايل كان  النتيسة تظهر يف   ،1تكلفة املخزونات بإدراجها ضمن تكاليف الفرتة املعنية" للطاقات اإلنتاجية من

عليها إعادة هيكلة تكلفة املخزون وفصل  يتوجبغري صورهتا احلقيقية، وبتطبيق هذا املعيار يف املؤسسات اجلزائرية 
 تأثرمنفصل عن تكلفة املخزون وبالتايل ت وهذا ما يؤدي إىل حتمل  املزيد منها بشكل ،التكاليف وإعادة توزيعها

 ، وهذا حسب العالقة السابقة الذكر. للمؤسسة املردودية املالية ونتيسة ال

 
 

 "IFRS3و " ،"IAS19"، "IAS12" الخاصة المبحث الرابع: المعايير المحاسبية
 

  (Employee Benefits)منافع المستخدمين  "IAS19"المطلب األول: المعيار
تتمتع بالقبول  هااملوارد البشرية من أهم أصول املؤسسة بالرغم من عدم وجود طرق حماسبية لقياستعترب 

 "IAS19"ينفي األمهية الكبرية ملثل هذه املوارد بالنسبة للمؤسسة، ولقد تطرق املعيارال العام، إال أن ذلك 

حيث يدور هذا املعيار حول  ،متنح لهمن اعتبارات  ،ا يتعلق هبذا األصل اهلامممإىل بعض   "منافع املستخدمني"
  احملاور التالية:

 
 . المحاور الرئيسية للمعيار:0
األجور ، مثل احملاسبة عن كل املنافع اليت تقدمها املؤسسة ملوظفيها، سواء أثناء أداء اخلدمة أو بعد انتهائها •

التأمينات الصحية ...اخل، ويستثين هذا املعيار معاجلة  ،والرواتب، العطل املدفوعة األجر، منح إهناء اخلدمة
املتعلق بالدفعات  "IFRS2"ألهنا مذكورة يف املعيار ،املنافع املقدمة للموظفني واملرتبطة بقيمة أسهم املؤسسة

 2؛املرتكزة على األسهم

  ؛التعرف على أنواع خطط املنافع اليت تقدمها املؤسسة •

                                                 
لبات بن بلقاسم سفيان، النظام المحاسبي الدولي وترشيد عملية اتخاذ القرار في سياق العولمة وتطور األسواق المالية، رسالة مقدمة ضمن  متط 1

 .421، ص 4010دولة في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، نيل درجة دكتوراه 
2
Abderrazak Gabssi, Support pédagogique, IAS19 Avantages du personnel, Institut des hautes études 

commerciales, Carthage, Tunisie, 2005, P01. 
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  .ن منافع املستخدمنيحتديد متطلبات اإلفصاح ع •
 

،  ويف الغالب يرتبط حتديد منافع املستخدمني مبوجب تشريعات حملية لضمان توفر احلد األدىن من هذه املنافع
األدىن من األجور، ووجوب دفع املؤسسة مسامهة عن  ستوىحتديد املمثل  ،معمول به يف كثري من الدولكما هو 

 ،وكذلك التأمني الصحي ،مستقبلية بعد انتهاء اخلدماتقاعد أو الضمان اليت متنح رواتب موظفيها يف صناديق الت
املوظفون من  فيها يستفيداالعرتاف بتكلفة تقدمي املنافع يف الفرتة اليت  على وجوب "IAS19"وينص املعيار 

ومن بني  ،1لألساس النقديوليس عند دفعها أو إمكانية دفعها، أي وفقا ألساس االستحقاق وليس وفقا  ،املنفعة
 2:جند املنافع اليت ميكن للمؤسسة أن تقدمها للموظفني

 ؛األجور والرواتب -
  ؛)العطل املرضية املدفوعة( اتتعويضات اإلجازات والغياب -
  ؛خطط املشاركة يف األرباح -
  ؛العالوات اإلضافية -
  ؛منافع التأمني الطيب والتأمني على احلياة خالل اخلدمة -
  ؛اإلسكان منافع -
  ؛البضائع واخلدمات اجملانية املدفوعة للموظفني -
  ؛منح  التقاعد -
  ؛منافع التأمني الصحي والتأمني على احلياة بعد إهناء اخلدمة -
   ؛إجازة الراحة أو اخلدمة الطويلة -

  ؛)االحتفال باملناسبات( (Jubilee)منافع اليوبيل  -
  ؛برامج التعويض املؤجلة -
 إهناء اخلدمات.  منافع -

 
 هذه املنافع كالتايل:  "IAS19"وقد صنف املعيار

 
 
 

                                                 
 .212خالد جمال الجعرات، مرجع سبق ذكره، ص 1

2
 www.IASplus.com/IAS19, employee benefits. 
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 :أنواع منافع المستخدمين .0
 

 . منافع المستخدمين قصيرة األجل:1.1
هي منافع  املستخدمني عدا منافع هناية اخلدمة ومنافع التعويضات يف صورة  حقوق ملكية اليت تصبح 

 ،مثل األجوريت يقوم خالهلا املوظفون بتقدمي اخلدمة، هناية الفرتة المستحقة بكاملها خالل اثين عشر شهرا بعد 
 1العطل املدفوعة األجر، اإلجازات املرضية، العالوات، واملنافع غري النقدية )سيارة، سكن(.

 
ن عادة غري معقدة، ألهنا ال تتطلب افرتاضات تكو  األجلإن حماسبة منافع املستخدمني قصرية 

، مرتبطة هبا وال يوجد احتمال أي مكسب أو خسارة تقديرية ،لقياس االلتزام أو التكلفة  (actuarial)تقديرية
 أي أهنا تكاليف تتعلق بالفرتة اليت ختصها، ويتم احملاسبة عنها وفقا ألساس االستحقاق.

  
 . منافع العالوات والمشاركة في األرباح: 1.1

قد و  ،خدمني عالوات إضافية حت  مسميات عديدةقد تقوم  املؤسسة يف الكثري من األحيان مبنح املست
تقوم كثري من حيث بتحقيق مستويات معينة من األرباح أو اإليرادات وأحيانا حفظ التكاليف، ترتبط هذه احلوافز 

بتوزيع العائد الذي يتحقق على  ،املؤسسات باعتبار أمهية العنصر البشري ودوره يف توليد اإليرادات وحتقيق األرباح
 ،ميكن أن تأخذ املشاركة يف األرباح أشكاال متعددةو  ،ومنها العنصر البشري ،حتقيقه سامه  يفالعناصر اليت 

رباح، أو املكافآت اليت متنح للموظفني حسب األيرادات و من اإل نيمثل منح خيارات ترتبط بتحقيق مستوى مع
 األرباح، وغري ذلك أو الرواتب اإلضافية املرتبطة بتحقيق نسبة معينة لصايف ،املاليةشرائح معينة عند هناية السنة 

 اليت ترتبط مبستويات اإليرادات واألرباح.من احلوافز 
 

فقط عندما يكون  ،وجيب على املؤسسة االعرتاف بالتكلفة املتوقعة للمشاركة يف األرباح والعالوات اإلضافية
موثوق للتكلفة اليت كنتيسة ألحداث ماضية وتقدير   ، للقيام بإجراء مثل هذه الدفعاتهناك التزام قانوين أو ضمين

 ميكن حتملها. 

  
 . منافع المستخدمين بعد انتهاء الخدمة: 1.1

كالتأمني على احلياة بعد هناية اخلدمة واملساعدة الطبية   ،قدمةاملخرى األنافع واملتشمل أساسا منح التقاعد 
 ،وترتيبات رمسية أو غري رمسيةتلتزم املؤسسة بتقدميها وفق خطط واليت ، 1املرتبطة باملستخدمني الذين أهنوا خدمتهم

                                                 
1
 Arvind Gopalakrishnan, Harshad Salaskar, Actuarial Valuation of Employee Benefits under IFRS, MERCER 

Consulting, USA, 2011, P06. 
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هبذا الشأن  "IAS19"إىل نوعية اخلطة املتبعة، حيث حدد املعيار احملاسبية هلذه املنافع استنادا وتتحدد املعاملة 
 نوعني من اخلطط هي: 

 ؛(Defined Contribution Plans) ،احملددة )املسامهات(خطط االشرتاكات  •
واليت سنعود إليها بشيء من التفصيل يف ، (Defined Benefits Plans)، احملددة )املنافع(اخلدمات خطط  •

 على املؤسسة. أمهية كبرية وتأثري بالغالفقرات الالحقة ملا هلا من 

  
 . منافع المستخدمين األخرى طويلة األجل: 2.1

ومنافع التعويضات يف صورة  ،ومنافع هناية اخلدمة ،منافع ما بعد انتهاء اخلدمةعدا هي منافع املستخدمني 
املوظفون اليت ال تصبح مستحقة بكاملها خالل اثين عشر شهرا بعد هناية الفرتة اليت يقدم فيها ، حقوق امللكية
، مكافأة املدة الطويلة للخدمة، منافع االحتفال اخلدمة واخلربةالعطل املدفوعة األجر لطول  مثل ،2خدماهتم
  3األرباح املؤجلة. املشاركة يفباإلضافة إىل منافع  ،واملنافع األخرى املرتبطة باخلربة ،(Jubilee) باملناسبات

 
 . منافع إنهاء الخدمة: 1.1

  : لــاملستخدمني املستحقة نتيسة هي منافع 
  ؛قرار املؤسسة إهناء خدمة موظف قبل تاريخ التقاعد العادي -
 قرار املوظف بقبول ترك العمل االختياري مقابل هذه املنافع.  -

 
وجد إمكانية حقيقية توال  ،اإهناء اخلدمات عندما يكون لديها خطة تفصيلية رمسية هلنافع وتلتزم املؤسسة مب

ستحق منافع إهناء اخلدمات بعد أكثر من اثين عشر شهرا بعد تاريخ تُ  دماعنحيث ، من هذه اخلطة لالنسحاب
 جيب حتيينها مبعدل فائدة معني للوصول إىل قيمتها احلالية. ، إعداد امليزانية

 
 . منافع حقوق الملكية:2.1

موال اخلاصة صادرة عن هي منافع يكون مبوجبها للموظف احلق يف استالم أدوات مالية متعلقة باأل 
4أو مبلغ التزام املؤسسة للموظفني على أساس السعر املستقبلي هلذه األدوات املالية. املؤسسة، 

 

 

                                                                                                                                                         
1
 Journal officiel de l’union Européenne, Normes comptables internationales IAS19, 2003, P138. 

 .02، ص4002، جمعية المحاسبين القانونيين السورية، 19مأمون حمدان، المعيار المحاسبي الدولي  2
3
 Arvind Gopalakrishnan, Harshad Salaskar, op-cit, P07. 

4
 Le journal officiel de l’union Européenne, op-cit, P140.  
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  :. أنواع خطط منافع المستخدمين بعد انتهاء الخدمة )منح التقاعد(1
بعد إحالة املوظف على  بالعالقة املستقبلية بني املوظف واملؤسسة، أي مرتبطةنظر إىل هذه اخلطط على أهنا يُ 

 التقاعد، حيث تلتزم املؤسسة بتقدمي منافع استنادا إىل نوعي اخلطط السابقة الذكر.  
                                             

 . خطط االشتراكات المحددة: 1.1
 ،ملستخدمنيتلتزم  املؤسسة بتسديد مسامهات أو اشرتاكات منتظمة يف مؤسسة أو صندوق معني لصاحل ا

لغ اليت اباملعن مسؤولة املؤسسة ال تكون حسب هذا النظام وعادة تكون يف شكل نسبة مئوية من األجر، و 
مل يكن لدى الصندوق متاحات كافية لتسديد منافع  نبدفع اشرتاكات إضافية إأو ملزمة  ،ستدفع للموظفني

  ، وهذا النظام معمول به يف اجلزائر 1اشرتاكاتمن دور املؤسسة على ما تقوم بدفعه  املستخدمني، حيث يقتصر
 منتشر يف كثري من الدول.  و

 

 خطط الخدمات المحددة: .1.1

هلذا جيوز للهيئة أن  ،التسديدات للموظفني عند اخلروج للتقاعده احلالة املؤسسة هي اليت تتحمل يف هذ
  2:واملتمثلة يفن مؤونة لتغطية هذه التكاليف على أساس عدة مقاييس، تكوِّ 

  ؛أجرة هناية العمل )السنة األخرية( •
  ؛نسبة ارتفاع األجور السنوية •
  ؛)نسبة بقاء املوظف يف املؤسسة أو مغادرهتا(، معدل دوران اليد العاملة •
  ؛معدل التحيني )عادة هو معدل الفائدة السائد يف بلد معني( •
  ؛نسبة الوفيات •
  .السن القانونية للتقاعد •

 .هذه املخصصات السنوية عند هناية كل دورة على املؤسسة إعادة النظر يف جيب
 

 . المعالجة المحاسبية لخطط الخدمات المحددة:0.0.1
قدر من متتاز بنوع من التعقيد وهذا للطبيعة االفرتاضية اليت يُ  خطط اخلدمات احملددةلتزام الاملعاجلة احملاسبة 

القيمة اليت سيتم االعرتاف هبا يف امليزانية على شكل مؤونات للمعاشات  أن حيث ،االلتزامهذا خالهلا 

                                                 
1
 Norbert Gautron, la mise en place dans les entreprises de la norme IAS19, 11

eme  
colloque de comptabilité 

nationale, 18 au 20 janvier 2006, Paris,  France, P03. 
2
 Xavier Paper, Evaluation des engagements de retraites : l’essentiel de la norme IAS19, Paper Audit et conseil, 

France, 2007, P06. 
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أي هي القيمة  ،القيمة احلالية اللتزام اخلدمات احملددة متثل ،وااللتزامات املماثلة )حسب النظام احملاسيب املايل(
خدمني يف الفرتة احلالية والفرتات احملينة للدفعات املستقبلية املتوقعة الالزمة لسداد االلتزام الناتج عن خدمة املست

يتم حيث بني االفرتاضات والنسب الواقعة فعال،  اليت ستظهر املستقبلية، وهي عرضة للتعديل بسبب الفروق
على شكل مكاسب أو خسائر، وجيب  مراعاة األمور التالية عند حتديد القيمة احلالية اللتزام املنافع  االعرتاف هبا

  1:ةاحملدد
  ؛ (Projected Unit Credit Method)أن يتم التقييم باستخدام وحدة االئتمان التنبؤي -
إجراء عمليات التقييم بانتظام حبيث يتم التوصل إىل قيم يتم االعرتاف هبا يف القوائم املالية ال ختتلف   -

  ؛كثريا عن القيم اليت سيتم حتديدها يف تاريخ إعداد امليزانية
موضوعية وحيادية وبينها توافق ست خدم ألغراض التقييم غري متحيزة، ضات اليت تُ جيب أن تكون االفرتا -

  .مشرتك
أي  ،أما القيمة اليت يتم االعرتاف هبا كتكاليف وتظهر يف جدول حسابات النتائج هي تكلفة اخلدمة احلالية

 ،عن خدمة املوظف يف الفرتة احلالية املتعلقة بكل سنة على حدا، وهي الزيادة يف قيمة التزام املنافع احملددة النامجة
  2تتكون من عنصرين:حيث 
  ؛تكلفة اخلدمة املؤداة من طرف املوظف خالل الدورة -    
 تكلفة الفائدة )ارتفاع القيمة احلالية لاللتزام بسبب االقرتاب الزمين من تاريخ سداد املنفعة(.  -    
 

 وحتسب قيمة االلتزام بالعالقة التالية:
  

 (5معدل التحيين  6xاحتمال دفع المؤسسة لهذه المنافع x 4قيمة االلتزام = )المنافع المجمعة من طرف الموظف   
 
 ةسنوات الخدم عدد  1xخدمة= المكافأة عن كل سنة  المجمعة من طرف الموظف املنافع 1 
 
4
شكل نسبة مئوية من األجر وقد تكون على  ،املكافأة عن كل سنة خدمة هي مكافأة متنحها املؤسسة للموظف 

ختتلف طريقة حساباهتا من مؤسسة ألخرى، ويسمى األجر  ، حيثخدمة أو أجرة شهر إضايف لكل سنةالسنوي 
 الذي متنح منه هذه  املكافأة باألجر املرجعي.

 
 نسبة تطور األجور إلى غاية السنة األخيرة للخدمة  xاألجر المرجعي= األجر الحالي   

                                                 
1
 www.iasplus.com/IAS19 

2
 Abderrazak Gabssi, op-cit, P05. 
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  2احتمال بقاء الموظف في المؤسسة x 3دفع المؤسسة لمنافع الموظف = احتمال بقاء الموظف على قيد الحياة احتمال 6 
 
 . (نسبة الوفيات -1)ستعمل نسبة الوفيات الستخراج احتمال بقاء املوظف على قيد احلياة وهي: عادة ما تُ  5
      احتمال بقاء املوظف يف املؤسسة وتساوي:ستعمل نسبة دوران العمال يف املؤسسة الستخراج عادة ما تُ  6
 . (نسبة دوران العمال -1)
 
معدل التحيني: كما ذكرناه سابقا عادة ما يكون مساوي ملعدل الفائدة السائد يف السوق املايل وسوق  3

أو معدل سندات  ،ويف غياب سوق مايل نشط ميكن استعمال معدل التضخم السائد يف البلد حيث االقرتاض،
 احلكومية.  خلزينةا
 

  :اخلدمات احملددةنظام والشكل التايل يعطينا صورة أوضح عن طريقة حساب التزام 
 

  : التزام الخدمات المحددة وعالقته بالزمن (5.2)الشكل 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 Source : Xavier Paper, Evaluation des engagements de retraites : l’essentiel de la norme  IAS19, Paper 

Audit et conseil, 2007, France, P10.                                                                  
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 :على المردودية المالية "IAS19". أثر المعيار 2
تغري يف سبب تا يممإن هلذا املعيار أثر كبري وواضح على حسابات املؤسسة )األموال اخلاصة و النتيسة(، 

الذي يُلزم ، و وهذا من خالل نظام خطط اخلدمات احملددة املتعلقة مبنح التقاعد ،وتذبذب مردوديتها املالية
، حيث قلة قليلة من املؤسسات كان  املوظف خلدمتهتوزيعها عند إهناء املؤسسة بتكوين مؤونة هلذه املنح املزمع 

أما فيما خيص اجلزائر فلم يُعمل به مطلقا من قبل، ومن املرجح أن تطبيق هذا املعيار ألول مرة  ،تعمل هبذا النظام
من االعرتاف بااللتزام )التكاليف( الناتج عن املنافع اجملمعة  ألن ،يؤثر سلًبا على األموال اخلاصة فيخفض فيهاس

"الرتحيل من جديد" والذي يعترب عنصر من عناصر  يف حسابيكون  ،طرف املوظفني يف السنوات السابقة
 األموال اخلاصة، وهذا الستحالة حتميل هذه التكاليف لنتيسة سنة واحدة ألهنا عادة ما تكون ضخمة.

 
خالل االعرتاف باملنافع كما ذكرناه سابقا من وهذا و  ،ملؤسسةانتيسة كذلك على   "IAS19" يؤثر املعيار

إىل ذلك يؤدي  حيث ،النتائججدول حسابات على مستوى كتكاليف  ،اجملمعة من طرف املوظفني للسنة احلالية
  اخنفاض يف النتيسة.

 
وقد تكون هلذا املعيار أثار غري حمددة )سلبية أو إجيابية( على النتيسة يف السنوات الالحقة، وهذا من خالل 

التقديرات و املعدالت )نسبة الوفيات، معدل التحيني...إخل( املستخدمة يف حساب التزام  التغري املمكن يف
حيث يتم االعرتاف بنسبة معينة من الفروقات الناجتة عن ما مت تقديره و ما وقع فعال، كأرباح  ،اخلدمات احملددة

لتزام للخدمات احملددة املتعلق أو خسائر يف جدول حسابات النتائج، وكذلك األمر بالنسبة للتغري يف قيمة اال
بالسنوات السابقة و الناتج عن إجراء وإدخال تعديالت على خطط منح التقاعد يف الفرتة احلالية)إدخال منافع 
ومزايا جديدة وحتسينها، أو العكس(، حيث قد تنخفض أو ترتفع قيمة هذا االلتزام وبالتايل يتم االعرتاف هبذا 

هذه اآلثار سواء تعلق األمر بالتغري يف التقديرات أو  يف جدول حسابات النتائج، لكنأو أرباح التغري كتكاليف 
 تعديل خطط املنافع، نادرة احلدوث وإن وجدت فعادة ما تكون هلا آثار طفيفة على النتيسة املالية للمؤسسة.

 
 (Income Taxes) ضرائب الدخل "IAS12"المطلب الثاني: المعيار 

، لذا حتاول اإلدارة ملالكي املؤسسةالعائدة اليت ختفض من قيمة األرباح البنود أهم  منضريبة الدخل  عترب  تُ 
ولعل القواعد  ،نتيسةالعلى  انعكاسات إجيابية اكون هلت ميكن أن يتة اليجاهدة االستفادة  من اإلعفاءات الضريب
كيفية حتديد نتيسة األعمال من ربح أو خسارة، ب تعلقةوامل الدولية احملاسبةواألسس احملاسبية اليت تتضمنها معايري 

حيث يتطلب األمر تعديل الربح احملاسيب وفقا ملا نص  عليه  النتيسة، هذهيف حتديد مع القواعد الضريبية ال تتفق 
 ."الوعاء الضرييباسم "والذي يطلق عليه  ،القوانني والتشريعات احمللية للوصل إىل الربح الضرييب
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مبوجب املعيار  "IASB"مت طرق باب موضوع ضريبة الدخل من قبل جملس معايري احملاسبية الدولية  ولقد
"IAS12"، اف وكيفية االعرت  ،وذلك لتوحيد املعاجلات احملاسبية فيما يتعلق بأصول وخصوم الضريبة املؤجلة

 1احملاور الرئيسية التالية:ملعيار حول هذا ادور بالضريبة كمصروف، حيث ي
 

 

 :. المحاور الرئيسية للمعيار0

سواء كان  ضريبة دخل عن الفرتة احلالية أو كان  خصوم أو أصول  ،التعرف على قواعد االعرتاف بالضريبة •
  ؛ضريبة مؤجلة

  ؛حتديد طرق االعرتاف بأصول وخصوم الضريبة وكيفية قياسها •
 حتديد متطلبات اإلفصاح والعرض ألصول والتزامات الضريبة.  •

 
 2. التعريفات والمصطلحات الواردة في المعيار:1
 

  :(Accounting profit/Loss)  الخسارة المحاسبية /.الربح المحاسبي1.1
 وهو الربح أو اخلسارة للفرتة قبل طرح الضريبة. 

 
  (Taxable Profit/Loss): للضريبة ةالخاضع الخسارة/ . الربح الخاضع للضريبة1.1

د املوضوعة من طرف إدارة الضرائب، حيث تكون حسب القواع ناللفرتة احملدداخلسارة أو وهو الربح 
 . ( على أساسهمايف حالة خسارة) أو االسرتجاعالضريبة واجبة الدفع 

 
  (Tax Expense/Income): ربح الضريبة/ . تكلفة1.1

 الداخلة يف حتديد النتيسة للفرتة.  وهي املبلغ اإلمجايل للضريبة احلالية والضريبة املؤجلة
 

  :(Current Tax) . الضريبة الحالية2.1

 هو مبلغ الضريبة على األرباح الواجبة الدفع )االسرتجاع( باالستناد إىل ربح أو خسارة الفرتة. 

 
  (Deferred Tax Liabilities): مؤجلةال يبةضر الخصوم . 1.1

 هو مبلغ الضريبة على األرباح  الواجب الدفع يف الفرتات املستقبلية الناتج عن الفوارق الضريبية املؤقتة. 
                                                 

 .202خالد جمال الجعرات، مرجع سبق ذكره، ص 1
2
 Journal officiel de l’union européenne, IAS12 Impôts sur le résultat, 2008, P58.  
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  (Deferred Tax Assets):مؤجلةال ةبيضر ال  أصول. 2.1
 والناجتة عن:  ،هي مبالغ الضرائب على األرباح الواجبة االسرتجاع يف الفرتات املستقبلية

  ؛املؤقتة القابلة للخصمالفوارق الضريبية  -
  ؛الرتحيل األمامي للخسائر الضريبية غري املستخدمة -
 الرتحيل األمامي للقروض الضريبية غري املستخدمة.  -

 
  (Temporary Differences): . الفروقات المؤقتة9.1

واليت متثل القيمة  ،هي الفرق بني القيمة احملاسبية لألصل أو اخلصم الظاهرة يف امليزانية وقاعدته الضريبية
 1إىل نوعني: "IAS12"املسندة هلذا األصل أو اخلصم ألغراض ضريبية، وتنقسم هذه الفروقات حسب املعيار 

 
  (Taxable Temporary Differences):   فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة .1.9.1

وهي تلك اليت تولد مبالغ ضريبية واجبة الدفع يف الفرتات املستقبلية عندما يتم اسرتجاع أو تعديل القيمة 
 احملاسبية لألصل أو اخلصم. 

 
  (Deductible Temporary Differences): فروقات مؤقتة قابلة للخصم .1.9.1

بلية عند اسرتداد أو تعديل القيمة احملاسبية وهي تلك اليت تولد مبالغ ضريبية واجبة اخلصم يف الفرتات املستق
 لألصل أو اخلصم. 

 
 ؤجلة ما يلي: امل الضريبةخصوم أو أصول ومن األمثلة على الفروقات املؤقتة اليت ميكن أن تتولد منها 

يف بعض التشريعات خيضع للضريبة عند  حيث أنهإيراد الفائدة والذي يعترب جزء من الربح احملاسيب،  -
أي على أساس نقدي، ويف هذه احلالة تعترب القاعدة الضريبية ألي فوائد مستحقة القبض  ،قبضه

تعترب بناءا عليه  معدومة، نظرا ألن اإليرادات ال تؤثر على الربح الضرييب إال بعد حتصيل قيمتها نقدا، و
القبض ية عند مؤجلة يتم سدادها يف الفرتات التال يبيةضر خصوم الضريبة املستحقة عن تلك الفوائد 

  ؛لفوائدل النقدي

خمتلف  للتثبيتاتالفروقات املؤقتة النامجة عن استخدام املؤسسة للغايات احملاسبية طريقة أو معدل اهتالك  -
  ؛عن الطريقة املقبولة ضريبيا

                                                 
1
 Françoise Philippe, IAS12, Bulletin Pacioli, n° 135, Institut professionnel des comptables et fiscalistes agrées, 

Bruxelles, 2003, P03.   
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وتأجيل االعرتاف هبا  ،االعرتاف ببعض املصاريف لغايات احملاسبة املالية وختفيضها من أرباح الفرتة اجلارية -
  ؛مثل املؤونة املكونة ملكافأة هناية اخلدمة ،لغايات ضريبية للفرتات القادمة

 قواعدرغم أن  ،الدخل يف الفرتة احلالية إخضاع بعض اإليرادات مبوجب التشريعات الضريبية لضريبة -
خالل الفرتات الالحقة، ففي هذه احلالة يتم  دفع ضريبة عن تلك ا احملاسبة املالية توجب االعرتاف هب

اإليرادات يف السنة احلالية وتعترب هذه الضريبة أصل )ضريبة مدفوعة مسبقا( يتم خصمها من ضريبة 
 الفرتات الالحقة. 

 قواعد القياس واالعتراف بالضريبة:  .1

1.أصول وخصوم الضريبة الحالية:1.1
  

 . االعتراف:1.1.1
  ؛االعرتاف بالضريبة احلالية للفرتة أو الفرتات السابقة غري املسددة كالتزام يف اخلصوميتم  -
إذا كان مبلغ الضريبة احلالية املدفوع أكرب من املبالغ الواجب الدفع )املستحق( يتم االعرتاف بالفائض   -

  ؛كأصل
تسسل ويعرتف هبا   سابقةلتغطية ضريبة مستحقة لفرتة  للخلف اخلسارة الضريبية اليت ميكن ترحيلها -

 كأصل. 

 . القياس: 1.1.1
جيب قياس أصول وخصوم الضريبة احلالية بالقيمة املتوقع دفعها )أو اسرتدادها( إىل السلطات الضريبية، 

 2استنادا إىل املعدالت اليت تتضمنها القوانني السارية املفعول بتاريخ إعداد امليزانية.
 

 . أصول وخصوم الضريبة المؤجلة: 1.1

 . االعتراف:1.1.1
 3خصوم الضريبة المؤجلة: .أ

 جيب االعرتاف خبصوم الضريبة املؤجلة لكل الفروقات املؤقتة اخلاضعة للضريبة، باستثناء تلك الناجتة:
 ؛ (Goodwill)االعرتاف األويل للشهرة -

                                                 
1
 Hubert Tondeur, Impôts sur les Bénéfices IAS12, formation IFRS, CNAM-Sonatrach, Algérie, 2006, P14. 

2
 www.iasplus.com/IAS12, Income taxes. 

3
 www.iasb.org/IAS12, Income Taxes. 
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 االعرتاف األويل لألصول أو اخلصوم يف معاملة تكون:  -
  ؛ليس  عملية جتميع أعمال -
 يف وق  املعاملة ال تتأثر النتيسة احملاسبية وال النتيسة الضريبية.  -
 

والشركات  ،الفروعة باملسامهات يف الشركات التابعة، فيما يتعلق بالفوارق املؤقتة اخلاضعة للضريبة واملتعلق
 الزميلة جيب االعرتاف خبصوم الضريبة املؤجلة املتعلقة هبا. 

 
 أصول الضريبة المؤجلة:  .ب

ؤجلة لكل الفروقات املؤقتة القابلة للخصم واخلسائر والقروض الضريبية املضريبة الجيب االعرتاف بأصول 
 ،هناك احتمال لوجود ربح ضرييب يف املستقبل متاح السرتجاع هذه الفوارقأن يكون بشرط  ،غري املستعملة

 1منها: ستثىنويُ 

  ؛املتعلق باندماج األعمال "IFRS3" عاجل حسب املعيارالسالبة واليت تُ  الشهرة -
التسسيل األويل لألصول أو اخلصوم  يف معاملة ال متثل اندماج أعمال وال تؤثر على النتيسة احملاسبية  -

  ؛أو النتيسة الضريبية
 

، والشركات الفروعكات التابعة، ة باملسامهات يف الشر فيما يتعلق بالفوارق املؤقتة القابلة للخصم واملتعلق
 جيب االعرتاف بأصول الضريبة املؤجلة املتعلقة هبا.  الزميلة

 
 . القياس: 1.1.1
جيب تقييم أصول وخصوم الضريبة املؤجلة استنادا إىل معدالت الضريبة اليت يكون متوقع تطبيقها يف  -

  ؛الفرتة اليت يتحقق فيها األصل أو يسدد فيها اخلصم
 ،تدرج  الضريبة املؤجلة كدخل أو مصروف ضمن جدول حسابات النتائج وتؤثر يف نتيسة الفرتةجيب أن  -

 إال إذا كان  الضريبة قد ظهرت من: 

  ؛عملية أو حدث يسسل ويعرتف به مباشرة يف األموال اخلاصة -
  .والذي اعترب كعملية حيازة )اقتناء( ،اندماج أعمال -

 
 2أن ختضع أصول وخصوم الضريبة املؤجلة إىل مقاصة فيما بينها حت  شروط معينة هي: ميكن

                                                 
1
 IAS12 Impôts sur le résultat, Accounting & Financial Consulting EL Djazair, Algérie, 2008, P24.  

2
 Abbas Ali Mirza and others, op-cit, p69. 
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  ؛يكون للمؤسسة حق قانوين يف ذلكأن  -
أصول وخصوم الضريبة املؤجلة على النتيسة مفروضة من نفس السلطة الضريبية وعلى نفس  -

 املؤسسة. 

 

الضرائب املؤجلة الناجتة باإلضافة إىل  ،لألصول واخلصوموالشكل التايل يبني أنواع الفروقات املؤقتة بالنسبة 
 عنها:
 

  "IAS12"(: االعتراف بالضرائب المؤجلة  حسب المعيار6.2الشكل )

 
 : بالنسبة لألصول

 
 

 
 
 
 

 :بالنسبة للخصوم
 
 

 
 
 
 
 

Source: IAS12 Income Taxes, Certified Practicing Accountants, Australia, 2008, P02. 

 
احملاسبية والقاعدة  باالعتماد على القيمة  ،من خالل الشكل ميكننا فهم طريقة حتديد الفروقات املؤقتة     

 املؤجلة.  يبةالضر  أصولو خصوم  التفريق بنيكيفية أيضا   الضريبة لألصول واخلصوم، و

 

القيمة المحاسبية مقارنة 
 بالقاعدة الضريبية

 أكبر

 أصغر

فروقات مؤقتة 
 خاضعة للضريبة

فروقات مؤقتة 
 قابلة للخصم

الضريبة  أصول
 المؤجلة 

الضريبة  خصوم
مضروب في  المؤجلة 

معدل الضريبة 
المتوقع عند 
تسديد أو 

 استرجاع الفرق

القيمة المحاسبية مقارنة 
 بالقاعدة الضريبية

 أكبر

 رصغأ
فروقا

فروقات مؤقتة 
 قابلة للخصم

فروقات مؤقتة 
 خاضعة للضريبة

أصول الضريبة 
 المؤجلة 

خصوم الضريبة 
 المؤجلة 

مضروب في 
معدل الضريبة 
المتوقع عند 
تسديد أو 

 استرجاع الفرق
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 : على المردودية المالية "IAS12". أثر المعيار2
طرح من النتيسة اإلمجالية للمؤسسة، وبالتايل فإن أي تغري يف الضريبة املستحقة على األرباح عبء هام يُ متثل 

حيث ميكن أن  ،تغري يف النتيسة الصافية للمؤسسة وبالتايل تغري يف مردوديتها املاليةهذا العبء سيؤدي حتما إىل 
والناجتة عن الفروقات  ،وما يعرف بالضرائب املؤجلة "IAS12" يظهر هذا التغري من خالل ما جاء به املعيار

املؤقتة بني احملاسبة املالية والتشريعات الضريبية، واليت مل تكن موجودة سابقا نظرا لالرتباط الوثيق الذي كان بني 
 اجلباية واحملاسبة. 

وجوب تسسيل الضرائب على األرباح املوافقة للعمليات احملاسبية املتعلقة على  "IAS12" املعيار نصوي
على نتيسة نفس الدورة، وبالتايل يتم إظهار الضرائب املستحقة يف جدول حسابات النتائج مصححة  بالدورة فقط

، حيث وبتطبيق هذا املعيار سيكون "SCF" و "PCN" بالتغري يف الضرائب املؤجلة، وهنا يكمن االختالف بني
ثر بصفة مباشرة على النتيسة وهذا ما يؤ  ،هناك حتما تغري يف العبء الضرييب للفرتة بقدر الفروقات املسسلة

 االخنفاض.بواملردودية املالية للمؤسسة سواء باالرتفاع أو 

 
 (Business Combination) األعمال اندماج "IFRS3" المطلب الثالث: المعيار
مع إصدار النسخ ول يف نفس السنة، وقد تزامن ظهوره عترب ساري املفعو اُ  2114يف سنة صدر هذا املعيار 

 ،املتعلق باألصول غري امللموسة "IAS38"و ،املتعلق باالخنفاض يف قيمة األصول "IAS36"لمعيارين لاملعدلة 
  ،(Goodwill)ا مباشرة باندماج األعمال، وسنتطرق يف هذا املعيار فقط إىل اجلزء املتعلق بالشهرةمباعتبار تعلقه

يف بيان أثر هذا املعيار على املردودية املالية  الرتباطه املباشر مبوضوعنا ولتفادي اخلوض يف معاجلات ال تفيدنا
 وكذا االلتزام حبدود الدراسة.  ،للمؤسسة

 
إن الشهرة تشكل عنصر أساسي يف ميزانيات املؤسسات االقتصادية وخاصة تلك املشتغلة يف قطاع اإلعالم 

، قاعدة سارية، حقوق الطبع والنشرالعالمات التواخلدمات، وهي تعرب عن عناصر ك واالتصاالت
 ومثل هذه العناصر ال ميكن حماسبتها ولكنها تشكل بنود حامسة يف تقييم هذه املؤسسات.  ،العمالء.....اخل

 
على وجوب اعرتاف املشرتي )الدامج( بالشهرة كأصل بتاريخ  "IFRS3"ينص املعيار احملاسيب الدويل

 ،االقتناء، وتقاس مبدئيا بالزيادة يف تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لصايف األصول بتاريخ االقتناء )االندماج(
لك ملؤسسات خاصة تبني اوقد زاد ارتفاع أسعار عمليات االندماج واحليازة ، 1وهي ما تعرف بالشهرة املوجبة
قد يظهر عدد من ما وهذا  ،العامة ايزانياهتات، إىل ارتفاع حصة الشهرة يف ماملتعلقة بقطاع تكنولوجيا املعلوم

                                                 
1 Business Combinations a guide to IFRS, Deloitte Touche Tohmatsu, London, UK, 2004, p 19. 
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مباشرة على املخاطر مثل غموض احلسابات، واالرتفاع الكبري يف خمصصات اهتالك الشهرة والذي يؤثر بصفة 
وهي  - "Vivendi Universal"شركة  قدم  2112على سبيل املثال يف مارس جدول حسابات النتائج، ف

مليار أورو، مما أدى يف  15ر7يف حساباهتا اهتالكات للشهرة بقيمة  -شركة فرنسية متخصصة يف اإلعالم والرتفيه
 مليار أورو.  13ر6هناية املطاف إىل خسائر صافية بلغ  

 
حسابات املؤسسات واحلد من تأثري الشهرة على جاء هبدف التقليل من  "IFRS3"إن نشر املعيار      

وهذا بغية تقدمي حسابات أقرب إىل  ،عن االهتالكات وخسائر القيمة املتعلقة بالشهرة تولدةالتقلبات يف النتائج امل
 :ما يليهذا اجملال ولعل أمهها  اختذت عدد من التدابري يف، حيث 1الواقع االقتصادي

حيث أنه يف كثري  ها،ذلك ملنافاة اإلطفاء املنتظم لواقعمل يعد مسموحا به إطفاء الشهرة بطريقة منتظمة، و  -
فيكون احلكم عليها يف ظل اإلطفاء املنتظم باخنفاض  ألحيان ال حيدث أي اخنفاض يف قيمة الشهرةمن ا
ع النقص احلقيقي يف قيمة عالوة على أنه ليس شرط أن يتساوى اإلطفاء املنتظم م ،خمالف للواقعقيمتها 
نتج أعباء يُ ما كان هذا تسسيل اهتالك الشهرة و كان جيب    "IFRS3" نشر املعيارقبل و حيث الشهرة، 

  2ودية املالية للمؤسسة.دإضافية هلا أثر سليب على النتيسة واملر 

 على األقل مرة يف السنة.تدين القيمة للشهرة  جيب إجراء اختبار -

 
 على المردودية المالية: "IFRS3" . أثر المعيار1

 من جهتني:  حيث يظهر ،املعيار له األثر املباشر والكبري على نتيسة املؤسسة ومردوديتها املاليةإن تطبيق هذا 
 

 كان   الذي ينص عليه املعيار، حيث أن املؤسسات اليت  (Goodwill)من خالل إيقاف اهتالك الشهرة: أوال
 وديتهادمر تها و نتيسبذلك لرتتفع  املتعلقة هبا، تسسل هذا النوع من االهتالكات ستتمكن من ختفيض التكاليف

تغطية عدد من اخلسائر الناجتة عن تطبيق  يفمن املؤسسات كثري  وبالتايل قد يساعد هذااملالية بصفة مباشرة، 
شركة للهواتف - "Alcatel"ملا طبق  شركة  ،فعلى سبيل املثالاسبية وكذا التقليل من آثارها، بعض املعايري احمل

حيث ارتفع  بنسبة  ،كان له األثر املباشر على نتيستها املالية  "IFRS3"املعيار -احملمولة واالتصاالت
وكذلك األمر بالنسبة لشركة  ،مليون أورو 419اليت بلغ  و  % بسبب إيقاف اهتالكات الشهرة113ر52

"Axa" -ناجتة عن إيقاف اهتالك الشهرة 48ر39حيث ارتفع  نتيستها بنسبة  -شركة فرنسية للتأمينات %
 مليون أورو.  519لذي بلغ ا

                                                 
1, 2

 Amelie Vautravers, traitement des écarts d’acquisition selon la norme IFRS3, KPMG, 2010, P03. 
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ابات النتائج ج تقلبات حادة يف جدول حسنت  يُ قد حظر اهتالك الشهرة وتغيريه بنظام اختبار تدين القيمة  إن: ثانيا
وهذا ما  ،بشكل خطي سابقال سس  لشهرة كان  تُ خمصصات اهتالك ا تؤثر بدورها على املردودية املالية، ألن

ار تدين القيمة إىل تسسيل ومعروفة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يؤدي اختبمتنبأ هبا جيعلها متوقعة، 
ما يعطي  ،وبالتايل إظهار خسائر يف حسابات الشركة األم واليت ال تعاين من صعوبات اقتصاديةاخنفاضات كبرية 

ميتد إىل عدة  وهذا األثر قد ال يقتصر على سنة مالية واحدة وإمناغري واضحة عن وضعيتها احلقيقية، صورة 
 سنوات. 

 
 بنديف حساباهتا على الرغم من وجود  "Goodwill" فيما يتعلق باملؤسسات اجلزائرية فال تظهر الشهرة أما
 ،املؤسسات ههاتتقريبا عدمي األثر على نتائج  "IFRS3" وهذا ما جيعل املعيار ،املخطط احملاسيب الوطين وفقهلا 

وهذا ما يؤدي إىل  الفرنسية،حيث لن تتمكن من االستفادة من األثر اإلجيايب هلذا املعيار كما فعل  نظرياهتا 
 آلثار النامجة عن تطبيق املعايري األخرى.   اتأكيد تعميق و 
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 خاتمة الفصل:
متكنا خالل هذا الفصل من إثبات أن اعتماد معايري احملاسبة الدولية ويف ظل ظروف معينة يؤدي إىل تقلبات 

نتيسة للخيارات واألبعاد اجلديدة املتاحة وخاصة  ،املردودية املاليةتقلب يف يف النتيسة و األموال اخلاصة وبالتايل 
أنه ملن الصعب مبا كان حتديد هذا األثر يف الواقع وخاصة يف السنة فيما يتعلق بالقيمة العادلة و إعادة التقييم، إال 

 احملاسبة الدولية. عايريمل العميقة عرفةاملالتحكم و حيث يتطلب ذلك درجة عالية من  ،األوىل من التطبيق
 

جبة وتبني لنا أيضًا أن نوع هذا األثر وحسمه خيتلف من معيار آلخر فهناك معايري أثرها شبه مؤكد ألهنا وا
 ،"IAS19"التطبيق وليس أمام املؤسسة خيار سوى اعتمادها، كما هو احلال فيما يتعلق بكل من املعايري 

"IAS12" ،"IFRS3" و"IAS38"  وأخرى يعتمد تطبيق املعاجلات الواردة فيها على خيارات املؤسسة مثل
 ."IAS36"و  "IAS16"يف املعيار  ةمنوذج إعادة التقييم وطرق ومعدالت االهتالك الوارد

 
 ويف حماولة إلثبات ما مت التوصل إليه يف هذا الفصل سنقوم بإسقاط ما تناولناه بشكل نظري على أرض

 الواقع من خالل دراسة حالة مؤسستني اقتصاديني جزائريتني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 الفصل الثالث:
 دراسة حالة 

المؤسسة الوطنية للدهن  -  
(E.N.A.P) 

مؤسسة مدبغة ومراطة الرويبة  - 
(TAMEG) 



 "ENAP" الفصل الثالث: دراسة احلالة، املؤسسة الوطنية للدهن
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 :مقدمة الفصل
 اتإن اجلانب النظري الذي مت التعرض له سابقا ال بد من إعطائه بعدا آخر من خالل دراسة حالة مؤسس

 مها: تنيوطني تنيؤسسم، حيث وقع اختيارنا على جزائرية اقتصادية
ا من أكرب و أهم باعتبارمه ،"TAMEG" ومؤسسة مدبغة ومراطة الرويبة ،"ENAP"للدهن املؤسسة الوطنية  

ختلف ملو  ماعاما هل عرضا يشمل ،تقدميهمال مبحثاهذا الفصل  حيث خصصنا يفاملؤسسات الوطنية، 
و من مث  (SCF)توضيحا إلجراءات االنتقال إىل تطبيق النظام احملاسيب املايل يشمالن  مبحثانو  ،امإمكانياهت

 .يف كل مؤسسة معاجلتها و اآلثار الناجتة عنهااملطبقة و كذا الدولية  احملاسبة معايريعرض ملختلف 
 

  تقارير و خمتلف ملحقاهتا من وثائق تفسريية و  تنيو قد اعتمدنا يف عملنا هذا على القوائم املالية للمؤسس
 .املسريينمقدمة شفهيا من طرف  كذا معلومات  و
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  تينالمؤسس تقديمالمبحث األول: 
 

 "ENAP"تقديم المؤسسة الوطنية للدهن  المطلب األول:

 
 :لمحة تاريخية عن المؤسسة. 0

و املتضمن إعادة هيكلة  417-82مبوجب املرسوم ، 1982ديسمرب سنة  14مت إنشاء املؤسسة يف 
األول لتبدأ نشاطها يف  (SNIC)املؤسسات الوطنية، حيث انفصل  عن املؤسسة الوطنية للصناعات الكيماوية 

 ،(ENAP)حت  اسم املؤسسة الوطنية للدهن  ،دج 155.555.555برأس مال قدره  1983من ماي سنة 
و املناجم  أصبح  املؤسسة تابعة لوزارة الطاقة ،1984ماي سنة 12الصادر يف  34/13و مبوجب املرسوم رقم 

دية اليت عرفتها و الصناعات الكيماوية بعدما كان  تابعة لوزارة الصناعات اخلفيفة، و نتيسة للتحوالت االقتصا
و أصبح  شركة ذات  1995مارس سنة  31البالد يف بداية التسعينات دخل  املؤسسة مرحلة االستقاللية يف 

 أسهم، حيث كان  هذه األخرية موزعة كما يلي:

 ؛% 45كيمياء صيدلة  -
 ؛% 35مناجم، ري، حمروقات  -
 .% 35صناعات خمتلفة  -

 
مث أصبح   ،مكونة من أربع وحدات إنتاجية 1985و  1983ما بني سنة كان  املؤسسة خالل الفرتة 

إلنتاج و زيادة وحدات بعد إضافة وحدة سوق أهراس، و وحدة معسكر و ذلك من أجل تنويع تشكيلة ا ةست
 .الطاقة اإلنتاجية

 
 :التعريف بالمؤسسة وطبيعة نشاطها .0
 

 التعريف بالمؤسسة :.0.0
صيدلة، يقدر -، تابعة للشركة القابضة كيمياء(EPE)عمومية  املؤسسة الوطنية للدهن مؤسسة اقتصادية

دج للسهم، يقع  155.555سهم بقيمة  5555مقسمة على  ،دج 555.555.555 ــب رأس ماهلا اإلمجايل
 :هي تضم ستة وحدات إنتاجيةو  ،باألخضرية والية البويرة 55مقرها االجتماعي على الطريق الوطين رقم 

 ؛باألخضرية والية البويرةالوحدة اإلنتاجية  •
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 ؛الوحدة اإلنتاجية بواد السمار والية اجلزائر •
 ؛الوحدة اإلنتاجية بالشراقة والية اجلزائر •
 ؛الوحدة اإلنتاجية بوهران •
 ؛والية معسكربڤ ـيـسّ للالوحدة اإلنتاجية  •
 .الوحدة اإلنتاجية بسوق أهراس •
 

 المؤسسة:نشاط . 0.0
 يلي:املؤسسة الوطنية للدهن فيما  تتمثل ميادين نشاط

 
 المصنعة:المنتجات . 0.0.0
 :أنواعتتمثل يف الدهون و هي عدة  
 ؛دهون البناء: تتمثل يف دهون األشغال العمومية و العقارات -
الدهون الصناعية: اليت تستعمل ضد التآكل مثل دهن العتاد الزراعي، األجهزة الكهرومنزلية، دهون  -

 ؛البحري اخلشب، دهون العتاد
 ؛دهون السيارات: تلك اليت تدخل يف صناعة هياكل السيارات -

 
  مصنعة:نصف الالمنتجات . 0.0.0
 ؛(LES RESINES)الراتنسات  -
 ؛(LES EMULSIONS)املستحلبات  -
 .(LES SICATIFS)اجملففات  -

 
 إمكانات المؤسسة: .1.0

البشرية و القدرات  ملواردا، القدرات اإلنتاجية من حيثمتتلك املؤسسة الوطنية للدهن إمكانات هامة 
 ، وهي كالتايل:التسويقية
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 القدرات اإلنتاجية:.0.1.0
 القدرات اإلنتاجية للمؤسسة الوطنية للدهن : (0.1)الجدول 

 المجموع المجففات المستحلبات الراتنجات الدهن طبيعة المنتج
 412551 5000 61000 68800 448151 (/السنةالطاقة اإلنتاجية )طن
 المصدر: وثائق المؤسسة

 

 اإلمكانيات البشرية:.0.1.0
،  يعتربون أعوان دائمني حيثمتتلك املؤسسة طاقة بشرية هائلة من إطارات، أعوان التحكم، أعوان التنفيذ 

 كما تلسأ املؤسسة إىل توظيف أعوان مؤقتني يف حالة الضرورة، و اجلدول التايل يوضح عدد العمال حسب
 فئات املهنية على مستوى الوحدات.ال

 
 (: توزيع العمال حسب الفئات المهنية على مستوى الوحدات0.1الجدول )

 البيان
وحدة 
 األخضرية

وحدة   واد 
 السمار

وحدة 
 معسكر

وحدة     
 سوق أهراس

وحدة 
 الشراقة

وحدة 
 وهران

 المجموع المقر

 اإلطارات
 أعوان التحكم
 أعوان التنفيذ

53 
25 
428 

68 
25 
421 

53 
402 
432 

58 
443 
426 

43 
52 
11 

41 
66 
23 

14 
42 
41 

602 
113 
236 

 9898 13 999 991 331 399 911 911 مجموع ال
 .المصدر: وثائق المؤسسة

 

 القدرات التسويقية:.1.1.0
تقوم بتسويق منتساهتا  ، حيث% من احتياجات السوق الوطنية 85تغطي املؤسسة الوطنية للدهن ما نسبته 

 من خالل:
هذه األخرية املختصة يف توزيع خمتلف أنواع الدهون، حيث تقوم  "SODIPEINT"املؤسسة العمومية  -

و ذلك من  ،إىل جتار اجلملة و احلرفيني الوطنية للدهن % من منتسات املؤسسة 57بتوزيع ما يعادل 
 ؛خالل عقد سنوي

و املؤسسة الوطنية للمنتسات  ،(SNVI)الوطنية للعربات الصناعية الزبائن الصناعيون: أمههم املؤسسة  -
 ؛%  من اإلنتاج 5يأخذون ما يعادل  حيث ،(ENIEM)الكهرومنزلية 
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%  38: و هم زبائن مرتبطون باملؤسسة من خالل عقود جتارية و يسوقون ما يعادل االتفاقيوناملوزعون  -
 .نييقومون بالتوزيع إىل جتار التسزئة و احلرفي حيث ،من املنتوج

 
 ميكن تلخيص ما سبق ذكره يف الشكل التايل:

 
 (: قنوات توزيع منتجات المؤسسة الوطنية للدهن0.1الشكل )

 
 

 
 

 

 .المصدر: من إعداد الطالب و باالعتماد على وثائق المؤسسة
 
 

 أهداف المؤسسة :.4.0
و كغريها من املؤسسات االقتصادية هلا  ،تلعب املؤسسة الوطنية للدهن دورا هاما يف إنعاش االقتصاد الوطين

 أهداف ميكن حصرها فيما يلي :
 ؛تعزيز مكانتها يف السوق الوطنية و البحث عن أسواق خارجية -
 ؛تطوير نشاطها من خالل إقامة عالقات شراكة مع حمرتيف صناعة الدهن العامليني -
 ؛زيادة عدد الوحدات اإلنتاجية و توسيعها خللق مناصب شغل جديدة -
 دعم االقتصاد الوطين باعتبارها من أكرب الشركات الوطنية.  -

 
 :التنظيمي للمؤسسةالهيكل  .1

 ةة إىل ستإضاف ،تضم مثانية مديريات مركزية يتكون اهليكل التنظيمي للمؤسسة من املديرية العامة اليت
 وحدات إنتاجية و تعمل حت  إشراف جملس اإلدارة.

 

 المؤسسة الوطنية

 للدهن

 تجار التجزئة

 تجار الجملة

 الحرفيون

 موزعون اتفاقيون%  38

 صناعيون %  زبائن 5

SODIPEINT 57 %  
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 مجلس اإلدارة:.0.1
 ال من طرف الرئيس املدير العام للمؤسسة و يتكون من مخسة أعضاء:ثو يكون مم

 ؛(PDG)و هو املدير العام  (ENAP)من املؤسسة الوطنية للدهن  عضو -
 ؛(SNVI-Rouiba)و اآلخر شركة  (ENIEM)عضوان أحدمها ميثل شركة  -
 عضوان منتخبان من طرف جملس األمة. -

 
 المديرية العامة:.0.1

  :تتكون من مثانية مديريات فرعية ، حيثو هي اهليكل اإلداري للمؤسسة بوالية البويرة، مقرها باألخضرية

 ؛مديرية التخطيط و الرقابة •
 ؛مديرية التسويق و املبيعات •
 ؛مديرية اإلنتاج و النوعية •
 .مديرية التموين •
 

 ؛مديرية املوارد البشرية •
 ؛و األنظمة مديرية التدقيق •
 ؛مديرية املالية و احملاسبة •    
 ؛مديرية التطوير و الصيانة •

 و تنحصر مهام املديرية العامة فيما يلي :

 ؛تقوم بدراسة الوسائل املتوفرة و املشاريع املقرتحة -
 ؛حتديد األهداف و دراسة أجنع الطرق لضمان حتقيقها بأقل التكاليف -
 ؛بني خمتلف املديرياتالتنسيق  -
 ؛تسيري العالقات الداخلية و اخلارجية للمؤسسة -
 تأمني احلفاظ على السري احلسن للمؤسسة. -

 
 كما تتضمن املديرية العامة أقسام تابعة هلا تتمثل يف:

 ؛قسم االتصال -
 اعي.قسم األمن الصن -

 

 ؛قسم املخرب املركزي -
 ؛قسم األمانة -

 والشكل التايل يعطينا صورة أوضح عن اهليكل التنظيمي للمؤسسة:
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 "TAMEG"تقديم مؤسسة مدبغة ومراطة الرويبة : ثانيالمطلب ال

 
  لمحة تاريخية عن المؤسسة. 0

كفرع من مركب   1998هي شركة ذات أسهم أنشأت سنة  "TAMEG"مؤسسة مدبغة و مراطة 
"ENIPEC"،  ُيف إطار إعادة هيكلة املؤسسة الوطنية لصناعة اجللود  1983سس  سنة هذه األخرية أ
"SONIPEC"اليت انقسم  إىل: ، و 

 ؛(ENIPEC)املؤسسة الوطنية للسلود  •
 ؛(EMAC)املؤسسة الوطنية لصناعة املالبس و األحذية اجللدية  •
  .(DISTRICH) اجللديةمؤسسة توزيع األحذية و املالبس  •

 
إلنتاج خمتلف  ،(اخلأبقار، ماعز.... ،أغنام) ةيتمثل نشاطها الرئيسي يف معاجلة اجللود احليوانية اخلام

 املنتسات اجللدية وتوزيعها )أحذية، مالبس... اخل(.
 

موزع  ،دج 115.555.555إىل  2556 ع سنةف  دج، لريُ  1.555.555وقد بلغ رأمساهلا عند التأسيس 
مت رفع رأمساهلا ثانية ليصل إىل  2557دج لكل سهم، ويف بداية سنة  5.555سهم بقيمة إمسية  22555على 

 2558ويف هناية سنة  م،دج للسه 55.555سهم بقيمة إمسية  19245موزع على  ،دج 962.555.555
 دج 55.555بقيمة إمسية  3555 إىل سهم، ليصل عدد األسهم 16245قام  اجلمعية العامة بإلغاء 

دج، وهذه األسهم مملوكة كلها للمساهم الوحيد  155.555.555فأصبح  املؤسسة برأمسال قدره  للسهم،
 ." Leather Industry" "صناعة اجللود"وهو اجملمع الصناعي 

 
عامل، لكن بعد سلسلة من االنصرافات عن العمل  273لتأسيس كان عدد العمال هبذه املؤسسة عند ا
باملنطقة الصناعية للرويبة باجلزائر  "TAMEG"تقع مؤسسة ، و عامل 125أصبح عدد عماهلا اليوم  والتقليص

 .2م 157625العاصمة، ترتبع على مساحة 
 
 المؤسسة نشاط. 0

، وبعد ةمدبغة الرويبة يف نفس الوق  مدبغة ومراطة وتقوم أيضا جبمع اجللود اخلامعند بداية نشاطها كان   
شركة مجع "مضمون من طرف  كانوالذي   ،ذلك ختصص  هنائيا يف معاجلة اجللود وختل  عن نشاط اجلمع
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أصبح   2557، ولكن بعد تصفية هذه األخرية سنة 1998اليت تأسس  سنة  "SOCOP" "اجللود اخلامة
 تقوم بالنشاطات التالية: "TAMEG"عملية مجع اجللود تتم من طرف اخلواص، أما اليوم فإن مؤسسة 

لتوجه لصنع  ،معاجلة جلود األبقار، األغنام واملاعز اخلامة وحتويلها إىل جلود نصف مصنعة وتامة الصنع -
 ؛واألحذية اجللدية والتأثيث وخمتلف املنتسات اجللديةاأللبسة 

 ؛بيع و توزيع اجللود -
 . إنتاج وبيع الصوف -

 

 واجلدول التايل يبني منتسات املؤسسة حسب مصدرها احليواين:
 

 "TAMEG"(: منتجات مؤسسة مدبغة ومراطة الرويبة 1.1)دولالج

 منتجات األغنام منتجات الماعز منتجات األبقار
 

• Bovin morceaux 

 

• BDE vachette (1, 2, 3
eme

 choix) 

 

•Croute vachette velours (S1, S2, S3) 

 

• Croute vachette chaussure (1, 2) 

 

• Croute vachette pigmentée 

 

• Nappa bovin 

 

• Nubuck bovin morceaux 

 

• Vachette nappa ameublement 

 

• Vachette ameublement FC 

 

 

 

• Chèvre ameublement 

 

• Chèvre chaussure 

 

• Chèvre doublure 

 

• Chèvre nubuck 

 

• Chèvre velours 

 

• Nappas chèvre 

 

• Stain protection caprin 

 

• Ecart basane 

 

• Cuir P/RL peinture ovin 

 

• Ganterie ovin 

 

• Chamois ovin 

 

• Croute velours (1, 2, 3, 4) 

 

• Fourrure décoration 

 

• Mouton basane 

 

• Mouton chaussure 

 

• Mouton doublure 

 

• Nappa chuss aubraco 

 

• Nubuck ovin 

 

• Nappa ovin gris 

 

• Nappa ameublement 

 

• Nappa vêtement 

 

• Nappa velours 

 

• Stain protection ovin (1, 2) 

 المصدر: وثائق المؤسسة
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 :للمؤسسة الهيكل التنظيمي .1
 "TAMEG"(: الهيكل التنظيمي لمؤسسة 1.1الشكل )                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 وثائق المؤسسة. المصدر:       

 
 ،من خالل الشكل السابق والذي ميثل اهليكل التنظيمي للمؤسسة يظهر الرئيس املدير العام يف أعلى اهليكل

مث باقي املصاحل  ،مث تليه مصلحة مراقبة التسيري مث و على التوازي تأيت مصلحة األمن ومصلحة مراقبة اجلودة
 األخرى، وميكن تلخيص مهام هذه املصاحل كما يلي:

 
 . الرئيس المدير العام:0.1

 ؛هاضمان السري احلسن للمؤسسة وذلك باختاذ القرارات اليت ختدم مصاحل -
رؤساء املصاحل ويستدعيهم عند احلاجة باإلضافة إىل ممثلي العمال، من أجل االجتماع  شرف علىي -

 ؛إبالغهم بكل جديد خيص املؤسسةو  ةواملناقش
 يصادق على كل االقرتاحات التحسينية. -

 
 . مصلحة مراقبة التسيير:0.1

واقرتاح  ،تقوم بقياس النتائج احملققة ومقارنتها باألهداف املسطرة، واستخراج االحنرافات املسسلة وأسباهبا
 احللول هلا.

 

 الرئيس المدير العام

 مديرية اإلنتاج

 مصلحة تسيير الجودة مصلحة األمن

 مصلحة مراقبة التسيير

 مديرية المخبر المديرية التجارية مصلحة اإلدارة
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 . مصلحة تسيير الجودة: 1.1
          إعداد الدراسات كذلك   أنظمة العمل والسهر على حتسينها وتطويرها، وإعداد وتوثيق إجراءات و 

 و األحباث يف سبيل حتسني املنتوج وإرضاء الزبائن.
 

 . مصلحة األمن:4.1
 اتقة بدوام هناري، وتقوم أيضا خبدمفرق، أربع فرق بدوام ليلي وفر  التدخل اليت تضم مخس يف وحدة تتمثل

 نظيف الداخلية واخلارجية، وتتكفل أيضا باألمن الصناعي.االستقبال وأعمال الت
 

 . مصلحة اإلدارة:1.1
 هي: حتوي ثالث أقسام 
 ؛تكفل باحملاسبة العامة واحملاسبة التحليليةيقسم املالية واحملاسبة:  •    
 ؛ضم مصلحة املستخدمني وطب العمل واملكلفني بالتكوينيقسم املوارد البشرية:  •    
 شمل النقل وخمزن الّلوازم.يقسم املوارد العامة:  •    
 

 . مصلحة اإلنتاج:6.1
 هذه املصلحة إىل ثالث أقسام: تفرعت 
 ؛قسم التصنيع: الذي يقوم خبدمة الرتطيب والدباغة و اإلهناء •    
 ؛قسم التخزين: حيتوي على خمزن اجللد اخلام وخمزن املواد الكيماوية •    
 قسم الصيانة: يقوم بالصيانة امليكانيكية والكهربائية ملختلف جتهيزات اإلنتاج ومعدات النقل.  •    
 

 خبر:. مصلحة الم7.1
 حتتوي هذه املصلحة على: 
 ؛قسم تطوير املنتوج: يقوم مبراقبة اجلودة و القيام بتحاليل فيزيوكيماوية •    
 واملواد املطروحة امللوثة للبيئة.قسم البيئة: حيوي حمطة تنقية الفضالت  •    
 

 . المصلحة التجارية:8.1
 تقوم مبهمة تسيري املنتسات التامة واملواد األولية باإلضافة إىل البحث عن زبائن جدد.
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 تبني معايير المحاسبة الدولية في المؤسسة الوطنية للدهنآثار المبحث الثاني: 
 

 المحاسبي المالي في المؤسسة إجراءات االنتقال إلى النظامالمطلب األول: 
 ،املتضمن النظام احملاسيب املايل 2557نوفمرب  25/ املؤرخ يف 57/11يف إطار تطبيق قواعد القانون رقم 

نظام يف السداسي األول من سنة ذا اليف مشروع االنتقال هل (ENAP.Spa)املؤسسة الوطنية للدهن انطلق  
 املتضمنة كيفية التطبيق األويل (CNC)باالعتماد على التعليمات الصادرة عن اجمللس الوطين للمحاسبة  ،2515

      و مدير املوارد البشرية  ، و قد مت  أعمال هذا املشروع مبشاركة كل من مدير املالية و رئيس قسم احملاسبةله
النظام احملاسيب املايل و معايري احملاسبة الدولية ملدة  و هذا بعد املشاركة يف دورة تكوينية حول ،و بعض مساعديهم

 و اليت مل تكن بالكافية، "ISGP"العاصمة  اجلزائربيوم باملعهد العايل للتسيري و التخطيط بربج الكيفان  15
   ماإلعالو قد شارك كذلك يف هذا املشروع جمموعة من اخلرباء من مركز تقنيات ، لفهم كل أبعاد املعايري الدولية

 اخلطوات كما يلي: حيث كان  أوىل ،"CETIC"و االتصال ببومرداس 

تسليط الضوء على أهم االختالفات بني النظام احملاسيب املايل و املمارسات السابقة حسب املخطط  -
 ؛الوطيناحملاسيب 

 ؛حتليل اخليارات احملاسبية املقدمة من طرف النظام احملاسيب املايل -
 الفنية و املعلوماتية املتعلقة بتطبيق النظام احملاسيب املايل. ،ظيميةتقدير اآلثار التن -

الصادرة عن اجمللس الوطين للمحاسبة قام   ،2559أكتوبر  29املؤرخة يف  52و طبقا للتعليمة رقم 
           قواعد التقييم ل اوفق هاري ض، حيث مت حت2515و  2559 تنياملؤسسة بإعداد القوائم املالية املقارنة للفرت 

، باإلضافة إىل معايري و ترمجات 2558جويلية  26كما هي حمددة يف القرار املؤرخ يف   نيوالتسسيل احملاسبي
ديسمرب  31النظام احملاسيب املايل اليت رأت املؤسسة أنه جيب أخذها بعني االعتبار يف حتضري احلسابات املقارنة يف 

2515. 
 
 341/2515يف التعليمة رقم  واردةطوات انتقال مطابقة لتلك القام  املؤسسة الوطنية للدهن خب قدو 

 الصادرة عن اجمللس الوطين للمحاسبة، حيث كان  كما يلي:
 ؛إعداد خمطط داخلي للحسابات يف النظام احملاسيب املايل -
 ؛تعريف مناذج الكشوف املالية يف النظام احملاسيب املايل -
 ؛النظام احملاسيب املايل(/ جدول املطابقة العددي )املخطط احملاسيب الوطين إعداد -
 ؛"SCF"إىل  "PCN"إعداد سسل لتحويل أرصدة احلسابات من  -
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 ؛اجناز تشخيص و دراسة لآلثار -
 ؛52ا ملا أقره النظام احملاسيب املايل و التعليمية رقم تنفيذ إعادة املعاجلة وفقً  -
 ؛إعداد سسل إلعادة املعاجلة -
 ؛بعد إعادة املعاجلات و التعديالت 2515املايل احملاسيب  للنظام فتتاحيإعداد امليزان اال -
 بعد إعادة املعاجلات و التعديالت. 2515إعداد امليزانية االفتتاحية للنظام احملاسيب املايل  -

 
وكيفية  ،ظل النظام المحاسبي المالي معايير المحاسبة الدولية المطبقة في المؤسسة فيالمطلب الثاني: 

 معالجتها
        و كذا مقابلة مسؤويل املالية  ،ملؤسسةبا اخلاصة على خمتلف الوثائق احملاسبية و التقارير االطالعبعد 
    وجدنا أنه من بني املعايري اليت سبق و أن حددناها و اليت ميكن أن يكون هلا أثر مايل على النتيسة ،واحملاسبة

              "منافع املستخدمني ،IAS19"  تطبق املؤسسة الوطنية للدهن سوى معيارين مهامل ،واملردودية املالية
 أما فيما خيص العناصر األخرى مثل:، "الضرائب على الدخل، IASI2" و

اخلطي و الذي ترى بأنه ميثل أحسن تقدير الستهالك  تعتمد املؤسسة على اإلهتالك :االهتالكات -
 ؛حيث مل تقم بأي تعديالت على معدالت أو طرق اإلهتالك ،املنافع االقتصادية ملمتلكاهتا

اجلرد الدوري على املخزونات و العناصر الصغرية و اجلرد الدائم على  املؤسسة بتطبيقاملخزونات: تقوم  -
يتم تقييميها مبتوسط و  ،(مصنعةنصف منتسات  ،منتسات تامة، اد أوليةاملخزونات املتعلقة باإلنتاج )مو 

 ؛ يكن هلا أي تأثريملأي تعديالت على طرق حساب تكلفة املخزون و  جترىمل  حيث ،التكلفة املرجحة
ألنه ليس  ،ليس هناك أي إعادة معاجلة فيما يتعلق باملصاريف اإلعدادية أو مصاريف البحث و التطوير -

 ؛املؤسسةهلا وجود يف 
 مل يتم إجراء أي إعادة تقييم أو أي اختبار تدين القيمة ألي أصل من أصول املؤسسة. -

 
 و فيما يلي سنتطرق إىل كيفية تطبيق هذين املعيارين و كذا اآلثار املرتتبة عن ذلك.
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 منافع المستخدمين: "IAS19" المعيار .0
   العالواتك املنافع قصرية األجل صخيحيث فيما  ،احملور من طرف مديرية املوارد البشريةهذا مت  معاجلة 

املنافع ، أما فيما يتعلق بمل يتم إجراء أي إعادة معاجلة عليها ،و املكافآت املومسية و السنوية و كذا خمتلف احلوافز
       معاجلتها بنفس الطريقة اليت سبق مت ،منح التقاعد حسب نظام اخلدمات احملددةواملتمثلة يف  طويلة األجل

يف معاجلة هذه  اعتمدت املؤسسة وقد ،"IAS19"و اليت نص عليها املعيار  وضحناها يف اجلانب النظريأن  و
 على:العناصر 

 
 متغيرات ديمغرافية:. 0.0
و اليت  ،(ONS)نسبة الوفيات: مت االعتماد على النسبة الصادرة عن الديوان الوطين لإلحصائيات  -

 ؛(53555 ≈) ‰ 4351بلغ  
نظرا ألن خروج العمال من  ،1دوران العمال: احتمال بقاء العامل يف املؤسسة الوطنية للدهن هو نسبة  -

 املؤسسة قبل سن التقاعد نادر جدا و هذا حسب تقديرات املسؤولني.
 سنة. 65سن التقاعد: و هو حمدد بـ  -

 
   متغيرات مالية:. 0.0
 ؛سنوياً  %3 من طرف املؤسسة بنسبة هانسبة تطور األجور: مت حتديد -
  ؛وهذا بتوصية من بعض اخلرباء %5معدل التحيني: مت اعتماد نسبة التضخم السائدة يف اجلزائر وهي  -
املنافع املمنوحة للموظف مقابل كل سنة خدمة: حسب القانون الداخلي للمؤسسة متنح هذه األخرية  -

  .لكل سنة خدمة ،أجرة شهر واحد 2/1 مكافأة تعادل
 

    :(ENAP)عمال فيالمثال توضيحي عن كيفية حساب التزام منح التقاعد ألحد  .1.0
  ؛29/58/1987تاريخ الدخول إىل املؤسسة 
  :؛سنة 48السن احلالية  
 ؛31/12/2515سنة يف  23333 :عدد سنوات اخلدمة يف املؤسسة 
 ؛سنة 12 :عدد السنوات املتبقية لسن التقاعد  
 دج؛84793.74 :األجرة الشهرية احلالية 
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 ؛11.67= (½ × 23.33) :عدد األشهر املكتسبة عن كل سنة خدمة 
 ؛% 3 :نسبة تطور األجور   
    = ؛5.995= 5.555 -1احتمال بقاء املوظف على قيد احلياة 
 ؛% 5ني = يمعدل التح 

 
 دج4105253.21  = 0.883 × 46(4.05) × (44.21×21185.11) = المنافع المكتسبة من طرف الموظف

  
 دج 124233.2=  46-(4.03× ) 4105253.21منح التقاعد = لن المحي  لتزام اال
 

إىل   قسم حيث  ،مؤونة هلاتسسيل تكوين و  بعد حساب التزامات منح التقاعد لكل عمال املؤسسة مت
 قسمني:

 ؛2515قبل الفرتة املتعلقة مبا لتزامات اال• 
 .2515التزامات الفرتة • 

  ،دج 418.551.596324 ما قيمته للدهن ستتحملوحسب الطريقة السابقة فان املؤسسة الوطنية 
وما قيمته  ،)الرتحيل من جديد( 11واليت سسل  يف احلساب  ،2515كمنافع حمصلة من طرف املوظفني قبل 

اب واليت سسل  كتكاليف مت حتملها هلذه السنة )حس 2515كمنافع خاصة بسنة دج   31.796.755315
 ، واجلدول التايل يظهر لنا توزيع هذه املبالغ على الوحدات الستة للمؤسسة:(68

 : توزيع التزامات منح التقاعد على الوحدات اإلنتاجية(2.1)الجدول 

 9999التزامات  9999التزامات قبل  الوحدات
 6.680.526,16 54.150.201,60 المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 1.211.043,32 12.245.604,85 األخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية
 1.805.121,22 21.105.261,41 واد السمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
 62.82.131,00 55.161.181,11 الشراقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 6.500.412,81 62.062.641,31 وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران
 2.652.040,83 23.515.862,51 معســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر
 2.365.231,01 461.832.348,35 ســـــــــــــــــــوق اهــــــــــــــــــراس

 10.756.711802 408.120.256804 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 : وثائق المؤسسةالمصدر
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  ضرائب الدخل: "IAS12"المعيار . 0
حيث ظهرت يف القوائم  ،لقد طبق  املؤسسة الوطنية للدهن هذا املعيار ويتعلق األمر بالضرائب املؤجلة

 : بنوعيها، وقد نتس  عن العناصر التالية 2515املالية للفرتة 
 

 المؤجلة: الضرائبأصول . 0.0
  ؛منح التعاقد حسب نظام اخلدمات احملددةمؤونة  -
  وهذا حسب ما نص  عليه التعليمة الصادرة عن اجمللس الوطين للمحاسبة  ،منح العطل املدفوعة األجر -

 منافع املستخدمني. واملتعلقة بكيفية معاجلة

  :كان  املبالغ املالية كما يليحيث  
 مقسمة كما يلي: ،دج 85.556.589: ؤجلة عن التزامات منح التقاعدامل ةبيضر الأصول  •

 ؛2515خاصة بالتزامات منح التقاعد قبل سنة  ،دج 79.515.257 -
  .          2515خاصة بالتزامات منح التقاعد لسنة  ،دج 6.541.382 -

 .دج15.795.215 :2515لسنة  لعطل املدفوعة األجرلؤجلة امل ةبيضر الأصول • 
 
هو املعرتف به يف جدول حسابات النتائج  2515لضرائب املؤجلة لسنة اصول ألاملبلغ اإلمجايل  ومنه

 يعترب هذا املبلغ كاقتصاد يف الضريبة الواجبة الدفع هلذه السنة.حيث  ،دج16.836.592
 

 الضرائب المؤجلة:. خصوم 0.0
، حيث بلغ  قيمة 2515قبل سنة   "MIBLI" اسرتجاع مؤونة خاصة مبنازعات قضائية مع مؤسسة -

 دج12.857.441374 خصوم الضريبة املؤجلة عن هذا العنصر
 

 .التسجيل المحاسبي لاللتزامات منح التقاعد و الضرائب المؤجلة:1
 
 [2515القيد احملاسيب اللتزامات منح التقاعد ملا قبل سنة ]

 338985887                الترحيل من جديد   115

 79515219,24 الضرائب المؤجلة على األصول   133

 

 418511196,24للمعاشات وااللتزامات المماثلة                                المؤونات                153 

                                                



 "ENAP" الفصل الثالث: دراسة احلالة، املؤسسة الوطنية للدهن

 

125 

 

 [املؤجلة الناجتة عنهامع الضرائب  2515القيد احملاسيب اللتزامات منح التقاعد لسنة ]
                                                                                                                                                               

 31796755,11 وخسائر القيمة المخصصات لالهتالكات والتموينات                      685   

 31796755,11 المؤونات للمعاشات وااللتزامات المماثلة                     153                  

 

 6141382 الضرائب المؤجلة على األصول                               133  

 

 6141382 فرض الضريبة المؤجلة عن األصول                           692  

 
 [2515القيد احملاسيب للضرائب املؤجلة اخلاصة بالعطل املدفوعة األجر لسنة ]

 11795211 الضرائب المؤجلة على األصول 133   

 11795211 فرض الضريبة المؤجلة عن األصول          692 

 

 [القيد احملاسيب للضرائب املؤجلة على اخلصوم اخلاصة باسرتجاع مؤونة منازعات قضائية]

 67671746 المؤونات األخرى لألعباء  158  

 12857441,74 الضرائب المؤجلة على الخصوم                        134 

 54813314,26 الترحيل من جديد           11               

 

 
 لمؤسسة الوطنية للدهنل المردودية المالية أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية علىالمطلب الثالث: 

ناتج عن إعادة املعاجلة  2559مل يكن هناك أي أثر مايل ال على النتيسة وال على األموال اخلاصة يف سنة 
أما  ،الوثائق والقوائم املالية هلذه السنة للحسابات حسب النظام احملاسيب املايل وما يقتضيه، وهذا ظاهر يف خمتلف

املطبقني يف  (IAS12 , IAS19)نه ملن الصعب حتديد أثر املعيارين احملاسبيني فإ 2515فيما خيص سنة 
وفق   2515، وهذا بسبب عدم إمكانية إجراء مقارنة ألنه مت مسك حسابات السنة املؤسسة الوطنية للدهن
، املعايريببسبب ارتفاع رقم األعمال وتغيري بعض العناصر اليت ليس هلا عالقة  أيضاً و  ،النظام احملاسيب املايل فقط

تطبيق( وذلك بإتباع الطريقة  ل)سنة أو  2515لذلك سنحاول إظهار هذا األثر فقط من خالل معطيات سنة 
 التالية:
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وكذا اآلثار املالية اليت نتس  عن تطبيقهما  ،"IAS19" و "IAS12"سنقوم بإلغاء املعياريني احملاسبيني •
 ومالحظة مدى استسابة املردودية املالية ومكوناهتا )النتيسة الصافية واألموال اخلاصة( هلذا التغيري.

 
بتطبيق  ةولقد الحظنا من خالل االطالع على القوائم املالية للمؤسسة وخمتلف الوثائق التفسريية املتعلق

 ولية أنه:ة الدمعايري احملاسب
 

ملوظفني وهذا اتقاعد على املؤسسة تكوين مؤونة ملنح  وجب ،منافع املستخدمني  "IAS19"بتطبيق املعيار 
حيث حتمل  املؤسسة ما مقداره ، هانااملنصوص عليها يف املعيار واليت سبق وأن عرض حسب الطريقة

 ،املخطط احملاسيب الوطين مل تكن موجودة سابقا حسب، 2515لسنة دج كتكاليف  31.796.755315
الرتحيل من "حساب مت تسسيله يف ، حيث 2515دج خاص مبا قبل  87338.985.8وكذلك حتمل  مبلغ 

 وبالتايل كان هلذا املعيار أثر مباشر على النتيسة الصافية واألموال اخلاصة للمؤسسة.       ، "جديد
                    

 ،فلقد احنصر األثر فقط يف الضرائب املؤجلة على األصول ،ضرائب الدخل "IAS12"أما فما خيص املعيار 
وبالتايل سيكون هلا أثر مباشر على نتيسة  ،واليت سبق وأن ذكرنا بأهنا تعترب اقتصاد يف الضريبة الواجبة الدفع للسنة

حتميلها فلم يتم  ، أما فيما خيص الضرائب املؤجلة على اخلصومدج16.836.592حيث بلغ   ،املؤسسة
 وظهرت يف امليزانية يف اخلصوم غري اجلارية. 2515لنتيسة السنة 

 
وفيما يلي سنحاول إعطاء عرض أكثر وضوحا لآلثار املالية الناجتة عن تطبيق املعياريني احملاسبيني    
"IAS12"و"IAS19" .يف املؤسسة الوطنية للدهن 
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 (ENAP)ـ لعلى النتيجة واألموال الخاصة  "IAS19"و  "IAS12": أثر المعيارين (1.1)الجدول

 9999معطيات 
 9999المعطيات المفترضة 

من دون أثر المعيارين 
(IAS19 ،IAS12) 

  التغيرمقدار  المعيار و أثره

فية
صا

ة ال
تيج
الن

 

1.863.071.040,09 
 

4.212.054.605,481 
 

IAS19:  زاد من التكاليف المتحملة في
 .دج 54.182.133,40ب  6040الفترة 

IAS12:   خفض في تكلفة الضريبة الواجبة
 .دج 42.252.386ب الدفع 

% -0,18  

صة
لخا
ل ا
موا
األ

 

12.034.199.901,74 ²12.388.145.950,17 

IAS19:  تم ترحيل التزامات منح التقاعد
الذي يدخل  "ترحيل من جديد"الحساب إلى 

، حيث بلغت في حساب األموال الخاصة
 دج 1338.985.8هذه االلتزامات  

% 2,85  -  

لية
لما

ة ا
ودي

مرد
ال

3 

9191   (%18) (%17)  0,17 
ر ناتج عن تطبيق المعياريين ي  تغ

"IAS12 " "IAS19" 
% 1+ 

 المصدر: من إعداد الطالب 

 
1
  (مؤجلة أصول .ض)16.836.592 - (2515ـسنة لالتزامات منح التقاعد ) 31.796.755,11+  1.863.071.040,09=   

2
  -  IAS19 1.863.071.040,09) إلغاء أثر الرتحيل من جديد الناتج عن) 338.985.87 + 12.034.199.901,74 = 

 ([IAS19و IAS12من دون )بالنتيسة املعدلة  2515استبدال النتيسة لسنة ]  1878131213,19 +   

 .األموال اخلاصة )من دون نتيسة( /= النتيسة الصافية  املردودية املالية 3
 

يف املؤسسة الوطنية للدهن كان هلا أثر مايل  تبناةمن خالل اجلدول نالحظ أن معايري احملاسبة الدولية امل
و كذلك األمر بالنسبة لألموال  ،دج1496516331اخنفض  النتيسة الصافية مبقدار وبتطبيقها حيث  ،طفيف

ودية املالية و ارتفع  دفنتج عن ذلك تغيري يف املر  ،دج 353946548343اليت اخنفض  مببلغ  اخلاصة و
 .الصافية لنتيسةو هذا ناتج عن كون االخنفاض يف األموال اخلاصة كان أكرب من االخنفاض يف ا، %1مبقدار 
 
 
 

 IAS19)(أثر المعيار 
 (IAS12)أثر المعيار 
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 خالصة :   
املايل يف  نظام احملاسيبالمن خالل ما سبق نرى بأن االنتقال إىل تطبيق معايري احملاسبة الدولية من خالل 

قتصر تقريبا على إعادة ترتيب عناصر احيث  ،مينكان شكلي أكثر منه ض  "ENAP"املؤسسة الوطنية للدهن 
منافع املستخدمني  "IAS19"القوائم املالية و تغيري أرقام و تسميات احلسابات و مل يتم تبين سوى معيارين مها 

فلم تكن  2559، أما فيما خيص سنة 2515طُب قا ابتداًءا من سنة و اللذان  ،ضرائب الدخل "IAS12" و
حاولنا إظهار  وبالتايل ،األموال اخلاصة( ،ثر  مايل على حسابات املؤسسة )النتيسةأهناك أيّة إعادة معاجلة ذات 

و اليت تبني بأهنا كان  طفيفة  ،فقط 2515يف حسابات السنة  بعض اآلثار الناجتة عن تطبيق هذين املعيارين
االرتفاع مل ينتج عن النشاط ، لكن هذا 1%، حيث ارتفع  املردودية املالية مبقدار على النتيسة و األموال اخلاصة

مما يستدعي معرفة واسعة  ،ل ملستخدمي القوائم املاليةل  ظ  وهذا ما جيعله مُ  ،العادي للمؤسسة وال يعكس حقيقته
 .ملعايري احملاسبة الدولية

 
كان   ،ة الدوليةاحملاسب تطبيق اجلزئي للمعايريالأي  ،و حسب تصرحيات مسئويل املؤسسة فإن هذه الوضعية

      الذي حيتاج لكثري من التحضري  و ،ضخامة هذا املشروع بة فهمها بسبب قصر مدة التكوين وراجع لصعو 
.بقية تدرجييا يف املستقبل القريبتقوم بتطبيق املعايري املتسفإن املؤسسة  نيوحسب نفس املسؤول ،و الوق  إلمتامه
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   المحاسبة الدولية في مؤسسة مدبغة ومراطة الرويبةتبني معايير آثار المبحث الثالث: 
 

 نظام المحاسبي المالي في المؤسسةإجراءات االنتقال إلى الالمطلب األول: 
 ،الوطين إىل النظام احملاسيب املايل وفق القوانني واألنظمة السارية املفعولاحملاسيب لضمان االنتقال من املخطط 

 التالية:باخلطوات  "TAMEG Rouiba"قام  مؤسسة 

إقامة دورة تكوينية قصرية خاصة بالتحكم يف معايري احملاسبة الدولية والنظام احملاسيب املايل لصاحل  -
 ( رئيسيني يف املؤسسة؛2حماسبني)

 ؛"PCcompta"اقتناء برجميات حماسبة تتماشى والنظام احملاسيب املايل -
 ."Leather Industry"ايل من طرف جممع إنشاء خمطط حماسيب داخلي حسب النظام احملاسيب امل -
 

الصادرة عن  341/2515أما فيما خيص اخلطوات األخرى فقد كان  مطابقة لتلك الواردة يف التعليمة رقم 
 اجمللس الوطين للمحاسبة واليت سبق وذكرناها. 

  
 ظل النظام المحاسبي وكيفية معالجتها معايير المحاسبة الدولية المطبقة في المؤسسة فيالمطلب الثاني: 

بعد االطالع على خمتلف الوثائق والتقارير املتعلقة باالنتقال من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب 
واليت ستحدد لنا املعايري اليت  ،املايل، متكنا من التعرف على القواعد احملاسبية للتقييم والتسسيل املتبناة يف املؤسسة

  تطبيقها وخمتلف املعاجلات اليت وجب إجراءها، حيث كان  كما يلي:مت
 
 . قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي المطبقة في المؤسسة:0
 

  :التثبيتات. 0.0
قام  املؤسسة بتبين التكلفة التارخيية )تكلفة احليازة( مطروح منها جمموع االهتالكات وخسائر القيمة  

النظام احملاسيب و  "IAS38"و "IAS16"، وهي طريقة مطابقة ملا جاء به املعيارين التثبيتاتكطريقة لتقييم 
 املايل، حيث ظهرت هذه العناصر كما يلي: 

اسيب )حماسبة عامة، حماسبة األجور( احملجند يف املؤسسة برجميات للتسيري  ،غري امللموسة تثبيتاتفيما خيص ال -
  ؛االهتالكاتمقيمة بتكلفة احليازة مطروح منها 

 ؛2557مسسلة بتكلفة احليازة املعاد تقييمها مبوجب القانون سنة  األراضي -
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املباين الصناعية، معدات اإلنتاج، األمن واملخرب، معدات اإلعالم اآليل و االتصال، معدات وأثاث املكتب،  -
 ،معدات النقل واملعدات االجتماعية األخرى، كلها مقيمة بتكلفة احليازة مطروح منها جمموع االهتالكات

  ؛تثبيتاهتاحيث ترى املؤسسة أن هذه هي الطريقة املناسبة لتقييم 
كما " IAS16"امللموسة حسب املركبات و الذي ينص عليه املعيار  التثبيتاتأما فيما خيص تسسيل   -

ألن العملية حتتاج إىل إجراء دراسة تقنية من طرف خرباء  ،فاملؤسسة مل تطبق هذه القاعدة ،سابقا ذكرناه
اليت ميكن أن تشملها  عملية التفكيك، وحسب مسؤويل املؤسسة فإن هذه األخرية مل تكن  تثبيتاتلتحديد ال

 ؛قادرة على القيام مبثل هذه العملية يف تاريخ االنتقال
وتتعلق بأعمال هتيئة املكان واملعدات التقنية ، عاجلة مياه الصرفملتتمثل يف حمطة  اجلاري إجنازها تثبيتاتال -

ل واليت مل يتم تركيبها بعد، حيث  2553احملصل عليها يف سنة  أما فيما يتعلق  ،بتكلفة احليازة ُسس 
هبا، يف حني يرى  اخلاصةبالدراسة واملتابعة والتنفيذ مت تسسيلها كمصاريف يف الدورات  املرتبطةبالتكاليف 
املرتبطة مباشرة ضرورة إعادة النظر يف تركيبة هذه التكاليف لتحديد تلك  "IAS16"ملعيار با عمالاخلرباء و 

   ؛ليتم إدراجها يف قيمته احملاسبية تثبي بال
األصول املالية تشمل القروض للموظفني و الودائع والكفاالت املدفوعة، وقد نتس  من إعادة ترتيب  -

 احلسابات وفق النظام احملاسيب املايل.
 تثبيتاتبالنسبة لل "IAS36"فيما خيص اختبار اخنفاض القيمة )خسائر القيمة( اليت ينص عليها املعيار 

خلسائر يف  تثبي وحسب مسؤويل املؤسسة ال توجد أي معلومات داخلية أو خارجية تفيد باحتمال تعرض أي 
 القيمة. 

 
 :. االهتالكات0.0

ومل يتم إعادة النظر يف هذه الطريقة رغم توصيات حمافظ  تثبيتاهتا،على  طيتطبق املؤسسة االهتالك اخل
ألهنا مقيمة بأقل من قيمتها وال تعكس االستهالك قض  بضرورة تغيري معدالت االهتالك احلسابات، واليت 

، حيث جيب جعلها متناسبة مع تلك املطبقة يف قطاع نشاط تثبيتاتاحلقيقي للمنافع االقتصادية املتعلقة هبذه ال
  املؤسسة.

 
 المخزونات:  . 1.0

تقوم املؤسسة بتطبيق طريقة اجلرد الدائم على خمزوناهتا، وتُقّيم إخراجاهتا من املواد األولية واللوازم بالتكلفة 
، أما فيما خيص تقييم املنتسات التامة و املنتسات قيد "IAS2"الوسطية املرجحة وهي مقبولة حسب املعيار

من دون تغيري، وهذا  2556منذ سنة  (Coût Budgétisé)التصنيع فتطبق املؤسسة تكلفة معيارية )قياسية( 
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املعيار لكن رغم ارتفاع قيم و أسعار العناصر املكونة لتكلفة اإلنتاج )اجللد اخلام، املواد الكيميائية، األجور(، 
"IAS2"  ال يسمح مبثل هذه الطريقة إال إذا كان  تستعمل تقنيات متكن من إعطاء تكلفة قريبة جدا من تكلفة

احلقيقية، وبالتايل جيب أن تتوقف املؤسسة عن استعمال هذه الطريقة أو على األقل تكييفها حبيث تعطي اإلنتاج 
 نتائج أقرب إىل احلقيقية.

 
على أنه عندما يكون مستوى النشاط احلقيقي أقل من املستوى  "IAS2"ومن جهة أخرى ينص املعيار 

تالكات املباين والتسهيزات الصناعية وتكاليف التسيري فإن تكاليف اإلنتاج الثابتة مثل اه ،العادي للمؤسسة
حُتم ل لتكلفة اإلنتاج تناسبا مع مستوى النشاط احلقيقي )استبعاد تكاليف ضعف النشاط(، لكن  ،واإلدارة

املؤسسة ال تطبق هذه التوصيات رغم الفرق الواضح بني مستوى النشاط احلقيقي ونظريه العادي، فعلى سبيل 
حيث كان البد على  ،مل يبلغ النشاط احلقيقي سوى نصف مستوى النشاط العادي 2515 املثال يف سنة

 .5355املؤسسة أن تطبق معدل حتميل يساوي 
 
 إعادة المعالجات: .0

 
 . االهتالكات:0.0

بعد القيام باجلرد املادي و التحقق واملقاربة بني سسالت األصول و ما يقابلها يف احملاسبة، تبني أن هناك 
وبعض املخصصات األخرى مت تسسيلها بشكل  ،اهتالك خاصة بالدورات السابقة مل يتم تسسيلها خمصصات
 وبالتايل سيكون هلا أثر على الوضعية املالية للمؤسسة ، وهي كالتايل: ،خاطئ
 

 غير الملموسة: التثبيتاتاهتالك  .0.0.0
بقيمة  2552جند برنامج خارج االستعمال بصفة دائمة مت اقتناءه يف سنة  االعالم اآليل برجمياتمن بني  

دج، حيث مت تسسيل اهتالك  252.288بلغ   2559دج، وظهر بقيمة حماسبية صافية سنة  252.865
وجب إخراج هذا الربنامج من حسابات املؤسسة ألنه اهتلك  "IAS38"دورتني فقط، وطبقا للمعيار احملاسيب 

 يعد يُنتظر منه أي منافع اقتصادية، ال من استعماله وال من خروجه، لكن جيب األخذ بعني االعتبار بالكامل و مل
 االهتالكات اليت مت إغفال حتملها من قبل، حيث سسل  يف   حساب "الرتحيل من جديد" كما يلي:
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 [تثبيتات غري امللموسةالقيد احملاسيب لتسسيل االهتالكات املنسية لل]
 

 223954,67   الترحيل من جديد                115116

 

 21666,67  *2116/ 2115اهتالكات                                281411             

 212881    اهتالكات                                281411     

 
 خاصة بربنامج آخر مت إغفال تسسيلها فوجب إعادة معاجلتها وحتملها. اهتالكات *

 
 الملموسة: التثبيتاتاهتالك  0.0.0
وهذا ما أدى  ،دج9584499337و احملاسبة إىل تثبيتاتوصل الفرق بني املبالغ الظاهرة يف سسالت ال 

االهتالكات لكل عنصر من إىل عدم ختصيص اهتالكات للعناصر اليت مت إغفال تسسيلها، لذا وجب حساب 
 :العناصر وحتميلها، حيث كان  املعاجلات كما يلي هذه
 
 [243655اخلاص باملضخة رقم:  2555القيد احملاسيب لتسسيل االهتالك املنسي لسنة ]

 54242,28                                       الترحيل من جديد             115006

 54242,28                 615200 :مضخة رقم ،6003اهتالك                  281810
                 

 

 [القيد احملاسيب لتسسيل االهتالك املنسي لبعض املعدات واألدوات]

 406302,30                                       الترحيل من جديد             115006

 6141,45                   (615800/4 :رقم) 6003اهتالك             624230           
 40386,32 (636624)رقم: 6001/6008اهتالك             624230           
 28182,18 (636626)رقم: 6001/6008اهتالك             624230           

                 

 [القيد احملاسيب لتسسيل االهتالك املنسي ملعدات النقل]

 245612,65                                       الترحيل من جديد             115006

 30312,86                   (611400/4 :رقم) 6003اهتالك             624220           
 644338,28 (                    611251)رقم: 6005اهتالك             624220           
 534458,26 (636625)رقم: 6001/6008اهتالك             624210           
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 [القيد احملاسيب إللغاء اهتالك معدات نقل سسل بشكل خاطئ]

                        41268,81(        611251)رقم: 102، سيارة 6005اهتالك سنة             624210

 41268,81                   الترحيل من جديد                               443001           
  

           
 [، أُلغي عن طريق اخلطأ2558القيد احملاسيب لتسسيل اهتالك معدات نقل لسنة ]

 205822,32                                      الترحيل من جديد             115006

  205822,32                6002اهتالك معدات نقل لسنة            624220           
                 

 

 

 [سسل بشكل خاطئ القيد احملاسيب إللغاء اهتالك مضخة وقود]

                        24,35(        636655، مضخة وقود )رقم:6008اهتالك سنة             624220

 24,53                   الترحيل من جديد                                  443001           
            

 

 [املنسي للمنشآت التقنية لالتصال القيد احملاسيب لتسسيل االهتالك]

 233625                                          الترحيل من جديد             115006

 641514,21                  (613121:رقم) 6006اهتالك                    624300           
 48625,55(                              613123)رقم: 6006اهتالك                    624285           

                 

 

 

 [القيد احملاسيب إللغاء اهتالك املنشآت التنقية لالتصال سسل بشكل خاطئ]

                  15326,30(         613123، 613121،)رقم:6001اهتالك سنة             624300

 15326,30                  الترحيل من جديد                                   443001           
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 [2551/2555املنسي ملعدات االتصال،  القيد احملاسيب لتسسيل االهتالك]

 652262,12                                       الترحيل من جديد             115006

 42521,56                   (613265:رقم) اهتالك                        624285           
 8200 (                    636613اهتالك  )رقم:                       624285           
 55000 (636611اهتالك  )رقم:                       624285           
 60100                   (613120:رقم) اهتالك                        624285           
 62000 (                    613124اهتالك  )رقم:                       624285           
 1515,55 (613624اهتالك  )رقم:                       624285           
 62300                   (613626:رقم) اهتالك                        624285           
 2422,21 (                    613625اهتالك  )رقم:                       624285           
 41515,55 (613621اهتالك  )رقم:                       624285           
 42400                   (613200:رقم) اهتالك                        624285     
 6122,21 (                    613204اهتالك  )رقم:                       624285           
                                        1402,55                            (636622اهتالك  )رقم:                       624285           
 5385,55 (636628اهتالك  )رقم:                       624285           
 15326,30(                                 636680اهتالك  )رقم:                       624285           

                 

 [القيد احملاسيب لتسسيل االهتالك املنسي للتهييئات والرتكيبات]

 1011424,51                                     جديدالترحيل من              115006

      103506,20               (636623 :رقم ) 6004اهتالك             624600           
 56201,61(                                  611800)رقم: 6001اهتالك             624600           
 5202612,50       (636621)رقم: 4882/6001اهتالك             624600           

  
 :التثبيتات الملموسة .0.0
دج،  مل يتم تسسيلها حماسبيا ومل يتم 139989.66بقيمة  2552هناك آلة للتسفيف حمصل عليها سنة  

هلا، حيث مت إعادة معاجلة هذا العنصر وتسسيل األثر يف حساب الرتحيل من جديد   ختصيص أي اهتالكات
 كالتايل:

 [املؤسسة تثبيتات، يف 2552القيد احملاسيب لدمج اآللة اجملففة غري املسسلة منذ ]

                      458828,22(         615651معدات وأدوات صناعية )مجففة رقم:             643600

                                      458828,22الترحيل من جديد                                                              443001           
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 [القيد احملاسيب لتسسيل االهتالك املنسي لآللة اجملففة]

                      458828,22الترحيل من جديد                                                   443002

                                           458828,22                           61565اهتالك مجففة رقم:                         624240           
                 

 

 المالية: تثبيتاتال. 1.0
 

 [2554/2555/2557للسنوات  "Djezzy"القيد احملاسيب إللغاء كفاالت مدفوعة لشركة ]

 66810الترحيل من جديد                                                      443002

                                     Djezzy"                              66810"كفاالت مدفوعة                         613000           
                

 
 المخزونات: .4.0
حيث تنازل  عنها  ،بدون مقابل 2557إعادة معاجلة تسسيل مواد كيميائية حتصل  عليها املؤسسة سنة  

سل  بشكل خاطئ يف حساب فواتري قيد اليت كان  يف إطار احلل، ألهنا سُ  "SOCOP"جمانا مؤسسة 
 ، وكان  إعادة املعاجلة كالتايل:259.548385حيث بلغ  قيمتها  ،االستالم

 [2557القيد احملاسيب إللغاء فواتري تنازل جماين حتصل  عليه املؤسسة سنة ]
 SOCOP"            608312,20"موردو الفواتير التي لم تصل بعد              102000

   608312,20                الترحيل من جديد                        443001           
                 

 
 مؤونة منح التقاعد:. 1.0
حيث بلغ   ،وكون  مؤنة ملنح اخلروج للتقاعد "IAS19"قام  املؤسسة بتطبيق ما جاء به املعيار  

اجمللس الوطين  عندج، ومت حساهبا وفقا ملا جاء به املعيار و التعليمات الصادرة  14.846.333394
 مت تسسيلها كما يلي:حيث للمحاسبة و املتعلقة هبذا املوضوع، 

 [31/12/2559القيد احملاسيب لتسسيل مؤونة منح التقاعد يف]

 41212555,81                                     الترحيل من جديد             115006

 41212555,81               المؤونات للمعاشات وااللتزامات المماثلة      435500           
                 

 



 "TAMEG"سة احلالة، مؤسسة مدبغة ومراطة الرويبة الفصل الثالث: درا
 

136 

 

 الضرائب المؤجلة:. 6.0
ألن املعيار  ،املؤجلة املتعلقة هبذه املعاجلات وبدافع احليطة و احلذر مل يتم أخذها بعني االعتبار أصول الضريبة

"IAS12"  ينص على أن هذا النوع من الضرائب ال يأخذ بعني االعتبار إال إذا كان اسرتجاعها مضمونا أو
تالية لسنوات عديدة، وهلا ألهنا حقق  خسائر مت  "TAMEG"حمتمال، وهذا مستبعد جدا يف حالة مؤسسة  
على و بالتايل ليس هناك احتمال السرتجاع الضرائب املؤجلة  ،أيضا حسابات تقديرية سلبية للسنة القادمة

 ألصول.ا
 

 "TAMEG"مؤسسة ل المردودية المالية أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية علىالمطلب الثالث: 
ل مؤسسة  نتيسة موجبة، حيث بلغ  اخلسائر هلذه السنة   2559لسنة  "TAMEG"مل ُتسس 
دج، وبالتايل مل تكن هناك أي مردودية مالية، كما اقتصر األثر الناتج عن تطبيق معايري  22.689.881344

ويظهر ذلك من  %3احملاسبة الدولية وإعادة املعاجلات املتعلقة هبا على األموال اخلاصة، حيث اخنفض  بنسبة 
 دول التايل:خالل اجل

 
 قبل وبعد إعادة المعالجات "TAMEG"لمؤسسة  (: األموال الخاصة6.1الجدول)

 المبالغ البيان

 231.662.501,22 األموال الخاصة قبل إعادة المعالجات

 252.353.282,08 األموال الخاصة بعد إعادة المعالجات

 60.280.102,18 األثر المالي الناتج عن إعادة المعالجات
 .: وثائق المؤسسةالمصدر

 

عترب بند من بنود نتج هذا االخنفاض عن تسسيل إعادة املعاجلات يف حساب "الرتحيل من جديد" والذي يُ 
 األموال اخلاصة، و اجلدول التايل يبني لنا تفاصيل هذا احلساب:
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 (: حساب الترحيل من جديد 7.1الجدول )

 .: من إعداد الطالبالمصدر     
 

 خالصة:
 ،IAS16 بعض املعايري وهي تبن  "TAMEG"من خالل املعطيات السابقة يتضح لنا أن مؤسسة 

IAS38، IAS19 و IAS2،  لكن تطبيقها كان جزئيا وحيوي العديد من التناقضات، حيث اقتصر على
تصحيح بعض األخطاء احملاسبية واليت ظهرت بعد مراجعة احلسابات، واقتصر أيضا على االحتفاظ ببعض القواعد 

ل اهتالكها بالتكلفة التارخيية وتسسي تثبيتاتواملعاجلات السابقة واملقبولة من طرف هذه املعايري، مثل تقييم ال
مثل إعادة النظر يف االهتالكات والتسسيل حسب املركبات  ،ني مت إغفال تطبيق البنود األخرىخطيا، يف ح

، وهذا رغم توصيات تثبيتاتومل يتم أجراء أي تعديالت لطرق االهتالك أو أي إعادة تقييم لل ،وتقييم املخزونات
فيما  "IAS19"الشيء الوحيد الذي يعترب جديد هو تطبيق ما نص عليه املعيار أن حيث حمافظ احلسابات، 

يتعلق بتكوين مؤونة ملنح التقاعد، وبالتايل كان األثر املايل حمدودا على األموال اخلاصة حيث اخنفض  بنسبة 
3%   . 

السنة  م حتقق املؤسسة أي نتائج إجيابية حيث بلغ  اخلسائر هلذهفل 2515أما فيما خيص سنة 
يتم تبين أي معيار جديد أو إجراء  مردودية مالية، كما مل ةدج، وبالتايل مل تكن هناك أيّ 35593237382

معاجلة إضافية تدخل يف إطار تبين معايري احملاسبة الدولية،  ة، أو أيّ تثبيتاتإعادة تقييم أو اختبار تدين القيمة لل
واليت بلغ   "IAS19"ب ما نص علية املعيار واقتصر األمر على تكوين مؤونة ملنح التقاعد حس

 تكاليف إضافية تتحملها املؤسسة وتؤثر على نتيسة هذه الدورة، أما باقي عترب  دج، حيث تُ  1.423.321316
اآلثار املالية يف هذه السنة كان  نتيسة لبعض التغريات يف خمتلف جوانب نشاط املؤسسة مثل االستهالكات، 

 االنتاج واملبيعات، واليت ليس هلا عالقة بتطبيق معايري احملاسبة الدولية. 
 

 دائــــــــــــــــــن مديــــــــــــن ــــــانالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحساب
  2654821,45 الترحيل من جديد )االهتالكات المنسية( 443002
  41212555,81 )مؤونة منح التقاعد(الترحيل من جديد  443002
  66810 (Djezzyالترحيل من جديد )إلغاء كفاالت مدفوعة  443002
 24685,26  الترحيل من جديد )االهتالكات المسجلة بشكل خاطئ( 443001
 458828,22  الترحيل من جديد )إدماج آلة مجففة غير مسجلة( 443001
 608312,20  (SOCOPالترحيل من جديد )إلغاء فواتير قيد االستالم  443001
 140256,62 64404614,01  المجموع
  60280102,18  الرصيد
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 خاتمة الفصل:
ق معايري لقد حاولنا يف هذا الفصل من خالل دراسة حالة مؤسستني جزائريتني إظهار خمتلف اآلثار لتطبي

املؤسستني، أصول ورأس مال املالية، واليت تبني أهنا كان  طفيفة مقارنة حبسم  تهمااحملاسبة الدولية على مردودي
ذا كان  هل  حيث ،لتطبيق اجلزئي للمعايريالقتصار التحول على اجلانب الشكلي فقط و كذلك اوهذا راجع 

مربرات حسب مسؤويل املؤسستني، مثل صعوبة وتعقيد مشروع االنتقال إىل النظام احملاسيب املايل عدة  الوضع
باإلضافة إىل  ،و كذا سرعة التحول بني النظامنيحملاسيب الوطين، بسبب االختالف الشاسع بينه وبني  املخطط ا

 ضعف التحكم يف املعايري بسبب قصر مدة التكوين وسطحيته.  
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ولنا من خالل تناولنا ملوضوع أثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية على املردودية املالية للمؤسسات اح
الدولية من معاجلة االشكالية اليت تدور حول تكييف اجلزائر ملخططها احملاسيب مع املرجعية  االقتصادية اجلزائرية،

وهذا انطالقا من  خالل النظام احملاسيب املايل واآلثار املالية املرتقبة هلذا التحول على حسابات املؤسسات،
 الفرضيات الرئيسية وباستخدام األدوات و األساليب املشار إليها يف املقدمة.

 
اهتا وخصائصها واستقر األمر لقد مرت احملاسبة خالل تطورها بالعديد من املراحل حيث كان لكل مرحلة مميز 

على اعتبار احملاسبة نظام يهدف إىل توفري املعلومات الالزمة ملتخذي القرارات االقتصادية، ولكن الناظر إىل واقع 
احملاسبة جيد أن عناصر وتطبيقات هذا النظام تأثرت إىل حد كبري بالبيئة احمليطة به، األمر الذي أوجد نوعا من 

منها ما هو حملي وأخرى ذات صبغة إقليمية أو دولية،  ،يف العامل تنوعةهور نظم حماسبية ماالختالف أدى إىل ظ
 إلعداد التارخيية احملاسبية البيانات وجتهيز تداول على تقتصر املاضي يف احملاسبية األنظمة هذه كان  حيث
و األطراف الفاعلة  االقتصادية الوحدات إدارة احتياجات لتطور تبعا الضيقة النظرة هذه تطورت مث ،املالية القوائم

 البيانات حدود عند قفت ال للمعلومات أنظمة لتتحول بعد ذلك إىل منسسمة مع حميطها،عادة فيها واليت تكون 
 متميزين ملستخدمني القرار صنع يف تفيد وصفية و كمية ومعلومات بيانات شملتل عداهاتت بل املالية واملعلومات
وتدويل  ؤسساتامل حسم كرب لذلك أضف ،هلم موحدة قوائم إعداد إمكانية دون حيول مما ،والتنوع بالتعدد

 نظمةلأل جديدة أدوارًا أضاف  ،اإلدارة عن امللكية انفصالكذا   و جغرافيا وتشتتهاأنشطتها وتوسع أسواقها 
 . باآلخرين ؤسسةامل وعالقة املايل واملركز العمليات نتائج حتديدزيادة عن  ةاحملاسبي
، فاجلميع يعرتف احملاسبية للنماذج موحد معيار خلق حنو تتسه العاملية للمالية احلديثة التطورات كل هذه  إن

مبزايا وفوائد اتباع نظام حماسيب موحد وقواعد عاملية يطبقها اجلميع يف كل مكان، ولعل أحسن مثال على ذلك هو 
ظهور معايري احملاسبة الدولية وبداية إقبال كثري من الدول عليها لكن بدرجات متفاوتة متاشيا مع بنياهتا 

ن بعض أ كونيقه عراقيل كبرية حتول دون تطبيقه ولو بشكل جزئي،  االقتصادية، إال أن هذا األمر تقف يف طر 
ليس  كذلك فيما  هاولكن ،االختالفات ميكن حلها بسهولة مثل املصطلحات املستعملة أو عرض احلسابات

للغاية ترمجة  حيث إنه ملن السهل ترمجة الكلمات ولكنه من الصعب ،باملبادئ رتبطةيتعلق بالقضايا العميقة امل
 ، وهذا ما جعل قبول التعدد و التنوع يف األنظمة احملاسبية أمرا واقعا.و املبادئ  كاراألف

 
مل  والذي، منها د  م  بتبين النظام احملاسيب املايل املست   احملاسبة الدولية ولقد قام  اجلزائر يف سياق تطبيق معايري

ألنه كان جمرد قرار صادر من السلطات العليا ومل يكن  اإلصالح بقدر ما كان اهلدف منه التغيري، اهلدف منه يكن
س ال يزال االقتصاد اجلزائري سُ خاصة أن هذا النظام بين على أُ  حاجة ملحة يفرضها الواقع االقتصادي يف البالد،

بىن عليها اإلحصاءات الصحيحة اليت تُ مثل  يفتقر إليها، كصعوبة احلصول على املعلومات يف خمتلف امليادين
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حيث يرى املختصون و عدم وجود أسواق جتارية ومالية نشطة وتعكس الظروف العادية للمنافسة،  ية التقديرعمل
تقدمة جدا املهذه املعايري  مثللنظام احملاسيب املايل و لواخلرباء يف احملاسبة و املالية أن االقتصاد اجلزائري غري جاهز 

ن النظام احملاسيب املايل ألتسرع  كثريا يف قرار تطبيقه  دق احلكومة ، وأنعلى منظومة اقتصادية متخلفة وهشة
جنبية وأمام اهليئات و املنظمات الدولية، وهذا ئري بصفة هنائية أمام الشركات األسيقوم بتعرية االقتصاد اجلزا

يق استنادا للوضع الصعب الذي تعيشه املؤسسة اجلزائرية اليت ال تزال غري قادرة على نشر حماسبتها بشكل دق
دوات إدارة فعالة أو خاليا للرصد أة الصغرية منها واملتوسطة متتلك قليل من املؤسسات وخاص ، حيثوشفاف

و هذا ما جعل املهنيني  ت ب عات و آثار هذا التحول، واليقظة متكنها يف إطار تبين معايري احملاسبة الدولية من توقع 
كان على   يرى هؤالء أنه  للنظام احملاسيب املايل، حيثمن خرباء حماسبني وحمافظي حسابات من أشد املعارضني

والقادرة على  ةأسهمها يف البورص الكبرية املتداولة النظام فقط على الشركاتهذا السلطات اجلزائرية أن تفرض 
 . دول االحتاد األورويبب اقتداءً ، وهذا املنافسة يف السوق الدولية

 
 نتائج الدراسة:

  فيه ةتأثر باحمليط املوجودتو  ليارتباطا وثيقا بطبيعة االقتصاد احمل ةاحملاسبي واألنظمةات املخططترتبط ،
 .ايف ظل التحوالت احمليطة هب ةظل جامدتوعلية ال ميكن أن 

 يف  ؤسساتويساعد امل ،الدولية يعزز حرية تدفق رؤوس األموال إىل السوق احملاسبة استخدام معايري
على قدم املساواة يف الكفاح من أجل املوارد املالية اليت تقدمها أسواق رأس املال يف  نافسنياملمواجهة 
 .العامل

  النتقال إىل تطبيق معايري احملاسبة الدولية يهدف إىل تعزيز القدرة التنافسية يف األسواق العاملية وتطوير اإن
التسانس الكبري الذي تقدمه هذه املعامالت العابرة للحدود والتمركز يف خمتلف أحناء العامل بفضل 

 كل ألن ،ة القرارات املتخذةلرقابة يف املؤسسات و حتسني نوعياملعايري، ويسمح أيضا بزيادة فعالية ا
 أصحاب و املسامهون األوىل بالدرجة يتحملها باهظة تكلفة تصاحبه الصحيح مساره عن للقرار احنراف
 الشركة. رأمسال يف احلق

  على أساسها كثري من بىن  تُ  ؤشرات اليت تقييس فعالية املؤسسة حيثاملالية من أهم املاملردودية تعترب 
وبالتايل وجب ، األموال واملستثمرينس ؤو جذب لر  عنصر ، كما تعترباهلامة واالسرتاتيسية القرارات
  .مستقبلها محايةو لضمان استمرار نشاط املؤسسة ، وهذا عن كثبومالحظة تغرياهتا  باستمرار هاتمراقب

  خالل  وذلك من ،مؤسساتلعلى املردودية املالية لمن دون شك إن تبين معايري احملاسبة الدولية سيؤثر
القواعد احمللية ونظرياهتا االختالفات بني  عنوالناجتة  ،التقلبات احلاصلة يف النتيسة واألموال اخلاصة

اليت  املعاجلاتيف املتاحة  املتعددة بدقة نظرا للخيارات األثر حتديد هذاجدا من الصعب  هلكنالدولية، 
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هذه األخرية        حسم حبسب من مؤسسة ألخرى  نوع األثر وحسمهقد خيتلف  كما  ،يزها املعايريجتُ 
  .هانشاطخصائص و 
 

أما فيما يتعلق باجلانب التطبيقي ويف ظل غياب هيئة إحصائية خمتصة ميكن أن تساعد يف احلصول على 
، كما هو االناجتة عنهاملالية  معلومات حول مشروع تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف املؤسسات اجلزائرية واآلثار

بسبب نا ختص موضوعاليت علومات املاحلال يف أوروبا، و نظرا للصعوبات الكبرية اليت واجهناها يف احلصول على 
ألسباب تبقى جمهولة، متكنا  املعلوماتهذه  حول ملستمر اها تكتماستحالة الدخول إىل املؤسسات االقتصادية و 

 ،األهداف املسطرةافية للوصول إىل واليت مل تكن بالك ،من إعداد دراسة حول مؤسستني وطنيتنيوبشق األنفس 
 لكن استطعنا من خالهلا استخالص بعض النتائج أمهها:

 
  يف الدراسة مل يكن ذا أثر كبري على مردوديتهما إن تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف املؤسستني الواردتني

املؤسسات اجلزائرية مل تأخذ بعني وهذا ألن  -األموال اخلاصة والنتيسة-املالية و ال على حمدداهتا 
االعتبار الفلسفة اجلديدة اليت انتقل  بنا من املعاجلات احملاسبية البسيطة إىل األحكام والتقديرات 

اختصرت االنتقال إىل هذا النظام يف شكل جدول مطابقة بسيط وتكييف حيث احملاسبية الديناميكية، 
للقيام باالنتقال ألياً، يف حني أن هذا التحول أعمق من كونه جمرد إعادة هيكلة ملدونة  الكمبيوتربرامج 

احلسابات وتغيري شكل القوائم املالية، وإمنا يتعلق أيضا بقواعد التقييم والتسسيل احملاسيب املبنية على 
 . مبدأين رئيسيني مها تسبيق املضمون على الشكل والقيمة العادلة

 نامجة عن تطبيق معايري احملاسبة الدولية لن تنتهي بنهاية املرحلة االنتقالية وإمنا ستبقى قائمةإن املشاكل ال، 
على أنه مشروع ضخم وكبري يف السنوات الالحقة، يستلزم تنظيم  هذا التحوللذلك ينبغي النظر إىل 

  .حقيقي وإدارة مشروع فعالة
  من حيث الوق  الالزم لتنفيذه وختصيص مت التقليل من شأن املشروع من حيث حسمه وتعقيده و

 يليه تقييم لآلثار للتنفيذ كان من املفروض أن يتم وضع خمطط مبكر  ، حيثالوسائل الكافية لذلك
 .احملتملة على حسابات املؤسسة

   كان  فرق العمل غري مؤهلة ملعاجلة املشاكل التقنية وهذا نتيسة للتطبيق املباشر للنظام احملاسيب املايل
والذي كان من دون مقدمات أو فرتات تدريبية وجتريبية، حيث أن اكتساب املهارات التقنية قبل بداية 

ب أزمات ومشاكل اللحظة األخرية للحد من خماطر عدم الوفاء باملواعيد احملددة لتقدمي ن  املشروع جيُ 
املؤسسات األوروبية حيث التقارير، وهو الشيء الذي ساهم يف جناح تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف 
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الختبار مدى قابلية هذه  ،2552أي منذ  ،تبع  هنج جترييب وتدريب منظم ملدة ثالث سنواتا اأهن
 املعايري للتطبيق يف خمتلف القطاعات.

   الدورات التكوينية كان  نظرية أكثر منها تطبيقية، حيث اقتصرت يف بعض األحيان على جمرد إعادة
 والقوانني املتعلقة هبا من دون أمثلة تطبيقية حقيقية.لمعايري لقراءة 

 األشخاص املؤهلني وغياب  عدم اجلدية ونقص االحرتافية يف التعامل مع معايري احملاسبة الدولية وهذا لقلة
فاحملاسبة بالنسبة لكثري من املسريين ليس  وسيلة حقيقية وفعالة  حيث ولسوء احلظ ،نة متطورةهم

للتسيري واختاذ القرارات االسرتاتيسية املتعلقة مبستقبل املؤسسة، وإمنا جمرد إلزام قانوين و وسيلة تربيرية اجتاه 
 دائرة الضرائب.

 اهل مردودية ذا يكون نل والذي بالنسبة للمؤسسات الصغرية، كبري استثمار تشكل املشروع هذا تكاليف 
 ـعديدة سنوات بعد إال
 

يف الدراسة املعروضة سابقا واخلاصة  استنادا إىل النموذج األورويبباإلضافة إىل النتائج السابقة الذكر، و 
 بالشركات الفرنسية املدرجة يف البورصة ميكن القول أنه:

 
 حيث قد تظهر  ،تغري وتقلب يف املردودية املالية للمؤسسات هناك سيكون بتطبيق معايري احملاسبة الدولية

 ،ال تعكس املردودية املالية احلقيقية الناجتة عن النشاط العادي للمؤسسةمظللة  ستوياتمب النسبةهذه 
وبالتايل سيؤثر ذلك على قرارات املسامهني  ،األموال اخلاصةالنتيسة و احلاصل يف للتذبذب  وهذا راجع
وخمتلف القواعد و املعاجلات احملاسبية املتعلقة  خاصة وإن كانوا غري ملمني باملعايري الدوليةواملستثمرين 

مبدأ االستمرارية على مستقبلها و ، وهذا ما قد يؤدي هبم إىل اختاذ قرارات قد تضر باملؤسسة و تضع هبا
  احملك.

 خاصة  املالية النتائج املنشورة وفق معايري احملاسبة الدولية ستتأثر من التقلب وعدم التأكد يف األسواق إن
فيما يتعلق مببدأ القيمة العادلة، وتقلبات هذه النتائج ستزيد بشكل كبري من تقلبات السوق و بالتايل 

 .تزيد من خطر وتكلفة التمويل
 طرف الشركات اجلزائرية قد يكون له أثر كبري على وضعيتها املالية،   إن تبين معايري احملاسبة الدولية من

نشيطة  رأس مالكما ال ميكن القول أنه سيكون مبثابة ثورة يف جمال املعلومة املالية يف غياب أسواق 
  .عامليال قتصاداالنفتاح احلقيقي على اال وتعكس الظروف العادية للمنافسة 
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  ولن يزيد من قدرهتا  ،مكانة املؤسسة اجلزائرية يف السوق العامليةمن لية لن يعزز إن تبين معايري احملاسبة الدو
أو اخلدمات، وهذه  جودة املنتوجاتبالضرورة على املنافسة، حيث أن جودة املعلومة املالية ال تعين 

 األخرية تعترب من األسس املتينة للمنافسة وحتقيق النتائج اإلجيابية.
 
 التوصيات:
  تحديد االختالفات و التناقضات املوجودة وكذا املعلومات للفحص الدقيق و املنهسي ل عملتكوين فرق

تقدمي اقرتاحات للخيارات احملاسبية  وبالتايل أمر ضروري لتقييم اآلثار املالية على املؤسسة ،الناقصة
 .املناسبة

 ندوات علمية ومشاركة مراكز البحث من أجل التعرف على أهم مشكالت تطبيق املعايري يف  عقد
  اجلزائر.

 قد يشكل عنصر التغيري ألن غياهبم لمنظمات املهنية واملمارسني للمحاسبة يف هذا ل الفعالة شاركةامل
 وإمتام املشروع. مقاومة لإلصالح

 بيئة اجلزائرية، لتسنب الوقوع يف املشاكل ولة اسقاطها على العدم تبين معاير احملاسبة الدولية حرفيا وحما
ع مزيدا من الوق  واملال و تعرقل السري العادي لنشاط املؤسسات،  وهذا نظرا للبعد املوجود ضيِّ اليت قد تُ 

 االقتصادي، السياسي والثقايف السائد يف اجلزائر.بني املرجعية اليت بُني   عليها هذه املعايري و الوضع 
  ضعف املبين أكثر على الحتديد اسرتاتيسية خاصة للرفع من مستوى تدريس احملاسبة والقضاء على

واللذان من شأهنما  ،اجلوانب التقنية وإمهال شبه كلي للسانب الفلسفي و اإلطار املفاهيمي للمحاسبة
 تنمية االبداع وحل املشاكل.

   دورها لتكوين كفاءات يف اجملال، مثال بعقد اجلامعات، املعاهد و املدارس العليا جيب أن تلعب
 اتفاقيات تعاون وتبادل خربات مع مكاتب احملاسبة و املراجعة الكربى املوجودة يف اجلزائر.

 لتمكينهم من  ،يتعلق بالتكوين ملختلف مستعملي القوائم املالية ابذل الكثري من اجلهود البيداغوجية فيم
نقص املعرفة حول  كذاو  ،عن هذا التحول اجلذريالناتج الشك  لحد منل ،فهم هذه املرجعية اجلديدة

 معايري احملاسبة الدولية واليت حتول دون اختاذ قرارات صائبة.
 و هذا حىت ضرورة اجراء تغيريات جذرية يف خمتلف جوانب االقتصاد وليس فقط يف املمارسات احملاسبية ،

  .وجدت من أجلهتلعب معايري احملاسبة الدولية دورها احلقيقي الذي 
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 ،وفق معايير المحاسبة الدوليةخيار الجزائر بالتكيف مع متطلبات اإلفصاح  ،سفري حممد ،زغدار أمحد .0

  .2559، جامعة اجلزائر، العدد السابع، جملة الباحث
، جملة اقتصاديات في الجزائر (IAS/IFRS)متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد كتوش عاشور،  .0

 .2559، العدد السادس جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، مشال إفريقيا،
 .2558، مجعية احملاسبني القانونيني السورية، 05المحاسبي الدولي المعيار  ،مأمون محدان .1
 .2558، مجعية احملاسبني القانونيني السورية ،مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية ،مأمون محدان .4
جامعة  ختصص حماسبة وتدقيق، دروس السنة األوىل ماجيستيري، ،معايير المحاسبة الدولية حممد وندلوس، .1

 .2515اجلزائر، 
 

 أوامر، مواثيق، مراسيم وقرارات: ●
 ، يتضمن االختصاص اجلديد للمسلس األعلى للمحاسبة. 1995جويلية  17املؤرخ يف  25-95األمر  .0
 .2558يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  ،2558جويلية  24مؤرخ يف  52-58أمر رقم  .0
 ، يتضمن تنظيم مهنة احملاسب و اخلبري احملاسب. 1971ديسمرب  29املؤرخ يف  82-71األمر رقم  .1
، يتعلق مبهنة اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب 1991أفريل  27مؤرخ يف 58-91القانون  .4

 املعتمد. 
 يب املايل.املتضمن النظام احملاس 2557نوفمرب  25املؤرخ يف  11-57القانون رقم  .1



 قائمة المراجع
 

148 

 

، حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا 2558جويلية  26القرار املؤرخ يف . 6
 مدونة احلسابات وقواعد سريها. 

 ، يتعلق ببورصة القيم املنقولة.1993ماي  23مؤرخ يف  15-93املرسوم التشريعي رقم . 7
 .، يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة املالية2557أكتوبر 28املؤرخ يف  364-57املرسوم التنفيذي رقم . 8
، يتضمن إحداث اجمللس الوطين للمحاسبة 1996سبتمرب25املؤرخ يف  318-1-96املرسوم التنفيذي رقم  .5

  و تنظيمه.
 
 

 قائمة المراجع باللغة الفرنسية
 

 الكتب: ●
1. Amar kadouri, Ahmed mimiche, Cours de la Comptabilité Financière selon 

les normes IAS/IFRS et le SCF, ENAG edition, Alger2009. 

2. Bernard Raffournier, Axel Haller, Peter Walter, Comptabilité International, 

Vuibert Paris France, 1977. 

3. Canso. P, La Gestion Financière de l’Entreprise, DUNOD, 7
eme 

édition, 

Paris, 1989.   

4. Colasse.P, La Rentabilité de l’Entreprise, analyse prévision et contrôle, 

DUNOD, 2
eme 

édition, Paris, France, 1982. 

5. Emmanuel Paret, Sonia  Mouliner, Edith schwager, David Sudrier avec le 

concours de Eric Lefebvre, Maîtriser l’essentiel des IFRS,  Group RSM 

Salustro Reydel-Paris, France, 2005. 

6. H.Devasse, M.Parrvite, A.SADOU, Manuel de Comptabilité Conforme au 

SCF et aux normes IAS/IFRS, Edition Berti, Algérie, 2010. 

7. J.F. Robert, H. Puteaux, F. Méchin, Normes IFRS et PME, Dunod, Paris, 

France, 2004. 

8. Jérôme Caby, Jack. k, Analyse Financière, Pearon Education, France, 2003.   

9. Josette Peyrard, Analyse Financière, 8
eme

edition, vuibert, Paris, 1999. 
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10. Lauzale. P, Contrôle de Gestion et Budget, serey, Paris, 1986. 

11. Patrick Piget, Gestion Financière de l’Entreprise, 2
eme 

édition, economica, 

Paris, France, 2005. 

12. Robert Obert, Pratiques de normes  IFRS, 4
eme

 édition, Dunod, France, 

2008.  

13. Serge Evreart, Analyse et Diagnostic Financier, édition eyrolle, Paris, 

1991.   

14. Système Comptable et Financier, Page bleus, Bouira, Algérie, 2008.  

15. Tazdait Ali, Maitrise du système comptable financier, 1
ere 

Edition, édition 

ACG, Algérie, 2009. 

 

 المذكرات و األطروحات:  ●

1. Samir Merouani, Le Projet de Nouveau Système Comptable Financier 

Algérien, anticiper et préparer le passage du PCN 1975 aux normes 

IFRS, mémoire de Magistère, l’école supérieur de commerce, Alger, 2007. 

 
 

 مقاالت، تقارير، دراسات وملتقيات: ●
1. Abderrazak Gabssi, IAS19 Avantages du personnel, Support pédagogique, 

Institut des hautes études commerciales, Carthage, Tunisie, 2005. 

2. Amelie Vautravers, traitement des écarts d’acquisition selon la norme 

IFRS3, KPMG, 2010. 

3. Brian et Laura Friedrich, IAS36, CGA Canada, 2009. 

4. Brian et Laura freidrich, Norme comptable international 16 

immobilisations corporelles, CGA- Canada, 2009. 

5. El Besseghi Mourad, formation normes IAS/IFRS, Algérie, 2008. 

6. Françoise Philippe, IAS12, Bulletin Pacioli, n° 135, Institut professionnel des 

comptables et fiscalistes agrées, Bruxelles, 2003. 

7. Hubert Tondeur, formation IFRS, CNAM-Sonatrach, Algérie, 2006. 
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8. Hubert Tondeur, Jean Luc Peyret, suivi et modification des plans 

d’amortissement selon les normes IAS IFRS, Revue Française de 

comptabilité, France, Décembre 2003. 

9. IAS12 Impôts sur le résultat, Accounting & Financial Consulting EL 

Djazair, Algérie, 2008. 

10. IAS16, IAS12, Journal officiel de l’Union Européenne, 2008.  

11. IAS19, Journal officiel de l’union Européenne, 2003. 

12. IAS36 Dépréciation d’Actifs, Accounting & Financial Consulting El 

Djazair, Algérie, 2008. 

13. Michel Javet, Les normes IFRS, Introduction aux concepts de base, 

séminaire 4 & 5 Février 2006, EL-Aurassi, Alger. 

14. Norbert Gautron, la mise en place dans les entreprises de la norme IAS19, 

11
eme  

colloque de comptabilité nationale 18 au 20 janvier, Paris, France, 2006. 

15. Sonia Bonnet Bernard, Bruno Husson, Alain Preel, Jean Florent Rerolle, 

IAS 36, L’académie des sciences et techniques comptables et financières, 

France, 2005. 

16. Système comptable Financier, institut spécialisé en Gestion et Finances, 

INTEC Paris, France, 2008. 

17. Xavier Paper, Evaluation des engagements de retraites : l’essentiel de la 

norme IAS19, Paper Audit et conseil, France, 2007. 

 

 

أوامر، مواثيق، مراسيم وقرارات: ●  

1. Instruction n°2 du 29 octobre 2009, portant la première application du SCF 

2010, direction générale de la comptabilité, Ministère des finances, novembre 

2009. 
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باللغة االنجليزيةقائمة المراجع   
 

 الكتب: ●
1. Abbas Ali Mirza, Mangues orell, Graham J.Holt, IFRS Practical 
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end

 edition , Jhon wiley and sons 

INC, New jersey, USA, 2008. 

2. David Alexander and Christopher Nobes, Financial accounting: an 

international introduction, Person Education, England, 2004. 

3. Earl.k Stice, James Stice, Michael Diamond, Financial accounting: 
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th 

edition, south western, USA, 2001. 

4. Frederick D.S. Choi, International finance and Accounting Handbook, 3
rd 

edition, John wiley and sons INC, new jersey, USA, 2003. 
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rd
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 مقاالت، تقارير، دراسات وملتقيات:   ●

1. Arvind Gopalakrishnan, Harshad Salaskar, Actuarial Valuation of 

Employee Benefits under IFRS, MERCER Consulting, USA, 2011. 

2. Assim Siddiqui, Zeeshan Hussain, IAS36, Institute of Chartered Accountants 

of Pakistan and Earnest & Yong, United Kingdom, 2009. 

3. Business Combinations: a guide to IFRS, Deloitte Touche Tohmatsu, 
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6. IAS36 impairment of Assets, Certified Practicing Accountants, Australia, 
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7. IAS36 Impairment of Assets, HM Treasury, Financial reporting Advisory 

Board Paper, United Kingdom, February 2007. 

8. International Financial Reporting standards, IFRS global office, 

Presentation disclosure checklist, September 2010. 

9. Sven Husmann, Martin Schmidt, Thorsten Seidel, The Discount Rate: a note 

on IAS36, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt, Germany, 2006. 

10. The basics of IAS36, Ernest and Yong, United Kingdom, 2010. 

 

 

المواقع االلكترونية: ●  
- www.afc-dz.com 

- www.focusifrs.Com 

- www.iasb.org  

- www.iasplus.com. 

- www.mercer.com 

- www.worldgaapinfo.com  
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 حسب المناطق "IASCF" (: توزيع أعضاء )أمناء(0الملحق )

 
Source : www.iasb.org 

 
 
 
 
 

 أمريكا الجنوبية إفريقيا أسيا/ أوقيانوسيا أوروبا أمريكا الشمالية
Robert Glauber 

(usa) 

تنتهي مدة  نائب الرئيس
في ديسمبر  انتخابه
6044. 

Clemens Börsig 
(Germany) 

تنتهي عهدته في ديسمبر 
4014 

Tsuguoki fujinuma 

(Japan) 

 ديسمبر دته فيعهتنتهي 
6045 

Jeff van Rooyen 

(South Africa) 

تنتهي عهدته في ديسمبر 
4014 

Pedro Malan 

(Brazil) 

تنتهي عهدته في ديسمبر 
4012 

Samuel. A Dipizza 

(usa) 

تنتهي عهدته في ديسمبر 
4011 

Yves-Thibault de 

Silguy (France) 

تنتهي عهدته في ديسمبر 
4014 

Marvin Cheung 

(china) 

تنتهي عهدته في ديسمبر 
4011 

Scott Evans (USA) 

تنتهي عهدته في ديسمبر 
4014 

Sir Bryan 

Nicholson (UK) 

تنتهي عهدته في ديسمبر  
4014 

Liu Zhongli (China) 

 تنتهي عهدته في ديسمبر
4011 

David sidwell 

(USA) 

تنتهي عهدته في ديسمبر 
4014 

Dick Sluimers 

(Netherlands) 

 تنتهي عهدته في ديسمبر

2113 

Jeffrey Lucy 

(Australia) 

تنتهي عهدته في ديسمبر 
4012 

Paul Tellier 

(canada) 

تنتهي عهدته في ديسمبر  
4014 

Antonio Zoido 

)Spain( 

 تنتهي عهدته في ديسمبر

2113 

TV Mohandas Pai 

(India) 

 تنتهي عهدته في ديسمبر

2112 

Harvey 

Goldschmid (USA) 

تنتهي عهدته في ديسمبر 
4011 

Noriaki shimazaki 

(Japan) 

 تنتهي عهدته في ديسمبر

2112 

Duck-Koo Chung   

)Korea(  

 تنتهي عهدته في ديسمبر

2113 
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 وبلدانهم األصلية "IASB"(: أعضاء المجلس 0الملحق )
 

 العهدة البلد االسم
Hans Hoogervorst 02/6042إلى  01/6044رئيس المجلس من  هولندا 

Ian Mackintosh 02/6042إلى  01/6044 نائب الرئيس من نيوزلندا 
Stephen Cooper 7007إلى جوان  7002جويلية  إنجلترا 
Jan Engström 7002جوان  إلى 7002ماي  السويد 

Philippe Danjou 7002جوان  إلى 7002جويلية  فرنسا 
Patrick Finnegan 7002جوان   إلى 7002جويلية  الواليات المتحدة األمريكية 

Amaro Luiz de Oliveira Gomes 7002جوان  إلى 7002جويلية  البرازيل 
Parbhakar Kalavacherla 7002جوان  إلى 7002جانفي  الهند 

Dr Elke König 7002جوان  إلى 7000جويلية  ألمانيا 
Patricia McConnell 7007جوان  إلى 7002جويلية  الواليات المتحدة األمريكية 

Takatsugu Ochi 7002إلى جوان  7000جويلية  اليابان 
Paul Pacter 7007إلى جوان  7000جويلية  إنجلترا 
Darrel Scott 7002إلى أكتوبر   7000أكتوبر  جنوب إفريقيا 
John smith 7007إلى جوان  7007سبتمبر  الواليات المتحدة األمريكية 

Zhang Wei-Guo 7007إلى جوان  7002جويلية  الصين 
Source : www.iasb.org 
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 و انتمائهم "IFRIC"أعضاء لجنة التفسيرات (:1الملحق )
 

 تاريخ نهاية العهدة البلد و االنتماء االسم
Wayne Upton  رئيس اللجنةIFRIC  
Joanna Perry 

 

 مديرية شركة و رئيسية مجلس المعايير المحاسبية في
 نيوزيلندا

 2014جوان 
 

Luca  Cencioni  كبير المحاسبين في شركة"Eni.Adfin" 6041جوان  للطاقة في إيطاليا 
Guido Fladt 

 

للمراجعة و  "Price Water House Cooper"شريك في 
 ارات المالية بألمانياشاالست

 6045جوان 
 

Jean Paré  نائب رئيس شركة"Bombardier" 6041جوان  للطائرات في كندا 
Bernard Hacker 

 

للعلوم  "Rosenheim"أستاذ في المحاسبة في جامعة 
 التطبيقية بألمانيا

 6045جوان 
 

Sara York Kenny 

 

في الواليات  "World Bank Group"مستشارة لدى 
 المتحدة األمريكية

 6046جوان 
 

Feilong Li مدير تنفيذي في "China Oil Services"   6045جوان  الصينبللطاقة 
Ruth picker 

 

 "Ernst & Young"شريك و مستشار تقني لدى 
 6046جوان  بإنجلترا االستشارات المالية

Laurence Rivat 

 

للمراجعة و  "Deloitte & Associés"شريك في 
 االستشارات المالية بفرنسا

 6046جوان 
 

Margaret smyth 

 

 "Hamilton Sundstrand"لدى  ةنائبة الرئيس و مستشار 

 الواليات المتحدة األمريكيةب ،الفضائية للصناعات
 6041جوان 

 
Scott Taub 

 

 "Financial Reporting Advisors" مؤسسةمدير عام ب

 الواليات المتحدة األمريكيةفي 
 6041جوان 

 

Andrew vials 
 لالستشارات المالية و الجبائية KPMG.LLPشريك في 

 إنجلتراب
 6045جوان 

 
Charlotte Pissaridou 

 

" لالستثمارات Goldman Sachs" مديرة عامة في
 واالستشارات المالية، إنجلترا

 6041جوان 
 

Kazuo Yuasa 
 " لإللكترونيات باليابانFujitsuمدير عام في شركة "

 6041جوان  

Source : www.iasb.org 
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 (: معايير المحاسبة الدولية والترجمات التابعة لها4الملحق)
 

 English عربي

 First –time adoption of international financial standards IFRS 1 اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة

 Shared-Based payment IFRS 2 المدفوعات المستندة إلى األسهم

 Business Combination IFRS 3 تجميع األعمال

 Insurance contracts IFRS 4 عقود التأمين

 Non-current assets held for sale and discountinued متداولة الموجهة للبيع و العمليات غير المستمرةالاألصول غير  

operation 
IFRS 5 

 Exploration for and evaluation of mineral resources IFRS 6 استكشاف و تقييم الموارد الطبيعية

 Financial instruments (disclosure) IFRS 7 )اإلفصاح( األدوات المالية 

 Operating segments IFRS 8 قطاعات التشغيل

 Financial instruments IFRS 9 األدوات المالية 

 Consolidated financial statements  IFRS 10 التقارير المالية الموحدة 

 Joint arrangements IFRS 11 االتفاقات المشتركة 

 Disclosure of interests in other entities IFRS 11 اإلفصاح عن المصالح في المؤسسات األخرى

  Fair value measurement  IFRS 13 قياس القيمة العادلة 

  Presentation Of Financial Statements IAS 1 عرض القوائم المالية 

 Inventories IAS2 المخزون 

 Statement of cash-flow IAS 7 قائمة التدفقات النقدية 

 Accounting policies, changes in accounting estimates التغيرات في السياسات المحاسبية و التقييم و األخطاء 

and errors 
IAS 8 

 Events after the reporting period  IAS 10 األحداث الالحقة لما بعد الميزانية

 Construction contracts IAS 11 عقود البناء

 Income taxes IAS 12 ضرائب الدخل

 Property, plant and equipement  IAS 16 الممتلكات و التجهيزات و المعدات

 Leases IAS 17 عقود اإليجار

 Revenue IAS 18 اإليرادات

 Employee Benefits IAS 19 منافع المستخدمين

المحاسبة عن المنح الحكومية و اإلفصاح عن المساعدات 
 الحكومية

Accounting for government grants and disclosure of 

government assistance 
IAS 20 

  

 The effects of changes in foreign exchange rates IAS 21 أثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية

 Borrowing costs  IAS 23 القروض تكاليف

 Related party disclosures IAS 24 اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة 

 Accounting and reporting by retirement benefit plans IAS 26 المحاسبة و التقرير عن برامج منافع التقاعد

 Consolidated separate financial statements   IAS 27 التقارير المالية الموحدة و المنفصلة 

 Investments in associates  IAS 28 االستثمارات في الشركات الزميلة 
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 Financial reporting in hyperinflationary economies IAS 29 التقرير المالي في االقتصاديات ذات معدل التضخم المرتفع 

 Financial instruments : presentation  IAS 32 األدوات المالية: اإلفصاح و العرض  

 Earnings per share IAS 33 ربحية السهم

  Interim financial reporting IAS 34 التقارير المالية المرحلية  

 Impairment of Assets IAS  36 انخفاض قيمة األصول  

 Provisions, contingent liabilities and contingent assets IAS 37 المؤونات , األصول و الخصوم المحتملة

 Intangible assets IAS 38 ملموسةالاألصول غير 

 Financial instruments: recognition and Measurement. IAS 39 األدوات المالية: االعتراف و القياس

 Investment property  IAS 40 الممتلكات االستثمارية

 agriculture IAS 41 الفالحة

Interpretations 

 Changes In Existing Decommissioning Restoration التغيرات في الخصوم المتعلقة بالتفكيك والترميم والخصوم المماثلة

And Similar Liabilities  
IFRIC 1 

 Members shares in cooperative entities and  IFRIC 2 أسهم األعضاء في المؤسسات التعاونية و األدوات المماثلة

 Determining whether an arrangement contains a lease  IFRIC 4 تحديد ما إذا كان االتفاق يحوي عقد اإليجار

عادة  الحق في الفوائد الناتجة عن مخصصات التفكيك والترميم وا 
 تهيئة المحيط

Rights to interests arising from decommissioning, 

restoration and environmental  
IFRIC 5 

 

نفايات المعدات  –االلتزامات الناشئة من المشاركة في سوق محدد 
 الكهربائية و االلكترونية 

Liabilities arising from Participating in a Specific 

Market—Waste Electrical and Electronic Equipment 

 

IFRIC 6 

 

 

 Applying the Restatement Approach under IAS 29 IFRIC 7 49تطبيق إعادة صياغة المنهج بموجب المعيار 

 Interim Financial Reporting and Impairment IFRIC 10 التقارير المالية المرحلية و انخفاض القيمة 

 Service Concession Arrangements IFRIC 12 ترتيبات خدمة االمتياز 

 Customers loyalty programmers  IFRIC 13 والء العمالء

 ،الحد على منافع األصول ومتطلبات الحد األدنى من التمويل
 وتفاعالتها

The limit on a defined benefit assets, minimum 

funding requirements and their interaction   
IFRIC 14 

 Agreements for the  construction of real estate IFRIC 15 االتفاقات لبناء العقارات

 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation IFRIC 16 االحتياطات لصافي االستثمار في العمليات األجنبية

 Distributions of non-cash assets  to owners IFRIC 17 توزيع األصول غير النقدية إلى المالك

 Transfers of Assets from Customers IFRIC 18 عمليات نقل األصول من العمالء

 Extinguishing financial liabilities with equity إطفاء الخصوم المالية مع األموال الخاصة 

instruments 
IFRIC 19 

 

 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface في مرحلة اإلنتاج للمنجم السطحي التقشير تكاليف

Mine 
IFRIC 20 

  Introduction to the EURO  158SIC 7 مدخل إلى األورو

 Government Assistance—No Specific Relation to الحكومية التي ليس لها عالقة بنشاطات معينة المساعدة 

Operating Activities 
SIC 10  

 

 Operating Leases—Incentives SIC 14 -الحوافز –قرض اإليجار التشغيلي 

التغيرات في الوضع الضريبي للمؤسسة  –الضرائب على الدخل 
 أو مساهميها 

Income Taxes—Changes in the Tax Status of an 

Enterprise or its Shareholders 
SIC 25  
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مضمون المعامالت التي تحتوي على الشكل القانوني  تقييم
 للتأجير

Evaluating the substance of transactions involving the 

legal form of lease. 
SIC 27 

 Service concession arrangement : disclosure  SIC 29 ترتيبات امتياز الخدمة: اإلفصاح

 Revenue—Barter Transactions Involving Advertising على خدمات اإلشهار  عمليات المقايضة التي تنطوي

Services 
SIC 31 

 

 Intangible Assets—Web Site Costs SIC 32 تكاليف موقع األنترنيت  –األصول غير الملموسة 

Source: www.IASB.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحق
 

161 

 

 "PCN" حسب "ENAP"لمؤسسة  0225(: الميزانية الختامية 1الملحق)
 

 

 

EPE/ENAP/SPA 

 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2009 
Rubriques Actifs 

Compte Actifs Montants Bruts Amorts/ Provs Montants nets 

 

210 

22 

240 

241 

243 

244 

245 

247 

248 

249 

25 

28 

Investissements 

Valeurs incorporelles 

Terrains 

Bâtiments 

Ouvrages d’infrastructure 

Matériels et outillage 

Matériels de transport 

Equip. De bureau 

Agencement et installation 

Matériels de sécurité 

Matériels informatique 

Equip.Sociaux 

Investis. En cours 

 

3 638 260,60 

147 848 119,54 

1 189 146 382,62 

140 280 202,94 

2 559 091 081,19 

418 706 219,18 

51 316 892,46 

263 916 011,80 

83 576 967,68 

79 437 976,04 

64 813 610,04 

74 286 019,21 

 

3053439,25 

-  

1 093 042 897,99 

135 695 711,62 

1 901 182 225,61 

298 311 166, 78 

40 443 872,58 

223 380 112,64 

73 772 061,37 

72 395 494,81 

56 207 262,57 

-  

 

584 821,35 

147 848 119,54 

96 103 484,63 

4 584 491,32 

657 908 855,58 

120 395 052,40 

10 873 019,88 

40 535 899,16 

9 804 906,31 

7 042 481,23 

8 606 347,47 

74 286 019,21 

2 INVESTISSEMENTS 5 076 057 743,30 3 897 484 245,22 1 178 573 498,08 

 

31 

33 

35 

37 

Stocks 

Matières et fournitures 

Produits semi-ouvrés 

Produits finis 

Stocks à l’extérieur 

 

2 337 998 279,35 

152 306 165,68 

470 914 871,25 

638 950 451,19 

 

15 797 188,94 

-  

4 829 021,22 

-  

 

2 322 201 090,41 

152 306 165,68 

466 085 850,03 

638 950 451,19 

3 STOCK 3 600 169 767,47 20 626 210,16 3 579 543 557,31 

 

42 

43 

45 

46 

470 

479 

484 

485 

487 

40 

Créances 

Créances d’investissements 

Créances de stocks 

Avances pour comptes 

Avances d’exploitation 

Clients 

Chèques impayés 

Chèques impayés étab. Finan 

Banque 

Caisse 

Comptes débiteurs du passif 

 

110 532 596,42 

25 725 027,77 

105 796 351,01 

35 573 101,83 

1 512 377 749,56 

20 313 338,46 

399 532 546 

6 898 493 153,9 

295 800,47 

138 466 

 

 

 

 

 

2 819 985,54 

20 313 338,46 

399 532 546 

 

 

 

 

110 532 596,42 

25 725 027,77 

105 796 351,01 

35 573 101,83 

1 509 557 764,02 

 

 

6 898 493 153,9 

295 800,47 

138 466 

4 CREANCES 9 108 778 131,42 422 665 870 8 686 112 261,42 

 TOTAL GENERAL 17 785 005 642,19 4 340 776 325,38 13 444 229 316,81 
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Rubriques Passifs 

Compte Passifs Montants 

1 

10 

130 

134 

15 

Fonds propres  

Capital social 

Réserves légales 

Réserves facultatifs 

Ecart de réévaluation 

 

3000 000 000 

300 000 000 

5 697 386 412,30 

521 520 492,65 

 Situation nette  9 518 906 904,95 

19 Provision pour pertes et charges 82 432 522,38 

52 Dettes d’investissements 289 638 525,33 

520 

521 

524 

529 

Titres participatifs et obligations 

Emprunts bancaires internes 

Fournisseurs retenues de garanties  

Autres dettes d’investissements 

267 339 160,30 

12 562 622,38 

5 559 085,98 

4 177 656,67 

53 Dettes de stocks 837 345 470,82 

530 

530 

531 

538 

Fournisseurs nationaux  

Fournisseurs étrangers 

Douanes Nles + fournis. Transit  

Factures à recevoire 

185 797 357,57 

643 789 491,87 

3 524 101,22 

4 234 520,16 

54 Détention pour comptes 8 203 165,21 

55 Dettes envers sociétés apparentées  168 000 000 

56 Dettes d’exploitation 521 435 929,25 

562 

563 

564 

565 

568 

569 

Créditeurs de services 

Personnels et contributions  

Impôts d’exploitation 

Créditeurs frais financiers 

Organismes sociaux 

Charges à payer 

49 927 445,91 

21 339 272,80 

131 512 195,64 

12 369 386,53 

16 619 610,80 

289 668 017,57 

50 Comptes créditeurs de l’actif 900 

57 Avances commerciales 294 151 360,17 

570 

579 

Avances et acomptes reçues clients 

Recettes en attente imputation 

292 498 362,96 

1 652 997,21 

5 Dettes 2 118 775 350,78 

880 Résultat 1 724 114 538,70 

 TOTAL GENERAL 13 444 229 316,31 
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 "PCN"حسب  "ENAP"ة سلمؤس 0225(: جدول حسابات النتائج 6الملحق)

 

 

 
EPE/ENAP/SPA 

 
TABLEAU DES COMPTES DE RESULTAT EXERCICE 2009 

 

Compte Désignation des comptes Débit Crédit 

70 

60 

Ventes de marchandises 

Marchandises consommées 

 

25 707,50 
25 707,50 

80 MARGE BRUTE  -  

80 

71 

72 

73 

74 

75 

61 

62 

Marge brute 

Production vendue 

Production stockée 

Production de l’entreprise pour elle-même  

Prestations fournies 

Transfert de charges de production 

Matières et fournitures consommées 

services 

 

 

 

 

 

 

7 134 431 415,98 

291 328 144,31 

-  

11 309 503 729,16 

53 582 696,47 

979 197,10 

1 126 945,32 

6 733 573,48 

 

81 VALEUR AJOUTEE  3 946 166 581,24 

81 

77 

78 

63 

63 

65 

66 

68 

897 

 

Valeur ajoutée 

Produits divers  

Transfert de charges d’exploitation 

Frais de personnel 

Impôts et taxes 

Frais financiers 

Frais divers 

Dotations aux amortissements 

Frais de siège 

 

 

 

1 504 297 935,54 

171 454 735,40 

34 033 890,88 

23 769 320,56 

163 351 967,42 

 

3 946 166 581,24 

42 358 207,33 

170 933 810,19 

 

TOTAL 1 896 907 849,80 4 159 458 598,76 

83 RESULTAT D’EXPLOITATION  2 262 550 748,96 

79 

69 

Produits hors exploitation 

Charges hors exploitation 

 

451 910 469,66 

316 758 285,40 

 

84 RESULTAT HORS EXPLOITATION 135 152 184,26  

83 

84 

Résultat d’exploitation 

Résultat hors exploitation 

 

135 152 184,26 
2 262 550 748,96 

880 RESULTAT BRUTE DE L’EXERCICE  2 127 398 564,70 

889 IMPOTS SUR LES BENEFICES 403 284 026  

88 RESULTAT DE L’EXERCICE  1 724 114 538,70 
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 "SCF"حسب  "ENAP"لمؤسسة  0202(: الميزانية الختامية 7الملحق)

 
EPE /ENAP/SPA 

 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2010 
 

Compte Actifs  Montant brut Amorts/ Provis Montant net Montant  N-1 

20 

21 

23 

26 

275 

276 

133 

Immo. Incorporelles 

Immo. Corporelles 

Immo. En cours 

Prtici. Créa. Rattachées 

Dpts. Caut. Versés 

Atrs créa. Immobilisées 

Impôts différés actif 

3 638 260,60 

5 273 630 527,38 

139 345 421,75 

10 282 665 

24 132 158,36 

34 817 600,67 

96 351 799 

3 177 345,50 

40 45 401 942,70 

00 

00 

00 

00 

 

460 915,10 

1 228 228 584,68 

139 345 421,75 

10 282 665 

24 132 158,36 

34 817 600,67 

96 351 799 

584 821,35 

1 103 702 657,52 

83 145 159,23 

10 282 665 

30 355 426,12 

38 212 130,30 

 

 T. actif  non courant 5 582 198 432,76 4 048 579 288,20 1 533 619 144,56 1 265 282 859,52 

31 

32 

33 

35 

37 

41 

409 

42 

46 

486 

445 

51 

53 

Matières P et fourni 

Autres. Approv 

En cours de production 

Produits finis 

Stocks à l’extérieur 

Clients et cpts rattachés 

Fournisseurs débiteurs 

Personnel. cpts  

Débs et Créds divers 

Charges constatées d’av 

Etat, taxe sur CA 

Banques 

Caisse 

1 774 400 030,55 

661 924 049,40 

16 829 261,88 

538 610 007,28 

774 849 639,87 

1 600 233 366,40 

50 680 402,13 

34 273 502,75 

436 366 671,66 

905 958,35 

237 962 455,49 

7 454 327 724,49 

306 108,49 

8 075 584,33 

6 859 539,61 

00 

8 690 353,02 

00 

24 836 076,70 

00 

00 

399 532 546 

00 

00 

00 

00 

1 766 342 446,22 

655 064 509,79 

16 829 261,88 

529 919 654,26 

774 849 639,87 

1 575 397 289,70 

50 680 402,13 

34 273 502,75 

36 834 125,66 

905 958,35 

237 962 455,49 

7 454 327 724,49 

306 108,49 

1 735 265 322,87 

586 935 767,54 

19 770 976,61 

598 621 039,10 

638 950 451,19 

1 509 557 764,02 

25 847 679,77 

25 706 110,85 

33 173 025,76 

1 082 314,20 

105 247 051,01 

6 898 493 153,90 

295 800,47 

 T. actif courant 13 581 669 178,74 447 994 099,66 13 133 675 079,08 12 178 946 457,29 

 TOTAL GENERAL 19 163 867 611,50 4 496 573 387,86 14 667 294 223,64 13 444 229 316,81 

 
Compte Passif Montants N Montants N-1 

101 

106 

105 

12 

11 

Capital social 

Réserves (légales, statuaires, ordinaire) 

Ecart de réévaluation 

Résultat de l’exercice 

Report à nouveau 

3 000 000 000 

6 933 780 951 

521 520 492,65 

1 863 071 040,09 

-284 172 582 

3 000 000 000 

5 997 386 412,30 

521 520 492,65 

1 724 114 538,70 

00 

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 12 034 199 901,74 11 243 021 443,65 

16 

134 

15 

Emprunts et dettes assimilés 

Impôts différés passif 

Provision pour charges, passif non courant 

1 37 355 272,39 

12 857 442 

464 505 351,25 

185 550 301,22 

00 

82 432 522,38 

 TOTAL PASSIFS NON COURANTS 614 718 065,64 267 982 823,60 

40 

444 

445 

447 

419 

42 

43 

45 

46 

518 

Fournisseurs et comptes rattachés 

Etat, impôts sur les résultats 

Etat, taxes sur le chiffre d’affaire 

Autres impôts taxes et versements assimilés 

Clients créditeurs, avances reçues 

Personnel et comptes rattachés 

Organismes sociaux et comptes rattachés 

Groupes associés 

Débiteurs divers et créditeurs divers 

Intérêts courus  

857 207 650,40 

87 717 686 

10 719,67 

20 232 505,37 

411 973 402,19 

117 078 642,34 

48 553 776,26 

420 000 000 

48 401 874,04 

7 199 999,99 

913 254 333,45 

95 868 200 

00 

21 081 945,17 

292 498 362,96 

311 007 290,37 

22 918 280,26 

168 000 000 

96 227 250,82 

12 369 386,53 

 TOTAL PASSIFS COURANTS 2 018 376 256,26 1 933 225 049,56 

 TOTAL GENERAL 14 667 294 223,64 13 444 229 316,81 
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 "SCF"حسب  "ENAP"لمؤسسة  0202(: جدول حسابات النتائج 8الملحق)

 
 

EPE /ENAP/SPA 

 

 

COMPTE DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2010 

 

Compte Désignation Montants N Montants N-1 

70 

72 

73 

Ventes et produits annexes 

Variations stocks, produits finis et en cours 

Production immobilisée 

11 546 707 529,49 

-64 164 042,14 

1 523 702,60 

11 314 908 048,38 

53 582 696,47 

979 197,10 

I Production de l’exercice 11 484 067 189,95 11 369 469 941,95 

60 

61 

62 

Achats consommés 

Services extérieurs 

Autres services extérieur 

7 162 831 766,42 

53 957 516,75 

359 492 527,72 

7 134 457 123,48 

54 542 810,82 

285 826 872,48 

II Consommation de l’exercice 7 576 281 810,89 7 474 826 806,88 

III Valeur ajoutée d’exploitation )I – II) 3 907 785 379,06 3 894 643 135,07 

63 

64 

Charges du personnel 

Impôts taxes et versements assimilés  

1 471 766 194,46 

172 025 075,65 

1 504 297 935,54 

171 454 735,40 

IV Excèdent brut d’exploitation 2 263 994 108,95 2 218 890 464,13 

75 

65 

68 

78 

Autres produits opérationnels 

Autres charges opérationnelles 

Dotations aux amortissements et provisions 

Reprises sue perte de valeur et provisions 

38 297 085,95 

61 048 997,56 

225 118 155,97 

217 008 964,81 

360 297 163,78 

408 832 183,81 

177 704 264,35 

137 305 526,26 

V Résultat opérationnelle 2 233 133 006,18 2 129 956 706,01 

76 

66 

Produits financiers 

Charges financières 

106 138 566,75 

36 350 929,84 

43 929 519,96 

37 487 661,27 

VI Résultat financier 69 787 636,91 -25 58 141,31 

VII Résultat ordinaire avant impôts (V+VI) 2 302 920 643,09 2 127 398 564,70 

695 

692 

693 

Impôts sur les bénéfices basés sur le RAO 

Impositions différée actif 

Imposition différée passif 

456 686 195 

-16 836 592 

00 

403 284 026 

00 

00 

TPO Total des produits des activités ordinaires 11 845 511 807,46 11 902 002 151,95 

TCO Total des charges des activités ordinaires 9 982 440 767,37 10 177 887 613,25 

VIII Résultat net des activités ordinaires 1 863 071 040,09 1 724 114 538,70 

77 

67 

Eléments extraordinaires (produits) 

Eléments extraordinaires (charges) 

00 

00 

00 

00 

IX Résultat des activités extraordinaires 00 00 

X Résultat net de l’exercice  1 863 071 040,09 1 724 114 538,70 
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 "ENAP"لمؤسسة  0202(: جدول تدفقات الخزينة 5الملحق )

 

 
EPE /ENAP/SPA 

 

 

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE DU 01/01/2010 AU 31/12/2010 

 
Désignation Montants N Montants N-1 

Encaissements reçus des clients 

Sommes versées aux fournisseurs 

Frais de banque 

Sommes versées aux personnels 

Sommes versées aux organismes sociaux 

Intérêts versés 

Impôts décaissés 

Transfert de fond entre unités 

13556 839 235,64 

-9 649 964 070,27 

- 53 403 141,77 

- 991 626 502,04 

- 335 750 075,45 

- 29 764,15 

- 1481 456 520,98 

00 

13251 486 805,83 

-881 309 325,59 

- 25 354 185,28 

- 844 588 892,92 

- 289 381 863,60 

- 162 072,39 

- 1159 154 978,92 

00 

Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires 1 043 909 160,98 2 131 535 487,13 

Flux de trésorerie liés à des éléments extraordinaires 00 00 

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles (A)  1 043 909 160,98 2 132 535 487,13 

Décaissement sur acquisitions d’immo. Corporelles ou incorpo. 

Encaissement sur cessions d’immo. Corporelles ou incorpo. 

Décaissements pour prêts 

Encaissements remboursements des prêts 

Décaissements sur acquisitions d’immobilisations financières 

Encaissements sur cessions d’immobilisations financières 

Intérêts encaissés sur placements financiers  

Dividendes et quote-part  de résultats reçus 

- 88 951 753,78 

4 236 128,73 

- 25 800 000 

1 834 005,34 

- 7 722 167,05 

12 945 434,81 

62 092 710,89 

00 

- 114 140 671,49 

6 087 739 

- 14 862 000 

935 033,89 

- 31 783 533,66 

19 122 729,39 

12 306 575,80 

00 

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissements )B( - 40 565 641,06 - 122 334 127,07 

Encaissements suite à l’émission d’actions 

Dividendes et autres distributions effectuées 

Encaissements provenant d’emprunts 

Remboursement d’emprunts ou autres dettes assimilées 

00 

- 348 648 000 

00 

- 99 491 104,50 

00 

- 419 630 000 

00 

- 90 467 006,80 

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (c) - 448 139 104,50 -510 097 006,80 

Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi liquidités 

Actualisation des comptes devises  

740 463,19 

00 

1 072 738,90 

00 

Variation de trésorerie de la période A+B+C 555844878,61 1500177092,16 

Trésorerie et équivalent de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 

Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture de l’exercice  

6 898 788 954,37 

7 454 633 832,98 

5 398 611 862,21 

6 898 788 954,37 

Variation de trésorerie de la période  555 844 878,61 1 500 177 092,16 
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 "ENAP"لمؤسسة  0202(: جدول تغيرات األموال الخاصة 02الملحق )

 
ENAP 

DIRECTION GENERALE 

DIRECTION FINANCIERE 

 
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPORES A FIN 2010 

 

Libellé 
Capital 

social 

Prime 

d’émis 

Ecart 

d’eva 

Ecart de 

réévaluation 

Réserves et 

résultats 
TOTAUX 

Solde au 31/12/2008 3 000 000 000   522 260 513,71 6 498 086 412 ,30 10 020 346 926,01 

Changement méthode       

Correction erreurs significatives       

Réévaluations des immobilisations    -740 021,06   

Profits ou pertes non comptabilisés        

Dividendes payés     -500 000 000  

Part des travailleurs payés       

Tantièmes payés      -700 000  

Augmentation de capital       

Résultat net de l’exercice     172 114 538,70  

Solde au 31/12/2009 3000 000 000   521 520 492,65 7 721 500 951 11 243 021 443,65 

Changement méthodes     -284 172 582  

Corrections erreurs significatives       

Réévaluations des immobilisations       

Profits ou pertes non comptabilisés       

Dividendes payés     600 000 000  

Part des travailleurs payés     187 000 000  

Tantièmes payés     720 000  

Augmentations du capital       

Résultat net de l’exercice     1863071040,09  

Solde au 31/12/2010 3 000 000 000   521 520 492,65 8 512 679 409,09 12 034 199 901,74 
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 "PCN"حسب  "TAMEG"لمؤسسة   0225(: الميزانية الختامية 00الملحق )

 
TAMEG 

Z.I.R.NLE N°05 ROUIBA ALGER 

ROUIBA 

  

BILAN  
                                                                                  Exercice: 01/01/2009 au 31/12/2009 

Montant net Amor/Prov Montant brut Actifs compte 

 

227288 

853225000 

88879853,51 

00 

40624430,21 

 

119722 

 

135987809,17 

715102,23 

 

 

347060 

853225000 

224867662,68 

715102,23 

40624430,21 

INVESTISSEMENTS 

Valeurs incorporelles 

Terrains 

Equipements de production 

Equipements sociaux 

Investissements en cours  

 

21 

22 

24 

25 

28 

982956571,72 136822683,40 1119779255,12 TOTAL 2  

 

107652,18 

26509136,75 

21034556,64 

1710068,48 

70558 

101019,09 

 

 

6359132,22 

2090082,88 

482736,14 

 

107652,18 

32868268,97 

23124639,52 

2192804,62 

70558 

101019,09 

STOCK 

Marchandises  

Matières et fournitures 

Produits travaux en cours 

Produits finis 

Déchets et rebuts 

Stock à l’extérieur 

 

30 

31 

34 

35 

36 

37 

49532991,14 8931951,24 58464942,38 TOTAL 3  

 

68283 

428751,64 

534541,01 

6272486,49 

1398421,50 

45189513,45 

4741895,39 

 

 

 

1663998,62 

 

3513664,23 

18754383,55 

 

68283 

428751,64 

2198539,63 

6272486,49 

4912085,73 

63943897 

4741895,39 

CREANCES 

Comptes débiteurs du passif 

Créances d’investissements 

Créances de stocks  

Avances pour compte 

Avances d’exploitation 

Créance sur clients 

Disponibilités 

 

40 

42 

43 

45 

46 

47 

48 

58633892,48 23932046,40 82565938,88 TOTAL 4  

22689881,44  22689881,44 Résultat de l’exercice  88 

1113813336,78 169686681,04 1283500017,82 TOTAL GENERAL 
 

 

 
Montant Passifs compte 

 

150000000 

422250001,27 

107908273,10 

- 242088,05 

Fonds propres  

Capital social 

Autres fonds propres 

Reserve 

Résultat en instance d’affectation 

 

100100 

1000 

13 

18 

679916186,32 TOTAL 1  

 

257220,34 

149492949,74 

160209516,08 

3120875,58 

54740345,65 

63120054,85 

1870898 

1085290,22 

Dettes 

Comptes créditeurs de l’actif 

Dettes d’investissements 

Dettes de stocks 

Détentions pour compte 

Dettes envers assoc.soc.appart 

Dettes d’exploitation 

Avances commerciales 

Dettes financières 

 

50 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

433897150,46 TOTAL 5  

1113813336,78 TOTAL GENERAL  
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 "PCN"حسب  "TAMEG"لمؤسسة  0225(: جدول حسابات النتائج 00الملحق)

 
 

TAMEG 

Z.I.R.NLE N°05 ROUIBA ALGER 

ROUIBA 
 
 
 
 

Tableau des Comptes de Résultats 
 

                                                                                                             Exercice: 01/01/2009 au 31/12/2009 

Crédit Débit Libellé Comptes 

1059900  Ventes marchandises 70 

 756122,22 Marchandises consommées 60 

303777,38  Marge Brute 80 

303777,38  Marge brute 80 

113554396  Production Vendue 71 

 14687870,33 Production stockée 72 

  Prod.Entreprise p/ elle-même 73 

22307721,70  Prestations fournies 74 

710156,60  Transfert des charges de production 75 

 72676857,26 Matières et fournitures consommées 61 

 6083379,35 Services 62 

136876052,42 93448106,94 TOTAL  

43427945,48  Valeur Ajoutée 81 

43427945,48  Valeur ajoutée 81 

1126,31  Produits divers 76 

  Transfert des charges d’exploitation 77 

 49605439,82 Frais de personnel 63 

 1760988,82 Impôts et taxes 64 

 85836,21 Frais financiers 65 

 1918013,44 Frais divers 66 

 7839148,89 Dotation et amortiss. Et provis. 68 

43429071,79 61209426,50 TOTAL  

 17780354,71 Résultat d’exploitation 83 

37799740,18  Produits hors exploitation 79 

 42709266,91 Charges hors exploitation 69 

 4909526,73 Résultat hors exploitation 84 

 17780354,71 Résultat d’exploitation 83 

 4909526,73 Résultat hors exploitation 84 

 22689881,44 Résultat  brute d’exercice 880 

  Impôts sur les bénéfices 889 

 22689881,44 Résultat d’exercice 88 
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TAMEG 
     

Z.I.R.NLE N°05 ROUIBA ALGER 
     

ROUIBA 
     

 
     

 
     

  
   

  

      

  
  2010   2009 

ACTIF NOTE Brut Amort-Prov. Net Net 

ACTIF IMMOBILISE (NON COURANT)           

Ecart d'acquisition (ou goodwill)   
    

Immobilisations incorporelles   495 060,00 362 393,33 132 666,67 227 288,00 

Immobilisations corporelles   
    

    Terrains   853 225 000  853 225 000 853 225 000 

    Bâtiments   153 983 517,38 85 152 215,59 68 831 301,79 75 360 202,40 

    Autres immobilisations corporelles  72 403 722,77 65 961 400,66 6442322,11 13 519 651,11 

Immobilisations en cours   40 624 430,21 
 

40 624 430,21 40 624 430,21 

Immobilisations financières    
    

Titres mis en équivalence-entreprise associées   
    

Autres participations et créances rattachées   
    

Autres titres immobilisés   
    

Prêts et autres actifs financiers non courants   
   

412 751,64 

Impôts différés actif   
    

TOTAL ACTIF NON COURANT   1 120 731 730,36 151 476 009,58 969 255 720,78 983 369 323,36 

ACTIF COURANT   
    

Stocks et en cours   47 236 038,39 9 365 789,53 37 870 248,86 49 532 991,14 

Créances et emplois assimilés   
    

Clients   69 797 621,35 23 411 360,73 46 386 260,62 45 189 513,45 

Autres débiteurs   7 515 544,92 6 014 932,22 1 500 612,70 2 183 336,49 

Impôts   1 035 417,92 
 

1 035 417,92 6 106 395,51 

Autres actifs courants   
    

Disponibilités et assimilés   
    

   Placements et autres actifs financiers courants   
    

   Trésorerie   9 682 636,58 
 

9 682 636,58 4 741 895,39 

           TOTAL ACTIF COURANT   135 267 259,16 38 792 082,48 96 475 176,68 107 754131,98  

TOTAL GENERAL ACTIF   1 255 998 989,52 190 268 092,06 1 065 730 897,46 1 091 123 455,34 

 "SCF"حسب  "TAMEG"لمؤسسة  2010 (: الميزانية الختامية13الملحق)

BILAN ACTIF 
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PASSIF NOTE N N-1 

    
CAPITAUX PROPRES       

Capital émis (ou compte de l'exploitant)   150 000 000 150 000 000 

Capital non appelé   
  

Primes et réserves (Réserves consolidées)   107 908 273,1 107 908 273,1 

Ecart de réévaluation   
  

Ecart d'équivalence   
  

Résultat net (Résultat part du groupe)   -30 093 237,82 -22 689 881,44 

Autres capitaux propres   422 250 001,27  422 250 001,27 

    Report à nouveau  - 48 519 382,59         - 242 088,05 

Part de la société consolidante   
  

Part des minoritaires   
  

TOTAL I   601 545 653,96 657 226 304,88 

PASSIFS NON COURANTS   
  

Emprunts et dettes financières   148 313 151,94 148 313 151,94 

Impôts (différés et provisionnés)   
  

Autres dettes non courantes   
  

Provisions et produits comptabilisés d'avance   16 269 655,1 
 

TOTAL PASSIFS NON COURANTS II   164 582 807,04 148 313 151,94 

PASSIFS COURANTS   
  

Fournisseurs et comptes rattachés   166 999 092,18 165 397 998,63 

Impôts   1 599 040,76 1 130 954,82 

Autres dettes    123 838 207,55 117 969 754,85 

Trésorerie Passif   7 166 095,97 1 085 290,22 

TOTAL PASSIFS COURANTS III   299 602 436,46 285 583 998,52 

TOTAL GENERAL PASSIF (I + II + III)   1 065 730 897,46 1 091 123 455,34 
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 "SCF"حسب  "TAMEG"لمؤسسة  0202(: جدول حسابات النتائج 04الملحق )
 

TAMEG 
   

Z.I.R.NLE N°05 ROUIBA ALGER 
   

ROUIBA 
    

   

    
  NOTE N N-1 

    

Ventes et produits annexes   124 211 038,64 136 923 144,75 

Variation stocks produits finis et en cours   -10 756 547,56 -14 687 870,33 

Production immobilisée   
  

Subvention d'exploitation   
  

I- PRODUCTION DE L'EXERCICE   113 454 491,08 122 235 274,42 

Achats consommés   -71 668 197,32 -73 429 479,88 

Services extérieurs et autres consommations   -6 406 181,27 -7 242 096,40 

II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE   -78 074 378,59 -80 671 576,28 

III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II)   35 380 112,49 41 563 698,14 

Charges de personnel   -56 943 593,90 -55 131 043,29 

Impôts, taxes et versements assimilés   -1 649 770,71 -1 735 988,14 

IV-EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION   -23 213 252,12 -15 303 333,29 

Autres produits opérationnels   6 141 850,02 3 496 879,85 

Autres charges opérationnelles   -1 721 387,94 3 496 879,85 

Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur   -43 853 469,35 -40 703 146,53 

Reprise sur pertes de valeurs et provisions   32 863 997,64 34 051 813,65 

V-RESULTAT OPERATIONNEL   -29 782 261,75 -21 435 332,88 

Produits financiers   65 821,41 251 046,68 

Charges financières   -376 797,48 -1 505 595,24 

VI-RESULTAT FINANCIER   -310 976,07 -1 254 548,56 

VII-RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOT (V+VI)   -30 093 237,82 -22 689 881,44 

Impôts exigibles sur résultats ordinaires   
  

Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires   
  

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES   152 526 160,15 160 035 014,60 

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES   -182 619 397,97 -182 724 896,04 

VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES   -30 093 237,82 -22 689 881,44 

Eléments extraordinaires (produits) (à préciser)   
  

Eléments extraordinaires (charges) (à préciser)   
  

IX-RESULTAT EXTRAORDINAIRE   
  

X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE   -30 093 237,82 -22 689 881,44 

 
 
 
 

COMPTE DE RESULTATS 
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 "TAMEG"لمؤسسة  0202(: جدول تدفقات الخزينة 01الملحق )

 
TAMEG 

   
Z.I.R.NLE N°05 ROUIBA ALGER 

   
ROUIBA 

    

 

    
  NOTE N N-1 

    
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles       

        

Encaissements reçus des clients   144 117 392,03 138 508 242,50 

Sommes versées aux fournisseurs et au personnel   -144 218 215,40 -135 414 677,97 

Intérêts et autres frais financiers payés   - 42 579,29 -85 836,21 

Impôts sur les résultats payés   
  

Opérations en attente de classement    -20 500 

Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires   -143 402,66 2 987 228,32 

Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires (à préciser)   -469 610,91 -421 977,34 

Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)   -613 013,57 2 565 250,98 

Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement   
  

Décaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles   -552 050,99 -14 287 530,14 

Encaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles   
  

Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières    
  

Encaissements sur cessions d'immobilisations financières    25 000 15 000 

Intérêts encaissés sur placements financiers    
 

63 419,19 

Dividendes et quote-part des résultats reçus    
  

Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissements (B)   - 527 050,99 -14 209 110,95 

Flux de trésorerie provenant des activités de financements   
  

Encaissements suite à l'émission d'actions    
  

Dividendes et autres distributions effectués   
  

Encaissements provenant d'emprunts   
 

17 000 000 

Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilées   
  

Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)   
 

17 000 000 

Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi liquidités   
  

Variation de trésorerie de la période (A+B+C)   -1 140 064,56 5 356 140,03 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice   3 656 605,17 -1 699 534,86 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice   2 516 540,61 3 656 605,17 

Variation de la trésorerie de la période   -1 140 064,56 5 356 140,03 

Rapprochement avec le résultat comptable   28 953 173,26 28 046 021,47 

 
 

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 
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 "TAMEG"لمؤسسة  0202(: جدول تغيرات األموال الخاصة 06الملحق)

 
TAMEG 

      
Z.I.R.NLE N°05 ROUIBA ALGER 

      
ROUIBA 

      

       

  NOTE Capital Prime Ecart Ecart de Réserves 

  
 

social d'émission d'évaluation réévaluation et résultat 

Solde au 31 décembre N-2 
 

150 000 000 
   

529 916 186,32 

Changement de méthode comptable N-1 
     

-25 587 413,10 

Correction d'erreurs significatives N-1 
      

Réévaluation des immobilisations N-1 
      

Profits ou pertes non comptabilisés dans 
le compte de résultat N-1       

Dividendes payés N-1 
      

Augmentation de capital N-1 
      

Résultat de l'exercice N-1 
     

-22 689 881,44 

Solde au 31 décembre N-1 
 

150 000 000 
   

481 638 891,78 

Changement de méthode comptable N 
      

Correction d'erreurs significatives N 
      

Réévaluation des immobilisations N 
      

Profits ou pertes non comptabilisés dans 
le compte de résultat N       

Dividendes payés N 
      

Augmentation de capital N 
      

Résultat de l'exercice N 
     

-30 093 237,82 

Solde au 31 décembre N 
 

150 000 000 
   

451 545 653,96 

 
 
 
 

ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 


