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 إهداء
 والدي:

نفسي دائما يف البداية، أهنل من خريك وعطائك الذي  أرى وأان األحداثيف هناية  إالشكرا فهي التقال  أقول أن أستطيعال 
 هللا ورعاك لتكون منارة دائمة يف حيايت... أدامكالكثري، وأتعلميف كل حلظة اقضيها معك اهنل  وأظلالينضب 

 والديت:

لك  أنتعريف  أنشكرا ...ورمبا ال املك اجلرأة للتعبري عن االمتنان والعرفان ولكن يكف  ألقولرمبا ال تتاح الفرصة دائما يل 
 وأدامك.هللا  قدمتماه. محاكفرصة واحدة لتقدم لكما الروح هدية رخيصة لكل ما  ابنة تنتظر

 زوجي:

صري. وأمل. يل الكثري يف صور من  والعطاء. فقدمالسند  الرمحن. فكانمن جسد احلب بكل معانيه زوجي عبد  أروع إىل
 وحمبة

 الشكر معك دائما. سأعيشبل  شكرا. أقوللن 

 إخويت:

جوهريت الثمينة وكنزي الغايل، أحالم ومرمي  حيايت. أنتمامن شاركتهم كل  إىلواخلري بال حدود ... تنضب.احملبة اليت ال إىل
 وفؤاد محاكم هللا

 أحبايب:

 . واالمتنانكل من شجعين عندما غالبتين األايم ..لكم مين احلب   إىل... وأمال حبيبيت وصديقيت ورفيقة دريب هاجر إىل

 دريسي صونيا



 

 

 إهداء 
 بسم هللا الرمحان الرحيم

لنا والقوة وكان عوانابلصحة  وتعاىل أمدانالشكر هلل عزوجل على النعمة اجلليلة انه تبارك   

السليم لالرشد والعقوالسداد ومنحنا انه وهبنا التوفيق  حنمده    

إىل:اهدي مثرة جهدي   

حايت،جناهلا الفضل يف  واليت كانوأحزاين قامستين أفراحي  واحلنان وإىل مناليت قلبها ينبض ابحلب   

انتظرت هذه اللحظة أكثر مين هي   

 أمي الغالية

واجهتها عوابت اليتوالص ومثابرا ابالنكساراتكل ما لديه لكي يصنع مين شخصا طموحا   وقدم يلالذي رعاين يف طفوليت   

 أيب العزيز

أن يطيل هللا يف عمره الدراسي، أمتىنيف كامل مشوار  وسندا يلالذي كان عوان   

 جدي العزيز

جاحوالنحنو اخلري  وسدد خطاهمهللا  هبة حفظهممنال وصال  وأخوايت فايزةإىل أخي الوحيد الغايل صابر   

 إىل مجيع أفراد عائليت كل واحد ابمسه

صونيا واإلخاء والوفاء أمال،إىل من حتلو ابلعطاء   

الذين قدموا يل يد العون واألساتذة اآلخرونإىل األستاذ املشرف لعكيكزة ايسني   

أضيعهم. وعلموين أالكيف أجدهم   واخلري عرفتإىل من كانوا معي يف طريق النجاح    

 رشحمي هاج

 



 

 

 

    

وتقديرشكر     

ال أ ن نسجد هلل شكرا  البحث، وال يسعناامحلد هلل اذلي أ عاننا عىل اجناز هذا  ،هعىل توفيقومحدا ا   

وحسن صنيع.الفضل علينا بعد هللا س بحانه لك مجيل  وبذكر ل هل   

ادلراسة،لك من أ سدى يد العون لهذه  وامتنانه ا ىليود الباحث أ ن يعرب عن جزيل شكره   

ال س تاذاملرشف  ا ىل رالامتنان والتقديوالعرفان وأ ايت نتقدم جبزيل الشكر  وحىت ا خراهجا، ذلاا رساء لبناهتا ال وىل  منذ   

هجد،ما بذهل من  واال رشاد وال راء النرية، وعىل لكصربه معنا يف تقدمي النصح  ايسني، عىللعكيكزة  :  

علينا.لعميق ا ومالحظاته ال ثرلتوجهياته  واذلي اكن   

،ةالتس يري عاموالتجارية وعلوم لكية العلوم الاقتصادية  وأ ساتذة ا دارةخاصة  وجباية معمقةكام نشكر اكفة أ ساتذة شعبة حماس بة   

املذكرة،السادة أ عضاء جلنة املناقشة لتفضلهم ابملوافقة عىل مناقشة  شكران وتقديران ا ىلجبزيل  ونتوجه مس بقا  

.لهذا العموترثي س تغين  وتوجهيات بناءةمن مالحظات  وما سيبدونه   

العمل.هذا  ال جنازقريب أ و بعيد  واملساعدة منلك من قدم لنا يد العون  والود ا ىلالشكر  اكفة عباراتكام نقدم   

 

ني''نس تعوبه  وهللا املوفق''



 امللخص

 

اليت متس موضوع التوافق احملاسيب  واملفاهيم الضروريةاملصطلحات  وشرح أهمتوضيح  إىلهتدف هذه الدراسة 

 خيص أهماملواد فيما  ، القواعد،صتفاصيل النصو واستعراض املايل  ، والنظام احملاسيبةاحملاسبية الدوليواملعايري 

ودراسة كيفية  (عنويةواملامللموسة وغري امللموسة )التثبيتات العينية  وهي املوجوداتأال  عناصر امليزانيةعنصر من 

 الدولية.احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية  به النظاممبا جاء  ومعاجلتها حماسبياتقييمها 

مقارنة بني قواعد النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية الدولية حول احملاسبة عن بند  إجراءومن الدراسة امليدانية 

وحماولة معرفة مدى توافقها وتطابقها  واإلفصاحمن حيث االعرتاف والقياس  ةامللموسالتثبيتات امللموسة وغري 

وهل النظام احملاسيب املايل يواكب التعديالت الديناميكية اليت حتصل على مستوى املعايري  تفصيال؟ أكثر وأيهما

 الدولية.احملاسبية 

امللموسة  املايل، التثبيتاتاحملاسيب  الدولية، النظاماحملاسبية  املايل، املعايرياحملاسيب  : التوافقاالفتتاحيةالكلمات 

 وغري امللموسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resume 

 

Cette étude vise à clarifier et à expliquer les termes les plus importants et les 

concepts nécessaires qui affectent le sujet de la compatibilité comptable, les 

normes comptables internationales, le système de comptabilité financière, et un 

examen des détails des textes, règles et documents concernant l'élément le plus 

important de le budget, à savoir les immobilisations corporelles et incorporelles 

(immobilisations. En nature et incorporelles) et étudier comment les évaluer et 

les traiter en comptabilité, selon le système de comptabilité financière et les 

normes comptables internationales. 

A partir de l'étude de terrain, une comparaison a été faite entre les règles du 

système de comptabilité financière et les normes comptables internationales sur 

la comptabilisation de l'élément d'immobilisations corporelles et incorporelles 

en termes de comptabilisation, d'évaluation et de divulgation, et en essayant de 

connaître l'étendue de leur compatibilité et conformité, et laquelle est la plus   

Détaillée ? Le système de comptabilité financière soit-il le rythme des 

ajustements dynamiques qui atteignent le niveau des normes comptables 

internationales ? 
 

Mots clés : compatibilité comptable financière, normes comptables 

internationales, système de comptabilité financière, installations matérielles et 

immatérielles. 
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 مقدمة 

 
 أ

يف  وامتداد نشاطهاظهور شركات متعددة اجلنسيات  إىل أدى، هائالشهد العامل منذ القرن املاضي تطورا اقتصاداي 

األجنبية، مما دعت حدة املنافسة بني الدول جلذب العديد من االستثمارات  زايدة وابلتايلالدول، العديد من 
 توحيد املمارسات احملاسبية على املستوى الدويل، ومعاجلة املشاكل املمكن مواجهتها. احلاجة إىل

 أدت احملاسبة،دولية ملهنة  سلوضع أسواحملاوالت السبعينات من القرن املاضي انطلقت بعض اجملهودات  أوائليف 

، الدويلستوى املتوحيد املبادئ احملاسبية على  إىلنشوء ما يعرف مبعايري احملاسبة الدولية اليت هتدف  إىلتدرجييا 

على  األمريكيةخطوة ابجتاه املعايري احملاسبية عامليا قبل سنوات عدة عندما وافقت الوالايت املتحدة  وكانت أهم

الدخول يف اتفاقية جلنة املعايري احملاسبية الدولية يف عمل مشرتك من اجل التقليل من الفروقات املوجودة بني 

االقتصاد العاملي  ضمن  اإلندماج، كما حاولت اجلزائر معايري موحدة إىلللوصول  واألمريكية متهيدااملعايري الدولية 

إلعتماد نظام حماسيب مايل يتوافق مع املعايري احملاسبية اإلصالحات مطبقة جمموعة من و تفتحها على العوملة ، 
 الدولية .

هذه القواعد أهم عنصر من عناصر امليزانية أال وهي  ، مستجديدةوقواعد مبفاهيم  األخريحيث جاء هذا 

 إىلمعاجلتها حماسبيا  ، وكذا كيفيةفشروط االعرتاالتقييم، التثبيتات بنوعيها امللموسة وغري امللموسة من انحية 
نها.ع اإلفصاحغاية 



 مقدمة 
 

 
 ب

 الدراسة:  شكاليةإ-1

 :الرئيسي التايلسابقا تتضح معامل اإلشكالية من خالل السؤال على ضوء ما استعرض 

احملاسيب  املعاجلة احملاسبية للتثبيتات امللموسة وغري امللموسة والقواعد املتعلقة هبا يف النظامما مدى توافق 

 اخلاصة بذلك؟ IAS/IFRSيهمع ما تضمنته املعايري احملاسبية الدول SCFاملايل

 التالية:الفرعية هذا السؤال األسئلة تندرج حتت 

 احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية الدولية معاجلة التثبيتات امللموسة وغري امللموسة؟ كيف تناول النظام-

 الدولية؟تعديالت املعايري احملاسبية  أهمفيما تتمثل  -

بني النظام احملاسيب املايل واملعايري )، القياس واإلفصاح اإلعرتاف (التثبيتات امللموسة وغري امللموسةتوافق ما مدى -
 احملاسبية الدولية؟

 الفرضيات:-2

 التالية:مت صياغة الفرضيات  اإلشكالية،على  اإلجابةمن اجل 

 عاجل النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية الدولية التثبيتات امللموسة وغري امللموسة بقياس أويل وقياس الحق. -

 يف املعايري احملاسبية الدولية. اخلاصة ابلتثبيتات امللموسة وغري امللموسة تعديالتال مت إجراء العديد من -

 امللموسة.حد كبري يف التثبيتات امللموسة وغري  إىلالنظام احملاسيب املايل مع املعايري احملاسبية الدولية يتوافق -

 الدراسة: أمهية-3

و الفئة الثانية هي فئة  ينيمياألكادموضوع الدراسة ذو أمهية ابلنسبة لشرحيتني هامتني يف اجملتمع :الطلبة و الباحثني 

املتخصصني و مستعملي القوائم املالية فموضوع هذه املذكرة تناول جانب نظري يعتمد على أسلوب التحليل 

اسبية الدولية، و حماولة تبيان كيفية املعاجلة  احملاسبية للتثبيتات ،لكل من نصوص النظام احملاسيب املايل و املعايري احمل

امللموسة و غري امللموسة من اجلانبني ،و من اجلانب التطبيقي اعتمد على األسلوب املقارن بني النظام احملاسيب و 
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حق إىل غاية اإلفصاح عنها و املعايري احملاسبية الدولية للتثبيتات من حيث االعرتاف هبا ،و تقييمها املبدئي و الال
 .كيفية اإلفصاح يف القوائم املالية   إىلاإلطار املفاهيمي لكال منهما ابإلضافة 

 :الدراسة أهداف-4

يهدف املوضوع حمل الدراسة إىل حماولة اإلجابة عن اإلشكاليات املطروحة ابإلضافة إىل اإلجابة على التساؤالت  
 يلي:خالل ما  وذلك منصحة الفرضيات  والتأكد مناملطروحة 

تسليط الضوء على مفهوم التوافق احملاسيب الدويل  -  

احلاسبية الدولية و  واملعايري ايل وفقا للنظام احملاسيب امل وغري امللموسةعرض املعاجلة احملاسبية للتثبيتات امللموسة  -
ولية هذا من اجل إبراز مدى توافق النظام احملاسيب املايل مبعايري احملاسبة الد  

ى املعايري احملاسبية الدولية معرفة مدى مواكبة النظام احملاسيب املايل للتغريات الديناميكية اليت حتصل على مستو  -
وغري امللموسةللتثبيتات امللموسة  احملاسبية، االعرتاف، تقييم، اإلفصاحيف املعاجلة   

 (غري امللموسةو لموسة الدولية للتثبيتات )امل حملاسبيةواملعايري االوقوف على أهم االختالفات بني النظام احملاسيب  -

 املوضوع:اختيار  أسباب-5

 يف: أمههاودوافع اختيار موضوع حبثنا واليت تتمثل  أسبابتتعدد 

وجباية معمقة،نظرا الن موضوع الدراسة له عالقة وثيقة بتخصصنا الدراسي حماسبة  -  

،املهنية احلياة فيما خيص اجملال احملاسيب لالستفادة من ذلك يف وإثراء معلوماتناالرغبة يف تنمية  -  
ناولت موضوعنايت تالدراسات ال ، لقلةااجلامعية خصوصواملكتبة حماولة إثراء الساحة البحثية عموما  -  

أخذت هذه األخرية حصة األسد من  للتثبيتات، حيثاألمهية البالغة اليت يوليها جملس معايري احملاسبة الدولية  -
 ،الدوليةاملعايري احملاسبية 
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 الدراسة:ية منهج-6

اعتمدان  فإنناالبحث  ألهدافوحتقيقا  نفيها، أولصحة الفرضيات  إثباات ،الدراسة إشكاليةعلى  اإلجابةمن اجل 
 اآلتية:على املناهج 

منا استخراج  والثاين حماولةاملنهج الوصفي الذي استخدم الذي استخدم يف اجلانب النظري يف املبحثني األول  -
لكال التثبيتات  واملعاجلة احملاسبيةبه املعايري احملاسبية الدولية  وما جاءتأهم ما جاء يف النظام احملاسيب املايل 

 .وغري امللموسةامللموسة 

يف اجلانب الثاين من الدراسة من اجل استخراج أهم الفوارق بني النظام احملاسيب  والذي استخدماملنهج املقارن  -
 .والقياس واإلفصاح للتثبيتاتالدولية املتعلقة ابالعرتاف  واملعايري احملاسبيةاملايل 

 :ةحدود الدراس -7

 يف:تتمثل حدود الدراسة 

 اإلبراهيمي.خيص الدراسة التطبيقية فقد متت يف اجلزائر يف جامعة البشري  فيمااملكانية:احلدود  -

خيص النظام احملاسيب املايل فقد مت الرتكيز على النصوص الصادرة يف اجلريدة الرمسية منذ  الزمنية: فيمااحلدود  -

 إىل 1973صادرة منذ ابلنسبة للمعايري احملاسبية الدولية فقد اعتمدان على النصوص ال إما, 2018حىت  2007
 وتعديالت جملس املعايري احملاسبة الدولية. إستحدااثت اخر 2019غاية 

 السابقة: الدراسات-8

لقد مت االعتماد يف هذه الدراسة على دراسات جامعية مت اعتمادها من طرف طلبة املاجستري والدكتوراه واهم 
 هي:الدراسات حسب اعتقادان واليت متكنا من احلصول عليها واليت تعترب ذات صلة مبوضوع الدراسة 

جامعة عمار ثلجي  التسيري،وم وعل والتجارية كلية العلوم االقتصادية   ،هأطروحة الدكتورا عزوز خملويفدراسة  -

 .2016-2015غواط, ابأل

حالة -لتصور معايري حماسبية دولية وطنية يف ظل املعايري احملاسبة الدولية كإطاربعنوان: النظام احملاسيب املايل  
 .-املادية األصول
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املادية بناءا على ما تضمنه  لألصولحبثه تدور حول هل ميكن صياغة معايري حماسبية وطنية  إشكاليةوكانت 
 ؟ IAS/IFRSالتصوري للنظام احملاسيب املايل ابالعتماد على املعايري احملاسبة الدولية  اإلطار

من خالل متطلبات االتفاقيات التجارية  مربراتهحيث تتوفر  الدويل،التوافق احملاسيب  أمهيةالدراسة على  وأكدت

 األنشطةمث زايدة  (،املالية العاملية واحمللية )الوطنية األسواقيليها تطور  العاملية،الدولية ومتطلبات منظمة التجارة 
 اخلاص،وتنامي دور القطاع  لعاملية للشركات متعددة اجلنسياتا

من خالل تطويرها وحتيينها IAS/IFRS حماسبية دولية وكمتطلبات معايريمعايري حماسبية وطنية تتكيف  إصدار
 وتطبيقها،سهولة فهمها  إىلأخرى متاشيا والتحسينات على معايري احملاسبة الدولية سيؤدي  مرحلة إىلمن 

مذكرة ماجستري غري منشورة , كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري, جامعة  داشري مليكةدراسة  -

 .2016-2015, اجلزائر,2البليدة

دراسة حالة عينة -يب املايل واملعايري احملاسبية الدولية يف معاجلة التثبيتات التوافق احملاسيب بني النظام احملاس بعنوان:
 .-من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية 

الدولية وهذا من أجل  واملعايري حملاسبةبني النظام احملاسيب املايل  التثبيتاتعرض معاجلة  إىلهدفت هذه الدراسة 
 مدى توافق النظام احملاسيب املايل ابملعايري احملاسبة الدولية.  إبراز

 هذه الدراسة: إليهاوميكن تلخيص أهم النتائج اليت توصلت 

 املختلف،يعمل التوافق احملاسيب الدويل للحد من االختالفات بني املمارسات احملاسبية بني الدول   -

 التثبيتات،حد كبري يف معاجلة  إىلحملاسبية الدولية يتوافق النظام احملاسيب املايل مع املعايري ا -

ابتنة,  ،1جامعة ابتنة التسيري،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم دكتوراه،أطروحة  أمالختنوين دراسة  -

2018-2019. 

 .IAS/IFRSواملتغريات احملاسبية الدولية  SCFالعنوان: املمارسة احملاسبية بني متطلبات النظام احملاسيب املايل 
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تكون فجوة االختالف بني القواعد احملاسبية املطبقة من طرف  إنحبثها تدور حول كيف نتوقع  إشكاليةوكانت 
 األخرية؟النظام احملاسيب املايل ومعايري التقارير املالية الدولية يف ظل التغريات املستمرة يف هذه 

االختالف والتوافق بني قواعد النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية  أوجهعرض  ىلإحيث هدفت هذه الدراسة 
 الدولية.

 الدراسة: هيكل-9

 إىلالفرعية املطروحة هلا واختبار صحة الفرضيات مت تقسيم الدراسة  األسئلةالدراسة وكذا  إشكاليةعلى  لإلجابة
 واملالحق.مقدمة وفصلني نظري وتطبيقي وخامتة تليها قائمة املراجع 

النظري للتثبيتات امللموسة وغري امللموسة وفق املعايري احملاسبة الدولية والنظام احملاسيب  إلطاراألوالتناول الفصل 

النظري للتثبيتات امللموسة  اإلطارلدراسة  األولمبحثني, حيث خصص املبحث  إىلاملايل, ومت تقسيم الفصل 

وغري امللموسة وفق املعايري احملاسبية الدولية واحتوى على مفاهيم املقدمة للتوافق احملاسيب الدويل ومزاايه ومعوقاته, 

ما جاء يف املعايري احملاسبية الدولية و املعاجلة احملاسبية  أهماملفاهيمي للمعايري احملاسبية الدولية واىل  اإلطاروعلى 

النظري للتثبيتات امللموسة وغري امللموسة وفق  اإلطاراملبحث الثاين فتناول  إماللتثبيتات امللموسة وغري امللموسة 

ما جاء به النظام احملاسيب  أهماملفاهيمي للنظام احملاسيب املايل واىل  رإىل اإلطاالنظام احملاسيب املايل فتم التطرق 

 تات امللموسة وغري امللموسة.املايل و املعاجلة احملاسبية للتثبي

التعديالت املتعلقة ابملعايري احملاسبية الدولية وهل النظام احملاسيب املايل يواكبها  أهميف اجلانب التطبيقي فتناول  إما

املفاهيمي والعرض يف القوائم  اإلطارالفوارق بني املعايري احملاسبية الدولية و النظام احملاسيب املايل من حيث  أيضاو 

 للتثبيتات املالية.  أيضاعنها , و التطرق  ةإعطاء أمثلعنها ومن حيث االعرتاف والقياس ومع  واإلفصاحاملالية 

  الدراسة: صعوابت-10

تشكل حتدايت يف وجه  أنتصادفه جمموعة من العوائق والصعوابت اليت من شاهنا  أنحبث علمي ميكن  أي

 يلي:القيام هبذا البحث ما  أثناءالصعوابت اليت واجهتها  أهمومن  إرادتهالباحث لتخترب مقدار 
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 النظري:اجلانب  -

اليت تعاجل موضوع الدراسة بشكل مباشر الن املوضوع حديث الدراسة من  والدراسات السابقةقلة املراجع  -
 احملاسيب،طرف الباحثني يف اجملال 

على املعايري احملاسبية الدولية وابلذات املعايري اليت تتناول موضوع املعاجلة  أساسياعتماد البحث بشكل  -

مما تتطلب  وإحكامهاوما تتميز به هذه املعايري من تغيري وتعديل مسرت يف نصوصها  امللموسة،احملاسبية للتثبيتات 
 املعيار،ري على نص تعديل جي أيمنا تتبع التعديالت ابستمرار من اجل رصد 

اللغة الفرنسية وابلتايل غياب ترمجة رمسية وموثوقة  إىلصدور املعايري احملاسبية الدولية ابللغة االجنليزية وترمجتها  -
 العربية،ابللغة 

 الدولية،الطبيعة املعقدة لبعض املعايري احملاسبية  -

 ،ةإلجناز الدراستشعب موضوع الدراسة وضيق الوقت املتاح -

 الدراسة،صعوبة التنسيق بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي هلذه -

 التطبيقي:اجلانب  -

 التطبيقي،النقاط اليت تطرق هلا اجلانب  أهممصادر للبحث عن  إجيادصعوبة  -

سة؛يف تقدمي بعض املعلومات اليت حنتاجها يف هذه الدرا إليهاحتفظ مجيع الشركات اليت مت اللجوء  -



 

 

 

 

 األولالفــــصـــــــل 
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 متهيد:

 احملاسبيةأدت التطورات احلديثة يف بيئة األعمال إىل مشاكل حماسبية معقدة انجتة أساسا عن اختالف املمارسات 

انصب االهتمام حول حماولة التوفيق بني النظم احملاسبية املختلفة اعتمادا على مرجع بني الدول ،من اجل هذا 

حماسيب حيظى ابلقبول الدويل ،و معد ليليب احتياجات التسيري الداخلي و احتياجات املستثمرين يف مجيع أحناء 

بعد أتسيس جلنة معايري احملاسبية الدولية ،اليت أوكلت هلا مهمة  لقد أخذت عملية التوافق الطابع اجلدي و العامل

البحث عن معايري حماسبية ذات طابع دويل بغرض الوصول إىل معلومات حماسبية تعرب بصدق عن واقع أعمال 

املتقدمة أو النامية و من هنا  سواءاملؤسسات االقتصادية ،و قد لقيت معايريها قبوال يف العديد من دول العامل 

برزت حاجة اجلزائر على غرار الدول األخرى ،إىل تبين تطبيق املعايري احملاسبية الدولية هبدف مواكبة خمتلف 

اإلصالحات احملاسبية و املالية و الدولية ،و ضمن هذا اإلطار جاء النظام احملاسيب املايل اجلزائري لتعزيز مسار 

مة التجارة  العاملية و توحيد لغة احملاسبة مبا يتماشى مع التحويالت اليت أصبحت تفرضها انضمام اجلزائر ملنظ
 .العوملة و اقتصاد السوق 

ا و استمرارية و تطور تعترب التثبيتات هي األساس و القاعدة اليت ترتكز عليها الوحدة االقتصادية ،الن حياهت

ن الشركات على جتديد و تطوير موارد إنتاجها ،حيث أنشاطها ،و حىت تعاظم أرابحها مرهون مبدى حرصها 

متل اكرب ترسانة منها ،و  العاملية الكربى )شركات متعددة اجلنسيات ( أولت اهتماما كبريا هبذه التثبيتات لكوهنا

ية لتنظيم احملاسبية الدول املنتشرة عرب دول العامل ،و بدعم اهليئات احملاسبة الدولية مت إصدار عدد كبري من املعايري

ن يتم التنازل عنها ،تقييم و تسجيل هذه التثبيتات ،و متابعة املراحل املختلفة حليازهتا أو إنتاجها إىل أ  

و أييت هذا الفصل من املوضوع ليغطي اجلانب النظري من الدراسة و ذلك بشرح و توضيح أهم املصطلحات و 

سيب و املعايري احملاسبية الدولية و النظام احملاسيب املايل و املفاهيم الضرورية اليت متس املوضوع من التوافق احملا

استعراض تفاصيل نصوص أهم املعايري احملاسبية ،و النظام احملاسيب املايل اليت صدرت فيها فيما خيص شروط 

نستعرض االعرتاف هبا ،مث تقييمها عند حيازهتا أو إنتاجها و حىت املكتسبة عن طريق اإلعانة أو التمويل ...،كما 

،إعادة التقييم ،اخنفاض القيمة ،و حىت  خروج التثبيت من حيازة كاإلهتالكات يم الالحق أي يف هناية السنة  التقي
 املؤسسة ،مث  اإلفصاح عنها .
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 ية الدولية.طار النظري للتثبيتات امللموسة وغري امللموسة وفق املعايري احملاسباإلاألول:املبحث 

بية على املستوى الدويل شهدت البيئة احملاسبية الدولية تطورا ملحوظا ،اتسم ابالجتاه حنو توحيد املمارسات احملاس

نواع أ حتدد كيفية تسجيل و ذلك م خالل تطبيق املعايري احلاسبة الدولية ،اليت تعد مبثابة التوجيهات الرمسية اليت

،و هذا من اجل متكني اهبحداث و املعلومات اليت ينبغي نشرها يف القوائم املالية و املالحق املرفقة أليات و االعمل

ن خالل ما حتتويه من مستخدمي التقارير املالية من اختاذ القرارات االستثمارية على النحو الذي حيقق اكرب عائد م

ي يف بشكل جوهر  ي مؤسسة ،فهي تساهمأول صأبريا يف معلومات جيدة ،و متثل التثبيتات امللموسة حيزا ك

توريد البضائع و  أواج نتإلعماهلا ،سواءا يف عمليات اأنشطتها الرئيسية يف تسيري مساعدة املؤسسة يف القيام أب

( املمتلكات و املصانع 16ارية ،و قد عوجلت من طرف املعيار احملاسيب )إدغراض ألو أجري للغري و أتأاخلدمات ،

هوم و املزااي و التوافق احملاسيب من حيث املفإىل عليه سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق و املعدات ،و 

اليت متس التثبيتات  أهم النقاطماهية املعايري احملاسبية الدولية ،و تسليط الضوء على إىل املعوقات مث التطرق 
 امللموسة و الغري ملموسة .

 الدولية  واملعايري احملاسبيةطار العام للتوافق احملاسيب الدويل اإل األول:ملطلب ا

 الدويل:: التوافق احملاسيب أوال

 الدويل:التوافق احملاسيب  مفهوم-1

فيما بينها  الفروقات  تدل عبارة التوافق احملاسيب الدويل على تقارب التطبيقات احملاسبية بني دول العامل ,وتقليل
 حيث يعرف :

ظمة احملاسبية املختلفة مع بعضها , فهي عملية مزج وتوحيد املمارسات ألناابلتوافق احملاسيب حماولة مجع  يقصد

 ةنظماملتنوعة يف هيكل منهجي مرتب ,يعطي نتائج متناسقة ,فهي تشمل على اختبار ومقارنة األاحملاسبية 

مث بعد ذلك العمل على مجع تلك احملاسبية املتنوعة املختلفة لغرض مالحظة ومعرفة نقاط االتفاق واالختالف ,
1نظمة املختلفة مع بعضهااأل

                                                             
,جامعة زاين 2, العدد 5 داقتصادية, اجملل, جملة دفاتر  ةتقييمياحملاسبية يف ظل املعايري احملاسبية الدولية دراسة  ةاملمارس»امحد, خلضر بن  1

 .175,ص 2014اجللفة,
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 :تملصطلحاا منوغريه احملاسيب التمييز بني التوافق 

لقد بدأت حماوالت التناسق و التوافق احملاسيب الدويل حىت قبل وجود املنظمات املصدرة للمعايري، فقد         
واجهت الشركات اليت تبحث عن رأس املال خارج أسواقها احمللية وكذلك املستثمرون الراغبون يف تنويع 

بية املوجودة بني املناطق و الدول، وجتاواب مع ذلك زادت استثماراهتم، العديد من املشاكل نتيجة الفروق احملاس
و التوحيد واليت هلا عالقة  حماوالت التوافق والتناسق احملاسيب الدويل وظهرت مفاهيم جديدة ، مثل املعايرة احملاسبية

تتضح لنا هذه متداخلة ومتبادلة فيما بينها، حيث أكدت أدبيات احملاسبة على أمهية التمييز بني هذه املفاهيم، و 
 1العالقة من خالل الشكل التايل:

 

 

  365أمني السيد امحد لطفي، نظرية احملاسبة، الدار اجلامعية اإلسكندرية، ص  املصدر:   

تعترب اخلطوة األوىل يف التوافق احملاسيب الدويل، وهي مقارنة األنظمة احملاسبية ملختلف بلدان العامل  :املقارنة-ا
وحماولة معرفة مدى تباينها وتنوعها، سواء على مستوى املفاهيم أو املبادئ أو على املستوى التنظيمي أو على 

 مستوى املمارسات والتطبيقات العملية.

                  يما بينهاامل وتقليل الفرو قات فلتطبيقات احملاسبية بني دول العأي تقارب ا التوافق:-ب
فان احملاوالت يف  إن املعيار هو منوذج معرتف به من السلطة للقياس، وابلتايلاملعايرة احملاسبية: -ج

اس سيكون دم للقياحملاسبة للمعايرة هي حماوالت لوضع توحيد يف الطرق احملاسبية، والنموذج املستخ
 النموذج أو النسخة املصرح هبا من قبل السلطة.

اهتمت الكثري من املنظمات واهليئات مبوضوع التوحيد والتوافق احملاسبيني الدوليني كاألمم املتحدة،  التوحيد:-د
ائدة انتهت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واالحتاد األورويب،  ونتج عن هذا االهتمام العديد من احملاوالت الر 

وانصهرت مجيعها يف نتيجة واحدة هي تبين املعايري احملاسبية الدولية، وهذا ابلرغم مما قيل عن هذه املعايري و برغم 
جنلوسكسونية نتيجة للهيمنة ري هي نتاج للثقافة احملاسبية األالتجاذب الذي حدث بشأهنا، كون هذه املعاي

 .2املتعددة اجلنسيات ومكاتب املراجعة واحملاسبة الدولية يف هذا اجملالألمريكية والدور احليوي للشركات ا

 
                                                             

1,ouargla.dz-http://dspace.uni ,144.67, 2006, 04العددkb. 
, 04االقتصادية, اجمللد واألحباث", جملة املنتدى للدراسات التطبيقات اجلديدة للعوملة احملاسبية كأحدالتوافق احملاسيب الدويل  " القادر،قادري عبد 2

 .44-28, ص01العدد
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 التوافق احملاسيب ومعيقاته: مزااي-2

الدويل:مزااي التوافق احملاسيب   
 مما ال شك فيه أن هناك مزااي ومنافع عديدة للتوافق احملاسيب الدويل، وفيما يلي نذكر عددا منها:1

وائم املاليةاألنظمة والقواعد واإلجراءات احملاسبية املرتبطة إبعداد وعرض القالعمل على التنسيق بني -  

قل كلفة، وهو ما ينعكس  يسهل التوافق احملاسيب الدويل من القيام بعمليات املراجعة لشركات احملاسبة الدولية وأب-
 كذلك على الشركات حمل املراجعة حيث يتوقع أن تكاليف مراجعتها ستنخفض،

ني خمتلف األنظمة من تكاليف إعادة ترمجة القوائم املالية وذلك من خالل تقليص الفجوة املوجودة ب التخفيف-  

 احملاسبية،

بلداهنم،يتطلعون إىل العمل خارج  حتسني عملية اختاذ القرارات للمستثمرين الذين-  

لدول أنظمة حماسبة ا ميكن أن يساهم التوافق احملاسيب يف رفع مستوى مهنة احملاسبة، حيث توجد يف بعض-
الدولية،ية ق مع املعايري احملاسبالالزمة للتواف تا سوف حيفزها على اختاذ اإلجراءاضعيفة وبدائية م  

:عوائق التوافق احملاسيب الدويل  
 تتمثل فيما يلي أبرز القيود اليت تواجه التوافق احملاسيب:2

ارتباطا وثيقا  تعكس احملاسبة إىل حد كبري حاجات البيئة اليت متارس فيها، كما أن أهدافها مرتبطة       
تخدمني املعنيني الذين ابحتياجات تلك البيئة اليت تتميز ابلتباين من دولة ألخرى، وحتدد األهداف جمموعة املس

قامة توافق حماسيب بية خمتلفة تعمل كعائق أمام إينقسمون إىل فئات خمتلفة، وهو ما يؤدي إىل ظهور نظم حماس
لف الدول، وعموما جند الدويل،  يتفاوت دور املنظمات واجلمعيات املهنية يف الوقاية واإلشراف على املهنة بني خمت

ة  .، والثانية مهنيجهتان األوىل رمسية) حكومية( تتمثل عادة يف دواوين احملاسبة و وزارات التجارة و املالية....
ا يف ذلك وضع كاجلمعيات و النقاابت املهنية، وتكون عادة اهليمنة على شؤون الرقابة واإلشراف على املهنة مب

ة يف الدول النامية يف املعايري يف الدول املتقدمة جلهات مهنية، بينما يف الغالب تناط أمور كهذه إىل جهات رمسي
توافق الدويل يف التقارير املالية ظيم مهنة احملاسبة يستلزم حتقيق الحالة الدول اليت تعتمد على نظم قانونية رمسية لتن

لوحدات تغيري يف التشريعات، وهذا ما قد يالقي إحجام من بعض احلكومات، و يف هذه احلالة تضطر ا
                                                             

عبد احلميد  ة، جامع04العدد  ،01 داقتصادية، اجمللدراسات  ةجمل ،-دراسة مقارنة-احملاسيب ومعايري احملاسبة الدولية  مالنظا غنية،حركو بن  1
 .111,ص 2017 ن، جوا2مهري قسنطينة 

 .112ص  ذكره،مرجع سبق  ،الدوليةالنظام احملاسيب ومعايري احملاسبة غنية،بن حركو  2
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 لبية املتطلباتاالقتصادية يف الدول املعنية إىل إصدار نوعني منفصلني من التقارير املالية، احدها من اجل ت
ة يف الدول النامية القانونية احمللية ، واألخرى معدة على أساس معايري احملاسبة الدولية، وذلك أمر مستبعد وخاص

 الن املنافع الناجتة من ذلك العمل املزدوج سيكون بال شك اقل من التكاليف الباهظة.

، إال أن ذلك غري متوفر، ية التنفيذن جناح التوافق احملاسيب الدويل يتوقف على وجود قانون دويل قوي يدعم عملإ
ويل تفتقد ملثل هذه القوة فحىت جلنة معايري احملاسبة الدولية واليت تعترب املساهم األقوى يف عملية التوافق الد

 القانوين.

ة، فاللغة مثال تزيد من تقف اختالفات البيئة الثقافية بني الدول عائقا أمام تطوير معايري حماسبية دولي        
بة، ولعل شعور بعض صعوبة فهم واستيعاب الكلمات واملفاهيم خاصة تلك اليت تعرب عن نواح فنية يف احملاس

عترب البعض أن الدول ابلقومية أو التعصب القومي يقف حائال دون قبول أي أفكار قادمة من اخلارج، وهلذا قد ي
سيادهتا وليس من ات خارجية هو مبثابة مساس بفرض أو إلزام دولة ما بتطبيق بعض املمارسات أو املعايري من جه

 السهل االستجابة له وقبوله.

للمعايري احملاسبة الدولية : ملفاهيمياطار اثنيا: اإل  

 تعريف وخصائص املعايري احملاسبية الدولية:  -1

تعريف املعايري احملاسبية الدولية:-1-1  

ات النظر يف تعريفه الذي تعددت وجه املعياراحلديث عن املعايري احملاسبية الدولية جيعلنا نقف على مفهوم    
 فهناك من يرى أن: 

الجنليزية وهي تعين القاعدة احملاسبية ويقصد بكلمة املعيار ف اللغة أبهنا منوذج اب (Standard) 

جودته.يوضع، يقاس على ضوئه وزن شيء أو طوله أو درجة   
على   (ISO: international standard organisation) ويعرف املعيار حسب منظمة  

عطي الستعماالت ومصادق عليها من قبل هيئة معرتف هبا، ت إبمجاع،وثيقة أعدت  الدولية انهاملعايري 
ثل تنظيم ام مشرتكة ومتكررة قواعد أو خطوط عريضة أو مواصفات لألنشطة أو نتائجها لضمان مستوى

 يف سياق معني. 1

                                                             
دكتوراه, كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  أطروحة,فق والتطبيقاملعايري احملاسبية الدولية والبيئة البيئة اجلزائرية ومتطلبات التوامحزة العريب, "  1

 .33, ص2012/2013بوقرة, بومرداس, أحممدالتسيري, جامعة 
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 تؤثر على املركز أما يف احملاسبة فيقصد هبا املرشد األساسي لقياس العمليات واألحداث والظروف اليت   
هبذا املعىن يعد  املايل للمؤسسة ونتائج أعماهلا وإيصال املعلومات واألحداث إىل املستفيدين، واملعيار

 عنصرا من عناصر القوائم املالية.
هنية يتعلق هذا البيان و املعيار احملاسيب هو بيان كتايب تصدره هيئة تنظيمية رمسية حماسبية أو م      

عمال، أسلوب بعناصر القوائم املالية أو نوع من العمليات أو األحداث اخلاصة ابملركز املايل ونتائج األ
 القياس أو العرض أو التصرف أو التوصل املناسب.1

املعايري احملاسبية الدولية نذكر: ومن بني تعار يف   
ن اجل توحيد احملاسبة املعايري احملاسبية الدولية هي معايري صادرة عن جلنة معايري احملاسبة الدولية م      

سهيل قراءهتا وإجراء على املستوى الدويل هبدف ضمان التجانس يف املعلومات احملاسبية واملالية ألجل ت
 املقارانت بني الوضعيات املالية ملختلف املؤسسات وكذلك النتائج احملققة2

 
تند عليها و تعرف على أهنا : جمموعة من املقاييس واإلشارات املرجعية الوضعية واحملددة، يس      

حول األحداث  احملاسب على املستوى الدويل يف اجناز عمله من قياس واثبات وإفصاح عن املعلومات
 االقتصادية للمشروع.3

خصائص املعايري احملاسبية الدولية:-1-2  
 تتميز معايري احملاسبة مبجموعة من اخلصائص أمهها:4

ة معايري احملاسبة قدرهتا على حتقيق اإلمجاع خاصة بعد اإلصالحات األخرية اليت جرت هبا هيئ-1-2-1
 الدولة واليت نتج عنها توسيع جمال االستشارة دون إمهال وجهة نظر اهليئات الدولية.

احملاسبية الوطنية( حيال  ق بني التباين )الذي مييز املمارسةقوهتا اليت اكتسبتها من خالل التوفي-1-2-2
كسبها نوعية من اجلودة.أليت تكون جماال للمعايري وهو ما املواضيع ا  

ز املعايري ما مرونتها نتيجة ملا تقدمه من حلول ترضي خمتلف مستعمليها إذ أن أهم ما ميي-1-2-3
 تسمح به بل ما متنعه.

ليست هلا صفة القانونية أو التنظيم. غري إجبارية ألهنا-1-2-4  
نشأة وهيأت إصدار املعايري احملاسبية الدولية:-2  

                                                             
 . 33املرجع نفسه, ص 1
 .33املرجع نفسه, ص 2
 .33املرجع نفسه, ص 3
,مذكرة مقدمة احملاسيب املايل ومدى توافقها مع املعايري احملاسبية الدوليةاملعاجلة احملاسبية للتثبيتات امللموسة وفق النظام حناشي نوال,نقيش زرقة,  4

 . 07, ص2018/2019, العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري,جامعة حممد بوضياف, املسيلة,أكادمييلنيل شهادة املاسرت 
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نشأة املعايري احملاسبية الدولية:-2-1  
 أمام االختالفات الطبيعية يف املبادئ واملعايري والقواعد احملاسبية بني دول العامل واليت تؤدي إىل نتائج  
ت جمموعة من الدول أمهية احلاجة إىل وجوب التنسيق املشرتك من خمتلفة وأحياان متعارضة، فقد أدرك 

ولقد    ،فكرة املعايري احملاسبية الدويلخالل إجياد قاعدة مشرتكة للمقارنة والتماثل، من هنا نشأت 
جاءت املعايري احملاسبة الدولية بقواعد وأسس تضبط األعمال والتعريفات واإلجراءات احملاسبية وتضع 

ية تنفيذ املعاجلات احملاسبية، ولبيان احلد األدىن من املعلومات احملاسبية اليت جيب اإلفصاح دليال لكيف
 عنها، حيث انه لغاية أتسيس جلنة املعايري احملاسبة الدولية كان هناك ابرزان يف وضع املعايري 

 سبة املالية األمريكياحملاسبة الدولية، ومها جملس معايري احملا(FASB)وجملس معايري احملاسبة املالية  
 الربيطاين(ASB)، وتولت تطبيق املعايري الصادرة عن هاتني اجلهتني الدولتان اللتان يتبعهما اجمللسان ومها

الوالايت املتحدة األمريكية واململكة املتحدة، وكذلك الدول اليت ترتبط معهما ابجتاهاهتا السياسية  
االقتصادية مثل دول الكومنولث اليت تتبع التاج الربيطاين. وبعد زوال املوجة االستعمارية هلاتني الدولتني  

احملاسبة يف أمريكا أو بريطانيا، كان البد من جهة تعمل على وضع معايري حماسبية ليست خاصة مبهنة 
بل تكون قابلة للتطبيق على مستوى مجيع دول العامل، حيث ما يتم وضعه من معايري حماسبة من قبل 
جملس معايري احملاسبة األمريكية أو جملس معايري احملاسبة الربيطانية هي معايري تتم وفقا للمعطيات 

ة و الربيطانية، واليت ختتلف حتما عن بيئة كل دولة من الدول االقتصادية املوجودة بني البيئتني األمريكي
األخرى من انحية، ومن انحية أخرى اختالف درجة التقدم والتطور ونوعية املعامالت السائدة يف الدول 
األخرى، فكان البد من وجود جهة تعىن بوضع معايري حماسبية مبعزل عن اجمللسني املذكورين، فجاء 

وشكلت جلنة معايري احملاسبة الدولية اليت هتتم بتوحيد املبادئ  يري احلاسبية الدوليةجلنة املعا أتسيس
احملاسبية من قبل اهليئات املهنية يف اململكة املتحدة و الوالايت املتحدة األمريكية واسرتاليا وأملانيا وفرنسا 

ضوية جلنة معايري احملاسبة م ضمت ع1973واملكسيك وهولندا وايرلندا ابإلضافة إىل الياابن، ومنذ عام 
الدولية كافة اهليئات احملاسبية املهنية اليت هي أعضاء يف االحتاد الدويل للمحاسبني يف كانون الثاين )يناير( 

بلدان ميثلون مليوين حماسب، كما أن هناك كثريا من  103عضوا من  142م، وكان هناك 1999
اسبة الدولية، وتستخدم معايري احملاسبة الدولية يف كثري من املنظمات األخرى املعنية بعمل جلنة معايري احمل

 البلدان غري األعضاء يف اللجنة.

مل بشكل عام على وقد هدفت هذه اهليئة إىل إعداد معايري حماسبية تراعى عند تقدمي القوائم املالية، والع      
 تطوير توافق األنظمة واملعايري احملاسبية على مستوى العامل.1

                                                             
 .106-104, ص 2011, األردن,الطبعة الثانية, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, احملاسبية الدولية ومعايريهامحدان,  مأمونحسني القاضي,  1



 الدولية والنظام احملاسيب املايل  احملاسبيةلموسة وغري امللموسة وفق املعايريت املللتثبيتاالنظري  : اإلطاراألول  الفصل
 

 
8 

:     هيأت إصدار املعايري احملاسبة الدولية-2-2  
:(IASC) : جلنة معايري احملاسبة الدولية -2-2-1  

قبل الشركات واملؤسسات لدى إعداد القوائم املالية يف وهي منظمة هتدف إىل إعداد معايري ميكن استخدامها من
بني املنظمات احملاسبية القائدة يف كل من ( اثر اتفاق 1973مجيع أحناء العامل، وقد شكلت هذه اللجنة يف عام) 

اسرتاليا وكندا وفرنسا وأملانيا والياابن واملكسيك وهولندا واململكة املتحدة وايرلندا والوالايت املتحدة األمريكية، 
أصبحت  1999وابتداء من عام ,( مشلت عضوية اللجنة كال من املنظمات احملاسبة املهنية1983ومنذ عام )

مليوين  نميثلو  للمحاسبنياألعضاء يف االحتاد الدويل  (IFAC)بلدان 104عضوا من  143اللجنة تضم 
ولقد  (IASC)( معيارا حماسبيا دوليا قبل أن تتم إعادة هيكلتها، وبعد مراجعات عديدة لتلك 41) حماسب.

( تفسريا 33بلغت )( معيارا، كما أصدرت العديد من التفسريات واليت 34فقد بقي)  اللجنة املعايريأصدرت هيئة 
 1.(2001حىت عام) 

لية على أخرى اهتمت بتقريب املمارسات احملاسبة الدو  تيوجد منظمامنظمات حماسبية أخرى:-2-2-2
 املستوى العاملي إضافة إىل كل من جلنة وجملس معايري احملاسبة الدولية جند :

( ويضم يف عضويته 1977وهو منظمة عاملية ملهنة احملاسبية أتسس عام )االحتاد الدويل للمحاسبيني :   -أ
( دولة ميثلون أكثر من مليونني ونصف ملبون حماسب.118(للمحاسبني عضو ومنظمة يف )155)  

ن خالل إنشاء معايري مهنية قوي ميهدف االحتاد إىل تعزيز مهنة احملاسبة يف العامل واملسامهة يف تطوير اقتصاد دويل 
دة مع هيئات زميلة عاملية املستوى والتشجيع على اعتمادها، ولتحقيق مهامه، فان االحتاد لديه عالقة عمل وطي

 ومنظمات حماسبية يف خمتلف دول العامل وقد قامت جلان االحتاد بوضع املعايري التالية:

 املعايري الدولية للمراجعة وخدمات التأكيد:

معايري دولية لرقابة اجلودة، -  

قواعد دولية ألخالقيات املهنة،-  

معايري التأهيل الدولية,-  
 -معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام,2

                                                             
 .46, مرجع سبق ذكره, ص املعايري احملاسبية الدولية والبيئة اجلزائرية متطلبات التوافق والتطبيقمحزة العريب,  1
 .46املرجع نفسه ص2
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تعترب االستشارة و النصح من بني أهم املسؤوليات املوكلة إىل هذه اهليئة، إذ :  SACاهليئة االستشارية  -ب
وحيد احملاسبة وتتلخص يف اشرتاك اهليئات واملنظمات واملهنيني يف جممل إعماهلا املرتبطة بت ةاملسامه علىتعمل 

 أعماهلا يف

تقدمي االستشارة جمللس معايري احملاسبة الدولية،-  

املسامهة يف ترتيب األولوايت احملاسبية، -  

ربط جسور االتصال بني املهنيني ابحملاسبة و جملس احملاسبة،-  

م الوصول إىل معايري حماسبة االستشارة لكل عناصر اهليكل التنظيمي هليئة معايري احملاسبة الدولية، مبا خيدتقدمي -
 ذات جودة عالية ومبا يسمح إمكانية التكيف ملختلف السياسات املرسومة.1

تقوم جلنة التفسريات بتحليل وتفصيل وتفسري خمتلف:  (IFRIC) ة جلنة التفسريات للمعايري الدولي -ج
 للتقارير املالية 

شكل واحد لدى خمتلف معايري احملاسبة الدولية، جلعلها قابلة للتطبيق والتفسري ب املعايري الصادرة عن جملس 
ملعايري أو املبادئ اليت هي رهن األطراف املهتمة ابملعايري وتشمل هذه التفسريات خمتلف األسئلة املرتبطة ابلتقارير ا

 التطبيق. 

التاريخ أصبحت تسمىومنذ هذا  (SIC)  وجتدر اإلشارة إىل أن هذه اللجنة كانت تسمى إىل غاية 
(2002مارس)  

 جلنة التفسريات للمعايري الدولية للتقار ير املالية (IFRIC) واليت مت من طرف جملس معايري احملاسبة الدولية.2
 3- أمهية املعايري احملاسبية الدولية: تكتسي املعايري الدولية أمهية ابلغة من خالل :3

حتديد وقياس األحداث املالية للمؤسسة، -3-1  

إيصال نتائج القياس إىل مستخدمي القوائم املالية، -3-2  

حتديد الطريقة املناسبة للقياس، -3-3  

                                                             
 .46املرجع نفسه, ص 1
 .46, مرجع سبق ذكره, ص الدولية والبيئة اجلزائرية متطلبات التوافق والتطبيقاملعايري احملاسبية محزة العريب,   2
دكتوراه,كلية العلوم  أطروحة,  -دراسة تطبيقية-دور معايري احملاسبة الدولية يف تطوير نظم املعلومات احملاسبية ابلبنوك التجاريةحمصول نعمان, 3

 .31, ص2016/2017البواقي,  أمبن مهيدي,  االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري,جامعة العريب
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اختاذ القرار املناسب ويف الوقت املناسب، -3-4  

 ولذلك فان غياب املعايري احملاسبية سوف يؤدي حتما إىل:

طرق حماسبية قد تكون غري سليمة،استخدام -ا  
اختالف األسس اليت حتدد وتعاجل العمليات واألحداث احملاسبية للمؤسسة،-ب  

 ج-صعوبة اختاذ قرار داخلي أو خارجي من قبل املستفيدين واملعنيني.1
 اثلثا: تطبيق املعايري احملاسبة الدولية :

مدى تطبيق املعايري احملاسبية الدولية:-1  
كل اختياري مع تشجيع ملعايري احملاسبية الدولية كنتيجة إما ملعاهدة دولية أو سياسية أو بشيتم تطبيق ا

القة يعترب مثاال للحالة األوىل مهين لتطبيقها، فتطبيق دول اجملموعة األوروبية للتوجيهات احملاسبية ذات الع
اسبية الدولية ضمن ابملعايري احمل إال وهي املعاهدات الدولية أو السياسية، بينما تقع بقية اجلهود اخلاصة

 احلالة الثانية.
انونية تشريعية فإهنا    فعندما يتم تطبيق املعايري احملاسبية الدولية من خالل عمليات سياسية أو ق        

ديد القواعد ذات العالقة بتح طرافاألقواعد تشريعية منوذجية حتكم هذه العملية، فتقوم  
يف اجملموعة األوروبية  األساسية، والقوانني اخلاضعة بتطبيقها، فقد يكون املثال املشاهد حاليا هو احلاصل
 حيث يتم  استخدام معايري حماسبية دولية على نطاق واسع ويدعمها سلطة قانونية.

ستعداد املستخدمني عة اختيارية، وتعتمد على درجة اأما بقية اجلهود اخلاصة ابملعايري الدولية فهي ذات طبي  
 هذه احلالة ال تعارض، للمعايري احملاسبية، فتحدث ابسط حالة عندما يكون املعيار الدويل تكرارا ملعيار حملي، ويف

 ويكون قبول وتطبيق املعايري احمللية كقبول وتطبيق املعايري الدولية.
ايري احمللية، فبالنسبة للمعايري عيار الدويل، فاألولوية يف التطبيق احلايل هي املعوعندما خيتلف املعيار احمللي عن امل  

ة مث املعايري الدولية، الدولية الصادرة عن منظمات القطاع اخلاص فانه يوجد تسلسل هرمي لألولوية للمعايري احمللي
ستخدام املعايري الدولية، املالية ابجتاه افعندما تواجه املنشات متعددة اجلنسية ضغوط املنافسة السوقية، أو السوق 

ة وتفي مبتطلباهتا، وهذا القبول فإهنا تقوم ابستخدام املعايري الدولية ويف نفس الوقت تقبل وتستخدم املعايري احمللي
 لية، ومرة أخرى طبقااملزدوج ينتج عنه يف معظم احلاالت تقارير مالية مزدوجة، مرة طبقا للمعايري احملاسبية احمل

عددة اجلنسيات سوف ينتج للمعايري احملاسبية الدولية، وهذا التوجه املزدوج يف التقارير املالية من قبل املنشات مت
 عنه زايدة يف القوة الدافعة الستمرار عملية إصدار املعايري احملاسبية الدولية.2

                                                             
 .31املرجع نفسه, ص 1
, مرجع سبق , املعاجلة احملاسبية للتثبيتات امللموسة وفق النظام احملاسيب املايل ومدى توافقها مع املعايري احملاسبية الدوليةحناشي نوال,نقيش زرقة 2

 ذكره,ص
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أهداف معايري احملاسبة الدولية: -2  
، ومن بني أهم ع موضوعية لألطراف اليت تسعى إىل وجود توافق دويلمن  الطبيعي أن تكون هناك دواف       

 األهداف والدوافع لوضع معايري احملاسبة الدولية ما يلي:
و البياانت املالية مبا حيقق  إعداد ونشر املعايري احملاسبية الدولية اليت يتم االسرتشاد هبا عند إعداد وجتهيز القوائم-

ى القبول الدويل هلذه املعايري وتطبيقها عامليا.املصلحة العامة مع العمل عل  
د وعرض القوائم املالية.العمل على التحسن والتنسيق بني األنظمة و القواعد واإلجراءات احملاسبية املرتبطة إبعدا-  
اليت قوائمها املالية  ن هذه املعايري توفر للشركات خاصة الدولية منها الوقت واملال الذي يبذل حاليا يف توحيدإ

لفة من دولة إىل تعتمد كل منها يف إعدادها جمموعة من املمارسات واملبادئ احملاسبية واليت غالبا ما تكون خمت
 أخرى.

صدار معايري العديد من الدول خاصة النامية منها ال توجد هبا منظمات حماسبية مهنية وال هيئات خمتصة إب-
ت واملال. احملاسبية الدولية سوف يوفر هلا الوقالعمل احملاسيب، و ابلتايل فان تبنيها للمعايري  

اق األوراق املالية أكثر  تسهل العمليات الدولية والتسعري، وكذلك القرارات املتعلقة بتوزيع املوارد، وجتعل أسو -
ضها فيما يتعلق كفاءة، خصوصا بعد زايدة ومنو األنشطة االقتصادية الدولية، وكذلك زايدة اعتماد الدول على بع

لتجارة الدولية وتدفق االستثمارات.اب  
، أي إعطاء للشركات تسهل على الشركات عملية احلصول على التمويل الالزم يف حالة عدم كفاية املوارد احمللية-

 فرصة أخرى للحصول على األموال من اخلارج سواء كان ذلك يف شكل رؤوس أموال أو قروض.
 توجد هبا  أنظمة مهنة احملاسبة يف دول العامل، حيث أن الدول اليتكما أن هذه املعايري هتدف إىل رفع مستوى -

 حماسبية ضعيفة وبدائية سوف حتفز على اختاذ اإلجراءات الالزمة لتبين وتشغيل األنظمة احملاسبية الدولية.1
التطور املستمر للمعايري احملاسبية الدولية:-3  

 الظروف االقتصادية، فوضع ونة وقابلية التعديل استنادا إىل التغري يفإن املعايري احملاسبية الدولية تتميز ابملر        
لبيئة الدولية وتواكب املعايري وحتديثها عبارة عن عملية مستمرة، تستجيب للمستجدات على ساحة األعمال يف ا

عن اجلمود  ن بعيدةالتغريات والتطورات على الساحة االقتصادية ابعتبار احملاسبة جزء ال يتجزآ منها، فهي إذ
 شاهنا يف ذلك شان مواضيع العلوم اإلنسانية األخرى.

ة كاملعايري الربيطانية واملعايري وقد حيدث التغري يف املعايري احملاسبية الدولية بسبب ظهور معايري حماسبية حملي      
لشهرة ابستبدال األمريكية تعاجل بعض األمور املستجدة، كما حصل األمر ابالخنفاض يف قيمة األصول ومعاجلة ا

وعني للمعايري التقييم، حيث كان السبق يف طرح هذين املوضاإلطفاء ابالخنفاض استنادا إىل أسلوب إعادة 
بة الدولية بطرح هذين احملاسبية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة األمريكي، تبعها يف ذلك جملس معايري احملاس

                                                             
 .46, مرجع سبق ذكره, ص والبيئة اجلزائرية متطلبات التوافق والتطبيقاملعايري احملاسبية الدولية محزة العريب,  1
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حماسبية جديدة  املوضوعني، وميكن كذلك أن تسري األمور بصورة عكسية، أي أن يكون السبق يف طرح مواضيع
لك جمالس املعايري احملاسبية تعديل املعايري احملاسبية القائمة مبجلس معايري احملاسبية الدولية، مث يتبعها يف ذأو 

اإلجراءات  األمريكية و الربيطانية، أضف إىل ما تقدم تعدد وتطور مطالب أصحاب العالقة بتعديل بعض
رية احملاسبية هي أساس ة جعل اجلهود احلديثة يف النظواملمارسات احملاسبية، وكذلك زايدة دور املنظرين يف احملاسب

 تعديل كثري من املعايري احملاسبية الدولية. 
دقة يف املعلومات املالية أخريا تطل مشكلة االرتقاء مبستوى اإلفصاح يف التقارير املالية وزايدة املوثوقية و ال       

بة الدولية إىل العديد من الدولية، حيث خضعت معايري احملاسمن أهم احملركات لتغيري و تطوير املعايري احملاسبية 
 حتقيق هدف التقارير التعديالت و احلذف واإلضافة، وذلك لتلبية متطلبات مستخدمي التقارير املالية، وابلتايل

ة ع مالحظمعيارا ) حىت اتريخ إعداد هذه الفقرة(، م 41املالية ذات القرض العام، واستقر احلال هلذه املعايري على 
 أن بعض هذه املعايري قد مت حذفها أو استبداهلا مبعايري أخرى. 

م هبذه املعايري، ولكن ابلرغم ابلرغم من التغري املستمر يف املعايري احملاسبية الدولية يعترب احد معوقات االلتزا      
مواكبة ل التحسني و من ذلك يعترب التغيري والتعديل أمرا ذا وجهني، فهو من انحية أمر مطلوب من اج

ن ال بد من استمرارية املستجدات، ومن انحية أخرى فان التعديل والتغيري قد يثري املشاكل ويوجد املصاعب، ولك
 عملية التطوير والتحديث يف املعايري للتوصل إىل احلد األقصى من التقارب بني الدول.

عديل املعايري، دمج عديدة ميكن إدراجها فيما يلي: ت و أيخذ التطور املستمر يف املعايري احملاسبية أشكاال      
، سحب بعض املعايري، إلغاء التفسريات يف املعايري، دمج بعض املعايري يبعضها البعض لوجود عامل مشرتك بينهما

 بعض املعايري مبعايري الحقة.1
االنتقادات والعوائق  اليت تواجه تطبيق املعايري احملاسبية الدولية: -4  
ية، إال أن مشاكل م من وجود العوامل السابقة الذكر واليت تدعم تطور و انتشار املعايري احملاسبية الدولابلرغ 

ملدرك للعالقة التماثل الدويل ومعايرة املمارسات احملاسبية هي عملية معقدة جدا، ومن الطبيعي أن املطلع و ا
ه أي حماولة لوضع توافق دويل وبة أو الصعاب اليت ستواجالوطيدة بني احملاسبة والعوامل البيئية احمليطة به يدرك صع

 للمحاسبة.
د أن التوافق احملاسيب و ابحلديث عن التوافق احملاسيب الدويل كمرحلة سابقة لوضع معايري حماسبية دولية، جن     

 الدويل واجه العديد من االنتقادات تتمثل أمهها فيما يلي :
القومية،  -     
تخدمني،جمموعات املس -     
النظم القانونية،  -     

                                                             
 39, مرجع سبق ذكره, ص دور معايري احملاسبة الدولية يف تطوير نظم املعلومات احملاسبية ابلبنوك التجاريةحمصول نعمان,  1
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اختالف نقاط املدى، -    
اخلالفات بني املنظمات،-    
اهليئات احملاسبية املهنية، -    

القصور يف تعريف أهداف القوائم املالية،-     
القوانني احمللية املتعارضة. -    

  ميكن تلخيصها كما يلي:لدولية، واليتوهو ما يدعم العديد من املعوقات اليت تقف يف سبيل تبين معايري احملاسبة ا
ختالف البيئة والثقافة عدم إمكانية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية ابلكامل على مستوى دول العامل ال - 

ري احملاسبية الدولية يف اليت مت أخذها بعني االعتبار عند وضع املعايري احملاسبية الدولية، حيث أن املعاي
ريطانيا بصفة خاصة، نظيم مهنة احملاسبة يف الدول املتقدمة بصفة عامة ويف أمريكا وبالغالب موجهة إىل ت

ني الدولتني يف الن هلما دورا كبريا يف تطور احملاسبة و وضع معايري، ومبادئه، وال ميكن إنكار دور هات
 صياغة علم احملاسبة احلديث

بديل مرجعي وبديل أو  كثري من املعايري على وجود  نصري من البدائل احملاسبية، حيث تاإلبقاء على كث -
ستوى عند التطبيق،بدائل أخرى وال يوجد حدود أو قيود لتطبيق بديل معني، مما جيعل البدائل بنفس امل  

طبقة أو األنظمة والتشريعاتيتطلب تطبيق بعض املعايري احملاسبية الدولية تعديال للقوانني يف الدول امل -  
لية الختالف اإلجراءات عدم إمكانية استيعاب القوانني للتعديالت اليت تتم على املعايري احملاسبية الدو 

 السائدة 
ن جلنة التفسريات إن املعايري احملاسبية الدولية دائمة التغري، وذلك بسبب التغريات اليت تصدر ع -

 والتغذية العكسية اليت تظهر بعد تطبيق املعايري.
عبا للطبقني يف الدول ستوى التعليم بني الدول املطبقة للمعايري، ففي حني ال يكون األمر صاختالف م -

  يف الدول النامية.املتقدمة لفهم معايري احملاسبة الدولية، جند أن األمر ليس من السهولة مبكان للمطبقني
ايري احملاسبية الدولية معالضغوطات السياسية اليت متارس على جملس معايري احملاسبة الدولية يف وضع  -

 وتعديلها.
العادلة، حيث ورد هلا أكثر  لذات املفهوم يف املعايري احملاسبية الدولية مثل تعريف القيمة التعارفتعدد   -

 من 
IAS26 ; IAS32 ; IAS39 ; IAS36 : تعريف يف أكثر من معيار وهي 
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رتض ابلوحدات عبئا ثقيال، حيث يف يرى البعض أن املعايري احملاسبية الدولية قد تشكل أحياان -
ادية، من الصعوبة االقتصادية أن تستجيب لكافة الضغوطات احمللية االجتماعية و السياسية و االقتص

 مبكان االلتزام مبعايري ومتطلبات دولية إضافية أكثر تعقيدا، وتتطلب تكلفة لتنفيذها.1
 

 . IAS 16وسة وفق املعاير احملاسبية الدولية املطلب الثاين : املعاجلة احملاسبية للتثبيتات امللم

 املمتلكات , التجهيزات واملعدات : IAS16)مفهوم املعيار احملاسيب الدويل )1-

 :  املمتلكات ,التجهيزات واملعداتIAS16) املعيار احملاسيب الدويل ) ونشأةتعريف  -1-1

 املمتلكات ,التجهيزات واملعدات : IAS16) تعريف املعيار احملاسيب الدويل )-1-1-1

و لغرض أنتاج فظ هبا املؤسسة الستخدامها يف اإلصول املادية اليت حتتمتثل املمتلكات ,التجهيزات واملعدات األ
مثلة أتستخدم لفرتة تتجاوز السنة ,ومن ن إدارية ,ويتوقع إغراض و ألأجريها للغري و أتأدمات اخل اوتقدمي السلع 

 عنها :

اثث والرتكيبات ,املعدات املكتبية ,السفن ,الطائرات والسيارات ,األ التاآلراضي , املباين , االستثمارات ,األ
 2.فق املعايري احملاسبية الدولية.......اخل ماهية التثبيتات امللموسة و 

 املمتلكات ,التجهيزات واملعدات :IAS16) املعيار احملاسيب الدويل ) نشأة-1-1-2

 . 1982يف مارس  -املمتلكات ,التجهيزات واملعدات -اعتماد معيار احملاسيب الدويل السادس عشر مت 

رنة مكانية مقامت تعديل معيار احملاسبة الدويل السادس عشر كجزء من مشروع خاص إب 1993ول ديسمرب أيف 
املمتلكات ,التجهيزات واملعدات " صبح يسمى معيار احملاسبة الدويل السادس عشر " أالبياانت املالية وحتسينها و 

مت تعديل عدة فقرات من معيار  1998ل يفر أ((. يف 1993)املعدل يف عام  16 ) معيار احملاسبة الدويل
عمال " "دمج منشات األ 22حملاسبة الدويل ( لتكون منسجمة مع معيار ا1993)املعدل يف 16احملاسبة الدويل
" املخصصات ,املطلوابت احملتملة "  37جودات " ومعيار احملاسبة الدويل "اخنفاض قيمة املو  36 ةومعيار احملاسب

ول يوليو يف األ أنوية اليت تغطي الفرتات اليت تبداملعدل انفذ املفعول للبياانت املالية الس 16و يصبح هذا املعيار

                                                             
 39, مرجع سبق ذكره, ص لبنوك التجاريةدور معايري احملاسبة الدولية يف تطوير نظم املعلومات احملاسبية ابحمصول نعمان,  1
 .92,ص2009, مكتبة الشركة اجلزائرية بوداود, اجلزائر,IAS/IFRSحماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية شعيب شنوف, 2
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( املتعلق ابلتعويض عن اخنفاض او خسارة البنود 14اللجنة التفسري رقم ) أصدرتاو بعد هذا التاريخ كما 1999
 1( املتعلق بتكاليف الفحص والتصليح الرئيسية .23والتفسري )

 املمتلكات ,التجهيزات واملعدات :IAS16) هدف ونطاق املعيار احملاسيب الدويل ) -1-2

 ,التجهيزات واملعدات : املمتلكاتIAS16) هدف املعيار احملاسيب الدويل ) -1-2-1

يهدف هذا املعيار اىل وصف املعاجلة احملاسبية  للممتلكات ,التجهيزات واملعدات وتتمثل القضااي الرئيسية 
 وحتديد قيمته املسجلة ونفقا صلابألللمحاسبة عن املمتلكات للتجهيزات واملعدات يف توقيت االعرتاف 

حديد , يشرتط هذا املعيار االعرتاف ببند املمتلكات والتجهيزات املتعلقة به الواجبة التسجيل والت االمتالك
 2وعرض البياانت املالية . دإلطار إعداطبقا  ابألصلحينما يستويف تعريف ومعايري االعرتاف  كأصلواملعدات  

 املمتلكات ,التجهيزات واملعدات :IAS16) نطاق احملاسيب الدويل ) -1-2-2

يطبق هذا املعيار يف احملاسبة عن املمتلكات ,التجهيزات واملعدات ما عدا تلك احلاالت اليت يشرتط او يسمح 
 مبعاجلة حماسبية خمتلفة . أخرفيها معيار حماسيب دويل 

 هذا املعيار على : ليطبق

 ,IFRS5) غري املتداولة احملتفظ هبا للبيع مبوجب ) األصول -ا

 ,IAS41) البيولوجية املتعلقة ابلنشاط الزراعي مبوجب ) األصول -ب

حقوق التعدين واالحتياطات املعدنية واملوارد غري املتجددة املشاهبة ,واالعرتاف والقياس املتعلقة مبوجودات  -ج
 ,IFRS6) االستكشاف والتقييم للمعادن والبرتول والغاز الطبيعي مبوجب )

صيانة النشاطات التعدينية  أوانه ميكن تطبيق هذا املعيار على املمتلكات واملباين واملعدات املستخدمة لتطوير  إال
 3البيولوجية . األصول أو

 

 

                                                             
 .144, مرجع سبق ذكره,صاحملاسبة الدولية ومعايريهاحسني القاضي, ملمون محدان,  1
اخلاص ابملمتلكات  16مدى التزام الشركات الصناعية املسامهة العاملة يف قطاع غزة بتطبيق معيار احملاسبة الدويل رقم سائد نبيل سليم غياضة,  2

 .33,ص2008, غزة, اإلسالميةماجستري يف احملاسبة والتمويل, كلية التجارة,اجلامعة  أطروحة, -دراسة حتليلية-واملصانع واملعدات 
 .33املرجع نفسه,ص 3
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 املمتلكات ,التجهيزات واملعدات :IAS16) )ملعيار احملاسيب الدويل  أساسيةمفاهيم  -1-3

 :fair value) القيمة العادلة ) -1-3-1

مشاركة  أطرافدفعه لتسديد االلتزام يف عملية اعتيادية بني  واألصل أمت بيع  إذاهي املبلغ الذي سيتم استالمه 
 ابلسوق املنتظم يف اتريخ القياس.

 cost)()التكلفة -1-3-2

 -3-1-3-1. إنشائهيف اتريخ اقتنائه او  أصلمت تقدميه القتناء  أخرالقيمة العادلة لعوض  أومبلغ النقد املدفوع 

 : ( Residual value)لألصلاخلردة  أوالقيمة املتبقية  -1-3-3

,بعد اقتطاع التكاليف املقدرة لالستبعاد ,يف  ابألصلهي املبلغ املقدر الذي حتصل عليه املنشاة حاليا من التصرف 
 .اإلنتاجييف هناية عمره  األصلاحلالة املتوقع ان يكون عليها 

 : (useful life)اإلنتاجيالعمر  -1-3-3

اليت يتوقع احلصول عليها نتيجة  اإلنتاجعدد وحدات  أو, األصلالفرتة اليت يتوقع خالهلا االستفادة من منافع 
 . األصلاستخدام 

 :((depreciationالكهتاإل -1-3-4

 املتوقع . اإلنتاجيالقيمة املتبقية ( على مدار عمره -)التكلفة  لألصل تالكلإلههو التوزيع املنظم للقيمة القابلة 

 :(( carrying amountالقيمة املسجلة  -1-3-5

 . األصلومرتاكم خسائر قيمة  الكاإلهتمطروحا منه جممع  األصلهبهي عبارة عن املبلغ الذي يثبت 

 : ( ( la valeur de utiliseالقيمة النفعية  -1-3-6

بشكل  األصلالداخلة املستقلة ,للمؤسسة واملنتظرة من استعمال  األموالهي القيمة احملينة لتقدير تدفقات 
 يف هناية مدة املنفعة   األصلعن متواصل مطروحا منها التدفقات اخلارجة ويدعم الفرق ابلقيمة احملينة ملبلغ التنازل 

 :( la valeur comptable)القيمة احملاسبية  -1-3-7
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 1هتالكات املرتاكمة.يف حساابت املؤسسة مطروحا منها اإل األصولعنصر من عناصر  إدراجهي مبلغ 

  : التجهيزات واملصانع واملعداتIAS16)املعايري احملاسبية املتعلقة ابملعيار احملاسيب الدويل ) -2
  :االخنفاض يف قيمة األصل (IAs36) املعيار احملاسيب الدويل -2-1

مبا ال يزيد عن مبلغها القابل  داهتاو موجهدف هذا املعيار بيان اإلجراءات اليت تطبقها املؤسسة لضمان تسجيل 
ملسجل يزيد عن املبلغ الذي الالسرتداد ، ويكون األصل مسجال مبا يزيد مبلغها القابل االسرتداد، إذا كان مبلغها

كان احلال كذلك يوصف األصل أبنه اخنفضت قيمته ، سيتم اسرتداده من خالل استعمال أو بيع األصل، وإذا  
 . ويتطلب املعيار أن تقوم املؤسسة ابالعرتاف خبسارة االخنفاض

  : تكاليف االقرتاض (IAS23)املعيار احملاسيب الدويل - 2-2
رض من طبقا للمعاجلة القياسية تعترب تكلفة االقرتاض تكاليف حتمل على قائمة الدخل كأعباء بغض النظر عن الغ

 . استخدام القرض
  : اإلجيارعقود  (IAS17 )املعيار احملاسيب الدويل2-3

التمويلي والتشغيلي ،  اإلجياريبني هذا املعيار املستأجرين واملؤجرين السياسات احملاسبية لتطبيقها فيما يتعلق بعقود 
 .وهو عقد ينقل مبوجبه املؤجر احلق يف استخدام أصل مقابل إجيار يستحق على املستأجر

 :حماسبة املنح احلكومية واإلفصاح عن املساعدات احلكومية  (IAS20 )املعيار احملاسيب الدويل -4-2
 واملتمثلة يف املنح املالية املتعلقة مبا يلي :يهدف هذا املعيار إىل وصف املعاجلة احملاسبية اإلعاانت العمومية 

 التجهيز واالستثمار؛  إعاانت- 
 االستغالل والتوازن ؛ إعاانت-

  :السياسات املالية والتغريات يف التقديرات احملاسبية واألخطاء ( IAS8) املعيار احملاسيب الدويل - 5-2
السياسات احملاسبية إىل جانب املعاجلة احملاسبية املالئمة عن يهدف هذا املعيار إىل وصف معايري تغيري واختيار 

 .2هذا التغيري كما يصف اإلفصاح عن التغريات يف السياسات احملاسبية والتقدير ، تصويب األخطاء
 الدولية : ةاملعايري احملاسبياملعاجلة احملاسبية للتثبيتات امللموسة وفق  -3

 االعرتاف ابلتثبيتات امللموسة : -3-1

 1حتقق الشرطان التاليان : اأصل إذكابملمتلكات والتجهيزات واملعدات   يعرف 16حسب املعيار احملاسيب الدويل 

                                                             
, األردن, اجملمع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني,عمان, (IFRS EXPERTالتقارير املالية) إلعدادخبري املعايري الدولية يدات,مجعة مح 1

 .193,ص 2014
, مرجع سبق الدولية احملاسبية للتثبيتات امللموسة وفق النظام احملاسيب املايل ومدى توافقها مع املعايري احملاسبيةحناشي نوال,نقيش زرقة, املعاجلة 2

 .17ذكره,ص 
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 ,  ابألصلاملنشاة منافع اقتصادية متعلقة  إىلتتدفق  إنحيتمل  -1-1

 على املنشاة بشكل موثوق به ,  األصلميكن قياس تكلفة  -1-2

املرتبطة بتوقع  التأكدقياس درجة  إىللالعرتاف فان املنشاة حتتاج  األولكان البند يستويف الشرط   إذايف حتديد ما 
الدرجة الكافية من  توافر إن, األويلالدليل املتوفر عند حلظة االعرتاف  أساساملنافع االقتصادية املستقبلية على 

املنشاة سوف تستلم  إنمن  التأكدسوف تتدفق على املنشاة يتطلب ابن املنافع االقتصادية املستقبلية  التأكد
 على عاتقها املخاطر املرتبطة هبا . ذوأبهنا أتخ ابألصلاملنافع املرتبطة 

تبني تكلفته ويف حالة  األصلاستيفاء الشرط الثاين لالعرتاف عادة ما يتم الن عملية التبادل الدالة على شراء  إما
 طرافأاملعامالت مع  إىلمقياس يعتمد عليه يف قياس التكلفة ابستناد  إىلداخليا فانه ميكن التوصل  األصلتشييد 

  املستخدمة خالل عملية التشييد . ىواملداخالت األخر خارجية المتالك املواد والعمالة 

 قياس التثبيتات امللموسة : -3-2

 :  األويلالقياس  -3-2-1

 أساسمبدئيا على  كأصللالعرتاف هبا   تتأهلامللموسة اليت  األصولجيب قياس  16حسب املعيار احملاسيب 
 تكلفتها .

امللموسة مثن شرائها ,الذي يتضمن الرسوم اجلمركية وضرائب الشراء غري قابلة لالسرتجاع ,  األصولتشمل تكلفة 
على التكاليف املباشرة  األمثلةستخدام املقصود , ومن لال األصلتنسب مباشرة اىل جتهيز  إنتكاليف ميكن  وأية

 2التايل :

 املكان , إعدادتكلفة  -

 تكاليف املناولة والتوصيل املبدئية , -

 تكاليف الرتكيب , -

 الرسوم املهنية مثل املعماريني واملهندسني , -

احلد املعرتف هبا كمخصص مبوجب املعيار احملاسيب  إىلواستعادة املوقع  لوإزالة األصالتكلفة املقدرة للتفكيك  -
 املخصصات , املطلوابت احملتملة واملوجودات احملتملة .- 37

                                                                                                                                                                                              
 .451, الطبعة الثانية ,دار املريخ للنشر, الرايض اململكة السعودية,صاألول, اجلزء احملاسبة املتوسطةدوانلدكيسو,جريي وجيانب,تعريب امحد,  1
 .28ص(، مرجع سبق ذكره، IFRS EXPERTالتقارير املالية) إلعدادمجعة محيدات، خبري املعايري الدولية  2
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 1ما يلي : األصليدخل يف تكلفة  ال

 تنزيالت , ابإلضافة إىلخصومات جتارية  إي -ا

تنسب مباشرة المتالك  نابإلمكان إكان   إذا الا األصلوالعمومية جزء من تكلفة  اإلداريةال متثل التكاليف  -ب
 وجتهيزه لالستخدام ,  األصل

 األصلكانت ضرورية لتجهيز   اإال إذ اإلنتاجالتكاليف املبدئية للتشغيل وما يشاهبها من تكاليف ما قبل جزء  -ج
 , لألصلاملخطط  األداءاملبدئية اليت حتدث قبل حتقيق  لخبسائر التشغييعرتف كمصروف  للعمل , و

 سداد قيمة املوجودات , حيث تعاجل كنفقة جارية يف قائمة الدخل  أتجيلفوائد الديون الناشئة عن  -د

 ,  23وفق املعيار احملاسيب الدويل 

 امللموسة حسب طريقة اليت يتم اقتناؤها هبا  كالتايل : األصولتقاس تكلفة  

الذي يتم حيازته ,  األصلاصة ابحتساب تكلفة املصنع داخليا ابستخدام نفس املبادئ اخل األصلحتدد تكلفة  -ا
تكون مشاهبة لتكلفة  األصلقامت املنشاة بتصنيع موجودات مشاهبة  يف ظروف العمل العادية فان تكلفة  وإذا

 2املنتج للبيع , األصل

اليت  متويلي ابستخدام املبادئ أتجريعقد  باملستأجر حسحتدد تكلفة املوجودات اليت يتم حيازهتا بواسطة  -ب
 3جيارية ,واخلاص ابحملاسبة عن العقود اإل 71وضعها املعيار احملاسيب الدويل رقم 

ميكن ختفيض القيمة املسجلة للممتلكات والتجهيزات و املعدات ابملنح احلكومية القابلة للتطبيق حسب  -ج
 4عن املساعدات احلكومية , واإلفصاحواخلاص ابحملاسبة عن املنح احلكومية  20املعيار احملاسيب الدويل 

قد يتم امتالك املمتلكات والتجهيزات واملعدات عن طريق تبادل كلي او جزئي مع بنود خمتلفة من املوجودات  -د
نقدية معادلة يتم  أواملضحى به بعد تعديله أبية مبالغ نقدية  لألصلوتقاس تكلفة تلك البنود ابلقيمة العادلة 

 5مبادلتها ,

 
                                                             

 .146، مرجع سبق ذكره، صاحملاسبة الدولية ومعايريهاحسني القاضي، مأمون محدان،  1
 .98، ص2012، دار النشر األوراق الزرقاء الدولية، اجلزائر، (دروس وتطبيقات حملولةIAS/IFRS)معايري احملاسبة الدوليةخلضر عالوي،  2
 .152، مرجع سبق ذكره، صريهااحملاسبة الدولية ومعايحسني القاضي، مأمون محدان،  3
، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،قسم العلوم املالية IAS/IFRSمطبوعة يف مقياس املعايري احملاسبة الدولية رابح طويرات,  4

 .29،ص 2019-2018واحملاسبة ،جامعة بوضياف ابملسيلة ، اجلزائر ،
 .154مرجع سبق ذكره،صحسني القاضي ،مأمون محدان، 5
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 الالحق : القياس -3-2-2

هتالك واملعدات بتكلفته مطروحا منه اإل يظهر بند املمتلكات والتجهيزات نأكأصل جيب   األويلبعد االعرتاف 
 خسائر مرتاكمة يف اخنفاض القيمة ويسمى هذا بنموذج التكلفة . وأياملرتاكم 

احد النموذجني كسياسة  األخرية, ختتار هذه  األصلالتقييم لقياس  إعادةاستخدام منوذج  أيضاوميكن للمؤسسة 
 هلا .

, جيب ان يظهر بند املمتلكات والتجهيزات واملعدات بقيمة  لاألويل كأصالتقييم : بعد االعرتاف  إعادةمنوذج 
خسائر  وأيةهتالك املرتاكم الالحق التقييم مطروحا منه اإل إعادةالتقييم , واملتمثلة يف القيمة العادلة يف اتريخ  إعادة

التقييم بشكل دوري مبا حيقق عدم اختالف القيم املسجلة  إعادةمرتاكمة يف اخنفاض القيمة الحقا , جيب تنفيذ 
 1جوهراي عن تلك اليت ستحدد ابستخدام القيمة العادلة .

 :التقييم ةإعادرتاكم حىت اتريخ هتالك امللكات والتجهيزات واملعدات فان اإلبند من املمت إيعندما يعاد تقييم  -ا

مساوية  لألصلحىت تكون القيمة املسجلة  لاإلمجالية لألصيعاد احتسابه مب يناسب التغري يف القيمة املسجلة  -
 للقيمة املعاد تقييمها ,

 املعاد تقييمها , األصلوصايف القيمة املقدرة لقيمة  لألصلالقيمة املسجلة  إمجايليستبعد يف مقابل  -

االخنفاض يف  أوهتالك املرتاكم جزءا من االرتفاع  احتساب اإل أواستبعاد  إعادةوتشكل قيمة التعديل الناتج من 
 القيمة املسجلة 

تقييم كل جمموعة املمتلكات و  إعادةعندما يعاد تقييم بند من املمتلكات والتجهيزات واملعدات جيب  -ب
 .لإليها األصاملمتلكات اليت ينتمي 

 التثبيتات امللموسة :  تالكهإ-3-3

اس منتظم ,وجيب سأتالك على العمر النفعية  له على هابلة لإلتوزع قيمة بند املمتلكات والتجهيزات واملعدات الق
هتالك إل, وجيب االعرتاف اب لألصلصادية هتالك النمط الذي تستنفذ فيه املنشاة املنافع االقتتعكس طريقة اإل إن

 . رألصل أخكان مدرجا ضمن القيمة املدرجة   إذاإالاخلاص بكل فرتة على انه مصروف , 

 لألصل, يف الواقع العملي تكون القيمة املتبقية  لألصلهتالك بعد طرح القيمة املتبقية لقابلة لإلحتدد القيمة ا -ا
 ,هتالك تؤثر يف حساب القيمة القابلة لإلعادة غري جوهرية وابلتايل ال

                                                             
 186-185( ،مرجع سيق ذكره ،صIFRS EXPERTخبري املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية )مجعة محيدات ،1
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احملاسبية حىت لو مت  غراضلألواملباين موجودات قائمة بذاهتا ويتم التعامل معها بشكل منفصل  األراضيتعترب  -ب
ا تعترب من املباين فلها عمر حمدد و لذ إماعادة هلا عمر غري حمدود ولذلك ال تستهلك ,  األراضيحيازهتا معا , 

 1.على حتديد املدة النفعية  للمبىناملشيد عليها مبىن ال يؤثر  رضاألارتفاع قيمة  إنهتالك , املوجودات القابلة لإل

 هتالك التثبيتات امللموسة : إطرق  -3-3-1

األصول الثابتة، حيث تتطلب معايري احملاسبة الدولية اختيار  تالكاهيوجد عدة طرق مستخدمة الحتساب عبء 
 الطريقة املناسبة لكل فئة من فئات األصول الثابتة وكما هو مبني الحقا والثبات يف استخدامها .

 2وتشتمل الطرق ما يلي :
 طريقة القسط الثابت: -3-3-1-1

تؤدي  3طرق االهتالك استخداما يف احلياة العملية نظرا لسهولتها وبساطتها  أكثرتعترب طريقة القسط الثابت من 
 5فيحتسب على النحو التايل : 4هذه الطريقة إىل احتساب أعباء اثبتة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل 

 عدد سنوات العمر اإلنتاجي ,÷ قسط اإلهتالك السنوي=القيمة القابلة لإلهتالك 
 العمر اإلنتاجي ,÷ القيمة املتبقية(  -أو قسط االهتالك السنوي = )تكلفة األصل  
 أو قسط االهتالك السنوي=)تكلفة األصل_القيمة املتبقية( * نسبة االهتالك األصل السنوي , 
 : سارعتاملطريقة االهتالك املعجل أو  -3-3-1-2

 6منفعة األصل وأدىن يف السنوات الالحقةيكون عبء االهتالك أعلى يف السنوات األوىل من مدة 
 :وفيما يلي بيان أبهم طرق االهتالك املعجل 

 طريقة القسط املتناقص املضاعف:  -أ
مبوجب هذه الطريقة فإن الفرتة املالية األوىل من استخدام األصل حتمل ابلقسط األكرب من االهتالك ذلك ألن 

هذه الفرتة هي املستفيد األكرب من خدمات األصل مث يتناقص عبء االهتالك يف الفرتات التالية بشكل متوايل. 
 7التالية: اخلطوات  إتباعوللتوصل إىل قسط االهتالك السنوي فال بد من 

                                                             
مذكرة ماجستري ,كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة  دور املعايري احملاسبة الدولية يف حتسني جودة املعلومات املاليةبوجلنيب عادل , 1
   50,ص 2013/2014, 2سنطينة ق
 .51املرجع نفسه ,ص 2
 .191, مرجع سبق ذكره, ص (IFRS EXPERTاملعايري الدولية العداد التقارير املالية)مجعة محيدات,خبري 3
 .101, مرجع سبق ذكره,صIAS/IFRSاملؤسسة طبقا للمعايري احملاسبة الدولية شعيب شنوف, حماسبة  4
 .191مجعة محيدات, مرجع سبق ذكره,ص  5
 .587،ص2006،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ، دليل احملاسب إىل تطبيق معايري التقارير املالية الدولية احلديثةطارق عبد العال محاد ، 6
 .193مجعة محيدات ،مرجع سبق ذكره ،ص7
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جممع  -حتديد القيمة الدفرتية لألصل يف بداية كل سنة من سنوات عمر األصل )القيمة الدفرتية = التكلفة  -
 االهتالك(. 

 /ن  حيث ن : العمر اإلنتاجي لألصل .2هتالك السنوي = احتساب نسبة اإل
 القيمة الدفرتية لألصل يف بداية السنة. ×هتالك هتالك = نسبة اإلاحتساب عبء اإل

هتالك السنة األخرية تبعا هلذه الطريقة يتمثل ابلقيمة الدفرتية لألصل يف بداية هذه إومن اجلدير ذكره أن قسط  
 السنة )السنة األخرية( مطروحا منها قيمة النفاية.

ني :                                                                                طريقة جمموع أرقام السن-ب
هتالك يكون مبوجب طريقة جمموع أرقام كما هو احلال يف طريقة القسط الثابت املضاعف فإن مصروف اإل

تناقص املضاعف. ويتم السنني يف السنة األوىل هو األكرب مث يبدأ ابلتناقص ولكن حبدة أقل من طريقة القسط امل
 هتالك مبوجب هذه الطريقة كما يلي : إاحتساب عبء 

 ..إخل..( 3+2+1احتساب جمموع أرقام سنوات استخدام األصل : يتم مجع أرقام السنوات ) -
 1املعادلة التالية : إبتباعوحيسب جمموع أرقام سنوات استخدام األصل 

 متثل سنوات العمر اإلنتاجي لألصل .حيث : )ن(  2(/1جمموع أرقام السنني = ن)ن+
 هتالك السنوي وتكون هذه النسبة متغرية على مدى سنوات العمر اإلنتاجي  .احتساب معدل أو نسبة اإل -

 السنني . أرقامهتالك السنوي = عدد مرات السنوات الباقية من عمر األصل يف بداية السنة/ جمموع معدل اإل
 هتالك : أتخذ هذه الطريقة قيمة النفاية بعني االعتبار عند حتديد قسط حتديد القيمة القابلة لإل -
 هتالك تساوي :وابلتايل  فإن القيمة القابلة لإلهتالك اإل
 قيمة النفاية  -هتالك = تكلفة األصل القيمة القابلة لإل 

 وتكون هذه القيمة اثبتة على مدى سنوات العمر اإلنتاجي لألصل.
 هتالك ابستخدام املعادلة التالية: ويتم احتساب عبء اإل -

 هتالكنسبة اإل ×هتالكهتالك = القيمة القابلة لإلعبء اإل
 نشاط :طريقة ال -3-3-1-3

هتالك لألصول امللموسة طويلة األجل، األصول وليس الزمن عند احتساب اإلتعتمد طريقة النشاط على إنتاجية 
هتالك على أساس الوحدات اليت ميكن إنتاجها من األصل أو على أساس عدد ساعات يتم احتساب اإلحيث 

 اليت يعملها األصل أو على أي أساس آخر من أسس مقاييس املداخالت. 
 2اخلطوات التالية : إتباع بد من هتالك السنوي تبعا لطريقة النشاط فالإىل عبء قسط اإلللتوصل 

                                                             
 .196-195،مرجع سبق ذكره ،ص( IFRS EXPERTاملالية )خبري املعايري الدولية إلعداد التقارير مجعة محيدات ،1
 .198املرجع نفسه،ص2
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 سنوات العمر اإلنتاجي. تقدير وحدات النشاط لألصل خالل -ا

 هتالك.حتديد القيمة القابلة لإل -ب 

هتالك وابلتايل فإن القيمة القابلة لإل هتالكبعني االعتبار عند حتديد قسط اإل ج_أتخذ هذه الطريقة النفاية 
 تساوي:

 قيمة النفاية. -هتالك = تكلفة األصل القيمة القابلة لإل

 دة )وحدة نشاط( كما يلي :هتالك لكل وحإلنسبة ا أواحتساب معدل 

 هتالك / عدد الوحدات املنتجة. ك لكل وحدة = القيمة القابلة لإلهتالمعدل اإل

 ويكون هذا املعدلثابتعلى مدى سنوات العمر اإلنتاجي لألصل.

هتالك ابستخدام املعادلة عبئ اإل باحتسا ميكنهتالك( : اإل هتالك السنوي )عبءإلاحتساب قسط ال -
 :التالية

 . هتالكمعدل اإل× وحدات املنتجة الفعلية هتالك =عدد الإعبئ 

 هتالك املطبقة :مراجعة مدة املنفعة وطريقة اإل-3-3-2

 مراجعة املدة النفعية :  -3-3-2-1

اختالف كبري  إىلكانت التوقعات تشري   وإذاجيب مراجعة املدة لبند املمتلكات و التجهيزات واملعدات دوراي ,  -ا
 هتالك للفرتة اجلارية و الفرتات املستقبلية,رات السابقة فيجب تعديل مصروف اإلعن التقدي

الت تعدل املدة غري مناسب , يف هذه احلا أصبحتقديرها قد  لألصإلنقد يتضح خالل املدة النفعية  -ب
 هتالك للفرتة احلالية والفرتات املستقبلية ,وابلتايل معدل اإل

املدة  ةإىل إطالقد تؤدي هذه السياسة  إذ, لألصلوالصيانة  اإلصالحة بشان يكون لسياسة املنشا إنميكن  -ج
 .1هتالك احتساب اإل إىلنفي احلاجة زايدة قيمته املتبقية , ولكن تطبيق هذه السياسة الي أوإىل لألصلالنفعية 

 هتالك :مراجعة طرق اإل -3-3-3

هتالك املطبقة على املمتلكات والتجهيزات واملعدات بشكل دوري , واذا كان هناك تغري جيب مراجعة طريقة اإل
جوهري يف النمط املتوقع للمنافع االقتصادية من تلك املوجودات فيجب تغيري الطريقة مبا يعكس التغري يف النمط 

                                                             
 .114،مرجع سبق ذكره،ص ،دروس وتطبيقات حملولةIAS/IFRSمعايري احملاسبة الدولية خلضر عالوي ،1



 الدولية والنظام احملاسيب املايل  احملاسبيةلموسة وغري امللموسة وفق املعايريت املللتثبيتاالنظري  : اإلطاراألول  الفصل
 

 
24 

تعديل يف التقدير وجيب فيجب احملاسبة عن كتغري  ضرورايهتالك ما يكون هذا التغيري يف طريقة اإل,و حين
 1هتالك للفرتة اجلارية والفرتات املستقبلية .مصروف اإل

 خسائر القيمة للتثبيتات امللموسة: -4

توجد مؤشرات على تدين قيمة األصل، ال يوجد ما يربر إجراء اختيار التدين، أما إذا تبني للمؤسسة التغيري إذا مل 
 2معني، فعلى املؤسسة القيام مبا يلي :وجود مؤشر أو أكثر لتدين يف قيمة أصل 

احتساب القيمة القابلة لالسرتداد لألصل ومقارنتها مع القيمة املسجل هبا األصل دفرتاي لتحديد قيمة  -4-1
 التدين إن وجدت .

مة القي أوحتتسب القيمة القابلة لإلسرتادد على أهنا '' القيمة العادلة لألصل مطروحا منها  تكاليف البيع"  -4-2
 قيد االستعمال'' أيهما أعلى .

متثل القيمة العادلة لألصل، سعر بيع األصل يف سوق نشط مطروحا منها النفقات املتوقع حتملها يف  -4-3
 سبيل إمتام عملية البيع مثل العموالت والسمسرة ورسوم نقل ملكية األصل.

لية للتدفقات النقدية الداخلة واخلارجة حتتسب قيمة األصل قيد االستعمال عن طريق إجياد القيمة احلا -4-4
 اية عمره اإلنتاجي واملتوقعة من األصل خالل عمره اإلنتاجي مضافا إليها القيمة احلالية للقيمة املتبقية لألصل يف هن

إذا مل يكن هناك قدرة على حتديد القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع بسبب عدم وجود أساس  -4-5
بني أطراف مشاركة يف السوق يف ظل ظروف  اعتياديةموثوق لتقدير القيمة العادلة على أساس عمليات بيع 

 القيمة قيد االستعمال . السوق احلالية السائدة، عندها يتم اعتبار القيمة القابلة لالسرتداد هي

أبن قيمة األصل قيد االستعمال تزيد بشكل جوهري عن القيمة العادلة  لالعتقادإذا مل يوجد سبب  -4-6
مطروحا منها تكاليف البيع، عندها يتم اعتبار )القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع( هي القيمة القابلة 

 لالسرتداد.

 :  يتات امللموسةوالتخلص من التثب إيقاف -5

 3( ما يلي :IAS16يتطلب املعيار احملاسيب )

                                                             
مرجع سبق ذكره  مع املعايري احملاسبية الدوليةاملعاجلة احملاسبية لتثبيتات امللموسة وفق املظام احملاسيب املايل ومدى توافقها حناشي نوال ،نقيش زرقة،1

 . 26، ص 
 . 231-230، مرجع سبق ذكره، ص  (IFRS EXPERT)املعايري الدولية العداد التقارير املالية مجعة محيدات، خبري  2
 .200-199( ، مرجع سبق ذكره، ص IFRS EXPERT)خبري املعايري الدولية العداد التقارير املالية مجعة محيدات، 3
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حينما يسحب  األصألوجيب ان حيذف بند املمتلكات والتجهيزات واملعدات من امليزانية عند التخلص من  -ا
 , إزالتهمن اخلدمة بصفة هنائية واليتوقع حتقيق منافع اقتصادية مستقبلية من 

الذي متت حيازته  األصلمشابه , تكون تكلفة  أبصلعند مبادلة بند املمتلكات والتجهيزات واملعدات  -ب
 خسائر تنتج عن ذلك ,  أبياملتنازل عنه وال يتعد  لألصلمساوية للقيمة املسجلة 

 جيارية (, العقود اإل) احملاسبة عن  17دويل طبقا للمعيار احملاسيب ال وإعادة التأجريحياسب عن عمليات البيع  -ج

,  اإلزالةاملمتلكات والتجهيزات واملعدات عن اخلدمة الفعالة , ويتم احلفاظ عليها بغرض  إيقافعندما يتم  -د
 عن اخلدمة الفعالة , األصلابلقيمة املسجلة يف اتريخ  إدراجهافيتم 

 :  اإلفصاح -6

 1التجهيزات واملعدات :تفصح البياانت املالية حيال كل نوع من املمتلكات و  إنجيب 

من مقياس فيجب  أكثرمت استخدام  وإذاالقيمة املسجلة ,  إمجايلالقياس اليت مبوجبها مت حتديد  أسس -ا
 القيمة املسجلة مبوجب ذلك املقياس لكل فئة , إمجايلعن  اإلفصاح

 هتالك املستخدمة ,طريقة اإل -ب

 هتالك املستخدمة , او معدالت اإل اإلنتاجيالعمر  -ج

 هتالك جمموعا مع خسائر اخنفاض القيمة اجملمعة يف بداية الفرتة وهنايتها ,وجممع اإل اإلمجاليةلقيم املسجلة ا -د

 تسوية القيمة املسجلة يف بداية الفرتة وهنايتها لبيان :  -ه

 , اإلضافات-

 , االستبعاد-

 اج ,املوجودات اليت مت حيازهتا من خالل عملية االندم-

 التقييم , إعادةالزايدة والنقص الناتج عن -

 , 36خسائر اخنفاض القيمة املعرتف هبا يف بيان الدخل خالل الفرتة مبوجب معيار احملاسيب الدويل -

 تالك،اإله-
                                                             

مرجع سبق  املعاجلة احملاسبية لتثبيتات امللموسة وفق املظام احملاسيب املايل ومدى توافقها مع املعايري احملاسبية الدوليةحناشي نوال ،نقيش زرقة، 1
 .28ذكره ، ص 
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 , أجنبيةصايف فروق العملة نتيجة ترمجة البياانت املالية ملنشاة -

 عن :  أيضاتفصح البياانت املالية  إنجيب 

 قيود على امللكية القانونية وقيمتها , أيةوجود  -ا

 السياسات احملاسبية لتكاليف الرتميم املقدرة لبنود املمتلكات والتجهيزات واملعدات ,-ب

 , اإلنشاءعلى املمتلكات والتجهيزات واملعدات خالل فرتة  الرأمساليةالنفقات  -ج

 ؛ عداتاملمتلكات والتجهيزات وامل قيمة التعهدات المتالك-د

 وفق املعايري احملاسبية الدولية. املعاجلة احملاسبية للتثبيتات غري امللموسةالثالث:املطلب 

 ثبيتات غري امللموسة وفق املعايري احملاسبية الدولية.أوال : ماهية الت

 األصول غري امللموسة:  IAS 38مفهوم املعيار احملاسيب الدويل  -1

 األصول غري امللموسة :  IAS 38تعريف املعيار احملاسيب الدويل  -1 -1

:"أصل غري مايل ميكن تعريفه و  من جملس معايري احملاسبية الدولية األصل الغري ملموس على انه 38عرف املعيار 
ليس له جوهر مادي ".و أييت هذا التعريف كإضافة للتعريف القياسي لألصل و الذي يتطلب حداث وقع يف 

 املاضي و أدى إىل ظهور مورد يتحكم فيه الكيان و يتوقع أن تتدفق منه االمتيازات االقتصادية املستقبلية 

 38.1صل الغري ملموس مبوجب جملس معايري احملاسبية الدويل و ابلتايل فان املتطلبات اإلضافية لأل

 .هو إمكانية تعريفه و يكون األصل الغري ملموس منفصال عن الكيان ا وان ينشا من حق تعاقدي أو قانوين

 :األصول غري امللموسة IAS 38هدف ونطاقاملعيار احملاسيب الدويل  -1-2

 األصول غري امللموسة: IAS 38هدف املعيار احملاسيب الدويل  -1-2-1

وصف معايري االعرتاف و القياس لألصول الغري امللموسة اليت ال تغطيها  إىل 38يهدف معيار احملاسبة الدولية رقم 
معايري أخرى ،و ميكن هذا املعيار مستخدمي القوائم املالية من معرفة طبيعة وحجم  استثمارات املنشاة يف األصول 

ملموسة و وتوضيح كيفية املعيار املعيار كيفية قياس القيمة الدفرتية املسجلة لألصول الغري  الغري ملموسة .كما يبني

                                                             
 .133، مرجع سبق ذكره، صاحملاسبة املالية ومعايري احملاسبة الدوليةحممد بوتني،  1



 الدولية والنظام احملاسيب املايل  احملاسبيةلموسة وغري امللموسة وفق املعايريت املللتثبيتاالنظري  : اإلطاراألول  الفصل
 

 
27 

فصاحات الواجب عرضها خبصوص تلك األصول ائر القيمة إن وجدت ،كما حيدد اإلطفاءات و خسمعاجلة اإل
.1 

 :األصول غري امللموسة IAS 38املعيار احملاسيب الدويل نطاق  -1-2-2

 2مجيع املنشات هذا املعيار يف حماسبة املوجودات غري امللموسة ابستثناء:جيب أن تطبق 

؛املوجودات غري امللموسة اليت يغطيها معيار حماسبة دويل أخر  -  

 ؛32املوجودات املالية كما هي معرفة يف معيار احملاسبة الدويل  -

عي واملصادر غري و النفط والغاز الطبي حقوق املعادن و اإلنفاق  على استكشاف أو تطوير و استخراج املعادن -
؛ املتجددة املتشاهبة  

 ؛ املوجودات غري امللموسة اليت تتكون يف منشات التامني -

طوير ،و توجه أنشطة إلنفاق على أنشطة اإلعالن و لتدريب وبدء العمليات والبحث والتينطبق هذا املعيار على ا
ه جوهر مادي فان البحث و التطوير حنو تطوير املعرفة ،و ذلك ابلرغم من انه قد ينجم عن هذه األنشطة موجود ل

 العنصر املادي للموجود يعترب اثنواي ملكونه غري امللموس أي املعرفة املوجودة فيه.3

 4:األصول غري امللموسة  (IAS38)مفاهيم أساسية ملعيار احملاسيب الدويل -1-3

سيطر هو أصل غري نقدي قابل للتحديد ليس له كيان مادي ملموس ،و تاألصل الغري ملموس : -1-3-1
.علية املنشاة نتيجة ألحداث سابقة ،مثل :الشراء أو التطوير الذايت  

يدين فين جد أوهو استقصاء أصيل و خمطط له للحصول على معرفة و فهم علمي البحث :-1-3-2  

إنتاج منتجات أو  تطبيق نتائج البحوث أو املعرفة على خطة عمل أو تصميم منتج من اجلالتطوير :-1-3-3
كان بغرض االستخدام أم بغرض البيع   سواءمواد أو   نظم و خدمات بتحسينات جوهرية   

 و التحميل املنتظم للمبلغ القابل لالستهالك ملوجود غري ملموس على مدار عمره اإلنتاجي هاإلطفاء :-1-3-4

                                                             
 .331، مرجع سبق ذكره، صالواضح يف احملاسبة املالية وفق املعايري الدولية بن ربيع حنيفة، 1
 .332املرجع نفسه، ص 2
 .140, مرجع سبق ذكره , صاملؤسسة طبقا للمعايري الدولية شعيب شنوف,حماسبة  3
 
 .70,مرجع سبق ذكره ص احملاسبة العامة وفقا للنظام احملاسيب املايلعبدالرمحان عطية , 4
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اغبة يف تنفيذ هي املبلغ الذي ميكن مبادلة األصل به بني أطراف مطلعة و ر القيمة العادلة لألصل :-1-3-5
 عملية تبادل حقيقية و سوق نشط 

 بعد طرح جممع اإلطفاء املنشاة األصل يف قائمة املركز املايلهو املبلغ الذي تثبت به املبلغ الدفرتي : -1-3-6
 و جممع خسائر اهلبوط يف قيمته 

 هو تكلفة األصل مطروحا منه القيمة املتبقية هتالك :املبلغ القابل لإل -1-3-7

 هي املبلغ الذي يزيد به املبلغ الدفرتي ألصل عن املبلغ املمكن اسرتداده منه خسارة القيمة :-1-3-8

 هو الفرتة الزمنية اليت يتوقع خالهلا استخدام املنشاة لألصل العمر اإلنتاجي :-1-3-9

خنفاض قيمتها و قد تكون هناك أصول غري ملموسة ال ميكن حتديد عمرها النافع مثال :شهرة احملل ،ميكن فحص ا
 ال جيب إطفائها 

 األصول غري امللموسة : IAS 38مميزات -2

حمددة ، ليس هلا وجود مادي ،مسيطر عليها ،تولد منافع : ملموسة أبربعة مميزات هيتتميز األصول الغري 
 1اقتصادية 

 قابلية التحديد والتمييز: -2-1

يكون األصل املعنوي قابال للتحديد    

ه حتويله أتجريه  إذا كان اإلنفاق عليه قابال للتحديد بشكل مستقل وإذا كان ميكن فصله  عن  الكيان و بيع
وترخيصه إما على حدة )فرداي( أو ابالشرتاك مع عقد  أو أصل أو التزام ذي عالقة ونقله  

ابلة للنقل أو أو عندما ينشا األصل من حقوق تعاقدية أو قانونية أخرى بغض النظر عما إذا كانت تلك احلقوق ق
 الفصل عن الكيان أو حقوق  أو التزامات أخرى .

 السيطرة: -2-2

ية املتوقعة من املورد تسيطر املنشاة على أصل ما إذا كان لديها سلطة احلصول على املنافع االقتصادية املستقبل 
مية مبوجب القانون وتقيد إمكانية وصول اآلخرين إىل تلك املنافع ويف العادة تنبع هذه السيطرة إما من حقوق حم

دام أو من أي طريقة أخرى مثل احملافظة على سرية االستخ  

                                                             
 .506، الطبعة االوىل، الدر اجلامعية، االسكندرية، صاعداد وعرض القوائم املالية يف ضوء معايري احملاسبةامني السيد امحد لطفي،  1
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 املنفعة االقتصادية املستقبلية:  -2-3

تجات واخلدمات ولكنها ميكن أن تتمثل املنفعة االقتصادية املستقبلية يف اإليراد الذي يتم احلصول عليه من بيع املن
يلية على شكل ختفيض تكاليف اإلنتاج أو املصاريف التشغ تكاليفيتكون على شكل وفرات   

 وفقا ملعايري احملاسبة الدولية:لتثبيتات غري امللموسة لاملعاجلة احملاسبية اثنيا :

 االعرتاف ابلتثبيتات غري امللموسة : -1

 1:األصولاالعرتاف هبذه  أسسحتديد  أوالاملعنوية ,جيب  لاألوىل لألصو االعرتاف  إىلقبل التطرق 

 غري ملموس : أبصلسس االعرتاف أ.1.1

غري امللموس  األصلالبند يليب تعريف  إنيقوم املشروع ببيان  إنغري ملموس  أصليتطلب االعرتاف ببند على انه 
 2سالف الذكر ومقاييس االعرتاف التالية :

 ستتدفق للمشروع )معيار االحتمالية(. ابألصلاملنافع االقتصادية املستقبلية اخلاصة  إنكان من احملتمل   إذا -

 موثوق به )معيار موثوق القياس(بشكل  األصلس تكلفة اكان من املمكن قي  وإذا -

 :للتثبيتات غري امللموسة  األويل االعرتاف.2.1

 راألخذ االعتباري امللموس ابلتكلفة مع غ األصليقاس  إنعلى انه جيب  24يف فقرته  38نص املعيار الدويل
 3مايلي :

 

 االقتناء املنفصل : -1-2-1

غري ملموس بشكل منفصل , مثل الرتاخيص وبراءات االخرتاع  أصليف معظم احلاالت اليت يتم فيها احلصول على 
 وغريها , جيب االعرتاف بتكلفته واليت تتكون من :

                                                             
 .08مرجع سبق ذكره، ص احملدد لقواعد التقييم واحملاسبة،، 2008يوليو 26قرار مؤرخ يف  1
، امللتقى االول حول النظام احملاسيب و املايل اجلديد يف ظل معايري احملاسبة املايل اجلديد يف اجلزائرتطبيق النظام احملاسيب نصر الدين رحال وآخرون،  2

 .8،ص 2010جانفي  18-17الدولية، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي ابلوادي، اجلزائر
، مرجع دراسة حالة-األصول غري امللموسة بني النظام احملاسيب واملعايري احملاسبية الدوليةمدى توافق حماسبة شريط صالح الدين، حفاصة أمينة، 3

 .202سبق ذكره، ص
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رائب شراء غري قابلة لالسرتجاع , حمذوفا منها اخلصومات ضو  داداسرت رسوم  إيسعر الشراء , مبا يف ذلك 
لالستخدام املقصود له , مثل  لألصإعدادا  إىلتكاليف تعود بشكل مباشر  وأيوالتخفيضات التجارية , 

املهنية  بواألتعاليكون صاحل لالستعمال  األصلتكاليف امتيازات العمل واليت تنشا بشكل مباشر عن جتهيز 
 . لصالحية األصوكذا تكاليف اختبار 

 الك عن طريق اندماج العمل :متاال -1-2-2

غري ملموسة قابلة للتحديد كجزء من تركيبة صفقة شراء جممعة , ووفقا  أصوليف بعض احلاالت يتم احلصول على 
غري امللموس  األصلفيجب تقدير تكلفة  األعمالاندماج  3التقارير املالية الدولية رقم لإلعدادللمعيار الدويل 

 ه .ابلقيمة العادلة هلا يف اتريخ احلصول علي األعمالالذي مت احلصول عليه كجزء من اندماج منشات 
 االمتالك عن طريق املبادلة : -1-2-3

كان   وإذاغري امللموس الذي يتم احلصول عليه يقيم بقيمته العادلة ,  األصلفان  أبخرغري تقدي  أصلعند تبادل 
قياس القيمة العادلة مثال عندما ال ميكن القياس بشكل يعتمد عليه حينئذ جيب االعرتاف به ابلقيمة  املتعذرمن 

 غري امللموس املبادل به. لألصلالدفرتية احململة 

 املولدة داخليا : امللموسة غري األصول -1-2-4

تكاليف سامهت يف حتقيق شهرة داخلية  أبييعرتف  وإمنا لأهنا أصتثبت الشهرة املولدة داخليا على  إنجيوز  ال
 األمر. وكذلك  تهارمسليف بيان الدخل حال حدوثها , الن النفقات املدفوعة للشهرة غري قابلة للتحديد وال جيوز 

 ابلنسبة لكل النفقات املتعلقة مثل املاركات والعالمات التجارية املولدة داخليا.

فان املنشاة تصنف توليد  لإلثباتامللموس املتولد داخليا يؤهل  غري األصلكان   إذاونتيجة لصعوبة تقومي ما 
 :  األصل إىل

 إنغري امللموس الناشئ عن مرحلة البحث ملشروع داخلي وجيب  األصلال جيوز ان يثبت مرحلة البحث :  -أ
سوف  أصلوجود  إثباتعلى البحث عند حتمله على انه مصروف , حيث انه ليس من املمكن  اإلنفاقيثبت 

وتقوميها  أخرىملعرفة  أوذلك البحث عن تطبيقات لنتائج البحث  أمثلةيولد منفعة اقتصادية مستقبلية . ومن 
 1.والعملياتاالنظم  أواو املنتجات  واألدواتواالختيار النهائي هلا صياغة وتصميم وتقييم واختيار بدائل للمواد 

                                                             
 .166, مرجع سبق ذكره ,ص احملاسبة الدولية ومعايريهامون محيدان , أحسني القاضي ,م 1
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شريطة  كأصلغري ملموس   أصليتم االعرتاف ابلنفقات املدفوعة خالل مرحلة التطوير مرحلة التطوير :  -ب
 1حتقيق : وإظهار أقدرة املنشاة على 

 ؛االستخدام  أوغري امللموس ليصبح جاهزا للبيع  لألص إكمالاجلدوى والقدرة التقنية على -

 ؛بيعه أوو استخدامه  لإكمال األصنية املنشاة يف -

 ؛بيعه  واألصل أقدرة املنشاة على استخدام -

 ؛وجتهيزه للبيع او االستخدام  لألصإلكمال اوجود القدرة التقنية واملالية لدى املنشاة -

 ؛غري امللموس يف مرحلة التطوير  األصلقدرة املنشاة على قياس وبشكل يعتمد عليه التكلفة املدفوعة على -

 احلكومة :االمتالك عن طريق منحة -5.2.1

عن املساعدات احلكومية فقد خيتار املشروع  واإلفصاححماسبة املنح احلكومية  20رقم الدويلمبوجب معيار احملاسبة 
 ابألصلاختار املشروع االعرتاف  وإذاغري امللموس واملنحة مبقدار القيمة العادلة مبدئيا  األصلاالعرتاف بكل من 

اليت  األخرىمبدئيا مبقدار مبلغ رمزي مبوجب املعاملة  ابألصلمبدئيا مبقدار القيمة العادلة فان املشروع يعرتف 
 الستعماله املستهدف  لألعداد األصنفقات تعزي  أي ابإلضافة إىل 20 الدويليسمح هبا املعيار احملاسيب 

 القياس الالحق للتثبيتات غري امللموسة :  -2

االعرتاف يتم االعرتاف به مبدئيا وذلك مبراعاة حاالت االهتالك املختلفة  أسسغري امللموس  األصليليب  أنبعد 
مبا فيه املعنوية منها , وقد نص  أصوهلاسابق الذكر . تقوم املنشاة بعدها يف اتريخ هناية السنة املالية بتقييم كل 

اخلاص ابخنفاض  36ك , وهو نفسه ماجاء به املعيار الدويل على كيفية القيام بذل 38املعيار احملاسيب الدويل رقم
 الثابتة  ابألصولاخلاص  16وكذا املعيار الدويل رقم األصولقيمة 

 2حسب النموذجني التاليني :امللموسة  غري األصولفحسب املعايري سابقة الذكر يتم تقييم 
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 منوذج التكلفة )التارخيية ( -

 التقييم . إعادةمنوذج  -

 وسيتم توضيح ذلك يف الشكل املوايل :

 امللموسة  غري للتثبيتات: املعاجلة الالحقة 1الشكل 

 األويلالتقييم  غري امللموسةتقييم التثبيتات  التقييم الالحق 
 

  
 التكلفة  أساسالتقييم على  طريقتان لالختيار

التقييم يف  إعادةمنوذج 
 السوق النشطة 

 منوذج التكلفة 

التقييم  إعادةفارق 
 املال اخلاص  رأس)
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التقييم ويعترب النموذج الذي  إعادةمنوذج  وأصوهلا أاستخدام منوذج التكلفة يف تقييم  إماختتار  أنللمؤسسة احلق 
أنواع تطبق نفس السياسة على مجيع  أنغري امللموسة وجيب  األصولختتاره املؤسسة هو سياستها احملاسبية ملعاجلة 

 غري امللموسة . لاألصو 

 )املعاجلة القياسية( cost modelمنوذج التكلفة  -2-1

وخسائر  األصلغري ملموس عبارة عن تكلفته انقصا منها جممع استهالك  ألصلتكون القيمة الدفرتية املعدلة 
ابلقيمة  إظهارهاحمتفظ هبا بغرض البيع فانه يتم  أهنااملصنفة على  لإما األصو وجدت  إناالخنفاض يف القيمة 

من قيمة العادلة انقصا تكاليف البيع والقيمة الدفرتية املعدلة ويعترب منوذج التكلفة التارخيية هو معاجلة  األقل
 1.االساسية  أوالقياسية 

 ) املعاجلة البديلة املسموح هبا( révolution modelالتقييم  إعادةمنوذج  -2-2

املعنوي بقيمته العادلة انقص  األصلالتقييم واختارت املؤسسة ذلك فانه يتم ترحيل  إعادةيف حالة استخدام منوذج 
 املرتاكم وخسائر االخنفاض يف القيمة الالحقة  اإلطفاء

املندرجة  األصولالتقييم فتعامل مجيع  إعادةعلى انه يف حالة مت استخدام منوذج  16حيث نص املعيار الدويل رقم
 .األصولمل يوجد سوق نشطة لتلك  إالإذاثل ضمن فئة واحدة بشكل متما

 إنيف كل فئة جيب  واألصولجمموعات من الفئات املتماثلة مثل براءات االخرتاع  إىلاملعنوية  األصولوتشري فئات 
 تتعامل بشكل متساوي لتفادي وجود مزج من التكاليف 

تقييمها ابنتظام كايف لضمان عدم اختالف املبلغ املرحل  إعادةيتم حتديد القيمة العادلة من واقع سوق نشطة وتتم 
 يف اتريخ امليزانية العمومية عن قيمته العادلة بشكل جوهري .

تعكس خسارة اخنفاض القيمة املعرتف هبا سابقا ويف  اكم  امللكيةالتقييم كجزء من حقوق  إعادةيتم تصنيف زايدة 
التقييم  إعادةحدثت يف سنوات التالية اخنفاضات  وإذالدخل , هذه احلالة تقيد يف اجلانب الدائن من قائمة ا

يف حال  األصلالتقييم العائدة لذلك  إعادةجيوز خصم هذه االخنفاضات من احتياطي  األصلابلنسبة لنفس 
 2.خصم االخنفاض من الربح وإالوجوده 

 :صل غري ملموس من اخلدمة أ.استعادة 3

                                                             
 .69مرجع سبق ذكره ,ص , IFRS /IASاجلديد واملعايري احملاسبية الدولية املايلاحملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب هوام مجعة ,  1
, مذكرة ماجستري يف العلوم  احملاسبة عن تكاليف البحث والتطوير وفق النظام احملاسيب يف اجلزائر واملعايري احملاسبة الدوليةيسمينة جاليل , 2

 .80, ص2010التجارية ,جامعة فرحات عباس , سطيف , اجلزائر ,
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تعكس فعال ما  38املعيار الدويل رقم إرشاداتمن خدمة املؤسسة فان  األصولابلنسبة حملاسبة التصرف واستبعاد 
 1املعنوية عند حتقق احد الشرطني : ابألصولاالعرتاف  إلغاءحيث يتم  16ورد يف املعيار الدويل رقم

 ا. عند التخلص منها 

 التخلص منها .دية مستقبلية من استخدامها او اال يتوقع احلصول على منافع اقتص عندما أوب.

 :اإلفصاح  -4

غري امللموسة ,وهي متطلبات  لألصلابلنسبة  اإلفصاح( متطلبات وقواعد 38الدويل ) احملاسيبقد ورد يف املعيار 
القوائم املالية لذا سيتم عرضها بشكل خمتصر , ولكل فئة من  إيضاحاتتتطلب قدرا كبريا من التفاصيل يف 

 2عن: اإلفصاحفانه يكون مطلوب -غريها  أواملولدة داخليا  سواء-غري امللموسة   األصول

معدالت  أو ةاألعمار اإلنتاجيكانت حمددة ما هي   وإذاغري حمددة   أمحمددة  ةاألعمار اإلنتاجيكانت   إذاما  -
 ؛االستهالك املستخدمة 

 ؛ طرق االستهالك املستخدمة  -

 املبلغ الدفرتي املرحل وجممع االستهالك وخسائر االخنفاض يف قيمة يف بداية وهناية الفرتة . إمجايل -

 ؛ مة الدخل املدرج فيها االستهالك البنود السطرية يف قائ -

 املستحوذمع بيان بشكل منفصل تلك املولدة داخليا وتلك املستحوذ عليها بشكل منفصل وتلك  اإلضافات -
 ؛ ماجات الشركات عليها من خالل اند

 ؛  ifrs5حمتفظ هبا للبيع وفقا ل أبهنااملصنفة  األصول -

 ؛ التقييم  إعادةالفرتة والناجتة عن عمليات  إثناءاالخنفاضات  أواالرتفاعات  -

 ؛ خسائر االخنفاض يف القيمة  -

 ؛ عمليات عكس خسائر االخنفاض يف القيمة  -

 ؛ الفرتة  إثناءاالستهالك املعرتف به  -

 ؛ الرتمجة أعادةفروق الصرف الصافية عند  -
                                                             

، مرجع دراسة حالة-مدى توافق حماسبة األصول غري امللموسة بني النظام احملاسيب واملعايري احملاسبية الدوليةشريط صالح الدين، حفاصة أمينة،  1
 200سبق ذكره، ص

 .201املرجع نفسه، ص 2
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 ؛ الفرتة  ءأخرى أثناتغريات  -

مثل هذا  ألجراءاملؤدية  بلألصل واألسباغري حمددة املدة املبلغ املرحل  ةاألعمار اإلنتاجيذات  لألصولابلنسبة  -
 ؛التقييم

؛يان لكمعنوية مهمة للقوائم املالية ل لألي أصو وصف املبلغ املرحل وفرتة االستهالك املتبقية  -  

 .SCFالنظري للتثبيتات امللموسة وغري امللموسة وفق النظام احملاسيب املايل اإلطاراملبحث الثاين :

تغيري القوانني و التشريعات املوروثة عن احلقبة االستعمارية من  إطاريف منتصف السبعينات من القرن املاضي ، يف 
تشريع خاص  إصدار،مت آنذاكالنهج االقتصادي االشرتاكي مرجعية حماسبية تتماشى مع  إجيادجهة ،و من اجل 

سنة  30من  أكثر( ،و لكن بعد مرور 1976،و الذي جاء   منذ سنة ) 35-75 األمرابلعمل احملاسيب و هو 
اليت عملت هبا  اإلصالحاتاقتصاد السوق و مواصلة  إىلمن العمل به و نظرا الجتاه االقتصاد من اقتصاد موجه 

و  2007نوفمرب  25ملؤرخ يف ا 11-07اجلزائر ،مت استبدال هذا القانون بتشريع جديد متضمن يف القانون رقم 
ق ابلنظام احملاسيب املايل ،املستمد من املعايري احملاسبية الدولية ،و منذ ذلك احلني توالت التشريعات و القوانني لاملتع

النظام  أوىل،و لقد  2010جانفي  01من  ابتداءاملايل ،الذي بدا العمل به  بكيفية تطبيق النظام احملاسيب
سنحاول من خالل  أكثر لإلملام،و  األصولكبرية بعنصر التثبيتات ابعتباره عنصر من عناصر   أمهيةاحملاسيب املايل 

 اليها النظام احملاسيب املايل. التثبيتات امللموسة و الغري ملموسة و اهم النقاط اليت تطرق إىلموضوع دراستنا التطرق 

 العام للنظام احملاسيب املايل . اإلطار: األولاملطلب 

 للنظام احملاسيب املايل .ملفاهيمي اأوال :اإلطار 

 تعريف وخصائص  النظام احملاسيب املايل :-1

 عل النحو األيت :يتضمن النظام احملاسيب املايل شقني احدمها قانوين و األخر اقتصادي ميكن توضيح كل منهما 

هو اجملموعة من اإلجراءات و النصوص التنظيمية اليت تنظم األعمال املالية و احملاسبية  من الناحية القانونية:
 1.للمؤسسات اجملربة على تطبيقه وفقا ألحكام القانون، ووفقا ملعايري احملاسبة و التقارير املالية املتفق عليها

احملاسبة املالية هي نظام لتنظيم  املعلومة املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية و من الناحية االقتصادية :
تصنيفها و تقدميها و تسجيلها و عرض كشوف تعكس صورة الصادقة  عن الوضعية املالية و ممتلكاهتا الكيان و 

 1.جنا عته ووضعية خزينته يف هناية السنة املالية 
                                                             

، جامعة 06جملة اقتصادايت مشال افريقيا ، العدد ( يف اجلزائر ،IAS/IFRS)متطلبات تطبيق النظام احملاسيب احملاسيب املوحد اشور كنوش، ع 1
 .291، ص2009حسيبة بن بوعلي شلف، اجلزائر، 
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جنلوساكوسوين ،و مدونة احلساابت مستمدة ألاسيب املايل مستمد من النظام اظام احملنشري أن اإلطار التصوري للن
 2من املخطط احملاسيب العام الفرنسي ،و يتميز النظام احملاسيب املايل بعدة خصائص هي :

يرتكز على مبادئ أكثر مالئمة مع االقتصاد الدويل ،وإعداد  معلومات تعكس صورة صادقة عن -1-2-1
 ؛املالية للمؤسسة الوضعية 

اإلعالم بصفة أكثر وضوح و شفافية عن املبادئ اليت حتدد التسجيل احملاسيب للمعامالت و تقييمها و -1-2-2
 ؛لتالعب و تسهيل مراجعة احلساابت إعداد القوائم املالية مما يسمح ابلتقليل من ا

 ؛يسمح بتوفري معلومات مالية منسجمة ومقروءة  متكن من إجراء املقارانت و اختاذ القرارات -1-2-3

 أسباب تبين النظام احملاسيب: -2

أصبح املخطط احملاسيب الوطين يف ظل التوجهات االقتصادية اجلديدة ال يستجيب ملتطلبات املهنيني و  
 3.باب الداخلية و األسباب اخلارجيةرق إليها من جانبيني : األساملستثمرين، و ذلك ألسباب خمتلفة ميكن التط

 األسباب اخلارجية:

ام يعترب تبين املعايري احملاسبية الدولية استجابة ملتطلبات الشراكة مع االحتاد األورويب. و مشروع االنضم-1 -2-1
 ،إىل املنظمة العاملية للتجارة

يف التمويل من القطاع اخلاص و ذلك بعدما حتولت مهمة  ظهرت يف عدة بلدان احتياجات إضافية -2-1-2
 ،اعية هلذا القطاع إىل مشرفة عليهالدولة من ر 

عند البحث على موارد مالية جديدة أصبحت املؤسسات ال تقتصر على األسواق احمللية فقط بل  -2-1-3
 ،أصبحت تلجا إىل األسواق ملالية الدولية 

الذي ال يعرتف  اجات معتربة من املوارد املالية يف إطار االقتصاد العاملييتطلب تطور املؤسسات احتي -2-1-4
 ،ابحلدود اجلمركية

                                                                                                                                                                                              
، املادة ،املتضمن النظام احملاسيب املايل2007، 11-07القانون رقم ، 2007نوفمرب  25املوافق ل 74اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  1

 .3،ص  03
، جامعة غرداية ، 02، العدد9،جملة الواحات للبحوث والدراسات ، اجمللد تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات االقتصادية علي مساي ،  2

 .387اجلزائر ، ص
 .11-10، ص2011، دار النشر الـألوراق الزرقاء الدولية، اجلزائر، اسيب املايل اجلديدحماسبة املؤسسة واجلباية وفق النظام احملمجال لعشيشي،  3
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يشرتط عند طلب االستفادة من أي خدمة كانت من األسواق املالية الدولية االمتثال مبعايري احملاسبية -2-1-5
 ،الدولية 

موثقة وموحدة معدة وفق معايري حماسبية يستلزم االنفتاح  االقتصادي استعمال معلومات صحيحة و  -2-1-6
 ، اسيب للمؤسسات متعددة اجلنسياتدولية ذلك تسهيال لنقل املعلومات االقتصادية لعمليات التجميع احمل

 األسباب الداخلية :  -2-2

 أصبح املخطط احملاسيب الوطين ال يتماشى مع التوجه احلايل للبالد -2-2-1

 دان االقتصادي و التجاري، من دور الفاعل االقتصادي إىل دور املنظم حتول دور الدولة يف املي -2-2-2

يستجيب املخطط احملاسيب لوطين لدرجة األوىل إىل املستلزمات اجلبائية، و مت وصفه أبنه نظام مؤسس  -2-2-3
 ؛لتحديد الضريبة 

 قتصادية أصبحت النظرة القانونية يف املخطط احملاسيب الوطين تطغى على النظرة اال -2-2-4

أصبحت املؤسسات عرب املخطط احملاسيب الوطين تستعمل مبدأ "احليطة و احلذر "بصفة مبالغ فيها  -2-2-5
 عوضا ملبدأ "الصورة الوفية" 

 :أمهية النظام احملاسيب املايل  -3

 1متكن أمهية النظام احملاسيب املايل يف ما يلي :

 يسمح بتوفري معلومة مالية مفصلة و دقيقة تعكس الصورة الصادقة للوضعية املالية للمؤسسة .      -

يوضح املبادئ احملاسبية الواجب مراعاهتا عند التسجيل احملاسيب و تقييم و كذا إعداد القوائم املالية ، مما يقلص   -
 من حاالت التالعب 

يساهم يف حتسني تسيري املؤسسة من خالل فهم أفضل للمعلومات اليت تشكل أساس الختاذ القرار و حتسني  -
 اتصاالهتا مع خمتلف األطراف املهتمة ابملعلومة املالية 

 يسمح ابلتحكم يف التكاليف مما يشجع االستثمار و يدعم القدرة التنافسية للمؤسسة   - 

 ابت اليت ترتكز على مبادئ حمددة بوضوح   يسهل عملية  مراقبة احلسا -

                                                             
، امللتقى الدويل األول حول النظام احملاسيب املايل اجلديد يف ظل معايري احملاسبة الدولية ، ، النظام احملاسيب املايل واملخطط احملاسيب الوطين مراد انصر 1

 .8، ص2016جانفي  18والتجارية وعلوم التسيري ، املركز اجلامعي ابلوادي، اجلزائر ، معهد العلوم اإلقتصادية 
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 يشجع االستثمار األجنيب املباشر نظرا الستجابته الحتياجات املستثمرين األجانب   -

يضمن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية املتعامل هبا دوليا مما يدعم شفافية احلساابت و تكريس الثقة يف الوضعية - 
 املالية للمؤسسة 

 نظام احملاسيب املايل املطبق يف اجلزائر مع األنظمة احملاسبية العاملية  انسجام ال- 

 حتسني تسيري القروض من طرف البنوك من خالل توفري وضعية مالية وافية من قبل املؤسسة   - 

يسمح مبقارنة القوائم املالية للمؤسسة مع مؤسسة أخرى لنفس القطاع سواء داخل الوطن أو خارجه ،أي مع 
 اليت تطبق املعايري احملاسبية الدولية  الدول

 يؤدي إىل زايدة ثقة املسامهني حبيث يسمح هلم مبتابعة أمواهلم يف املؤسسة  - 

يعتمد على القيمة العادلة يف تقييم أصول املؤسسة ابإلضافة إىل التكلفة التارخيية املعتمدة يف املخطط احملاسيب - 
 ية تعكس الواقع الوطين، مما يسمح بتوفري معلومات مال

تقدمي صورة وافية عن الوضعية املالية للمؤسسة من خالل استحداث قوائم مالية جديدة ،. تتمثل يف قائميت سيولة 
 اخلزينة و تغري املوال اخلاصة ، ابإلضافة إىل جدول حساابت النتائج حسب الوظيفة 

 اثنيا .تطبيق النظام احملاسيب املايل .

 حملاسيب املايل :أهداف تطبيق النظام ا-1

يستجيب النظام احملاسيب املايل ملختلف احتياجات املهنيني و املستثمرين ، و يساهم تقدمي املعلومة املالية وفق  
متطلبات املعايري احملاسبية الدولية بال شك يف حتسني جودهتا و سيساعد يف حتقيق أهداف عدة ميكن تلخيصها 

 1فيما يلي :

 مليات اليت مل يعاجلها املخطط احملاسيب الوطين إجياد حلول حماسبية للع

تقريب مؤسساتنا احملاسبية من املمارسات الدولية القائمة على املعايري احملاسبية الدولية متكني املؤسسات 
 االقتصادية من تقدمي معلومات مالية ذات نوعية و أكثر شفافية 

 لفعالة ".تقييم عناصر امليزانية وفق مبدأ " الصورة الوفية و ا 

 

                                                             
 .11مرجع سبق ذكره ، ص ، حماسبة املؤسسة واجلباية وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد،مجال لعشيشي 1
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 هيكل،مكوانت و جمال تطبيق النظام احملاسيب املايل : -2

 هيكل و مكوانت النظام احملاسيب املايل : -2-1

و املعنون ابإلطار التصوري و املبادئ احملاسبية و املعايري احملاسبية  11-07تطرق الفصل الثاين من القانون رقم 
 1،و اليت وردت كما يلي : 8إىل  06.من خالل املواد من إىل  هيكل و مضمون النظام احملاسيب املايل 

يتضمن النظام احملاسيب املايل إطارا تصوراي للمحاسبة املالية ، و معايري حماسبة ، و مدونة حساابت :  6املادة 
 تسمح إبعداد كشوف مالية على أساس املبادئ احملاسبية املعرتف هبا عامة و ال سيما :

 ؛حماسبة التعهد الداللة التكلفة التارخيية  -

 ؛استمرارية االستغالل املصداقية أسبقية الواقع االقتصادي على املظهر القانوين  -

 ؛قابلية الفهم قابلية املقارنة  -

لطريقة يشكل اإلطار التصوري للمحاسبة املالية دليال إلعداد املعايري احملاسبية، و أتويلها و اختيار ا :  07ادة امل
 غري معاجلة مبوجب معيار أو أتويلاحملاسبية املالئمة عندما تكون بعض املعامالت و غريها من األحداث األخرى 

 و يعرف اإلطار التصوري مبا يلي :

 التطبيق،جمال -

 واالتفاقيات احملاسبية،مبادئ  -

 ،واخلصوم واألموال اخلاصة واملنتجات واألعباءاألصول 

 التنظيم،اإلطار التصوري للمحاسبة املالية طرق  وحيدد

 احملاسبية:حتدد املعايري  :8املادة 

 األصول و اخلصوم و األعباء و املنتجات وحساب قواعد تقييم 

 عرضها  وكيفية حمتوى الكشوف املالية 

                                                             
 .4، ص06، مرجع سبق ذكره، املادة 2007نوفمرب  25املوافق ل 74اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد  1
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 حتدد املعايري احملاسبة عن طريق التنظيم 

تسجل العمليات الناجتة عن نشاطات الكيان يف حساابت حتدد مدونتها و مضموهنا و قواعد سريها :9املادة 
 عن طريق التنظيم 

 جمال تطبيق النظام احملاسيب املايل :-2-2

يطبق النظام احملاسيب املايل على كل شخص طبيعي و معنوي ملزم مبوجب نص قانوين أو تنظيمي مبسك حماسبة 
ن هذا اجملال األشخاص املعنويني لقواعد احملاسبة العمومية ،و منه يلتزم يلتزم مبسك احملاسبة  كل مالية ،و يستثىن م

 1من :

 الشركات اخلاضعة ألحكام القانون التجاري -

 التعاونيات -

اخلدمات التجارية و غري التجارية ،إذا كانوا ميارسون  أواألشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنتجني للسلع -
 اطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة نش

 كل األشخاص الطبيعيني أو املعنويني اخلاضعني لذلك مبوجب نص قانوين أو تنظيمي -

ميكن للمؤسسات الصغرية اليت ال يتعدى رقم أعماهلا و عدد مستخدميها و نشاطها احلد املعني ان متسك -
 حماسبة مالية مبسطة 

 احملاسيب املايل يف املؤسسات اجلزائرية :متطلبات تطبيق النظام  -3

من اجل االنتقال إىل النظام احملاسيب اجلديد جيب على الدولة و املؤسسات بشكل خاص القيام مبجموعة من 
 2اإلجراءات و اإلصالحات اليت من شاهنا أتهيل املؤسسات و االقتصاد اجلزائري لتبين هذا النظام ،منها ما أييت :

ذا النظام حتت االختبار من خالل مرحلة انتقالية يتم فيها االستعداد لتبين هذا النظام و ضرورة وضع ه-3-1
 التعرف على خمتلف معامله 

                                                             
 .3، ص4و 2، مرجع سبق ذكره، املادة 2007نوفمرب  25املوافق ل74اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  1
، امللتقلى الدويل حول النظام احملاسيب املايل ابجلزائروعالقته ابملعايري  لنظام احملاسيب املايلواقع تكيف املؤسسات اجلزائرية مع اسفيان نقماري،  2

، 2013جانفي  14-13احملاسبية الدولية، كلية علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة عبد احلميد بن ابديس، مستغامن، اجلزائر، يومي 
 .6ص
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 التوضيح اجليد ملعامل هذا النظام من خالل العديد من املنتدايت و امللتقيات -3-2

تنظيمات خمتلف اهليئات املتعاملة حتديد خمتلف التشريعات و اإلجراءات اليت تتعلق هبذا القانون و إصالح -3-3
 ؛ال سيما مصلحة اجلباية 

 :؛ضرورة دراسة واقع املؤسسات اجلزائرية و أتهيل خمتلف األنظمة التسيريية املرتبطة هبذا النظام-3-4

 ؛تكوين و رسكلة اإلطارات و املختصني و األكادمييني و أتهيلهم هلذا النظام احملاسيب املايل -3-5

 ؛وجية اخلاصة ابحملاسبة املالية الربامج البيداغجتديد -3-6

 املعاجلة احملاسبية للتثبيتات امللموسة وفق النظام احملاسيب املايل :املطلب الثاين: 

 أوال :ماهية التثبيتات امللموسة وفق النظام احملاسيب املايل 

 حملاسيب املايل :تعريف و خصائص التثبيتات امللموسة )التثبيتات العينية (وفق النظام ا --

بصفة عامة تعريف التثبيتات قبل التطرق إىل تعريف التثبيتات امللموسة)التثبيتات العينية ( ينبغي أوال اإلشارة إىل 
:و يعرب هذا املصطلح كما جاء هبا النظام احملاسيب املايل عن تلك األصول غري جارية العينية و املعنوية و املالية و 

 املؤسسة و ألكثر من سنة .اليت تكون حبوزة 

حسب النظام احملاسيب املايل يعرف التثبيت العيين على انه "أصل عيين حيوزه الكيان من اجل اإلنتاج ،و تقدمي 
اخلدمات ،و اإلجيار و االستعمال ألغراض إدارية ،و الذي يفرتض أن تستغرق مدة استعماله إىل ما بعد السنة 

 1.املالية "

هي إذن أصول مادية )مثل التجهيزات و األراضي و املباين ..اخل (تكون فرتة استخدامها أكثر  فالتثبيتات العينية
 2.من سنة ،و هي مراقبة من قبل املؤسسة نظرا لشرائها أو استئجارها )يف حالة عقد إجيار متويلي (

 3مما سبق يتضح لنا أن األصول الثابتة امللموسة تتميز بعدة خصائص هي :

 ذات كيان مادي ملموس  -

                                                             
، حيدد القواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى 2008قرار مؤرخ يف يوليو، 2009مارس  25املوافق ل 19ة اجلزائرية، العدد اجلريدة الرمسبة للجمهوري 1

 .8، ص121البند  الكشوف املالية وعرضها ،
 .72ص، 2009، دار النشر جيطلي، برج بوعريريج، اجلزائر، ، احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايلعبد الرمحان عطية 2
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية IASو املعايري احملاسبة الدولية IFRSمطبوعة خاصة مبقياس معايري التقارير املالية الدولية العياشي عجالن،  3

 .84،ص2017-2016وعلوم التسيري، قسم العلوم اإلقتصادية، جامعة حممد بوضياف ابملسيلة، اجلزائر، 
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 يتم اقتناؤها بغرض استخدامها يف التشغيل و ليس بغرض إعادة بيعها  -
تتميز بطول عمرها اإلنتاجي ألهنا أصول مقتناة أو مت شرائها ذاتيا لغري أغراض البيع أو التحويل و إمنا  -

جريها للغري أو ألغراض حتتفظ هبا املؤسسة الستخدامها يف إنتاج السلع أو تقدمي اخلدمات ،أو لتأ
 اإلدارية ،و من املتوقع استخدامها ألكثر من فرتة حماسبية 

 عرض حلساابت التثبيتات امللموسة وفق النظام احملاسيب املايل :-2
(من حساابت التثبيتات 21حسب خمطط النظام احملاسيب املايل تدرج التثبيتات العينية يف حلساب )

 1إىل احلساابت الفرعية التالية :،حيث يتفرع هذا احلساب بدوره 
 األراضي  211احلساب -2-1
 عمليات ترتيب و هتيئة األراضي  212احلساب -2-2
 البناءات 213احلساب -2-3
 املنشات التقنية ،املعدات و األدوات الصناعية  215احلساب  -2-4
ث مكتب ،أجهزة التثبيتات العينية األخرى وتضم معدات نقل، جتهيزات و أاث 218احلساب  -2-5

 اإلعالم اآليل ،مواد التعبئة و التغليف القابلة لالسرتجاع و هتيئات و تركيبات 
 2و حسب النظام احملاسيب املايل فان اعتبار العنصر كمثبتات مادية يؤدي الستعمال احلساابت التالية :

 ؛امتياز  لالتثبيتات يف شك 22احلساب -
 التثبيتات العينية اجلاري اجنازها  232احلساب 
 التسبيقات و احلساابت املدفوعة عن طلبات ابلتثبيتات   238احلساب 
 اهتالك التثبيتات العينية   281احلساب 
 خسائر القيمة عن التثبيتات العينية  291احلساب 

 املايل . املعاجلة احملاسبية للتثبيتات امللموسة وفق النظام احملاسيباثنيا: 
 االعرتاف ابلتثبيتات امللموسة :-1

 3 احلساابت كأصل :يدرج التثبيت العيين
 إذا كان من احملتمل أن يؤدي إىل منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة به إىل الكيان -1-1
 إذا كانت تكلفة األصل من املمكن تقييمها بصورة صادقة -1-2

                                                             
 .38،ص 2014، دار النشر األوراق الزرقاء الدولية، اجلزائر، املعمقة وفق النظام احملاسيب املايلاحملاسبة خلضر عالوي،  1
 
، 2015، اجلزء األول، الطبعة الثانية، دار النشر منشورات كليك، احملمدية، اجلزائر، الواضح يف احملاسبة املالية وفق املعايري الدوليةحنيفة بن ربيع،  2

 .208-207ص
 .8، ص 1.121، مرجع سابق ذكره، البند2009مارس 25املوافق ل 19الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدداجلريدة  3
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 امللموسة :التقييم املبدئي )األويل ( للتثبيتات -2
يقصد ابلتقييم املبدئي )األويل (للتثبيتات امللموسة ،كافة ما تتحمله املؤسسة من نفقات للحصول على 

سب طريقة حيازهتا من التثبيت امللموس و هتيئته لالستخدام ،ويعتمد حتديد تكلفة التثبيتات امللموسة ح
 1.طرف املؤسسة

 مهة العينية ،الشراء ،االجناز ،التبادل :حيازة التثبيتات امللموسة عن طريق املسا-2-1
 عن طريق املسامهة العينية :-2-1-1

عند أتسيس املؤسسة أو يف حالة زايدة رأس ماهلا مبختلف الطرق ،و إذا تقدم مالك املشروع أو املسامهني 
ات اجلدد برأس مال على شكل أصل عيين و ليس نقدي ،و إذا كان هذا األصل العيين من عناصر التثبيت
امللموسة فانه يقيم بقيمته العادلة ،و الغالب تكون القيمة السوقية لتلك األصول ،تسجل على النحو 

 2التايل:
 عن طريق الشراء:-2-1-2

 3تسجل التثبيتات العينية بتكلفة شرائها و اليت تضم حسب النظام احملاسيب املايل العناصر التالية :
 جاع مطروحا منه التخفيضات التجارية سعر الشراء خارج الرسم القابل لالسرت -ا

تكاليف مباشرة ضرورية لبدء استعمال األصل ،مثل مصاريف النقل ،أعباء املستخدمني ،اجلمارك -ب
 ،الرتكيب أتعاب املهندسني 

 املصاريف املتوقعة لتفكيك األصل أو إعادة املوقع لوضعه األصلي عند انتهاء فرتة االستعمال املتوقعة -ج
 لتشغيل جتارب ا-د
 بعض األعباء املتوقعة ابحليازة كعقد املوثق ابلنسبة القتناء األراضي أو األراضي -ه

 و تستثىن من التكلفة العناصر التالية :
 مصاريف إدارية و أعباء عامة -
 مصاريف االنطالق و املصاريف السابقة لعملية االستغالل -
 خسائر التشغيل األويل -
 تكاليف القرض املمول القتناء التثبيت العيين -

يف هذه احلالة منيز حالتني للشراء شراء نقدا أو على احلساب و يكون القيد احملاسيب النموذجي حليازة 
 1التثبيت امللموس كما يلي :
                                                             

مذكرة ماجستري، كلية العلوم  ،-دراسة حالة-احملاسيب بني النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية يف معاجلة التثبيتاتمليكة داشري، التوافق  1
 .142، ص2016-2015وعلوم التسيري، جامعة البليدة، اجلزائر،  اإلقتصادية والتجارية

 .230(، مرجع سبق ذكره، صIAS/IFRSالواضح  يف احملاسب املالية وفق املعايري الدولية )حنيفة الربيع ،  2
 .209-208(، مرجع سبق ذكره، صIAS/IFRSالواضح يف احملاسبة املالية وفق املعايري الدولية)حنيفة بن ربيع، ، 3
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 التثبيتات العينية ح/ 

 
 موردو التثبيتات ح/ 

 البنك                     
 فاتورة شراء التثبيت          

 
 

  
404 
512 

 
21x 

 
 عن طرق اجنازها من قبل املؤسسة :-2-1-3

يف هذه احلالة يسجل التثبيت العيين حسب النظام احملاسيب املايل بتكلفة إنتاجه ،و اليت يتم احلصول 
 2عليها عن طريق إضافة العناصر التالية :

 سعر املواد األولية -ا
 التكاليف املباشرة لعملية اإلنتاج -ب
 التكاليف غري مباشرة لعملية اإلنتاج بنوعيها الثابتة و املتغرية -ج

فان  16مل يعرض النظام احملاسيب املايل مكوانت تكلفة اإلنتاج ابلتفصيل ،لكن حسب املعيار الدويل 
 عناصر التكلفة مكونة من اآليت :

 يتم توزيعها دون وسيط إىل تكلفة األصل أو اخلدمة احملددة  األعباء املباشرة لإلنتاج و اليت-
هتالك املباين إة بعزل عن حجم اإلنتاج ،مثل قسط األعباء الغري مباشرة الثابتة لإلنتاج و اليت تبقى اثبت-

 هتالك تكاليف التفكيك إاالنقضاء و املركبات و املنشات التقنية ،و يضاف إليها عند 
 األعباء غري املباشرة املتغرية لإلنتاج و اليت تتغري وفقا حلجم اإلنتاج مثل اليد العاملة غري مباشرة -

 3يف هذه احلالة نسجل قيدين :
 القيد األول :و نسجل فيه املصاريف املتحملة الجناز التثبيتات بصورة عادية كما يلي :

 
 
 

 
 

xxx 

 
 

 األعباءحساابت ح/ 
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مرجع سبق ذكره، ص  ،-دراسة حالة-التوافق احملاسيب بني النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية يف معاجلة التثبيتاتمليكة داشري، ،  1

144. 
الثانية ديوان املطبوعات اجلامعية، (، الطبعة IAS/IFRS)احملاسبة املعمقة وفقا للنظام احملاسيب املايل اجلديد واملعايري احملاسبة الدوليةمجعة هوام،  2

 .50-49، ص2011اجلزائر، 
 .73،مرجع سبق ذكره، ص احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايلعبد الرمحان عطية،  3
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 البنك  ح/

 تسديد املصاريف          

 
512 

 
القيد الثاين :و يسجل بعد االجناز الكلي لألصل ،حيث جنعل حساب األصل املعين مدينا و حساب 

 ( دائنا بتكلفة إنتاج األصل كما يلي :732إنتاج مثبت لألصول العينية )ح/

   
 التثبيتات العينية ح/ 

 
 

 العينية  لألصولاملثبت  اإلنتاجح/ 
 امتام االنتاج         

 
 
 
 

732 

 
x21 
 
 

 
يف هناية السنة إذا مل يتم إمتام عملية إنتاج التثبيت بعد ،يتم تسجيل كل املصاريف أي تكلفة اإلنتاج 

 1اجلزئية كاأليت :

 
 
 

Xxx 

 
xxx 

 
 التثبيتات العينية اجلاري اجنازها ح/ 

 
 العينية  لألصولاملثبت  اإلنتاجح/ 

 
 قيد التسوية             
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 كاآليت :  232و عند إمتام اإلنتاج يف السنة املوالية يرصد ح/

 
 
 

 
xxx 

 
 التثبيتات العينية ح/ 
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 .229-228، مرجع سبق ذكره، صالواضح يف احملاسبة املالية وفق املعايري الدوليةحنيفة بن ربيع،  1
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xxx  /التثبيتات العينية اجلاري اجنازها  ح 
 

 تكلفة االنتاج السابقة           

232 

 

 
 
 

xxx 

 
xxx 

 
 التثبيتات العينية ح/ 

 
 العينية  لألصولاملثبت  اإلنتاجح/
 

 للسنة احلالية  اإلنتاجتكلفة              

 
 
 

732 

 
x21 

 
 عن طريق التبادل :-2-1-4

يف بعض احلاالت ميكن للمؤسسة أن تقوم بعملية تبادل تثبيت عيين مقابل أصول غري نقدية يف نفس 
الوقت ،يقيم األصل العيين الذي حصلت عليه املؤسسة ابلقيمة العادلة ما عدا حالة التبادل احلاصل و 

علق األمر ابلقيمة العادلة ت سواءاليت ال متثل حقيقة جتارية أو انه يستحيل قياس القيمة العادلة مبصداقية 
 . املتنازل عليه يف إطار التبادللألصل احلاصلة عليه أو ابلنسبة للتثبيت العيين

إن القيمة العادلة اليت جيب األخذ هبا هي القيمة العادلة للتثبيت املتنازل عنها يف إطار التبادل إال إذا  
قعية ،و إذا تعذر قياس األصل احلاصل عليه كانت القيمة العادلة لألصل الذي مت احلصول عليه اكرب وا

 .1ابلقيمة العادلة فانه يقيم و يظهر بصايف القيمة احملاسبية لألصل يف إطار التبادل
 2حتدد و تسجل األرابح الناجتة عن هذه املبادلة كاأليت :

القيمة الباقية لألصل املستغىن  –أرابح أو القيمة الزائدة للتنازل = القيمة السوقية لألصل اجلديد 
 النقدية املدفوعة  -عنه +
جتميع قيمتها مع –حالة األوىل :إذا دفع النقدية صاحب األصل املستغىن عنه )نقدية مدفوعة ( -ا

 القيمة احملاسبية الباقية لتحديد نتيجة املبادلة 
 يتم التسجيل احملاسيب للعملية كالتايل : و

                                                             
 .102،ص2010(، دار النشر األوراق الزرقاء الدولية، اجلزائر، IAS/IFRSاملالية ومعايري احملاسبة الدولية )احملاسبة حممد بوتني،  1
 .241-240حنيفة بن ربيع، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 التثبيتات العينية ح/ 
 هتالك التثبيتات العينية إح/ 
 مثبتة غري مالية  أصولنواقص القيم عند خروج ح/ 
 التثبيتات العينية  ح/
 البنك ح/
 

 مبادلة التثبيتات                 

 
 
 
x21 

512 

x21 
x281 

652 

 
جتميع قيمتها من –احلالة الثانية :إذا دفع النقدية صاحب األصل اجلديد )نقدية املقبوضة ( -ب

 .القيمة السوقية لألصل اجلديد نتيجة املبادلة
 و يتم التسجيل احملاسيب للعملية كالتايل :

 
 
 

xxx 
xxx 

xxx 
xxx 
xxx 

 التثبيتات العينية ح/ 
 هتالك التثبيتات العينية إح/ 
 البنكح/ 
 التثبيتات العينية  ح/
 املثبة غري املالية  األصولفوائض القيمة عن خروج  ح/
 

 مبادلة التثبيتات           

 
 
 
x21 

752 

x21 
x281 

512 

 
 احلالة الثالثة :عدم دفع أي نقدية و يتم التسجيل احملاسيب للعملية كالتايل :-ج

 
 
 

xxx 
xxx 

xxx 
xxx 

 التثبيتات العينية ح/ 
 اهتالك التثبيتات العينية ح/ 

 
 التثبيتات العينية ح/ 
 املثبتة غري املالية  األصولفوائض القيمة عن خروج ح/ 

 
 مبادلة التثبيتات                     

 
 
 
x21 

752 

x21 
x281 
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 حاالت خاصة للحيازة عن التثبيتات امللموسة :-2-2
 عن طريق إعاانت عمومية :-2-2-1

اإلعاانت اليت يستفيد منها الكيان من اجل اكتساب ممتلكات معينة أو  إعاانت التجهيز هي
إنشائها .و تسجل اإلعاانت املقدمة يف شكل تثبيتات عينية مقدمة جماان بقيمتها العادلة يف اتريخ 

 على النحو التايل :
 1:تسجل اإلعانة حماسبيا كما يلي :التسجيل األويل لإلعانة-ا

 
 
 

xxx 

 
xxx 

 
 التثبيتات العينية ح/ 

 
 إعانة التجهيز  ح/ 

 
 استالم إعانة يف شكل تثبيت              

 
 
 

131 

 
21x 

 
: إعاانت التجهيز املوجودة يف األموال اخلاصة جيب ترحيلها  التسجيل الالحق لإلعانة-ب

ابلتدريج إىل نتيجة املؤسسة .فاإلعانة اليت كانت عن ختصيصها ،تعترب متويل دون التأثري على النتيجة 
و يكون التسجيل احملاسيب كما ،تتحول ابلتدريج إىل نواتج أتيت لزايدة نتيجة الدورات الالحقة .

 2:يلي

 
 
 

xxx 

 
xxx 

 
 إعاانت التجهيز املسجلة يف النتيجة ح/ 

 
 أقساط إعاانت االستثمار احملولة لنتيجة السنة املالية  ح/ 

 
 قسط اإلعانة املنسوبة إىل نتيجة الفرتة             

 
 
 

754 

 
1319 

 
 التمويل :–عن طريق عقود اإلجيار -2-2-2

                                                             
 .222(، مرجع سبق ذكره، صIAS/IFRS، الواضح يف احملاسبة املالية وفق املعايري احملاسبة الدولية)حنيفةبن ربيع 1
 .116، مرجع سبق ذكره، صاحملاسبة املعمقة وفقا للنظام احملاسيب املايل اجلديد واملعايري احملاسبية الدوليةام، مجعة هو  2
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عقد اإلجيار هو عبارة عن اتفاق يتنازل مبوجبه املؤجر للمستأجر ملدة حمددة ،عن حق استعمال أصل 
 مقابل دفع واحد أو دفعات عديدة 

و إجيار التمويل هو عقد إجيار ترتتب عليه عملية حتويل شبه كلي للمخاطر و املنافع ذات صلة  
 د انتهاء مدة العقد أو عدم حتويلها مبلكية أصل إىل املستأجر ،مقرون بتحويل امللكية عن

يدرج امللك املؤجر األصل املستأجر يف حساابت أصول امليزانية بقيمته احلقيقية أو ابلقيمة احملينة 
 1.انت هذه القيمة األخرية اقل مثناللمدفوعات الدنيا مبقتضى اإلجيار إذا ك
 2يسجل عقد اإلجيار التمويلي كما يلي :

 
 
 

Xxx 

 
xxx 

 
 التثبيتات العينية ح/ 

 
 الديون املرتتبة على عقد اإلجيار ح/ 

 
 احلصول على إجيار التمويل              

 
 
 

167 

 
21x 

 
 و عندما يتم تسديد الدفعات حسب االتفاق ،يسجل القيد كما يلي :

 
 
 
 

Xxx 

 
xxx 
xxx 

 
 الديون املرتتبة على عقد اإلجيار ح/ 
 أعباء الفوائدح/ 

 
 البنكح/ 

 
 دفع أقساط إجيار التمويل      

 
 
 
 

512 

 
167 
661 

 
 عن طريق امتياز :-2-2-3

                                                             
 .19، ص1.121، مرجع سبق ذكره، البند2009مارس 25املوافق 19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،العدد 1
 .249-248املرجع نفسه، ص 2



 الدولية والنظام احملاسيب املايل  احملاسبيةلموسة وغري امللموسة وفق املعايريت املللتثبيتاالنظري  : اإلطاراألول  الفصل
 

 
50 

يعرف امتياز اخلدمة العمومية أبنه عقد يسند مبوجبه شخص عمومي )مانح االمتياز ( إىل شخص 
طبيعي او معنوي )صاحب االمتياز ( تنفيذ خدمة عمومية على مسؤوليته ملدة حمددة و طويلة على 

 1.حق اقتضاء أاتوى من مستعملي اخلدمة العموميةالعموم مقابل 
( ،و مل حيدد 22لقد فصل النظام احملاسيب املايل التثبيتات يف شكل امتياز و خصص هلا احلساب )

النظام احملاسيب طريقة تقييم هذا النوع من التثبيتات ،و تكون املعاجلة احملاسبية هلذا النوع من األصول 
 2وفق القيود التالية :

 
 
 

xxx 

 
xxx 

 
 كل امتياز شقيم اثبتة يف ح/ 

 
 حق مانح االمتياز ح/ 

 
 احلصول على القيم الثابتة يف شكل امتياز      

 
 
 

229 

 
22x 

 
 بتاريخ هناية عقد االمتياز نسجل القيد التايل :

 
 
 

xxx 

 
xxx 

 
 إاتوات مرتتبة على االمتيازات ح/ 

 
 البنك ح/
 

 تسجيل دفع اإلاتوات                  

 
 
 

512 
 

 
651 

 
 عن طريق العقارات املوظفة :-2-2-4

لقد عرف النظام احملاسيب املايل العقارات املوظفة على أهنا "ارض أو بناية أو جزء من بناية مملوكة من 
 طرف املؤسسة لتقاضي اجيا راو تثمني رأس املال "،فهي لذلك غري موجهة إىل :

 االستعمال إنتاج أو تقدمي السلع أو خدمات أو أغراض إدارية-
 البيع يف إطار النشاط العادي للمؤسسة -

                                                             
 .59، مرجع سبق ذكره،ص2009مارس 25املوافق ل 19اجلزائرية، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية 1
 .54-53مرجع شبق ذكره،ص، احملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب املايل،خلضر عالوي 2
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 تقيم العقارات املوظفة كما يلي :
هتالكات و جمموع خسائر القيم حسب الطريقة املستعملة يف اإلطار آما ابلتكلفة يطرح منها جمموع اإل

 العام للتثبيتات العينية 
 1.اس قيمتها احلقيقيةو إما على أس

 التقييم الالحق للتثبيتات امللموسة : -3
بعد االعرتاف و التقييم املبدئي للتثبيت العيين يسمح النظام احملاسيب املايل ابستعمال طريقتني إلعادة 

 2التقييم و مها :
 منوذج التكلفة : -3-1

هتالك كلفة مطروحا منها جمموع اإلة ابلتمبوجب هذا األسلوب يتم التسجيل عند إعداد القوائم املالي
 املرتاكم و جمموع خسارة )تدين ( قيمة التثبت ،و يتم حتديد القيمة احملاسبية لألصل كما يلي :

 خسارة القيمة–االهتالك –القيمة احملاسبية =التكلفة التارخيية 
 
 منوذج إعادة التقييم :-3-2

العادلة مطروحا منها االهتالك املرتاكم و خسائر القيمة أما مبوجب هذا األسلوب فيتم التسجيل ابلقيمة 
و يتم إعادة التقييم ابنتظام حبيث ال خيتلف املبلغ املسجل يف اتريخ امليزانية بشكل كبري عن قيمته العادلة 

 و يتم حتديد القيمة احملاسبية لألصل كما يلي :
خسائر القيم –الهتالكات املستقبلية ا–القيمة احملاسبية =القيمة العادلة بتاريخ إعادة التقييم 

 املستقبلية 
 

 هتالكات و خسائر القيمة (لقيمة احملاسبية الصافية )بعد اإلإن عملية إعادة التقييم تقوم على استبدال ا
بقيمتها العادلة ،و حيسب فارق إعادة التقييم ابلفرق  بني القيمة العادلة و القيمة احملاسبية الصافية كما 

 3يف العالقة التالية :هو واضح 
 القيمة احملاسبية الصافية–فارق إعادة التقييم =القيمة العادلة 

 1ميكن تلخيص املعاجلة احملاسبية لعملية إعادة تقييم التثبيت ميا يلي :
                                                             

 .10. ص121.16.17، مرجع سبق ذكره، البند 2009مارس 25املوافق ل 19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 1
، جامعة 23(، جملة البحوث والدراسات،العدد SCFقياس عناصر قائمة امليزانية وفق النظام احملاسيب املايل)حممد فيصل مايده، مجال خنشور،  2

 .312-311،ص 2017الوادي اجلزائر، 
   دراسة على مستوى الشركات الصناعة املسعرة واقع تقييم التثبيتات املادية يف اجلزائر يف ظل النظام احملاسيب املايلمروان مباركي، محزة العريب،  3

 .267-266، ص2018، اجلزائر، 2، جامعة البليدة19جملة األحباث اإلقصادية ، العدد  يف البورصة ،
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إذا ارتفعت القيمة احملاسبية ألصل ما عقب إعادة تقييمه ،فان الزايدة تقيم مباشرة يف رؤوس -3-2-1
 صة حتت عنوان "فارق إعادة التقييم"األموال اخلا

 القيد احملاسيب :

 
 

xxx 

 
xxx 

 
 التثبيتات العينية ح/ 

 فارق إعادة التقييم  ح/            
 هتالك التثبيتات العينيةإ

 
 

105 
28x 

 
2x 

 
 2حاالت خاصة إلعادة التقييم :-3-2-2

يف حدود خسارة القيمة املسجلة يف تدرج إعادة التقييم االجيابية يف احلساابت كمنتجات )نواتج ()و 
حساابت املؤسسة لنفس األصل ( و إذا كان تعويض إعادة تقييم أخرى سلبية لنفس األصل ،سبق أن مت 

 إدراجه كعبء يف احلساابت .
 القيد احملاسيب :
 خسائر القيمة 

 
 
 

xxx 

 
xxx 

 
 خمصصات االهتالك و خسائر القيمة لألصول الغري جارية ح/
 

 خسائر القيمة عن التثبيتات العينية ح/
 
 

 
 
 

29x 

 
681 

 
 االسرتجاع يف حدود اخلسارة املدرجة يف نتيجة املؤسسة

 
 
 

 
xxx 

 
 خسائر القيمة عن التثبيتات ح/ 

 

 
 
 

 
29x 

                                                                                                                                                                                              
 .111-110، مرجع سبق ذكره، صاحملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب املايلخلضر عالوي،  1
 .117-115، مرجع سبق ذكره، صاحملاسيب املايل، احملاسبة املعمقة وفق النظام عالوي 2



 الدولية والنظام احملاسيب املايل  احملاسبيةلموسة وغري امللموسة وفق املعايريت املللتثبيتاالنظري  : اإلطاراألول  الفصل
 

 
53 

Xxx  /االستغالل  اسرتجاعح 
 
 

781 

 
 1و الفارق يسجل يف رؤوس األموال :

 
 
 

Xxx 

 
xxx 

 
 

 
 التثبيتات العينية ح/ 

 
 فارق إعادة التقييم  ح/
 
 

 
 
 

105 

 
2x 

 
كل اسرتجاع خلسارة يف قيمة األصل أعيد تقييمه يسجل كما لو كان إعادة تقييم عندما يكون إثبات 

 .د سبق تسجيله كإعادة تقييم سلبيةاخلسارة يف القيمة ق
إذا أسفرت عملية إعادة التقييم عن وجود خسارة يف القيمة )إعادة تقييم سلبية ( فان هذه اخلسارة يف 

القيمة تنسب على سبيل األولوية إىل فارق إعادة التقييم سبق إدراجه يف احلساابت كرؤؤس أموال خاصة 
 صافية (كعبء من األعباء يف هذا األصل نفسه ،و يقيد الرصيد احملتمل )فارق إعادة التقييم السلبية 

 2القيد احملاسيب :
 )فارق التقييم اجيايب سبق وان أدرج يف احلساابت (

 
 
 

Xxx 

 
xxx 

 
 التثبيتات العينية ح/ 

 
 فارق إعادة التقييمح/ 
 

 
 
 

105 

 
x2 

 )فارق التقييم سليب (
                                                             

واقع تقييم التثبيتات املادية يف اجلزائر يف ظل النظام احملاسيب املايل   دراسة على مستوى الشركات الصناعة املسعرة مروان مباركي، محزة العريب،  1
 .117-115، يف البورصة ،

 .123,عذكره ص تمعايري احملاسبة الدولية دروس وتطبيقاخلضر عالوي ,  2



 الدولية والنظام احملاسيب املايل  احملاسبيةلموسة وغري امللموسة وفق املعايريت املللتثبيتاالنظري  : اإلطاراألول  الفصل
 

 
54 

 

 
 
 
 

xxx 

 
xxx 

 
 فارق إعادة التقييم ح/ 

 
 

 التثبيتات العينية ح/ 
 

 
 
 
 
x2 

 
105 

 
 و الفارق يسجل يف حساابت األعباء :

 
 
 

Xxx 

 
xxx 

 
 خمصصات االهتالك و خسائر القيم األصول غري اجلارية ح/ 

 
 

 خسائر القيمة عن التثبيتات ح/ 
 

 
 
 
 

29x 

 
681 

 

عن اخنفاض الحتياطي إعادة التقييم  إذنتعاجل كل خسارة يف قيمة أصل أعيد تقييمه كإعادة تقييم سلبية ،و تنتج 
 مبا يناسب هذه األخرية 

 اهتالك التثبيتات العينية : -4

يف هناية السنة املالية و عند غلق احلساابت يتم رصد اخنفاض يف قيمة األصل نتيجة الستعماله و ذلك وفقا 
 1للشروط التالية:

هتالك إقانونية ،فان املؤسسة تعد خمطط  ية ،تقنية أوابلنسبة لألصول ذات االستخدام احملدد زمنيا و ألسباب ماد
 الذي يسمح حبساب القيمة احملاسبية الصافية هلذه األصول 

من القيمة احملاسبية الصافية أو قيمتها اإلمجالية ،جيب  سواءابلنسبة لألصول املادية و اليت هلا قيمة حالية اقل ،
 إثبات اخلسارة يف قيمة األصل 

                                                             
 .53(، مرجع سبق ذكره،ص IAS/IFRSاحملاسبة املعمقة وفق للنظام احملاسيب املايل اجلديد واملعايري احملاسبية الدولية)مجعة هوام،  1
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 هتالك :تعريف اإل-4-1

هتالك حسي النظام احملاسيب املايل أبنه :استهالك املنافع االقتصادية املرتبطة أبصل عيين أو معنوي ،و يتم يعرف اإل
 1.اسبية ألصل نتيجة الكيان لنفسهحسابه كعبء إال إذا كان مدجما يف القيمة احمل

 : هتالكطرق اإل-4-2

االقتصادية اليت يدرها ذلك أن طريقة اهتالك أي أصل هي انعكاس تطور استهالك الكيان للمنافع 
 الطريقة اخلطية ،الطريقة التناقصية أو طريقة وحدات اإلنتاج :األصل

 .من حتديد هذا التطور بصورة صادقةو تكون الطريقة اخلطية هي املعتمدة يف حالة عدم التمكن 

 : االهتالك الثابت أو االهتالك اخلطيطريقة -4-2-1

يتم احتساب االهتالك وفقا هلذه الطريقة على أساس زمين ،فهي حتمل السنة املالية مبالغ متساوية من تكلفة 
األصل على مدار عمره اإلنتاجي ،و من مميزات هذه الطريقة سهولة االستخدام و مالءمتها الحتساب االهتالك 

 2للتقادم خالل فرتة حياته اإلنتاجية ،و حيسب ابلعالقة التالية :عندما يتعرض األصل 

 قسط االهتالك السنوي =املبلغ القابل لالهتالك /العمر اإلنتاجي لألصل 

 طريقة االهتالك املتناقص :-4-2-2

مة القابلة تعتمد هذه الطريقة على تطبيق نسبة مئوية اثبتة على قيمة متناقصة )القيمة القابلة لالهتالك (،و القي
يف السنوات املوالية فهي متثل القيمة الباقة من خالل  إمااإلنتاج ، أولالهتالك للسنة األوىل هي تكلفة االقتناء 

طرح اهتالك السنة املالية املاضية من القيمة القابلة لالهتالك اخلاص هبا ،و هكذا مع كل سنوات العمر اإلنتاجي 
قسط األخري اكرب من األقساط السابقة نقوم بقسمة القيمة املسجلة الباقية لألصل و تفاداي من ان يكون مبلغ ال

ن على عدد السنوات الباقية من العمر اإلنتاجي لألصل ،و ذلك حىت يصبح القسط السنوي املتناقص اقل م
 .القسط الثابت للسنوات املتبقية

لألصل يف املعامل الضرييب و يرتبط املعامل و حتدد النسبة املئوية الثابتة من خالل ضرب معدل االهتالك الثابت 
 الضرييب ابلعمر اإلنتاجي لألصل ،كما هو موضح يف اجلدول التايل :

املعدل السنوي  املعامل)النسبة املئوية (
 الثابت

 السنوات  املعدل الضرييب 

                                                             
 .9. ص121.16.17، مرجع سبق ذكره، البند 2009مارس  25املوافق ل 19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  1
 .311-310، مرجع سبق ذكره، صSCF، قياس عناصر قائمة امليزانية وفق النظام احملاسيب املايلحممد فيصل مايده، مجال خنشور 2
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T 1.5×t T 1.5 3سنوات4او 
T 2×t T 2 5 سنوات6او 

T 2.5×t T 2.5 من  أكثر
 سنوات 6

 

 طريقة االهتالك عن طريق عدد وحدات اإلنتاج :-4-2-3

 هناك بعض األصول يرتبط تناقص و استنفاذ منافعها بعدد وحدات النشاط او عدد وحدات اإلنتاج 

فاستهالك منافع األصل ليست اتبعة للزمن ،و إمنا اتبعة لكيفية االستخدام ،و تتمثل عدد وحدات النشاط 
عدد الكيلومرتات املقطوعة ...اخل ،و معدل االهتالك وفق  أوملنتجة ،ساعات العمل يف عدد الكميات ا أواإلنتاج

 هذه الطريقة حيسب ابلعالقة التالية :

 معدل االهتالك =القيمة القابلة لالهتالك /عدد وحدات اإلنتاج  

 و حيسب قسط االهتالك السنوي كما يلي :

 معدل االهتالك ×قسط االهتالك للسنة =عدد وحدات السنة 

 طريقة االهتالك املتزايد :-4-2-4

يتم حساب قسط االهتالك يف املؤسسة اليت تستخدم هذه الطريقة جبمع سنوات العمر اإلنتاجي املقدرة لألصل و 
استخراج قيمة األصل املعدة لالهتالك و اليت متثل تكلفة األصل مطروحا منها القيمة املتبقية ،مث نقوم حبساب 

 تالك السنوي وفق العالقة التالية :قسك االه

n/N  قسط االهتالك السنوي :أساس االهتالك 

 Nمتثل جمموع عدد سنوات العمر اإلنتاجي لألصل  -

 nمتثل عدد السنوات الباقية من عمر األصل يف بداية السنة  -

 التسجيل احملاسيب لالهتالك :-4-3

 حسب النظام احملاسيب لالهتالك :
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،لتسجيل كل تدين او فقدان يف قيمة املثبتات جبعله مدين  681سيب املايل ،يستعمل احلساب حسب النظام احملا
سنواي بقسط االهتالك و ابلتايل حيمل لنتائج الدورة املالية قسط االهتالك املوافق الستعمال األصل خالل الدورة 

 1اهتالك املثبتات املادية دائنا : 281،مقابل جعل ح/

 
 
 

Xxx 

 
xxx 

 
 خمصصات االهتالك و خسائر القيمة لألصول الغري جارية ح/ 

 
 اهتالك التثبيتات املادية ح/ 

 
 خمصصة االهتالك                 

 
 
 
x281 
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 اخلسارة يف قيمة التثبيتات :-5

فحص للقيمة ،و هذا لضمان عدم تسجيل  إىلختضع أصوهلا  إنجيب على املؤسسة يف هناية كل سنة مالية 
 من قيمتها القابلة للتحصيل ،و ذلك إبجراء العمليات التالية : بأقلاألصول

 األدلة على خسارة القيمة :-5-1

قد فقد قيمته ،ومن  إانألصلكان هناك هناك دليل يبني   إذاعند قفل احلساابت ،جيب على املؤسسة تقدير فيما 
االختالف غري املتوقع يف  أواخنفاض يف القيمة السوقية خالل الدورة بشكل معترب ،التدهور  األدلةبني هذه 

 .ي ،التغري يف البيئة التكنولوجيةاملخطط االبتدائ

 اختبار خسارة القيمة :-5-2

قيمة القابلة وتتمثل هذه العملية يف مقارنة بني القيمة احملاسبة الصافية بعد طرح االهتالكات مع القيمة احلالية )ال
 خسارة القيمة  إبثباتاقل من القيمة احملاسبية الصافية تقوم املؤسسة  األخريةكانت هذه   فإذالالسرتداد ( 

 2كالتايل :  األصلاخنفاض قيمة  مقابإلثباتالدورة احملاسبية ، أعباءو يسجل مقدار خسارة القيمة ،كعبء من 

 
 

 
xxx 

 
 الغري جارية  األصولالقيم  الكوخسائر االهتخمصصات ح/ 
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 .270مرجع سبق ذكره، ص (،IFRS-IAS)، الواضح يف احملاسبة املالية وفق املعايري الدوليةحنيفة بن ربيع 1
 .288-286، صاملرجع نفسه 2
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xxx 

 
 خسارة القيمة عن التثبيتات  ح/
 

 تسجيل خسارة قيمة التثبيتات               

 
x291 

 

هنائية، القيمة ليست  مسبقا، فخسارةكما جيب يف هناية كل سنة مالية مراجعة خسارة القيمة املسجلة -5-2-2
من  أكربل(يف حالة كون القيمة القابلة لالسرتداد )التحصي إلغائها، وهذاأو (، ختفيضهاميكن زايدهتا)رفعها حبيث

 يف امليزانية  التارخيية املسجلةالسرتجاع مبلغ اخلسارة املسجل سابقا حىت التفوق قيمة التكلفة القيمة احملاسبية وهذا

 الكلي خلسارة القيمة كالتايل: تسجيل: االسرتجاعاجلزئي أوويتم 

 
 
 

xxx 

 
xxx 

 
 خسارة القيمة عن التثبيتات ح/ 

 
 غري اجلارية لالستغالل  األصولاسرتجاع خسارة قيم ح/ 

 
 اسرتجاع خسارة قيمة التثبيتات ح/ 

 
 
 

781 

 
x291 

 

 املؤسسة:تقييم التثبيتات امللموسة عند خروجها من -6

بسبب  أولتقادمها  اإلنتاجيةأوكفتيتها   األسباب، كعدماملؤسسة عن التثبيتات بسبب من  تتنازل(فد تستغين )
 1االستبدال.أو البيع  أوابلشطب  إماعن التثبيتات  النشاط، ويتم االستغناءاإلنتاجأو تغيري طرق 

 

 

 

 

 
                                                             

 .230ذكره، ص(، مرجع سبق IAS/IFRSالواضح يف احملاسبة املالية وفق املعايري الدولية)حنيفة بن ربيع،  1
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 املايل.املعاجلة احملاسبية للتثبيتات غري امللموسة وفق للنظام احملاسيب  الثالث:املطلب 

 املايل احملاسيب.التثبيتات غري امللموسة وفق النظام ماهية  أوال:

 املايل:غري امللموسة وفق النظام احملاسيب التثبيتات  مفهوم-1

 املايل:التثبيتات غري امللموسة وفق النظام احملاسيب  تعريف-1-1

" أهنا أصول غري نقدية وليس هلا وجود مادي، وتكون مراقبة من قبل :SCFعرفت التثبيتات املعنوية حسب 
برامج  التجارية،العالمات  احملل،شهرة  للمؤسسة( مثلاملؤسسة يف إطار نشاطها العادي )وحىت لن مل تكن ملكا 

 ....... اإلعالماآليل

 

 ايل.املاملعاجلة احملاسبية للتثبيتات فري امللموسة وفق النظام احملاسيب  اثنيا:

 امللموسة:ابلتثبيتات غري  االعرتاف-1

 1:التاليةجيب االعرتاف ابملوجود غري امللموس فقط يف احلاالت 

 ؛إذا كان من احملتمل أن املنافع االقتصادية املستقبلية اليت تعود لألصل ستتدفق للمنشاة -

 ؛ أن يكون ابإلمكان قياس تكلفة األصل بشكل موثوق به -

حتديد أي األصلني  متداول جيبإذا كان األصل غري ملموس مرتبط أو متضامن ضمن األصل مادي غري  -
األكثر أمهية فإذا كان األصل غري متداول األكثر أمهية مثال وجود برامج كمبيوتر ضمن اآلالت أي ال ميكن 

د املعدات واآلالت ويطبق عليه تشغيلها إال هبذه الربامج فيتم االعرتاف ابألصل كامال كممتلكات مثال يف بن
 ؛ 16املعيار الدويل 

رتاف ابألصل الغري االع تشغيله، فيتمإذا مت شراء األصل الغري ملموس الحقا و ربطه ابألصل املتداول من اجل  -
؛ 38منفصل وفق املعيار الدويل  ملموسبشكل  

 امللموسة:التثبيتات غري  قياس-2
 تقاس األصول الغري ملموسة ابلتكلفة، وتشمل التكلفة ما يلي:2

                                                             
 .133مرجع سبق ذكره، ص  احملاسبة املالية ومعايري احملاسبة الدولية،حممد بوتني،  1
 .69-68، مرجع سبق ذكره، ص IAS/IFRSاحملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد واملعايري احملاسبية الدوليةهوام مجعة،  2
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 املمنوحة.منها التخفيضات  والضرائب الغريمسرتجعة، مطروحاسعر الشراء مبا يف ذلك رسوم االسترياد  -

 .التكاليف املتعلقة بشكل مباشر بتهيئة األصل لالستخدام  -

 آجلة.التكاليف اإلضافية النامجة عن الشراء األصل مبدفوعات  -

 واإلعالن.مصاريف الدعاية  -

اخلسائر النامجة عن طرح خمرجات األصل مبواصفات حمدودة يف بداية عمل  األولية، مثلاخلسائر التشغيلية  -
 .األصل

كاليف أخرى ال هناك ت التدريب، وتكاليف  جديدة، مثلتكاليف ممارسة العمل يف موقع جديد أو أبساليب  -
ملموس.تعترب جزء من تكلفة األصل الغري   

ؤسسة حبساب التكلفة األصل املعنوي املنتج داخل املؤسسة بتكلفة اإلنتاج و تبدأ امل داخليا: يقيمصل جين األ -
 ابتداءا من اعرتافها بصفة األصل املعين كأصل اثبت معنوي ،و تستثىن من تكلفة اإلنتاج :1

اريف املصاريف اإلدارية و العامة )إال إذا كانت مباشرة لألصل املعين ( ،خسائر العمليات األولية ،مص -
؛املستخدمني و التكاليف الغري مباشرة   

يت مينع املعيار تعترب شهرة احملل املولدة داخليا من أشهر األمثلة عن األصول الغري ملموسة املولدة داخليا ال -
و عدم إمكانية  غري ملموس و ذلك لعدم القدرة على قياس تكلفتها بشكل موثوق من جهةاالعرتاف هبا كأصل 

؛حتديد املنافع االقتصادية املستقبلية اخلاصة هبا من جهة أخرى   
 تكاليف البحث و التطوير:2

ى رة املنشاة عليتم معاجلة التكاليف املتكبدة خالل فرتة البحث كمصروف ضمن بيان الدخل و هذا لعدم قد
 إظهار وجود لألصل غري ملموس نظرا لعدم الوصول ملرحلة تطوير األصل غري امللموس 

 ومن أمثلة عن أنشطة البحث :

 األنشطة اليت هتدف للحصول على معرفة جديدة 

يتم االعرتاف بتكاليف عملية التطوير كأصل غري ملموس فقط إذا متكنت املنشاة من إثبات توفر مجيع 
 البنود احملددة التالية :1

                                                             
 .70-69املرجع نفسه، ص 1

2 D.E.KIESAL ,Intermediate Accounting, 14th edition, John wiley& Sons, New York, p681 



 الدولية والنظام احملاسيب املايل  احملاسبيةلموسة وغري امللموسة وفق املعايريت املللتثبيتاالنظري  : اإلطاراألول  الفصل
 

 
61 

اجلدوى الفنية الستكمال األصل الغري ملموس حبيث يصبح متوفر لالستخدام أو البيع -  

نية املنشاة الستكمال األصل و استخدامه أو بيعه -  

كيف سيولد األصل منافع اقتصادية مستقبلية حمتملة -  

ع األصل الغري امللموسوير و االستخدام أو بيتوفر املوارد املالية و الفنية املناسبة و غريها من املوارد إلكمال التط-  

القدرة على قياس النفقات املتعلقة  ابألصل الغري ملموس خالل تطويره  -  

ا مرحلة حبث فقطحتميل النفقات على أهن والتطوير يتمإذا كان من غري املمكن التمييز بني مصاريف البحث   

الشراء ،اإلنتاج ،االندماج ،عن طريق التبادل ،من خال ل  خالل :يصبح األصل الغري ملموس يف امللكية من 
 .منحة حكومية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
 .391، دار املريخ، السعودية ، صنظرية احملاسبةريتشارد شرويدر وآخرون،  1
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 خالصة الفصل :

جاء هذا الفصل من املوضوع لعرض أهم املصطلحات و املفاهيم الضرورية اليت متس موضوع الدراسة من التوافق 
املايل و عرض املعاجلة احملاسبية اخلاصة ابلتثبيتات احملاسيب الدويل و املعايري احملاسبية الدولية و النظام احملاسيب 

امللموسة و غري امللموسة و هذا من جانب النظام احملاسيب املايل و املعايري احملاسبية الدولية ،بدءا ابالعرتاف و 
ري احملاسبية القياس املبدئي و الالحق إىل غاية اإلفصاح عنها بغية معرفة مدى توافق النظام احملاسيب املايل و املعاي

الدولية اليت تتناول موضوع التثبيتات و كذا مدى مواكبة النظام احملاسيب املايل للتغريات الديناميكية اليت حتصل 
 .على مستوى املعايري احملاسبية الدولية فيما خيص املعاجلة احملاسبية للتثبيتات امللموسة و غري امللموسة
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الفصل الثاين 
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 متهيد :

مبعايري التقارير املالية اليا النظام احملاسيب املايل وفق ما نصت عليه املعايري احملاسبية الدولية أو ما يسمى حيتماشى 

 الدولية . إال انه يوجد بعض االختالفات فيما خيص عنصر التثبيتات موضوع دراستنا .

يري احملاسبة الدولية حيث يهدف هذا الفصل إىل إجراء مقارنة بني قواعد النظام احملاسيب املايل مع ما جاءت به معا

صاح و معرفة مدا امللموسة من حيث االعرتاف و القياس و اإلفحول احملاسبية عن بند األصول امللموسة و الغري  
جوهرية بينهما و أيهما األكثر تفصيال  ا و تطابقهما و هل توجد اختالفاتتوافقهم  

حيث أن األصول ذات أمهية ابلغة يف االقتصاد احلديث فهي تعترب العامل الرئيسي يف خلق امليزة التنافسية 
تقدير  قيم التدفقات النقدية املتوقعة الناجتة عن هاته األصول و كذا وقيت للمنشاة،لكن يكون من الصعب 

حدوثها مما يصعب أمر قياسها و االعرتاف هبا حماسبيا كبند من بنود القائم املالية يف امليزانية .أما فيما خيص 
الطبيعة أو السيولة، و  تصنيف األصول فقد حددت املعايري احملاسبية الدولية األساس اليت يتم بيه التصنيف حسب

لكنها مل حتدد الرتتيب، إال أن النظام احملاسيب املايل مل يذكر األساس الذي هم به التصنيف، إال انه عرض كيفية 
ترتيب األصول ،و هبذا الفصل سنتطرق إىل االختالفات بني املعايري احملاسبية الدولية و النظام احملاسيب املايل يف بند 

 التثبيتات
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 .الدوليةامللموسة بني النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية  للتثبيتاتالتطبيقي  اإلطاراألول:املبحث 

أهم تعديالت التثبيتات على مستوى املعايري احملاسبية الدولية .املطلب األول :  

عايري على امل طرأت( ،لكن التغريات و التعديالت اليت 2001تبىن النظام احملاسيب املايل املعايري احملاسبية الدولية )
ية مقارنة بني النظام احملاسيب املايل و املعايري احملاسبية الدول إجراءحتم علينا  2018غاية  إىل  

: أشكالعديل عدة الت أيخذ،حيث  2005مت تعديل املعايري اعتبارا من سنة   

بعض البدائل احملاسبية  إلغاء -  

لبعض التعريفات و تعديل التعريفات  أدقو  أوضحبتسميات  األخذ -  

 - إلغاء بعض املمارسات احملاسبية1

معايري احملاسبة الدولية :اليت  التفسريات يف املعايري ) عن طريق جلنة التفسريات يف املعايري التابعة جمللس مجد -

تفسري لتوضيح كيفية تطبيق معايري حماسبية الدولية (تقدم   

IAS  حيث مت دمج تفسريات :SIC6. SIC23. SIC14 16يف املعيار 

IAS 38 ريف معياIAS 9  41بدال من معيار  16مت دمج تعديالت النبااتت املثمرة ضمن نطاق املعيار  

جديد معايريوإصدار بعض املعايري  إلغاء -          

امللموسة وغري ثبيتات تعديالت احلاصلة يف معايري التقارير املالية و تفسرياهتا ابلنسبة للت -1

:ارنة مع النظام احملاسيب املايل،مقامللموسة   

 :2014/جويلية /1تعديل -1-1

بيان االهتالك املرتاكم بشكل تناسيب ،حيث  إعادةالتقييم ، إعادةفيما خيص   IAS16، IAS .تعديل   

                                                             
دكتورة كلية  أطروحة. IAS/IFRSواملتغريات احملاسبية الدولية   SCFاملمارسة احملاسبية بني متطلبات النظام احملاسيب املايل ختنوين ,  أمال1

 . 163,ص 2018/2019 ,1العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري جامعة ابتنة 
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اد تقييم بند من بنود املرتاكم " ،عندما يع اإلطفاءالتعديالت التناقضات املتصورة يف حماسبة "االهتالك /تزيل 

يتم  اإلمجالية القيمة الدفرتية نأو املعدات ا واصل غري ملموس ،و توضح املعايري املعدلة  اآلالتالعقارات و 

اخنفاض القيمة املرتاكمة ،و  بعني االعتبار خسائر األخذتقييم القيمة الدفرتية مع  إعادةتعديلها بطريقة تتفق مع 

اإلمجاليةلألصليتم التخلص من االهتالك املرتاكم مقابل القيمة الدفرتية   

 : 2016/جويلية /1تعديل  -1-2

كل من املعيارين   صينإذ، اإلطفاءفيما خيص توضيح الطرق املقبولة لالستهالك و   IAS 16 ،IAS 38  

مبدأعلى  8،تعديل 16 دية املستقبلية على انه منط االستهالك املتوقع للمنافع االقتصا اإلطفاءو  هتالكأساسا 

 أمرهو  لاألصحلساب استهالك  أساساإليراداتاستخدام الطرق القائمة على  إنو يوضح هذا التعديل لألصل

املناسب  األساسليست عموما  إليراداتإاناحملققة من نشاط يشتمل على فرضية  اإليراداتغري مناسب الن 
 لقياس استهالك املنافع االقتصادية احملددة يف األصل الغري ملموس1

 مقارنة التثبيتات امللموسة من حيث اإلطار املفاهيمي والعرض يف القوائم املالية .الثاين:املطلب 

 : املفاهيمي اإلطار: املقارنة من حيث  أوال

 :  )العينية (تعريف التثبيتات امللموسة  -1

ملموسة حيتفظ هبا املشروع  أصولاملمتلكات واملصانع واملعدات واليت هي  IAS16عرف املعيار احملاسيب الدويل 
ومن املتوقع استخدامها  أوإلغراضإداريةللغري  اإلجيارتزويد البضائع واخلدمات , واإلنتاج أيف  استخدامهامن اجل 

عينية حيوزها الكيان من  أهناأصولمن فرتة واحدة . كما عرفها النظام احملاسيب املايل وهو نفس التعريف  ألكثر
ما بعد  إىلتستغرق مدة استعماله  إنيفرتض  أغراضإداريةاو  إلجياروتقدمي اخلدمات واالستعمال  اإلنتاجاجل 

 2.السنة املالية

 
                                                             

. مرجع سبق ذكره IAS/IFRSواملتغريات احملاسبية الدولية   SCF, املمارسة احملاسبية بني متطلبات النظام احملاسيب املايل امال ختنوين  1
 .123ص

(وأثرها على IAS/IFRS(،واملعايري احملاسبية الدولية)SCF، أهم الفوارق املتعلقة ابلتثبيتات املادية بني النظام احملاسيب املايل)حممد مباركي 2
أطروحة دكتوراه،كلية العلوم اإلقتصاديةو التجارية وعلوم التسيري، جامعة عمار ثلجي ابألغواط ،  نوعية القوائم املالية للمؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية،

 .15، ص2017اجلزائر 
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 اهلدف والنطاق :  -2

لك ت أووتوريدهاالبضائع  إنتاجاملادية املستخدمة يف  ابألصوليشمل نطاق املعيار جماال جماال حمددا واملتعلق 
البيولوجية املستخدم يف قطاع  األصولمثل  أصوالأخرى, وقد استثىن  أتجريهاغرض اإلدارةأو املستخدمة من طرف 

 . ifrs 5املايل الدويل  اإلبالغغري املتداولة احملتفظ هبا للبيع مبوجب معيار  األصول  41الزراعة املعيار 

املادية الثابتة واملتمثلة حسب املعيار احملاسيب الدويل  األصولتطرق النظام احملاسيب املايل لنفس النطاق عند تناوله 
IAS16  أشار, بينما  أنفااملذكورة  صولاألبعض  األخرييف املمتلكات , املصانع واملعدات ,وقد استثىن هذا 

البيولوجية وتناول عنصر التقييم املتعلق هبا فقط , والعقارات  األصولالنظام احملاسيب املايل يف حاالت خاصة مثل 
 1املوظفة والتفصيل فيه الحقا .

ل ما يتعلق ضمن معيار حماسيب دويل مستقل مشل ك األصولاملعايري احملاسبية الدولية عاجلت هذه   إنونالحظ 
 .  IAS40و IAS41وذلك املعيارين احملاسبني  إلىاإلفصاحمن االعرتاف  األخريةمبحاسبة هذه 

 املصطلحات :  -3

حيث تناول املصطلحات املستخدمة   إطارهاملصطلحات املستخدمة ضمن  إلىأهمIAS16تطرق املعيار 
قبل اخلوض يف مضمون املعيار , بينما تضمن النظام احملاسيب املايل بعض مفاهيم هذه  إجرائيةكتعريفات 

وجود بعض االختالفات يف تسمية بعض  ابإلضافةإىلضمن ملحقه , هذا  أواملصطلحات عند التطرق هلا 
لة للقيمة العادلة املصطلحات ذات  نفس الداللة مثل القيمة احلقيقية ضمن النظام احملاسيب املايل حتمل نفس الدال

 .IAS16ضمن املعيار احملاسيب الدويل

حتمل دالالت خمتلفة ونذكر على سبيل املثال ال احلصر العمر  أووتوجد بعض املصطلحات املختلفة متاما 
عدد الوحدات املنتظر احلصول عليها  أوخالهلا  األصليستخدم  إنواملقصود به " الفرتة اليت من املتوقع  اإلنتاجي

لة مصطلح العمر مدة احلياة االقتصادية لنفس دال تخدامه " وقد استخدم النظام احملاسيب املايل مصطلحمن اس
.كما نص على القيمة احلقيقية كمرادف للقيمة العادلة ومصطلح القيمة احملاسبية كمرادف ملصطلح  اإلنتاجي

املادية  األصولالنظام احملاسيب املايل  على  وأطلقالقيمة الدفرتية ضمن املعيار احملاسيب الدويل . أواملبلغ املرحل 
 عليها معايري احملاسبة الدولية " املمتلكات ,املصانع واملعدات ". أطلقتالثابتة " التثبيتات العينية " بينما 

مصطلحات ختتلف عن  وألفاظ أوبصفة عامة عند التطرق ملضمون املعيار احملاسيب الدويل جند انه استعمل عدة 
اليت استخدمها النظام احملاسيب املايل مثل الكيان واملنشاة , وابلتايل هناك ضرورة لتغيري هذه املصطلحات تلك 

                                                             
أطروحة  ،-حالة األصول املادية-لدوليةاحملاسيب املايل كإطار لتصور معايري حماسبة وطنية يف ظل املعايري احملاسبة اعزوز خملويف، النظام  1

 .184،ص 2016-2015دكتوراه،كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة عمار ثلجي ابألغواط، اجلزائر، 
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الدولية خاصة تلك اليت هلا نفس الداللة وهذا خدمة لتحقيق متطلبات التوافق  ةمعايري احملاسبوتكييفها ومتطلبات 
 1. احملاسيب الدويل والتخفيف من معامل التباين واالختالف

اإلطار  من حيث (SCF)و (IAS/IFRS)مقارنة التثبيتات امللموسة بني : (1-1(اجلدول رقم
 .املفاهيمي 

  IAS16املعايري احملاسبية الدولية  SCFالنظام احملاسيب املايل 
            

 
 املقارنة  أوجه

 
عينية حيوزها الكيان من  أصولهي 

 واإلجياروتقدمي اخلدمات  اإلنتاج
, والذي  إلغراضإداريةواالستعمال 

تستغرق مدة استعماله  إنيفرتض 
 ما بعد السنة املالية . إىل

املمتلكات واملصانع واملعدات هي 
 ملموسة : أصول

 حيتفظ هبا من اجل استخدامها -
 تزويد البضائع . اإلنتاجأويف 
 . أوإلغراضإداريةللغري  اإلجيار -
 من ألكثرمن املتوقع استخدامها  -

 فرتة واحدة .

 
 تعريف التثبيتات امللموسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نفس  إىلتطرق النظام احملاسيب املايل 
املادية  لألصولالنطاق عند تناوله 

 األصولالثابتة وقد استثىن بعض 
بينما  IAS16املذكورة يف املعيار 

النظام املايل يف حاالت  أشار
 البيولوجية . األصولخاصة مثل : 

 

يشتمل نطاق املعيار جماال حمددا 
املادية املستخدمة  ابألصولواملتعلق 

 توريدها . أوالبضائع  إنتاجيف 
تلك املستخدمة من طرف  أو

وقد استثىن  أتجريهابغرض  اإلدارةأو
البيولوجية  األصولمثل  أصوالأخرى

 (41)املعيار 

 
 

 اهلدف والنطاق 

تضمن النظام احملاسيب املايل بعض    إلىأهمIAS16تطرق هدف املعيار 
                                                             

مرجع سبق ذكره، ،-ل املاديةحالة األصو -، النظام احملاسيب املايل كإطار لتصور معايري حماسبة وطنية يف ظل املعايري احملاسبة الدوليةعزوز خملويف 1
 .185-184ص
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مفاهيم هذه املصطلحات عند 
 ضمن ملحقه. أوالتطرق هلا 

 القيمة احلقيقية 

املصطلحات املستخدمة ضمن 
املصطلحات  أهمحيث تناول  إطاره

قبل  إجرائيةاملستخدمة كتعريفات 
 اخلوض يف املضمون املعيار .

 القيمة العادلة 
 اإلنتاجيالعمر 

 

 
 املصطلحات 

 
 
 
 

 .املصدر : من إعداد الطالبتني ابالعتماد على املعايري احملاسبة الدولية وقواعد النظام احملاسيب املايل

 : املقارنة من حيث العرض يف القوائم املالية :اثنيا 

 العرض يف قائمة املركز املايل )امليزانية( : -1

املعيار  إماغري املتداولة  األصولامللموسة كبند من بنود  األصولتسجل  IAS16حسب املعيار احملاسيب الدويل 
 1غري اجلارية . األصولفتسجل ضمن 

 العرض يف قائمة الدخل )حساابت النتائج ( : -2

وجب االعرتاف خبسائر االخنفاض يف قيمة التثبيتات العينية فور حدوثها يف قائمة  36حسب املعيار الدويل 
وتظهر يف النظام احملاسيب املايل مدونة احلساابت  681ت وخسائر قيمة ح/الدخل يف شكل خمصصات اهتالكا

 . 281يف بند من بنود االهتالك يف اهتالك التثبيتات العينية ح/ 

قواعد النظام احملاسيب املايل وكذا املعايري الدولية يف كيفية عرض التثبيتات امللموسة يف اجلدول املوايل يلخص لنا 
 وائم املالية، وميكن اإلشارة إىل الفروقات اجلوهرية يف اجلدول املوايل : الق

من حيث العرض يف  (SCF)و (IAS/IFRS)مقارنة التثبيتات امللموسة بني : (2-1اجلدول رقم )
 .القوائم املالية

 SCFالنظام احملاسيب املايل IAS16املعايري احملاسبية الدولية  أوجه املقارنة 
قائمة املركز املايل  العرض يف

 ()امليزانية
امللموسة كبند من  األصولتسجل 

 غري املتداولة  األصولبنود 
تسجل التثبيتات العينية ضمن 

 غر اجلارية  األصول

                                                             
دراسة -املعاجلة احملاسبية للتثبيتات امللموسة وفق النظام احملاسيب املايل ومدى توافقها مع املعايري احملاسبية الدوليةحناشي نوال،نقيش زرقة،  1

 .55، مرجع سبق ذكره، ص-حالة
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 العرض يف قائمة الدخل 
 )حساابت النتائج(

وجب  36حسب املعيار الدويل 
االعرتاف خبسائر االخنفاض يف قيمة 

التثبيتات العينية فور حدوثها يف 
قائمة الدخل يف شكل خمصصات 

 قيمة  وخسائراهتالكات 

ظهرت التثبيتات العينية يف مدونة 
 احلساابت يف بند من بنود االهتالك 

 .احملاسبة الدولية وقواعد النظام احملاسيب املايل املصدر : من إعداد الطالبتني ابالعتماد على املعايري

 مقارنة التثبيتات امللموسة من حيث االعرتاف والقياس واإلفصاح.: املطلب الثالث

 :  ابألصلاالعرتاف  -1

املؤسسة وهو توقع تدفق منافع اقتصادية  أصولضمن  ابألصللالعرتاف  أساسنيتضمن املعيار احملاسيب شرطني 
.وقد نص النظام احملاسيب املايل على هذين الشرطني  األصلللمؤسسة نتيجة استخدامه والقياس املوثوق لتكلفة 

 1. ابألصللالعرتاف 

الواحد بشكل مستقل يف  أجزاءاألصلحماسبة  إىلوالنظام احملاسيب املايل  IAS16كل من املعيار احملاسيب   أشار
 تقدير املنفعة املستقبلية هلا بشكل موثوق . ابإلمكانحالة كان 

بينما استعمل املعيار  ابألصلكما نص النظام احملاسيب املايل على ضرورة التقييم بصورة صادقة كشرط لالعرتاف 
 مصطلح املوثوقية . IAS16احملاسيب املايل الدويل 

والنظام احملاسيب املايل على ضرورة جتزئة التثبيتات املادية يف  IAS16اسيب الدويل وقد نص كل من املعيار احمل
العمر  األجزاءهذه  أعمارالتتعدى  أناملعيار نص على ضرورة  إنإالخمتلفة  إلنتاجيةر اأعماحال كانت هلا 
 املتعلق هبا , بينما مل يشرتط النظام احملاسيب املايل ذلك  لاإلنتاجي لألص

اليت تدر منافع اقتصادية مستقبلية غري  األصولاالعرتاف بتكلفة   ias16كما اشرتط املعيار احملاسيب الدويل 
. حيث  2قيمته القابلة لالسرتداد لألصلالتتعدى القيمة الدفرتية  أنبشرط  ىأصول أخر مباشرة ضمن تكلفة 

خبصوص االعرتاف  16هذه احلالة بينما مل يشرتط ما اشرتطه املعيار احملاسيب املايل  إىلالنظام احملاسيب املايل  أشار
 . األصولهبذا النوع من 

 
                                                             

(وأثرها على IAS/IFRS(،واملعايري احملاسبية الدولية)SCFبني النظام احملاسيب املايل)، أهم الفوارق املتعلقة ابلتثبيتات املادية حممد مباركي 1
 .20، مرجع سبق ذكره، ص نوعية القوائم املالية للمؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية

 .84، ص2009، نوميداي للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،IAS/IFRS، املعايري احملاسبية الدوليةغامن شطاط 2
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 :   األوليلألصلالقياس  -2

 ابألصولنفس شروط االعرتاف املتعلقة  IAS16تضمن كل من النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب الدويل 
على  IAS02ضرورة تطبيق املعيار احملاسيب الدويل  إىلاملعيار  أشار, بينما  أواإلنتاجاملقتناة عن طريق الشراء 

 1.واسرتداد املوقع وإزالةت لتفكيك تكاليف االلتزاما

خمزوانت خالل تلك الفرتة .وهنا مل يشر  جاألصل إلنتا واليت مت تكبدها فيه خالل فرتة حمددة نتيجة استخدام 
 هذه احلالة اخلاصة . إىلالنظام احملاسيب املايل 

غري متداولة عن طريق التبادل وذلك عن طريق  أصولحالة امتالك  IAS16وتضمن املعيار احملاسيب الدويل 
 2تسجل القيمة العادلة ابستثناء احلالتني التاليتني : األصلغري مشاهبة فان تكلفة  أومشاهبة  أصول

 رية العادية للمبادلة ,التجا ساألس إىلتفتقر يف جوهرها كانت عملية املبادلة   إذا -

 املستلم بشكل موثوق , واألصلاملتنازل عنه  األصلمن  أليكان غري ممكن حتديد القيمة العادلة   إذا -

 املتنازل عنه . لألصلاملستلم بناءا على القيمة الدفرتية  األصلويف حالة حتقق هاتني احلالتني يتم االعرتاف بقيمة 

 لألصولغري املماثلة ابلقيمة احلقيقية  األصولهذه احلالة ونص على تسجيل  إىلالنظام احملاسيب املايل  أشار
املقدمة للتبادل فقط , وابلتايل فالنظام احملاسيب  لألصولاملماثلة ابلقيمة احملاسبية  األصولاملستلمة , وتسجيل 

 املتنازل عنها واملستلمة . لألصولحتديد القيمة العادية  يةوإمكانالتجارية العادية , األسساملايل مل يشرتط ضرورة 

بقيمة  كإسهاماملستلمة   األصولحالة  IAS16النظام احملاسيب املايل عالوة عن املعيار احملاسيب الدويل  وأضاف
 املسامهة , املمتلكات املكتسبة جماان ابلقيمة احلقيقية يف اتريخ دخوهلا ذمة املؤسسة .

 ابلنفقات الالحقة ابلتثبيتات :االعرتاف  -3

الرفع من املنافع االقتصادية  أدت إىل إذاابلنفقات الالحقة  االعرتافنص النظام احملاسيب املايل على ضرورة 
يتمثل  أخرذلك شرطا  وأضاف إىلنفس الشرط  IAS16, وتضمن املعيار احملاسيب الدويل   لألصلاملستقبلية 

 3قيمته االسرتدادية , وهو ما مل ينص عليه النظام احملاسيب املايل . لألصليف عدم جتاوز القيمة الدفرتية 

 

                                                             
، مرجع سبق ذكره، -حالة األصول املادية -عزوز خملويف، النظام احملاسيب املايل كإطار لتصور معايري حماسبة وطنية يف ظل املعايري احملاسبة الدولية 1

 .186ص
 .187املرجع نفسه، ص 2
 .87-86(، مرجع سبق ذكره، صIAS/IFRSاملعايري احملاسبية الدولية)غامن شطاط،  3
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 : لألصلالقياس الالحق  -4

ابستخدام احد النموذجني التاليني للقياس الالحق للممتلكات ,املصانع  IAS16مسح املعيار احملاسيب الدويل 
 واملعدات يتمثل هذين النموذجني يف :

 خسائر يف القيمة وأيةبتكلفه مطروحا منه االهتالك املرتاكم  األصلمنوذج التكلفة ويتم مبوجبه تسجيل  -

التقييم مطروحا منه االهتالك  إعادةبقيمته العادلة يف اتريخ  األصلالتقييم ويتم مبوجبه تسجيل  إعادةمنوذج  -
قياس القيمة  ابإلمكانيكون  إنتخدام هذا النموذج التقييم .ويشرتط اس إلعادةاملرتاكم خالل الفرتات التالية 

 بشكل موثوق . لألصلالعادلة 

التقييم واليت تكون مبنية  إعادةومتثل القيمة العادلة لبنود املمتلكات ,املصانع واملعدات القيمة السوقية هلا بتاريخ 
د القيمة العادلة بسبب الطبيعة معتمدة على السوق وحتدد من خالل مقيم حمرتف , ويف حالة عدم حتدي أدلةعلى 

القيمة  أوبسبب ندرهتا يتم عندها تقدير القيمة العادلة من خالل مدخل الدخل  ولألصول أاملتخصصة 
 االستبدالية بعد االهتالك .

 تطرق النظام احملاسيب املايل يف بنوده عند تناوله هذه اجلزئية على املفاضلة بني النموذجني السابقني عند االعرتاف
 الالحق ابلتثبيتات املادية .

مبا يناسب قيمته القابلة للتحصيل  لألصلزايدة القيمة احملاسبية  إىلانه يعمد  إىلالنظام احملاسيب املايل  أشاروقد 
خسارة قيمة يف  يأ إدراجمل يتم  إذالكن دون جتاوز القيمة احملاسبية الصافية .اليت قد مت حتديدها يف حالة ما 

هذه احلالة مل يشر املعيار احملاسيب  إىل. وابلنسبة  1املعين خالل السنوات املالية السابقة لألصلسبة احلساابت ابلن
 عاداي . اأمر الدويل هلذا الشرط وهذا ابعتبار انه قد حيدث ويعد 

معاد تقييمه يف الفرتات  أصلاحلالة اليت يتم فيها التنازل عن  أشارإىلقد  IAS16املعيار احملاسيب الدويل  إنكما 
انه ال يدرج ضمن قائمة  رابحأياألحساب  إىلالسابقة حيث يتم يف هذه احلالة حتويل هذا الفائض مباشرة 

 املعاجلة احملاسبية هلذه اجلزئية . إىلالدخل , بينما النظام احملاسيب املايل مل يشر 

واملباين هي  لألراضيلقيمة العادلة )القيمة احلقيقية ( ا إنعلى  IAS16نص كل من النظام احملاسيب املايل واملعيار 
النظام  أنتقدير جيريه مقومون حمرتفون ومؤهلون علما  إىل,وحتدد هذه القيمة استنادا 2يف العادة قيمتها يف السوق 

                                                             
 حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وكذا مدونة احلساابت وقواعد سريها، 2008يوليو26قرار مؤرخ اجلريدة الرمسية،  1

 .8، ص2009، اجلزائر،1.121، الفقرة 19،العدد
 .7املرجع نفسه،ص 2



 الدولية والنظام احملاسيب املايل  احملاسبيةلموسة وغري امللموسة وفق املعايريللتثبيتات املالتطبيقي   : اإلطارالثاين  الفصل
 

 
73 

يكون هؤالء  إنخارج املؤسسة خبالف املعيار الذي نص صراحة  أواحملاسيب املايل مل حيدد هل هم من داخل 
 مستقلني عن املؤسسة .

 االهتالك : -5

معامل التباين واالختالف بني ما تضمنه النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب الدويل  أهمميكن الوقوف على 
IAS16 : خبصوص االهتالك 

ثالث طرق لالهتالك وهي :االهتالك اخلطي  IAS16طرق االهتالك : تضمن املعيار احملاسيب الدويل  -8-1
طرق وتتمثل يف االهتالك اخلطي  أربعة.بينما نص النظام احملاسيب املايل على  اإلنتاج,املتناقص وطريقة وحدات 

 1.اإلنتاج,املتناقص ,املتزايد وطريقة وحدات 

املراجعة الدورية لطريقة على ضرورة IAS16مراجعة طريقة االهتالك : نص املعيار احملاسيب الدويل  -8-2
 ةتغيري طريقجيب  لألصلاالهتالك ويف حالة اكتشاف وجود تغيري يف منط االستفادة من املنافع االقتصادية 

هذه اجلزئية ولكن بتحفظ , وفقا  إىلالنظام احملاسيب املايل  إمااالهتالك للفرتة احلالية والفرتات املستقبلية .
 2للمتطلبات اجلبائية .

جمموعة من العوامل عن تقدير العمر  IAS16: حدد املعيار احملاسيب الدويل  اإلنتاجيتقدير العمر  -8-3
 املايل مل,بعض احملددات القانونية ,لكن النظام احملاسيب  التآكلمثل االستخدام املتوقع , األصولمن  ياإلنتاجي أل

 3. لألصولهذه احملددات لتقدير مدة احلياة االقتصادية  إىليشر 

 تكاليف التفكيك : -8-4

التفكيك وهتيئة املوقع على تكاليف  األرضاحلالة اليت تشمل فيها تكلفة  إىلIAS16املعيار احملاسيب الدويل  أشار
هتالك إ اسيب املايل بوجه عام على عدم هتالك ذلك اجلزء من التكاليف .بينما نص النظام احملإ,حيث يتم 

 هذه احلالة اخلاصة . اإلشارة إىلدون  األراضي

هتالك حىت ولو كانت القيمة االستمرار يف االعرتاف مبصروف اإلعلى  IAS16نص املعيار احملاسيب الدويل 
هذا  إنمطروحا منها تكاليف التخلص ,نالحظ  لألصلتتجاوز قيمته املتبقية هي املبلغ املقدر  لألصلالعادلة 

 اقل من قيمته العادلة . لألصلالتضخم حيث ستكون قيمة اخلردة املقدرة  أتثريالتعريف يتجاهل 

                                                             
، مرجع سبق ذكره، -حالة األصول املادية-ظل املعايري احملاسبة الدولية عزوزخملويف، النظام احملاسيب املايل كإطار لتصور معايري حماسبة وطنية يف 1

 .190ص
 .190املرجع نفسه، ص 2
 .100، اجلزء الثاين ، مرجع سبق ذكره، صIAS/IFRSحماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبة الدوليةشعيب شنوف،  3
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 1. اجلزئيةهذه  إىلايل مل يتطرق ظام احملاسيب امللنإلىأانونشري هنا 

 : ابألصلاالعرتاف  إلغاء -6

فقد تضمن النظام احملاسيب املايل نفس الشروط اليت نص عليها املعيار الدويل  ابألصلاالعرتاف  إللغاءابلنسبة 
IAS16  يف حالة عقد  أو,التربع به ,توقف تدفق املنافع االقتصادية املرتبطة به  األصلوهي على العموم عند بيع

املعاجلة احملاسبية لعملية  ias16 يلالتمويلي .كما تناول كل من النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب الدو  اإلجيار
 خسائر . وأرابح أما ,وما يتجر عنها من حتقيق  أصلالتنازل عن 

تقيد ابلقيمة  إنالثابتة اليت استبعدت وحيتفظ هبا حلني التصرف هبا ,جيب  األصولاملعيار حالة  أضافوقد 
خسائر يف قيمتها  عند هناية كل سنة مالية  أيةالدفرتية يف اتريخ االستبعاد من االستخدام , ويتم اختبار وجود 

 2هذه احلالة . إىلحسب متطلبات املعيار , مل يتطرق النظام احملاسيب املايل 

 : اإلفصاح -7

 أكثرعن املعلومات املكملة حملتوى القوائم املالية بتفصيل  اإلفصاحموضوع   IAS16تناول املعيار احملاسيب الدويل 
تؤثر على قرار مستخدم القوائم املالية وتزيد  أنعلى كل املعلومات اليت من شاهنا  األخريوامشل ,حيث نص هذا 

,بينما نص النظام احملاسيب املايل من خالل اجلداول اليت مت التطرق  هلا سابقا فيما تعلق  األخريةمن شفافية هذه 
املادية حيث متثلت يف اقرتاح  ابألصولالقة املعلومات ذات الع أهمابلتثبيتات املادية حيث متثلت يف اقرتاح يلخص 

املادية مثل جدول تطور التثبيتات املادية وجدول االهتالكات  ابألصولاملعلومات ذات العالقة  أهميلخص 
عن  اإلفصاحوجدول خسائر القيمة يف التثبيتات فقط , وترك النظام احملاسيب املايل اجملال للمؤسسة االقتصادية يف 

 3الفهم حملتوى القوائم املالية .وزايدةاليت من شاهنا معلومات و  أية

من حيث االعرتاف (SCF)و (IAS/IFRS)مقارنة التثبيتات امللموسة بني : (3-1اجلدول رقم )
 .يف املالحق  اإلفصاحوالقياس , 

   
 األصوليف حساب  إلدراجشروط ا االعرتاف ابلتثبيتات امللموسة 

 وفقط كان :  األصوإلذايسجل يف 
يدرج التثبيت العيين يف احلساب  

 : كأصل
                                                             

 .24مرجع سبق ذكره،ص وتطبيقات حملولة،( دروس IAS/IFRSمعايري احملاسبة الدولية)خلضر عالوي،  1
،جملة دفاتر -دراسة مقارنة مع النظام احملاسيب املايل-(IASsقياس إخنفاض قيمة األصول وفقا ملعايري احملاسبة الدولية)عبد القادر قادري،  2

 .75، ص2016، جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن، اجلزائر، 6بوداكس، العدد
مؤسسة الفوارق املتعلقة ابلتثبيتات املادية بني النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبة الدولية وأثرها على نوعية القوائم املالية لل أهمحممد مباركي،  3

 .21، مرجع سبق ذكره، ص -دراسة حالة-اإلقتصادية اجلزائرية
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احتمال تدفق منافع اقتصادية  -
 مستقبلية 

 األصلقياس تكلفة  إمكانية -
 بقدر من املوثوقية 

تؤول  إنكان من احملتمل   إذا -
منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة به 

 كيان   إىل
من  األصلكانت تكلفة   إذا -

 املمكن تقييمها بصورة صادقة 
 الداخلي اإلنتاجحالة   للتثبيتات امللموسة  األويل القياس

تضمن املعيار نفس شروط  -
 االعرتاف اليت نص عليها النظام 

عن طريق  ةابألصول املقتنااملتعلقة 
 واإلنتاج أالشراء 

ضرورة  إىلاملعيار احملاسيب  أشار -
 02الدويل  املعيار احملاسيبتطبيق 

على تكاليف االلتزامات لتفكيك 
 واسرتداد املوقع  وإزالة

 
 حالة املبادلة 

 أصولتضمن املعيار حالة امتالك 
غري متداولة عن طريق التبادل 

مشاهبة  أصولوذلك عن طريق 
 األصلوغري مشاهبة فان تكلفة 

تسجل ابلقيمة العادلة ابستثناء 
 احلالتني :

انت املبادلة تفتقر يف جوهرها ك  إذا
  إذاأو التجارية العادية  س األسإىل

ة يمقالكان غري املمكن حتديد 
 املتنازل عنه  األصلمن  أليالعادلة 

 

 
 إىلمل يشر النظام احملاسيب املايل 

 هذه احلالة اخلاصة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هذه  إىلالنظام احملاسيب املايل  إشارة
 األصولاحلالة ونص على تسجيل 

 احلقيقيألصولغري املماثلة ابلقيمة 
 املستلمة 
املماثلة ابلقيمة  األصولوتسجيل 
املقدمة للتبادل  لألصولاحملاسبية 

فقط ,مل يشرتط احلالتني املذكورتني 
 أنفا

وده تطرق النظام احملاسيب املايل يف بنابن  16نص املعيار احملاسيب الدويل  القياس الالحق للتثبيتات امللموسة 
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ختتار املنشاة بني منوذجني ,منوذج 
 التقييم   إعادةالتكلفة ومنوذج 

عند تناول  هذه اجلزئية على 
املفاضلة بني النموذجني عند 

 ابلتثبيتاتاالعرتاف الالحق 
 امللموسة 

 تضمن املعيار ثالث طرق - اهتالك التثبيتات امللموسة 
لالهتالك :االهتالك اخلطي 

,االهتالك املتناقص وطريقة وحدات 
 اإلنتاج

نص املعيار على ضرورة املراجعة  -
 لطريقة االهتالكالدورية 

حدد املعيار جمموعة من العوامل  -
 لاإلنتاجي لألصعن تقدير العمر 

تضمن النظام احملاسيب املايل على  -
طرق وتتمثل يف االهتالك  أربع

اخلطي واملتناقص ,املتزايد وطريقة 
 اإلنتاجوحدات 

 إىلالنظام احملاسيب املايل  أشار -
جزئية ضرورة املراجعة الدورية ولكن 

 تحفظ وفقا للمتطلبات اجلبائية ب
جزئية عوامل  إىلكما تطرق   -

لكن مل يشر  لإلنتاجيتقدير العمر 
 اىل هذه العوامل 

ف ابلتثبيتات 00الغاء االعرتا
 امللموسة 

شروط  16نص املعيار احملاسيب 
االصل , التربع به توقف تدفق بيع

املنافع االقتصادية املرتبطة به او يف 
 متويلي .حالة عقد اجيار 

كما تناول ملعاجلة احملاسبية لعملية 
التنازل عن التثبيتات وما ينجر عنها 

 او خسائر  أرابححتقيق 

تضمن النظام احملاسيب املايل نفس 
الشروط ابستثناء التثبيتات اليت 

استبعدت وحيتفظ هبا حلني التصرف 
 هبا 

 16عيار احملاسيب الدويل تطرق امل  اإلفصاح
القياس  أسسعن  اإلفصاح إىل

 إمجايلوطرق ومعدالت االهتالك ,
 املبلغ املرحل 

االهتالك الرتاكمي ,خسائر اخنفاض 
 القيمة ..

النظام احملاسيب املايل مل يقدم 
  ابإلفصاحتفاصيل مهمة متعلقة 

 .ايلاملصدر : من إعداد الطالبتني ابالعتماد على املعايري احملاسبة الدولية وقواعد النظام احملاسيب امل
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 .املبحث الثاين : اإلطار التطبيقي للتثبيتات غري امللموسة بني النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبة الدولية

 املطلب األول :مقارنة التثبيتات غري امللموسة من حيث اإلطار املفاهيمي و العرض يف القوائم املالية .

 أوال :التعريف و أسس االعرتاف هبا كأصل 

ر نص على فيه أن األصول الغري ملموسة هي أصول اثبتة ،ابإلضافة أن املعيا 38يرد يف املعيار احلاسيب الدويل مل 
 نفس الشرطني اليت نص عليها النظام احملاسيب املايل ،حيث أضاف املعيار :1

أي أصل ال يستويف الشرطني تعترب تكاليفه مصروف إيرادي يقفل يف بيان الدخل -  

ال ميكن االعرتاف مبهارات لعمال أو بوالء العمال كأصل غري ملموس -  

،كذلك مل يشر النظام  بينما ورد يف النظام احملاسيب املايل أن األصول املعنوية أصول اثبتة ) مل ترد يف املعيار (
 احملاسيب املايل إىل هذه اجلزئية اليت أضافها املعيار 

 االهتالك :

ت املعنوي الذي فرتة حياته التثبيت املعنوي الذي فرتة منفعته منتهية لالهتالك، أما التثبيخيضع  38وفقا للمعيار
 غري حمددة فال خيضع لالهتالك ،بينما النظام احملاسيب املايل فكل التثبيتات املعنوية هتتلك.2

 جتاوز مدة املنفعة :

سنة 20ثبيت املعنوي و هي جتاوز املدة النفعية للت مل يتطرق هلا املعيار ،بينما النظام احملاسيب املايل نص يف حالة
 تقدمي معلومات خاصة ابمللحق املرافق للكشوف املالية من طرف املؤسسة 

 تدين القيمة :

اسيب الدويل لتحديد ما إذا كانت قيمة األصل غري ملموس قد هبطت ،تطبق املنشاة املعيار احمل 38حسب املعيار 
تحصيل أي أصل اقل يب املايل تكون هناك خسارة القيمة عندما تكون القيمة القابلة ل،بينما وفقا لنظام احملاس 36

 من قيمته احملاسبية الصافية.3

                                                             
واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلساابت  ، قرار حيدد قواعد التقييم2008يوليو26، قرار مؤرخ يف اجلريدة الرمسية  1

 .61ص ،3.112وقواعد سريها ، الفقرة 
 .61املرجع نفسه، ص 2
، جملة -دراسة حالة-، مدىتوافق حماسبة األصول غري امللموسة بني النظام احملاسيب واملعايري احملاسبية الدوليةشريط صالح الدين، حفاصة أمينة 3

 .15، ص 2018، سطيف، 1، العدد3 العلوم املالية واحملاسبة، اجمللد البحوث يف
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 اثنيا :النطاق و اهلدف 

 التجارية العالمة – االخرتاع براءة – )الشهرةيشتمل نطاق هذا املعيار جماال حمددا و املتعلق ابألصول املعنوية 
 احلاسوب( برامج – العمالء قوائم – االمتياز حقوق – التأليف حقوق – التجاري االسم –

املوجودات غري امللموسة اليت يغطيها معيار حماسبة  - : مثل نطاقه من أخرى أصوال استثىن املعيار أن جند حبيث
اليت تتكون  ، املوجودات غري ملموسة32دويل أخر , املوجودات املالية كما هي معرفة يف معيار احملاسبة الدويل 

 يف منشات التامني

تناول النظام احملاسيب املايل نفس جمال املعيار املتعلق ابألصول املعنوية الغري ملموسة ،لكنه مل يتطرق اىل  
 االستثناءات اليت أشار إليها املعيار ،خمتلفا يف بعض حدوده حيث جند :

 مل يتضمن النظام احملاسيب املايل أي استثناء من نطاق متطلبات قياس التثبيتات املعنوية 

أورد املعيار الدويل شروط مفصلة لالعرتاف أبي نفقة تنمية ) تطوير ( ،إال أن النظام احملاسيب املايل أورد شروط 
 ختتلف عن تلك الواردة يف املعيار الدويل 

يد األصول املعنوية القابلة لالهتالك يقتصر فقط على تلك األصول املعنوية اليت ميكن إىل أن حتد 38أشار املعيار 
حتديد مدة استعماهلا ،يف حني أن النظام احملاسيب املايل مل يذكر األصول املعنوية القابلة لالهتالك  بل اكتفى 

عام  20ة للتثبيت املعنوي عاما .و أشار إىل انه يف حالة جتاوز املدة النفعي 20بتحديد أقصى مدة و هي 
 ،وجوب تقدمي املؤسسة معلومات خاصة ابمللحق املرافق للقوائم املالية  ،و هذا مل يرد يف املعيار 

بتسجيلها   38هناك بعض األصول ليس هلا طابع مادي إال أهنا ال تستجيب ملعايري االعرتاف فيوصي املعيار 
 ايل مل يتطرق هلا كمصاريف عند حتملها بينها النظام احملاسيب امل

إن النظام احملاسيب املايل مل يوضح التكاليف اليت ال تعترب جزء من تكلفة األصل غري ملموس ،و حاالت متلك 
األصل الغري ملموس من خالل اندماج األعمال ابإلضافة إىل حاالت الشراء أصل غري ملموس ،مببادلته أو أصل 

  38ملولدة داخليا كما ورد يف املعيار الدويل مايل أخر ،أو حالة األصول الغري ملموسة ا

،بينما أدرجه  38فارق احليازة رغم انه أصل معنوي إال انه ال يصنف ضمن األصول الثابتة املعنوية وفق املعيار 
 1.النظام احملاسيب املايل يف قائمة احلساابت ضمن األصول الثابتة املعنوية 

 

                                                             
، مرجع دراسة حالة-مدى توافق حماسبة األصول غري امللموسة بني النظام احملاسيب واملعايري احملاسبية الدوليةشريط صالح الدين، حفاصة أمينة،  1

 .20سبق ذكره، ص
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  اثلثا :املصطلحات 

إىل أهم املصطلحات املستخدمة ضمن إطاره حيث تناول :األصل الغري ملموس ،البحث و  38تطرق املعيار 
 التطوير ،القيمة العادلة لألصل ،املبلغ الدفرتي ،املبلغ القابل لالستهالك ،خسارة القيمة ،عمر اإلنتاجي..

 لحقه كما تضمن النظام احملاسيب املايل بعض مفاهيم هذه املصطلحات عند التطرق هلا،و ضمن م

ابإلضافة إىل وجود بعض االختالفات يف تسميات بعض املصطلحات ذات نفس الداللة :صورة الصادقة 
 1.،املوثوقية كذلك القيمة العادلة و القيمة احلقيقية

 اإلطارحيث  من (SCF)و (IAS/IFRS)مقارنة التثبيتات غري امللموسة بني : (1-2اجلدول رقم )
 .املفاهيمي

املايلالنظام احملاسيب  38املعيار    
 

 البيان

وسة ورد فيه أن األصول غري ملم
 أصول اثبتة 

 مل يرد فيه أن األصول غري
 ملموسة هي أصول اثبتة 

 التعريف

ايل تضمن النظام احملاسيب امل
شر إىل نفس الشرطني ،لكنه مل ي
  اإلضافة اليت ذكرها املعيار

ن نص املعيار على شرطني لك
 أي أصل ال يستويف–أضاف : 

ه مصروف الشرطني تعترب تكاليف
خل إيرادي يقفل يف بيان الد  

 ال ميكن االعرتاف مبهارات-
 العمال كأصل غري ملموس 

 أسس االعرتاف هبا كأصل 

 مل حسب النظام احملاسيب املايل
لة يذكر األصول املعنوية القاب

حديد بتلالهتالك ،بل اكتفى 
سنة  20أقصى مدة و هي 
 )املدة النفعية ( ،

 

وية حسب املعيار األصول املعن
عماهلا اليت ميكن حتديد مدة است

أما فقط هي قابلة لالهتالك ،
 رتة حياتهالتثبيت املعنوي الذي ف

تالكغري حمددة فال خيضع لاله  

 االهتالك 

سنة، و يف  20حددها ب   جتاوز مدة املنفعة  مل يتطرق هلا املعيار 

                                                             
 .20املرجع نفسه، ص 1
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ومات حالة جتاوز املدة تقدمي معل
شوف خاصة ابمللحق املرافق للك
 املالية من طرف املؤسسة
يل تكون وفقا للنظام احملاسيب املا

ون هناك خسارة قيمة ،عندما تك
اقل من  القيمة القابلة للتحصيل
ة القيمة احملاسبية الصافي  

 ، ملعرفة 36تطبق املنشاة معيار 
ما إذا كانت قيمة األصل غري 

 ملموس قد اخنفضت  

 تدين القيمة 

يب املايل مل يستثين النظام احملاس
يتات اي استثناء من نطاق التثب

 املعنوية 

استثىن املعيار جمموعة من 
:املوجودات غري امللموسة اليت 

يغطيها معيار حماسبة دويل أخر 
املالية كما هي  , املوجودات

معرفة يف معيار احملاسبة الدويل 
، املوجودات غري ملموسة 32

 اليت تتكون يف منشات التامني
 

 نطاق 

يل تناول النظام احملاسيب املا
ن مصطلحات أخرى ختتلف ع

ارق املعيار :إعادة التقييم ، ف
ع وجود التقييم ،فارق االقتناء ،م
ض اختالفات يف تسمية بع

 املصطلحات 

 تأهم املصطلحااول املعيار تن
املستخدمة ضمن إطاره: البحث 
و التطوير ،القيمة العادلة لألصل 
،املبلغ الدفرتي ،املبلغ القابل 
لالستهالك ،خسارة القيمة 

 ،عمر اإلنتاجي..
 

 املصطلحات 

 .احملاسيب املايلاملصدر : من إعداد الطالبتني ابالعتماد على املعايري احملاسبة الدولية وقواعد النظام 

 :.املقارنة من حيث العرض يف القوائم املاليةاثنيا : 

 العرض يف قائمة املركز املايل :)امليزانية (  -1

 :IAS/IFRSحسب 
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يسجل األصل الغري ملموس كبند من بنود األصول الغري جارية ،أما فارق االقتناء فهو رصيد خمصص ال يظهر يف 
 حساب منفصل يف قائمة املركز املايل و يسجل ضمن األصول الغري ملموسة 

 : SCFحسب

تم عرضه يف بند يسجل التثبيت املعنوي ضمن األصول غري جارية ،أما فارق االقتناء فهو رصيد غري خمصص و ي
 منفصل من بنود األصول املعنوية 

من حيث عرض األصول املعنوية يف القوائم املالية ،حيث يظهر فارق االقتناء يف بند منفصل من بنود األصول   
،إال انه ال يظهر كرصيد خمصص و يسجل ضمن األصول غري ملموسة حسب املعايري SCFاملعنوية حسب 

 1الدولية 

 ئمة الدخل: )جدول النتائج ( العرض يف قا -2

 :IAS/IFRSحسب 

وجب االعرتاف خبسائر االخنفاض يف القيمة على الشهرة فور حدوثها يف قائمة  36حسب املعيار احملاسيب الدويل 
 ( 680الدخل يف شكل خمصصات اهتالك و خسائر قيمة )ح/

 :SCFحسب

ظهرت التثبيتات املعنوية يف مدونة احلساابت يف بند من بنود االهتالكات يف حساب " استهالك التجهيزات 
 ( 280املعنوية " )ح /

من حيث العرض يف قائمة الدخل ،فقد نصت املعايري الدولية على وجوب االعرتاف بتدين القيمة فور حدوثها يف 
شكل خمصصات خسائر القيمة و هذا نفسه ما جاء به النظام احملاسيب املايل ،إال ان التثبيتات املعنوية ظهرت يف 

 2فيه نوع من التناقض مدونة احلساابت يف حساب االهتالك جتهيزات معنوية ،و هذا 

 اإلفصاح يف املالحق : )اإليضاحات ( 

 :IAS/IFRSحسب 

 اىل جمموعة من النقاط وجب اإلفصاح عنها )تطرقنا إليها سابقا (  38مت التطرق يف املعيار 

                                                             
 .63، ص2008يوليو26مؤرخ يف اجلريدة الرمسية، قرار 1
دراسة حالة مؤسسة ديوان الرتقية -احملاسبية للتثبيتات وفق النظام احملاسيب املايل ظل معايري احملاسبة الدوليةرمحي إهلام،رزق هللا ليندا،املعاجلة  2

 .73، مرجع سبق ذكره، ص -والتسيري العقاري
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 :SCFحسب

 مت فقط التطرق إىل مفهوم األصل املعنوي 

" عن املعلومات اليت وجب على املنشاة 36" " و 38من حيث اإلفصاح ،فقد وضع املعياران الدوليان رقم "
اإلفصاح عنها يف اإليضاحات ،إال أن النظام احملاسيب املايل مل يتطرق إليها بشكل معمق و اكتفى إبعطاء مفهوم 

 التثبيت املعنوي

يف  ضالعر  حيث من (SCF)و (IAS/IFRS)مقارنة التثبيتات غري امللموسة بني : (2-2اجلدول رقم )
 .القوائم املالية

SCF حسب IAS/IFRSأوجه املقارنة حسب 
 

موس يسجل التثبيت الغري مل
ضمن األصول غري جارية ،أما 

ري فارق االقتناء فهو رصيد غ
ند خمصص و يتم عرضه يف ب

عنوية منفصل من بنود األصول امل  

يسجل األصل الغري ملموس 
ا ضمن األصول الغري جارية ،أم

 فارق االقتناء فال  يظهر يف
حساب منفصل  بل يسجل 
 ضمن األصول الغري ملموسة 

ايل العرض يف قائمة املركز امل  
 )امليزانية ( 

ية يف ظهرت التثبيتات املعنو 
بنود  مدونة احلساابت يف بند من

 280االهتالك يف حساب /
ة تجهيزات املعنوياهتالك ال  

" 36حسب املعيار الدويل رقم "
وجب االعرتاف خبسائر 
الشهرة  االخنفاض يف القيمة على

ل يف فور حدوثها يف قائمة الدخ
شكل خمصصات اهتالك 

680يف ح / وخسائر قيمة  

 العرض يف قائمة الدخل 
النتائج()جدول   

م مت التطرق فقط إىل مفهو 
 األصل املعنوي 

مت التطرق  38حسب املعيار 
 إىل جمموعة من النقاط واجبة

 اإلفصاح عنها 

 اإلفصاح يف املالحق 
اإليضاحات()  

 .من إعداد الطالبتني ابالعتماد على املعايري احملاسبة الدولية وقواعد النظام احملاسيب املايل املصدر:
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 االعرتاف والقياس واإلفصاح.مقارنة التثبيتات غري امللموسة من حيث : املطلب الثاين 

 املعنوي:من حيث شروط االعرتاف ابألصل 

 1:جيب أن تتوفر فيه الشروط التالية : 38حسب املعيار احملاسيب الدويل 

 أن يكون قابال للتحديد -

 أن يكون خاضعا للسيطرة و رقابة املنشاة  -

 أن يكون قادرا على توليد منافع اقتصادية مستقبلية  -

 أن يكون ابإلمكان قياس تكلفته مبوثوقية  -

 2حسب النظام احملاسيب املايل :جند وجوب توفر الشروط التالية :

 إذا كان من احملتمل أن تؤول منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة به  -

 إذا كانت تكلفة األصل من املمكن تقييمها بصورة صادقة  -

 لألصل املعنوي : من حيث شروط االعرتاف ابلنفقات الالحقة

 3: 38حسب املعيار احملاسيب الدويل 

 إذا متكن من اسرتجاع مستوى جناعة  األصل  -

إذا كانت ترفع القيمة احملاسبية لتلك األصول ،أي إذا كان من احملتمل أن تؤول منافع اقتصادية مستقبلية تفوق  -
  شكل تثبيتات تضاف إىل قيمة األصل املستوى األصلي للنجاعة إىل الكيان فإهنا تدرج يف احلساابت يف

 حسب النظام احملاسيب املايل :

يولد بصفة خاصة منافع اقتصادية مستقبال منسوبة  أنان يكون من احملتمل آن متكن هذه التكاليف األصل من -
 له و تتجاوز معيار أدائه األصلي املقدر 

 ميكن قياس هذه التكاليف مبوثوقية و أهنا تنسب لألصل  -

 حيث القياس املبدئي : من
                                                             

 .166، ص2008عمان، طبعة ها، احملاسبة الدولية ومعايري حسني قاضي، مأمون محاد،  1
 .53،مرجع شبق ذكره،ص، احملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب املايلخلضر عالوي 2
 .35، ص2007، األردن، ، مفاهيم أساسية يف قياس األصول الثابتةحيدرة حممد علي بين عطا 3
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:يقاس األصل الغري ملموس مبدئيا يف حالة االقتناء بشكل منفصل ابلتكلفة و  38حسب املعيار احملاسيب الدويل 
 1اليت تتكون من :

سعر الشراء ،مبا يف ذلك رسوم استرياد و ضرائب شراء غري قابلة لالسرتجاع مضافا إليه تكاليف االقرتاض و أي 
ل مباشر إىل إعداد األصل ليكون صاحلا لالستعمال و حذف اخلصومات و التخفيضات تكاليف تعود بشك

 التجارية 

بينما يقاس حسب النظام احملاسيب املايل :يف حالة االقتناء مبدئيا ابلتكلفة و اليت تعادل :سعر الشراء ،مبا فيه 
املباشرة من اجل وضع األصل يف حالة احلقوق اجلمركية و الرسوم املسرتدة بعد ختفيض احلسومات و كل التكاليف 

 االستعمال املخصص له 

 احملاسبة عن تكاليف البحث :

 : تسجل كأعباء خالل الدورة اليت يتم إنفاقها خالهلا بينما  38حسب املعيار احملاسيب 

 حسب النظام احملاسيب املايل :تسجل كمصاريف مبجرد إنفاقها و ال ميكن دجمها ضمن التثبيتات املعنوية 

 احملاسبة عن تكاليف التطوير :

:ترمسل كأصل معنوي إذا توفرت فيها شروط معينة و هتتلك على أساس عمرها  38حسب املعيار احملاسيب 
 2.االفرتاضي 

يل :تسجل ضمن التثبيتات املعنوية إذا توفرت فيها شروط حمددة ،و هتتلك على أما حسب النظام احملاسيب املا
 سنة  20أساس عمرها االفرتاضي على أال تتجاوز 

 براءة االخرتاع املقتناة :

 :ترمسل بتكلفة االقتناء و هتتلك على مدى عمرها االفرتاضي أو القانوين ،أيهما اقل  38حسب املعيار احملاسيب 

ام احملاسيب املايل :ترمسل بتكلفة االقتناء و هتتلك على مدى عمرها االفرتاضي او القانوين شرط أما حسب النظ
 3سنة  20عدم جتاوز 

                                                             
(وأثرها على IAS/IFRS(،واملعايري احملاسبية الدولية)SCFاحملاسيب املايل)هم الفوارق املتعلقة ابلتثبيتات املادية بني النظام حممد مباركي، أ 1

 .22مرجع سبق ذكره ،ص نوعية القوائم املالية للمؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية
حالة مؤسسة ديوان الرتقية  دراسة-املعاجلة احملاسبية للتثبيتات وفق النظام احملاسيب املايل ظل معايري احملاسبة الدوليةرمحي إهلام،رزق هللا ليندا، 2

 .60، مرجع سبق ذكره، ص -والتسيري العقاري
 0.60املرجع نفسه، ص3
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 براءة االخرتاع املطورة داخليا :

:ترمسل ابلتكلفة املنفقة خالل مرحلة التطوير اليت حتقق شروط الرمسلة و هتتلك على  38حسب املعيار احملاسيب 
 فرتاضي أو القانوين أيهما اقل مدى عمرها اال

 1بينما النظام احملاسيب املايل مل يتطرق هلا

 احملاسبة عن برامج اإلعالم اآليل :

:الربامج  املنشاة داخل املؤسسة بغرض البيع :ترمسل التكاليف املنفقة أثناء مرحلة  38حسب املعيار احملاسيب 
 التطوير و اليت تتوفر فيها شروط الرمسلة 

 الربامج املنتجة داخليا هبدف االستخدام :تسجل كمصاريف فور إنفاقها 

لتأجريها أو احلصول على ترخيص :ترمسل كأصل غري ملموس ،هتتلك الربامج املرمسلة على مدى  املشرتىةالربامج 
 عمرها االفرتاضي 

من الغري ،و ترمسل بتكلفة اإلنتاج يف أما حسب النظام احملاسيب املايل :ترمسل بتكلفة اقتناء يف حالة احلصول عليها 
 حالة إنتاجها داخل املؤسسة ،

 2.سنة  20هتتلك على مدى عمرها االفرتاضي بشرط أال تتجاوز 

 العالمات التجارية املولدة داخليا :

 :تسجل النفقات املرتبطة هبا كمصروفات و ال تعرتف هبا كأصل غري ملموس  38حسب املعيار احملاسيب 

 3ام احملاسيب املايل مل يتطرق هلا بينما النظ

 الشهرة املقتناة )فارق االقتناء ( :

فانه ال جيوز اهتالك الشهرة التجارية بصورة منتظمة بل وجب إخضاعها ملراجعة سنوية  IFRS3وفقا  
فيضه لالخنفاض يف القيمة ) تدين يف القيمة ( ،و عند كل عملية جرد خيضع هذا الفارق الختبار التدين و يتم خت

                                                             
، مرجع دراسة حالة-توافق حماسبة األصول غري امللموسة بني النظام احملاسيب واملعايري احملاسبية الدوليةشريط صالح الدين، حفاصة أمينة، مدى 1

 .30سبق ذكره، ص
 .133، مرجع سبق ذكره، صاملالية ومعايري احملاسبة الدولية احملاسبةحممد بوتني،  2
 .69-68، مرجع سبق ذكره، صIAS/IFRSاحملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب املايل اجلديدواملعايري احملاسبية الدوليةهوام مجعة،  3
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الحقة،خالفا خلسائر القيمة اليت يتم  اسرتجاعيكون موضع  أنمىت وجدت مؤشرات تدل على ذلك و ال ميكن 
 إثباهتا على األصول األخرى 

 1بينما النظام احملاسيب املايل : شرط على أهنا ختضع الختبار التدين يف كل اتريخ ميزانية 

 الشهرة املولدة داخليا :

:ال جيوز أن تثبت عل أهنا أصل ألهنا ليست من مورد قابل للتحديد ) ال تستويف على  38حسب املعيار احملاسيب 
 شروط االعرتاف ( 

 2.بينما النظام احملاسيب املايل :ال يعرتف هبا كأصل معنوي و مل يتطرق لتفسري ذلك 

 من حيث القياس الالحق :

للمؤسسة حق االختيار بني طريقتني يف القياس الالحق لألصول غري ملموسة )طريقة  IAS38أعطى املعيار 
التكلفة أو طريقة إعادة التقييم ( ،بينما فرض النظام احملاسيب املايل طريقة إعادة التقييم و لكنه مل يطلق عليها هذا 

طفاءات يمتها احلقيقية منقوصا منها اإلبقاالسم حيث نص على أن التثبيتات املعنوية تقاس يف اتريخ إعادة التقييم 
 .و جممع خسائر القيمة 

 اخنفاض قيمة التثبيتات :

إىل  7-112و مطابقته مبا هو وارد يف الفقرات )  36على ضوء االطالع على حمتوى املعيار احملاسيب الدويل 
مع املعيار احملاسيب الدويل  (  فيما يتعلق بتدهور قيمة األصول ،نالحظ توافق النظام احملاسيب املايل 112-11

بشكل نسيب خاصة فيما خيص املعاجلة احملاسبية لعكس خسارة اخنفاض القيمة ،فيما عدا بعض االختالفات  36
 و يكمن يف :

ستعمالية ،مؤشرات اخنفاض ية لفهم ما تضمنه ،مثل القيمة اإلجمموعة من املصطلحات الضرور  36تناول املعيار 
حملتوى النظام احملاسيب املايل جند انه مل يشر إىل أي من هذه املصطلحات و اليت تتعلق  قيمة األصل ،و ابلرجوع
 .مباشرة ابخنفاض القيمة 

                                                             
، مرجع دراسة حالة-النظام احملاسيب واملعايري احملاسبية الدوليةمدى توافق حماسبة األصول غري امللموسة بني شريط صالح الدين، حفاصة أمينة،  1

 .203سبق ذكره، ص 
 .203املرجع نفسه، ص 2
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على ضرورة حتديد األصل الذي اخنفضت قيمته ابلرجوع إىل بعض املؤشرات الداخلية أو اخلارجية  36نص املعيار 
لتحديد أسباب  املؤشرات ومل حيددها واليت ميكن االعتماد عليها ،بينما مل يقدم النظام احملاسيب املايل أي شرح هلذه

 .اخنفاض قيمة األصل

إىل عدم تسجيل األصول عن قيمتها القابلة لالسرتداد ،و يوضح معايري معاجلة ذلك أن  36يهدف املعيار 
جلزئية أمهية كبرية ،و ابلرجوع للنظام احملاسيب املايل انه مل يويل هذه ا 38IASو  16IASحدث و يشمل املعيار

 36IAS.1خبالف املعيار 

 اإلفصاح :

يتطلب املعيار اإلفصاح لكل فئة من األصول الغري ملموسة ،مع التمييز بني األصول املولدة داخليا و األصول 
الغري ملموسة األخرى بينما النظام احملاسيب املايل نص على اإلفصاح فيما يتعلق ابألصول الغري ملموسة ،و مل يشر 

 .2ملموسة األخرى  إىل التمييز بني األصول املولدة داخليا و األصول غري

االعرتاف  حيث من (SCF)و (IAS/IFRS)مقارنة التثبيتات غري امللموسة بني : (3-2اجلدول رقم )
 يف املالحق.و القياس و اإلفصاح 

 النظام احملاسيب املايل
 

38املعيار احملاسيب الدويل   البيان 

 جيب أن تتوفر فيه :
ىل إذا كان من احملتمل أن تؤول إ

 ية مرتبطةمنافع اقتصادية مستقبل
 به 

إذا كانت تكلفة األصل من 
ادقة املمكن تقييمها بصورة ص  

تالية :جيب أن تتوفر الشروط ال  
 أن يكون قال للتحديد 
 أن يكون حتت السيطرة 

نافع أن يكون قادرا على توليد م
 اقتصادية مستقبلية 

لفته أن يكون ابإلمكان قياس تك
 مبوثوقية 

عنوي شروط االعرتاف ابألصل امل  
 

يقاس األصل الغري ملموس 
لتكلفة مبدئيا يف حالة االقتناء اب

 و اليت تعادل : سعر الشراء

دئيا يقاس األصل غري ملموس مب
ة و اليت يف حالة االقتناء ابلتكلف

وم تتكون من :سعر الشراء +رس

س املبدئي القيا  

                                                             
، حيدد قواعد التقييم وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلساابت وقواعد سريها، 2008يوليو 26قرار مؤرخ يف اجلريدة الرمسية،  1

 .61، ص7-11،ص7.121مرجع سبق ذكره،الفقرة 
 .61، ص121.15املرجع نفسه، الفقرة  2
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 +احلقوق اجلمركية +الرسوم
مات املسرتدة +ختفيض احلسو 

ل +التكاليف املباشرة من اج
وضع األصل يف حالة 

املخصص له  االستعمال  

ري االسترياد +ضرائب الشراء غ
ف قابلة لالسرتجاع +تكالي

ود االقرتاض و إي تكاليف تع
ل بشكل مباشر إىل إعداد األص

 الستعماله +حذف اخلصومات
 و التخفيضات التجارية 

اقها تسجل كمصاريف مبجرد إنف
يتات و ال يتم دجمها ضمن التثب

 املعنوية 

يت تسجل كأعباء خالل الدورة ال
 تنفق فيها 

ث احملاسبة عن تكاليف البح  

ملعنوية ) تسجل ضمن التثبيتات ا
لك بعد توفر الشروط ( و هتت

 على أساس عمرها االفرتاضي
سنة 20على إال تتجاوز   

وفر صل معنوي )بعد تترمسل كأ
اس الشروط (و هتتلك على أس

 عمرها االفرتاضي 

وير احملاسبة عن تكاليف التط  

،و هتتلك  ترمسل بتكلفة اقتنائها
أو  على مدى عمرها االفرتاضي

 20القانوين شرط أال تتجاوز 
 سنة 

هتتلك  ترمسل بتكلفة االقتناء و
أو  على مدى عمرها االفرتاضي

 القانوين ،أيهما اقل 

 براءة االخرتاع املقتناة 

اسيب مل يتطرق إليها النظام احمل
 املايل 

 إنفاقها ترمسل ابلتكلفة اليت مت
 خالل مرحلة التطوير و اليت

تلك حتقق شروط الرمسلة و هت
أو  على مدى عمرها االفرتاضي

انوين ،أيهما اقل الق  

ا يراءة االخرتاع املطورة داخلي  

اسيب مل يتطرق إليها النظام احمل
 املايل 

هبا   تسجل النفقات املرتبطة
اف كمصروفات و ال يتم االعرت 

 هبا كأصل غري ملموس 

اخليا العالمات التجارية املولدة د  
 

 كل ختضع الختبار التدين يف
 اتريخ ميزانية ،تسجل حسب

نية النظام احملاسيب يف امليزا

فانه ال جيوز اهتالك  
IFRS3 وفقا 

ظمة الشهرة التجارية بصورة منت

 الشهرة املقتناة 
 )فارق االقتناء (
Good will 
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كانت موجبة أو سالبة سواء  بل وجب إخضاعها ملراجعة  
مة )تدين سنوية لالخنفاض يف القي

 القيمة(
هذا  و عند كل عملية جرد خيضع

درجها الفارق الختبار التدين ،ي
ت موجبة كان  إذااملعيار يف امليزانية 

ج إذا  و يف جدول حساابت النتائ
 كانت سالبة 

 ال يتم االعرتاف هبا كأصل
 معنوي 

ا أصل ال جيوز أن تثبت على أهن
ل معنوي ألهنا ليست مورد قاب

 للتحديد 

 الشهرة املولدة داخليا 

يما بنص النظام على اإلفصاح ف
وسة ،مل يتعلق ابألصول الغري ملم

املعيار  يشر إىل التمييز الذي ذكره  

ئة ينص املعيار اإلفصاح لكل ف
من األصول الغري ملموسة ،مع 

دة داخليا املول التمييز بني األصول
ى و األصول الغري ملموسة األخر   

 اإلفصاح 

 .املصدر : من إعداد الطالبتني ابالعتماد على املعايري احملاسبة الدولية وقواعد النظام احملاسيب املايل

بية الدولية :آلية مسايرة النظام احملاسيب املايل لألبعاد احلديثة للمعايري احملاساملطلب الثالث :   

العملية هدفا صعب املنال  تواجه اجلزائر عند تطبيقها ملعايري التقارير املالية عدة صعوابت و عوائق جتعل من هذه

تصاد قوي و مهيكل ،و يتطلب تكاثف جهود خمتلف األطراف الفاعلة ،فهذه املعايري مت إعدادها مبا يتوافق مع اق

ميكنها من إدراج شركاهتا  ها نشاط السوق املايل ،و هذا ماابلتايل فتطبيقها يتطلب توافر شروط اقتصادية لعل أمه

ت بعض التعديالت و يف األسواق املالية العاملية و احلصول على استثمارات أجنبية و على الرغم من أن اجلزائر عرف

 املستوى ايل مل تكن يفاإلصالحات على مستوايت خمتلفة ،إال أن هذه اجلهود املبذولة لتطبيق النظام احملاسيب امل

تقارير املالية املطلوب إذ مازال    يعاين من بعض  الصعوابت يف جوانب عدة ،و لضمان التوافق مع معايري ال

هي مقومات  الدولية و مستجداهتا .و للحديث عن هذا العنصر يستلزم التطرق إىل ثالث عناصر أساسية و
معايري التقارير  التوافق كخطوة أوىل لنجاح عملية التبين مث متطلبات تطبيق scf 
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ري التقارير املالية الدولية املالية الدولية يف اجلزائر ،و أخريا متطلبات مسايرة النظام احملاسيب املايل ملستجدات معاي  

 مقومات التوافق مع معايري التقارير املالية :

يات ملساعدة الدول يف طوات و اآللإن حتقيق التوافق مع معايري التقارير املالية الدولية أمر يستلزم جمموعة من اخل
وات تتضمن :البدء أو اإلسراع بتبين و تنفيذ خطط التوافق مع املعايري احملاسبية الدولية ،هذه اخلط  

ول الشركات الوطنية إىل ال بد أن يكون لدى الدولة خطة هتدف إىل حتقيق التوافق مع املعايري الدولية أو تتبىن حت-
  تطبيق املعايري الدولية

ه الفروق  و استبدال تقوم الدولة بتحديد الفروق بني املعايري الوطنية و معايري احملاسبة الدولية و دراسة هذ -
الظروف تسمح بذلك  البدائل و احللول املختلفة يف املعايري الوطنية مبثيالهتا يف املعايري الدولية إذا كانت  

ل معيار دويل تقوم الدولة إبصدار معيارا وطنيا متوافقا مع ك -  

ن الشركات يقتصر التطبيق للمعايري احملاسبية الدولية أو الوطنية املتوافقة على جمموعة حمدودة م -  

توى املهنة و معدي القوائم أن تقرتن عملية التحول إىل املعايري الدولية أو التوافق معها ابلتدريب الفعال على مس-
رارات الدراسية اجلامعية املالية و أن تدرج معايري احملاسبة يف الق  

و التنميط الدويل للتقليل من و نتيجة لآلاثر السلبية لالختالف احملاسيب بني خمتلف دول العامل ،و حماولة التوجه حن

ىل املعايري الدولية ،و فجوة االختالف احملاسيب ،ختتلف وجهات النظر حول كيفية التحول من املعايري الوطنية إ
لي :مبكن تصنيفها فيما ي  

وق املال ،أو اليت ترغب إدخال بعض التعديالت التشريعية و التنظيمية للنص على التزام الشركات املسجلة يف س
لدولية يف التسجيل يف سوق املال بتطبيق املعايري الوطنية املتوافقة مع معايري احملاسبية ا  

ختالفات للتوافق مع املعايري لدولية و تعديل هذه االحتديد االختالفات فيما بني املعايري الوطنية احلالية و املعايري ا
 الدولية ما مل يتعارض ذلك مع األوضاع السياسية و االقتصادية للدولة 

  احملاسبة الدولية إصدار نسخة معدلة من تلك املعايري يشار هلا مبعايري احملاسبة الوطنية املتوافقة مع معايري
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لدولية عند تطبيقها ألول مرة تطبيق املعايري الوطنية املتوافقة مع املعايري ا إصدار معيار وطين حيدد للشركات كيفية  

 إصدار معيار وطين متوافق مع املعيار الدويل مع كل إصدار جديد للمعايري الدولية 

وى الدويل ،و يف نفس و جتدر اإلشارة إىل أن اهليئات الوطنية للمحاسبة تعترب صوت الدولة احملاسيب على املست

هما ،و جيب دعمهما إذا  لوقت هي بوابة عرب املعايري الدولية للدولة و مها وظيفتان أساسيتان ال ميكن التخلي عنا
ى املستوى احمللي كان املطلوب مواكبة التطورات العاملية و التأثري بفاعلية يف صنع التوجه احملاسيب عل  

:اجلزائرمتطلبات تطبيق معايري التقارير املالية الدولية يف  -  

ليها توفري متطلبات الزمة لتحقيق لتطبيق اجلزائر ملعايري احملاسبة و التقارير املالية الدولية جمسدة يف النظام احملاسيب ع
 التوافق ميكن إمجاهلا يف اآليت :

 ،تطبيق املرحلي و التدرجيي للنظامال -

 إشراك مجيع األطراف املعنية يف عملية اإلصالح و املتابعة  -

 وجيه القيم الثقافية ابلكيفية اليت متكن من تكوين ثقافة حماسبية ت -

 رفع مستوى ممارسي املهنة و التعليم احملاسيب  -

 إعادة هيكلة التنظيم احملاسيب  -

 االرتقاء ابملؤسسة االقتصادية ملستوى التنافسية الدولية  -

 تنشيط و تفعيل دور البورصة  -

 اجلبائية ضرورة حتديث األطر التشريعية -

 تذليل وتدارك الصعوابت التقنية يف بعض املعايري -

 إنشاء أسواق متخصصة يف اجلزائر -

 ضرورة حماربة ظاهرة السوق املوازية -
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ة: آلية حتديث ومسايرة النظام احملاسيب املايل ملستجدات معايري التقارير املالية الدولي  

دولية و عدم هتيئة البيئة املناسبة لتقريب حنو معايري التقرر املالية الإن تبين جتربة التوافق يف اجلزائر على الصعيد ا

ه هيئة التوحيد احملاسيب لذلك . احدث فجوة بينما توصل إليه اإلصالح  احملاسيب لتنظيمه احلايل و ما توصلت إلي

اح احملاسيب . و ابلتايل الدولية يف إصداراهتا و تعديالهتا اجلديدة خاصة فيما يتعلق ابالعرتاف و القياس و اإلفص

لصيغة اليت متكن من إجياد فان النظر يف إعادة صياغة النظام احملاسيب املايل و كل ما يرتبط يف املنظومة احملاسبية  اب

فاوض و النقائص و رمبا إلية عمل و كفاءة عالية ملواكبة التطور الدويل للمحاسيب . أصبح مطلبا أساسيا لتدارك الت

توافق مع الديناميكية يق معايري التقارير املالية الدولية مباشرة.و من اجل التحديث و حتقيق الاالستعداد لتطب
 املستمرة ال بد من الرتكيز على ثالث جوانب رئيسية و هي:

حاب املصاحل اإلمكانيات املتاحة للمهنة و هذا من حيث عدد األعضاء املؤهلني، اإلمكانيات املالية، أتثري أص-
ابملنظمات املهنية املشرفة ،إضافة إىل مدى تعاوهنم  و عالقاهتم  

صالحيات وضع املعايري و إلزامية تطبيقها،و مراقبة جودة هذا التطبيق -  

ع املنظومة القانونية خطة وضع املعايري و اليت تتطلب توفري وقت لدراسة تلك املعايري و إمكانية تعارضها م-

 للدولة 

ن هناك إمكانية حتقيق التوافق  احملاسيب الدويل و ذلك من خالل إنشاء جلنة و يف هذا الصدد ميكننا القول أ
متابعة تتكفل ابلصعوابت و االنشغاالت النامجة عن تطبيق النظام احملاسيب املايل ،و متابعة اإلجراءات و تعديلها 

ية و تنسيق تطبيقها على و حتيينها حسب املستجدات ،مهمتها مسايرة األبعاد احلديثة على مستوى التقارير املال
مستوى النظام احملاسيب املايل ،احد مبادئها املرونة حيث تعمل على إصدار فقرات مكملة تسهل من عملية تعديل 

املعيار احمللي أو النظام وفقا ملتطلبات البيئة احمللية ،و أيضا كمحاولة للتوافق االعتماد على جتارب لدول عربية 
 عايري و حققت شوطا متقدما يف إصدار معايري حملية و االلتزام بتطبيقها و االستفادة منهاجماورة سباقة يف تطبيق امل
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 خالصة الفصل :

جاء هذا الفصل من املوضوع من اجل املقارنة بني النظام احملاسيب املايل و املعايري احملاسبية الدولية من حيث 

املصطلحات و املفاهيم و العرض يف القوائم املالية ابإلضافة إىل  مقارنة االعرتاف و القياس و اإلفصاح، حبيث 

احملاسبية الدولية إال أن هذا توافق مل مينع وجود نقاط االختالف  تبني أن النظام احملاسيب املايل مستنبط من املعايري

امللموسة  -و العينية  -الغري ملموسة-بينهما، كما  اتضح أن اجمللس معايري احملاسبة الدولية اهتم ابألصول املعنوية 

سة املالية، أمهها ، و قد خصص هلا بضع معايري ملعاجلتها أبحسن الطرق لتعكس الصورة احلقيقية لوضعية املؤس-

" املمتلكات و اآلالت و املعدات . الذي تناوال 16"األصول الغري ملموسة و املعيار الدويل"  38املعيار الدويل" 

ابلتفصيل كل ما يتعلق ابألصول املعنوية و العينية من حيث املفاهيم و كذا من حيث املعاجلة احملاسبية ،و توجب 

عمليات التسجيل احملاسيب للحصول على معلومات تتميز ابلدقة  الشفافية و قابلية التقيد هبما الرجوع إليهما يف 
 املقارنة 
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ما مدى توافق املعاجلة احملاسبية للتثبيتات امللموسة و ة :حاولنا من خالل هذه الدراسة ،بطرحنا اإلشكالية التالي
 ؟بية الدولية اخلاصة بذلك الغري ملموسة و القواعد املتعلقة هبا يف النظام احملاسيب املايل مع ما تضمنته املعايري احملاس

كل من املفاهيم و املصطلحات   إىلجانبني ،يف جانبه النظري  إىلإلملام جبميع جوانب املوضوع من خالل تطرقنا ا
اخلاصة ابلتوافق احملاسيب ،بغية معرفة ما هي أمهية التوافق احملاسيب الدويل، و ما مكانة النظام احملاسيب املايل من هذا 
التوافق ،و من مث عرض املعاجلة احملاسبية للتثبيتات امللموسة و غري ملموسة بني املعايري احملاسبية و النظام احملاسيب 

 املايل .

 بغية معرفة مدى توافق هذه األخرية مع معايري احملاسبة الدولية يف معاجلة التثبيتات امللموسة و غري امللموسة ،

أما يف جانبه العملي قد مت دراسة أهم نقاط االختالف بني املعايري احملاسبية الدولية و النظام احملاسيب املايل من 
إفصاح . ابإلضافة إىل  اعرتاف، قياسو أيضا من انحية  ق، مصطلحات(تعريف، نطاحيث اإلطار املفاهيمي )

 ....معوقات أهممقارنة من حيث العرض يف القوائم املالية و الوقوف على 

 صحة الفرضيات: اختبار-1

 فرضية األوىل:لا-

امللموسة بقياس أويل وقياس عاجل النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية الدولية التثبيتات امللموسة وغري 

 .الحق

كما جاء يف الفصل األول من الدراسة أن معاجلة التثبيتات امللموسة وغري امللموسة يف النظام احملاسيب املايل و 
 املعايري احملاسبية الدولية تتم بقياسني قياس أويل على أساس تكلفتها وقياس الحق كل حسب طريقته.

 الفرضية الثانية: -

 ،.مت إجراء العديد من التعديالت اخلاصة ابلتثبيتات امللموسة وغري امللموسة -

 ، بعض البدائل احملاسبية إلغاءمتثلت أهم التعديالت اخلاصة ابلتثبيتات امللموسة وغري امللموسة : 

 لبعض التعريفات و تعديل التعريفات  أدقو  أوضحبتسميات  األخذ

ة جمللس التفسريات يف املعايري ) عن طريق جلنة التفسريات يف املعايري التابع مجد، بعض املمارسات احملاسبية إلغاء

وإصدار بعض املعايري  لغاء، إ)ية تطبيق معايري حماسبية الدوليةاليت تقدم تفسري لتوضيح كيفمعايري احملاسبة الدولية
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حتصل على مستوى املعايري احملاسبية ال يواكب هذه التعديالت اليت حيث أن النظام احملاسيب املايل .جديد معايري

 الدولية.

 الفرضية الثالثة: -

 يتوافق النظام احملاسيب املايل مع املعايري احملاسبية الدولية إىل حد كبري يف التثبيتات امللموسة وغري امللموسة. -

التثبيتات امللموسة وغري امللموسة إال إن يتوافق النظام احملاسيب املايل مع املعايري احملاسبية الدولية إىل حد كبري يف 

 قواعد املعايري احملاسبية أكثر تفصيال من قواعد النظام احملاسيب املايل.

 نتائج الدراسة: -2

 ميكن تلخيص أهم نتائج اليت مت التوصل إليها من خالل دراستنا هلذا املوضوع كما يلي :

االختالفات بني املمارسات احملاسبية بني الدول املختلفة،و هذا يعمل التوافق احملاسيب الدويل للحد الكبري من  -
ليمكن من توصيل املعلومات يف شكل مناسب ميكن فهمه و تفسريه دوليا و حىت تضمن قابلية املقارنة الدولية 

 للقوائم املالية .

جلة التثبيتات امللموسة و غري يتوافق النظام احملاسيب املايل إىل حد كبري مع املعايري احملاسبية الدولية يف معا -
 امللموسة 

و غري  قواعد املعايري احملاسبية الدولية أكثر تفصيال من قواعد النظام احملاسيب املايل يف معاجلة التثبيتات امللموسة -
 ةامللموس

ة الدولية فيما عدم مواكبة النظام احملاسيب املايل للتغريات الديناميكية اليت حتصل على مستوى املعايري احملاسبي -
 خيص التثبيتات 

 التوصيات :3-

 بناءا على نتائج املتوصل إليها و استنادا للمراجعة النظرية للدراسة قد متت التوصية مبا يلي :

 حتني النظام احملاسيب املايل مبا يتوافق معا التعديالت يف املعايري احملاسبية الدولية و اإلصدارات األخرية -

 ار االختالفات املوجودة بني النظام احملاسيب املايل و املعايري احملاسبية الدولية و حماولة إصالحها األخذ يعني االعتب-

 توضيح النقاط الغري مفهومة و الغري واضحة يف النظام احملاسيب املايل من اجل تطبيق األمثل  -
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 آفاق الدراسة :-4

عدة جوانب من خالل اعتباره أساسا إلعداد حبوث بعد دراسة موضوع البحث ، تظهر إمكانية املواصلة فيه من 
مستقبلية و التوسع حبيث تشمل قطاعات اقتصادية أخرى و بنود أخرى للقوائم املالية مثل : خمزوانت ، اخلزينة 

 .....اخل 

و اقرتاح أن يتم تناول موضوع الفوارق املتعلقة ابلتثبيتات امللموسة و غري امللموسة  بني النظام احملاسيب املايل و 
املعايري احملاسبية الدولية خاصة يف اجلانب التطبيقي الواقعي منها ، و ذلك لعدم توفر دراسات واقعية عنه يف واقع 

 الوحدات االقتصادية اجلزائرية. 
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