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 :يقذيح

رهؼتيحبؼجخانًإؼؽخااللزصبزٚخزٔضايًٓبفٙااللزصبز،نزمٛٛسْبنكمانؼًهٛبدانًبنٛخانزٙرمٕوثٓب

انًإؼؽخ،ْٔٙثصنكرمسويؼهٕيبديفٛسحنًزرص٘انمطاضادؼٕاءزاذمانًإؼؽخأٔذبضعٓب،نكٍانزؽٕضانص٘

ػطفزّانًإؼؽخااللزصبزٚخانغعائطٚخربضٚرٛبأزٖئنٗرؽٕٚطانًحبؼجخ،حٛشيطدثًطحهزٍٛ،يطحهخرؽجٛك

،ٔيطحهخرؽجٛكانًرؽػانًحبؼجٙانٕؼُٙاثزساًء1975حزَٗٓبٚخ(1957انفطَؽٙ)انُظبوانًحبؼجٙانؼبو

 .ٔلذلطٚتحز01/01/1976ٗيٍ

(االشزطاكٙ)َزٛغخاالَزمبلأٔانزحٕليٍااللزصبزانًٕعّ-زاذهٛب–نكٍانزغٛٛطادانزٙػطفٓبااللزصبزانٕؼُٙ

-يٍذاللٔظغيؼبٚٛطزٔنٛخنهًحبؼجخ–ئنٗالزصبزانؽٕق،ٔذبضعٛبانزغٛٛطادانزٙػطفزٓبانًحبؼجخزٔنٛب

 .(انساذهٛخٔانربضعٛخ)الٚزًبشٗيغْصِانزحٕالد1975عؼهزبانًرؽػانًحبؼجٙانٕؼُٙ

فٙظماالرغبِانًزُبيٙنؼٕنًخيؼبٚٛطانًحبؼجخانسٔنٛخ،رزفبػمانجٛئخانًحبؼجٛخانغعائطٚخيغانجٛئخٔ

انًحبؼجٛخانسٔنٛخنًٕاكجخانًؽزغسادانحبزصخ،يٍذاللئعطاءئصالحبدعصضٚخػهٗانُظبوانًحبؼجٙانًؼزًس

،ثغؼهَّظبيبيطَبٚؽزغٛتنهزحٕالدااللزصبزٚخانطاُْخٔانزغٛطادانحبزصخٔٚؼًمػهٗرحمٛك1975يُص

انزٕافكثٍٛانًًبضؼبدانًحبؼجٛخفٙانغعائطٔيزؽهجبدانًؼبٚٛطانًحبؼجٛخانسٔنٛخػجطركٛٛفانُظبوانًحبؼجٙ

.يغأؼػٔلٕاػسيؼبٚٛطانًحبؼجخانسٔنٛخ

انُظبوػهْٗصااألؼبغكههذعٕٓزاإلصالػيٍلجمانؽهؽبدانغعائطٚخثزجَُٙظبويحبؼجٙعسٚسْٕ

25/11/2007انصبزضف07/11ٙٔنزحمٛكْصالبيذانؽهؽبدانغعائطٚخثاصساضانمبٌَٕضلىانًحبؼجٙانًبنٙ

كًبرؼعظْصاانمبٌَٕ,2010ٔانص٘ؼٛسذمحٛعانزُفٛصاثزساءيٍؼُخ(SCF)انًزعًٍَظبوانًحبؼجخانًبنٛخ

ٔلبيذ,ٚزعًٍرؽجٛكأحكبوانمبٌَٕانؽبثك2008يب26ٕٚيإضخف156ٙ-08ثاصساضانًطؼٕوانزُفٛص٘ضلى

ٚحسزلٕاػسانزمٛٛىانًحبؼجٙٔيحزٕٖانكشٕفانًبنٛخ2008ٕٚن26ٕٛٔظاضحانًبنٛخثاصساضلطاضيإضخفٙ

نهغطٚسح19فٙانؼسزضلى25/03/2009ٔػطظٓبٔكصايسَٔخانحؽبثبدٔلٕاػسؼٛطْبانصبزضفٙ

.نًؼبنغخانًحبؼجٛخٔفمبنُظبوانًحبؼجخانًبنٛخٔٚؼزجطْصااإلؼبضانمبََٕٙل.نطؼًٛخ

انًٛعاَٛخ،حؽبة:ْٙانًإؼؽبديؽبنجخثزمسٚىذًؽخكشٕفيبنٛخئٌٔثسذٕلْصاانُظبوحٛعانزؽجٛكف

انُزبئظ،عسٔلرسفمبدانرعُٚخ،عسٔلرغٛطاأليٕالانربصخٔيهحكانكشٕفانًبنٛخ،رًبشٛبيغيزؽهجبد

 .انًؼبٚٛطانًحبؼجٛخانسٔنٛخ

.انًبنٙانًحبؼجٙانُظبوانزٙالطْبانمٕائىْصِيرزهفػهٗانزؼطفَحبٔلغانجحشاْصٔفٙ
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 :ٔيٍثٍٛاألثحبسانزٙاْزًذثٓصاانًٕظٕع

 يجثش :األستار و يهٍانح تخًٍس  انجايعً يحاضش،انًشكز ينىس،أستار أوسشٌش انذكتىس:يذاخهح قاو تها 

 انًانً انًحاسثً  اننظاو: األول انذونً فً انًهتقى يهٍانح تخًٍس انجايعً يساعذ،انًشكز يحًذ،أستار

  2010 جانفً 18-17وأفاق ٌىيً  انذونٍح تجاسب،تطثٍقاخ انًحاسثح يعاٌٍش ظم انجذٌذ فً

  انطانة تىدتح إعذاديزكشج يكًهح ضًن يتطهثاخ نٍم شهادج ياجستٍش ين انًذسسح انعهٍا نهتجاسج ين 

 .2009خانذ سنح 

يساذهخثسضاؼخكبيمػُبصطانمٕائىانًبنٛخفبلرمىنىفٙانسضاؼبدانؽبثمخانًصكٕضحأػالِأَٓبانًالحظغٛطأٌ

يٍثشٙءثسضاؼخانًٛعاَٛخانؽبنتاألذطثًُٛباكزفٗفمػزضاؼخحبنخعسٔلحؽبثبدانُزبئظرىانزؽطقفٛٓبانٗ

.انزفصٛم

 :ثبنُظطانٗيبْٕيصكٕضفٙانفمطرٍٛانؽبثمزًٍٛٚكُُبانرطٔطثاشكبنٛخضئٛؽٛخ

؟ي اننظاو انًحاسثً انًالإنىثش االنتقال إ يكىناخ انقىائى انًانٍح يا هً انتغٍشاخ انتً طشأخ عهى

:انزبنٛخرسٔضحٕلانُمبغفطػٛخأؼئهخِػٍرزفطعٔثبنزبنٙ

 ؟أيبْٙرغطثخانغعائطفٙانزًُٛػانًحبؼجٙ؟يبْٙيطاحمانزًُٛػانًحبؼجٙفٙانغعائط .1

 .يبَْٙمبئصانًرؽػانًحبؼجٙانٕؼُٙ؟ْٔمعبءانُظبوانًحبؼجٙانًبنٙثحهٕلنٓب .2

 يبانص٘عبءثّانُظبوانًحبؼجٙانًبنٙيمبضَخثبنًرؽػانًحبؼجٙانٕؼُٙفًٛبٚرصانمٕائىانًبنٛخ؟ .3

.انمٕائىانزٙرعىؼٛطانمٕائىانًبنٛخ؟ٔيبْْٙصِيؼبٚٛطانًحبؼجٛخانسٔنٛخاليبْٙ .4

:ٔكًحبٔنخأٔنٛخؼُعغثؼطانفطظٛبدنهزؽبؤالدانًؽطٔحخ

.انزًُٛػانًحبؼجٙفٙانغعائطيطثؼسحيطاحمأ٘أٌانغعائطنٓبذجطحفْٙصاانًغبل:انفطظٛخاألٔنٗ

انُظبوانًحبؼجٙيأذٕشيٍفهؽفخانًؼبٚٛطانسٔنٛخْٔٙيرزهفخػٍيبكبَذػهّٛفٙانًرؽػ:انفطظٛخانضبَٛخ

.انًحبؼجٙانٕؼُٙ

.انُظبوانًحبؼجٙانًبنٙعبءنٛغؽٙانؼغعفٙاإلؼبضانًفبًْٛٙنهًرؽػانًحبؼجٙانٕؼُٙ:انفطظٛخانضبنضخ





:ركًٍأًْٛخْصاانجحشفًٛبٚهٙ

.رؽهٛػانعٕءػهٗانًرؽػانًحبؼجٙانٕؼُٙٔثٛبٌػغعِػٍيؽبٚطحانٕالغ -
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ػطضانمٕائىانًبنٛخنهًإؼؽبدااللزصبزٚخفٙظمانُظبوانًحبؼجٙانًبنٙيغانؼهىاٌرؽجٛكْصا -

انُظبوثسأْصاانؼبوفمػٔانًؼهٕيبدانزؽجٛمٛخػُّشحٛحخ،ٔكٌْٕصاانجحشٚزؼطضانٗربضٚدانزًُٛػ

 .انًحبؼجٙانغعائط٘

نهجٛبَبدانًبنٛخزٔضيٓىفٙاألؼٕاقانًبنٛخنصاٚغتػهُٛباٌَمٕوثؼطظٓبثشفبفٛخالٌا٘يغبنؽخ -

 .رإز٘انٗظػعػخانؽٕقانًبنٙ

:لًُبثبذزٛبضانًٕظٕعألؼجبةػسحَصكطيُٓب

 انًٕظٕععسٚسنىٚزىزضاؼزّيٍلجمثٓصاانزفصٛم. 

 رؽجٛكانًؼهٕيبدانُظطٚخانربصخثبنًٕظٕعػهٗانٕالغ. 

 ٙرجٍٛٛانؼٕائكانزٙرٕاعّانًإؼؽبداصطاالَزمبلانًجبشطانٗانُظبوانًحبؼجٙانًبن. 

ؼٛزىاالػزًبزفْٙصاانجحشػهٗيُٓغٍٛاصٍُٛأٔنًٓبانًُٓظانزبضٚرٙيٍاعمػطضربضٚدانغعائطيغ

 انزًُٛػانًحبؼجٙ

حزٗانٕصٕلئنٗانُظبوانًحبؼجٙانًبنٙ،ٔكصنكانًُٓظانٕصفٙانزحهٛهٙيٍذاللزضاؼخأْىَمبئص

.انًرؽػانٕؼُٙ



رىرمؽٛىانجحشانٗصالصخفصٕلاْزىاالٔليُٓبثسضاؼخربضٚدانزًُٛػانًحبؼجٙفٙانغعائطحزٗانٕصٕلانٗ

انُظبوانًحبؼجٙانًبنٙكًبنىًٚٓمزضاؼخَمبئصانًرؽػانًحبؼجٙانٕؼُٙايبانفصمانضبَٙفمساْزىثسضاؼخ

انمٕائىانًبنٛخفٙظمانُظبوانًحبؼجٙانًبنٙنٛأرٙانفصمانضبنشػجبضحػٍزضاؼخيٛساَٛخنًبعبءثّانفصهٍٛ

.انؽبثمٍٛ
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:لٌألامز خصل احىميطل ملداشبيلفيل لجز ئز:لل الفصل ألاول

 :ثمهيد

لالنخهاص الػالمي واهكخاخها غلى الػالم الخاعجي مً زالُ اهًمامها اإلاغجهب للمىظمت  مً أظل مىايبت الجؼاةغ 

ًي)الػاإلاُت للخجاعة،ويظا امالءاث البىَ الضولي خاولذ ومىظ جسليها غلى الانخهاص اإلاىظه  وجبىيها النخهاص الؿىم  (الاقترا

الهُام بانالخاث انخهاصًت، والتي مؿذ غضة ظىاهب، مً بُنها ئنالح الىظام اإلاداؾبي وطلَ بالخسلي غً  (الغأؾمالي)

ًان مػمىال به مىظ ؾىت  ب والظي أنبذ ٌػاوي مً ههاةو غضًضة 1975اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني والظي   والى ونذ نٍغ

جمـ ًل ظىاهبه ابخضاء مً اإلاباصب الػامت التي ًهىم غليها ئلى الهىاةم اإلاالُت اإلاهضمت والهضف منها ، مغوعا بهىاغض 

ًاث ألاظىبُت لىظىص مكاًل في الدؿُحر وغضم  الخهُُم وجهيُل الخؿاباث،وهظا ما أصي ئلى غضم اغخماصه مً َغف الكغ

جُابو نىاةمه اإلاالُت مؼ مػاًحر اإلاداؾبت الضولُت، لظا أنبذ مً الًغوعي الخعجُل بخؿُحر اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني 

لجػله مخالةما مؼ اخخُاظاث مؿخػملي اإلاػلىمت اإلاداؾبُت غلى اإلاؿخىٍحن الىَني والضولي، وهظا مً زالُ الىظام 

غ اإلاالُت الضولُت  . IAS/IFRSاإلاداؾبي اإلاالي الجضًض اإلاخىاقو مؼ مػاًحر اإلاداؾبت والخهاٍع

ل

. أي أن الجؼاةغ لها ججغبت في مجاُ الخىمُِ اإلاداؾبي وهظا ما ؾيخُغم ئلُه في قهلىا هظا

ًاآلحي :  ونض آزغها جهؿُمه ئلى زالزت أظؼاء 

.لماَيةل ملداشملةلألامز خصل احىميطل ملداشبيلفيل لجز ئزل: ململدحل ألاول

. هلائصل ملخططل ملداشبيل اوطنيل: ململدحل اثاوي

لعلىلمصارل احىميطل ملداشبيلفيل لجز ئز: ململدحل اثااح ل. احو فمل ملداشبيل ادألاليلألاأثٍز

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ماَيةل ملداشملةلألامز خصل احىميطل ملداشبيلفيل لجز ئزلل:ل ململدحل ألاول

 أو ئصعاط مهُلخاث ظضًضة مالةمت في هظا الػلم مً الػملُاث ،حػض غملُت جدضًض اإلاهُلخاث اإلاؿخسضمت في غلم ما   

ألاؾاؾُت التي حؿهل آلُت جباصُ ألاقٍاع وجُىٍغ اإلاػغقت وجهلل في هكـ الىنذ ئمٍاهُت وكىء ظضُ غلمي غهُم هاش ئ غً 

. ؾىء الكهم وغضم وظىص ناغضة غلمُت مخكو غليها

. وختى هخجىب ًل هظا قاهىا ؾىضعؽ أوال مسخلل الخػاٍعل اإلاداؾبُت للىنىُ ئلى حػٍغل قامل وؿدىض غلُه في صعاؾدىا

:لل ملداشملةلألادألارَاملهوم: ملطللل ألاول

:لجعزيفل ملداشملةل ملااية:لأألاال

ً قكلىا في ويؼ حػٍغل مىخض للمداؾبت،   . في هكـ اإلاكهىمهظه الخػاٍعل جهب ًلها    يمسخلل الػلىم قان اإلاىظٍغ

ٌُت للمداؾبت  كاجىا أوال بخػٍغل الباخشحن واإلاىظماث اإلاهىُت للمداؾبت ، قهض غغقتها الجمػُت ألامٍغ  Americanهبضأ حػٍغ

Accounting Association (AAA) غملُت جدضًض ونُاؽ وجىنُل مػلىماث انخهاصًت ًمًٌ اؾخسضامها في : "غلى أنها

 1".غملُت الخهُُم واجساط الهغاعاث بىاؾُت مً ٌؿخسضمىن هظه اإلاػلىماث

اي اهه  وػُبه غلى هظا الخػٍغل هى أهه ًدهغ صوع اإلاداؾبت في ئغُاء مػلىماث جسو اإلاإؾؿت قهِ أنما ًمًٌ 

 مػؼولت غً الػالم الخاعجي، ولِؿذ لها غملُاث مداؾبُت مالُت وؾحر مالُت، يما أهه ال ًًم مسخلل الػملُاث ٌػخبرها

مجمىغت مً هظم اإلاػلىماث الظاجُت : "أنها في خحن أن الخػٍغل الشاوي غغقها . (اإلاؿاهمحن)التي ًهىم بها أصخاب اإلاإؾؿت 

و    قهظا الخػٍغل ٌػخبر اإلاداؾبت هظم مػلىماث جخضازل قيها البُاهاث الضازلُت ، 2 "هضقها نُاؽ نُمت هخاةج وخضة مػُىت

 الاهخمام والظًً جغجبِ نغاعاتهم والخاعظُت للخهىُ غلى مػلىماث زانت باإلاإؾؿت بػض مػالجتها إلًهالها لألَغاف ط

. ووكاَاتهم بها

ػغقها الضيخىع     أنها مجمىغت مً الكغوى اإلاىُهُت واإلاباصب الػلمُت اإلاخػاعف غليها والتي جدٌم حسجُل ":  "خلمي همغ"َو

 اإلاخػلهت بىخضة مداؾبُت في مجمىغت مً الضقاجغ والسجالث نهض جدضًض ،وجبىٍب وجدلُل الػملُاث طاث الهُم اإلاالُت

 3".هدُجت خغيت ألامىاُ في اإلاكغوع مً عبذ أو زؿاعة

                                                
1

.  11 ص2000مبادئ احملاس بة املامية،ادلار اجلامؼية،مرص،هور،ب محد محمد : 
2
: J.Richard et C.Collectte, systeme comptable français et normes IFRS, Dunod Z 

eme 
edition, paris, 2005, P:03 

3
 .19، ص1983فكري غبد امحليد غضاموي، ب ساس ياث احملاس بة املامية، دار امرشوق، جدت، : 
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       هضافألاهظا الخػٍغل عيؼ غلى الجاهب الخهني وآلالُت التي جهىم غليها  الػملُت اإلاداؾبُت قهِ، صون الخُغم ئلى ئن 

              والاغخماص غليها يىظام مػلىماحي مخٍامل للمؿاغضة في جدهُو أهضاف اإلاإؾؿت، أو الؿاًت مً مماعؾت اإلاداؾبت 

ًان و ً مؿخهبلُحنوااإلاخػاملحن مػها ؾىاء  ً أو مؿدشمٍغ .  خٍىمت أو مؿدشمٍغ

غلم انُالحي : "  في ألازحر هىعص الخػٍغل الهاصع غً لجىت اإلاػاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ئط أقاعث ئلى أن اإلاداؾبت هي    

 1". ؾغيه نُاؽ الىيؼ اإلاالي وهخاةج الػملُاث لليكاٍ الانخهاصي

 الػملُت اإلاداؾبُت جهىم غلى مغخلخحن أؾاؾِخحن جخمشل ألاولى في    مما ؾبو هجض أن أؾلب الخػاٍعل اجكهذ غلى أن

مغخلت الهُاؽ اإلاداؾبي مً زالُ الخجمُؼ والخبىٍب والدسجُل والخدلُل إلاسخلل اليكاَاث التي جهىم بها اإلاإؾؿت 

جخمشل في وظُكت الاجهاُ بخهضًم مجمىغت مً اإلاػلىماث الخانت بيكاٍ فزالُ قترة مػُىت، أما اإلاغخلت الشاهُت 

. اإلاإؾؿت زالُ قترة ػمىُت لجمُؼ ألاَغاف التي لها مهالح مخػلهت باإلاإؾؿت

كا قامال للمداؾبت ًمٌىىا الهىُ أن    في ألازحر  اإلاداؾبت هي آلُت أو هظام مػلىماحي جخكاغل مً زالله "وػُي حػٍغ

. "اإلاإؾؿت مؼ مدُُها الخاعجي

:لدألارل ملداشملةل ملااية:لثاهيا

و ،لضقاجغامً أظل ئًًاح صوع اإلاداؾبت اإلاالُت هكغم أوال بحن اإلاداؾبت وئمؿاى      ًمًٌ لىا أن هكغم بُنهما غً ٍَغ

الخكغنت بحن الىظاةل التي ًهىم بها ًل مً اإلاداؾب وماؾَ الضقاجغ، قاإلاػغوف أن غملُاث أي مكغوع جىدهغ في جباصُ 

ػبر غنها في قٍل ههىص، وئمؿاى الضقاجغ هى الدسجُل اإلاىخظم لهظه  نُم في قٍل ههضي أو في قٍل ؾلؼ وزضماث جهاؽ َو

الػملُاث بكٍل ٌؿاغض غلى جىيُذ الػالنت اإلاالُت بحن اإلاكغوع والؿحر وألازغ الجماعي لهظه الػملُاث في مجمىغها غلى 

 أو  ومىه هجض أن صوع اإلاداؾب أقمل مً وظُكت ماؾَ الضقاجغ، قاإلاداؾب2. هدُجت ألاغماُ واإلاغيؼ اإلاالي للمكغوع

. اإلاداؾبت بكٍل غام تهخم باألمىع الخالُت

 جدضًض غضص وقٍل السجالث والضقاجغ الىاظب ئمؿايها وجهمُم الىظام اإلاداؾبي ;

  جدضًض ممخلٍاث والتزاماث اإلاإؾؿت مؼ الخؿحراث التي جدضر قيها ويظا هدُجت وكاٍ اإلاإؾؿت زالُ قترة ػمىُت

 ;مػُىت

 ئغضاص الخؿاباث الخخامُت لخدضًض ألاعباح والخؿاةغ وجهىٍغ ناةمت للمغيؼ اإلاالي للمإؾؿت; 

                                                
1

ىل املؼارص ل، املدخ كامل غبد امؼزيز امنليب  35، ص2004، ن، ال رد وائل نونرشرال وىل، دا ت، امعبع ػمل احملاس بةا 
2

 .09، ص1982 محمد ب محد خويل وب خرون، ملدمة يف ػمل احملاس بة، دار اههنضة امؼربية، بريوث، 



 ل احىميطل ملداشبيلفيل لجز ئزلألامز خله                                                                                            الفصل ألاول

 

~ 5 ~ 
 

  في الخػغف غلى هدُجت ألاغماُ واإلاغيؼ اإلاالي، مما ٌؿاغض غلى عؾم  (اإلاؿاهمحن)مً يهمه ألامغ و مؿاغضة ؤلاصاعة

 ;الؿُاؾاث واجساط الهغاعاث الؿلُمت، يهغاعاث الاؾدشماع ومىذ الهغوى

  بي بالخيؿُو مؼ جىقحر اإلاػلىماث اإلاداؾبُت اإلاالُت لألَغاف الخاعظُت زانت الضولت يخدضًض الىغاء الًٍغ

ؼ الجباتي لخجىب الجزاغاث الٌبحرة والخؿاؾت . الدكَغ

 : ملداشملةل ادألااية:لثااثال

ًاث الػابغة للهاعاث اإلاخػضصة الجيؿُاث و جٍازغها و اهدكاعها غبر أهداء الػالم، ػاص مً حجم         ئن ظهىع الكغ

، قظهغ غلى ئزغها مهُلخاث ظضًضة اؾخجابت ئلى هظه اإلاغخلت مً غمغ الخجاعة الضولُت  الاؾدشماعاث ألاظىبُت بحن الضُو

". اإلاداؾبت الضولُت"مً بُنها 

 ملهومل ملداشملةل ادألااية: 

       هىاى حػاٍعل غضًضة للمداؾبت الضولُت عاظؼ ئلى حػضص مجاالتها و غضم ججاوؿها، قمنهم مً ٌػغقها مً زالُ 

ًاث ألاظىبُت التي حػاوي منها، و منهم مً ٌػغقها مً زالُ  خي و منهم مً ٌػغقها مً زالُ مكاًل قغوع الكغ جُىعها الخاٍع

 ُ . الكغو ناث الخُبُهُت لها بحن الضو

 غغقها 
ً
غلى أنها أخض قغوع اإلاداؾبت التي تهخم باألؾالُب و اإلاكاًل اإلاداؾبُت للمػامالث  (WOWLES)" ًىالؼ"       قمشال

ًاث اإلاخػضصة الجيؿُاث، أما  قػغقها بأنها جمشل مجمىغت مً اإلاػاًحر اإلاداؾبُت اإلاىخضة  (JENNING)" ظىهِىـ"اإلاالُت للكغ

ا التي جدٌم اإلاماعؾاث الػملُت للمهىت؛ بِىما  ًُ قػغقها بأنها جلَ اإلاداؾبت التي تهخم  (Mueller)" مىلغ"و اإلاهبىلت صول

، و غغقها  و مهاعهت    بأنها مداؾبت الػملُاث الضولُت1997ؾىت  (Iqbal)" ئنباُ"بخضازل الػالناث اإلاداؾبُت بحن الضُو

 1.اإلاباصب اإلاداؾبُت بحن الضُو إلًجاص جىاقو في اإلاػاًحر اإلاداؾبُت الؾخػمالها غلى هُام غالمي واؾؼ

 للمداؾبت الضولُت غلى أنها مجمىغت اإلاػاًحر اإلاداؾبُت 
ً
       مً زالُ هظه الخػاٍعل ًمًٌ الخغوط بخػٍغل أيثر قمىال

ًاث اإلاخػضصة الجيؿُاث و الػابغة للهاعاث . اإلاهبىلت التي حؿخػمل غلى هُام صولي و ال ؾُما مً َغف الكغ

ػُيها الهبؿت غلى        و هظا ما ًدُذ اإلاجاُ واؾًػا للمداؾبت  ًاهذ مدلُت، َو غخباع أنها الُىم أنبدذ صولُت بػضما 

". غىإلات اإلاداؾبت"الػاإلاُت 

                                                
1

د . 20-15، ص ص 2005احملاس بة ادلومية و اهؼاكساهتا ػىل ادلول امؼربية، اًرتاك نوعباػة و امنرش و امتوزًع، :  محمد املربوك ب بو ًز
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       و ال ٌػني طلَ أن اإلاػاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ؾهلت الخُبُو أو أنها ال جىاظه مكاًل في اإلاُضان، ئهما هىاى غضة 

 1:مكاًل حػاوي منها هظيغ

 مكاًل مغجبُت بالخؿحر في نُمت الىهىص إلاسخلل الػمالث الضولُت; 

  ُ ػاث الهاهىهُت للًغاةب بحن الضو  ;مكاًل مغجبُت باالزخالف في الدكَغ

 مكاًل مغجبُت بأؾـ جهُُم اإلاإؾؿت و أنىلها و مىظىصاتها ; 

  ُ  ;مكاًل جخػلو بُغم و وؾاةل اإلاغاظػت بحن الضو

 غ و الهىاةم اإلاالُت و مػاًحر ئغضاصها  ;مكاًل جخػلو بمؿخىي ؤلاقهاح غً اإلاػلىماث التي جخًمنها الخهاٍع

 مكاًل جخػلو بازخالف في جهُُم الاخخُاَاث و اإلاسههاث في اإلاإؾؿت اإلاخػضصة الجيؿُاث; 

اث و ألاقٍاع اإلاخػلهت بخُبُو اإلاداؾبت غلى هُام غالمي  و لخظلُل هظه اإلاكاًل قهض بظلذ مجهىصاث يبحرة لخىخُض الىظٍغ

 2:و ظػلها مىخضة ئلى خض ما، و طلَ بؿغى جدهُو ألاهضاف الخالُت

 ئًجاص هىع مً الخىاقو بحن الضُو لدؿهُل غملُت اإلاهاعهت; 

 الىنىُ ئلى نىاغض مداؾبُت صولُت ًمًٌ الاؾخػاهت بها لخُىٍغ ألاهظمت اإلاداؾبُت اإلادلُت; 

 ًاث أيثر صولُت  ;الػمل غلى ظػل الهىاةم اإلاالُت للكغ

 :ثطورل ملداشملةلثاريخًيا:ل ملطللل اثاوي

ًاهذ في  ًان ولُض ظغوف انخهاصًت و ناهىهُت واظخماغُت، أو بمػنى آزغ         مما هى زابذ أن ظهىع اإلاداؾبت و جُىعها 

. جُىع مؿخمغ اؾخضغتها الخاظت في ظل هظه الظغوف

ت،          بخؿحر و جُىع الظغوف الانخهاصًت و الاظخماغُت جُىعث اإلاداؾبت و ظهغث قغوع أزغي لها، منها اإلاداؾبت ؤلاصاٍع

 3.الخ...اإلاداؾبت اإلاالُت، اإلاداؾبت الىَىُت، اإلاداؾبت الخدلُلُت

      

 

 

 

                                                
1

. 10، ص 2004احملاس بة ادلومية نورشاكث املتؼددت اجلنس ية، :  ب مني امس يد ب محد معفي
2

د .31احملاس بة ادلومية و اهؼاكساهتا ػىل ادلول امؼربية ،مرجع س بق ذكره، ص :  محمد املربوك ب بو ًز
3 

 .2009 ب وث 16، اترخي امتحميل   http://www.startimes2.com/f:aspx?t=9427189:  ، من موكع الاهرتهتامتعور امتارخيي نومحاس بة

http://www.startimes2.com/f:aspx?t=9427189
http://www.startimes2.com/f:aspx?t=9427189
http://www.startimes2.com/f:aspx?t=9427189
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 1:طيغ آلاحين  و أهم هظه الظغوف 

 ئن الخُىع الخانل في انخهاصًاث البلضان ًجػل اإلاداؾبت جىايب هظا الخُىع، قاالنخهاص : اظزألافلالاكحفادية 

  و مً زم قاإلاداؾبت جٍىن جابػت لظلَ الانخهاص ،اإلاػخمض غلى الؼعاغت ًسخلل غً الانخهاص اإلاػخمض غلى الهىاغت

 .أو طاى

 الشهاقت ث ئن الػاصاث و الخهالُض و الهُم مً قأنها أن : اظزألافل اثلافية 
ً
وػٌـ غلى اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت، قمشال

ألاوعوبُت جكغى غلى الضولت بأن جدبؼ مداؾبت ناعمت و عبما مػهضة للخُلىلت صون الخالغب باألمىاُ و التهغب مً 

هُت الكهحرة عبما ًٌكي اغخماص مداؾبت بؿُُت  .الًغاةب، بِىما الضُو ألاقٍغ

       و اإلاداؾبت ًىؾُلت لخكظ اإلاػلىماث نضًمت نضم ؤلاوؿان، خُض وظضث بػٌ السجالث واللىخاث ًغظؼ ػمنها ئلى 

، يما وظض نىاهحن لخمىعابي مىهىقت غلى بغط ( غام نبل اإلاُالص3000ػمً البابلُحن و آلاقىعٍحن أيثر مً )ما نبل اإلاُالص 

و و الغومان 2بابل يمػلىماث ناهىهُت زانت باإلاالُت والخجاعة حن الهضماء و ؤلاؾٍغ ، يما وظضث بػٌ الضالةل لضي اإلاهٍغ

. في قٍل سجالث و ههىف غلى ألاحجاع و ألالىاح

  :ل ملز خصل اتيلمزتلبهال ملداشملةل:أألاال

سُت التي مغث بها اإلاداؾبت ئلى زالر مغاخل أؾاؾُت هي ل 3 :بهىعة ئظمالُت ًمًٌ جهؿُم الخهبت الخاٍع

 لملل1494 ملزخلةل احمهيديةلمالكملصلعامل:  

هت الهُض اإلاكغص Double Entryحؿمى هظه الكترة بكترة ما نبل الهُض اإلاؼصوط     ًان الؿاةض اؾخسضام ٍَغ  Single خُض 

Entry يأؾاؽ إلمؿاى الضقاجغ ، وجمحزث هظه الكترة ببضاًت جُىع الٌخابت والخؿاب ، قكي الٌخابت هجض الخًاعة الُمىُت 

ت وألاقىعٍت  اغخمضث غلى زِ اإلاؿىض و الخًاعة الكغغىهُت غلى الخغوف الهحروؾلُكُت والخًاعاث البابلُت و الؿىمٍغ

اغخمضث غلى الٌخابت بالهىع ، وفي الخؿاب قهض اؾخسضم الُمىُىن الهضامى هظام ممحز للػض والخؿاب اغخمض غلى 

ىن هظام الػض بالػكغاث بضون اأونكاع وأما البابلُىن قهض َىعوا غلم الهىضؾت والخؿاب  الخغوف واؾخسضم اإلاهٍغ

ت ، والخًاعة ؤلاؾالمُت َىعث الػملُاث الخؿابُت  واؾخسضمىا عمؼا ٌػبر غً الهكغ وآزغ ٌػبر غً الػالمت الػكٍغ

ًاهذ في نىعة  وألاعنام الػغبُت ، يظلَ ظهغ الىهض ًىؾُلت للخضاُو و ؾاهم بكٍل أؾاس ي في جُىع اإلاداؾبت خُض 

ت ، وظهغث في الهحن أقٍاُ مػهضة مً أهظمت اإلاداؾبت  ًاقت اإلاػامالث الخجاٍع ًالظهب والكًت جهاؽ بها  مػاصن زمُىت 

                                                
1  

 .2009 ب وث 17، اترخي امتحميل  http://www.montdyatna.com/vb/t19255.htmlمن موكع الاهرتهت احملاس بة من منظور اترخيي، 
2

 .5، ص مرص،مؼيد ادلراساث املرصفية، 1مبادئ احملاس بة، امعبؼة :  هؼمي دمهش
3
  .2009 ب وث 23اترخي امتحميل  almohasb1.blogspot.com/.../1-historical-development-of-accounting.html , 7l12l2008 :من الاهرتهت  ػىل املوكع      

http://www.montdyatna.com/vb/t19255.html
http://www.montdyatna.com/vb/t19255.html
http://www.montdyatna.com/vb/t19255.html
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سها ئلى  سُت واإلاىاػهاث، و في بابل قهض قهضث أالف الهُؼ . م2000الخٍىمُت ٌػىص جاٍع م جًمىذ اإلاداؾبت الخاٍع

ًاهذ الغنابت غلى اإلاسؼون وعاء ئمؿاى السجالث، و في الُىهان  ت غلى اؾخسضام هظام ئمؿاى الضقاجغ و في مهغ  الكساٍع

اإلاهبىياث واإلاهغوقاث وعنُض آزغ الكترة ، وقُما ًخػلو بالخًاعة الغوماهُت  قملذ اإلاداؾبت جدبؼ عنُض أُو الكترة و

 قهىاى ما ٌكحر ئلى وظىص سجل ًىمي للمهبىياث واإلاهغوقاث وهىاى ايدكاف في مهغ غباعة غً سجل مٌخىب غلى 

سه ئلى أًام الاؾخػماع الغوماوي إلاهغ    .وعم البرصي ٌػىص جاٍع

ًاة  ل مهمت ظمؼ الؼ ًان الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ًًى     وؾاهمذ الخًاعة ؤلاؾالمُت في جُىٍغ اإلاداؾبت قهض 

ًان أبى بٌغ ًداؾب  أمغ بدسجُل ما ًخم جدهُله ونغقه مً ألامىاُ و ًان ًداؾبهم ٍو والهضناث إلاً هم أهال للشهت 

ًان غمغ بً الخُاب ٌؿخهضم غماله مغة ًل ؾىت للمداؾبت ،وجُىعث مهىت اإلاداؾبت بكٍل يبحر في  غماله بضنت و

ً ألامىي والػباس ي خُض ظهغث ما ٌػغف باإلايكىعاث اإلاالُت   .1الػهٍغ

 1775لإلىل1494 ملزخلةل الظيةلمًل: 

ايُاث الاًُالي بضاًت  هى 1494 غام ٌػخبر    ش مُالص اإلاداؾبت اإلاػانغة ، بكًل غالم الٍغ  Luca )"اووالباشيولي" جاٍع

Pacioli )   و 1494أُو مً نضم ونل جكهُلي لهاغضة الهُض اإلاؼصوط يأؾاؽ إلاؿَ الضقاجغ وطلَ في غام ٌػخبر الظي ، 

ت واإلاػغوف  ت قكي قغوؿا نضع ناهىن للخجاعة البًر بهاهىن "نض جمحزث هظه اإلاغخلت بهضوع نىاهحن جىظم ألاغماُ الخجاٍع

خُض َالب بمؿَ سجالث مداؾبُت هظامُه وئغضاص "  انلشافاررل" غلى ًض الهاهىوي الكغوس ي 1673غام " ؾاقاعي 

 أنضع ؾاقاعي يخاب باؾم الخاظغ الٍامل ، زم 1675محزاهُت غامت جٍىن بُاهاتها صخُدت وواضخت وقاملت ، وفي غام 

ت غام   .16812نضع ناهىن للخجاعة البدٍغ

 ليومىالَذ لألاختىل1776 ملزخلةل اذَمليةلمًل:

    ٌػخبر الػهغ الظهبي للمداؾبت هى غهغ الاعجهاء ئلى مؿخىي الػلىم الاظخماغُت اإلاػانغة و الاهخمام  بضوع اإلاداؾب 

 :و ما ؾاغض في طلَ  غضة غىامل مً أهمها 

و التي بضأث بىاصعها في الىهل الشاوي مً الهغن الشامً غكغ الاهخهاُ مً هظام ؤلاهخاط الػاةلي ئلى : الشىعة الهىاغُت- 

هظام ؤلاهخاط الٌبحر ، والخاظت ئلى ئغضاص خؿاباث صنُهت ومىزىم بها للمؿاهمحن وجهُُم أصاء الاصاعة وئزالء مؿإولُاتها 

ًان البض مً اغخماص جلَ الخؿاباث مً مداؾب ناهىوي مػخمض .  ججاه اإلاؿاهمحن ، و لخأيُض الشهت في طلَ 

                                                
  .2009 ب وث 23اترخي امتحميل  almohasb1.blogspot.com/.../1-historical-development-of-accounting.html , 7l12l2008 :من الاهرتهت  ػىل املوكع  1
 .هفس املرجع 2
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 ئنضاع الػضًض مً الضُو لهىاهحن يغاةب الضزل غلى ألاشخام الُبُػُحن نجغجب ع: نضوع نىاهحن يغاةب الضزل- 

بي ً ئلى جغؾُش اؾخػماُ اإلاداؾبت في مجاُ الخداؾب الًٍغ . واإلاػىىٍحن في نهاًت الهغن الخاؾؼ غكغ وبضاًت الهغن الػكٍغ

ًاث (UNE)مشل لجىت ألامم اإلاخدضة غبر الضُو  : ظهىع اإلاىظماث اإلاداؾبُت واإلاهىُت-  ، و لجىت الاؾدشماع الضولي للكغ

 .1981ؾىت  (OECD)اإلاخػضصة الجيؿُاث اإلاىبشهت غً مىظمت الخػاون الانخهاصي و الخىمُت 

 : احطورل احاريخيلالمداشملةل ادألااية:ثاهيال

سُت التي ظهغث قيها اإلاداؾبت الضولُت ئلى مغخلخحن مً الؼمً، نبل ؾىت   و بػض 1972       ًمًٌ جهؿُم الخهبت الخاٍع

 1972.1ؾىت 

 ًان الاهخمام مىهًبا غلى غهض اإلاإجمغاث و اإلالخهُاث الضولُت للخهاعب في وظهاث :1972للشىةكملص  نبل هظه الؿىت 

، و أهم هظه اإلاإجمغاث هجض  :الىظغ و ئػالت الازخالقاث في اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت بحن الضُو

  ٍي  ;م1949الظي غهض مإجمغه ألاُو ؾىت  (AIC)مإجمغاث اإلاداؾبت ألامٍغ

  مإجمغاث الاجداص ألاوعوبي للخبراء الانخهاصًحن و اإلاالُحن(UEC) ًان ؾىت   12يم   و الظي1951، أُو مإجمغ 

 ;ظمػُت مداؾبُت أوعوبُت

  مإجمغاث الاجداص ؤلانلُمي إلاداؾبي آؾُا و اإلادُِ الهاصي(CAPA) ًان ؾىت  ;1957، أُو مإجمغ له 

 و بكػل اإلاإجمغاث الضولُت الؿابهت أؾكغث غنها مغخلت ظضًضة مً الخُىع في اإلاداؾبت :1972 بحد ًءلمًلشىةل 

 ُ ،         الضولُت، و اهبشو غنها مُالص مىظمخحن مداؾبِخحن غاإلاُخحن حػمل غلى جهلُو الازخالقاث اإلاداؾبُت بحن الضو

 : اإلاإجمغ الضولي الػاقغ للمداؾبت، و همامً زالُمضًىت ؾُضوي بأؾترالُا بو طلَ 

  لجىت مػاًحر اإلاداؾبت الضولُتIASC م1973 ؾىت ; 

  لجىت الاجداص الضولي للمداؾبحنIFAC م1977 ؾىت ; 

، و لجىت الاؾدشماع الضولي (UNE) منها لجىت ألامم اإلاخدضة غبر الضُو صولُت، غضة مىظماث و لجان لخظهغ بػضها       

ًاث اإلاخػضصة الجيؿُاث اإلاىبشهت غً مىظمت الخػاون الانخهاصي و الخىمُت   و التي حػمل غلى 1981ؾىت  (OECD)للكغ

 .الخىاقو بحن اإلاػاًحر اإلاداؾبُت الضولُت

 

 

                                                
د1  .21س بق ذكره، ص مرجع احملاس بة ادلومية و اهؼاكساهتا ػىل ادلول امؼربية ،: محمد املربوك ب بو ًز
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ًاصًمُا    باإلياقت ئلى اإلاىظماث الؿابهت قهض أؾهمذ الػضًض مً اإلاػاهض والجمػُاث اإلاداؾبُت مهىُا وأ

 1 : اإلاداؾبُت وغلى وظه الخهىم الجمػُاث واإلاجالـ و اإلاػاهض آلاجُتوؤلاظغاءاثفي جُىٍغ اإلاكاهُم واإلاباصب 

ٌُت *   ;AAA ) )ظمػُت اإلاداؾبت ألامٍغ

;  SEC ))هُئت جضاُو ألاوعام اإلاالُت * 

;  APB ))مجلـ مباصب اإلاداؾبت* 

 ; FASB) )مجلـ مػاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت * 

 ; (NAA)الجمػُت الىَىُت للمداؾبحن * 

;  CASB ))مجلـ مػاًحر مداؾبت الخٍالُل * 

  ;CICA ))اإلاػهض الٌىضي للمداؾبحن اإلاػخمضًً * 

 ; IFAC) )الاجداص الضولي للمداؾبحن* 

  .IASC))لجىت مػاًحر اإلاداؾبت الضولُت*

، خُض  (م1929)     الجضًغ باإلاالخظت أن ؾبب الخُىع الخانل في اإلاداؾبت الضولُت هى مكٍلت أػمت الٌؿاص الػالمي 

ٌُت زم بػض  ايدككذ آهظاى غملُاث ؾل و جالغباث في ؤلاقهاح اإلاداؾبي مما هخج غىه انهُاع في ألاؾىام اإلاالُت ألامٍغ

. طلَ في أؾىام أهداء الػالم، و هظا ما أصي ئلى الخكٌحر في الخىخُض اإلاداؾبي

 قكي ؾىت 
ً
غلى جُبُو مػاًحر اإلاداؾبت  (IOSCO) واقهذ اإلاىظمت الضولُت لهُئاث ألاوعام اإلاالُت للخباصُ 1995       قػال

الضولُت في ظمُؼ ألاؾىام اإلاالُت الػاإلاُت، يما ػاص نبىُ اإلاػاًحر الضولُت يأؾاؽ لإلقهاح اإلاداؾبي مً زالُ نضوع 

ًاث ألاوعوبُت الٌبري غلى ئغضاص نىاةمها اإلاالُت وقو والظي ث 2002ناهىن الاجداص ألاوعوبي ؾىت  لؼم بمىظبه ًل الكغ

ًاث اإلاخىؾُت في الٌشحر مً 2005اإلاػاًحر الضولُت و ؤلاقهاح اإلاالي و طلَ ابخضاًء مً ؾىت  ، لُخم حػمُم جُبُهه غلى الكغ

 و   2007 هىقمبر  25 اإلاإعر في 07/11ناهىن عنم م بكًل 2010صُو الػالم مً بُنها الجؼاةغ الظي ؾدبضأ الػمل به ؾىت 

 .2  2008 ظىان 26الهغاع اإلاإعر في 

 

 

                                                
 .مرجع س بق ذكره .almohasb1.blogspot.com/.../1-historical-development-of-accounting.html , 7l12l2008من الاهرتهت،    1
2

 حيدد كواػد امتليمي و احملاس بة و حمتوى امكضوف املامية و غرضيا و 2008 جوان 26 ًتضمن امنظام احملاس يب املايل ، و املرار املؤرخ يف 2007 هومفرب 25 املؤرخ يف 07/11كاهون رمق   

 .كذا مدوهة احلساابث و كواػد سريىا 
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.لدر شةلمز خصل احىميطل ملداشبيلفيل لجز ئز: ملطللل اثااحل

ئن اإلاخدبؼ اإلاسخو إلاؿاع الخىمُِ اإلاداؾبي في الجؼاةغ ًجضه مؿخمضا ئلى خض يبحر مً الشهاقت والخهالُض الكغوؿُت، الظي   

ًاهذ في أؾلب  غاف أزغي ؾحر خٍىمُت ختى وئن  ًخمحز باقغاف الهُئاث الخٍىمُت غلى غملُت الخىمُِ مؼ مكاعيت أَل

ت الجباةُت، عؾم أن الظغوف  ألاخُان زاهىٍت، مؼ الػلم أهه ًخمحز أًًا بسضمت الخىظهاث الانخهاصًت الٍلُت وؤلاصاٍع

. (الكغايت مؼ الاجداص ألاوعوبي واإلاكاوياث مؼ اإلاىظمت الػاإلاُت للخجاعة)الانخهاصًت الغاهىت والاعجباَاث الجضًضة للجؼاةغ 

. اؾدُػاب أيبر للمباصب واإلاػاًحر اإلاداؾبُت الضولُتو ؾحرث مً اججاه اإلاؿاع هدى الخكخذ أيثر 

:لأألاالل ملزخلةل ألالى

، أًً 1969حػىص البىاصع ألاولى إلاداولت الخىمُِ اإلاداؾبي في الجؼاةغ ئلى نهاًت الؿخِىاث وبالًبِ في قهغ صٌؿمبر ؾىت    

ًلكذ الؿلُاث الؿُاؾُت آهظاى وػاعة اإلاالُت بالهُام باخالُ اإلاسُِ اإلاداؾبي الػام الكغوس ي الظي وعزخه الجؼاةغ غً 

بخهضًم  (1970 ظىان 30أي ) وػاعة اإلاالُت في آزغ جلَ الكترة نامذ أقهغ، خُض 6الاؾخػماع الكغوس ي في أظل أنهاه 

 19.1 الكهغة 1970 خؿب ما وعص في ناهىن اإلاالُت لؿىت غملُاتهاخهُلت 

لذ له مهمخان أؾاؾِخان ة، ئوكاء اإلاجلـ ألاغلى للمداؾب1971ولًٌ لػضم يكاًت اإلاضة قهض جم في نهاًت ؾىت   الظي أًو

ني ًدل مدل اإلاسُِ الؿابو يوهما جىظُم مهىت اإلاداؾب والخبحر اإلاداؾب  في الجؼاةغ ويظا ئًجاص مسُِ مداؾبي َو

 .1957لؿىت 

 و    نامذ لجىت الخىمُِ الخابػت للمجلـ ألاغلى للمداؾبت بخهضًم اإلاكغوع ئلى اإلاجلـ لُكدهه، 1973في قهغ هىقمبر   

ش 35/75 طلَ نضوع ألامغ جلي ت جُبُو اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني بضاًت مً 29/04/1975 الهاصع بخاٍع  والهاض ي باظباٍع

ًاث الانخهاصًت1976ؾىت  ًاث التي  اإلاسخلُت لٍل مً الهُئاث الػمىمُت طاث الُابؼ الخجاعي والهىاعي والكغ ل الكغ  ًو

بي خهُهي، زم جاله نضوع مغؾىم وػاعي  وطلَ في  اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني  واإلاخػلو بٌُكُت جُبُو جسًؼ لىظام يٍغ

:  هلخهها قُما ًلي زالُ مضة جُبُههغضة ئياقاث  غغف اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَنينضو ، 23/06/1975

 الخام باإلاػالجت اإلاداؾبُت للػملُاث اإلاخػلهت باؾخهاللُت 1989 ماي 24 الهاصع في CE/DC/F/185/047/89الهغاع عنم 

. اإلاإؾؿاث

نو الػماُ في أعباح لح اإلاخػلو باإلاػالجت اإلاداؾبُت 1990ماعؽ11 الهاصع في CE/ DC/F/046/90635الهغاع عنم 

. اإلاإؾؿت

                                                
1 D.Saci, comptabilité d'entreprise et système économique,OPU,Alger,1991,p :230 
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ًاث عأؽ اإلااُ 1995أيخىبغ 2 الهاصعة في 95/001الخػلُمت عنم   Fonds de والخانت باإلاػالجت اإلاداؾبُت القترا

Participation نُم مىهىلت "41، خُض اؾخدضزذ الخؿاب عنم" "valeurs mobiliers" نُم  "51 الخؿاب عنم يظا، و

". valeurs mobiliers détenues" "مىهىلت مدخجؼة

ش 518الخػلُمت عنم  ت الػامت للمداؾبت الخابػت لىػاعة اإلاالُت، والتي جسو يُكُت 1997أقٍغل21 بخاٍع  مً َغف اإلاضًٍغ

ئغاصة ئصماط قغم ئغاصة الخهُُم وأقٍاله ونض جم ئوكاء زمؿت مسُُاث مداؾبُت نُاغُت، ألاُو زام بالؼعاغت 

، والغابؼ زام 1988، الشالض زام بهُاع البىاء وألاقؿاُ الػمىمُت 1987، والشاوي زام بهُاع الخأمُىاث 1987

. 1992زام بهُاع البىىى (الخامـ)، وألازحر 1989بهُاع الؿُاخت

:ل ملزخلةل اثاهية:لثاهيا

إلاسُِ اإلاداؾبي الىَني والتي مىلذ مً َغف البىَ ُ بضأث غملُت ؤلانالخاث 2001بضاًت مً الشالسي الشاوي لؿىت    

لذ  لػضًض مً الخبراء الكغوؿُحن وبالخػاون مؼ اإلاجلـ الىَني للمداؾبت وجدذ ئقغاف وػاعة ُالضولي، هظه الػملُت أًو

 ئلى هظام مداؾبي ظضًض للمإؾؿاث 75-35اإلاالُت، بدُض ويػذ غلى غاجههم مؿإولُت جُىٍغ اإلاسُِ اإلاداؾبي وسخت 

 . 1 الجضصنالانخهاصَين ي واإلاخػاملةًخىاقو مؼ اإلاػُُاث الانخهاصًت الجضًض

: وفي الىانؼ لهض مغث هظه الػملُت بشالزت مغاخل هي

 حصخُو مجاُ جُبُو اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني مؼ ئظغاء مهاعهت بِىه وبحن اإلاػاًحر اإلاداؾبُت : اإلاغخلت ألاولى

. الضولُت

 جُىٍغ مكغوع مسُِ مداؾبي ظضًض للمإؾؿاث: اإلاغخلت الشاهُت; 

 نُاؾت أو ويؼ هظام مداؾبي ظضًض ؾمي بالىظام اإلاداؾبي اإلاالي : اإلاغخلت الشالشت. 

في ئَاع الاؾخههاء الظي نامذ به اللجىت في اإلاغخلت ألاولى لخهُُم اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني زم ويؼ زالر زُاعاث   

 2جُىٍغ ممٌىت

-  ؤلابهاء غلى جغيُبت اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني وجدضًض ؤلانالخاث جماقُا مؼ حؿحراث اإلادُِ الهاهىوي: لليارل ألاول

 1988الانخهاصي في الجؼاةغ والظي بهي زابخا مىظ أن نضع ناهىن لخىظُه الاؾدشماعاث الىَىُت الانخهاصًت في 

                                                
1

ة بوداود، ج  .14-13: ، ص ص2008، اجلزائر، 1 صؼيب ص نوف، حماس بة املؤسسة ظبلا نومؼاًري احملاسبية ادلومية، امرشكة اجلزائًر
2

 14 ص مرجع س بق ذكره،صؼيب ص نوف، حماس بة املؤسسة ظبلا نومؼاًري احملاسبية ادلومية، 
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 في أيخىبغ 42 عنم ي مً َغف الؿلُاث الػمىمُت مً نبل مغؾىم وػاع1999هظا الخُاع اجسظ خؿب نغاع نضع في ؾىت 

 واإلاخمشل في جٌُُل اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني مؼ وكاَاث اإلاإؾؿت الهابًت والخؿاباث اإلاىخضة للمجمىغت، 1999

ًاهذ الىدُجت ظهىع حؿمُاث ومهُلخاث ظضًضة والتي ال جخماش ى وؤلاَاع الخهىعي اإلاداؾبي اإلاػمىُ به أما باليؿبت . و

ب  للمهىُحن والخبراء اإلاداؾبُحن زانت، قهض وظضوا نػىبت في الخٌُل مؼ هظا ؤلاَاع الخهىعي اإلاداؾبي اإلاسخلل والؿٍغ

. غً اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني

خمشل في يمان غضص مً اإلاػالجاث مؼ الخلىُ الخهىُت اإلاُىعة مً َغف مجلـ اإلاػاًحر اإلاداؾبُت : لليارل اثاوي  ٍو

، ومؼ مغوع الىنذ ؾِخٍىن هظامحن مداؾبحن مسخلكحن ٌػُُان هظاما مسخلُا ومػهض، وبالخالي ًمًٌ له أن IASBالضولُت 

. ًٍىن مهضعا للخىانٌ والازخالف

 باليؿبت لهظا الخُاع قهى ًخًمً ئهجاػ وسخت ظضًضة للمسُِ اإلاداؾبي الىَني مؼ غهغهت قٍله وويؼ : لليارل اثااح

 . الاغخباع اإلاػاًحر اإلاداؾبُت الضولُتجماقُا مؼ اإلاباصب والهىاغض  وئَاعه الخهىعي اإلاداؾبي

حن ئلى الخبراء الكغوؿُحن خىُ مكغوع الىظام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض لُخم الخٌكل غضوب  جدىٍل مالخظاث الخبراء الجؼاةٍغ

.  والتي أيضث مىاقهتها غلى ئظمالي هخاةج الخهُُم2002ماي 27بها بىاءا غلى الجمػُت الػامت اإلاىػهضة في 

وفي ألازحر نضمذ اليسخت النهاةُت للمكغوع التي جم اإلاهاصنت غليها مً َغف اإلاجلـ الىَني للمداؾبت، وبػضها ناصم 

ش بضء الػمل بهظا الىظام اإلاداؾبي الجضًض في ؾىت  2009غليها أًًا البرإلاان الجؼاةغي وخضص أًًا جاٍع
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:لهلائصل ملخططل ملداشبيل اوطنيل: ململدحل اثاوي

م بهضف ئغُاء الضولت 1957م اإلاسُِ اإلاداؾبي الػام الكغوس ي لؿىت 1975غَىى اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني لؿىت   

أصاة للخسُُِ والدؿُحر، ئال أهه في جُبُهه غلى أعى الىانؼ مً َغف اإلاؿخػملحن هخج غىه غضة سؿغاث وههاةو والتي 

ظهغث بهىعة واضخت بػض جىظه الجؼاةغ هدى انخهاص الؿىم، خُض لم ٌؿاًغ هظا اإلاسُِ الخؿحراث التي خضزذ غلى 

ًاث اإلاخػضصة الجيؿُاث لىظىص مكاًل في الدؿُحر وغضم  اإلاؿخىي الضولي، هظا ما أصي ئلى غضم اغخماصه مً َغف الكغ

جُابو نىاةمه اإلاالُت مؼ اإلاػاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ولهض نمىا بخهؿُم مجمل الىهاةو ئلى نؿم زام بالجاهب الىظغي 

. ونؿم آزغ بالجاهب الخُبُهي الخهني

:ل اىلائصل ملحعللةلبالجاهلل اىظزرل:ل ملطللل ألاول

هه قائن اإلاههىص هىا بٍلمت ههاةو هي نالخُت أو غضم نالخُت اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني الجؼاةغي قٌما هى مالخظ    

ىضح لىا قٌغة وهظغة  لم ٌػض ًخماش ى والخؿحراث الخانلت صازلُا وزاعظُا، أما الجاهب الىظغي قهى الجاهب الظي ًهىع ٍو

. هظا اإلاسُِ ئلى اإلاداؾبت وصوعها في الخُاة الانخهاصًت

ؾُاب ئَاع مكاهُمي ًدخىي غلى حػٍغل للمباصب اإلاداؾبُت وغىانغ ومٍىهاث البُاهاث اإلاالُت وقغوٍ حسجُلها، مما : أألاال

الث الصخهُت غلى غمل ًل مداؾب وبالخالي ازخالف الىخاةج في هكـ الخاالث  أصي ئلى اؾخدىاط ألاخٍام والخأٍو

. والػملُاث

 ًضزل في ئَاع الىهاةو اإلاىظىصة في اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني الجؼاةغي غضم طيغ الهضف مً وعاء البُاهاث اإلاالُت، :ثاهيا

ومً هم ألاَغاف اإلاؿخػملت لها، عؾم أن اإلاالخظ أن هظه البُاهاث اإلاالُت جسضم وجلبي بالضعظت ألاولى اخخُاظاث ئصاعة 

الًغاةب وظهاث الخسُُِ الخٍىمي، وبالخالي قاإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني أهمل ألاَغاف ألازغي اإلاؿخػملت للهىاةم 

 .اإلاالُت غلى اغخباعها اإلاىخج ألاؾاس ي للبُاهاث اإلاداؾبُت

جغيحز هظا اإلاسُِ غلى اإلاداؾبت الػامت وئهماُ صوع اإلاداؾبت الخدلُلُت، في خحن هجض أهه مً زالُ اإلاماعؾت اإلاداؾبُت 

ًاث مخػضصة الجيؿُاث   جٍامل بحن اإلاداؾبت الخدلُلُت واإلاداؾبت الػامت، قاإلاداؾبت الػامت تهضف ئلى ئظهاع ظهغفي الكغ

الىيػُت اإلاالُت للمإؾؿت وجدضًض هخاةج اليكاٍ، أما اإلاداؾبت الخدلُلُت قتهضف ئلى جدضًض جٍالُل ؤلاهخاط وؾػغ 

 1.الخٍلكت

                                                
1

. 16صؼيب ص نوف، حماس بة املؤسسة ظبلا نومؼاًري احملاسبية ادلومية ، مرجع س بق ذكره، ص 
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و غغى وجهيُل  ٌػُي الىُام الخام باإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني امخُاػا إلاػلىماث الانخهاص الٌلي لإلخهاء غً ٍَغ

وجغجِب البُاهاث اإلاداؾبُت خؿب َبُػتها وغلى ؾبُل اإلاشاُ قان ئغضاص ظضُو خؿاباث الىخاةج ٌؿهل خؿاب الىخاةج 

هى جلبُت اخخُاظاث الػضًض مً اإلاؿخػملحن هضقها ؾحر أهه غلى اإلاؿخىي الضولي هظه اإلاداؾبت .الخام والهُمت اإلاًاقت

ً ًاإلاؿدشمٍغ  1.للمػلىماث اإلاداؾبُت 

 ًُبو الضلُل اإلاداؾبي الىَني في نُؿخه ألانلُت غلى اإلاإؾؿاث الهؿحرة وال ٌكحر ئلى اإلاجمػاث التي مً أظلها جم :ثااثا

 2. جأؾِـ اإلاػاًحر اإلاداؾبُت الضولُت، وهظا ؾىاء مً الجاهب اإلاداؾبي أو اإلانهجي

 اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني لم ٌػُى أي اهخمام أو جُغم لٌُكُت وآلُت الدسجُل واإلاػاملت اإلاداؾبُت ئنويما هى واضح ف

ًاث الىَىُت زاعط التراب الىَني ًاث ألاظىبُت صازل التراب الىَني أو الكغ . ألغماُ الكغ

ًاث البترولُت الضولُت حؿخػمل اإلاداؾبت الخانت بها وفي نهاًت ًل صوعة  قمً زالُ الػمل اإلاُضاوي هجض أن أؾلب الكغ

ت الػامت إلغضاص الهىاةم  مداؾبُت جهىم باغضاص مهاعهت بحن خؿاباتها وخؿاباث اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني وئعؾالها اإلاضًٍغ

اإلاىخضة إلاجمؼ ؾىها َغاى لًٌ اإلاالخظ أن غملُت جدىٍل خؿاباث هظه الكغيت ئلى خؿاباث ما ًىو غلُه اإلاسُِ 

 3.اإلاداؾبي الىَني، وبالخالي جٍىن هىالَ الػضًض مً اإلاؿالُاث في الهىاةم النهاةُت إلاجمؼ ؾىها َغاى

:ل اىلائصل ملحعللةلبالجاهلل احطمليلي:ل ملطللل اثاوي

. جخػلو هظه الىهاةو بهىاغض الخهُُم، الجغص الضاةم، جهيُل الخؿاباث والىزاةو واإلاؿدىضاث

ل:كو عدل احلييم:لأألاال

سُت الظي ًهغ بدسجُل مسخلل غىانغ الهىاةم اإلاالُت غلى أؾاؽ جٍلكت     هغيؼ باألؾاؽ هىا غلى مبضأ الخٍلكت الخاٍع

. (الخطخم)الانخىاء أو جٍلكت ؤلاهخاط مؼ اقتراى زباث نىة الكغاء لىخضة الىهض اإلاؿخػملت في الهُاؽ اإلاداؾبي 

قهظا اإلابضأ ال ٌػُي نىعة خهُهُت غلى ويػُت اإلاإؾؿت وبالخالي جٍىن غملُت اجساط الهغاعاث ؾحر غهالهُت الغخماصها غلى 

سُت، قأؾلب غىانغ الهىاةم اإلاالُت ًجب ئغاصة جهضًمها وجهُُمها بُغم أيثر غهالهُت جخماش ى مؼ الانخهاص  ألاؾػاع الخاٍع

 .الخطخمي

 

                                                
1

ىل امنظام احملاس يب املايل اجلدًد، موتلى دويل حول ال ظار املفاىميي:  بن رمج محمد مخيس، مداخةل بؼنوان  جامؼة سؼد امنظام احملاس يب واملايل،: الاهتلال من اخملعط احملاس يب اموظين ا 

 2009،  اكتوبر15و 13،ًويم دحوب امبويدت
2

. هفس املرجع 
3

 .16صؼيب ص نوف، حماس بة املؤسسة ظبلا نومؼاًري احملاسبية ادلومية ، مرجع س بق ذكره، ص 
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:لل لجزدل اد ئم:ثاهيا

هت الجغص الضاةم مً     بُػت وكاَها أن جدبؼ ٍَغ ًان حجمها َو لهض قغى اإلاكغع الجؼاةغي غلى ظمُؼ اإلاإؾؿاث مهما 

اث، اإلابُػاث،  هت ال جدىاؾب وئمٍاهُاث بػٌ اإلاإؾؿاث مً أظل مخابػت اإلاكتًر أظل مغانبت مسؼونها، عؾم أن هظه الٍُغ

اإلاسؼوهاث لػضم امخالى اإلاإؾؿت لىظام مداؾبت جدلُلُت ًمٌنها مً خؿاب نُمت اإلاضزالث واإلاسغظاث في ًل مغخلت مً 

. مغاخل وكاَها، مؼ حػضص وكاَاتها والبػض الجؿغافي لبػٌ الىخضاث

:لثفييفلألاثملويلل لحصابات:ثااثال

ت    ت وؾحر الجاٍع : ال ًىظض أي جمُحز أو قهل بحن ألانىُ اإلاخضاولت وؾحر اإلاخضاولت، وبحن الخهىم الجاٍع

  ئن جهيُل الضًىن والخهىم خؿب َبُػتها ولِـ خؿب ؾُىلتها ومضة الىقاء بها ظػل غملُت الخدلُل اإلاالي نػبت

  لهض جم حػٍغل اإلاجمىغاث الشاهُت والشالشت والغابػت غلى أؾاؽ هظغة ناهىهُت ال حؿمذ باغُاء أصواث ؤلاهخاط وغضم

الكهل بحن أنىُ الاؾخؿالُ وألانىُ زاعط الاؾخؿالُ وغضم جهضًم الؿلؼ اإلاؿخػملت في الاؾخؿالُ والتي هي 

 ; ملَ للمإؾؿتلِؿذ

  جم ئصعاط بػٌ الهُم اإلاىهىلت يمً غىانغ خؿاب خهىم الاؾدشماعاث يؿىضاث اإلاؿاهمت وؾىضاث الخىظُل غلى

; أؾاؽ أنها نُم نهحرة ألاظل في خحن جم حػٍغل اؾدشماعها غلى أؾاؽ نُم صاةمت

  جضهىع نُمت اإلاسؼوهاث والخهىم حػخبر يػىانغ زاعط الاؾخؿالُ في خحن أنها ال جبرػ بمسههاث اإلاإوهاث الخانت

ت للمإؾؿت  .أي زهاةو اؾخصىاةُت في الخُاة الجاٍع

 : اوثائملألا ملصخىد ت:لر بعا

ًان حجم ووكاٍ اإلاإؾؿت وهظا لؿُاب جُبُو مبضأ ألاهمُت اليؿبُت17 اًبلـ غضصه     . ظضوال مهما 

يما هجض أن اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني أهمل الخبىٍب الىظُكي غىض ئغضاص الهىاةم اإلاالُت، قالخهيُل الىظُكي للهىاةم    

اإلاالُت ٌؿاغض غلى جدضًض اإلاؿإولُاث وحؿهُل اجساط الهغاعاث الؿلُمت، يظلَ غلى مؿخىي الهىاةم اإلاالُت ال هجض بػٌ 

ىت، عؾم ألاهمُت البالؿت التي جىليها ألاهظمت اإلاداؾبُت لهظا الجضُو غلى اغخباع  الجضاُو الهامت مشل ظضُو جضقهاث الخٍؼ

ىت والتي جخمشل في وظُكت  ىت لها صوع هاما في وكاَاث اإلاإؾؿت مً زالُ وظاةل ظضُو جضقهاث الخٍؼ أن الخٍؼ

 1.وظُكت الخمىٍل  و الاؾخؿالُ، وظُكت الاؾدشماع

 

                                                
  .18، 17: مرجع س بق ذكره، ص ص: صؼيب ص نوف، حماس بة املؤسسة ظبلا نومؼاًري احملاسبية ادلومية 1
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 مليز هية  : 

    قٍل اإلاحزاهُت ال ًهضم مػُُاث غً الضوعة الؿابهت للهُام بػملُت اإلاهاعهت، قللهُام بػملُت اإلاهاعهت البض مً 

ت . الغظىع ئلى الجضاُو الخكؿحًر

  دألاولخصاباتل اىحائج   :

هىا أًًا، الكٍل الظي ًهضم قُه ظضُو خؿاباث الىخاةج ال ًهضم مػُُاث غً وكاٍ الضوعة الؿابهت، يما أن 

ت والىدُجت اإلاالُت وال ًهضم بػٌ ألاعنضة الىؾُُت  ظضُو خؿاباث الىخاةج ال ٌؿمذ بالخمُحز بحن الىدُجت الجاٍع

. اإلاػغوقت غلى اإلاؿخىي الضولي

 د ألاول ملالخم  : 

ًاث الظمت لِـ بجضُو الخمىٍل ولِـ بجضُو الخضقهاث الىهضًت، وال ًمحز بحن جضقهاث الاؾخؿالُ،  ظضُو خغ

جضقهاث الاؾدشماع والخضقهاث اإلاالُت، في اإلاهابل ٌؿمذ باظغاء مهاعهت بالضوعة الؿابهت الؿاةبت في اإلاحزاهُت 

ت في غملُت الخدلُل اإلاالي . والًغوٍع

ظضُو ألامىاُ الخانت ٌػُي جدلُل غلى أؾاؽ أنل ألامىاُ الخانت ولِـ غلى أؾاؽ حؿحراث ألانىُ 

. الهاقُت

.  جخًمً جدلُل غىانغ اإلاحزاهُت وظضُو خؿاباث الىخاةج خؿب َبُػتها15 ئلى 4الجضاُو ألازغي مً 

ًائها ألنها حكٍل جدلُل مكهل خؿب َبُػت غىانغ اإلاحزاهُت  ت ال ًبضو لها قاةضة للمإؾؿت وقغ     الجضاُو الخكؿحًر

وظضُو خؿاباث الىخاةج، وال حؿمذ أًًا بخهضًغ أخؿً لىيػُت اإلاإؾؿت، خُض حػخبر هظه الجضاُو أيثر هكػا 

 .1جؼوٍضها باإلاػلىماث الهجاػ اإلاجامُؼ الٍلُتُللمداؾبت الىَىُت 

 : معالجةلبععل اعمليات:خامصال

الهغى ؤلاًجاعي، الػملُاث بالػملت ألاظىبُت، : اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني بػٌ الػملُاث هظيغ منها    لهض أهمل 

 .الخ...الاؾدشماعاث اإلاػىىٍت، الػُل اإلاضقىغت ألاظغ، جٍالُل البدض والخُىٍغ، حؿحر الُغم اإلاداؾبُت، التزاماث الخهاغض
2 

                                                
1

ىل امنظام احملاس يب املايل اجلدًد، موتلى دويل حول ال ظار املفاىميي نونظام احملاس يب واملايل اجلدًد وب مياث  مداخةل بؼنوان بن رمج محمد مخييس،  الاهتلال من اخملعط احملاس يب اموظين ا 

 2009  اكتوبر،15 و13ًويم امبويدت – ثعبيلو يف ظل املؼاًري احملاسبية ادلومية، جامؼة سؼد دحوب 
2 Merouani Samir, l’aplication des normes IFRS en Algerie, Mémoire de fin d’étude, I.E.D.F,Koléa, tipaza,  2006. 
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لعلىلمصارل احىميطل ملداشبيلفيل لجز ئز:ل ململدحل اثااح :ل احو فمل ملداشبيل ادألاليلألا ثٍز

 في اهجلترا غىض 19 جغظؼ ئلى مىخهل الهغن  خُض أنهائن قٌغة جىخُض الػالم مداؾبُا قٌغة لِؿذ بجضًضة

ظهىع اإلاىظماث اإلاهىُت اإلاداؾبُت ، زم اهخهلذ هظه الكٌغة ئلى الىالًاث اإلاخدضة ، و جًاغل الخىخُض اإلاداؾبي بػض أػمت 

 و ، غً الٌشحر مً الخالغباث في ؤلاقهاح اإلاداؾبي قظهغث هُئاث مداؾبُت صولُتثي يكلث ا1929ُالٌؿاص الػالمي غام 

غهضث اإلاإجمغاث في مسخلل البلضان لؿغى اًجاص جىاقو صولي خىُ جىخُض مداؾبي لُخجؿض بىيؼ مػاًحر مداؾبُت 

با1973صولُت ؾىت  .  اجكو غلى جُبُهها في ظمُؼ صُو الػالم جهٍغ

ل: احو فمل ملداشبيل ادألاليل: ملطللل ألاول

 للمداؾبت الضولُت،و    
ً
 مالػما

ً
 الخض مً الكغوم أو الخباًً بحن ألاهظمت اإلاداؾبُت الىَىُت يهضف الىٌػخبر الخىاقو مكهىما

 جىخُض يلي للهىاغض اإلاداؾبُت بمػنى جىخُضها بكٍل غام غلى اإلاؿخىي 
ً
،و ًخمحز غً الخىخُض الظي ًكترى أؾاؾا

غخبر الخىاقو اإلاداؾبي أًًا غلى أهه جلَ اإلاداولت الغامُت لبىجهت غضة أهظمت مداؾبُت في مؿاع ناصع غلى ييما ،الضولي

. اإلاؼاوظت و الخىقُو بحن جُبُهاث مداؾبُت مسخلكت في هٍُل مىخظم

غ اإلاالي قُما بحن الضُو مما ًإصي الى "ٌػبر الخىاقو أو الخهاعب اإلاداؾبي غً    غملُت جهلُل الكغوناث في جُبُهاث الخهٍغ

اصة ئمٍاهُت مهاعهت الهىاةم اإلاالُت و جخًمً غملُت الخىاقو جُىٍغ مجمىغت مً اإلاػاًحر اإلاداؾبُت الضولُت الىاظب  ٍػ

اصة غاإلاُت أؾىام عأؽ اإلااُ ".  1جُبُهها في مسخلل صُو الػالم و هظا لٍؼ

بحن الؿُاؾاث اإلاداؾبُت و ًإصي ئلى اغخماص هظم مداؾبُت  و هٌظا قالخىاقو اإلاداؾبي الضولي ًًُو مجاُ الازخُاع 

. مدكابهت

:لأَد فل احو فمل ملداشبي:أألاال

مً ألاهضاف ألاؾاؾُت التي اعجبُذ بمىيىع الخىاقو اإلاداؾبي مؿألت جدهُو الٌكاءة التي جهخًيها الخباصالث 

: الانخهاصًت الضولُت،ئياقت ئلى أهضاف أزغي مغجبُت بُبُػت ألاَغاف اإلاهخمت بػملُت الخىاقو و أهمها

 ٌؿاغض الخىاقو اإلاداؾبي غلى:ل ملؤشصةل ملعدةلاللو ئمل ملااية: 

  زكٌ جٍالُل الاؾخؿالُ اإلاخػلهت باغضاص الهىاةم اإلاالُت زانت قُما ًخػلو باغضاص الخؿاباث اإلاجمػت للمإؾؿاث

 التي لضيها قغوع جيكِ في مىاَو جسخلل أهظمتها اإلاداؾبُت؛

                                                
1

ة، لكية امؼووم ال كتصادًة و ػووم امتس يري، جامؼة وركةل ، امؼدد امرابع،   118-117، ص ص 2006 مداين بوغيث،امتوافق اجملاس يب ، جمةل امباحث، هصف صيًر
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  ئهجاح غملُاث الدؿُحر و اإلاغانبت التي جهىم بها اإلاإؾؿاث غلى مسخلل قغوغها، و نُاؽ أصائها بىاء غلى الخهاعب

غ للمهاعهت؛  الظي ًدٌم قغوٍ الدؿُحر و نابلُت البُاهاث و الخهاٍع

  جمٌحن اإلاإؾؿاث مً اؾخؿالُ اإلاػلىماث اإلاخاخت غً مدُُها بكٍل قػاُ، زانت ئطا حػلو ألامغ بالهُام

ت أو ئصماط مإؾؿاث أزغي ؛  بػملُاث اؾدشماٍع

  الخمىنؼ الجُض و الخدٌم في ؾُاؾت الاجهاُ التي جًمً ؤلانباُ الٌبحر غلى اؾدشماعاث اإلاإؾؿت،و هظا

. إلاؿاغضة غملُت اجساط نغاعاث الاؾدشماع التي ًهىم بها اإلاؿدشمغون الضولُىن 

 ئن الهضف ألاؾاس ي الظي ًدههه الخىاقو اإلاداؾبي الضولي لهظه الكئت اإلاخمشلت :ل طز فل ملصحعملةلاللو ئمل ملااية

ً الضولُحن،هى جمٌُنهم مً مهاعهت اإلاػلىماث اإلاخاخت غً ًل اإلاإؾؿاث،بػض ئلؿاء أزغ ازخالف   في اإلاؿدشمٍغ
ً
أؾاؾا

ًان ًكترى أن حػض ًل مإؾؿت مػلىماتها غلى أؾاؾها    و بالخالي اؾدبػاص أي أزغ مً أظل اجساط نغاعاث  ألاهظمت التي 

ت مالةمت . اؾدشماٍع

 جخدهو أهضاف الخىاقو اإلاداؾبي لهظه الكئت مً زالُ غملُت الغنابت و اإلاخابػت التي جهىم بها بػٌ :ل اهيياتل خزرل

مما ًإصي ألامم اإلاخدضة،هُئاث مغانبت ألاؾىام اإلاالُت الىَىُت  أو الضولُت و البىَ الضولي، :الهُئاث غلى اإلاإؾؿاث مشل

أغباء ئياقُت جخػلو بخٍىًٍ اإلاغاظػحن و (وظىص ازخالقاث) زكٌ جٍالُل هظه الغنابت التي جخُلب في خالت الػٌـئلى

. أصواث اإلاغاظػت و البرامج الخٍىٍيُت

ل:لدألا عيلألالمحطلملاتل احو فمل ملداشبيل ادألالي:لثاهيا

 ( اعوملةل ملااية)لشموايةلأشو قلرأسل ملاو:  

ئن مكهىم الػىإلات الظي أنبذ مخضاوال في الؿىىاث ألازحرة هى مهُلح نُاس ي ٌكمل ًل مجاالث الخُاة 

الانخهاصًت،الاظخماغُت و الشهاقُت و الؿُاؾُت،و ما يهمىا هىا هى الػىإلات الانخهاصًت،التي مً ججلُاتها الػىإلات اإلاالُت،و 

ًان قٍلها بحن صُو الػالم صون نُض أو قٍغ ت جدغى عؤوؽ ألامىاُ مهما  . التي ًههض بها خٍغ

 في اليكاٍ الانخهاصي للمإؾؿاث،ما أصي بضوعه ئلى جُىع أؾىام عأؽ اإلااُ الظي عاقهه 
ً
قهض أقغػث هظه ألازحرة جىؾػا

 :اخخُاط جباصُ اإلاػلىماث هدُجت إلاا ًلي

 لثوشعل وشطةل اعامليةلالمؤشصات:

اصة عؤوؽ ألامىاُ الضولُت بمػضالث جكىم  ؾمدذ ألامىاُ اإلاخىقغة في البىىى الػاإلاُت،و مإؾؿاث و نىاصًو الخأمحن بٍؼ

بٌشحر مػضالث همى الخجاعة و الضزل الػاإلاحن،لظا قان خغيت عؤوؽ ألامىاُ غلى اإلاؿخىي الضولي تهضف ئلى جدهُو أعباح 
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باؾدشماعها في الضُو التي هي في خاظت ئلى مىاعص مالُت أقًل مً بهائها أو اؾدشماعها بمػضالث مىسكًت في الضُو 

ًاث اإلاخػضصة الجيؿُاث التي أنبدذ في ظل أهضاف  اإلاهضعة لهظه ألامىاُ،و هى ما مهض لظهىع ما أنبذ ٌػغف بالكغ

 . ًل الخضوص و الخىاظؼ الجمغيُت اإلاػغنلت لخُىع الخجاعة الػاإلاُتخظفاإلاىظمت الػاإلاُت للخجاعة الغامُت ئلى 

 لثطورل شو قل ملاايةل ادألااية:

ًان للػىإلات اإلاالُت الضوع الٌبحر و الهام في جدهُو الخهاعب بحن مسخلل ألاؾىام اإلاالُت،و نض ؾاهم الخهضم الخٌىىلىجي في 

مجاُ الاجهاالث و اإلاػلىماث مؿاهمت قػالت في صمج و جٍامل ألاؾىام اإلاالُت الضولُت،خُض جم الخؿلب غلى الخىاظؼ 

اإلاٍاهُت و الؼمىُت بحن ألاؾىام اإلاسخلكت و اهسكًذ جٍالُل الاجهاالث الؿلٌُت و الالؾلٌُت و غملُاث اإلاداؾبت ئلى 

اصة خغيت عؤوؽ ًان له ألازغ البالـ في ٍػ اصة الغوابِ بحن  ألامىاُصعظت يبحرة و هى ألامغ الظي   مً ؾىم آلزغ ، و في ٍػ

. 1 أنها قبٌت مُاه في مضًىت واخضةغلىمسخلل ألاؾىام اإلاالُت ئلى الخض الظي ظػل بػٌ اإلادللحن اإلاالُحن ًهكىنها 

 للثز يدل اطلللعلىل ملعلوماتل ملداشبيةلألال ملاايةل ادألااية:

ًاث اإلاؿػغة أو جلَ التي  ًان لىمى ألاؾىام اإلاالُت و جُىٍغها و اهكخاخها الػالمي، ألازغ الٌبحر في نُام الػضًض مً الكغ

ً الظًً أنبدىا ًبضون  جغؾب في حؿػحر أؾهمها بدبني اؾتراجُجُاث اجهاُ مالُت نىٍت،يكُلت بغبُها مؼ اإلاؿدشمٍغ

ًاث،ؾىاء بمىاؾبت ؤلاقهاح غً هخاةج  ت ججاه اإلاػلىماث اإلاداؾبُت و اإلاالُت التي جيكغها هظه الكغ خؿاؾُت مكَغ

. أغمالها الؿىىٍت و أعباح أؾهمها، أو بمىاؾبت ؤلاقهاح غً جىنػاتها اإلاالُت بىاء غلى غملُاث الاؾدشماع التي نامذ بها

 ل احملايًلألالالاخحالفلفيل هظمة:

ًاهذ مدل جىاقو و جهاعب،اعجبُذ أهمُخه بُبُػت الػالناث التي  لهض أجبض الىانؼ أن اإلاماعؾت اإلاداؾبُت في صُو غضًضة 

ًاهذ جغبِ هظه الضُو ببػًها،زانت ما ًخػلو باالؾخكاصة اإلاخباصلت  مً الخجاعب التي مٌىذ بػٌ الضُو مً ئعؾاء 

، ومؼ طلَ ًبهى  سُت الىزُهت بحن هظه الضُو خلىُ جىظُمُت لبػٌ اإلاكاًل اإلاداؾبُت هدُجت الاعجباَاث الشهاقُت و الخاٍع

 بحن الضُو جبػا لُبُػت الاخخُاظاث الىَىُت اإلاػبر غنها و اإلاىخظغ مً 
ً
 الازخالف بحن ألاهظمت اإلاداؾبُت ناةما

                                                
1

ػووج بو امؼيد، امؼوملة واملتعوباث احملاسبية واملاامية ، موتلى وظين حول املؤسسة ػىل ضوء امتحولث احملاسبية ادلومية ، لكية امؼووم الاكتصادًة و ػووم امتس يري، جامؼة ابيج خمتار، ة 

  . 2007غنابة، 
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ل بها للمداؾبت في ظل الكغوٍ التي  اإلاداؾبت ؤلاظابت غليها باغخباعها أصاة يبِ انخهاصي ويظلَ َبُػت ألاهضاف اإلاًى

جدٌم الخُاة الانخهاصًت،الاظخماغُت  و الؿُاؾُت في ًل صولت و التي حػخبر اإلاهضع الغةِس ي لالزخالقاث اإلاداؾبُت بحن 

 ُ  .1الضو

ل: احوخيدل ملداشبيماَيةلل:ثااثا

 لملهومل احوخيد:

هتها بحن مً جىاولذ الخىخُض اإلاداؾبي باإلاكهىم و  لهض حػضصث الخػاٍعل خىُ مىيىع الخىخُض اإلاداؾبي ،و جباًيذ في ٍَغ

 .مً جىاولخه باألهضاف

خُض ٌػخبر البػٌ الخىخُض اإلاداؾبي غباعة غً هظام مىخض للخىظُم مىظه إلاجمىع مداؾباث اإلاإؾؿاث اإلاىخجت في 

ًان هىع الهُاع الظي ًيخمي ئلُهمألامت،أو مجمىغت مً ألام  ،أما اإلاسُِ الكغوس ي قلهض جىاُو حػٍغل الخىخُض 2 أًا 

: 3اإلاداؾبي مً زالُ أهضاقه ئط ظاء قُه أن الخىخُض يهضف ئلى

 جدؿحن اإلاداؾبت؛ 

 قهم اإلاداؾباث و ئظغاء الغنابت غليها؛ 

 ؛(في الؼمان و اإلاٍان)مهاعهت اإلاػلىماث اإلاداؾبُت 

 صمج اإلاداؾباث في ؤلاَاع اإلاىؾؼ للمجمىغاث ؛ 

 ئنضاع ؤلاخهاةُاث. 

كحن الؿابهحن ًمًٌ الهىُ بأنهما ايدؿبا نُؿت نىمُت غلى اإلاؿخىي الهىمي أما غلى اإلاؿخىي الضولي  مً زالُ الخػٍغ

الػمل غلى جًُِو هُام الازخالف قُما ًسو ألاؾـ و اإلاػاًحر اإلاداؾبُت الضولُت "قُمًٌ حػٍغل الخىخُض اإلاداؾبي بأهه

 و التي ًمًٌ الاهخمام بها غىض جُبُو ألاؾـ و اإلاباصب التي جم جىخُضها
ً
 غاما

ً
. 4"اإلاهبىلت نبىال

مً هظا الخػٍغل ًمًٌ الهىُ أن الخىخُض اإلاداؾبي الػالمي جٌمً مهامه ألاؾاؾُت في ئغضاص اإلاػاًحر اإلاداؾبُت و ئػالت 

 .   و الخهلُل مً الكجىة بحن ألاهظمت اإلاداؾبُتة اإلاىظىصاثالازخالف

 

                                                
1

صالح امنظام احملاس يب نومؤسساث يف ظل ب غامل امتوحيد ادلومية ،  113-111 ص ص ،2004رساةل ماجس تري غري منضورت ،جامؼة اجلزائر،-حاةل اجلزائر- مداين بوغيث، ب مهية ا 
2

 65 هفس املرجع، ص 
3

 66 هفس املرجع، ص 
4

ة احملاسبية، موتلى وظين حول املؤسسة ػىل ضوء امتحولث احملاسبية ادلومية، لكية امؼووم الاكتصادًة و   برايق ثيجاين، امتعوراث الاكتصادًة، احلدًثة املؤثرت ػىل الاظار امؼومي نونظًر

  . 2007ػووم امتس يري، جامؼة ابيج خمتار، غنابة، 
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 لمصحوياتل احوخيد:

 ًهخهغ الخىخُض في هظا اإلاؿخىي غلى ألاؾـ و اإلاباصب و اإلاػاًحر ألاؾاؾُت التي ًخم  :لعلىلمصحورل ململادئ

: 1مل غلى ما ًليثاغخماصها و الظي ٌل

 جىخُض أؾـ و مباصب الخهُُم؛ 

 جىخُض أؾـ و مباصب نىاغض خؿاب الخضقهاث الىهضًت؛ 

 جىخُض أؾـ و مباصب غغى البُاهاث اإلاالُت. 

 و ٌكمل جىخُض الهىاغض و ؤلاظغاءاث و الىؾاةل اإلاداؾبُت و جخُلب هظه الػملُت ما ًلي :علىلمصحورل الو عد : 

  أو التي ًمًٌ اؾخسضامها لخدهُو،
ً
خهغ و ازخُاع الهىاغض و ؤلاظغاءاث و ألاؾالُب اإلاداؾبُت اإلاؿخسضمت قػال

 أهضاف اإلاداؾبت؛

 الخظع غىض اؾخسضام الهىاغض و ؤلاظغاءاث البضًلت. 

 و ٌكمل الخىخُض غلى هظا اإلاؿخىي،جىخُض الىظام اإلاداؾبي بأؾغه،و ما ًهىم غلُه مً :علىلمصحورل احىظيم

أؾـ و مباصب و نىاغض و وؾاةل و ئظغاءاث،و ًمخض هظا جىمُِ الىخاةج اإلاداؾبُت و الهىاةم اإلاالُت باإلياقت ئلى 

. هظم الخٍالُل و ألاؾـ و اإلاباصب التي ًهىم غليها

 2 ًترجب غلى الخىخُض قىاةض هظيغ منها ما ًلي:فو ئدل احوخيد :

  ض مً ئمٍاهُت الاغخماص اصة  صاللت البُاهاث اإلاداؾبُت،و طلَ لهُامها غلى أؾـ مىخضة و مكاهُم مكتريت بما ًٍؼ ٍػ

 غليها لخدهُو أهضاف اإلاداؾبت؛

  اصة ئمٍاهُت و ؾهىلت اإلاهاعهت بحن الىخضاث الانخهاصًت اإلاسخلكت بهضف نُاؽ يكاًتها اليؿبُت   أو لؿغى اجساط ٍػ

 الهغاع؛

  ئمٍاهُت و ؾهىلت حػضًل البُاهاث اإلاداؾبُت الهاةمت غلى أؾـ مىخضة ومكاهُم مدضصة إلاا نض ًُغأ مً جهلباث في

 اإلاؿخىي الػام لألؾػاع؛

                                                
1

صالح امنظام احملاس يب نومؤسساث يف ظل ب غامل امتوحيد ادلومية، مرجع س بق ذكره، ص ص   .67-66 مداين بوغيث، ب مهية ا 
2

ة احملاسبية ، مرجع س بق ذكره، ص ص   .6-5 برايق ثيجاين، امتعوراث الاكتصادًة، احلدًثة املؤثرت ػىل الاظار امؼومي نونظًر
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 ف ،
ً
ًاصًمي ئئطا جم الاجكام غلى أؾـ ومباصب مداؾبُت غاإلاُا ن طلَ ؾٍُىن له ظلُل ألازغ في جىظُه البدض ألا

 مً جغيحز خىُ الجضُ في 
ً
و البدض في الىؾاةل البضًلت بضال اإلاداؾبي غلى جدؿحن أصاء اإلاداؾبت لىظاةكها غً ٍَغ

 مؼاًا و غُىب البضاةل اإلاداؾبُت اإلاىخضة؛

 جىقحر ئمٍاهُت الخجمُؼ اإلاغخلي للبُاهاث اإلاداؾبُت بما ًسضم اخخُاظاث اإلاؿخىٍاث الانخهاصًت ئلى بُاهاث. 

 لالاهحلاد تل ملو هةلالحوخيد:

: 1اث هياهخهاصله لخىخُض اإلاداؾبي ًىظه عؾم اإلاداؾً اإلاظًىعة ؾابها ئال ان ا

 جىمُِ اإلاػامالث الانخهاصًت ال ًمًٌ جىقحرها في ًتمً حكابه اليكاٍ و ئمٍانلألاؾاؾُتلئن ومهىماث الخىخُض*  

الىخضاث الانخهاصًت اإلاسخلكت؛ 

ئن اإلاباصب و الهىاغض اإلاداؾبُت البض و أن ًخم جهيُكها في ظل ظغوف مػُىت و نض جسخلل مً مإؾؿت ألزغي،و أن * 

 .حػضص البضاةل اإلاداؾبُت ما هى في الىانؼ ئال مداولت للىقاء باخخُاظاث ًل مإؾؿت

ئلى  (الازخالف اإلاداؾبي)ئن مغخلُت اإلاكهىم مىُهُت جامت،خُض أهه ال ًمًٌ الاهخهاُ مباقغة مً الخىىع اإلاداؾبي * 

 
ً
 زىعٍا

ً
 )الخىخُض اإلاداؾبي،ئط أن طلَ ًخُلب اهخهاال

ً
. ؾحر مدبظة-ًاإلاداؾبت-و الشىعٍت في نهل مػغقت جُبُهي(قجاةُا

ًان نػب الخدهو،   مبلؿه الخىخُض اإلاداؾبي و ئن 
ً
لظلَ قان مكهىم الخىاقو اإلاداؾبي ًجؿض مغخلت جمشل ظؿغا

. قالخىظه الخالي ئطن اججاه هدى جدهُو الخىاقو اإلاداؾبي

 :لCIASلجىةلمعاييرل ملداشملةل ادألاايةلِ:ل ملطللل اثاوي

 غلى أنها ظهت مؿخهلت زانت، ومً أهم أهضاقها الخىقُو بحن اإلاباصب اإلاداؾبُت التي 1973  جم ئوكاء هظه اللجىت غام 

غ اإلاالُت في مسخلل بلضان الػالم  .2حؿخسضمها اإلاكغوغاث واإلاىظماث إلغضاص الخهاٍع

بلـ غضص أغًاء اللجىت خالُا    كمل مجلـ اللجىت 14 غًى مهىُا مً 143ٍو  غًى وهى مؿإوُ غً جُىٍغ 16 صولت َو

ونبىُ مػاًحر اإلاداؾبت الضولُت وفي صٌؿمبر واقو مجلـ اللجىت غلى انتراخاث حؿُحر في هٍُل لجىت مػاًحر اإلاداؾبت 

اصة صزل اللجىت وويؼ مىاغُض اإلاهابالث مؼ أغًاء بىعناث ألاوعام  الضولُت قملذ ئوكاء مجلـ أمىاء مهخمت بٍؼ

 . مػُاعا مداؾبُا41اإلاالُت، ونض أنضعث لخض آلان

 

                                                
1

 ػادل ػاصور، ب اثر ثعبيق مؼاًري احملاس بة ادلومية ػىل احملتوى املؼوومايت نولوامئ املامية، مذكرت ماجس تري غري منضورت، لكية امؼووم ال كتصادًة وػووم امتس يري، جامؼة غامر جويجي، 

 18 ،، ص 2006-2005ال غواط، 
2

 124 مرجع س بق ذكره، ص  حماس بة املؤسسة ظبلا نومؼاًري احملاسبية ادلومية صؼيب ص نوف،
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و الكٍل اإلاهابل ًىضح لىا الهٍُل الخىظُمي للجىت اإلاػاًحر الضولُت 

.ل اهييصل احىظيميلالجىةل ملعاييرل ملداشبيةل ادألااية:ل01 اشيصلركم

 

 

 

 

 

للللللل

ل

ل

ل

 هظه الهىاةم اإلاالُت تهضف ئلى جهضًم اإلاػلىماث اإلاكُضة في اجساط الهغاعاث :لعزضل الو ئمل ملاايةل(1) ملعيارل

ً بمػلىماث جكُضهم وحؿاغضهم غلى الخيبإ  ت والانخهاصًت باإلياقت ئلى جؼوٍض الضاةىحن واإلاؿدشمٍغ الخجاٍع

بالخضقهاث الىهضًت للميكأة وجٍىن هظه اإلاػلىماث مالةمت، وجبؿِ أوكُت اإلاإؾؿت وختى ًمًٌ الاغخماص غليها 

قانها ًجب أن جهىع الػالناث اإلاالُت للمإؾؿت هكؿها وجخهل يظلَ بهكت الخُاصًت وغضم الخمحز، ونكت 

اع  قان الؿغى مً الهىاةم اإلاالُت هى جهضًم مػلىماث غً هخاةج نُام ئصاعة اإلايكأة IASC 1الخمازل، ووقها إَل

لذ ئليها والتي جخألل خؿب اإلاػُاع ألاُو  باإلصاعة وؤلاقغاف واإلاغانبت والهُام بمؿإولُاتها اججاه اإلاىاعص التي أًو

ل:مً

 ؛اإلاحزاهُت 

 ؛ناةمت الضزل 

 ًاقت الخؿحراث في خهىم اإلالٌُت  ؛نىاةم أزغي جىضح 

 ؛ناةمت الخضقهاث الىهضًت 

 ت  .الؿُاؾاث اإلاداؾبُت وؤلاًًاخاث الخكؿحًر

                                                
1

. 191،ص2002/2003 ظارق غبد امؼال، موسوػة املؼاًري احملاسبية ، جامؼة ػني امضمس،  

مً ئغضاص الُلبت مترظم مً يخاب ألاؾخاط قػُب قىىف،مداؾبت اإلاإؾؿت َبها للمػاًحر :اإلاهضع

ىُت بىصاوص الجؼاةغ 1اإلاداؾبُت الضولُت،الجؼء  2009،صاع اليكغ اإلاٌخبت الَى
 

 اوصايال

 احعيينل

 المجلسعظول 30مملضل ملعاييرلالاشخشاررل

  عضو14
لعظول12 الجىةل ادألاايةلالتر مةلألا احلزيزل ملاليل

  عضو15لجنة القيادة لعظو15ألماهةلا
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 لللل مليز هية: 

سُت عؾم أهه في    وقها إلاػاًحر اإلاداؾبُت الضولُت، ًخم حسجُل ألانىُ والخهىم في الهىاةم اإلاالُت وقها إلابضأ الخٍلكت الخاٍع

مًٌ  سُت ألنها مىيىغُت ٍو خاالث مػُىت ًمًٌ الاغتراف بالخؿحراث الالخهت في الهُم وحؿخسضم أؾػاع الخباصُ الخاٍع

. الخدهُو منها بكٍل مؿخهل

سُت، قػلى ؾبُل اإلاشاُ ًجىػ ئظهاع    وحؿمذ اإلاباصب اإلاداؾبُت اإلاخػاعف غليها باؾخصىاءاث مػُىت إلابضأ الخٍلكت الخاٍع

جىػ بُان اؾدشماعاث مػُىت َىٍلت ألاظل  (أو بؿػغ الؿىم )اإلاسؼون أو ألاوعام اإلاالُت الهابلت للدؿىٍو بأنل مً الخٍلكت  ٍو

هت خهىم اإلالٌُت . وقها لٍُغ

 كائمةل ادخص: 

اصاث في اإلاىاقؼ الانخهاصًت الىاقئت زالُ الكترة اإلاداؾبُت في قٍل  وقها للجىت اإلاػاًحر الضولُت قان الضزل هى الٍؼ

اصة خهىم اإلالٌُت  اصة في ألانىُ أو ههو في الالتزاماث والتي جإصي ئلى ٍػ  مهاصع ؾحر جلَ مًجضقهاث ئلى الضازل أو الٍؼ

 .(أصخاب عأؽ اإلااُ) اإلاكاعيحن في خهىم اإلالٌُت مًاإلاغجبُت باإلاؿاهماث اإلاهضمت 

دىاُو اإلاػُاع اإلاداؾبي عنم  :  اإلاػالجت اإلاداؾبُت لإلًغاصاث والظي ًدضص الخهاةو الخالُت إلاهُلح ؤلاًغاص (18)  ٍو

 ؛الخضقهاث ئلى الضازل للمىاقؼ الانخهاصًت جيكأ في ئَاع ألاوكُت الػاصًت للميكأة 

 ؛الخضقهاث ئلى الضازل ًخم بُانها في نىع ئظمالُت 

  اصاث اإلاغجبُت باإلاؿاهماث ًل أصخاب اصاث في خهىم اإلالٌُت مً ؾحر جلَ الٍؼ ًيخج غً الخضقهاث ئلى الضازل ٍػ

 ؛خهىم اإلالٌُت

خُلب مكهىم الهُاؽ أن جهاؽ ؤلاًغاصاث بالهُمت الػاصلت للمهابل اإلااصي اإلاؿخلم أو الظي ٌؿخدو الهبٌ .   ٍو

ىو مكهىم الخدهو غلى أن ؤلاًغاصاث لم ًخم الاغتراف بها ئال غىض خضور ما ًلي :   ٍو

 ؛جٍىن غملُت الايدؿاب نض ايخملذ أو قبه مٌخملت 

 ؛وظىص صلُل غلى ؤلاًغاص ًل زالُ وظىص مػاملت جباصُ جٍىن نض خضزذ 

 .    وهىاى أخٍام أزغي جخػلو بالضزل وناةمت اإلاٍاؾب والخؿاةغ اإلاػترف بها التي لم ٌؿػىا الىنذ للخُغم ئليها

: ؾحر أهىا ؾىػغى اإلاٍىهاث ألاؾاؾُت لهاةمت الضزل

  ؛ؤلاًغاصاث 

 ؛هخاةج أوكُت الدكؿُل 
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 ؛جٍالُل الخمىٍل 

 ؛مهغوف الًغاةب 

 ؛الغبذ والخؿاعة ًل ألاوكُت الػاصًت 

 ؛نافي الغبذ غىض الكترة 

 هت خهىم اإلالٌُت ًاث الؼمُلت واإلاكغوغاث اإلاكتريت والتي حػالج مداؾبُا بٍُغ  .خهت أعباح وزؿاةغ الكغ

 مظمونل اىشوفاتل ملااية: 

ًاقت مؿخػملي  (أو ؤلابالؽ)حػخبر الٌكىقاث اإلاالُت أهم وؾُلت لإلقهاح  اإلاالي غً ويػُت اإلاإؾؿت، وهي جمًٌ 

: خُض جدخىي غلى الخهىنُاث الىىغُت آلاجُت. هظه الٌكىقاث مً اجساط الهغاعاث اإلاىاؾبت

 لىانػها ومًمىنها الخهُهي ولِـ لكٍلها الهاهىوي: اوطوح 
ً
 ،ئط ًجب أن ًخم غغى وجهُُم الػملُاث وقها

 ؛ أي أن جٍىن اإلاػلىماث جكُض اإلاؿخػملحن في اجساط الهغاع: ملالئمة 

 ئط ًخىظب ) ًخًمً هظا اإلابضأ الهىعة الهاصنت، أولىٍت اإلاًمىن غلى الكٍل، الخُاص، الخظع: اشلافية

هت وخُضة مكغويت في أؾلب الخاالث، ) ويظلَ جسكٌُ الخُاعاث اإلاداؾبُت .(ألازظ بالخؿبان الخؿاةغ اإلادخملت ٍَغ

ئصماط ظؼء مً زاعط اإلاحزاهُت، جىػَؼ خؿب نُاغاث اليكاٍ وخؿب اإلاىاَو الجؿغاقُت، جسكٌُ آظاُ بض اإلاػلىماث 

  ؛(الخ ...(زالسي)

 يما ًجب أن ًٍىن .  خُض ًكترى وظىص مػلىماث خىُ ازخُاع الُغم اإلاُبهت وصًمىمتها:كابليةل مللارهة

ً غلى مهاعهت الٌكىقاث اإلاالُت للميكأة غبر الؼمً مً أظل جدضًض الاججاهاث في اإلاغيؼ اإلاالي وفي  اإلاؿخسضمىن ناصٍع

 ؛ألاصاء

 ًاقت الػىانغ التي جٍىن مً ألاهمُت اليؿبُت :( َميةل ايصبية) ملاديةل  ًجب أن جكصح البُاهاث اإلاالُت غً 

 ؛ 1ئلى خض جإزغ غلى غملُت الخهُُم واجساط الهغاعاث

 

 

                                                
1
 Les Nouvelles Normes Comptables, http://www.cerpeg.acversailles.fr/ressdiscipl/compta/nouv_normes.pdf 

http://www.cerpeg.acversailles.fr/ressdiscipl/compta/nouv_normes.pdf
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 ًاملت يمً خضوص ألاهمُت اليؿبُت :الاهحماو  لخٍىن مىزىنت؛ قان اإلاػلىماث في الهىاةم اإلاالُت ًجب أن جٍىن 

 .(اؾخػماُ الهُمت الػاصلت، مػلىماث نُاغُت)والخٍلكت 

 ل:07 ملعيارل ملداشبيلركمل 

يهضف هظا اإلاػُاع ئلى ئلؼام اإلاإؾؿاث بخهضًم مػلىماث غً الخؿحراث الكػلُت في الىهضًت وما ٌػاصلها ،وطلَ باغضاص ناةمت 

ت  للخضقهاث الىهضًت مؼ جهؿُم الخضقهاث الىهضًت زالُ الكترة ئلى جضقهاث مً اليكاَاث الدكؿُلُت،الاؾدشماٍع

. والخمىٍلُت

 غباعة غً ألاوكُت الغةِؿُت اإلاىلضة إلًغاصاث اإلاإؾؿت ويظلَ ألاوكُت ألازغي التي ال : وشطةل اخشغيلية 

ت أو جمىٍلُت؛  حػخبر  أوكُت اؾدشماٍع

 غباعة غً ألاوكُت اإلاخػلهت بالخهىُ غلى أو الخسلو مً اإلاىظىصاث َىٍلت ألاظل : وشطةلالاشخثمارية 

 باإلياقت ئلى الاؾدشماعاث ألازغي التي ال حػخبر ههضًت مػاصلت؛

 غباعة غً ألاوكُت التي ًيخج غنها الخؿحراث في حجم ومٍىهاث خهىم اإلالٌُت اإلاخمشلت في :ل وشطةل احمويلية 

 .ئظمالي خهىم اإلاؿاهمحن أو ألامىاُ الخانت والهغوى الخانت باإلاإؾؿت

 إلاففاحلعًل احدفلاتل اىلدية: 

هخحن الخالُخحن غ  غً الخضقهاث الىهضًت مً ألاوكُت الدكؿُلُت باؾخسضام ئخضي الٍُغ : ًجب غلى اإلاإؾؿت الخهٍغ

 هت اإلاباقغة  ؛خُض ًخم بمىظبه ؤلاقهاح غً اإلابالـ ؤلاظمالُت اإلادهلت واإلاضقىغت للبىىص ألاؾاؾُت:الٍُغ

  هت الؿحر مباقغة  ؛خُض ًخم بمىظبها حػضًل عنم نافي الغبذ أو الخؿاعة :الٍُغ
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:لخاثمةل الفص

مً زالُ ما جم الخُغم الُه في الكهل الؿابو ًخطح ظلُا ان للجؼاةغ ججغبت يبحرة مؼ اإلاداؾبت والخىمُِ اإلاداؾبي 

ًان اإلاسُِ الػام وطلَ  وطلَ ًىنها اؾخسضمذ هظامحن مداؾبُحن مً نبل وطلَ جماقُا مؼ الخُىعاث الخانلت قأولها 

 والظي ظاءث 1975ًىن الجؼاةغ خضًشت الاؾخهالُ مً الاؾخػماع الكغوس ي وبػضها ظاء اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني لؿىت 

ًي اإلاُبو مً َغف الؿلُاث في طلَ الىنذ،اما الُىم وبػض ان جهضمذ الجؼاةغ  أقٍاعه مىاقهت إلاغخلت الىظام الاقترا

و هدى الاهكخاح غلى الخجاعة الػاإلاُت قاهه وظب حؿُحر اإلاسُِ اإلاداؾبي بما ًخالءم الخُىعاث  زُىاث يبحرة في الٍُغ

الخانلت وهظا ًىن اإلاسُِ اإلاداؾبي ال ًلبي اخخُاظاث مؿخػملي الهىاةم اإلاالُت يما جُغنىا الُه مً نبل ومً هىا ظاء 

ٍىن مىاقو للمػاًحر  نغاع اؾدبضاُ اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَني لىظام ظضًض ًلبي اخخُاظاث مؿخسضمي الهىاةم اإلاالُت ٍو

الضولُت اإلاؿخسضمت في الػالم وهظا مً اظل ظلب الاؾدشماع الضولي وقغى عنابت غلى الهىاةم اإلاالُت للمإؾؿاث الضولُت 

 .في الجؼاةغ
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  :اإلاِذمت

ىا في الٌصل العابّ بلى الخىاًّ اإلاداظبي الذولي وؤزٍش كلى معاس الخىمُؽ اإلاداظبي في الجضاثش ، وباألخز بلين  بلذما جؼُش

الاكخباس مخخلٍ هِاثص اإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػني ، والزي ؤدي بلى بًجاد الىـام اإلاداظبي اإلاالي ، َزا ألاخير الزي ًدمل 

في ػُاجه مجمىكت مً اإلابادت واإلاٌاَُم اإلاواًشة و الجذًذة مِاسهت بىـيرتها اإلاىحىدة في اإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػني لعىت 

، مً بين َزٍ اإلابادت التي ؤحى بها الىـام اإلاداظبي اإلاالي مبذؤ الُِمت اللادلت ومبذؤ حولُب الىاُم اللملي كلى 1975

ا آزاسا كلى البُاهاث اإلاداظبُت واإلاالُت للماظعت الاُخصادًت  الـاَش الِاهىوي ، وظُٖىن لخلٗ اإلابادت واإلاٌاَُم وهيَر

كىذ جؼبُّ الىـام اإلاداظبي اإلاالي داخل اإلادُؽ اإلاداظبي الجضاثشي ، ظىاء كلى اللىاصش اإلاٖىهت للبُاهاث اإلاداظبُت 

. واإلاالُت ؤو كلى اإلاٖىهاث الذاخلت في ٔل كىصش

زا ما ظىِىم بالخؼَش بلُه في ًظلىا َزا والزي جم جِعُم كىاصٍش ٓما ًلي  :َو

ل.جلديم النظام املحاسبي املالي ألا العناصر  خرى املكونت للملياناث املاليت :لاململحح  ألاول

ل.جلديم امليزانيت حسب النظام املحاسبي املالي:لاململحح الثاني

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل:املاليتجلديم النظام املحاسبي املالي ألا العناصر  خرى املكونت للملياناث :لاململحح  ألاول

لعٌخه مً اإلالاًير اإلاداظبُت الذولُت ، َزٍ ألاخيرة جخخلٍ  ٓما رٓشها ظابِا ًةن الىـام اإلاداظبي واإلاالي اظخمذ مبادثه ًو

ت ، مما 1975كً اإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػني   ، واإلاىخـش ؤن ًخم جؼبُِه بؽٖل ًللي وكام مً ػشي اإلااظعاث الجضاثٍش

بل الخؼَش بلى َزٍ الخويراث ظيعخلشض  ظُدذر ال مدالت حوُيراث كلى البُاهاث اإلاداظبُت واإلاالُت لها ، وألحل رلٗ ُو

. ؤوال الىـام اإلاداظبي اإلاالي ، زم هخؼَش بلى ؤزٍش كلى مٖىهاث البُاهاث اإلاالُت للماظعت 

.لعرض النظام املحاسبي املالي :لاململلب  ألاول

:لإلاطار املفاهيمي ألامكوناث النظام املحاسبي املالي:أألاال 

ٌلخبر ؤلاػاس اإلاٌاَُمي مً بين ؤلاطاًاث التي ؤحى بها الىـام اإلاداظبي اإلاالي ، ومصؼلح ؤلاػاس اإلاٌاَُمي : "ؤلاػاس اإلاٌاَُمي 

ٖي ، ألهه ؤ٘و ما  خ الخىمُؽ اإلاداظبي ألاهجلىظٕعىوي وكلى وحه الخصىص الخىمُؽ اإلاداظبي ألامٍش ًخللّ ؤظاظا بخاٍس

ُٕت  للب ؤلاػاس اإلاٌاَُمي دوس ا مهما في الخُاة اإلاداظبُت مً خال٘ . ؿهش َزا اإلاصؼلح في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش ٍو

.  مٖىهاجه ، ًهى كباسة كً مجمىكت مً اإلاٌاَُم التي حلخبر الِاكذة التي ًخم كلى ؤظاظها بكذاد وجِذًم البُاهاث اإلاالُت 

 للماظعت وؤدائها  (اإلايزاهُت  )تهذي بلى بكؼاء مللىماث مٌُذة خى٘ الىطلُت اإلاالُت  : أهداف الملياناث املاليت

ىت (حذ٘و خعاباث الىخاثج ) زلٗ الخوير في وطلُت الخٍض ىت )ٓو للماظعت بهذي جلبُت (حذ٘و الخوير في الخٍض

:  اخخُاحاث 

ُئاث بُشاض ؤخشي مثل - ً الخالُين و اإلاعخِبلُين َو  .البىْى: مالٖي اإلااظعت واإلاعدثمٍش

ابُت داخل اإلااظعت -  .ؤلاداسة الذاخلُت للماظعت ومخخلٍ الهُئاث الُش

 .بداسة الظشاثب والهُئاث الخٖىمُت ألاخشي  -

 .ألاػشاي ألاخشي التي لها كالُت مم اإلااظعت مثل ماظعاث الخإمين، اللما٘، اإلاىسدون واللمالء -

 .باقي ألاػشاي اإلاهخمت مثل الباخثين والجمهىس بؽٖل كام -

 ت الٌشوض واإلابادت اإلاداظبُت التي حلذ كلى ؤظاظها البُاهاث اإلاالُت :الفرألاض ألااململادئ املحاسبيت  بن ملًش

ىا لخلٍشٍ الِشوض واإلابادت  زلٗ ٌُُٓت بكذادَا، وبما ؤهىا جؼُش مهمت حذا، ًهي حعهل كلُىا ُشاءتها ٓو

ت وؽاغ الىخذة اإلاداظبُت واإلاداظبُت في الٌصل ألا٘و ًةهىا ظىٕخٌي بزٓش ًِؽ د ٌها، ًشطُت اظخمشاٍس ن حلٍش

: ؤما اإلابادت اإلاداظبُت جخمثل في" comptabilité d’engagement"والاظخدِاَ الِاهىوي 
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مبذؤ اظخِال٘ الىخذة اإلاداظبُت  -مبذؤ الخٖلٌت  -

مبذؤ وخذة الُِاط الىِذي  -مبذؤ الُِذ اإلاضدوج  -

ش)مبذؤ حولُب الىاُم اللملي  -مبذؤ الخُؼت والخزس  - كلى الـاَش الِاهىوي  (الجَى

مبذؤ كذم اإلاِاصت  -مبذؤ زباث الؼَش اإلاداظبُت  -

مبذؤ اظخِاللُت الذوساث اإلاداظبُت  -مبذؤ ألاَمُت اليعبُت  -

 مبذؤ اإلاىطىكُت  -

 لاملواصفاث النوعيت للمعلوماث املاليت:

ا كلى : اإلاالثمت ّ جإزيَر ِصذ بها ؤن اإلاللىماث اإلاداظبُت واإلاالُت ًجب ؤن جٖىن مالثمت الخخُاحاث معخلمليها كً ػٍش ٍو

. الِشاساث الاُخصادًت التي ًخخزوجها

ُت مًٕ الاكخماد كليها مً ػشي : اإلاىزُى ٔاهذ خالُت مً ألاخؼاء اإلاادًت والخديز ٍو ت برا  هِى٘ ؤن اإلاللىمت مىزُى

ت ًجب ؤن  م ؤن جمثله بذسحت ملِىلت، ولٖي هِى٘ ؤن اإلاللىمت مىزُى اإلاعخخذمين في الخمثُل بصذَ كما جمثله ؤو ما ًخُى

ش ًيها الؽشوغ الخالُت : ًخًى

لٖي هِى٘ ؤن اإلاللىماث مىزَى ًيها ًجب ؤن جمثل بصذَ اللملُاث التي جمثلها ؤو ": image fidèle"الخمثُل الصادَ  -

ًٌترض ؤن جمثلها بذسحت ملِىلت لزلٗ ًجب ؤن جمثل اإلايزاهُت بصذَ اللملُاث وألاخذار التي ًيخج كنها ؤصى٘ 

خ بكذادَا  .وخصىم اإلااظعت كىذ جاٍس

ش كلى الؽٖل  - حلخمذ اإلااظعت في اإلالالجت اإلاداظبُت ": prééminence de la substance sur la forme"حولُب الجَى

ا ولِغ كلى ؼٖلها الِاهىوي، ألهه لِغ في حمُم ألاخىا٘ اللملُاث هجذ  َش إلاخخلٍ اللملُاث وألاخذار كلى حَى

ا َش  .ؼٖلها الِاهىوي ًخؼابّ مم حَى

ا ًيها ًجب ؤن جٖىن مداًذة ": neutralité"الخُادًت  -  مً الخديز، وهِى٘ وخالُتلٖي جٖىن اإلاللىماث اإلاداظبُت مىزُى

ا ًادي بىا بلى اجخار ُشاساث وؤخٖام جىصلىا بلى هخاثج مىطىكت معبِا ٔان كشطها ؤو اخخُاَس  .ؤن اإلاللىمت مخديزة برا 

ت ": prudence"الخدٌف - الخدٌف َى كباسة كً مشاكاة لذسحت ملِىلت مً الخدٌف كىذ مماسظت العلؼت الخِذًٍش

الالصمت للىصى٘ بلى الخِذًشاث في ؿل ؿشوي كذم الخإٓذ بدُث ال ًٖىن َىاْ مبالوت في جِذًش ُُم اإلاىحىداث ؤو 

ومم رلٗ ًةهه ًجب ؤن ال ًادي جؼبُّ مبذؤ . ؤلاًشاداث وال ًٖىن َىاْ جِذًش لُِم الخصىم واإلاصاٍسٍ بإُل ما ًجب

ؽ في الخخٌُع مً ُُمت ألاصى٘ بلى اخدعاب  ت ؤو الخٌٍش الخدٌف كلى ظبُل اإلاثا٘ بلى حؽُٕل اخخُاػاث ظٍش

 .الخٖالٍُ
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ت ًجب ؤن جٖىن ؼاملت في خذود ما حعمذ به اكخباساث ": exhanstivité"الؽمىلُت  - لٖي جٖىن البُاهاث اإلاالُت مىزُى

ٌت ومظللت ومً هم  ا ًجلل البُاهاث اإلاالُت مٍض ألاَمُت اليعبُت والخٖلٌت، بدُث ؤن خزي ؤي كىصش مً كىاصَش

 .جٌِذ كىصش مصذاُُتها وال جٖىن مالثمت

ِصذ بزلٗ ؤن ًٖىن إلاعخخذمي البُاهاث اإلاالُت بمٖاهُت اإلاِاسهت بُنها كبر الضمً :«comparabilité"ُابلُت اإلاِاسهت  ٍو

ض اإلاالي للماظعت وؤدائها ٓزلٗ ًجب ؤن ًٖىن باظخؼاكت . ؤي مً ًترة ألخشي ورلٗ لخدذًذ اججاٍ الخوير في اإلآش

ض اإلاالي  معخخذمي البُاهاث اإلاالُت بمٖاهُت اإلاِاسهت بين البُاهاث اإلاالُت إلاخخلٍ اإلااظعاث مً ؤحل جُُِم اإلآش

زلٗ ألاداء اليعبي لخلٗ اإلااظعاث  1.والخويراث ًُه ٓو

زا ٌلني ؤهه ًجب ؤن جٖىن اإلاللىماث الىاسدة في البُاهاث اإلاالُت ُابلت للٌهم مً ػشي معخخذميها الزًً : الىطىح َو

ت والاُخصادًت وباإلاداظبُت ؤًظا ولذحهم الشهبت  ٔاًُت باألوؽؼت الخجاٍس ت  ًٌترض كلى ؤجهم ًٖىهىن روي كلم وملًش

.  في دساظتها

ُت والخمثُل الصادَ ًجب ؤن ًشاق ُُذان ؤظاظُان ألا٘و . باإلطاًت بلى َزٍ اإلاىاصٌاث لٖي جخصٍ اإلاللىمت باإلاىزُى

ُتها برا خذر جإخير هير طشوسي في صمً ؤلاًصاح  ُذ مالثم بدُث ؤجها جٌِذ مىزُى ًجب ؤن جٖىن اإلاللىمت راث جُى

. كنها والثاوي َى ًجب ؤن جٖىن اإلاىٌلت اإلادصل كليها مً اإلاللىمت جٌَى بٕثير جٖلٌت بكذادَا

  لطرق الخلييم املسخعملت في النظام املحاسبي املالي:

ش  خُت، لًٕ في خالت هًى كلى اللمىم مبذؤ الخُُِم ألاظاس ي الزي جُِم به كىاصش اإلاداظبت َى مبذؤ الخٖلٌت الخاٍس

: ؼشوغ ملُىت ًمًٕ ؤن وعخلمل الؼَش الخالُت

لت في بػاس اليؽاغ اللادي للماظعت : الُِمت الىٌلُت وحلبر كً اظخدذار مجمىق الخذًِاث اإلاعخِبلُت اإلاخُى

. الُِمت اللادًت

ُت ين: الُِمت العُى اء بالتزام بين ػًش لهما اإلاللىماث والشطا  هي اإلابلى الزي ًخم كلى ؤظاظه مبادلت الاظدثماس ؤو الًى

. الخام في ؿشوي اإلاىاًعت الخامت

. الُِمت التي ًمًٕ الخصى٘ كليها مً بُم اظدثماس ملين في خالت بُه في ؿشوي كادًت: ُُمت ؤلاهجاص
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 ؤما مً خُث اإلاٌاَُم ًهىاْ مٌاَُم حذًذة حاء بها الىـام اإلاداظبي ؤَمها ما ًلي:مفاهيم مخخلفت  :

-  ٘ ا الُٕان، مً خال٘ ألاخذار الاُخصادًت : ألاصى حؽمل كىاصش ألاصى٘ اإلاىاسد التي ًمًٕ مشاُبتها والتي ٌعيَر

اإلااطُت والتي ًيخـش منها مىاًم اُخصادًت معخِبلُت مشاُبت ألاصى٘ هي ُذسة الخصى٘ كلى مىاًم اُخصادًت 

 ٘ ا َزٍ ألاصى َش  1.معخِبلُت جًى

ا لهذي ما حلخبر مً كىاصش ألاصى٘ : مً خال٘ َزا الخلٍشٍ ًمًٕ مالخـت ما ًلي كِىد )ألاصى٘ التي ًخم اظدئجاَس

. (جمىٍل- ؤلاًجاس

ت  ؤما ألاصى٘ التي لِغ لها َزٍ  (ؤصى٘ هير مخذاولت)حلخبر ألاصى٘ اإلاىحهت لخذمت اإلااظعت بصٌت داثمت ؤصىال هير حاٍس

ت  م جدُِِها ؤو بُلها ؤو اظتهالٓها  (مخذاولت)الصٌت بعبب وحهنها ؤو ػبُلتها حلخبر ؤصىال حاٍس وحؽمل ألاصى٘ التي ًخُى

م جدُِِها خال٘ . خال٘ دوسة الاظخوال٘ اللادًت ا ؤظاظا للملامالث ُصيرة ألاحل والتي ًخُى ألاصى٘ التي جم اُخىاَئ

. العىت، باإلطاًت بلى العُىلت وؼبه العُىلت التي ال جخظم لُِىد مً خُث الاظخلما٘

اء بها مِابل : الخصىم - خم الًى وؽمل الخصىم الالتزاماث الخالُت والىاججت كً ألاخذار الاُخصادًت اإلااطُت، ٍو

يخـش الخصى٘ كلى مىاًم اُخصادًت م حعىٍتها ؤو حعذًذَا . الىِصان في اإلاىاسد، ٍو ت التي ًخُى وجظم الخصىم الجاٍس

ت (ازىا كؽش ؼهشا)خال٘ دوسة الاظخوال٘ اللادًت   2.وجصىٍ باقي الخصىم خصىم هير حاٍس

. ًمًٕ مالخـت مً خال٘ َزا الخلٍشٍ ؤن ماوهاث ألاخؼاس واإلااوهاث الِاهىهُت ال حلخبر كىصشا مً كىاصش الخصىم

ت: ألامىا٘ الخاصت - ت وهير الجاٍس . (الخصىم اإلاخذاولت وهير اإلاخذاولت). جمثل ًاثع ؤصى٘ اإلااظعت كً خصىمها الجاٍس

ٔاث  (provision reglementées)ًمًٕ مالخـت مً خال٘ َزا الخلٍشٍ ؤهه ال ًمًٕ اكخباس اإلااوهاث اإلاِىىت  زلٗ الاَخال ٓو

(amortissements dérogatoires)طمً كىاصش الخصىم  .

ادة ألاصى٘ ؤو الىِصان في كىاصش : ؤلاًشاداث - جخمثل ؤلاًشاداث في اإلاىاًم الاُخصادًت ؤزىاء الذوسة اإلاداظبُت في بػاس ٍص

 .الخصىم خال٘ العىت اإلاالُت

ادة الخصىم: ألاكباء -  .جمثل اهخٌاض في اإلاىاًم الاُخصادًت ؤزىاء الذوسة اإلاداظبُت في بػاس هِصان ألاصى٘ ؤو ٍص
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ٖىن : الىدُجت الصاًُت - جمثل الىدُجت الصاًُت الٌَش بين مجمىق ؤلاًشاداث ومجمىق ألاكباء للذوسة اإلاداظبُت، ٍو

مؼابِا لخوير ألامىا٘ الخاصت بين بذاًت العىت اإلاالُت وجهاًتها، كذا اللملُاث التي جازش مباؼشة كلى ألامىا٘ الخاصت وال 

 .جازش ألاكباء وؤلاًشاداث

 .ٓما ًمًٕ ؤلاؼاسة بلى ؤهه ال جذخل طمًٕ الىدُجت الصاًُت كىاصش ألاكباء وؤلاًشاداث للذوساث العابِت

. وحلخبر ؤلاًشاداث وألاكباء باليعبت للذوساث العابِت ؤخؼاء وحلالج مباؼشة مً خال٘ ألامىا٘ الخاصت

  مكوناث النظام املحاسبي املالي: 

ىاكذ الخُُِم والبُاهاث  ًخٖىن الىـام اإلاداظبي اإلاالي مً ُعمين سثِعُين، الِعم ألا٘و ًخظمً ؤلاػاس اإلاٌاَُمي ُو

ٌُُت كملها ظيخؼَش َىا بلى ؤلاػاس اإلاٌاَُمي ومٖىهاجه هـشا . اإلاالُت ؤما الِعم الثاوي ًُخظمً مخؼؽ الخعاباث ٓو

. لألَمُت التي ًخمخم بها، ؤما باقي اللىاصش ألاخشي ظيخؼَش بليها الخِا

 ًُما ًخص مجا٘ جؼبُّ الىـام اإلاداظبي اإلاالي ًةن ٔل شخص مادي ؤو ملىىي ملضم بخؼبُِه، :مجاو جململيله -

ؽمل رلٗ حمُم الىخذاث التي جِىم   العلم ؤو ؤداء الخذماث والتي جذخل ًيها اإلااظعاث الخاطلت للِاهىن بةهخاجَو

ؤما باليعبت للماظعاث الصويرة ًمٕنها معٗ مداظبت . الخجاسي واإلااظعاث الاُخصادًت اللمىمُت ؤو اإلاخخلؼت

 .مبعؼت ٓما هي مبِىت في ملخّ مؽشوق الىـام اإلاداظبي اإلاالي

 :لnomenclature des comptes:مخملط الحاسملاث -

حلخبر كملُت بكذاد مخؼؽ الخعاباث جدبم كلى ؤظاظها كملُت اإلالالجت اإلاداظبُت وبكذاد البُاهاث اإلاالُت مً بين 

ًشوعا، خُث ؤن وحىد مخؼؽ : الخصاثص التي جخميز بها الذ٘و الالجُيُت راث الخىحه الاُخصادي الٕلي مثل

خعاباث ًدبم مً ػشي حمُم اإلااظعاث ًادي بلى جىخُذ اللوت اإلاداظبُت داخل البالد وبالخالي ظهىلت الخصى٘ 

. كلى اإلاجامُم الاُخصادًت الٖلُت

ٔان وؽاػها ؤو  وهجذ ؤن الىـام اإلاداظبي اإلاالي جظمً مخؼؽ خعاباث بحباسي جدبله حمُم اإلااظعاث مهما 

اإلاجمىكت )حجمها مِعمت بلى ظبم مجمىكاث هي بذوسَا جىِعم بلى هىكين مجمىكت الخعاباث الخاصت باإلايزاهُت 

ٔل مجمىكت مً َزٍ اإلاجمىكاث ( اإلاجمىكخين العادظت والعابلت)ومجمىكت خعاباث الدعُير  (مً واخذ بلى خمعت

مين)مِعمت بلى خعاباث سثِعُت  ذ ًمًٕ للماظعت ًخذ  (الخعاباث اإلاٖىهت مً ُس واحب بجباكها لًٕ في هٌغ الُى

.  خعاباث ًشكُت داخل ؤي خعاب سثِس ي بدعب اخخُاحاتها
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م  ما حاء في الٌِشة ُس  مً 2-521ٓما ًمًٕ للماظعاث اظخلما٘ اإلاجمىكاث صٌش وزماهُت وحعلت، خُث ٓو

 مً ؤحل مخابلت مداظبت الدعُير والالتزاماث 2006اإلاؽشوق الخاص بالىـام اإلاداظبي اإلاالي الصادس في حىٍلُت 

وباليعبت للماظعاث . 07 بلى 01اإلاالُت خاسج اإلايزاهُت ؤو ؤي كملُت خاصت ال ًىحذ لها خعاب في اإلاجمىكاث مً 

م ألاكما٘ ؤو كذد اللما٘ ؤو  ش ًيها بلع الؽشوغ اإلادذدة مً ػشي وصاسة اإلاالُت ًُما ًخص ُس الصويرة التي جخًى

ىت  ، ُاثمت كلى بكذاد حذ٘و خاص "comptabilité de trésorerie"هىق اليؽاغ ًمٕنها بكذاد مداظبت الخٍض

ّ خعاب الٌَش بين الخدصُالث واإلاذًىكاث الىِذًت التي ُامذ بها  ىت اإلااظعت كً ػٍش بالىطلُت الصاًُت لخٍض

ولًٕ َزا بؽشغ ؤن ًٖىن َىاْ معٗ لذًتر حسجل ًُه كملُاث الخدصُل والذًم . اإلااظعت خال٘ ًترة ملُىت

زلٗ الخٌاؾ واإلاعٗ الذاثم لىزاثّ ؤلازباث اإلاداظبُت مثل الٌىاجير وؤرون  الُىمُت الخاصت بالىخذة اإلاداظبُت، ٓو

. بلخ...الخشوج والذخى٘ 

وكلى اللمىم ًمًٕ الِى٘ ؤن َىاْ هِؼخان ؤظاظِخان ًخخلٍ ًيهما الىـام اإلاداظبي اإلاالي مِاسهت باإلاخؼؽ 

اإلاداظبي الىػني ًُما ًخص مخؼؽ الخعاباث ألاولى جخمثل في ٔىن ؤهه ال جىحذ مخؼؼاث خعاباث ُؼاكُت 

. والثاهُت ؤن اإلاجمىكت الثامىت الخاصت بالىخاثج في اإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػني لم حلذ مىحىدة

 :املاليتلألااللوائملالملياناثلعلىلاملحاسبيتلألاالفرألاضلاململادئلاثر:لثانيا

 جصلح ؤلاػاس الٌٕشي للمداظبت، ٓما لبىاء ؤظاظا معبِا وجٖىن  صختها ًٌترض مِذماث بإجها كمىما الٌشوض حلشي

 بكذاد في حعخلمل التي اإلاداظبُت اإلابادت اؼخِاَ في ؤظاظا ٌعخخذم جمثل  ًهي1.ألاخيرة َزٍ هخاثج بلى والخىصل لالظخذال٘

ا ججذ راتها بدذ  اإلاداظبُت اإلابادت ؤن ؤي اإلاالُت، الِىاثم َش  ال هٌعها الٌشوض لًٕ  و اإلاداظبُت الٌشوض في الٌٕشي  جبًر

ان جدخاج بلى  اللامت ألاَذاي  جشاعي مداظبُت مبادت الؼخِاَ مالثمت هير ؤو مالثمت بما ،ًهي معبِا صختها ًٌترض بل بَش

ا حلمل التي العُاظُت  والِاهىهُت و الاحخماكُتو الاُخصادًت البِئت و  .اإلااظعت في بػاَس

: الخالُت بالخىاص اإلاداظبُت الٌشوض وجخميز

ت في  - ًجب ؤن جِبل كمىما كلى ؤجها صخُدت ومالثمت مً ُبل اإلاهخمين بالؽإن اإلاداظبي،لخٖىن بذاًت مٌُذة للمؽآس

ت اإلاداظبُت؛  جؼىٍش اإلالًش
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ش ًشض   جٖىن الٌشوض اإلالخمذة معخِلت كً بلظها البلع،ؤنًجب  - خُث اهه ال ًجىص ؤن ٌعخخذم ًشض في جبًر

 .آخش

 .لِعهل ٓؽٍ ؤي جىاُع ُاثم ًُما بُنها ًجب ؤن جٖىن كمىما ُلُلت اللذد، -

  الفرضياث الضمنيت لخحضير اللوائم املاليت

كلى اكخباس ؤن الِىاثم اإلاالُت هي ؤَم مخشحاث الىـام اإلاداظبي ًان الٌشطُاث ألاظاظُت إلكذادَا جخمثل في 

ت الاظخوال٘ . 1مبذجي مداظبت الخلهذ، واظخمشاٍس

 Comptabilité d'engagement:ل(الالتزام)محاسملت الخعهد  -

زا ٌلني ؤهه ًجب حسجُل اإلالامالث كىذ . ًٌشض كلى اإلااظعاث خعب َزا اإلابذؤ، معٗ مداظبت الالتزام َو

كلى اللٕغ مً رلٗ، في اإلاداظبت اإلاالُت اإلابعؼت، خُث ال ًخم حسجُل . التزام بها، وكىذما ًيؽإ الخّ ؤو الذًً

اإلالامالث بال كىذما ًدذر الخذًّ الىِذي، ؤي اهه ًخم بزباتها بالذًاجش اإلاداظبُت وؤلابالن كنها في الِىاثم اإلاالُت للٌترة 

. التي جخصها

وػبِا لهزا ألاظاط ًاهه ًخم . (الالتزام)ولٖي جدِّ الِىاثم اإلاالُت ؤَذاًها ًةجها حلذ ػبِا ألظاط الاظخدِاَ 

، ٓما ًخم بزباتها (ولِغ كىذ اظخالم ؤو دًم الىِذًت وما ٌلادلها)الاكتراي بأزاس اللملُاث وألاخذار ألاخشي كىذ خذوثها 

ش  بالذًاجش اإلاداظبُت ظىاء جلٗ التي خذزذ في اإلااض ي ؤو جلٗ التي ظىي جدذر في اإلاعخِبل، ولزا ًالِىاثم اإلاالُت جًى

ا مً ألاخذار التي حلخبر َامت للمعخخذمين في اجخار ُشاساتهم الاُخصادًت  مللىماث كً اللملُاث اإلاىصشمت وهيَر

. (ؤلاػاس الخصىسي إلكذاد وكشض الِىاثم اإلاالُت: 22الٌِشة )

ا مً ألاخذار  اإلاداظبي اإلاالي ًِذ ؤؼاس بلي َزٍ الٌشطُت، خُث ؤٓذ كلى الىـامؤما  مداظبت ؤزاس اإلالامالث وهيَر

 2.كلى ؤظاط مداظبت الالتزام كىذ خذور َزٍ اإلالامالث ؤو ألاخذار وكشطها في الِىاثم اإلاالُت للعىىاث التي جشجبؽ بها

 

 

                                                
1

ىل تطبَق مؼاًري امتلاٍرر املامَة ادلومَة احلدًثة،ادلار اجلامؼَة،مرص، طارق غبد  .91،ص2006امؼال حامد ،دمَل احملاسب ا 
2

دة امرمسَة ،املرسوم امتنفيذي رمق  .11، ص06،املادة2008،اجلزائر،27،امؼدد156-08اجلًر
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لContinuité d'exploitation:ل(النشاط)اسخمراريت الاسخغالو  -

ًجشي بكذاد الِىاثم اإلاالُت باًتراض ؤن اإلااظعت معخمشة في وؽاػها وظدبِى كاملت في اإلاعخِبل اإلاىـىس، وكلُه 

ًٌترض ؤهه لِغ لذي اإلااظعت الىُت ؤو الخاحت للخصٌُت ؤو لخِلُص حجم كملُاتها بؽٖل َام، ولًٕ بن وحذث َزٍ 

الىُت ؤو الخاحت، ًةن الِىاثم اإلاالُت ًجب ؤن حلذ كلى ؤظاط مخخلٍ وفي مثل َزٍ الخالت اإلااظعت مجبرة باإلًصاح 

وكمىما ًٌترض اإلاداظبىن داثما، بإن اإلااظعت ظخـل جباؼش ؤكمالها بصٌت معخمشة دون ؤن ًٖىن َىاْ ؤحل . كً رلٗ

 1.مدذد لزلٗ

م، بال  ت الاظخوال٘، باًتراض مخابلت اإلااظعت ليؽاػاتها في معخِبل مخُى حلذ الِىاثم اإلاالُت كلى ؤظاط اظخمشاٍس

ٍ كً اليؽاغ في  خ وؽش الخعاباث والتي مً اإلامًٕ ؤن حعبب الخصٌُت ؤو الخُى برا ػشؤث ؤخذار ؤو ُشاساث ُبل جاٍس

ب . معخِبل ٍُش

ت  ذ اؼش الىـام اإلاداظبي اإلاالي بلى اهه برا لم حلذ الِىاثم اإلاالُت كلى َزا ألاظاط، ًان الؽْٖى في اظخمشاٍس ُو

دذد ألاظاط اإلاعدىذ كلُه في طبؼها في ملخّ  2.الاظخوال٘ جٖىن مبِىت ومبرسة، ٍو

ل:جلديم العناصر  خرى املكونت للملياناث املاليت:لاململلب الثاني

في َزا اإلاؼلب ظىِىم بخِذًم اللىاصش اإلاٖىهت للبُاهاث اإلاالُت ماكذا اإلايزاهُت التي ظىِىم بلشطها الخِا،ؤما 

ىت،حذ٘و حويراث ألامىا٘  اللىاصش التي ظىِىم بلشطها ًهي كلى الترجِب حذ٘و خعاباث الىخاثج ،حذ٘و جذًِاث الخٍض

زا اإلاالخّ  .الخاصت ٓو

 الىخاثج َى بُان ًاوسخابخعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي الجذًذ :(Le compte de résultat)حعريف حساب النخائج :لأألاال

خ السخب وال  اإلاىجضة مً الُٕان خال٘ العىت اإلاالُتواإلاىخجاثملخص لألكباء  خ الخدصُل ؤو جاٍس  ًإخز في الخعاب جاٍس

برص بالخمُيز الىدُجت الصاًُت للعىت اإلاالُت . (الشبذ ؤو الخعاسة)ٍو

                                                
1

 .17،ص2002مجؼة،تلنَات احملاس بة املؼملة وفق ادلمَل احملاس يب اموطين،دًوان املطبوػات اجلامؼَة،اجلزائر، هوام
2

دة  .11، ص07س بق ذكره، املادة ،مرجع156-08امرمسَة،املرسومامتنفيذٍرمق اجلًر
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ما َى الؽإن باليعبت لبُِت الٕؽىي ًةن خعاب الىخاثج ًظبؽ جدذ معاولُت خم بصذاٍس  ٓو معيري الُٕان، ٍو

جب ؤن ًٖىن مخميزا كً اإلاللىماث ألاخشي التي  ؤؼهش خال٘ مهلت ؤُصاَا ظخت خ بٌُا٘ العىت اإلاالُت، ٍو الخالُت لخاٍس

ِت دُُِت خم جبُان اإلاللىماث آلاجُت بؼٍش ا ٍو : ًدخمل ؤن ًِىم بيؽَش

o م السجل ت، الاظم الخجاسي، ُس  .الخجاسي للُٕان اإلاِذم للٕؽىي اإلاالُت حعمُت الؽٓش

o  بت خعاباث ًشدًت ؤو)ػبُلت الٕؽىي اإلاالُت . (خعاباث مذمجت ؤو خعاباث مٓش

o ٘خ ؤلاٌُا  .جاٍس

o اللملت التي ًِذم بها. 

خم جبُان ؤًظا بلع اإلاللىماث ألاخشي التي حعمذ بخدذًذ َىٍت الُٕان  .ٍو

o ت، الؽٖل الِاهىوي، مٖان  .سجلذ ًُه اليؽاغ والبلذ الزي كىىان مِش الؽٓش

o ألاوؽؼت الشثِعُت، وػبُلت اللملُاث اإلاىجضة. 

o ت ألام وحعمُت اإلاجمم الزي ًلخّ به الُٕان كىذ الاُخظاء  .اظم الؽٓش

o ملذ٘ كذد اإلاعخخذمين ًيها خال٘ الٌترة. 

ا باللملت خم جِذًم ٓؽٍ خعاب الىخاثج بحباٍس ا في الٕؽٍ  اٍو مًٕ الُِام بجبر ا إلابالى الىاسد رَٓش لىػىُت، ٍو

ش الٕؽىي اإلاللىماث التي ى ألامش الزي لم )حعمذ بحشاء مِاسهاث مم العىت اإلاالُت العابِت  بلى ؤلٍ وخذة، ٓما ًًى َو

: خُث ؤن (ًًٕ مىحىدا في اإلاخؼؽ اإلاداظبي الِذًم

 .بالٌصل اإلاِابل له مً العىت اإلاالُت العابِت  اإلاخللّ اإلابلىبُان ًخظمً  ٔل ًصل مً ًصى٘ خعاب الىخاثج -

مي ٌؽخمل اإلالخّ كلى مللىماث راث صبوت مِاسهت - شا في اإلاخؼؽ )في ؼٖل ظشدي وصٌي ُس زا ما لم ًًٕ مخًى َو

ِت الخُُِم ؤو الخِذًم1975اإلاداظبي لعىت  مت ما ال ًمًٕ ، وبرا خذر حوُير لؼٍش مِاسهخه  ؤن ؤخذ الٌصى٘ اإلاُش

وكذم جىاًش  جٍُُٕ مبالى العىت اإلاالُت العابِت لجلل كملُت اإلاِاسهت بٌصل العىت اإلاالُت العابِت، ًمً الظشوسي 

جشجِب ؤو الخلذًالث كلى  ًةهه ًجب جىطُذ بكادة (مخخلٌت ؤو ألي ظبب ؤخش بٌلل وحىد مذة للعىت اإلاالُت)اإلاِاسهت 

مُت التي  .في اإلالخّ للمِاسهت ججشي كلى العىت اإلاالُت العابِت لجللها ُابلت اإلاللىماث الُش



الفصل الثاني                                                                    اللوائم املاليت في ظل النظام املحاسبي املالي  

 

 ~40~  
 

 :ماهيت جدألاو جدفلاث الخزينت -لثانيا 

ىت َى جلٗ ألاداة الذُُِت اإلاعخخذمت للخٕم كلى ًلالُت حعُير اإلاىاسد اإلاالُت واظخخذاماتها  حذ٘و جذًِاث الخٍض

ىت الزي ٌلذ اإلالُاس ألآثر مىطىكُت في الخٕم كلى حعُير مالُت اإلااظعت لخبر ٓجذ٘و .،ورلٗ اكخمادا كلى كىصش الخٍض َو

جخخز كلى طىئها مجمىكت مً الِشاساث الهامت ٓخوُير اليؽاغ ؤو جىظُله  (ؤلاداسة الللُا)ُُادة في ًذ الِمت ؤلاظتراجُجُت 

ا وحهذي بلى بكؼاء معخلملي الٕؽىي اإلاالُت ؤظاظا لخُُِم مذي ُذسة اإلااظعت كلى 1.ؤو الاوسخاب مىه ؤو الىمى وهيَر

زلٗ اإلاللىماث بؽان اظخخذام العُىلت اإلاخاخت لذي اإلااظعت ا ٓو . جىلُذ ألامىا٘ وهـاثَش

:لمكوناث جدألاو جدفلاث الخزينت  -

ا  ىت مذاخُل ومخاسج اإلاىحىداث اإلاالُت الخاصلت ؤزىاء العىت اإلاالُت خعب مصادَس  ًِذم حذ٘و جذًِاث الخٍض

 2: بلى زالزت مجمىكاث سثِعُت 

  ٘ا مً ألاوؽؼت هير اإلاشجبؼت  ) الخذًِاث التي جىلذَا ؤوؽؼت الاظخوال ألاوؽؼت التي جخىلذ كنها مىخجاث و هيَر

 .(باالظدثماس والخمىٍل

  ىت اإلاشجبؼت باالظدثماس ؤو التي جىلذَا ؤوؽؼت الاظدثماس كملُاث حعذًذ ؤمىا٘ مً   ؤحل اُخىاء ) جذًِاث الخٍض

ّ الخىا٘ص كً ؤصل ػىٍل ألاحل  .(اظدثماس و جدصُل لألمىا٘ كً ػٍش

 (ؤوؽؼت جٖىن هاحمت كً حوُير حجم ألامىا٘ الخاصت ؤو الِشوض)الخذًِاث الىاؼئت كً ؤوؽؼت الخمىٍل. 

ىت و  ت جذًِاث الخٍض ّ َزا الجذ٘و جدعب بىاءا كلى مىـىس دًىامُٖي باالكخماد كلى خٓش ىت ًو ومىه ؤصبدذ الخٍض

ا  ىت خعب مصذَس  .مىـىس جٌصُلي ٌلخمذ كلى جٌُٕٗ الخٍض

 

 

 

 

                                                
 . 204 ،ص 2006دار وائل،:دروس و تطبَلات ،الأردن : ًوسف كٌريش و آأمَاس بن سايس ،امتس َري املايل 1
2

دة امرمسَة 2008 ًومَو 26 املوافق 1429 رجب 23 كرار مؤرخ يف   ،حيدد كواػدامتليمي و احملاس بة و حمتوى امكشوف املامَة و غرضها و كذا مدوهة احلساابت و كواػد سريها،اجلًر

ة ،امؼدد   . 26 ،  ص2009 مارس 25 ،46 / 19نلجمهورًة اجلزائًر
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زا ما ًىضخه الؽٖل ألاحي  1: َو

 

 

  

 

 

  

 

 (جذًّ خاسج)حعذًذاث             (جذًّ داخل)جدصُالث  

  

ىت الخاسحت   مثل هٌِاث الاظخوال٘ ،خُاصة اظدثماس ،حعذًذ  (الدعذًذاث)جخمثل ألاظهم اإلاخِؼلت في جذًِاث الخٍض

ا  ىت الذاخلت مثل جدصُالث .ؤُعاغ الذًىن ،جىصَم ؤسباح ألاظهم وهيَر ؤما ألاظهم اإلاخىاصلت ًخخمثل في جذًِاث الخٍض

ض  (الاظخذاهت)الاظخوال٘ ،الخىا٘ص كً الاظدثماساث ،الخصى٘ كلى ُشوض  ىت هي مٓش م في سؤط اإلاا٘ ؛ وبالخالي ًالخٍض ،الًش

. حمُم الخذًِاث الىِذًت و حلخبر اإلالُاس ألآثر مىطىكُت في الخٕم كلى دسحت ظُىلت اإلااظعت

ىت  ىت اإلاشجبؼت باالظخوال٘ = حويراث الخٍض ىت اإلاشجبؼت باالظدثماس + الخذًِاث الخٍض ىت + جذًِاث الخٍض جذًِاث الخٍض

 2. اإلاشجبؼت بالخمىٍل

  عرض جدألاو جدفلاث الخزينت: 

ىت الصادسة كً َُئاث مالُت و حاملاث و ملاَذ مخخصت و ًَش   َىاْ اللذًذ مً الىمارج لجذ٘و جذًِاث الخٍض

ا ،ولٖل همىرج خصىصِخه في الخدلُل جدىاظب مم ٔل خالت، ولِذ خذد اإلاؽشق الجضاثشي  بدث و مدللين مالُين و هيَر

ىت  ِخين في كشض حذ٘و جذًِاث الخٍض : طمً الىـام اإلاداظبي و اإلاالي الجذًذ ػٍش

 ِت اإلاباؼشة  .الؼٍش

                                                
1
Jean BARREAU et Jacqueline  DELAHAYE , Gestion financière : manuel et  applications ,Paris :Dunod ,2001 , p 226.  

2
Christian et Mireille ZAMBOTTO , Gestion financière , Paris :Dunod ,1999, p 65. 

 االستثمار التمويل االستغالل

 الحزينة 

م  ىت (02)ؼٖل ُس  .ًىضح جذًِاث الخٍض

 Jean BARREAU et Jacqueline  DELAHAYE , Gestion financière : manuel et  applications ,Paris :Dunod ,2001 , p 226 :املصدر
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 ِت هير اإلاباؼشة  .الؼٍش

ىت اإلاشجبؼت باالظخوال٘ ؤو التي جىلذَا ؤوؽؼت الاظخوال٘  زا الخدذًذ مشجبؽ خاصت بالخذًِاث الخٍض ألاوؽؼت ) َو

ا مً ألاوؽؼت هير اإلاشجبؼت ال باالظدثماس و ال بالخمىٍل  .(التي جخىلذ كنها مىخىحاث و هيَر

  لجدألاو جدفلاث الخزينت بالملريلت اململاشرة:

ِت اإلاباؼشة التي ؤوص ى بها اإلاؽشق الجضاثشي جشجٕض كلى جِذًم ألاحضاء الشثِعُت  لذخى٘ و خشوج   بن الؼٍش

ب و  (...الضباثً ،اإلاىسدًً ،الظشاثب )الخذًِاث الىِذًت ؤلاحمالُت  ىت صافي،زم جٍِش ُصذ الخصى٘ كلى جذًّ للخٍض

بت للٌترة اإلالىُت  .مِاسهت َزا الخذًّ الصافي مم الىدُجت ُبل الظٍش

ل103 ص01:انظر امللحم ركمل(الملريلت اململاشرة) جدألاو جدفلاث الخزينت 

  ىت :جدألاو جدفلاث الخزينت بالملريلت غير اململاشرة ِت هير اإلاباؼشة في جِذًم حذ٘و جذًِاث الخٍض بن الؼٍش

 .بل اإلاؽشق الجضاثشي َاإلادذد مً 

ل:  جشجٕض كلى جصخُذ و حعىٍت الىدُجت الصاًُت للعىت اإلاالُت مم ألاخز بالخعبان 

ىت _  ٔاث ،حويراث الضباثً ،اإلاخضوهاث،حويراث اإلاىسدًً)ؤزاس اإلالامالث دون الخإزير في الخٍض ؛ (...الاَخال

؛ (الظشاثب ماحلت)الخٌاوجاث ؤو الدعىٍاث _ 

زٍ الخذًِاث جِذم ٓال  (ُُمت الخىا٘ص الضاثذة ؤو الىاُصت)الخذًِاث اإلاالُت اإلاشجبؼت بإوؽؼت الاظدثماس ؤو الخمىٍل_  َو

. خذاكلى 

ِت هير اإلاباؼشة جم مخبني مً ُبل مجلغ الخبراء اإلاداظبين  ىت بالؼٍش  بن َزا الىمىرج لجذ٘و جذًِاث الخٍض

و الهذي مىه َى جمثُل بًشاداث و هٌِاث اإلااظعت لذوسة ملُىت و رلٗ بخِعُمها خعب الىؿاثٍ الشثِعُت  (7)الٌشوس ي ،

 ( 8):ًلي  الثالزت ليؽاغ الى ٔل مً الاظخوال٘ ،الاظدثماس و الخمىٍل بدُث هجذ خعب َزا الخِعُم ما

ىت اإلاخىلذة كً الاظخوال٘؛ _  جذًِاث الخٍض

ىت اإلاخىلذة كً الاظدثماس؛ _  جذًِاث الخٍض

ىت اإلاخىلذة كً الخمىٍل_  . جذًِاث الخٍض
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ِت  ىت خعب َزٍ الؼٍش   ( 9): و الجذ٘و ًىضح حذ٘و جذًِاث الخٍض

ل104 ص02:انظر امللحم ركم ل(الملريلت غير اململاشرة)جدألاو جدفلاث الخزينت 

ىت هاحم كً ٌُُٓت  ِت هير اإلاباؼشة في بكذاد حذ٘و جذًِاث الخٍض ِت اإلاباؼشة و الؼٍش  بن الاخخالي بين الؼٍش

ىت اإلاخإجُت مً ؤوؽؼت الاظخوال٘  ا مً ألاوؽؼت هير )جِذًم جذًِاث الخٍض ألاوؽؼت التي جخىلذ كنها مىخىحاث و هيَر

ِت اإلاباؼشة ًخِذم َزا الىىق مً الخذًِاث ًؽٖل كىاصش .(اإلاشجبؼت ال باالظدثماس و ال بالخمىٍل ًٕما رٓشها ظابِا ًالؼٍش

ىت  ا مً اللىاصش اإلالىُت بخذًِاث الخٍض سثِعُت لذخى٘ و خشوج العُىلت ؤلاحمالُت للضباثً و اإلاىسدون و الظشاثب و هيَر

ِت هير اإلاباؼشة حلخمذ كلى جصخُذ الىدُجت  اإلاشجبؼت بيؽاػاث الاظخوال٘ ُصذ ببشاص الخذًّ اإلاالي الصافي،بِىما الؼٍش

ٔاث التي ال ىت ٓةَخال ًشاًِها جذًّ هِذي خُِِي خاسجي و  الصاًُت للعىت اإلاالُت مً ؤزاس اإلالامالث دون الخإزير في الخٍض

الضباثً و اإلاىسدًً التي بلذ ًترة ملُىت جخدى٘ بلى جذًّ هِذي داخلي ؤو خاسجي ؤو اللىاصش التي لِغ لها كلِت بإوؽؼت 

ىت اإلاشجبؼت .الاظخوال٘ ٌٓاثع ؤو عجض الخىا٘ص كً الاظدثماساث وجبِى باقي الخذًِاث ألاخشي و اإلاخمثلت في جذًِاث الخٍض

ِت اإلاباؼشة و كلى َزا ألاظاط ظىِىم بلشض ٌُُٓت خذابإوؽؼت الاظدثماس والخمىٍل حلشض ٓال كلى   و بىٌغ الؼٍش

ً جم  ِت هير اإلاباؼشة ًِؽ باكخباس الىىكُين آلاخٍش ىت اإلاشجبؼت بإوؽؼت الاظخوال٘ خعب الؼٍش خعاب جذًِاث الخٍض

. كشطهم 

ل: الخاصت مواوجدألاو حغير :لثالثا

ٔاث التي ؤزشث في الٌصى٘ اإلاؽٖلت لشئوط ألامىا٘ الخاصت بالُٕان خال٘  ٌؽٖل حذ٘و حوير ألامىا٘ الخاصت جدلُال للخش

 .العىت اإلاالُت

لخبر ؤًظا ُاثمت حذًذة في الىـام اإلاداظبي اإلاالي الجذًذ ورلٗ خعب   الزي ًىص كلى جِذًم ألامىا٘ الخاصت IAS1   َو

خم بمذادٍ لٌترة صمىُت واخذة  1في حذ٘و مً اإلالخِاث ٍو

   خُث ٌلخبر الىـام اإلاداظبي اإلاالي ؤن سئوط ألامىا٘ الخاصت  هي ًَش بين ؤصى٘ وخصىم اإلااظعت كلى كٕغ 

. اإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػني الزي ٌلخبر ؤن سئوط ألامىا٘ الخاصت حضء مً الخصىم

 

                                                
 ، حيدد كواػد امتليمي واحملاس بة وحمتوى امكشوف املامَة وغرضها وكذا مدوهة احلساابت وكواػد سريها2008 جوًلَة 26كرار مؤرخ يف 1
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ل:ملحم الكشوف املاليت:لرابعا

 .ًخظمً ملخّ الٕؽىي اإلاالُت مللىماث راث ؤَمُت ؤو جٌُذ في ًهم اللملُاث الىاسدة في َزٍ الٕؽىي

دُل ٔل ُعم مً ؤُعام اإلايزاهُت وخعاب الىخاثج . جٖىن اإلاالخـاث اإلالخِت بالٕؽىي اإلاالُت مىطىق كشض مىـم ٍو

ىت وحذ٘و حوير  .1سئوط ألامىا٘ الخاصت بلى اإلاللىمت اإلاىاًِت في اإلاالخـاث اإلالخِت وحذ٘و ظُىلت الخٍض

ل

ل

ل

ل

ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل

                                                
1

ىل امنظام احملاس يب  : ،(امنظام احملاس يب املايل اجلدًد) ابجلزائر IAS / IFRSآأفاق تطبَق املؼاًري احملاسبية ادلومَة : ،مداخةل بؼنوانمؼتصم دحو الاهتلال من اخملطط احملاس يب اموطين ا 

 .2009،  اكتوبر15و 13،ًويم جامؼة سؼد دحلب امبلَدةامنظام احملاس يب واملايل،: املايل اجلدًد، ملتلى دويل حول ال طار املفاهميي
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:لجلديم امليزانيت حسب النظام املحاسبي املالي:لاململحح الثاني

حلخبر اإلايزاهُت ؤخذ مٖىهاث البُاهاث اإلاداظبُت واإلاالُت والتي جللب دوسا بكالمُا ًهي جمذ مخخلٍ ألاػشاي باإلاللىماث 

التي جخص اإلااظعت وبالخالي حعاكذَم في اجخار ُشاساتهم، َاالء ألاػشاي ممًٕ ؤن ًٖىهىا داخلُين مثل بداسة 

ً اإلاالُين وبداسة الظشاثب،اإلااظعت .  خاسحُين مثل البىْى واإلاعدثمٍش

لًٕ الش يء اإلاالخف خى٘ الذوس ؤلاكالمي الزي جمثله اإلايزاهُت له كالُت بالؽٖل واإلادخىي الزي جٖىن كلُه، ؤو بلباسة 

ؤخشي هجذ ؤن اإلابادت والؼَش التي جدٕم ٌُُٓت كشض اإلايزاهُت ومدخىٍاتها جخإزش بشهباث الجهت ؤو الؼشي الزي له 

. ؤولىٍت ؤو ؤًظلُت في اإلادُؽ اإلاداظبي

. وظيخؼَش في بدثىا َزا بلى اللىاصش اإلاٖىهت ألاصى٘، زم اللىاصش اإلاٖىهت للخصىم خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي

:لالعناصر املكونت ألصوو امليزانيت حسب النظام املحاسبي املالي:لاململلب  ألاول

ت الُِمت  ض اإلاالي للماظعت، َزا مً خال٘ ملًش خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي ًةن اإلايزاهُت تهذي بلى ُُاط اإلآش

ت َُٖلتها اإلاالُت خال٘ ًترة  (ولِغ ًِؽ التي جمخلٕها ُاهىهُا)الخُُِِت للمىاسد اإلاشاُبت  مً ػشي اإلااظعت وملًش

زا ٌلخبر هِؼت   ؤظُاظُت مِاسهت باإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػني الزي ًٖىن الهذي مً هشض اإلايزاهُت اخخاليملُىت ، َو

 (ألاصى٘ والخصىم)ًةن كىاصش اإلايزاهُت  (خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي)، ولخدُِّ رلٗ 1َى جبُان الزمت للماظعت

 مخويرة، ٓما جِعم خشي ًخم كشطها خعب الىـشة اإلاالُت التي كلى ؤظاظها جِعم ألاصى٘ بلى ؤصى٘ زابخت وؤ

. الخصىم بلى ؤمىا٘ خاصت وخصىم داثمت وؤخشي مخذاولت

:لمفاهيم حوو عناصر  صوول:لأألاال

 حعريف  صوو ألاهيفيت جصنيف عناصرها: 

م منها ؤن جدِّ مىاًم معخِبلُت، وفي الوالب ًةن َزٍ اإلاىاًم  خُى ألاصى٘ هي مىاسد اُخصادًت ًمخلٕها اإلاؽشوق ٍو

كىذ )اإلاعخِبلُت جٖىن بؽٖل جذًِاث هِذًت واسدة بن الخذًِاث الىِذًت ُذ جٖىن مباؼشة ٓخدى٘ ألاصل بلى هِذًت 

                                                
1

. 312 ص 2009 طالل محمد احلجاوي وآ خرون، اساس َات املؼرفة احملاسبية،دار امَازوري امؼلمَة ،غامن،
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ٔاظخخذام  (جدصُل اإلاذًىىن مثال  باإلاؽشوق لخلّ ؤصل آخش والىدُجت خصى٘ جذًّ ألاصلؤو بؽٖل هير مباؼش 

. 1( بظاكت زم ًبُلهابهخاجٔاظخخذام اإلاباوي ألهشاض )هِذي واسد 

٘ برن ًىحذ َىاْ ؼشػان ؤظاظُان لالكتراي بإصل ملين داخل اإلايزاهُت   َى ؤن ًٖىن اخخما٘ لخذور جذًِاث ألاو

ٔاًُت مً الخإٓذ، والثاوي َى ؤن ًٖىن لألصل جٖلٌت ُابلت  ىت ؤو ما ٌلادلها مخللِت بهزا ألاصل بذسحت  معخِبلُت للخٍض

ىدُجت لزلٗ ًةهه ال ٌؽترغ في ألاصل ؤن جمخلٕه اإلااظعت لٖي ًخم الاكتراي به في  للُِاط بؽٖل مىزَى به، ٓو

زٍ حلخبر هِؼت اخخالي ؤظاظُت بين الىـام اإلاداظبي اإلاالي واإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػني لعىت  ٓما . 1975اإلايزاهُت َو

ٔان للماظعت ظلؼت الخصى٘ كلى اإلاىاًم اإلاعخِبلُت الخاصت به  هِى٘ ؤن ؤصل ملين خاطم لعُؼشة اإلااظعت برا 

ت ألاػشاي ألاخشي في الاظخٌادة مً َزٍ اإلاىاًم . ولها الِذسة كلى مىم مؽآس

باإلطاًت بلى ٔل رلٗ ًةن اللىاصش التي حعخىفي الؽشػين العابِين ًخم كشطها وجصيٌُها خعب الىـشة اإلاالُت التي 

ؤٓثر )جِىم كلى جِعُم ألاصى٘ بلى ُعمين سثِعُين َما ألاصى٘ الثابخت وهي جلٗ اللىاصش التي حعاَم بصٌت داثمت 

في وؽاغ اإلااظعت، ؤما باقي كىاصش ألاصى٘ برا لم جدِّ الؽشغ العابّ حلخبر ٓإصى٘ مخذاولت،  (مً دوسة مداظبُت

ِؽ برا : ؤو بلباسة ؤخشي ًمًٕ ؤن ولخبر ؤصل مً ألاصى٘ مخذاوال برا ًو

م ؤن ًخدِّ ؤو ًدخٌف به للبُم ؤو الاظتهالْ ؤزىاء الذوسة الم -  . اللادًتخاظبُتكىذما ًخُى

خ بكذاد  - م ؤن ًخدِّ خال٘ ازىا كؽش ؼهشا مً جاٍس كىذما ًدخٌف به ألهشاض اإلاخاحشة كلى اإلاذي الِصير ؤو ًخُى

 .اإلايزاهُت

 .كىذما ًٖىن هِذا ؤو ؤصال هِذًا ملادال وال جىحذ ُُىد كلى اظخلماله -

 .ٓىدُجت لزلٗ ًةهه ٌلخبر ٓإصل زابذ باقي ألاصى٘ ألاخشي التي لم حعخىفي الؽشوغ العابِت و -

 ًجب كلُىا ؤن هٌَش بين جُُِم ألاصل في خالت الخُاصة كلُه ؤو بهخاحه وجُُِم ألاصل في :طرق جلييم  صوول 

خ بٌُا٘ الخعاباث خ الجشد ؤو جاٍس  . جاٍس

خ الخُاصة ؤو  - خُت، : ؤلاهخاججُُِم ألاصى٘ كىذ جاٍس ِت الخٖلٌت الخاٍس في َزٍ الخالت ًةن ألاصل ًُِم باظخلما٘ ػٍش

ت واإلاالُت بـ  :َزٍ ألاخيرة التي جخٖىن بلذ خصم حمُم الظشاثب والشظىم اإلاعترحلت وحمُم الخخٌُظاث الخجاٍس

                                                
1

 .1975-09-26 واملتؼلق بتؼدًل املاهون امتجاري يف 1996-12-29 املؤرخ يف 27-96 املادة من الامر رمق 
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ّ كملُت ؼشاء والتي ًذخل ًيها زمً الؽشاء جىِص : جٖلٌت الؽشاء باليعبت لألصى٘ التي جدصلذ كليها اإلااظعت كً ػٍش

ُت  ت وجظاي بلُه حمُم الظشاثب والشظىم هير اإلاعترحلت بما ًُه الشظىم الجمٓش مىه حمُم الخخٌُظاث اإلاالُت والخجاٍس

ابت اإلااظعت ووطله في خالت الاظخلما٘ ابت  وحمُم ألاكباء اإلاباؼشة التي ظاَمذ في بخظاكه لُش في بخظاكه لُش

ُب والتهُئت وال حلخبر  زلٗ جٖالٍُ التٓر ى ٓو اإلااظعت ووطله في خالت الاظخلما٘ مم جٖالٍُ الىِل والصخً والخٌَش

ترة اظخلماله الٕلي مً الخٖالٍُ اإلاباؼشة ُب ألاصل ًو ت والخٖالٍُ التي جٌصل بين ًترة جٓش . الخٖالٍُ ؤلاداٍس

ًذخل ًيها جٖلٌت اإلاىاد والخذماث التي دخلذ في بهخاج التي باليعبت لألصى٘ التي ؤهخجتها اإلااظعت و: ُُمت ؤلاهخاج -

َزا ألاصل جظاي بليها ألاكباء اإلاباؼشة وهير اإلاباؼشة التي ًمًٕ جدمُلها بلِالهُت في بهخاج َزا ألاصل، وال جذخل 

ٔاملت . طمً الخٖالٍُ الىاججت كً كذم اظخلما٘ الؼاُت ؤلاهخاحُت 

ظيخؼَش بالخٌصُل لٌُُٕت الخُُِم في آخش الٌترة كىذما هخؼَش للىاصش : جُُِم كىاصش ألاصى٘ في جهاًت الذوسة -

ألاصى٘ كىصش بلىصش، ولًٕ الِى٘ ؤهه ًخم َزا في الخاالث اللادًت، ولًٕ في خالت ما برا جبين للماظعت ؤهه ًىحذ 

 لهزا ألاصل والتي حلشي "la valeur recouvrable"ماؼش ًذ٘ كلى ؤهه ألاصل ًِذ ُُمخه ًخم خعاب ُُمت الاظترداد 

لت الىاججت كً اظخخذام َزا ألاصل والخخلي كىه  .كلى ؤجها اظخدذار مجمىق الخذًِاث اإلاعخِبلُت اإلاخُى

:لثانيا العناصر املكونت للصوول

خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي ًةن ألاصى٘ جخٖىن مً الاظدثماساث اإلالىىٍت، الاظدثماساث اإلاادًت، ألاصى٘ اإلاالُت، 

ىت وما ٌلادلها . اإلاعاَماث، اإلاخضوهاث، ؤصى٘ الظشاثب، الضباثً واإلاذًىىن آلاخشون، الخٍض

 الاظدثماساث اإلالىىٍت" :les immobilisation incorporelles  "

ٌها وؼشوغ اخدعابها - مشاُبت " identifiable"حلشي كلى ؤجها ؤصى٘ هير مادًت وهير مالُت ُابلت للخلُين : حلٍش

ٔان : ومعخلملت مً ػشي اإلااظعت في بػاس اليؽاغ اللادي لها وهِى٘ ؤن ؤصل ملين ُابل للخلُين برا 

ّ بحاصجه لؼشي آخش  - ؤو بحاصجه ؤو جدىٍله " licence"ًمًٕ ًصله كً اإلااظعت وبُله ؤو جدىٍله ؤو مىده كً ػٍش

; مىٌصال في بػاس كِذ كىصش ؤخش مً ألاصى٘ ؤو الخصىم

ؤو ًٖىن هاجج كً خَِى حلاُذًت ؤو خَِى ؤخشي ُاهىهُت، بدُث جٖىن َزٍ الخَِى ُابلت للخدىٍل ؤو الٌصل كً  -

 .اإلااظعت ؤو خَِى ؤخشي 

مًٕ جِعُم ألاصى٘ اإلالىىٍت بلى الخعاباث الخالُت: اللىاصش اإلاٖىهت لالظدثماساث اإلالىىٍت - : ٍو
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 "  corporelles immobilisations générées en interne: "اظدثماساث ملىىٍت مىخجت داخل اإلااظعت -

م  ى الخعاب ُس  ؤكباء الخؼىٍش الِابلت للخدىٍل بلى اظدثماساث وهي كباسة كً ؤكباء الخؼىٍش ؤو ألاكباء الخاصت 203َو

ش ًيها الؽشوغ الخالُت : بمشخلت الخؼىٍش إلاؽشوق داخلي التي جخًى

; ًجب ؤن جخللّ َزٍ ألاكباء بلملُاث ملُىت لها خـىؾ معخِبلت ٓبيرة في جدُِّ مشدودًت للماظعت -

اإلااظعت لذحها الىُت والِذسة الخِىُت واإلاالُت التي جمٕنها مً بٓما٘ الاظدثماس اإلاخللّ بهزٍ ألاكباء والِذسة كلى  -

 ;الاظخٌادة مىه ؤو بُله

 .ًمٕنها جُُِم َزٍ ألاكباء (مداظبت جدلُلُت)لذي اإلااظعت هـام خعاب جٖالٍُ  -

ذخل ًيها ٔل مً: باقي الاظدثماساث اإلالىىٍت -  :وجظم الاظدثماساث اإلالىىٍت التي جِىم اإلااظعت بالخُاصة كليها، ٍو

 والزي حؽٖل ًُه جٖلٌت الخُاصة كلى logiciels informatiques et assimiléesبشامج بكالم آلي وما ؼبهها : 204الخعاب 

ِابل  َزا . الخّ الخاص باظخوال٘ بشامج ؤلاكالم آلالي ؤو ُُمت بهخاج جلٗ البرامج في خالت بهخاحها داخل اإلااظعت ٍو

;  ؤهـمت ؤلاكالم آلالي في اإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػني2122الخعاب 

 ,concession et droits similaires, brevets"امخُاصاث وخَِى ؤخشي، اختراكاث، كالماث وسخص : 205الخعاب 

licences, marques " ت ؤو والزي ٌسجل ًُه اإلابلى اإلاذًىق لِاء الخصى٘ كلى خَِى امخُاص ؤو سخص اظخوال٘ كالمت ججاٍس

ت ملُىت ِت مىخج ملين خال٘ ؤو مىٌز جىصَم ؼٓش ; بلخ هير الخَِى الخاصت باظخوال٘ بشامج الخاظىب وما ؼبهها... ػٍش

; "autres immobilisations incorporelles"الاظدثماساث اإلالىىٍت ألاخشي : 208الخعاب 

 états"َزا الخعاب ًخص اإلايزاهُاث الخاصت باإلايزاهُاث اإلاجملت " goodwil"ؼهشة اإلادل ؤو ًَش الخُُِم : 207الخعاب

financiers consolidés " ٔاث ى كباسة كً ؤصل هير ُابل للخلُين، وحسجل ًُه الٌَش بين ُُمت ؤظهم اإلاعاَمت في الؽش َو

. التي جذخل في معاس الخجمُم وخصت اإلاجمم في الُِمت الخُِِت الصاًُت لألصى٘ الٌشق في صمً الخجمُم

ٔاظدثماس ملىىي ومشخلت بكادة : ػَش جُُِم ى اإلاشخلت التي اكخبر ًيها ألاصل  َىاْ مشخلخين للخُُِم، الخُُِم ألاولي َو

. الخُُِم التي جٖىن في اللادة في جهاًت الذوسة

٘ برا جىاًشث الؽشوغ العابِت في كىصش ملين مً : الخُُِم ألاولي ُِم كىاصش ألاصى ٔاظدثماس ملىىي ٍو  ًمًٕ اكخباٍس 

: ٔالخالي
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ؼشاء الزي ًخظمً حمُم الظشاثب والشظىم هير ا٘ن مً زمً وفي خالت الخُاصة كلى الاظدثماس ًةن ُُمخه جخٗ -

ت، وحمُم الخٖالٍُ اإلاباؼشة اإلاخللِت بخدظير ألاصل لالظخوال٘ . اإلاعترحلت بلذ بهِاص الخخٌُظاث اإلاالُت والخجاٍس

خ الامخالْ، وفي جهاًت ٔل  - ِت الُِمت اللادلت في جاٍس باليعبت لؽهشة اإلادل الىاججت كً كملُت الخجمُم ًةجها جُِم بؼٍش

ادة في الُِمت ال جاخز بلين الاكخباس ٔان ٍص ٔان َىاْ هِصان في الُِمت حلخبر ؤما برا   .دوسة برا 

خ  - باليعبت لالظدثماساث اإلالىىٍت اإلاىخجت داخل ماظعت ًةن ُُمتها حعاوي مجمىق الخٖالٍُ اإلاخدملت بذاًت مً جاٍس

خ  اظدٌُاء َزا الاظدثماس للؽشوغ الخاصت باالظدثماساث اإلالىىٍت وال جذخل في ُُمخه الخٖالٍُ العابِت لهزا الخاٍس

ٔاهذ مخللِت باالظدثماس  .والخاصت ختى برا 

خُت : الخُُِم البلذي - بلذ الخُُِم ألاولي لالظدثماساث اإلالىىٍت ًةهه في آخش الذوسة ٌلاد جُُِمها خعب الخٖلٌت الخاٍس

ِت الُِمت اللادلت  :ؤو خعب ػٍش

خُت هاُص مجمىق بَخالْ وهِصان  - خُت ، ًدعبها ٌلاد جُُِم الاظدثماساث اإلالىىٍت بالخٖلٌت الخاٍس الخٖلٌت الخاٍس

 .الُِمت للعىىاث العابِت

خ بكادة  - ُت لهزا الاظدثماس في جاٍس ِت ًةن مبلى الاظدثماس ٌعاوي الُِمت العُى الُِمت اللادلت، خعب َزٍ الؼٍش

 .الخُُِم الىاُص مجمىق مبالى ؤلاَخالْ ومجمىق مبالى هِص الُِمت

ٌُُت ملالجتها في  ُما ًلي حذ٘و ًىضح الاظدثماساث اإلالىىٍت ٓو زا في الىـام اإلاداظبي اإلاالي PCNًو  .  ٓو

م  الٌَش كملُت اخدعاب وكذم اخدعاب كىاصش الاظدثماساث اإلالىىٍت : 1الجذ٘و ُس

 خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي الجذًذ ةاإلالاحل PCN 1975اإلالالجت اإلاداظبُت خعب هىق الاظدثماس اإلالىىي 

ال ًددعب ال جددعب ؤوؽإث داخل ماظعت  ؼهشة اإلادل 

ذخل في الخعاب جم الخُاصة كليها  ذخل في الخعاب  210ًددعب ٍو  208ًددعب ٍو

ت  شث الؽشوغ الخاصت  205جددعب وجذخل في الخعاب ؤوش ئ داخل ماظعت  اللالمت الخجاٍس ال جددعب بال برا جًى

  203بزلٗ وجذخل في الخعاب 

 205جددعب وجذخل في الخعاب  210جددعب وجذخل في الخعاب جم الخُاصة كليها 

ًشاحم 

الخاظىب 

 ؤو 205جددعب وجذخل في الخعاب ؤوش ئ داخل ماظعت 

 06مجمىكت 

شث 203جددعب وجذخل في الخعاب   برا جًى

الؽشوغ الخاصت به 

 204جددعب وجذخل في الخعاب  2122جددعب وجذخل في الخعاب جم الخُاصة كليها 

 203جددعب وجذخل في الخعاب  202جددعب وجذخل في الخعاب ؤوؽإ داخل ماظعت بشاءاث الاختراق 

 205جددعب وجذخل في الخعاب  212جددعب وجذخل في الخعاب جم الخُاصة كلُه 

ال جددعب ال جددعب ؤوؽإث داخل ماظعت خصت العَى 
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ال جددعب جددعب وجذخل في الخٖالٍُ جم الخُاصة كليها 

 جٖالٍُ الخؼىٍش 

 205جددعب وجذخل في الخعاب 

شث الؽشوغ الخاصت  بال  ال جددعب برا جًى

 203بزلٗ جددعب وجذخل في الخعاب 

اإلاالُت = ؼهشة اإلادل الخاصت بالبُان 

اإلاجملت 

 207جددعب وجذخل طمً الخعاب 

ًَش الاُخىاء وحهخلٗ 

 ًَش 207جددعب وجذخل طمً الخعاب 

الاُخىاء وال حهخلٗ 

 .حذ٘و ملذ بىاء كلى ملؼُاث الىـام اإلاداظبي اإلاالي واإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػني: اإلاصذس

  الاظدثماساث اإلاادًت"immobilisation corporelles "

ٌها وؼشوغ اخدعابها -  في ا اإلااظعت بما الظخلمالهاحلشي الاظدثماساث اإلاادًت كلى ؤجها ؤصى٘ مادًت جمخلٕه: حلٍش

تا ألػشاي ؤخشي ؤو الظخلمالهابهخاج العلم ؤو جِذًم الخذماث ؤو إلًجاٍس م ؤن حعخمش مذة .  ألَذاي بداٍس خُى ٍو

. الاظخلما٘ ألٓثر مً دوسة مداظبُت

ه ؤوال كىذ جُُِم الاظدثماساث اإلاادًت َى َل ًمًٕ ؤن ًُِم : جُُِم الاظدثماساث اإلاادًت - الش يء الزي ًجب ؤن ولًش

، ولٖي وعخؼُم الخُُِم خعب الخالت "par composant"الاظدثماس ٔلُا ؤم هُِم ٔل مٖىن مً مٖىهاجه كلى خذا 

 ظىىاث 05الثاهُت ًجب ؤن جٖىن لألحضاء اإلاٖىهت لزلٗ الاظدثماس مذة خُاة مخخلٌت مثال هجذ مٖىن مذة خُاجه 

 ظىىاث، ؤو ؤن دسحت جذًّ اللىاثذ الاُخصادًت اإلاخللِت بٖل حضء مً رلٗ الاظدثماس 10ومٖىن آخش مذة خُاجه 

ٔان الخُُِم باإلاٖىهاث ؤو ٓلي ًةهىا هميز مشخلخين في الخُُِم َما،مخخلٌت :  ظىاء 

خ الخُاصة ؤو ؤلاهجاص - ًُِم الاظدثماس الزي جم الخُاصة كلُه بخٖلٌت الخُاصة التي حعاوي زمً الؽشاء : الخُُِم كىذ جاٍس

ت واإلاالُت،  ُت هاُص حمُم الخخٌُظاث الخجاٍس اإلاخظمً الظشاثب والشظىم هير اإلاعترحلت بما ًيها الشظىم الجمٓش

لت، وحعدبلذ  وجظاي بلُه حمُم الخٖالٍُ اإلاباؼشة التي جدملها اإلااظعت بوشض وطله في خالت الاظخوال٘ اإلاخُى

ت وجٖالٍُ الؽول العابّ . مً رلٗ الخٖالٍُ هير اإلاباؼشة كلى هشاس الخٖالٍُ ؤلاداٍس

ؤما ُُمت الاظدثماساث التي ؤهجضتها اإلااظعت بىظاثلها ًدعاوي جٖلٌت مجمىق اإلاىاد اإلاعخلملت في رلٗ والُذ اللاملت 

اإلاعخخذمت وباقي جٖالٍُ ؤلاهخاج اإلاباؼشة، وفي خالت ؤن اإلااظعت جِىم بةهجاص ؤصى٘ مدؽابهت لهزا الاظدثماس بوشض البُم 

. ًةن ُُمت الاظدثماس حعاوي جٖلٌت جلٗ ألاصى٘ اإلاىحهت للبُم

ِخين الخالُخين: الخُُِم البلذي - مًٕ ؤن ًٖىن بةخذي الؼٍش ِصذ به الخُُِم في جهاًت الذوسة ٍو : ٍو
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خُت، التي كلى ؤظاظها جددعب اإلااظعت في جهاًت ٔل دوسة الُِمت الصاًُت لالظدثماس اإلاادي  ِت الخٖلٌت الخاٍس ال )ػٍش

ُم هِصان الُِمت للعىىاث العابِت (جذخل َىا ألاساض ي ٔاث ُو . التي حعاوي ُُمت الاظدثماس هاُص مجمىق بَخال

ِت ُُمت الاظترداد  الُِمت ألآبر بين ظلش )وهي الُِمت ألاُل بين الُِمت اللادلت لالظدثماس " la valeur recouvrable"ػٍش

ٔاهذ ُُمت الاظترداد ؤُل مً  ("valeur d'utilité"البُم اإلادخمل والُِمت الىٌلُت  والُِمت الصاًُت لالظدثماس، ًةرا 

ددعب ٓخٖالٍُ ؤصبدذ ُُمت ووبرا خذر في العىىاث الالخِت . الُِمت الصاًُت ٌلخبر َىاْ هِص في الُِمت ٍو

ادة في الُِمت بمبلى الٌَش بين ُُمت الاظترداد  الاظترداد الجذًذة ؤٓبر مً الُِمت الصاًُت لالظدثماس ًةهه ٌلخبر وحىد ٍص

. للعىىاث العابِت والُِمت الصاًُت لالظدثماس

ُما ًلي حذ٘و ًىضح اخدعاب وكذم اخدعاب الاظدثماساث اإلالىىٍت في  زا في الىـام اإلاداظبي اإلاالي  PCNًو  . ٓو

 ٘  ما ًِابلها خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي PCN75كىاصش الاظدثماساث اإلاادًت خعب : 2الجذو

 PCN75الخعاب خعب الخعاب خعب الىـام اإلاداظبي الجذًذ 

ألاساض ي اإلالذة للبىاء والىسػ  220ؤساض ي  211

مصاوم ومىاحم  224

ألاساض ي ألاخشي  226

اإلايؽأث ألاظاظُت الهُٖلُت  241تهُئاث ألاساض ي  212

ُباث  247 تهُئاث وجٓش

اإلاباوي  240مباوي  213

مباوي احخماكُت  250

ُباث جِىُت  215 بت  242جٓش ميؽأث مٓش

ملذاث وؤدواث  243اظدثماساث ؤخشي  218

ملذاث هِل  244

ججهيزاث اإلإخب والاجصا٘  245

مىاد حلبئت وحولٍُ ُابلت لالظترحاق  246

ملذاث احخماكُت  251

ؤزار وججهيزاث احخماكُت  252

تهُئاث احخماكُت  257

اظدثماساث ُُذ ؤلاهجاص  28اظدثماساث ُُذ ؤلاهجاص  23

حعبُِاث ودًلاث كلى الاظدثماس  425

. حذ٘و ملذ بىاء كلى ملؼُاث الىـام اإلاداظبي اإلاالي واإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػني: اإلاصذس
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  الاظدثماساث اإلاالُت"immobilisation financiers :" حلشي ألاصى٘ اإلاالُت الثابخت خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي كلى ؤجها

كباسة كً ؤصى٘ جٖىن في ؼٖل خَِى جدصل في مذة ؤٓبر مً ظىت ؤو ظىذاث ؤو ُُم ممازلت للماظعت الىُت في 

خٖىن َزا الىىق مً الاظدثماساث . الاخخٌاؾ بها ألٓثر مً دوسة : خعابين سثِعُين َمامً ٍو

جىحذ ؤسبلت " participation et créances rattachées à de participation"معاَماث وخَِى مشجبؼت باإلاعاَماث  -

ٔاث ؤخشي جِىم اإلااظعت بامخالٓها  ؤهىاق مً الاظدثماساث اإلاالُت مً بُنها خصص ومعاَمت اإلااظعت في سؤظما٘ ؼش

ب٘لِغ للماظعت هُت )إلاذة ػىٍلت  م ؤن حلىد بالٌاثذة كلى وؽاػها ، الظُما وؤجها جمٕنها  (بُلها في اإلاذي الٍِش خُى ٍو

. مً مماسظت جإزير وسُابت كلى اإلااظعت اإلاصذسة لهزٍ ألاظهم

ٔاث  ٔاث ألاخشي بهذي مماسظت جإزير وسُابت  (خصص)برن ًهزا الخعاب ًظم حمُم اؼترا اإلااظعت في سؤظما٘ الؽش

ت ألام في الٌشوق، ٓما ؤهه لِغ للماظعت هُت  . بُم َزٍ الخصص في اإلاذي الٍِشب٘كليها مثل خصص الؽٓش

ًذخل في َزا الخعاب ُُمت معاَمت اإلااظعت في سؤط اإلاا٘ اإلاؼلىب :Titres de filiales ظىذاث الٌشوق261الخعاب 

ابت مً الىىق ألا٘و  ٔاث ألاخشي والتي جؼبّ كليها الُش ابت الخامت)واإلادشس للؽش وحعمى َىا اإلااظعت ألاولى باإلااظعت (الُش

 . « groupe »ألام واإلااظعاث ألاخشي بالٌشوق واإلاجمىق ٌعمى اإلاجمم 

ًذخل في َزا الخعاب ُُمت معاَمت اإلااظعت   ::Autres titres de participation ظىذاث اإلاعاَمت ألاخشي 262الخعاب 

ابت مً الىىق الثاوي  ٔاث ألاخشي والتي جؼبّ كليها الُش  .(الخإزير اإلالخبر)في سؤط اإلاا٘ اإلاؼلىب واإلادشس للؽش

ت 265الخعاب  ًذخل في َزا الخعاب : Titres de participation évalués par équivalence  ظىذاث اإلاعاَماث اإلاؽتٓر

ابت مً الىىق الثالث  ٔاث ألاخشي والتي جؼبّ كليها الُش ُُمت معاَماث اإلااظعت في سؤط اإلاا٘ اإلاؼلىب واإلادشس للؽش

ت) ابت اإلاؽتٓر  .(الُش

ًذخل في َزا : Créances rattachées à des participations groupe خَِى مشجبؼت بمعاَماث اإلاجمم 266الخعاب 

 .(261/ح)الخعاب حمُم الخَِى اإلاخللِت بمعاَماث اإلااظعت في ًشوكها 

ًظم  : Créances rattachées à des participations hors groupe خَِى مشجبؼت باإلاعاَماث خاسج اإلاجمم 267الخعاب 

 .(262/ح)َزا الخعاب حمُم الخَِى اإلاخللِت بمعاَماث اإلااظعت مً الىىق الثاوي 
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ت 268الخعاب  ًظم َزا :  Créances rattachées à  des sociétés en  participations خَِى مشجبؼت باإلاعاَماث اإلاؽتٓر

 .(265/ح)الخعاب حمُم الخَِى اإلاخللِت بمعاَماث اإلااظعت مً الىىق الثالث 

 sur titres de participation non libérés Versements restant à خصص اإلاعاَماث هير اإلادشسة 269الخعاب 

effectuer  : ٔاث ألاخشي  .ًظم َزا الخعاب الجضء الباقي هير اإلادشس مً معاَماث اإلااظعت في سؤط ما٘ الؽش

ًظم َزا الخعاب باقي ؤهىاق الاظدثماساث اإلاالُت ألاخشي :  Autres Immobilisations financièresاظدثماساث مالُت ؤخشي 

م   : وجذخل ًيها الخعاباث الٌشكُت الخالُت26هير جلٗ التي جذخل طمً الخعاب ُس

 Titres immobilisés de portefeuille autres que les ظىذاث اإلاعاَماث هير اإلاخللِت بمدٌـت اإلااظعت 271الخعاب 

titres immobilisés de l’activités  : ًًظم َزا الخعاب ُُمت اإلاعاَماث هير اإلاعاَماث في سؤط اإلاا٘ التي جذخل طم

زلٗ هير جلٗ الخاصت باإلادٌـت اإلاالُت للماظعت والتي لِغ للماظعت الىُت في بُلها في ألاحل الٍِشب26الخعاب   . ٓو

ًظم َزا الخعاب خَِى :Titres représentatifs de droit de créance ظىذاث الخىؿٍُ ػىٍلت ألامذ 272الخعاب 

 اإلاِابل جدصل ياإلااظعت كلى اإلااظعاث ألاخشي بدُث جِىم اإلااظعت بالخُاصة كليها وجدخٌف بها الى جهاًت مذة خُاتها وي

 .كلى ؤُعاغ ًاثذة دوسٍت

ًخظمً : Titres immobilisés de l’activité de portefeuille خصص اإلاعاَماث الخاصت باإلادٌـت اإلاالُت 273الخعاب 

ٔاث ألاخشي والتي اؼترتها اإلااظعت بهذي الخصى٘ كلى خصص  َزا الخعاب ُُمت خصص اإلااظعت في سؤظما٘ الؽش

ب ٔاث ولِغ للماظعت الىُت في بُلها كلى اإلاذي الٍِش ت لخلٗ الؽش  .ؤسباح دون الخذخل في اللملُت الدعيًر

-Prêts et créances sur contrat de location ظلٌُاث وخَِى مخللِت بلِىد الخمىٍل الاًجاسي 274الخعاب 

financement : ا خعب كِذ ؤلاًجاس ًظم َزا الخعاب ُُمت ألاُعاغ اإلاخبُِت والخاصت باالظدثماساث التي ُامذ بةًجاَس

 .الخمىٍلي في خالت ٔىن اإلااظعت هي الؼشي اإلااحش

هي الٖاًالث واإلااوهاث والتي حلخبر ٓدَِى ممازلت : Dépôts et cautionnements verses ؤماهاث مذًىكت  275الخعاب 

ب  .لذًىن اإلااظعت كلى الوير  وال جدصل في اإلاذي الٍِش

وجظم باقي الخَِى والتي مذة جدصُلها ؤٓبر مً " autres créances immobilisation" خَِى زابخت ؤخشي 276الخعاب 

. ظىت وال ًمًٕ جصيٌُها داخل ألاهىاق العابِت الزٓش
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 versements"" خصص اإلاعاَماث هير اإلادشسة 279الخعاب " خصص اإلاعاَماث هير اإلادشسة 279الخعاب 

d'effectuer sur titres immobilisés non libérés " ًظم َزا الخعاب الجضء الباقي هير اإلادشس مً معاَماث اإلااظعت في

ٔاث ألاخشي ووير جلٗ اإلاعاَماث اإلاىحىدة في الخعاب  . 26سؤط ما٘ الؽش

ُما ًلي حذ٘و ًىضح ألاصى٘ اإلاالُت الثابخت خعب   . الىـام اإلاداظبي اإلاالي وؼشوغ اخدعابها و خعبPCNًو

ُما ًلي حذ٘و ًىضح اخدعاب وكذ اخدعاب ألاصى٘ اإلاالُت في  زا في الىـام اإلاداظبي اإلاالي PCNًو  .ٓو

م  :ألاصى٘ اإلاالُت الثابخت خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي وؼشوغ اخدعابها 3الجذ٘و ُس

 PCNألاصى٘ اإلاالُت خعب 

ٌها  وحلٍش

 

 

ؼشوغ اخدعابها اطاًت الى ؼشغ  ألاصى٘ اإلاالُت خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي

 هُت الاخخٌاؾ بها إلاذة ؤٓثر مً ظىت

ابت جامت ظىذاث الٌشوق 261 ظىذاث اإلاعاَمت 421  في خالت وحىد ُس

 في خالت وحىد الخإزش اإلالخبر ظىذاث اإلاعاَمت ألاخشي  262

ت 265 ت ظىذاث اإلاعاَمت اإلاؽتٓر ابت مؽتٓر  في خالت وحىد ُس

ؤروهاث وظىذاث  422

ت  مؽتٓر

ٔان للماظعت هُت الاخخٌاؾ بها   ػىٍلت ألامذيظىذاث الخىؿي 272 برا 

 ألٓثر مً ظىت

خصص اإلاعاَماث الخاصت  273 ظىذاث الخىؿٍُ 423

 باإلادٌـت اإلاالُت 

م ح  4231/مبالى الخعاب الٌشعي ُس

 ألاظهم

  ظىذاث الاظخدِا4232َ/مبالى ح  ػىٍلت ألامذيظىذاث الخىؿي 272

ظىذاث اإلاعاَمت هير جلٗ اإلاخللِت  271

 بمدٌـت اإلااظعت 

 ظىذاث الخىؿٍُ 4239/مبالى ح

 ألاخشي 

ٔاهذ َزٍ الِشوض ظِخم  ظىذاث الخىؿٍُ ػىٍلت اإلاذة 272 الِشوض  424 برا 

 جدصُلها في مذة آبر مً ظىت

ظلٌُاث وخَِى مخللِت بلِىد  274

 الخمىٍل الاًجاسي 

ٔان الِشض اإلامىىح مً ػشي  برا 

اإلااظعت ؼمً كِذ الخمىٍل 

 الاًجاسي 

 ؤروهاث 4281/مبالى الخعابين ح ظىذاث الخىؿٍُ ػىٍلت اإلاذة 272 جىؿٌُاث مالُت 428

  بًذاكاث ألحل4282/الصىذَو ،ح

  جىؿٌُاث ؤخشي 4289/مبالى ح خَِى زابخت ؤخشي  276

 .PCN75حذ٘و ملذ بىاء كلى ملؼُاث الىـام اإلاداظبي اإلاالي و
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 ٔاث الاظدثماساث و بكادة جُُِمها  :بَخال

ٔاث الاظدثماساث  -  :بَخال

 مً الىـام اإلاداظبي اإلاالي ًان بَخالْ الاظدثماس ٌلشي كلى اهه ًمثل اظتهالْ 7-321خعب الٌِشة : حلٍشٍ ؤلاَخالْ

وفي جهاًت ٔل دوسة جدعب ُُمت ؤلاَخالْ وجخٌع مً . اإلاىاق الاُخصادًت الظدثماس مادي ؤو ملىىي خال٘ مذة الاهخٌاق به

ت اللىاصش الخالُت مذة الاهخٌاق باألصل ، همؽ ؤو ملذ٘ :ُُمت الاظدثماس خعب مخؼؽ ؤلاَخالْ الزي ًخؼلب ملًش

اظتهالْ اإلاىاًم الاُخصادًت اإلاخللِت بهزا ألاصل والُِمت الِابلت لالَخالْ ٓما ًجب كلى اإلااظعت مشاحلت مخؼؽ 

 .ؤلاَخالْ الخاص بٖل اظدثماس

خ بذاًت الاظخوال٘  م اإلااظعت ؤن حعخلمل ًيها ألاصل وجبذؤ مً جاٍس باليعبت إلاذة الاهخٌاق باألصل ًهي اإلاذة التي جخُى

خ اظدىٌار اإلاىاًم الاُخصادًت لهزا ألاصل كلى ؤن ال جخلذي مذة كؽشون ظىت باليعبت  خ الخُاصة الى جاٍس ولِغ جاٍس

ىدُجت لزلٗ ًان مذة الاهخٌاق مً ألاصل ممًٕ ؤن جٖىن اُل مً مذة خُاجه الاُخصادًت، خُث  لالظدثماساث اإلالىىٍت ،ٓو

 .ؤن مذة الاهخٌاق اخظم لخٕم بداسة اإلااظعت وججشبتها مم اظدثماساث ممازلت

ِت اإلاعخلملت  ِت ؤلاَخالْ اإلاعخلملت،خُث ًجب ؤن جٖىن الؼٍش باليعبت لىمؽ ؤو ملذ٘ ؤلاَخالْ ًٕمً رلٗ في ػٍش

وخعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي هجذ زالزت ػَش بَخالْ .حلٕغ همؽ اظتهالْ اإلاىاًم الاُخصادًت كبر مذة الاهخٌاق به

ِت ؤلاَخالْ خعب وخذاث ؤلاهخاج ِت ؤلاَخالْ اإلاخىاُص، ػٍش ِت ؤلاَخالْ الثابذ ،ػٍش  .معمىح بها،ػٍش

ل:الحساباث الخاصت باالهخالن في النظام املحاسبي املالي  -

م  ظم ٔل مً 28بن الخعاب الخاص باالَخالْ في الىـام اإلاداظبي اإلاالي َى الخعاب ُس  بَخالْ الاظدثماساث ، ٍو

زلٗ  (281/ح)،بَخالْ الاظدثماساث اإلاادًت  (280/ح)الخعاباث الٌشكُت الخاصت باَخالْ الاظدثماساث اإلالىىٍت  ٓو

وال تهخلٗ ٔل مً الاظدثماساث ُُذ الاهجاص والاظدثماساث اإلاالُت  (282/ح)بَخالْ الاظدثماساث الىاججت كً كِىد الامخُاص 

خخلٍ ؤلاَخالْ خعب اإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػني و الىـام اإلاداظبي اإلاالي   :ٍو

 هي مذة خُاة الاظدثماس ؤما خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي ًمذة ؤلاَخالْ هي  PCNباليعبت إلاذة ؤلاَخالْ هجذ في  -

 .مذة الاهخٌاق باألصل التي ممًٕ ؤن جٖىن مخخلٌت كً مذة خُاجه الاُخصادًت

ٓزلٗ الُِمت التي ًخم كلى ؤظاظها خعاب ؤلاَخالْ في اإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػني هي جٖلٌت الخُاصة،ؤما في الىـام  -

لت  .اإلاداظبي اإلاالي ًدعاوي ُُمت الخُاصة كلى الاظدثماس هاُص الُِمت الباُُت اإلاخُى
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 .ًمًٕ مشاحلت مخؼؽ ؤلاَخالْ خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالُت بِىما ال ًمًٕ رلٗ خعب اإلاخؼؽ اإلاداظبي اإلاالي -

 :بكادة جُُِم الاظدثماساث

خُت التي جخمثل في الُِمت اإلاداظبُت  ِت الخٖلٌت الخاٍس ٓما اؼشها ظابِا ًان الاظدثماساث جُِم في جهاًت الذوسة خعب ػٍش

ومجمىق  (بما ًيها الِعؽ الخاص بالعىت الخالُت)هاُص ٔل مً مجمىق ؤُعاغ ؤلاَخالْ العىىٍت  (ُُمت الخُاصة)

هِصان في ُُمت الاظدثماس،ؤي ؤن الُِمت اإلاداظبُت الصاًُت اُل مً ُُمت الاظترداد ،َزٍ ألاخيرة التي حعاوي الُِمت 

ُمت الىٌلُت لهزا الاظدثماس ،ًجب كلى اإلااظعت ؤن جددعب ًَش الُِمت في  ُت الصاًُت ُو ألآبر بين الُِمت العُى

م  ـهش الاظدثماس اإلالني بالُِمت اإلاداظبُت هاُص مجمىق ؤُعاغ 29الخعاب ُس  هِصان الُِمت في الاظدثماساث ٍو

 .. هِصان الُِمتقؤلاَخالْ اإلالذلت ومجمى

لم ًًٕ َزا الخعاب مىحىد في اإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػني الن مبذؤ الخُُِم كلى ؤظاط الُِمت اللادلت لم ًًٕ مً 

ٔان َىاْ ُاهىن ًإمش بزلٗ مثل ألاوامش  مبادت اإلاخؼؽ وبالخالي ًان بكادة جُُِم الخعاباث لم ًًٕ معمىح به بال برا 

 .، الخاصت بةكادة جُُِم الاظدثماساث336-96،ـ250-103،93-90:الخىٌُزًت 

 اإلاخضوهاث: 

خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي حلشي اإلاخضوهاث كلى ؤجها كباسة كً جلٗ ألاصى٘ : حلٍشٍ اإلاخضوهاث واللىاصش اإلاٖىهت لها

 :التي

 .اإلامخلٕت مً ػشي اإلااظعت بوشض بُلها في بػاس وؽاػها الاظخواللي -

 .في ػىس ؤلاهخاج مً احل بُلها  -

 .اإلاىاد واللىاصم التي ظِخم اظتهالٓها في خال٘ كملُت ؤلاهخاج ؤو في جِذًم الخذماث -

ٔاهذ اظدثماساث  مما ظبّ هجذ ؤن اإلاخضوهاث جظم ٔل ما جِىم اإلااظعت بؽشاثه مً احل بكادة بُله ختى وان 

زلٗ اإلاىاد  (ؤساض ي) جِخىيها اإلااظعت مً احل بكادة بُلها ،ٓما جظم اإلاىخجاث الخامت الصىم والىصٍ مصىلت ٓو

 .واللىاصم ألاخشي التي ظخذخل في كملُت الخصيُم

ِت الجشد : جُُِم اإلاخضوهاث  خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي ًمًٕ للماظعت ؤن جدبم في كملُت جُُِمها اإلاخضوهاث ػٍش



الفصل الثاني                                                                    اللوائم املاليت في ظل النظام املحاسبي املالي  

 

 ~57~  
 

ِت الجشد اإلاخىاوب ،ؤما باليعبت للملُت الخُُِم جخخلٍ خعب ٔل مشخلت،مشخلت الخُُِم كىذ الذخى٘  الذاثم ؤو ػٍش

 .الى مخاصن اإلااظعت ومشخلت الخُُِم كىذ الخشوج ومشخلت الخُُِم في آخش الذوسة

ًجب ؤن جخظمً ُُمت اإلاخضوهاث حمُم اإلاصاٍسٍ التي جدملتها اإلااظعت : جُُِم اإلاخضوهاث كىذ ؤلادخا٘ الى اإلاخاصن 

 .مً احل اإلاخضوهاث في اإلاٖان والخالت التي هي كليها

اث مً البظاجم واإلاىاد واللىاصم جخظمً جٖلٌت الؽشاء والظشاثب والشظىم هير اإلاعترحلت وباقي  - باليعبت للمؽتًر

ت اإلامىىخت  .الخٖالٍُ اإلاباؼشة اإلاشجبؼت بلملُت الؽشاء هاُص الخخٌُظاث الخجاٍس

باليعبت للمىخجاث اإلاصىلت ؤو ُُذ الصىم ًخُِم بخٖلٌت الصىم التي جخظمً ألاكباء اإلاباؼشة وهير اإلاباؼشة  -

التي جدملتها اإلااظعت في كملُت ؤلاهخاج وال جذخل في جٖلٌت الصىم ٔل مً اإلاصاٍسٍ الخاصت  (زابخت ومخويرة)

ت اللامت التي ال حعاَم مباؼشة في بًجاد  بالخىصَم ،اإلاصاٍسٍ الىاججت كً هِص في اليؽاغ اإلاصاٍسٍ ؤلاداٍس

ٔاهذ َزٍ اإلاصاٍسٍ جخللّ بمىخج  ً بال برا  زلٗ مصاٍسٍ الخخٍض اإلاىخجاث في اإلاٖان والخالت التي هي كليها ٓو

ىه ُبل مشوٍس الى اإلاشخلت اإلاىالُت في كملُت ؤلاهخاج  .ًخؼلب جخٍض

 .باليعبت للخذماث ُُذ الاهجاص ًةجها جُِم بخٖلٌت الُذ اللاملت اإلاباؼشة التي دخلذ في كملت جِذًم جلٗ الخذمت -

ٌعمذ الىـام اإلاداظبي اإلاالي بخُُِم اإلاخشحاث مً اإلاخضوهاث باظخلما٘ بما : جُُِم اإلاخضوهاث كىذ الخشوج مً اإلاخاصن 

ِت الىاسد ؤوال الخاسج ؤوال  ِت الخٖلٌت الىظؼُت اإلاشجخت ؤو ػٍش  ػٍش

ًجب ؤن جِىم اإلااظعت في جهاًت ٔل دوسة بخُُِم كىاصش مخضوهاتها ،خُث جِاسن بين : جُُِم اإلاخضوهاث في آخش اإلاذة

الخٖلٌت والُِمت الصاًُت لالهجاص لٖل كىصش مً اللىاصش ،َزٍ ألاخيرة التي حعاوي ظلش البُم اإلادخمل لزلٗ اللىصش مً 

م ؤن جخدملها اإلااظعت في كملُت البُم  .اإلاخضون هاُص مجمىق الخٖالٍُ التي جخُى

ُما ًلي حذ٘و ًىضح ؤوحه الاخخالي بين كىاصش اإلاخضون في   .و الىـام اإلاداظبي اإلاالي PCNًو

م   :PCN في ا خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي وما ًِابلهنكىاصش اإلاخضو :  04الجذ٘و ُس

 كىصش اإلاخضون خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي

 

 ؤوحه الاخخالي PCNكىصش اإلاخضون  خعب 

  البظاجم 30 البظاجم 30

اإلاىاد ألاولُت التي جذخل في  مىاد ؤولُت ولىاصم 31 مىاد ؤولُت ولىاصم 31
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 اإلاٖىهاث ألاظاظُت للمىخجاث

اإلاىاد واللىاصم التي ال حلخبر  مىاد ولىاصم 31 جمىٍىاث ؤخشي  32

 ٓمٖىهاث ألاظاظُت للمىخجاث

  مىخجاث وؤؼوا٘ ُُذ الخىٌُز 34 بهخاج ُُذ ؤلاهخاج 33

  هير مىحىد  خذماث ُُذ الاهجاص 34

  مىخجاث جامت 35 مخضون اإلاىخجاث 35

  مىخجاث هصٍ مصىلت 33

  ًظالث ومهمالث 36

اث 36 مخضوهاث اإلاىاد واللىاصم الخاصت  مىاد اللىاصم 31 مخضون اإلاؽتًر

 باالظدثماساث

حمُم اإلاخضوهاث اإلاشاُبت ولِغ  مخضون خاسجي 37 مخضون خاسجي 37

 ًِؽ التي جمخلٕها اإلااظعت

اث مخضهت 38 اث 38 مؽتًر   اإلاؽتًر

الِاكذة التي كلى ؤظاظها ًدعب  ماوهت جذوي اإلاخضوهاث 39 هِص الُِمت في اإلاخضوهاث 39

مبلى هِص الُِمت ًخخلٍ كً 

الِاكذة التي كلى ؤظاظها جدعب 

 اإلااوهت

  .PCN 75حذ٘و ملذ بىاء كلى ملؼُاث الىـام اإلاداظبي اإلاالي و

  ت : خَِى واظخلماالث ممازلت وجظم ٔل الضباثً والخعاباث اإلاشجبؼت بها ،مذًىىن آخشون،طشاثب وألاصى٘ حاٍس

 .ؤخشي 

ًظم َزا الخعاب حمُم خَِى اإلااظعت لذي الوير واإلاخللِت بلملُاث بُم :  الضباثً والخعاباث اإلاشجبؼت بها -

ظم الخعاباث الخالُت  :العلم واإلاىخجاث ؤو جِذًم الخذماث اإلاشجبؼت بذوسة الاظخوال٘ ٍو

ًظم َزا الخعاب مبالى الٌىاجير اإلادشسة مً ػشي اإلااظعت والخاصت ببُم العلم واإلاىخجاث ؤو :  الضباث411ًالخعاب 

 . ُُمتها٘جِذًم الخذماث والتي لم ًخم بلذ جدص ي

ت للخدصُل413الخعاب  ت اإلاسخىبت كلى الضباثً هدُجت بُم ؤو : ؤوساَ ججاٍس ًظم َزا الخعاب مبلى ألاوساَ الخجاٍس

 .جِذًم خذماث لهم

ًظم َزا الخعاب ُُمت اإلابالى الخاصت بالضباثً الزًً حؽٗ اإلااظعت في جدصُل :  صباثً مؽْٖى ًيهم416الخعاب 

 .ُُمت دًىجهم
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ظم الُِمت الصاًُت لإلًشاداث الجضثُت الصاًُت اإلاخللِت : خَِى خى٘ وؽاػاث ؤو خذماث ُُذ الاهجاص 417الخعاب  ٍو

 .ؤزىاء اهجاص اإلااظعت إلاؽشوكاث ػىٍلت اإلاذة التي جِذمها ألػشاي ؤخشي لم جِم بلذ بةكذاد الٌاجىسة الخاصت بها

ش418الخعاب  ًٖىن َزا الخعاب في آخش العىت بمبلى البظاكت ؤو العلم والخذماث اإلاباكت ؤو :  ًىاجير ُُذ الخدٍش

 .اإلاِذمت مً ػشي اإلااظعت والتي لم جدشس بلذ الٌىاجير الخاصت بها

ظم الخعاباث الخالُت: مذًىىن آخشون   :ٍو

ًظم اإلابالى اإلاذًىكت ٓدعبُِاث الى اإلاىسدًً ٓما ًظم ؤًظا مبالى الخخٌُظاث :  خَِى كلى اإلاىسدًً 409الخعاب 

 .اإلامىىخت مً ػشي اإلاىسدًً والتي لم جدصل بلذ

ًشصذ َزا الخعاب الخذًِاث اإلاخللِت بلالُت اإلااظعت مم كمالها : اإلاعخخذمين والخعاباث اإلاشجبؼت بهم42الخعاب 

ت جدذ بىذ مذًىىن آخشون ٔان َزا الخعاب مذًىا ًاهه ًـهش في ألاصى٘ الجاٍس  .،في خالت ما برا 

ًشصذ َزا الخعاب الخذًِاث الخاصت بلالُت اإلااظعت مم :  اإلاىـماث الاحخماكُت والخعاباث اإلاشجبؼت بها43الخعاب 

ت جدذ بىذ مذًىىن آخشون  .َُئت الظمان الاحخماعي في خالت ٔىن َزا الخعاب مذًىا ًاهه ًـهش في ألاصى٘ الجاٍس

ًشصذ َزا الخعاب الخلامالث التي :  دولت ،الجماكاث اإلادلُت اإلاىـماث الذولُت والخعاباث اإلاشجبؼت بها44الخعاب 

جدذر بين اإلااظعت والذولت ؤو الجماكاث اإلادلُت ؤو اإلاىـماث الذولُت كىذما جٖىن َزٍ الهُئاث الثالزت جخلامل مم 

اإلااظعت بصٌت َُئاث ظُادًت راث ُىة كمىمُت مثل جدصُل الظشاثب ؤو ؤلاكاهاث اإلامىىخت مً ػشي الذولت،في خالت 

ما برا جدصلذ اإلااظعت كلى بكاهت مً ػشي الذولت ولم جدصلها بلذ ؤو ؤن اإلااظعت سظىم حعترحلها مً بداسة 

ت جدذ بىذ مذًىىن آخشون   .الظشاثب ًان َزا الخعاب ًـهش مذًىا طمً ألاصى٘ الجاٍس

 .وهي ُُمت الخٖالٍُ التي جخدملها اإلااظعت خال٘ العىت ولٕنها جخص العىىاث الالخِت: جٖالٍُ مُِذة ظلٌا

 :ًخظمً َزا البىذ الظشاثب في الخاالث الخالُت: طشاثب مذًىت -

ٔان َىاْ طشاثب ماحلت مذًىت وهي كباسة كً مبالى معترحلت هاجج كً وحىد ًشوُاث صمىُت :الظشاثب كلى الىدُجت  برا 

بي لها بت كلى الىدُجت اإلاذًىق آبر ,بين ؤلازباث اإلاداظبي لخٖلٌت ملُىت وؤلازباث الظٍش َزا ًادي الى ؤن ًٖىن مبلى الظٍش

مثال , وبلباسة ؤخشي ؤن اإلااظعت دًلذ الظشاثب آبر مً ما ًلضم هدُجت وحىد ًشوُاث صمىُت. مً اإلاىحىد مداظبُا

بُا َزا ًادي ؤن ُُمت ألاصى٘ اإلاداظبُت  كىذما جؼبُّ اإلااظعت ملذ٘ بَخالْ مداظبي ًخخلٍ كً رلٗ اإلاؼبّ طٍش
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بُت بت الزي جذًله اإلااظعت آبر مً اإلابلى اإلادعىب , اُل مً الُِمت الظٍش مً الىاخُت )وبالخالي ًان مبلى الظٍش

ت (ةاإلاداظبي  .الٌَش بين اإلابلوين ٌلخبر طشاثب ماحلت مذًىت وجذخل طمً ألاصى٘ الجاٍس

م ألاكما٘ وهي مبالى الشظم كلى الُِمت اإلاظاًت اإلاعخدِت كلى اإلابُلاث ومبالى الشظم كلى الُِمت : طشاثب خى٘ ُس

اث م ألاكما٘ مذًىا ؤي ؤن مبلى الظشاثب اإلاعترحلت آبر , اإلاظاًت اإلاعترحلت كلى اإلاؽتًر ٔان مبلى الظشاثب كلى ُس ًةرا 

ت  .مً مبلى الظشاثب اإلاعخدِت ٌلخبر ٓدّ للماظعت وبالخالي ًـهش طمً ألاصى٘ الجاٍس

م ألاكما٘ والتي حلخبر ًيها اإلااظعت : طشاثب ؤخشي مذًىت وهي مبالى باقي الظشاثب هير جلٗ الخاصت بالىدُجت ؤو ُس

 .ٔىظُؽ بين بداسة الظشاثب والؼشي اإلاٖلٍ بها مثل الظشاثب اإلاِخؼلت مً اإلاصذس

ىت اإلاذًىت وما ٌلادلها ًظم َزا البىذ ٔل مً ألامىا٘ اإلاىطىكت في ؼٖل ظُىلت في الصىذَو ؤو في الخعاباث : الخٍض

ت البىُٕت ؤو ظىذاث الخىؿٍُ ُصيرة ألاحل والتي بةمٖان اإلااظعت جدىٍلها الى ظُىلت بعهىلت وجخمخم بيعبت , الخ …الجاٍس

ا ألاظهم والعىذاث التي حؽترحها اإلااظعت مً احل )مثل الخىؿٌُاث وألاصى٘ مالُت . طئُلت مً خؼش  حوُير ؤظلاَس

ا هدُجت اإلاظاسبت ولِغ للماظعت هُت الاخخٌاؾ بها إلاذة ػىٍلت ًُِم َزا . (الخصى٘ كلى ؤسباح هاججت كً حوير ؤظلاَس

ِت الخُُِم الخاصت باالظدثماسا خ الخُاصة بىٌغ ػٍش ؤما , (27الخعاب) اإلاالُت الاخشي ثالىىق مً ألاصى٘ اإلاالُت كىذ جاٍس

ُت وؤي سبذ ؤو خعاسة ًددعب داخل هدُجت الذوسة  .في جهاًت الذوسة ًخُِم بالُِمت العُى

ىت اإلااظعت ؤو لذي ؤػشاي خاسحُت ؤخشي مثل  ىت حمُم ألامىا٘ العاثلت ظىاء اإلاىطىكت في خٍض جظم ؤًظا الخٍض

ت لذي البىْى واإلااظعاث اإلاالُت ألاخشي  مخخلٍ الٌىاثذ كلى الِشوض , (515/ح,517/ح,512/ح)الخعاباث الجاٍس

ىت اإلااظعت’ (518)اإلاىخـشة والتي ظخدصلها اإلااظعت بلذ مذة ُصيرة   .مبالى ُُذ الخدصُل وألامىا٘ اإلاىطىكت في خٍض

ُما ًلي حذ٘و ًىضح الخَِى اإلاخذاولت في  زا في الىـام اإلاداظبي اإلاالي PCNًو  .ٓو

م  :PC Nاللىاصش اإلاٖىهت لخعاب الخَِى خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي ما ًِابلها في : 5الجذ٘و ُس

 ما ًِابلها في اإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػني كىاصش الخَِى اإلاخذاولت خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي

 صباثً 470 صباثً 411

ت للخدصُل 413  ؤوساَ الِبع 479 ؤوساَ ججاٍس

 ماوهت جذوي الضباثً 497 صباثً مؽْٖى ًيهم 416

 هىاجج للخدصُل 477 خَِى خى٘ وؽاػاث ؤو خذماث ُُذ الاهجاص 417

ش 418  ًىاجير للخدىٍل 478 ًىاجير ُُذ الخدٍش
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 .PCNحذ٘و ملذ بىاءا كلى ملؼُاث الىـام اإلاداظبي اإلاالي والـــــ: اإلاصذس

 :ًمًٕ ؤن هلخص آزاس الىـام اإلاداظبي اإلاالي كلى ألاصى٘ في الىِاغ الخالُت

٘ َىاْ حوير في ٌُُٓت كشض -  واصى٘ ٌخُث اصبدذ جصىٍ الىـام اإلاداظبي اإلاالي الى اصى٘ زابذ, داخل اإلايزاهُتألاصى

. مخذاولت

ل:العناصر املكونت للخصوم حسب النظام املحاسبي املالي:لاململلب الثاني 

ل:حعريف عناصر الخصوم:أألاال

 ألامىا٘ الخاصت" les capitaux propres" ًو هي اإلاخبِي مً خصىم اإلااظعت بلذ اظدبلاد الذًىن،ؤي هي كباسةك

. الٌَش بين ألاصى٘ و الخصىم الثابت و هير الثابخت

 الخصىم"les passifs" م ؤن ًترجب حلشي كلى ؤجها التزاماث خالُت كلى اإلااظعت هاججت كً ؤخذار ظابِت و ًخُى

اء بها خشوج إلاىاسد مً اإلااظعت مخمثلت في ؼٖل مىاًم اُخصادًت  : ارا لٖي ٌلخبر كىصشا ملُىا ٓخصىم.كً الًى

 خَِى كلى اإلاخضوهاث 43 خَِى كلى اإلاىسدًً 409

 حعبُِاث للمعخخذمين 463 اإلاعخخذمين والخاظباث اإلاشجبؼت بهم 42

الذولت،الجماكاث اإلادلُت،اإلاىـماث الذولُت  44

 والخعاباث اإلاشجبؼت بها

 طشاثب محجىصة كلى جىؿٌُاث ألحل 454

 طشاثب محجىصة كلى مذاخُل الُِم اإلاىِىلت 456

ٔاث الخلٌُت 44 معاَمين واإلاجمم 45 ٔاء والؽش  خَِى كلى الؽش

 هٌِاث في اهخـاس الاُخؼاق 469 مذًىىن آخشون وداثىىن آخشون 46

 مصاٍسٍ مسجلت معبِا 468 جٖالٍُ مُِذة ظلٌا 486

 _ _ طشاثب ماحلت كلى الىدُجت 444

م ألاكما٘ 445  سظىم ُابلت لالظترحاق واُخؼاكاث 457 طشاثب خى٘ ُس

 حعبُِاث كلى الظشاثب والشظىم 464 طشاثب ؤخشي مذًىت 447

 ظىذاث الخىؿٍُ 423 ظىذاث الخىؿٍُ 50

 جىؿٌُاث مالُت 428

 اإلاىزّ 480 ُُم للخدصُل 511

 خعاباث بىُٕت 485 خعاب حاسي بىٖي 512

ىت اللمىمُت والهُئاث اللمىمُت 515 ىت 483 الخٍض  خعاباث لذي الخٍض

ذي 486 َُئاث مالُت ؤخشي  517  خعاب حاسي بٍش

ىت 53 َ  487 الخٍض  الصىذو
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هاججت كً كِذ )ًىحذ التزام خالي هاجج كً ؤخذار ظابِت،ؤي ؤن الالتزام الزي ٌلبر كً رلٗ الىاحب ؤو اإلاعاولُت  -

عي  لذ في اإلااض ي (ُاهىوي ملضم ؤو كً مخؼلب حؽَش  .ألداء ؤو الُِام بلمل ما بعبب ؤخذار ُو

جىحذ كالُت ظببُت بين الالتزام الخالي وألاخذار العابِت،ؤو بلباسة ؤخشي بن الالتزام الخالي َى هاجج كً ؤخذار  -

حعمى باللامل اإلاىلذ لاللتزام ،ولٖي ٌلخبر خذزا ملُىا كلى اهه اللامل اإلاىلذ  لاللتزام برا لم ًًٕ ؤمام اإلااظعت خُاسا 

اء به معخِبال ىدُجت لزلٗ ًان الالتزاماث الىاججت كً ؤخذار معخِبلُت ال حلخبر ٓخصىم، مث.آخش هير الًى  ٘ٓو

ٔالتزام بال برا ُامذ اإلااظعت بةبشام كِذ هير ُابل للىِع  ُشاس بداسة اإلااظعت ؼشاء آلت ملُىت في اإلاعخِبل ال ٌلخبر 

 .مم ػشي آخش لؽشاء رلٗ ألاصل

باإلطاًت بلى –ال ًٌٕي ؤن ًٖىن َىاْ التزام خالي هاجج كً خذر ظابّ لٖي ٌلخبر مً الخصىم،بل ًجب ؤن ًٖىن  -

َىاْ اخخما٘ ؤن جخخلى اإلااظعت معخِبال كً مىاسد جخظمً مىاًم اُخصادًت لصالح الؼشي - الؽشػين العابِين

ّ مثال دًم مبالى هِذًت ؤو جدىٍل ملُٕتها ألخذ اإلاىحىداث بلى رلٗ  اء بااللتزام كً ػٍش صاخب الخّ مً احل الًى

 .الخ…الؼشي ؤو ؤن جِذم له خذماث

ٓما ؤن ُُمت الالتزام جٖىن ُابلت للُِاط بؽٖل مىزَى به مثال برا خذر هضاق بين اإلااظعت وػشي آخش خاسجي  -

ٔان باإلمٖان جدذًذ مبلى الخلىٍع  بؽٖل مىزَى به  وجبين للماظعت ؤجها ظخخعش جلٗ الِظُت ؤمام اإلادٕمت،ًةرا 

 .ًمٕنها ؤن حلخبٍر ٓذًً ؤما برا حلزس كليها ال حلتري به طمً الذًىن داخل اإلايزاهُت وحؽير بلُه في اإلاالخّ

ل:العناصر املكونت للخصوم ألاهيفيت عرضها في امليزانيت :لثانيا

 الثابخت، مبرا جدِِذ الؽشوغ الخاصت بالخصىم ًجب ؤن حلشض في زالزت ؤصىاي هي ألامىا٘ الخاصت، الخصى

لخبر كىصشا مً كىاصش الخصىم كلى اهه مخذا٘و برا  :والخصىم اإلاخذاولت َو

 .ًدخمل ؤن ًخم حعىٍخه ؤزىاء الذوسة اللادًت لالظخوال٘ -

خ بكذاد اإلايزاهُت -  .ٌعخدّ الدعىٍت خال٘ ازىا كؽش ؼهشا اإلاىالُت لخاٍس

ل مجمىق ًخظمً مجمىكت مً البىىد َز  اإلاجامُم ٌٓما ًجب ؤن جخظمً خصىم اإلايزاهُت كلى زالزت مجامُم سثِعُت ٔو

 .ألامىا٘ الخاصت،الخصىم الثابخت والخصىم اإلاخذاولت

 :ًجب كلى ألاُل ؤن جـهش الخعاباث الخالُت داخل ألامىا٘ الخاصت كىذ كشطها في اإلايزاهُت: ألامىا٘ الخاصت
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 الاخخُاػاث واللالواث سؤط اإلاا٘ ؤو خعاب اإلاعخول

 ًَش اإلالادلت ًَش بكادة الخُُِم 

 ؤمىا٘ خاصت الىدُجت الصاًُت

ِت ؤلادماج الٕلي اإلاعخلملت ٔاهذ ػٍش  .في خالت اإلايزاهُت اإلاجملت ًجب بؿهاس خصت ألاُلُت مً الىدُجت والاخخُاػاث برا 

مًٕ ؤن ٌلالج خعب هىكُت اإلااظعت:  سؤظما101٘الخعاب  ت ؤو اإلااظعاث الٌشدًت ٍو  .ًظم ُُمت سؤط اإلاا٘ للؽٓش

خ :  سؤط اإلاا٘ هير مؼلىب109الخعاب  ت ختى جاٍس ًىطم في َزا الخعاب ُُمت سؤط اإلاا٘ هير اإلاؼلىب الخاص بالؽٓش

 .بكذاد اإلايزاهُت

 اخخُاػاث 106 ًَش بكادة الخُُِم والخعاب 104ًذخل طمً َزا الخعاب  ٔل مً الخعاب : الاخخُاػاث واللالواث 

ٔاث التي  ٔاها في خالت اإلايزاهُت اإلاجملت جظاي الى َزا الخعاب هصِب اإلااظعت ألام في اخخُاػاث وكالواث الؽش وبرا 

 .جذخل في معاس الخجمُم

ادة ؤو هِصان الُِمت الىاجج كً الخوير في : ًَش الخُُِم 104الخعاب  ٌسجل في َزا الخعاب ُُمت الشصُذ الخاص بٍض

ظلش الصشي لبلع كىاصش ألاصى٘  للماظعت اإلاىحىد في اخذ وخذاتها في الخاسج َزا الٌَش ال ًذخل في هدُجت الذوسة 

ىطم في الخعاب   .104وبهما ٌلبر طمً ألامىا٘ الخاصت ٍو

وهي مبالى مِخؼلت مً ُُمت هخاثج الذوساث العابِت بِشاس مً الجهاث اإلاخخصت هدُجت الن :  الاخخُاػاث106الخعاب 

ت (الاخخُاػاث الِاهىهُت)الِاهىن ًٌشض رلٗ   .الخ…(الاخخُاػاث الىـامُت)ؤو ُاهىن الؽٓش

ادة في ُُمت الاظدثماساث الىاججت كً بكادة جُُِمها105الخعاب  ظم َزا الخعاب مبالى الٍض  . ًَش بكادة الخُُِم ٍو

ًظم َزا الخعاب ُُمت الىدُجت الصاًُت للذوسة و التي خِِتها اإلااظعت خال٘ الذوسة : الىدُجت الصاًُت12الخعاب 

 . جظم ؤًظا الىدُجت في خالت اإلايزاهُاث الخاصت باإلاجمماوالتي حعاوي الٌَش بين مجمىق ؤلاًشاداث ومجمىق الخٖالٍُ، ٓم

وجذخل في َزا الخعاب ُُمت الىدُجت الصاًُت للذوسة العابِت في بذاًت الذوسة والتي لم جخم بلذ : ؤمىا٘ خاصت ؤخشي 

ّ الجملُت اللامت  .كملُت جىصَلها كً ػٍش

 خعب اإلاخؼؽ اوالجذ٘و اإلاىالي ًىضح اللىاصش اإلاٖىهت لألمىا٘ الخاصت خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي وما ًِابله

 .اإلاداظبي الىػني

م   :PCN في االلىاصش اإلاٖىهت لألمىا٘ الخاصت خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي وما ًِابله: 6حذ٘و ُس
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 PCNكىاصش ألامىا٘ الخاصت خعب  SCFكىاصش ألامىا٘ الخاصت خعب 

سؤظما٘ احخماعي ؤو سؤظما٘ معاَماث )خعاب سؤظما٘  101

 (ؤو ؤمىا٘ الاظخوال٘

ت 10  سؤظما٘ الؽٓش

 ؤمىا٘ الاظخوال٘ 110

ت 103 ت 12 كالواث جخللّ بشؤظما٘ الؽٓش  كالواث مخللِت بشؤظما٘ الؽٓش

 ًَش الخدىٍل الخاص بالخجمُم 163 ًَش الخُُِم 104

بت 151 ًَش بكادة الخُُِم 105  ًَش خاطم للظٍش

بت 152  ًَش مظاي الى الظٍش

 الاخخُاػاث 13 اخخُاػاث 106

 ًَش الخجمُم ألاولي 161 ًَش اإلالادلت 107

بت 150  ًَش ملٌى مً الظٍش

 خعاب اإلاعخول 119 خعاب اإلاعخول 108

ً الخخصُص 18 مشخل مً حذًذ 11  هخاثج َس

 هدُجت الذوسة  88 هدُجت الذوسة اإلاالُت 12

 ًىاثذ ألاُلُت خاسج اإلاجمم 162

 .PCNحذ٘و ملذ بىاء كلى ملؼُاث الىـام اإلاداظبي اإلاالي و 

  خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي ًان الخصىم الثابخت هي جلٗ كىاصش الخصىم التي ال جدِّ ؼشوغ : الخصىم الثابخت

الخصىم اإلاخذاولت،ؤو بلباسة ؤخشي جلٗ الخصىم التي ال جيخـش  اإلااظعت بػٌاءَا خال٘ دوسة الاظخوال٘ اللادًت ؤو 

شوض 12ظدعىي في مذة جخلذي  خ اإلايزاهُت،وجخٖىن الخصىم اإلاخذاولت مً ُشوض ظىذًه ُو  ؼهش  اإلاىالُت لخاٍس

 .مالُت ػىٍلت ألاحل ،خصىم الظشاثب،ُشوض ؤخشي ػىٍلت ألاحل واإلااوهاث

شوض مالُت ػىٍلت ألاحل  - ًذخل طمً َزا الخعاب ُُمت الِشوض ػىٍلت ألاحل التي ؤصذستها : ُشوض معدىذًه ُو

ذخل طمً َزا الخعاب الخعاباث 12اإلااظعت والتي مذة اظخدِاُها ؤٓثر مً  خ اإلايزاهُت،ٍو  ؼهش اإلاىالُت لخاٍس

 :الٌشكُت الخالُت

ا اإلااظعت بدُث ًٖىن ًيها بمٖاهُت جدىٍل : ُشوض ظىذًه ُابلت للخدىٍل - وهي جلٗ الِشوض العىذًت التي جصذَس

 .جلٗ الِشوض بلى ؤظهم في سؤظما٘ اإلااظعت 

 .وهي جلٗ الِشوض العىذًت هير جلٗ اإلاصىٌت طمً الٌئت العابِت: ُشوض ظىذًه ؤخشي  -

هي ُشوض ػىٍلت ألاحل جدصلذ كليها اإلااظعت مً ػشي البىْى ؤو َُئاث ؤخشي : ُشوض لذي َُئاث ؤلاُشاض  -

 .جِىم بمىذ الِشوض مثل البىْى
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ٌاالث مدصلت  -  .هي جلٗ ألاماهاث والٌٕاالث التي جدصلذ كليها اإلااظعت وحلخبر ٓذًىن ممازلت للِشوض :ؤماهاث ٓو

ًذخل طمً َزا الخعاب ُُمت الِشوض التي جدصلذ كليها اإلااظعت خعب : ُشوض خى٘ كِذ الخمىٍل الخإحيري  -

 ًان الُِمت اإلاِابلت له 21كِذ الخمىٍل الاًجاسي، خُث بلذما اكخبرث رلٗ الاظدثماس طمً اظدثماساتها في الخعاب 

 .حسجل في َزا الخعاب

 .جذخل طمً َزا الخعاب باقي الِشوض ػىٍلت ألاحل والتي لم جذخل طمً الخعاباث العابِت: ُشوض ؤخشي  -

ًذخل طمً َزا الخعاب ُُمت مبالى الٌىاثذ اإلاخللِت بالِشوض العىذًت التي ؤصذستها :كالواث حعذًذ العىذاث  -

خ . اإلااظعت والتي ظخذًلها خال٘ مذة الِشض وجُِم الِشوض في مشخلخين، مشخلت الخُُِم ألاولي التي جٖىن كىذ جاٍس

ِت الُِمت اللادلت هاُص مجمىق ألاكباء اإلاخللِت  بصذاس الِشض ؤو الخصى٘ كلُه وجُِم في َزٍ اإلاشخلت بؼٍش

بلملُت ؤلاصذاس وال جذخل طمً ألاكباء مخخلٍ اللالواث والٌىاثذ اإلاخللِت بالِشض التي ظخذًلها اإلااظعت 

ِت الخٖلٌت اإلاهخلٕت  .معخِبال ،ومشخلت الخُُِم البلذي،خُث جخم بؼٍش

ٔاث ألاخشي ؤو : ُشوض مشجبؼت باإلاعاَماث - ًذخل طمً َزا الخعاب الذًىن اإلاشجبؼت بمعاَماث اإلااظعت في الؽش

ٔاث الخلٌُت  .دًىن اججاٍ الؽش

جـهش جدذ َزا البىذ الظشاثب كلى الىدُجت اإلااحلت التي ظخذًلها اإلااظعاث في الذوساث : خصىم الظشاثب  -

الالخِت بعبب وحىد الخٌاوث الضمني بين بزباث بًشاد ملين مداظبُا وؤخزٍ بلين الاكخباس مً ػشي بداسة الظشاثب ، 

ؤي ؤهىا اخدعبىا رلٗ ؤلاًشاد مً الىاخُت اإلاداظبُت لًٕ مً الىاخُت الجباثُت ال وعخؼُم اخدعابها بال خال٘ 

 .الذوساث الالخِت

ًذخل طمً َزا الخعاب الُِمت اإلاِابلت لالظدثماساث التي جمىدها مجاها الجهت اإلاخلاُذة : ُشوض ػىٍلت ؤخشي  -

 .ملها اإلااظعت كِذ الامخُاص

حلخبر اإلااوهت كلى ؤجها كباسة كً الخصىم التي ًٖىن مبلوها ؤو مُلاد ظذادَا هير مدذد وجددعب : ماوهاث الخٖالٍُ -

ٔان  :طمً الخصىم برا 

o ّللماظعت التزام خالي هاجج كً خذر ظاب. 

o َىاْ اخخما٘ لخشوج مىاسد مً اإلااظعت ألحل حعىٍخه. 

o ُت ٔاًُت مً اإلاىزُى  .ًمًٕ جِذًش مبلى الالتزام بذسحت 

ذخل طمً َزا الخعاب مجمىق الخعاباث الخالُت  :ٍو
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هي مبلى الالتزاماث اإلاخللِت بمىذ وكالواث الخِاكذ وجٕملت الخِاكذ :ماوهت خاصت بالخِاكذ والالتزاماث اإلامازلت  -

 . ؼهش اإلاىالُت إلكذاد اإلايزاهُت12وحمُم اإلابالى اإلاخللِت بزلٗ التي ظخذًلها اإلااظعت للمالها في مذة ؤٓثر مً 

جذخل طمً َزا الخعاب اإلااوهاث اإلاؽٖلت مً ػشي اإلااظعاث في خالت الخُاصة كلى : ماوهاث ججذًذ الاظدثماساث  -

ّ كِذ الامخُاص،خُث ًلضم رلٗ اللِذ اإلااظعت ؤن جِىم في جهاًت اللِذ بخجذًذ ؤو تهُئت رلٗ  اظدثماساث كً ػٍش

 ؼهشا اإلاىالُت 12الاظدثماس ،برن ًاإلابالى التي ظخذًلها اإلااظعت مً احل الالتزام بهزا الؽشغ في مذي ؤٓثر مً 

 .حلخبر ٓماوهت جذخل في َزا الخعاب 

 .156 و 153وجخمثل جلٗ اإلااوهاث التي حؽٖلها اإلااظعت هير جلٗ اإلاىحىدة في الخعابين : ماوهاث الخٖالٍُ ألاخشي  -

ًذخل طمً َزا الخعاب مبالى ؤلاكاهاث التي جدصلذ كليها اإلااظعت مً احل الخُاصة كلى : بكاهاث الاظدثماس  -

خ الخصى٘ كلى ؤلاكاهت الخاصت  اظدثماس ملين ولم جىصكها كلى مذي خُاة رلٗ الاظدثماس ،بملنى ّ آخش  اهه كىذ جاٍس

باالظدثماس وسجل الاظدثماس بُِمت دخل ؤصى٘ اإلايزاهُت وفي اإلاِابل ًىطم ؤًظا مبلى ؤلاكاهت الخاص به في الخعاب 

ىطم طمً الىىاجج لخلٗ 131 ، َزا ألاخير الزي ًِخؼم  مىه مبلى ظىىي مىصق خؼُا كلى مذي خُاة الاظدثماس  ٍو

وبالخالي ًان اإلابلى الزي ًـهش في َزا الخعاب َى مبلى اإلاخبِي مً ؤلاكاهت الزي لم ًددعب بلذ في حذ٘و . الذوسة

 .خعاباث الىخاثج

هي جلٗ ؤلاكاهاث التي اظخٌادث منها اإلااظعت بوشض الُِام بيؽاػاث كلى اإلاذي الؼىٍل : بكاهاث الاظدثماس ألاخشي  -

الخ، وجخم اإلالالجت لهزا الخعاب بىٌغ الخعاب .… بذساظاث ظَى حذًذةممثل دخى٘ ؤظىاَ خاسحُت، الُِا

 .العابّ

ُما ًلي حذ٘و ًبين مٖىهاث الخصىم الثابخت خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي وما ًِابلها في اإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػني  .ًو

م  اللىاصش التي جذخل طمً الخصىم الثابخت خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي وما ًِابلها في اإلاخؼؽ اإلاداظبي : 7حذ٘و ُس

 الىػني

 PCNخعاباث الخصىم خعب  SCFخعاباث الخصىم خعب

 ظىذاث ُابلت للخدىٍل 5203 ُشوض ظىذًه ُابلت للخدىٍل 160

خ اظخدِاُها 5200 ُشوض ظىذًه ؤخشي  163  ُشوض ظىذًه لم ًدً جاٍس

 ُشوض بىُٕت 521 ُشوض لذي َُئاث ؤلاُشاض 164

ٌاالث مدصلت 165  ٌٓاالث مِبىطت 525 ؤماهاث ٓو

 هير مىحىد - ُشوض خى٘ كِذ الخمىٍل الاًجاسي  167
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 ُشوض ؤخشي  523 ُشوض ؤخشي  168

 كالواث حعذًذ ظىذاث الاظخدِاَ 5201 كالواث حعذًذ العىذاث 196

 معاَماث مٕخدبت هير مدشسة 552 ُشوض مشجبؼت باإلاعاَماث 17

ٔاث الخلٌُت 558  دًىن هدى الؽش

ٔاث اإلالاد ًدصها 8890 طشاثب كلى الىدُجت اإلااحلت 133 بت كلى ؤسباح الؽش  ًَش الظٍش

 ال ًىحذ - ماوهت الظشاثب 155

 ماوهت للخعاثش اإلادخملت 190 ماوهت الخٖالٍُ 15

 بكاهاث الاظدثماس 14 بكاهاث الاظدثماس 13

 .PCNحذ٘و ملذ اكخمادا كلى بُاهاث الىـام اإلاداظبي اإلاالي والــ :اإلاصذس 

 ش الؽشوغ الخالُت لٖي ٌلخبر اخذ كىاصش الخصىم مً اإلاخذاولت: الخصىم اإلاخذاولت  :ًجب ؤن جخًى

 .مً اإلاىخـش ؤن جِىم اإلااظعت بدعىٍخه في بػاس الذوسة الدؽوُلُت اللادًت -

خ بكذاد اإلايزاهُت12كىذما ًيخـش حعىٍخه خال٘  -  . كؽش ؼهشا اإلاىالُت لخاٍس

 ألاخشي ن، الذًىباإلاىسدون والخعاباث اإلاخللِت بهم، الظشات: وخعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي ًان الخصىم اإلاخذاولت هي

ىت العالبت  .والخٍض

ًذخل طمً َزا الخعاب اإلابالى اإلاعخدِت كلى اإلااظعت مً ػشي مىسدحها مثل :اإلاىسدون والخعاباث اإلاخللِت بهم -

ع اث كلى ألاحل، ٍو  : َزا الخعابمًىاجير مؽتًر

ًذخل طمً َزا الخعاب ُُمت الٌىاجير التي اظخلمتها اإلااظعت والخاصت : مىسدو اإلاخضوهاث والخذماث401الخعاب 

زا الخذماث اإلاِذمت لها اث البظاجم ٓو  .بمؽتًر

ت اإلاخللِت بلملُاث ؼشاءَا للمخضوهاث : {ؤوساَ الذًم} مىسدون 403الخعاب  ًخظمً َزا الخعاب ُُمت ألاوساَ الخجاٍس

 .ؤو خصىلها كلى خذماث والتي هي معخدِت خال٘ ظىت

َزا الخعاب ًخللّ بُِمت الٌىاجير الخاصت باالظدثماساث اإلاِخىاة مً ػشي اإلااظعت :  مىسدو الاظدثماساث404الخعاب 

م ؤن ًخم حعىٍتها خال٘ ظىت خُى  .ولم ًخم حعذًذ مبالوها ٍو

 .ًٖىن في آخش الذوسة هدُجت الظخالم اإلاخضوهاث وهُاب الٌىاجير: مىسدون ًىاجير هير معخلمت408الخعاب 

ظم12بخظمً َزا الخعاب الظشاثب اإلاعخدِت كلى اإلااظعت خال٘ : الظشاثب -  : ؼهشا اإلاىالُت ٍو
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بت كلى الىدُجت اإلاعخدِت كلى اإلااظعت والتي ظخذًلها بلى بداسة :  دولت طشاثب كلى الىدُجت444الخعاب  هي الظٍش

بت كلى الىدُجت اإلااحلت  .الظشاثب خال٘ الذوسة، وال ًذخل طمً َزا الخعاب الظٍش

م ألاكما445٘الخعاب  م كلى الُِمت اإلاظاًت : دولت سظىم خى٘ ُس ًخظمً الشصُذ الذاثً الىاجج كً الٌَش بين الٍش

اث  .اإلاعخدِت كلى مبُلاث اإلااظعت والخذماث اإلاِذمت للوير والشظم كلى الُِمت اإلاظاًت الِابلت لالظترحاق كلى اإلاؽتًر

هير الظشاثب كلى –ًخظمً َزا الخعاب ُُمت باقي الظشاثب والشظىم اإلاعخدِت : طشاثب و سظىم ؤخشي 447الخعاب 

بت كلى اليؽاغ اإلانهي بت الجضاًُت الىخُذة والظٍش م ألاكما٘ اإلاعخدّ مثل الظٍش  .الىدُجت ؤو كلى ُس

 :ًظم َزا الخعاب ما ًلي: دًىن ؤخشي  -

ًخظمً ٔل مً اإلابالى اإلاذًىكت مً صباثً اإلااظعت والتي حلخبر ٓدعبُِاث خاصت بؼلبُاث :  صباثً داثمين419الخعاب 

 .العلم واإلاىخجاث ؤو الخذماث،بمًٕ ؤن جٖىن كباسة كً مبالى جخٌُظاث جمىدها اإلااظعت للضباثً بصاء حلاملهم ملها

جخظمً الُِمت اإلاخبُِت مً الُِمت :  اإلابالى اإلاخبِي دًلها خى٘ ُُم الخىؿٌُاث اإلاالُت اإلاىِىلت هير اإلادشسة509الخعاب 

ا بلذ َش  .الجضء هير اإلادشس مً ُُمت سؤط اإلاا٘-الاظمُت لألظهم التي اؼترتها اإلااظعت بهذي اإلاظاسبت ولم ًخم جدٍش

َزا الخعاب ًشصذ الخلامالث التي جدذر بين اإلااظعت وكمالها مثل دًم : اللاملىن الخعاباث اإلاخللِت بهم 42الخعاب 

ٔاث الظمان الاحخماعي-ألاحىس، الاُخؼاكاث مً ؤحىس كما٘ اإلااظعت ألػشاي ؤخشي  -طشاثب كلى ألاحىس واؼترا

ت الخ،ًمًٕ ؤن ًٖىن الخعاب داثً في خالت وحىد دًىن كلى ...الدعبُِاث كلى ألاحىس،خصص اللما٘ في ؤسباح الؽٓش

 .اإلااظعت اججاٍ اللما٘ ؤو ماظعاث الظمان الاحخماعي

ىا بلُه معبِا ًان َزا الخعاب ًشصذ اللملُاث : اإلاىـماث الاحخماكُت والخعاباث اإلاشجبؼت لها 43الخعاب  ٓما جؼُش

زا خصت اإلااظعت مً الخامين  بين اإلااظعت وماظعت الظمان الاحخماعي وهي مجمىق الاُخؼاكاث مً ؤحىس اللما٘ ٓو

ـهش في الخصىم اإلاخذاولت برا لم جذًم اإلااظعت ما كليها مًٕ لهزا الخعاب ؤن ًٖىن داثىا ٍو  .ٍو

ت ومعاَميها ؤو  ًشوكها: اإلاعاَمين واإلاجمم 45الخعاب   .ًشصذ َزا الخعاب اللملُاث التي جدذر بين الؽٓش

ٔاهذ َىالٗ بًشاداث خاصت : داثىىن آخشون46الخعاب  ًـهش َزا الخعاب داخل الخصىم اإلاخذاولت في خالت ما برا 

 ؼهشا 12بالذوساث الالخِت والتي جم جدصُلها،ؤو في خالت وحىد التزام رو مبلى هير مدذد ُذ جخدمله اإلااظعت خال٘ 

 .الِادمت بدُث حؽٖل ماوهت له وحلخبٍر طمً الخصىم اإلاخذاولت
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ُما ًلي حذ٘و ًىضح مِاسهت بين خعاباث الخصىم خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي وما ًِابله  .PCN في اًو

م   PCN في اكىاصش الخصىم اإلاخذاولت خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي وما ًِابله: 8الجذ٘و ُس

 هـيرتها في اإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػني الخصىم اإلاخذاولت خعب الىـام اإلاداظبي اإلاالي

 اإلاىسدون  530 مىسدو اإلاخضوهاث والخذماث 401

 داثىى الخذماث 562

 ؤوساَ الذًم 580 -ؤوساَ الذًم–مىسدون  403

 داثىى الاظدثماساث 522 مىسدو الاظدثماساث 404

 ًىاجير لالظخالم 538 مىسدو الٌىاجير هير معخلمت 408

 طشاثب كلى الىدُجت 889 دولت طشاثب كلى الىدُجت 444

 طشاثب كلى الذخل ؤلاحمالي 5430

م ألاكما٘ 445  سظىم معخدِت كلى اإلابُلاث 547 دولت سظىم خى٘ ُس

بت كلى الذخل ؤلاحمالي لألحىس  5439 طشاثب وسظىم ؤخشي  447  الظٍش

 طشاثب الاظخوال٘ الىاحبت ألاداء 564

 حعبُِاث وظلٌاث مِبىطت مً الضباثً 570 صباثً داثىىن  419

 جخٌُظاث للمىذ 577

اإلابالى اإلاخبِي دًلها خى٘ ُُم الخىؿٌُاث اإلاالُت  509

 اإلاىِىلت هير اإلادشسة

 دًىن الاظدثماساث ألاخشي  559

 اكتراطاث كلى ألاحىس  546 اللاملىن والخعاباث اإلاخللِت بهم 42

 اإلاعخخذمىن  563

 اُخؼاكاث الظمان الاحخماعي  545 اإلاىـماث الاحخماكُت والخعاباث اإلاشجبؼت بها 43

 الهُئاث الاحخماكُت 568

 ُشوض ظىذًه معخدِت للدعذًذ 5202 معاَمين واإلاجمم 45

ٔاء 554  خعاباث مجمذة للؽش

ٔاء 555 ت للؽش  خعاباث حاٍس

 ُعاثم وخصص ؤسباح للذًم 556

 بًشاداث للخدمُل 579 داثىىن آخشون 46

 .PCNحذ٘و ملذ بىاءا كلى ملؼُاث الىـام اإلاداظبي اإلاالي و :اإلاصذس 

برن َىاْ كذة اخخالًاث بين الخصىم في الىـام اإلاداظبي اإلاالي وهـيرتها في اإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػني ؤولها ًُما ًخص 

حلشي كىاصش الخصىم و ألامىا٘ الخاصت ٓزلٗ في ٌُُٓت كشطها في اإلايزاهُت خُث ؤصبدذ جِعم بلى ؤمىا٘ خاصت 

ٔاهذ جددعب في اإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػني ولم حلذ مىحىدة في .وخصىم زابخت وؤخشي مخذاولت ٓزلٗ َىالٗ خعاباث 

 .الىـام اإلاداظبي اإلاالي مثل ماوهت الخعاثش والخٖالٍُ
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ل:خاجمت الفصل

بلذ ؤن ُمىا في الٌصل العابّ بالخلشي كلى ججشبت الجضاثش مم الخىمُؽ اإلاداظبي وؤبشصها الىِاثص اإلاىحىدة في اإلاخؼؽ 

اإلاداظبي الىػني وخخمُت اظدبذاله بىـام حذًذ ؤصبذ ٌلشي بالىـام اإلاداظبي اإلاالي ،ُمىا في َزا الٌصل بالخلشي كلى 

ضها ؤٓثر  ذ ٓس ؤَم الخويراث التي ػشؤث كلى اللىاصش اإلاٖىهت للِىاثم اإلاالُت للماظعاث ازش اكخماد الىـام اإلاداظبي اإلاالي ُو

ذ وحذها ؤن الخويراث الخاصلت معذ اإلاظمىن والؽٖل ؤما ألاولى ًملىاَا حوير الخعاباث وبدساج  كلى اإلايزاهُت ُو

زا كذدَا ومً  ٔاهذ ملخمذة مً ُبل ؤما الؽٖل ًىِصذ به ٌُُٓت بكذاد َزٍ الِىاثم ٓو خعاباث حذًذة وخزي ؤخشي 

ّ بحشاء دساظت مُذاهُت  .احل ؤن هخلمّ ؤٓثر في اإلاىطىق ظىِىم بخجعُذ ما جؼَش بلُه في الٌصل الثالث ورلٗ كً ػٍش
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 :جمهيد

ُل إلىدمؿنعد اخقمُِد ملدنؾبيد فد لجؼ بغدألاحػغققندمندزالاهدغلىدججغبتد لجؼ بغد فدمجنُد  ػضدؤأدجُغنقند فد اكهصد ألا

دألا اظيدجسلذدغقهد اضألااتد1975 ملدنؾبتدألا اخقمُِد ملدنؾبيد،ديمندؤغغحقندغلىد ملسُِد ملدنؾبيد اوَنيداؿقتد

ألا ؾدبضاخهدبناقظنمد ملدنؾبيد ملنلفدألاهظ دألؾبنبدطيغثدآنكند،يمندنمقند فد اكهصد اثننيدبضع ؾتد اهو بمد ملناُتد فدظصدهظ د

تد  اقظنمدألاجُغنقند ش يدمند اخكهُصدالمحز نُت،ألامند حصد اخػمودؤيثرد فد اضع ؾتدألاحبدغلُقندعبِد اضع ؾتد اقظٍغ

ت،ألانضدألانؼد زخُنعنند بناضع ؾتد اخُبُهُت،دألاطاَد ػمصدجغبودنؤيضدمندزالاهد ألادنقكيدمندألانلقندإاُهد فد اضع ؾتد اقظٍغ

دؤأد تداكغحُوة،ألامندزالُدهظ د اكهصدؾقدنألُا غلىدمجمؼدؾمُضدقغعدبنيدهنعألاأدألابناًبِدبنملؤؾؿتدإلانخنحُتد اخجنٍع

ل.نؿلِد اًوءدغلىدمًموأد اهو بمد ملناُتدالمؤؾؿتدالانخهنصًتد زغد غخمنصد اقظنمد ملدنؾبيد ملنلف

ًنآلحي ل:ألانضدنمقندبخهؿُمدقهلقندهظ دإلىدحؼؤًند

 هظرة حىو ااؤسست إلاهخاحيت الخجاريت فرحيىة: ااملبث  وو 

 :دراست وجبليل القىائم اااليت للمؤسست الخجاريت وإلاهخاحيت: ااملبث الثاوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -فرع فرحيىة–الفصل الثالث                                                      دراست حالت مطاحن بني هارون 

 

 ~73~  
 

 :هظرة حىو ااؤسست إلاهخاحيت الخجاريت فرحيىة: ااملبث  وو 

 ملؤؾؿتدغبنعةدغندجقظُمدمػهضدجخمدقُهدغضةدألاظنبلدخؿبدإحغ ء ثدمػُقتدألهض فدمؿُغة،دًهومدبهظهد اوظنبلدغضصد

مند ملهنلحد لحُوٍتد ملغجبُتدببػًهند ابػٌ،دألا اتيدجهومدبدبنصُدغضةدؤنو عدمند ملػُُنثدغبردنقو ثدحؿمىدبضألاع ثد

.لدزنعحُتداٍيدحؿمذدبناخػنمصدمؼد ملدُِد لخنعجف  ملػلومنثدألا اتيدًمٌندؤأدجٍوأدص زلُتدجغبِدبحأدمسخللد ملهنلحدألايظ

تدمنصًت،دمند نكُتدٌكمصدألاؾنبصدألاإمٍننُنثد ألاحػخبرد ملؤؾؿتدالانخهنصًتدنظنم ألاجقظُمُتدحػمصدجدذد،مناُتد، كٍغ

نظنمدألاجوحيهنثدمػُقتدألامدُِد نخهنصيد حخمنعفدألازهن فدمندؤحصد لحهوُدغلىدؤهض فدمػُقتدألامكتريتدملهلحتد

.ل لجمُؼ

ًنأدنوعدنكنَهندإلىدجهضًمدؤقًصدألاؤخؿند لخضمنثدألاطاَدبنغخمنصهندغلىد ؾتر جُجُنثد يمندحؿعىدًصدمؤؾؿتدمهمند

.لجمٌنهندمند اخدٌمد فدؾُنؾتد ادؿُحر

د،د ملؤؾؿتثددجُوعلنؿمد ملدنؾبتدألا ملناُتقٍلمندػ صالاهخمنمدبهألامندهظ دنخإيضدؤأد اهؿمد ؾنس يد فدؤيدمؤؾؿتدهود

ألاهظ دع حؼد لىدؤأدهظ د اهؿمدًخوجدًصد اػملُنثد لحننلتد فد ملؤؾؿتدألاطاَدمند حصدجبوبيهندألاإغنصةدنُنؾتهند فدنو بمد

.لمناُتدحػبرددغند لحناتد ملناُتدالمؤؾؿتدألامضىدنضعتهندغلىدالاؾخمغ ع

قتد اخن ػتدملجمؼدؾمُضدنؿقُُقتدجُمذدإلىدجُوٍغدمسخللدمهنمدمهنلحهندمندإأ دألاخضةدقغحُوةدإلنخنجد اؿمُضدألا اكٍغ

.ليكًنءدالضع ؾت ملدنؾبتدألا ملناُتدؤحصدجدهُود اهضفد ملؿُغدمندنبصد ملؤؾؿت،دألانضد زترنندمهلحتد

 :جقديم ااؤسست جاريخها وأهدافها: ااطلب  وو 

 :جقديم ااؤسست ااسخقمللت: أوال 

قتدألا اعجنبند اؿظ بُت،دؤنكئذدَبهندالمغؾومد اغبنس يدعنمد تدالؿمُضدألا اكٍغ نىدهفدألاخضةدإنخنحُتدججنٍع مؤؾؿتد اٍغ

شد3851/74 دألاهفدجن ػتدملجمؼد01/01/1973د ػضدإغنصةدجقظُمدمؤؾؿتدؾمبنىد اتيدبضؤثد اػمصد فد27/11/1976دبخنٍع

نىدنؿقُُقتدجظمد ملؤؾؿتد دقغألاعدغبنعةدغندنهنٍدإنخنجدألابُؼدد10 اٍغ

:لدألاالًتد فد اكغمد لجؼ بغيدنظيغدمنهن11موػغتدغبرد

ل(مُلت)مُنخندبنيدهنعألاأد -

 (ؾٌٌُضة)مُنخند لحغألافد -

 (غقنبت)مُنخندؾِبوؽد -

 (ؤمد ابو قف)مُنخندؾُضيدؾَغـد -
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 (ننملت)مُنخندمغموعةد -

 (ننملت)زمنبغد اكغمدبوقهوفد -

:لألانضدنؿمذدهظهد اكغألاعد اخن ػتدملجمؼدؾمُضدإلىدقغغحأدهمن

 قت:لألاخضةد اهغ عمدنونت ل,ألاهفدمسخهتد فدإنخنجدمنصةد اكٍغ

 قتدألامؿخسغحنثد اُدحأ،د:لألاخضةدؤألادمغيبدقغحُوة  ألاهودمسخود فدإنخنجد اؿمُضدبإنو غهدألايظ دمنصةد اكٍغ

 دمندمنصةد اؿمُضد بلـدخو لفدل( ملمخنػ)ألااإلقنعةدقئأد اقوعد ألُا دمندمجموعد%ل80ًإزظدخهتد ؾضدمندإلانخنجدألٍا

 . ملو ص

 :ثاهيا جقديم الىحدة الصىاعيت والخجاريت لفرحيىة

دصجدًتر ؼدغلىد600000000،00:ًهضعدعؤؾمنُد اكغيتدبــــــــ,ملضًقتدؾغبنًهؼدمغيبدقغحُوةد فد ملقُهتد اهقنغُتددحقوبد

مدل,2دم61458:مؿنختد حمناُتدجهضعدبــ ل250إلاًُناُتدجًمدخو لفدل(OCRIM)ؤنش ئد ملغيبدبناخػنألاأدمؼدقغيتدؤألايٍغ

ود اخقنألاب،دٌػخبرد24/24داهمدجٍوٍندزنمد فد ملجنُ،دًخمد اػمصدزالُد24غنمصدمنهمد دؾندؤيدغمصدص بمدغندٍَغ

نىد ػضديمهدالمُدقتد اهضًمتد  ملُدقتد لجضًضةديمنديمذدًصدمندإلىدمغيبدقغحُوةدمندؤيبرد ملغيبنثد فد اٍغ

:للداػضةدؤهض فدمنهند2001ألاخضةدإلانخنجدألاألاخضةد ادؿوٍودؾقتد

.ل اخهلُصدمند اخٍلكت -

بدإلانخنجدمند ام -  .دمؼد زظد ػحأدالاغخبنعد ملقنقؿتد فد اؿوملؾتهلَجهٍغ

: أهداف ااؤسست:ثالثا 

:لدؤهض فد ملؤؾؿتدقُمندًلفجمثصث

.لجدهُود اغبذ -

 .جلبُتدعؾبنثد قغ صدألا ملجخمؼدألا اهًنءدغلىد اقضعة -

 .جدهُود اخهضمدألا اقمودالانخهنصيدألاالايخكنءد اظ حيدألا اوَني -

لهندتهضفدإلىدجدهُودإَنعد ملقنقؿتدألا اقوغُتدألا لجوصةد فد اؿومدألا زخُنعننداضع ؾتدهظ د ملغيبدنن ؼدمند ًوأدهظهدألًا

ًننذد اؿبننتد لىد غخمنصد اقظنمد ملدنؾبيد ملنلفدألادغمصدجٍوٍندإَنع تهند .ل ملؤؾؿتدألاؾحرهندمند ملؤؾؿنثد اٌبرىد
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: جىظيم ااؤسست: ااطلب الثاوي

.لجخٍوأد ملؤؾؿتدمندإلاص عةدألاؤعبؼدصألا بغدًصدمنهندجقهؿمدبضألاعهندإلىدمهنلحداٍصدألا خضةدمهنمدمػحأدجهومدبهن

;لإلاص عة -

;لص بغةدإلانخنج -

;لملؿخسضمحأمهلحتد  -

 ;ص بغةد اهُننت -

 ;ص بغةد من -

 ;ص بغةد اخجنعة -

 ;ص بغةدحؿُحرد ملسؼألاأ -

 ;مهلحتد اكؤألاأدالاحخمنغُت -

 .ص بغةد ملدنؾبت -

 :ااصالح الرئيسيت للمؤسست: أوال

بحرد االػمتدالمؤؾؿتدألا ادؿُحرد د جسنطد اهغ ع ثدألا اخض فدًإزظد ملضًغد اضألاعد يبردألا ملهمد فدحؿُحرد ملؤؾؿتدٌؿنهمد:إلادارة

.ل لحؿندالػمصدألا اػمنُداخدهُود هض فد ملؿُغةدألا اخنؿُودبحأدمسخللد اضألا بغدألا ملهنلح

دحؿهغدغلىد اؿحرد لحؿندالؿلؿلتدإلانخنحُتد نُالنندمند ملنصةد ألااُتدختىد ملنصةد انهنبُت،دمغ نبتد:الدائرة إلاهخاحيت

.لدألاحؿلمد ابًنغتدالؼبنبنالمقخجنث اقوغُتدألا اٌمُتد

 .( لحًوع،د اؿُنبنث)دجهومدبدؿُحردألامػنلجتد حوعدألامغ نبتد اػمنُد:مصلحت ااسخخدمين

.لدجهومدبهُننتدمسخللد حهؼةدألاآلاالثدإلانخنحُتدألاألايػهند فدؤخؿند لحنالثدألاحؿُحردنُؼد اؿُنعد اخناكت:دائرة الصياهت

دحؿهغدغلىدؤمند اوخضةدألامغ نبتهندألاجهومدبنإلقػنعدألا اخضزصد فدخو صرد اػمصدخمنًتدممخلٍنثد:دائرة  من والىقايت

.ل ملؤؾؿت

تدألاجهضًمد:لالدائرة الخجاريت جهومدهظهد اض بغةدبضألاعدخُويدألايبحردخُثدجهومدبناؿهغدغلىد اؿحرد لحؿندالػملُنثد اخجنٍع

:لًنقتد ادؿهُالثدألايظاَدخصد ملكنًصد ملؿخػهُتدغندمهلحتد اخجنعةدألاؤهمدمندجهومدبه

;لجضبحردألامغ نبتدًصدغملُنثد ابُؼدألا اهكهنث -
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 ;إغُنءد لحلوُد ملمٌقت -

.لجوقحرد لجود ملالبمدمندؤحصد اؿحرد لحؿنداٍنقتدغملُنثد ابُؼ -

داهندصألاعدقػنُدقهيدجهُمد اويؼد ملنلفدالمؤؾؿتدألامغ نبتد مو ُد ملخضقهتدمنهند:مصلحت ااباسملت اااليت

 : مقإهمنزخهنننتهننظيغ،ألاإايهن

 : الدسييرااباسبي

شلألا فل اهننونُتلألا لجبنًتلالمدنؾبت مقخظم مؿَ يمنأ-  ; ملدضصل اخنٍع

 . اكغغُتلحنُدآلا فل اؿقوٍتل ملحز نُتلألاجدلُصلإغض ص-

 : الدسييرااالي

ل;ؤمثصلمنلفلحؿُحرليمنأ-

 ; اكغيتلجموٍصلمسُُنثلإغض ص-

قتلجُوع ثلجدبؼ-  ; اكغيتلألاصًوألل لخٍؼ

 ;ػمال ُل اخموٍصلجهضًغ-

.صًونهنلألاحؿضًضل اكغيتلخهومللجدهُصلمؿؤألااُت-
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ل

نىدقغجف  ألاةـــــــــــ اهٍُصد اخقظُميداوخضةد اٍغ

 ةد اوخضةيمضًغ

 ؤمننتد ملضًــــــــــــــــــــــــغ

 ص بغةدإلانخنج

مهلحتد

 إلانخنج

مهلحتد

  اهمذ

نؿمد
  اشحن

نؿمد

 إلانخنج

نؿمد
و   ادؿٍو

نؿمد

قدود

 ملو صد

  ألااُت

نؿمد

 ؾخهبنُد

 ملو صد

  ألااُت

  ملسبر

 مهلحتد اكؤألاأدالاحخمنغُت

  ملُػم

  اقنصي

  اخػنيضًت

 مهلحتد ملؿخسضمحأ

نؿمدإلاص عةد

  اػنمت

 نؿمد حوعل

 ص بغةد اهُننت

مهلحتد

  ملٍُننَُ

مهلحتد

  اٌهغبنء
مهلحتد

  اكغ ء ث

مهلحتد

 اخسُُِد

 ألا اخقظُم

مهلحتدحؿُحرد

  ملسؼألاأ

ن  نؿمد اخسٍؼ

 نؿمد يُنؽ

 مهلحتد ملدنؾبت

 مدنؾبتدغنمت

 مدنؾبتد اخجنعة

قت   لخٍؼ

 ص بغةد من

 الامند اوننةي

  اقهنبت

 ص بغةد اخجنعة

مهلحتد

  اخجنعة

مهلحتد

  اقهص

نؿمد

  اخوػَؼ

نؿمد

  اكوجغة

ألاعقتد

  اهُننت
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: حعريف مصلحت ااباسملت واااليت: ثاهيا 

دمندؤنكِد ملهنلحدألاؤهمهندغلىدإلاَالمد فد ملؤؾؿتدإطدجخٌكصدبإهمد انكنَنثدألا ملخمثلتدد ملدنؾبتدألا ملناُتحػخبردمهلحت

ألانواهندمندمسخللد ملهنلحدمثصدمهلحتد ملسؼألاننثددألاطاَد ػضدحسجُصدألاجهُُضد اػملُنثد اتيدجدضرد فد ملؤؾؿت، فد

ألا ابُؼدألاؾحرهند،ؤيدؤأدًصد ملهنلحد ملسخلكتدجهبدمػلومنتهند فدمهلحتد ملدنؾبتد اتيدجخٌكصدبدبوٍبدهظهد ملػلومنثدمند

ل. حصد ؾخسغ جد ملػلومنثد ملدنؾبُتدألا ملناُتدالمؤؾؿت

: أقسامها

:لجقهؿمدإلىدمندًلف

 ل ملدنؾبتد اػنمت;

 ت ;ل ملدنؾبتد اخجنٍع

 قت  . لخٍؼ

يمندجمدصع ؾتدمويوعدإنكنءدنؿمد ملدنؾبتد اخدلُلُتد فد اػنمد ملهبصدألاهظ دمند حصدصع ؾتدألاجدلُصدؤؾػنعد ملقخجنثد

ل. ملهقػتدمندَغفد ملؤؾؿت

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 :دراست وجبليل القىائم اااليت للمؤسست الخجاريت وإلاهخاحيت: ااملبث الثاوي

مندزالُدهظ د ملبدثدؾقهومدبضع ؾتد اهو بمد ملناُتدالمؤؾؿتدإلانخنحُتدألا اهقنغُتدالؿمُضدقغحُوةدألانضدآزغنندؤأدنهومد

دخؿنبنثد اقخنبجدألاهظ داؿببحأدعبِؿحأدهمنديُود اونذدألايظ د بضع ؾتد ملحز نُتد كُغيهند نوُدألا لخهومدألايظ دحضألُا

ل.نوغُتد ابرننمجد ملؿخػمصدمندَغفد ملؤؾؿتدألا اظيدالدًمٌقهدؾوينؾخسغ جدهنجحأد اهنبمخحأ

 :دراست اايزاهيت: ااطلب  وو 

  :2010دراست حساباث  صىو للميزاهيت الخخاميت لسىت :أوال

ل:اهضدجمدإغض صد ملحز نُتد لخخنمُتدالمؤؾؿتديمنًلف

هتد اخهلُضًتدد يدألاقود ملسُِد ملدنؾبيد اوَنيدألاطاَدمندزالُددبغننمجدمسهودالمسُِد ملدنؾبيد ددألاقود اٍُغ

دألامحز أد ملغ حػتدؤغُضدإصزنُدمٍوننجهد فدبغننمجدزنمدبناقظنمد ملدنؾبيد ملنلفدألامند1 اوَنيدألابػضدؤأدجمد ؾخسغ جد ملحز نُت

هخحأد اهضًمتد زمدؤغضثد ملحز نُتد،ألاهظ د مغدع حؼدإلىدؾببحأدهمندَلبدإلاص عةد اػلُندالمجمؼدإغض صد ملحز نُتدبناٍُغ

ل.ألا لجضًضةدألايظ دنهودجٍوٍند اػنملحأد فد ملؤؾؿتدألاغضمدقهمهمدألا جهننهمداكلؿكتد اقظنمد ملدنؾبيد ملنلفدألادؾحرد اػملُنثد

د اخنلفدخؿنبنثدالانوُدالمحز نُتد لخخنمُتداؿقتد ل2010ًمثصد لجضألُا

دعنمد  2010خؿنبنثدالانوُدالمحز نُتد لخخنمُتداؿقتد:ل9حضألُا

ل اهُمتد اهنقُتلإلاهخالىل اهُمتد لخنم حعيين الحساباث

ل نوُد اثنبخت

لقهغةد ملدص

لالاؾدثمنع ثدمػقوٍت

لالاؾدثمنع ثدمنصًت

لالاؾدثمنع ثدنُضدالانجنػ

لالاؾدثمنع ثدمناُت

لؾقض ثدمؿنهمتدمهُمتدبنملػنصات

لؾقض ثد اكغألاع

ل

ل0.00

ل0.00

ل2034127304.45

ل0.00

ل0.00

ل0.00

ل0.00

ل

ل0.00

ل0.00

ل1778430413.03

ل0.00

ل0.00

ل0.00

ل0.00

ل

ل0.00

ل0.00

ل255696891.42

ل0.00

ل0.00

ل0.00

ل0.00
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لمؿنهمنثدألاصًوأدمغجبُتدبنملؿنهمنث

لؾقض ثدالاؾدثمنع ثد زغىل

لؾقض ثدمناُتدؤزغىل

ل0.00

ل0.00

ل0.00

ل0.00

ل0.00

ل0.00

ل0.00

ل0.00

ل0.00

ل255696891.42ل1778430413.03ل2034127304.45 مجمىع  صىو الثابخت

ت ل نوُد لجنٍع

لمسؼألاأدألانُضدالانجنػ

لمقذدألامٍنقأث

لػبنبن

لمضًقوأدآزغألاأ

ليغ ببدألاعؾوم

تدؤزغىل لؤنوُدحنٍع

لموحوص ثدألاؾُوات

ل اهُمد ملقهواتدالخوظُل

قت ل لخٍؼ

ل

ل154508908.58

ل56325100.62

ل49024753.34

ل6226408.50

ل119237.37

ل11241.20

ل0.00

ل0.00

ل43517626.95

ل

ل8574949.86

ل0.00

ل23147545.94

ل0.00

ل0.00

ل0.00

ل0.00

ل0.00

ل0.00

ل

ل145933958.72

ل56325100.62

ل25877207.40

ل6226408.50

ل119237.37

ل11241.20

ل0.00

ل0.00

ل43517626.95

 278010780.76 31722495.80 309733276.56 مجمىع  صىو الجاريت

 533707672.18 1810152908.83 2343860581.01 ااجمىع اللكي للصىو 

 

 20101 ااصدر من جرحمت واعداد الطالملين باالعخماد عكى اايزاهيت الخخاميت للمؤسست لسىت 

ًننذدغلُهد فدظصد ملسُِد دددممندؾبودًمٌققند أدنالخظدحؿحرد ػٌد لحؿنبنثد فد ملحز نُتدحننبد نوُدبنانؿبتد لىدمن

ل:،ألاؾقهومد ػغىد اخؿحر ثد اتيدَغؤثديمندًلفد2ل1975 ملدنؾبيد اوَنيداؿقتد

ت ل.بنانؿبتدلحؿنبنثد نوُدنجضد نهندنؿمذد لىد نوُدزنبختدألا زغىدحنٍع

ل
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 الخغيراث في الاصىو الثابخت: 

د اخنلف ل:دددؾقهومد ػغىد اخؿحر ثدد اتيدخضزذد فدالانوُد اثنبختدمندزالُد لجضألُا

دعنمد ل. اخؿحر ثد فدالانوُد اثنبخهدبحأد ملسُِد ملدنؾبيدألا اقظنمد ملدنؾبيد ملنلفلل:ل10حضألُا

ل ملحز نُتد لخخنمُتدخؿبد اقظنمد ملدنؾبيد ملنلفل ملحز نُتد لخخنمُتدخؿبد ملسُِد ملدنؾبيد اوَني

ل ؾدثمنع ثدمنصًتل ع ض ي

ل(مبننيد اوخضة)مبننيدنقنغُتد

لمبننيد حخمنغُت

ل-لقهغةد ملدص

 1من اعداد الطالملين باالعخماد عكى اايزاهيخين الخخاميخين حسب لال الىظامين: ااصدر 

 

دنجضد نهد فدظصد اقظنمد ملدنؾبيد ملنلفدنجضد أدالاع ض يدألا ملبننيدألايظ د ملبننيدالاحخمنعفد ل( ملسههتدالؿٌن)ددمند لجضألُا

جمدججمُػهند فدخؿنبدالاؾدثمنع ثد المنصًت،ديمندنجضد نهدجمد ؾخدض ردخؿنبدقهغةد ملدصدألا اظيدامدًٌندموحوص دمند

تدألاهظ داٍونهند نكإثدص زصد ملؤؾؿتد نبصد فد ملحز نُتد لخخنمُتد فدظصد ملسُِد ملدنؾبيد ملنلفدالاد أدنُمخهدبهُذدنكٍغ

ل. يد أد ملؤؾؿتد يدؿبتهندغبرد اونذدألاامدجهمد كغ ئهن

ل.ددد ملهنٍعلدالاغض صًتدألا اتيدجمدخظفدخؿنبهندمند اقظنمد ملدنؾبيد ملنلفدألانضدجمد َكنئهندمندَغفد ملؤؾؿتدمقظدؾقحأ

هتد ملسُِد ملدنؾبيد اوَنيدقنأد اهنعادملحز نُتهندًجضد نهدامد ألا ملالخظدهقندهود أد ملؤؾؿتدألاالغخمنصهندغلىدنكـدٍَغ

ًنأدؾُدضرداودجمد غخمنصد اقظنمد ملدنؾبيد ملنلفد فد غض صهند جخؿحرد اهُمدخؿبد اقظنمحأداٌققندؾقهومد أد ػغىدحؿُحرد

ُل ل:مند ألا

ًننذدحؿنألايدد:لالاع ض ي -1 د يد أدنُمتد ملترد2دم61458دصجدغلمند نهندجتر ؼدغلىدمؿنختدنضعهند232323149.86نُمتهند

 ػضدصجدالمترد ملغبؼد11000دصجدألا اظيدهودمقن فداو نؼد اػهنعدألا اظيدمخوؾِدؾػغهدخو لفد3780,00 ملغبؼدحؿنألايدخو لفد

دصجد676038000.00:المترد ملغبؼدنجضد أدنُمتدالاع ض يد عجكػذد لىدل(صج11000) غنصةدجهُُمدالاع ض يدبناؿػغد اؿنبود

 .دصجدد443714850.14 يدبكنعمدنضعهد
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دصجد مند اثننُتدقهُمتهند23373741.56 ملبننيدًًمدهظ د لحؿنبدالانخنحُتدألايظ د ملبننيدالاحخمنغُتدقنالألالىدنُمتهند -2

تدالهكغد هتد اثننُتدالغنصةد اخهُُمدنجضد أدنُمتهندجخؿحرد،ألانضدجمدجويُدهند فد. اهنقُتدمؿنألٍا ألابنؾخػمنُد اٍُغ

د اخنلف  . لجضألُا

دعنمد  حؿحر ثدنُمتدالاع ض يدألا ملبنني:ل11حضألُا

ل اكغمل  اهُمتد ملدنؾبُتد اهنقُتل لحؿنب

لSCF اهُمتد فدلPCN اهُمتد فد

ل443714850.14ل676038000.00ل232323149.86ل ع ض ي

ل13146380.57ل36520122.13ل23373741.56ل ملبننيد اهقنغُت

ل5966492.57ل5966492.57ل0لمبننيد حخمنغُت

 PCN20101ااصدر حدوو من اعداد الطلملت باالعخماد عكى اايزاهيت الخخاميت للمؤسست حسب 

دنجضدحؿحرد فد اهُمتد ملدنؾبُتد اهنقُتداٍصدمندالاع ض يدألا ملبننيدالاحخمنغُتدألا اهقنغُتدألاهظ دع حؼد لىد ددمند لجضألُا

 غنصةد اخهُُمدقنالألالىدجمد غنصةدجهُُمهندخؿبد اهُمتد اؿونُتد مند ملبننيدقهضدجمد اؿنءدالاهخالىد ملتر يمدألانًُلد اكغمد

ل.بحأد اهُمتد اهضًمتدنبصد غنصةد اخهُُمدألا اهُمتد لجضًضةد لىد اهُمتد ملدنؾبُتد اهنقُت

 حاريتالخغيراث في الاصىو او: 

تديالدمند ملسؼألاأدألانُضدالانجنػدألايظ د ملقذدألا ملٍنقأثدألاخؿنبد اؼبنبندبنالينقتد لىدمضًقوأدآزغألاأدألاد ددجًمدالايوُد لجنٍع

قت تدؤزغىدألا زحر د لخٍؼ ل.يغ ببدألاعؾومدألادؤنوُدحنٍع

دعنمد ت:ل12حضألُا ل اخؿحر ثد فد اهوُد لجنٍع

ل اخؿحر ثد لحننلتلSCF لحؿنبنثد فدظصد PCN لحؿنبنثد فدظصد

هتد خدؿنبدمؤألانتدلمو صدؤألااُتمسؼألاأدألانُضدالانجنػد  اخؿحرد فدٍَغ

لجضنيد ملسوأد
لمو صدجنمت
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ل-لمقذمقذدألامٍنقأثد

 غنصةدجهُُمدنُمتد ملؤنتدلػبنبنػبنبند

 ملويوغتدالؼبنبند اظًندًسش ىد

لغضدؾض صهمدالضًوأل

ل-لمضًقوأدآزغألاأد

ل-ليغ ببدألاعؾوميغ ببدألاعؾومد

تدؤزغىد للؤنوُدحنٍع

قتد قت لخٍؼ ل-ل لخٍؼ

 PCN2010 1ااصدر حدوو من اعداد الطلملت باالعخماد عكى اايزاهيت الخخاميت للمؤسست حسب 

دنجضد أد اخؿحر ثدهقندامدجٌنديبحرةدبنؾخثقنءد اخؿحرد فدنُمتدخؿنبد اؼبنبند ػضد أدًخمد غنصةدجهُُمد ملؤألانتد دددمند لجضألُا

ل. لخننتدبناؼبنبندألايظ دنُمتدجضنيد ملسؼألاأدبنانؿبتدلحؿنبد ملسؼألاأدألانُضدالانجنػ

  :2010دراست حساباث الخصىم للميزاهيت الخخاميت لسىت : ثاهيا  

د اخنلفدخؿنبنثد لخهومدالمحز نُتد لخخنمُتداؿقتد ل:2010ًمثصد لجضألُا

دعنمد  :خؿنبنثد لخهومدالمحز نُتد لخخنمُتد:ل13حضألُا

ل اهُمتد اهنقُت حعيين الحساباث

لع ؽد ملنُ

ل اقدُجتد اهنقُت

لالاعجبنٍدبحأد اوخض ث

ل

86012003.53 

لل-143403402.51

للل-لل57391398.98 ااجمىع 
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ل لخهومد اثنبخه

لنغألاىدالاؾدثمنع

لص بقودد اخموٍص

ل خخُنَنث

ل

ل305081283.00

ل186000548.42

ل9461490.38

 500543321.80 مجمىع الخصىم الثابخه

ت لخهومد ُ  حنٍع

لعؾومد

لموعصألاأل

ليغ بب

لصًوأدؤزغىل

ل

ل28229082.13

ل53274135.14

ل4168642.10

ل4883889.99

 90555749.36 حاريتمجمىع الخصىم او

 533707672.18 ااجمىع اللكي للصىو 

 20101ااصدر من جرحمت واعداد الطالملين باالعخماد عكى اايزاهيت الخخاميت للمؤسست لسىت 

دغبنعةدغندخؿنبدعبِس يدهود اضًوأد ًننذد فدالاألُا تدبِقمند دددمند ملحز نُتدنجضد نهد ؾخدضردحؼءدحضًضدهود لخهومد لجنٍع

ل.ألا اظيدًقهؿمد لىدَوٍلتدألانهحرةدالاحصد

ًننذد ألا ملالخظدهقندهود أدنُمتد لحؿنبنثدامدجخؿحردالاد أد اش يءد اظيدحؿحردهوديُكُتدجغجِبد لحؿنبنثدألاغغيهندقبػضد أد

حػغىد فدقٍصدع ؽد ملنُدألا اضًوأدقننبدذدالاأدحػغىد كٍصدآزغدخُثد نبذدع ؽد ملنُدألا لخهومدل( لخهوم) ملحز نُتد

ل: اثنبختدألا لخهومد ملخض ألاات،دألامند لحؿنبنثدنظيغ

 .بمند أد ملؤؾؿتدهفدقغعدمند ملؤؾؿتدالامدقنأدهظ د لحؿنبدالدًظهغ:لع ؽد ملنُ -1

ت -2  :ألانجضد فدهظ د لحؿنب:ل لخهومد لجنٍع

 ملوعصألاأدألا اهغألاىد ملخػلهتدبهم  

 صًوأد اًغ بب. 
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 بُت  .عؾومدألاصًوأدقبهديٍغ

 ل.صًوأدؤزغىل

  :2010دراست حدوو حساباث الىخائج لسىت : ااطلب الثاوي  

 :ااعلىماث التي يقدمها حساب الىخائج

 لجدلُصد غبنءدخؿبدَبُػتهن،د اظيدٌؿمدبخدضًضدمجنمُؼد ادؿُحرد اغبِؿُتدآلاجُتدًهومدهظ د ابُنأدب:

 ;الُؽ اهنمكنإلحمنلف،د اهُمتد ملًنقتد،د اكنبٌدإلاحمنلفدغقنالؾذ

 مقخجنثد نكُتد اػنصًت; 

 د دملناُتء ملقخوحنثد ملناُتدألا غبن; 

 د ملؿخسضمحأءؤغبن; 

   بو اغؾومدألا ادؿضًض ثد دملمنزلتااًغ; 

 ًنثدألالخؿنبغد اهُمتد اخِخسود اخثبُخنثد اػُنُت  ; ملسههنثداالهخال

 ًنثدألالخؿنبغد اهُمتد اخِخسود اخثبُخنثد ملؼ  ;ًتنو ملسههنثداالهخال

 ندُجتد نكُتد اػنصًت; 

 (ءمقخجنثدألاؤغبن)اػقننغدؾحرد داػنصًتد; 

 د اهنقُتدالكترةدنبصد داخوػَؼ اقدُجت; 

 ًنثفةدُ اقدُجتد اهنقُتداٍصدؾهمدمند ؾهمدبنانؿب  .د ملؿنهمتع

 :لهفي االحق االمل ااعلىماث ااقدمت إما في حدوو حساب الىخائج أو 

 جدلُصدمقخجنثد نكُتد داػنصًت; 

 ًنثد ملؿنهمت ;لمبلـد لحهود فد ؾهمدمهوجندغليهنؤألامهترختدألا اقدُجتد اهنقُتداٍصدؾهمدبنانؿبتدإاىكغ
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ل:(حسب الطمليعت)الدراست الخفصيليت لعىاصر حساب الىخائج :أوال 

 إهخاج السىت اااليت(PRODUCTION DE L.EXERCICE)ضزصد فدخؿنبهدؤعبؼدخؿنبنثد ل:ألاهفل(خؿنبنثدإلانخنج)دألٍا

 زخهغدهظ د لحؿنبد)لةخوثد ملصحند ملهضمتدألا ملقخودألا لخضمنثةع ثد ملهنجدألا ملقذ ابًنةؼ ثدمندع ملبي:ل70خـ .1

،دألاهود(دزضمنثدمهضمت،د فد ملسُِد ملدنؾبيد اوَنيد اهضًم74دإنخنجدمبنع،د71دمبُػنثدبًنةؼ،د70:لخؿنبنث

 :خؿنبدًخكغعدإلىد لحؿنبنثد اكغغُتد اخناُت

 ;عا ملبُػنثدمند ابًن:ل700خـ

 ;د ملبُػنثدمند ملقخوحنثد اخنمتد ملهقػت:701خـ

 ;د ملبُػنثدمند ملقخوحنثد ملخبهُت:703خـ

ل.ةد اخسكًُنثدألا اخجًزالثدألا ملدؿومنثد ملمقوح:709خـ

 1صج1620374292.59ألا اظيدٌؿنألايد فدهظهد لحناتدمننُمخهد

أ،دؤيدؤأدهظ د لحؿنبدًمٌندؤأدًٍوأدموحبندؤألادؾنابندألاطاَدخؿبدػألالرمدمند امجود ملنؤألاػأدرد امإلانخنج:ل72خـ .2

نصةدؤألاد اقههنأد قضعجدجدخهد لحؿنبحأد(72ًهنبلهد فد ملسُِد ملدنؾبيد اوَنيد اهضًمدخـدل) اخؿحرد فد ملسؼألاأدبناٍؼ ،دألٍا

 : اخناُحأ

تعد ملسؼألاننحغف:723خـ ل.جنلجنٍع

ل.ًغد ملسؼألاننثدمند ملقخجنثؽث:ل724خـ

دخؿنبد اقخنبجد لخنمدبنملؤؾؿتدألاحضد أدنُمتدهظ د لحؿنبدؾنابتدؤيد أد اخؿحردبنملسؼألاأد لخنمد  فدحضألُا

ًنأدؾنابندألاهودمندنُمخهد ل.صدجل-ل8755525.00بنملؤؾؿتد
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ًننذدإلاغنننثدحسجصد)إغنننثدالاؾخؿالُ،دألاهودخؿنبدامدًٌندموحوص د فد ملسُِد ملدنؾبيد اؿنبود:ل74خـ .3 خُثد

خكغعدخـل(دإغنننثدمؿخلمت790يمندخؿنبد  :دإلىد لحؿنبحأد اخناُحأ74ألٍا

ل. ػألجود ُ ثإغنأ-ل741

ل.االؾخؿالُإغنننثدؤزغىد-ل748

تدالهكغدؤيد نهدالدجوحضد غنننث دخؿنبنثد اقخنبجد لخنمدبنملؤؾؿتدنُمتدهظ د لحؿنبدمؿنألٍا ل. فدحضألُا

ل:لألاممندؾبودقئأ

إغنننثد+لأػألالرمدمند امجود ملنؤألاػأدرد امإلانخنجل+لةع ثد ملهنجدألا ملقذ ابًنةؼ ثدمندع ملبي=لإهخاج السىت اااليت

ل.الاؾخؿالُ

ل1صج1636213767.59=ل74خـ+ل73خـل+ل71خـل+ل70خـ=لإهخاج السىت اااليت

 إستهالك السىت اااليت(CONSOMMATION DE L.EXERCICE:)ضزصد فدخؿنبهد ل:دخؿنبنثدألاهف3ألٍا

نثد ملؿتهلٌت:ل60خـ .1 دمو صدألااو ػمدمؿتهلٌتد فد61دبًنغتدمؿتهلٌتدألاخـ60خُثدغوىدهظ د لحؿنبدًصدمندخـ:ل ملكتًر

 : ملسُِد ملدنؾبيد اهضًمدألاجخكغعدمقهد لحؿنبنثد اخناُت

نثد ابًنةؼد ملب:ل600خـ  .(دبًنغتدمؿتهلٌت60ًهنبلهند فد ملسُِد اهضًمدخـ)لغتيمكتًر

ًننذدجضعجديمندخـل)لد ملو صد ألااُت:601خـ  .(دمو صدألااو ػمدمؿتهلٌت61 فد ملسُِد اهضًمد

 .ننثد زغىليد اخمو:602خـ

 .د ملسؼألاننثحؿحر ث:603خـ

نثد اضع ؾنثدألا لخضمنثد ملؤص ة:604خـ  .دمكتًر

نثد ملػض ثدألا اخجهحز ثد:605خـ ل.ألا قؿنُدمكتًر
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نثدؾحرد ملسؼنتدمند ملو صألا اخوعٍض ث607خـ ل.د ملكتًر

ل.دمهنٍعلد داكغ ءد داخن ػت608خـ

نث امهندغنديد اخسكًُنث،دألا اخجًزالث،دألا لحؿومنجنملخدهصدغص:609خـ ل.قتًر

نثد ملو صدالاألااُتدمندنمذدبننو غهدألاطعةدألامو صدؤزغىدألامجموعدنُمتدهظ د لحؿنبد ألاجخمثصدهقند فدالاؾلبد فدنُمتدمكتًر

 1دصجد1418241265.71

،د(62ًهنبلهد فد ملسُِد ملدنؾبيد اوَنيد اهضًمدخـدل) لخضمنثد لخنعحُت،دؤيد لخضمنثد ملؿخلمتدمند اؿحرد:ل61خـ .2

قضعجدجدخهد لحؿنبنثد اخناُت ل:ألٍا

د اػنم:611خـ ل. اخهنألُا

 .إلاًجنع ث:613خـ

تدألاؤغبنءد مللٌُتد ملكتريت:614خـ  . غبنءدإلاًجنٍع

 .د اهُننتدألا اخهلُدنث،دألا اغغنًت:615خـ

ل.ؤنؿنَناخإمُقنث616خـ

ل. اضع ؾنثدألا بدنر617خـ

ل. اخوزُودألا ملؿخجض ث618خـ

ل.زضمنثدزنعحُتهندغنديد اخسكًُنث،دألا اخجًزالث،دألا لحؿومنجنملخدهصدغص:619خـ

دخؿنبنثد اقخنبجد لخنمدبنملؤؾؿتدبهُمتد سود فدالاؾلبد10075971.82ًظهغدهظ د لحؿنبد فدحضألُا دصجدألٍا

ل.مهنٍعلد اهُننتدألا اخهلُدنثدألايظ د اخنمُقنث

ل
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ل:لألاممندؾبودقئأ

نثد ملؿتهلٌتدل=لاستهالك السىت اااليت ل لخضمنثد لخنعحُت+ل:ل ملكتًر

ل1دصج1428317237.53ل=61خـل+ل60خـ=لاستهالك السىت اااليت

 القيمت ااضافت لالسخغالو(VALEUR AJOUTEE D.EXPLOITATION )ألاهفدغبنعةدغند اكغمدبحأدإنخنجد اؿقتد

ل ملناُتألا ؾتهالىد اؿقتد ملناُت

 ل ؾتهالىد اؿقتد ملناُت-لإنخنجد اؿقتد ملناُتد=  القيمت ااضافت لالسخغالو

ل(62خـل+ل61خـل+ل60خـ)ل–74خـ+ل73خـل+ل71خـل+ل70خـ=ل

ل2دصج207896530.06=

 إحمالي فائض الاسخغالو(EXCEDENT BRUT D.EXPLOITATION)دألاهود اهُمتد ملًنقتداالؾخؿالُدمُغألاحدمنهند

ل:ؤغبنءد ملؿخسضمحأدألا اًغ ببدألا اغؾومدألا ملضقوغنثد ملمنزلت،دؤي

 64 حـ– 63 حـ –القيمت ااضافت لالسخغالو = إحمالي فائض الاسخغالو 

ألا ملالخظدهقندهودؤأدإحمنلفدقنبٌدالاؾخؿالاكيد اقظنمد ملدنؾبيد ملنلفد لجضًضدًسخللدغندندُجتدالاؾخؿالُد فد

 ملسُِد ملدنؾبيد اوَنيد اهضًمدنظغ داٍونهدامدًُغحد ملهنٍعلد ملناُتددألاامدًًلدإلاًغ ص ثد ملناُتألاامدًُغحد

 اقدُجتد اػملُنجُتد:لمسههنثدالاهخالىدألا ملؤألاننث،دخُثدؤألاحضد اقظنمد ملدنؾبيد لجضًضدمؿخوٍحأدحضًضًندألاهمن

ل.ألا اقدُجتد ملناُت

ًننذدنُمخهدحؿنألايد ل3دصج99364856.65ألا اكنبٌدالاحمنلفدالؿخؿالُدالمؤؾؿتد
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 الىديجت العملياجيت(RESULTAT OPERATIONNEL )غبنعةدغندإحمنلفدقنبٌدالاؾخؿالُدمًنقندإاُهد ملقخجنثد

ًنثدألا ملؤألاننثدألازؿنعةد اهُمتد  اػملُنجُتد زغىدألامُغألاخندمقهد غبنءد اػملُنجُتد زغىدألايظ دمسههنثدالاهخال

ل:ألامًنقندإاُهد ؾترحنعدغلىدزؿنبغد اهُمتدألا ملؤألاننث،دؤيدؤأ

 .78حـ  + 68 حـ – 65 حـ – 75حـ + إحمالي فائض الاسخغالو = الىديجت العملياجيت 

 1 دج84568945.41=الىديجت العملياجيت 

 الىديجت اااليت :( RESULTAT FINANCIER )ألاهفد اقدُجتد اتيدجمدجدهُههندمندزالُد اػملُنثد ملناُتد اتيدجمد

ل: اهُنمدبهندخُثدجمثصد اكغمدبحأد ملقخوحنثد ملناُتدألا غبنءد ملناُت

 .66 حـ – 67حـ= الىديجت اااليت 

  دج1443058.12= الىديجت اااليت 

 الىديجت العاديت قملل الضرائب:( RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS )ألاهفدمجموعدًصدمند اقدُجتد

بت ل. اػملُنجُتدألا اقدُجتد ملناُت،دألاحػخبردبمثنبتدندُجتدالاؾخؿالُدبنانؿبتدالقظنمد اهضًمدإالدؤنهندجسًؼدمبنقغةدالًٍغ

ل2 دج86012003.53=الىديجت العاديت قملل الضرائب

 الىديجت الصافيت للوشطت العاديت:( RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES)دألاطاَد ػضدَغحد

ل. اًغ ببد او حبدصقػهندغند اقخنبجد اػنصًتدألا اًغ ببد ملؤحلتدغند اقخنبجد اػنصًت

وأدهظهد ملؤؾؿتدهفدقغعدمند ملؤؾؿتدالامدقنأد اًغ ببدًخمدخؿنبهند فد ملؤؾؿتدالامداظ د اٌند فدهظهد لحناتدألًا

ل.قنأد اقدُجتد اهنقُتداالنكُتد اػنصًتدهفدنكؿهند اقدُجتد اػنصًتدنبصدؾند اًغ بب

 الىديجت العاديت قملل الضرائب = الىديجت الصافيت للوشطت العاديت 
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 الىديجت غير العاديت:( RESULTAT EXTRAORDINAIRE )دغقننغدؾحردغنصًتد77ألاهفدغبنعةدغند اكغمدبحأدخـ

ل.خُثدًهنبلهند فد ملسُِد ملدنؾبيد اهضًمدندُجتدزنعجدالاؾخؿالُل( غبنء)دغقننغدؾحردغنصًتد67ألاخـل( ملقخجنث)

 .67 حـ– 77حـ= الىديجت غير العاديت 

تد ًننذدمؿنألٍا امدنالخظدألاحوصد نكُتدؾحردغنصًتد ألاد نكُتدزنعجدنكنَنثد ملؤؾؿتدألامقهدقنأد اقدُجتدؾحرد اػنصًتد

ل.الهكغ

 صافي هديجت السىت اااليت(: RESULTAT NET DE L’EXERCICE)(لخؿبد لحنات)ألاهفدغبنعةدغندحمؼدؤألادَغحدل

ل. اقدُجتد اهنقُتداألنكُتد اػنصًتدألا اقدُجتدؾحرد اػنصًت

 . الىديجت غير العاديت±الىديجت الصافيت للوشطت العاديت ل=لصافي هديجت السىت اااليت

 الىديجت الصافيت للوشطت العاديت ل=لصافي هديجت السىت اااليتدقنأ0=الىديجت غير العاديت ألابمند أد

ل1  دج86012003.53=

دخؿنبنثد اقخنبجد فد ملسُِد ملدنؾبيد اهضًمدألاخؿنبد اقخنبجد فد اقظنمد ألا ملالخظدؤأدهقنىدقغنندقنؾػندبحأدحضألُا

ل: ملنلفد ملدنؾبيد لجضًضدطيغنند ػًهندؾناكندألامندبحأدؤألاحهدالازخالف

دخؿنبنثد اقخنبج -  .دًكغندؿنبناقدُجتبُنقدُجتد اػملُنثد اقدُجت ملناُتدألاهود مغد اظيدامدًٌنددموحوص د فدحضألُا

ًننذدجسهود ملجموغتد -  .دالقخنبج08 اقخنبجدالدجمغدغلىدنقلدمدنؾبيدزنمديمند فد ملسُِد ملدنؾبيد اوَنيدؤًند

بتد فدخؿنبد اقخنبجدغلىدؤؾنؽد اقدُجتد اػنصًتدزمدجًنفد اقدُجتد اػنصًتدإلىد اهن ف،دبِقمند فد - جدؿبد اًٍغ

بتدغلىدمجموعدندُجتيدالاؾخؿالُدألازنعجدالاؾخؿالُ ًنأدًخمدقغىد اًٍغ دخؿنبنثد اقخنبجد  .حضألُا

ؤألاحضد اقظنمد ملدنؾبيد ملنلفدجهنُكندحضًض داألغبنءدبنإلينقتدإلىدجهنُكهندخؿبدَبُػتهندألاطاَدخؿبدألاظُكتهند -

 . اش يءد اظيدامدًٌندموحوص د فد ملسُِد ملدنؾبيد اهضًمدألاهودمندؾنخػغفدغلُهد فد اقهُتد ملو اُت
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ألاممندحنءدبهد اقظنمد ملدنؾبيد ملنلفدبنانؿبتدلحؿنبد اقخنبجدإظهنعهدملػُُنثد اؿقتد اؿنبهتداؿغىد ملهنعنتدألاهودمند -

 .امدًٌندموحوص د فد ملسُِد ملدنؾبيد اوَنيد اهضًم

ل:(حسب الىضائف)الدراست الخفصيليت لعىاصر حساب الىدخائج :ثاهيا 

 لةع ثد ملهنجدألا ملقذ ابًنةؼمندألاهود اكغمدبحأدعنمدؤغمنُد اضألاعةدألا ملخمثصد فدمبُػنتهند:لهنملد اغبذدإلاحمنلف

ًنثدةخوثد ملصحند ملهضمتدألا ملقخوألا لخضمنث دألاجٍلكتدهظهد ملبُػنثدمندبًنغتدمؿتهلٌتدألامو صدؤألااُتدألامسخللدالاؾتهال

ل. ملخػلهتدبهظهد ملبُػنث

ل.دًلكتد ملبُػنث–عنمد غمنُد=لهنملد اغبذدإلاحمنلفد

 تد:ل اقدُجتد اػملُنجُت ألاهفدهنملد اغبذدإلاحمنلفدمًنقندإاُهد ملقخجنثد اػملُنجُتد زغىدمؼدَغحد اخٍناُلد اخجنٍع

تدألا غبنءد زغىد اػملُنجُت ل.ألا غبنءدإلاص ٍع

تد-ل ملقخجنثد اػملُنجُتد زغىد+لهنملد اغبذدإلاحمنلفد=ل اقدُجتد اػملُنجُتد تد-ل اخٍناُلد اخجنٍع ألا غبنءد-ل غبنءدإلاص ٍع

ل. زغىد اػملُنجُت

 بتد ًنثد– اقدُجتد اػملُنجُتد=ل اقدُجتد اػنصًتدنبصد اًٍغ مقخجنثد+لدمهنٍعلد ملؿخسضمحأدألامسههنثدالاهخال

ل.دؤغبنءدمناُت–مناُتد

 بتد=ل اقدُجتد اهنقُتداألنكُتد اػنصًتد -ل اًغ ببد او حبدصقػهندغند اقخنبجد اػنصًتد-ل اقدُجتد اػنصًتدنبصد اًٍغ

ل. اًغ ببد ملؤحلتدغند اقخنبجد اػنصًت

 ملقخوحنثدؾحرد اػنصًت+لد غبنءد اؿحرد اػنصًتد– اقدُجتد اهنقُتداألنكُتد اػنصًتد=ل اقدُجتد اهنقُتدالؿقتد ملناُتد . 

 

 

 

 

 



 -فرع فرحيىة–الفصل الثالث                                                      دراست حالت مطاحن بني هارون 

 

 ~93~  
 

 :خاجمت الفصل

ًنأداهد مندزالُد حغ بقندالضع ؾتد ملُض نُتد جضحداقند أدجُبُود اقظنمد ملدنؾبيد ملنلفد فد ملؤؾؿنثدالانخهنصًتد

مجموغتدمند اخإزحر ثدغلىد ابُنننثد ملناُتداهظهد ملؤؾؿنثدعؾمد أدهظهدالازحرةدألانسودبناظيغد ملؤؾؿتدمدصد اضع ؾتد

امدجهمدبنؾخػمنُد اقظنمد ملدنؾبيد ملنلفدألاجُبُههدغلىد يمصدألاحهدالاد أد اخؿحر ثدظهغثدغلىدنو بمهند ملناُتدمهنعنتد

بناهو بمد ملناُتدالؿقو ثد ملنيُتد،ألاطاَداٍوأدمبنصاد اقظنمد ملدنؾبيد ملنلفدجسخللدغندمكنهُمدألامبنصاد ملسُِد

ًنأداهد1975 ملدنؾبيد اوَنيداؿقتد ددألامندبحأدهظهد ملبنصادمبضؤد اخهُُمدغلىد ؾنؽد اهُمتد اػنصاتدهظ دالازحرد اظيد

ل. لخ..…الازغد ابلُـد فدجهُُمد اػقننغد ملٍونتدالمحز نُتدألايظ دنظغجهدالػقننغد ملٍونتداهظهد اهو بمدألايُكُتدجغجُبهند

 ملحز نُتد،د:لقُمندًسود اهو بمد ملناُتدقهضدألاحضنند أد اخؿحردَنُد اٌمدألا اٌُلدقهضد نبدذد اهو بمدزمؿتدألا اتيدهفد

د اخؿحر ثد فد مو ُد لخننتد،دألاد ملالخو قتد،دحضألُا دجضقهنثد لخٍؼ دخؿنبد اقخنبجد،حضألُا ل.حضألُا

ًننذدهفدمدصد اضع ؾتد نبدذدغبنعةدغند نوُدمخض ألااتدألا نوُدزنبخهد مندغقننغد  مندديُكندقنملحز نُتدمثالدألا اتيد

دخؿنبنثد اقنبجدخُثدحؿحرثد ملػلومنثد ملؿخهنثد  لخهومدقننبدذد مو ُدزننتدألازهومدمخض ألااتدألازنبخهدألايظ دحضألُا

ل.مقهدألايظ د لحؿنبنثد ملٍونهداه

 ينقتد لىد اخؿحر ثد ملظًوعةدمؿبهندقننهدهقنىد ػٌد اػقننغد اتيد نبدذدؾحردموحوصةد فد اقظنمد ملدنؾبيد ملنلفدمثصد

بتدغلىد اقدُجتد  ملهنٍعلدالاغض صًتدألامؤألانتد لخؿنبغدألاالاغبنءدألاهقنىدغقننغدامدجٌندجددؿبدديمند ملحز نُتدمثصد اًٍغ

هتد ابهُمتد اػنصات ل. ملؤحلتد،ألايظ دحؿحر ثد فد اهُمدنكإثدغند غخمنصدجهُُمد ػٌد اػقننغدبٍُغ
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 الخاجمت

ت والخطبيليت ملىطىع الدزاست  على جطبيم الىظام املداسبي املالي أزس"بعد الاهتهاء من عسض وجلدًم الجىاهب الىظٍس

ت ، - "مطاخن بني هازون فسحيىةمؤسست دزاست خالت - ميىهاث البياهاث املاليت واملداسبيت للمؤسست الاكخصادًت الجزابٍس

هره الدزاست،و  ٌفئهه سيخم فيما ًلي الاهخلاٌ إلى عسض أهم الىخابج التي جم الخىصل إليها من خالٌ الجاهب الىظسي والخطبيلي

جفسير هره الىخابج وهرا على طىء فسطياث البدث، ليخم في ألاخير وبىاءا على ما جم الخىصل إليه من هخابج  جلدًم حملت من 

 .باملؤسست ميدان الدزاست وهرا فخذ آفاق حدًدة للبدثوالعاملين الاكتراخاث  للمسؤولين 

: النتائج: أوال

: من خالل الجانب النظري للدراسة ًمكن استخالص النتائج التالية

 للجزابس خبرة في مجاٌ الخىميط املداسبي; 

 املخطط املداسبي الىطني عجز عن مىاهبت الخطىزاث مما احبر السلطاث على الخخلي عليه; 

  الىظام املداسبي املالي هى هخاج جىافم للمعاًير املداسبيت الدوليت وليس جىخيدا; 

 الخغيراث ازس اعخماد الىظام املداسبي املالي مسذ املظمىن والشيل; 

 ظهسث خساباث حدًدة في الىظام املداسبي املالي جماشيا مع الخطىزاث الاكخصادًت; 

  الىظام املداسبي املالي ًلس بئعادة جلييم أصىٌ املؤسست عىد نهاًت ول دوزة; 

 بعع الحساباث ألغيذ من الىظام مثل املصاٍزف إلاعدادًت. 

:  للدراسة ًمكن استخالص النتائج التاليةثطبيقيمن خالل الجانب ال

 جطبيم الىظام املداسبي املالي اخدر حغيرا في خصيلت اللىابم املاليت للمؤسست الاكخصادًت; 

  اللىابم املاليت للمؤسساث حغيرث وحغيرث معها ميىهاتها وجسجيبها وهرا ما ٌساعد مسخعملي هره اللىابم من

ن مدخملين  ;املساهمين ومسدثمٍس

 لت عسض اللىابم املاليت حسهل على املسدثمس كساز اسدثمازه من عدمه  ;طٍس
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  لت معالجت امليزاهيت خيث أن اللساز حاء عدم وطىح كسازاث السلطاث العليا للمؤسست ألام صعب على إطازاتها طٍس

 ;بعسض اللىابم املاليت بالىظامين اللدًم والجدًد مما أزبً إلاطازاث وأطاع هثير من الىكذ

  طعف جيىٍن إطازاث املؤسست وطيم وكذ الخيىٍن لديهم أدي إلى عدم كدزتهم على جطبيم الىظام املداسبي املالي

 ;بدرافيره

 :الحكم على فرضيات البحث:ثانيا 

 . الخىميط املداسبي في الجزابس مس بعدة مساخل وللجزابس خبرة في هرا املجاٌوعم: الفسطيت ألاولى 

الىظام املداسبي ملخبس من فلسفت املعاًير الدوليت وهي مخخلفت عن ما واهذ عليه في املخطط املداسبي :الفسطيت الثاهيت

 .الىطني

للمخطط املداسبي  (الخلني)الىظام املداسبي املالي حاء ليغطي العجز في إلاطاز املفاهيمي والجاهب الخطبيلي:الفسطيت الثالثت

 .الىطني 

 . الاقتراحات :ثالثا

وفي ألاخير ًمىن اللىٌ أن الخيىٍن الري أصبذ اليىم طسوزة ال ًمىن للمؤسساث بصفت عامت واملؤسست الصىاعيت بصفت 

خاصت أن جفس منها إذا ما أزادث هره املؤسست أن جبلي مسخىٍاث إهخاحيتها في مسخىي مسجفع ومىه السماح لها من مىافست 

 ًفسض عليها الخفطن واليلظت والخخطيط الجيد ليبرالياملؤسساث املدليت واملؤسساث ألاحىبيت في ظل واكع اكخصادي 

 .للمسخلبل إلعداد هفسها ملىاحهت املىافست مع الغير 

 :لرا وحب عليىا أن هلدم للمؤسست مدل الدزاست مجمىعت من الاكتراخاث وهخصها إلى املسؤولين وإلاطازاث الفاعلت فيها

 ًجب على املؤسست أن جلىم بعمل جسبصاث دوزٍت إلطازاتها من احل الخدىم في أبجدًاث الىظام املداسبي املالي; 

 وحىب خلم كسم خاص باملداسبت الخدليليت الن الىظام املداسبي املالي يهخم بها هثيرا; 

  ٌت من احل مىاهبت مخخلف الخغيراث الحاصلت في املجا جخصيص اهبر كدز ممىن من املىازد املادًت والبشٍس

 ;املداسبي مع الترهيز على بدىر الدزاساث والخطىٍس للحصىٌ على أهجع الطسق املداسبيت لخخفيع الخياليف

 ًجب عليها أن جفسض على املؤسساث الاكخصادًت فهم وإدزان مبادا الىظام املداسبي املالي كبل جطبيله. 

 



 الخــــــــاجمت

~ 97 ~ 
 

 .آفاق الدراسة:رابعا 

 :بعد اهتهاء هره الدزاست هسي أنها كد جفخذ ألافاق لدزاساث الخلت مثل

ت على جطبيم مفاهيم وكىاعد الىظام املداسبي املالي-   ;مدي كدزة املؤسساث الجزابٍس

; دوز الىظام املداسبي املالي في شفافيت ومصداكيت اللىابم املاليت- 

بي-  ; دوز الىظام املداسبي املالي في الحد من التهسب الظٍس

 مدي جأزير الىظام املداسبي املالي على هجاح وجطىز املؤسساث الصغيرة واملخىسطت- 

 .الىظام املداسبي املالي وأزسه على جطىز الاسدثماز ألاحىبي-
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. 2005احملاس بة ادلومَة و اهؼاكساهتا ػىل ادلول امؼربَة، اًرتاك نوعباػة و امنرش و امتوزًع، : محمد املربوك أبو ًزد .5

. 2004احملاس بة ادلومَة نورشاكث املتؼددت اجلنس َة، : أمني امس َد أمحد معفي .6

. 1مبادئ احملاس بة، مؼهد ادلراساث املرصفِة، امعبؼة : هؼمي دمهش .7

. 2008، اجلزائر، 1صؼَب ص نوف، حماس بة املؤسسة ظبلا نومؼاًري احملاسبِة ادلومَة، امرشكة اجلزائًرة بوداود، ج .8

 .191،ص2002/2003ظارق غبد امؼال، موسوػة املؼاًري احملاسبِة، جزء األول، جامؼة ػني امضمس،  .9

 .2009رضوان حووت حنان،ثعور امفكر احملاس يب،دار امثلافة، األردن، .10

 .2004، األردنرضوان حووت حنان وآخرون،أسس احملاس بة املامَة،داراحلامد،امعبؼةاألوىل، .11

 .2006ظارق غبدامؼال حامد ،دمَل احملاسب إىل ثعبَق مؼاًري امتلاٍرر املامَة ادلومَة احلدًثة،ادلار اجلامؼَة،مرص، .12

 .2002هوام مجؼة،ثلنَاث احملاس بة املؼملة وفق ادلمَل احملاس يب اموظين ،دًوان املعبوػاث اجلامؼَة،اجلزائر، .13
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: امرسائل والاظروحاث

 

ػادل ػاصور، أاثر ثعبَق مؼاًري احملاس بة ادلومَة ػىل احملتوى املؼوومايت نولوامئ املامَة، مذكرت ماجس تري غري منضورت، لكَة امؼووم  .1

 .2006-2005اإلكتصادًة وػووم امتس َري، جامؼة غامر جوَجي، األغواط، 

رساةل ماجس تري غري -حاةل اجلزائر-مداين بوغَث، أمهَة إصالح امنظام احملاس يب نومؤسساث يف ظل أغامل امتوحِد ادلومَة ، .2

 .2004منضورت ،جامؼة اجلزائر،

 

: مداخالث وملاالث

 

الاهتلال من اخملعط احملاس يب اموظين إىل امنظام احملاس يب املايل اجلدًد، موتلى دويل حول : بن رمج محمد مخُس، مداخةل بؼنوان .1

 .2009،  بكتوبر15و 13،ًويم جامؼة سؼد دحوب امبوَدتامنظام احملاس يب واملايل،: اإلظار املفاهميي

ػووج بو امؼَد، امؼوملة واملتعوباث احملاسبِة واملاامَة ، موتلى وظين حول املؤسسة ػىل ضوء امتحوالث احملاسبِة ادلومَة ، لكَة ة .2

  .2007امؼووم الاكتصادًة و ػووم امتس َري، جامؼة ابيج خمتار، غنابة، 

برايق ثَجاين، امتعوراث الاكتصادًة، احلدًثة املؤثرت ػىل الاظار امؼومي نونظًرة احملاسبِة، موتلى وظين حول املؤسسة ػىل ضوء  .3

  .2007امتحوالث احملاسبِة ادلومَة، لكَة امؼووم الاكتصادًة و ػووم امتس َري، جامؼة ابيج خمتار، غنابة، 
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مداين بوغَث،امتوافق اجملاس يب ، جمةل امباحث، هصف صهًرة، لكَة امؼووم اإلكتصادًة و ػووم امتس َري، جامؼة وركةل ، امؼدد  .4

 .113-111ص ص 118-117، ص ص 2006امرابع، 

: ، (امنظام احملاس يب املايل اجلدًد) ابجلزائر IAS / IFRSأفاق ثعبَق املؼاًري احملاسبِة ادلومَة : مؼتصم دحو،مداخةل بؼنوان .5

امنظام احملاس يب : الاهتلال من اخملعط احملاس يب اموظين إىل امنظام احملاس يب املايل اجلدًد، موتلى دويل حول اإلظار املفاهميي

 .2009  بكتوبر،15 و13واملايل،جامؼة سؼد دحوب امبوَدت،ًويم 

 :كواهني ومراس مي

 حيدد كواػد 2008 جوان 26 ًتضمن امنظام احملاس يب املايل ، و املرار املؤرخ يف 2007 هومفرب 25 املؤرخ يف 07/11كاهون رمق  .1

 .امتلِمي و احملاس بة و حمتوى اهكضوف املامَة و غرضها و كذا مدوهة احلساابث و كواػد سريها

 .11، ص06،املادت2008،اجلزائر،27،امؼدد156-08اجلًردت امرمسَة ،املرسوم امتنفِذي رمق .2

،حيدد كواػد امتلِمي واحملاس بة وحمتوى اهكضوف املامَة وغرضها وكذا  2008 ًومَو 26 املوافق 1429 رجب 23 كرار مؤرخ يف .3

 .2009 مارس 25، 46 / 19 مدوهة احلساابث وكواػد سريها ،اجلًردت امرمسَة نوجمهورًة اجلزائًرة ،امؼدد

 .1975-09-26 واملتؼوق بتؼدًل املاهون امتجاري يف 1996-12-29 املؤرخ يف 27-96 املادت من األمر رمق .4

 :مواكع الاهرتهُت

 .http://www.startimes2.com/f:aspx?t=9427189 ، من موكع الاهرتهتامتعور امتارخيي نومحاس بة .1

 17، اترخي امتحمَل http://www.montdyatna.com/vb/t19255.htmlمن موكع الاهرتهت احملاس بة من منظور اترخيي،  .2

 .2009أوث 

3. almohasb1.blogspot.com/.../1-historical-development-of-accounting.html , 7l12l2008 
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:فهرس المحتويات  

 :انًقذيت

 .انتًُٛط انًحاسبٙ فٙ انجزائر ٔ يراحهّ: األٔل انفصم

 . ياْٛت انًحاسبت ٔيراحم انتًُٛط انًحاسبٙ فٙ انجزائر:انًبحث األٔل

 .يفٕٓو انًحاسبت ٔدٔرْا: انًطهب األٔل

 تطٕر انًحاسبت تارٚخٛا: انًطهب انثاَٙ

 . دراست يراحم انتًُٛط انًحاسبٙ فٙ انجزائر:انًطهب انثانث

 . َقائص انًخطط انًحاسبٙ انٕطُٙ:انًبحث انثاَٙ

 . انُقائص انًتعهقت بانجاَب انُظر٘:انًطهب األٔل

 . انُقائص انًتعهقت بانجاَب انتطبٛقٙ:انًطهب انثاَٙ

 . انتٕافق انًحاسبٙ انذٔنٙ ٔأثرِ عهٗ يسار انتًُٛط انًحاسبٙ فٙ انجزائر:انًبحث انثانث

 . يفٕٓو انتٕافق انًحاسبٙ انذٔنٙ:انًطهب األٔل

 .نجُت انًعاٚٛر انًحاسبٛت انذٔنٛت: انًطهب انثاَٙ

 خالصتانفصم

 . انقٕائى انًانٛت فٙ ظم انُظاو انًحاسبٙ انًانٙ انجزائر٘:انفصم انثاَٙ

 .تقذٚى انُظاو انًحاسبٙ انًانٙ ٔانعُاصر األخرٖ انًكَٕت نهقٕائى انًانٛت: انًبحث األٔل

 .عرض انُظاو انًحاسبٙ انًانٙ: انًطهب األٔل

 .تقذٚى انعُاصر األخرٖ انًكَٕت نهقٕائى انًانٛت: انًطهب انثاَٙ

 .تقذٚى انًٛزاَٛت حسب انُظاو انًحاسبٙ انًانٙ: انًبحث انثاَٙ

 .انعُاصر انًكَٕت ألصٕل انًٛزاَٛت حسب انُظاو انًحاسبٙ انًانٙ: انًطهب األٔل

 .انعُاصر انًكَٕت نهخصٕو حسب انُظاو انًحاسبٙ انًانٙ:  انًطهب انثاَٙ

 خالصتانفصم
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فرع  –انتغٛر انحاصم فٙ انقٕائى انًانٛت نهًؤسست االقتصادٚت دراست حانت يطاحٍ بُٙ ْارٌٔ: انفصم انثانث

 -فرجٕٛة

 َظرة حٕل انًؤسست اإلَتاجٛت انتجارٚت فرجٕٛة: انًبحث األٔل

 تقذٚى انًؤسست تارٚخٓا ٔأْذافٓا : انًطهب األٔل

 .تُظٛى انًؤسست: انًطهب انثاَٙ

 دراست ٔ تحهٛم انقٕائى انًانٛت نهًؤسست انتجارٚت ٔ اإلَتاجٛت: انًبحث انثاَٙ

 دراست انًٛزاَٛت : انًطهب األٔل

 2010 دراست جذٔل حساباث انُتائج نسُت  : انًطهب انثاَٙ

 خالصتانفصم
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 (الطريقة املباشرة)جدول ثدفقات الخزينة : 01ملحق رقم 

 ..............إلى ............ الفترة من 

مالحظة البيان 
السنة املالية 

ن 

السنة املالية 

 1_ ن 

   ثدفقات الخزينة املحأثية من أنشطة الاسحغالل 

   جدصيالث امللبىطت من السبائن 

   املبالغ املدفىعت للمىردًن و املضخخدمين 

   الفىائد و املصاًف املاليت ألاخري املدفىعت 

   الظرائب على النخائج املدفىعت 

    (الاسحثنائية)ثدفقات الخزينة قبل العناصر غير العادية

   جدفلاث الخسينت املرجبطت بالعناصر غير العادًت   

    (أ)صافي ثدفقات الخزينة املحأثية من أنشطة الاسحغالل

   ثدفقات الخزينة املحأثية من أنشطة الاسخثمار 

   حضدًداث لحيازة كيم ثابخت مادًت و معنىيت 

   الخدصيالث عن عملياث الخنازل للليم الثابخت املادًت و املعنىيت 

   حضدًداث لحيازة كيم ثابخت ماليت 

   الخدصيالث عن عملياث الخنازل عن كيم ثابخت ماليت 

   الفىائد املدصلت من الخىظيفاث املاليت 

   الحصص و ألاكضاط امللبىطت من النخائج املضخلمت 

    (ب)صافي ثدفقات الخزينة املحأثية من أنشطة الاسخثمار

    ثدفقات الخزينة املحأثية من أنشطة الحمويل

   الخدصيالث الناججت عن إصدار ألاصهم 

   خصص ألارباح وغيرها من الخىزيعاث التي جم الليام بها 

   الخدصيالث املخاجيت من اللروض 

   حضدًداث اللروض أوالدًىن الاخري املماثلت 

    (ج)صافي ثدفقات الخزينة املحأثية من أنشطة الحمويل

   جاثيراث حغيراث صعر الصرف على الضيىالث وشبه الضيىالث 

    (ج+ ب + أ  )حغير الخسينت للفترة 

   الخسينت و معادالتها عند افخخاح الضنت املاليت 

   الخسينت و معادالتها عند إكفال الضنت املاليت 

   جغير الحزينة خالل الفترة 

   املقاربة مع النخيجة املحاسبية 
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 (الطريقة غير املباشرة)جدول ثدفقات الخزينة  : 02ملحق رقم 

 ..............إلى ............ الفترة من 

مالحظة البيان 
السنة املالية 

ن 

السنة املالية 

 1_ ن 

   ثدفقات الخزينة املحأثية من أنشطة الاسحغالل 

   صافي هديجت الضنت املاليت 

   : لـ (حضىياث)جصحيداث 

     ـ الاهخالكاث و املؤوهاث 

     ـ حغير الظرائب املؤجلت  

   ـ حغير املخسوهاث 

    ـ حغير السبائن و خضاباث الحلىق ألاخري 

   ـ حغير املىردًن و الدًىن ألاخري 

    ـ هلص أو زيادة في كيمت الخنازل الصافيت من الظرائب 

    (أ)ثدفقات الخزينة الناجمة عن النشاط 

   ثدفقات الخزينة املحأثية من عمليات الاسخثمار 

   حضدًداث لحيازة كيم ثابخت  

   الخدصيالث عن عملياث الخنازل عن كيم ثابخت  

   ( 1) (الخجميع)جأثير حغيراث مديط إلادماج 

    (ب)ثدفقات الخزينة املرثبطة بعمليات الاسخثمار

    ثدفقات الخزينة املحأثية من عمليات الحمويل

   الحصص املدفىعت للمضاهمين 

   زيادة رأش املال النلدي 

   إصدار كروض 

   حضدًد كروض 

    (ج) ثدفقات الخزينة املرثبطة بعمليات الحمويل

    (ج+ ب + أ  )جغير الخزينة للفترة 

   الخسينت و معادالتها عند افخخاح الضنت املاليت 

   الخسينت و معادالتها عند إكفال الضنت املاليت 

   ( 1)جاثير حغيراث صعر العمالث الاجنبيت 

   جغير الحزينة خالل الفترة 
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  خضب النظام املداصبي املالي2010عناصر الاصىل للميزاهيت الخخاميت : 03ملحم ركم 
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  خضب املخطط املداصبي الىطني2010عناصر الاصىل للميزاهيت الخخاميت : 04ملحم ركم 
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  خضب النظام املداصبي املالي2010 للميزاهيت الخخاميت الخصىمعناصر : 05ملحم ركم 

 

 
 

 



~ 109 ~ 
 

 

  خضب النظام املداصبي املالي2010جدول خضاباث النخائج :06ملحم ركم 
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الولخص 

 في إطار هذكزة هكولت لٌيل شهادة هاسخز أكاديوي في الوحاسبت والواليت لبحثيٌذرج هذا ا

ححج ػٌىاى أثز حطبيك الٌظام الوحاسبي الوالي ػلً هكىًاث البياًاث الوحاسبيت والواليت 

للوؤسست االلخصاديت، حيث أظهزًا فيه هذي حأثز هكىًاث البياًاث الواليت إثز اػخواد الٌظام 

الوحاسبي الوالي ولذ لوٌا بالخطزق في بحثٌا الً كل هي الوحاسبت الذوليت وػوليت الخٌويط 

الوحاسبي في الجزائز، لٌٌخمل بؼذها الً دراست ًمائص الوخطط الوحاسبي الىطٌي وًصل 

 في الفصل الثاًي فمذ لوٌا بذراست الٌظام الوحاسبي أهابؼذها الً ضزورة االسخغٌاء ػٌه،

الوالي بالخفصيل وًٌخمل بؼذها الً دراست الخغيزاث في المىائن الواليت هزكزيي ػلً 

الويزاًيت،كل هذا كاى باالػخواد ػلً ها اسخطؼٌا جوؼه هي الوزاجغ رغن شحها وًذرحها،كوا 

لوٌا بخؼزيز هذا البحث بذراست هيذاًيت كاًج هؤسست هطاحي بٌي هاروى وحذة فزجيىة 

. هيذاًٌا لها

 

الوحاسبت الذوليت،الوؼاييز الوحاسبيت الذوليت،الٌظام الوحاسبي : الكلواث الوفخاحيت للوىضىع

 .الىطٌي،الخىحيذ،الٌظام الوحاسبي الوالي،المىائن الواليت،هطاحي بٌي هاروى
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