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ضمن  (IAS 16)متطلبات تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 
 (SCF)النظام المحاسبي المالي الجزائري 

 
 أ.م. ڤورين حاج قويدر

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير / جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
 

 مستخلص البحث
اإلصرححات  لقد عمدت الجزائرر منرب بدايرأل ايل يرأل الةالةرأل للرا القيرام بمجموعرأل مرن

المحاسبيأل من أجل لصحح المنظومأل المحاسبيأل مرن خرحل تبنري نظرام محاسربي مبنري 
علا أساس المعايير المحاسبيأل الدوليأل، أمًح في تحقيق مجموعأل من ايهداف، أهمها 
تأهيررل المسسسررات ااقتصرراديأل والماليررأل، جلرر  المسررتةمر ايجنبرري، مررن خررحل تحفرري 

(، وتبنري نظرام محاسربي قرادر 5599للمحاسبأل )نسرخأل  مختلف عيو  المخطط الوطني
، باإلضافأل للا تخ ري  خدميهاعلا لنتاج معلومات بات جودة عاليأل تعطي الةقأل لمست

تكررراليف لنتررراج هررررب  المعلومرررأل مرررن خررررحل ربرررط النظرررام المحاسرررربي الجديرررد بعناصررررر 
 التكنولوجيا واقتصاد المعرفأل.

 
 مقدمأل

مشددرو   5791ي للمحاسددبة لسددثة لقددد اثب ددق عددن لصددط  المنطددط الددوطث
الثظام المحاسبي المالي الجديدد للمسسسداتا الديد يددنن إدمن لطدار ت  يدن 

جاثدد   -تطبيقيددا   -األدوات الطزمددة المسددايرص لاصددطحات االقتصددادية متبثيددا  
والمبيثة من نطن تقديم القوائم المالية. و دو  (IAS/IFRS)كبير من المعايير 

ة تطبيددق  دديم المعددايير يددي سددياق ا صددطحات يشددكن نطددوص  امددة يددي عمليدد
االقتصدادية الراميدة للدو مواكبدة متطلبدات اقتصداد السدوق باسدتجابة المحاسددبة 
الحتياجات أطراف عديددص مدن المعلومدات مدن ندطن توييدق البيئدة المحاسدبية 
الجزائريددة مددي م يلتلددا الدوليددة. وعلددو  دديا األسددام سدديتم اكتسددا  معلددومتين 
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ن: األولددو تيليدد  الثظددرص االقتصددادية علددو الثظددرص القاثوثيددة أساسدديتين جديدددتي
ممددا يسددتلزم وجددو  تقددديم الصددورص الصددادقة والوييددة لواقددي المسسسددة عثددد ثشددر 
المعلومة. وال اثية األ مية الثسبيةا أد ثشر المعلومة التدي مدن شد ثلا ليسدا  

 مجان انتيار للمست مرين. 
لإددوع علدو معيددار مددن المعددايير اتسددليط ب وثكتفدي يددي  دديم الورقدة البح يددة

النددداا بالت بيتدددات العيثيدددة  51 دددو المعيدددار رقدددم  (IAS)ة الدوليدددة يمحاسدددبال
)األصددون ال ابتددة الملموسددة(ا مبددرزين مدددن تطبيددق الثظددام المحاسددبي المددالي 

يدددي واقدددي  قصدددوراالجزائدددرد لمحتدددون  ددديا المعيدددار مدددي تحديدددد أ دددم مدددا اعتبدددر 
 لدراسة ويقا للليكن التالي: المنطط الوطثي للمحاسبة. وتكون ا

 مفلوم الثظام المحاسبي المالي يي ظن المعايير المحاسبية الدولية. :أواً 
)الت بيتات العيثيدة(  (IAS 16)المعيار المحاسبي الدولي السادم عشر ًا: نيةا

 . (SCF)يي ظن ثظام المحاسبة المالية 
 

 ر المحاسبيأل الدوليألم هوم النظام المحاسبي المالي في ظل المعايي -أواً 
يصدددان  تلدددف المحاسددبة للدددو تحديددد وقيددام األحدددداس الماليددة للمسسسددة وا 

وجود إرورص ثتائج القيام للو مستندمي القوائم الماليةا األمر اليد يستلزم 
التدي تتم دن  (1)معايير محدددص يدتم القيدام بموجبلداا و دي المعدايير المحاسدبية

لما كاثت طبيعتلاا للزامية أو انتياريدةا يي كن القواعد المتعلقة بالمحاسبة م
أد أثلددا كددن مددا مدددن شدد ثل أن يشددكن دلدديط  أو مرجعدددا  سددواع كاثددت ثصوصدددا  

 العمددنتشددريعية أو تثظيميددة أو توصدديات صددادرص عددن سددلطات مس لددة لتثظدديم 
المحاسدددبي. ويتعلدددق المعيدددار المحاسدددبي بعثصدددر محددددد مدددن عثاصدددر القدددوائم 

مليددات أو األحددداس أو الظددروف التددي تددس ر يددي الماليددةا أو ثددو  مددن أثددوا  الع
 المركز المالي للمسسسة وثتائج أعماللا...

  
لقدد جداع القداثون رقدم : (SCF) الجزائرري نظام المحاسربي المراليلم هوم ا -1

ا المتإدددمن للثظدددام المحاسدددبي المدددالي 5779ثدددويمبر  51المدددسري يدددي  79-55
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ثددا مفلددوم المحاسددبة الماليددة ليحدددد ل 79والصددادر يددي الجريدددص الرسددمية العدددد 
طار ا التصورد اليد يثا يي موادم   علو أن: (7، 8، 9، 1، 3)وا 

"المحاسبة المالية ثظام لتثظيم المعلومات المالية يسمح بتنزين معطيات  
قاعديددة عديدددصا وتصددثيفلا وتسددجيللاا وعددرس كشددوف تعكددم صددورص صددادقة 

إدعية نزيثتدل يدي ثلايدة وثجاعتدل وو  كيدانعن الوإدعية الماليدة وممتلكدات ال
 .(2)" السثة المالية

ويتإدددددمن الثظدددددام المحاسدددددبي المدددددالي لطدددددارا تصدددددوريا للمحاسدددددبة الماليدددددة 
ومعايير محاسبيةا ومدوثة حسابات تسمح بإعدداد كشدوف ماليدة علدو أسدام 

 :(3)المبادئ المحاسبية المعترف بلا عامة والسيما
لفلدم. الداللدة. المصدداقية. )محاسبة التعلد. استمرارية االستيطن. قابليدة ا

 .قابلية المقارثة. التكلفة التارينية. أسبقية الواقي االقتصادد علو المظلر(
ويشددددددكن ا طددددددار التصددددددورد للمحاسددددددبة الماليددددددة دلدددددديط  عددددددداد المعددددددايير 
المحاسبية وت ويللدا وانتيدار الطريقدة المحاسدبية المطئمدة عثددما تكدون بعدس 

األندددرن هيدددر معالجدددة بموجددد  معيدددار أو المعدددامطت وهير دددا مدددن األحدددداس 
 ت وين.

 (4)يعرف اإلطار التصوري
)مجددددان التطبيددددق. المبددددادئ واالتفاقيددددات المحاسددددبية. األصددددون والنصددددوم 
واألمدددوان الناصدددة والمثتجدددات واألعبددداع. يحددددد ا طدددار التصدددورد للمحاسدددبة 

 .المالية عن طريق التثظيم(
 

 (5)وتحدد المعايير المحاسبيأل
وحسددددا  األصددددون والنصددددوم واألعبدددداع. محتددددون الكشددددوف  )قواعددددد تقيدددديم

 .المالية وكيفية عرإلا .تحديد المعايير المحاسبية عن طريق التثظيم(
يات الثاتجة عن ثشاطات الكيان يي حسابات تحددد مددوثتلا لوتسجن العم

 .(6)ومإموثلا وقواعد سير ا عن طريق التثظيم
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المثشددددور يددددي  5778 يوليددددو 51كمددددا صدددددر القددددرار الددددوزارد المددددسري يددددي 
ا ليحدد قواعد التقييم 57العدد  5777مارم  51الجريدص الرسمية الصادر يي 

ومحتون الكشوف المالية وعرإدلا وكديا مدوثدة الحسدابات وقواعدد  والمحاسبة
 . (7)سير ا

تليو ابتداع من تاريخ دنون  يا القداثون حيدز التثفيدي  75وبموج  المادص 
 5791أبريددن  57المدسري يددي  31-91األمدر رقددم  كدن األحكددام المنالفدة السدديما

 .(8)والمتإمن المنطط الوطثي للمحاسبة
أسبا  اانتقال من المخطط الروطني للمحاسربأل للرا النظرام المحاسربي  -2

كدان مدن الإدرورد القيدام بتعدديطت جو ريدة علدو المنطدط الدوطثي المالي: 
 لا وأ ملا: المحاسبي بسب  جملة من الثقائا التي سجلت أ ثاع تطبيق

 من األسبا  المحاسبية ثجد: أسبا  محاسبيأل: -أ
  لصدددط  الثظدددام المحاسدددبي الجزائدددرد جددداع ثتيجدددة للتييدددرات التدددي حدددد ت

علددو السددداحة االقتصدددادية للدددبطدا كالتوجدددل ثحدددو اقتصددداد السدددوق والشدددراكة 
 األوروبية و المفاوإات من أجن االثإمام للمثظمة العالمية للتجارص. 

ثية تلتم بجمدي المعلومدات وتبويبلدا وتحليللدا يدي شدكن جدداون المحاسبة تق -
شدداملةا كالترجمددة لثحددداس االقتصددادية علددو مسددتون المسسسددة يددي شددكن 
عدددددددد وبصدددددفة دوريدددددةا ييجددددد  أن تكدددددون  ددددديم األداص يدددددي مسدددددتون  ددددديم 

 الترجمة.
ليجددداد لطدددار محاسدددبي يسدددتجي  للمعدددايير الدوليدددة يدددي ظدددن االثفتدددا  علدددو  -

ا ورأم المدددددان األجثبدددددي و تحريدددددر األسدددددعار و لثشددددداع األسدددددواق النارجيدددددة
 بورصة الجزائر.

 الحاجة للو معلومات محاسبية ت ني بعين االعتبار عدص معطيات:  -
  التقييم المحاسبيا التكلفة التارينيةا التكلفة الجارية. ائقطر 
   تدددددويير المعلومدددددات هيدددددر الماليدددددة م دددددن المعطيدددددات الناصدددددة با ثتدددددا

 يد ثتائج المسسسة و توزيي األربا . وعطقات المسسسة وتحد
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  .تويير المعلومات التقديرية  عطاع بعد مستقبلي لثشاط المسسسة 
ليجددداد لطدددار محاسدددبي يتميدددز بمجموعدددة مدددن األدوات المليكلدددة يدددي شدددكن  -

مبادئ أساسية مرتبطة مي بعإلا البعسا حتو يسمح بالتوحيد والتثسيق 
 المحاسبي. 

 .إمان درجة عالية من الشفايية -
 .المعلومات المالية ت مين لمكاثية مقارثة -
 
 من األسبا  المالية ثجدايسبا  الماليأل:  - 
ا صدددددطحات تددددد تي اسدددددتجابة لحاجيدددددات متعددددداملين جدددددددا مدددددي المسشدددددرات  -

االقتصددادية للشددركات الجزائريددة مددي يددتح مجددان لطسددت مار األجثبدديا و ددم 
 حاليا علو رأم قائمة مستعملي القوائم المالية. 

اد أداص مكيفدددة مدددي الواقدددي الجديدددد للمسسسدددة الجزائريدددة للمحايظدددة علدددو ليجددد -
 ارتباطاتلا الجديدص وتلبية احتياجات المستندمين الجدد للمعلومة المالية. 

الحاجدددة للدددو معلومدددات محاسدددبية وماليدددة يات ثوعيدددة تسددداعد علدددو اتنددداي  -
القددددددرارات الرشدددددديدص علددددددو مسددددددتون المسسسددددددة االقتصددددددادية وعلددددددو مسددددددتون 

 من معلا . المتعا
توحيدددددددد القدددددددوائم الماليدددددددة وثوعيتلدددددددا لي يجددددددد  أن يدددددددتم لعدددددددداد ا لتقدددددددديملا  -

للمسددددت مرين والمقرإددددين ومنتلددددف األطددددراف المسددددتندمة للدددداا مددددن أجددددن 
 لعطاع ال قة يي التعامن للسالع المتعاملين. 

لعدددداد معدددايير محاسدددبية مسدددتمدص مدددن المعدددايير المحاسدددبية الدوليدددة بلددددف  -
 متجاثسة. لعداد تقارير مالية 

حدددت أحكدام ثظدام المحاسدبة : (5)أحكام نظام المحاسبأل الماليرأل الجديرد -3
 5779ثددددددويمبر  51المددددددسري يددددددي  55-79رقددددددم  القدددددداثونالماليددددددة الجديددددددد يددددددي 

قواعد تقييم ومحاسبة األصدون والنصدوم   المتإمن الثظام المحاسبي المالي
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إدلا وكديا مدوثدة واألعباع والمثتوجدات ومحتدون الكشدوف الماليدة وطريقدة عر 
 الحسابات وقواعد سير ا.

ويقرر الثظام المحاسبي المالي الجديد حس   يا القرار محاسبة األصون 
 والنصوم واألعباع والمثتوجات وكيا القواعد العامة للتقييم.

وبنصدددوا القواعدددد الناصدددة بدددالتقييم والمحاسدددبة يقدددد تطدددرق الدددثا للدددو 
ت والمثتوجدددات قيدددد التثفيدددي وا عاثدددات الت بيتدددات العيثيدددة والمعثويدددة والمنزوثدددا

 والقروس با إاية للو تقييم األعباع والمثتوجات المالية.
وييمددا ينددا الكيفيددات الناصددة بددالتقييم والمحاسددبة يقددد أشددار الددثا للددو 
عمليددددددات مثجددددددزص بصددددددفة مشددددددتركة أو لحسددددددا  الييددددددر وشددددددركات المسددددددا مة 

 وامتيازات المريق العمومي.
العقود طويلة األجن والإدرائ  المسجلدة وعقدود كما حددت يي  يا الثا 

ا يجدددار والتمويدددن واالمتيدددازات الممثوحدددة للمسدددتندمين يإدددط عدددن العمليدددات 
المثجددزص بددالعمطت األجثبيدددة. للددو جاثددد  الكشددوف الماليددةا يقدددد تطددرق ثظدددام 
المحاسبة المالية الجديد للو الحصيلة وحسا  الثتائج وجدون سديولة النزيثدة 

باشدددددرص وهيدددددر المباشدددددرص( با إددددداية للدددددو جددددددون تييدددددر األمدددددوان )الطريقدددددة الم
 الناصة.

ويجمي الثظام المحاسبي المالي الجديدد مدن جلدة أندرن مدوثدة الحسدابات 
 وسير ا والمحاسبة المبسطة المطبقة علو الكياثات الصييرص.

ويي  يا ا طار يحدد قرار وزارد  ان صدر يدي العددد ثفسدل مدن الجريددص 
قددددم األعمددددان وعدددددد المسددددتندمين والثشدددداط المطبقددددة علددددو الرسددددمية أسددددقف ر 

 الكياثات الصييرص بيرس مسك محاسبة مالية مبسطة.
ويوإدددددح الدددددثا أن المحاسدددددبة الماليدددددة المبسدددددطة تطبدددددق علدددددو الكياثدددددات 

مطيين ديثار جزائرد وعددد  57التجارية الصييرص التي ال يتعدن رقم أعماللا 
الكامددددن و دددديا نددددطن سددددثتين  أجددددراع يعملددددون إددددمن الوقددددت 7المسددددتندمين 

 متعاقبتين.
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مطيددين  1وبالثسددبة للثشدداط ا ثتدداجي والحريددي يددإن رقددم األعمددان محدددد بددد 
أجراع يعملون إمن الوقت الكامدن أمدا بالثسدبة  7ديثار وعدد المستندمين بد 

مطيدددين  3لثشددداطات النددددمات وثشددداطات أندددرن يدددإن رقدددم أعماللدددا محددددد بدددد 
 أجراع يعملون إمن الوقت الكامن. 7ديثار وعدد المستندمين 

ويشمن رقم األعمان مجمو  الثشاطات الرئيسية و/أو ال اثوية حسبما جاع 
 يي الثا.

جدداثفي  5وقددد اسددتللم الثظددام الجديددد الدديد دنددن حيددز التثفيددي ابتددداع مددن      
مدددن المعدددايير الدوليدددة  5791نلفدددا للثظدددام الددديد كدددان سددداريا مثدددي سدددثة  5757

 .للمحاسبة المالية
يتميددددز  دددديا الثظددددام  :(51)امتيررررازات تطبيررررق النظررررام المحاسرررربي المررررالي -4

 المحاسبي المالي ب ربعة استحدا ات أساسية جديدص:
اعتماد الحن الدولي اليد يقر  تطبيقثا المحاسبي للتطبيق العالمي والديد  -

يسددددمح للمحاسددددبة بالسددددير مددددي قاعدددددص تصددددورية ومبددددادئ أك ددددر تكيددددف مددددي 
ثت  ا  معلومات مفصلة.االقتصاد الجديد وا 

ليإا  المبادئ والقواعد التي يجد  أن تسدير التطبيدق المحاسدبي ال سديما  -
عددددداد الكشددددوف الماليددددةا والدددديد يحددددد مددددن  تسددددجين المعددددامطتا تقييملددددا وا 
منددداطر التددددنن ا دارد والدددطلدارد بالمعالجدددة اليدويدددة يدددي القواعدددد وكددديا 

 تسلين يحا الحسابات.
نا الحالية والمحتملةا اليين يملكون معلومات التكفن باحتياجات المست مري -

مالية عن المسسسات علو حد سواع مثسقةا قابلة للقراعص وتسمح بالمقارثدة 
 واتناي القرار.

لمكاثية الكياثات الصييرص تطبيق ثظام معلوماتي قائم علو محاسبة  -
 مبسطة.

 
ًً ةا ظل نظرام )التةبيتات العينيأل( في  IAS16: المعيار المحاسبي الدولي نيًا

 المحاسبأل الماليأل.
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المعيدددار المحاسدددبي  دددو مقيدددام أو أثمدددوي  أو مبددددأ أساسدددي يلددددف للدددو 
تحديد أسام الطريقة السليمة لتحديد وقيام وعرس وا يصا  عن عثاصدر 
القدددوائم الماليدددة وتددد  ير العمليدددات واألحدددداس والظدددروف علدددو المركدددز المدددالي 

ي عادص بعثصر محدد مدن دمحاسبللمسسسة وثتائج أعماللاا ويرتبط المعيار ال
( الديد IAS 16ة )دون ال ابتدة العيثيددعثاصدر القدوائم الماليدة م دن معيدار األصد

يلددددددددتم بتفسدددددددددير طرائدددددددددق تقيددددددددديم الت بيتددددددددات العيثيدددددددددةا تكلفتلددددددددداا ومعالجتلدددددددددا 
 .(11)المحاسبية

للدو تحديدد الت بيتددات  (IAS16): يلددف المعيددار المحاسدبي هردف المعيرار -1
ال ابتة الملموسة(ا ووصف المعالجة المحاسبية للدا بطريقدة العيثية )األصون 

تسمح لمستعملي القدوائم الماليدة بتمييدز الثفقدات المتعلقدة بحيدازص أو لثجداز أد 
ثو  من  ديم الت بيتداتا وتلدك المتعلقدة بداألثوا  األندرن مدن الثفقدات )البحدس 

حاسددبة التكددوين ...(. أمددا المسددائن األساسددية يددي  دديا المجددان يتنددتا بم –
األصدونا وتحديدد قيمتلدا المحاسدبيةا وأعبداع اال تطكدات وكديا نسدارص القيمددة 

. كمددا يحددد عثاصددر تكلفددة األصدن والثفقددات الطحقددة المتعلقددة (12)المقابلدة للددا
عادص تقييمل وا تطكل واستبعادم وال يطبق  يا المعيار علو األصون  (13)بل وا 

 الزراعي.)البيولوجية( المتعلقة بالثشاط  الحياتية
 
 
 
 (54)نطاق المعيار -2
يطبق  يا المعيار يي المحاسبة عن الممتلكدات والتجليدزات والمعددات  -2-1

ما عدا تلك الحاالت التدي يشدترط أو يسدمح ييلدا معيدار محاسدبي دولدي  ندر 
 بمعالجة محاسبية منتلفة.

 ا يطبق هبا المعيار علا -2-2
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 ة المتجددص.اليابات وما شابللا من الموارد الطبيعي -أ
حقددوق التعددددينا استكشدداف واسدددتنرا  المعددادن والدددثفط واليدداز الطبيعدددي  - 

 وما شابللا من الموارد هير المتجددص.
ولكددددددن يطبددددددق  دددددديا المعيددددددار للممتلكددددددات والتجليددددددزات والمعدددددددات التددددددي     

اسدددتندمت لتطدددوير أو المحايظدددة علدددو األثشدددطة أو الموجدددودات الدددواردص يدددي 
 والتي يمكن يصللا عن تلك األثشطة أو الموجودات.  الثقطتين )أ( أو ) ( 

بعس األحيان تسمح معدايير المحاسدبة الدوليدة بداالعتراف األولدي  يي -2-3
المبددددددئي بالقيمدددددة المسدددددجلة للممتلكدددددات والتجليدددددزات والمعددددددات التدددددي تحددددددد 
باسدددتندام طريقدددة تنتلدددف عدددن تلدددك التدددي يصدددفلا  ددديا المعيدددار. يعلدددو سدددبين 

عيدددددددار المحاسدددددددبي الددددددددولي ال ددددددداثي والعشدددددددرون "اثددددددددما  الم دددددددان يتطلددددددد  الم
التجليددزات والمعدددات المتحصددن عليلددا يددي  المشددروعات"ا قيددام الممتلكدداتا

بقيمتلددا العادلددة حتددو ليا تعدددت تكلفتلدداا لال أثددل يددي  عمليددة االثدددما ا مبدددئيا  
بمدا  تلك الحاالت يتم تحديد أوجل المعالجدة المحاسدبية كايدة لتلدك الموجدودات

 لمتطلبات يلك المعيار. لك اال تطك طبقا  يي ي
تطبدددددق المسسسدددددات المعيدددددار المحاسدددددبي الددددددولي األربعدددددون "العقدددددارات  -2-4

االسددت مارية" بدددال  مددن  دديا المعيددار لعقاراتلددا االسددت مارية. تطبددق المسسسددات 
 دددديا المعيددددار علددددو الممتلكددددات التددددي بثيددددت أو طددددورت السددددتنداملا مسددددتقبط  

يي الوقت اليد تثتلي بدل عمليدة البثداع أو التطدوير تقدوم كعقارات است مارية. 
المسسسددة بتطبيددق المعيددار المحاسددبي الدددولي األربعددونا والدديد يطبددق أيإددا  
علددددو العقدددددارات االسددددت مارية الحاليدددددة والتددددي تدددددم لعددددادص تطوير دددددا لطسدددددتندام 

 المستقبلي المتواصن كعقارات است مارية.
 ر تطبيدق ثظدام شدامن يعكدم   دار ال يتثاون  يا المعيدار بعدس مظدا -2-5

تييددرات األسددعار )اثظددر المعيددار المحاسددبي الدددولي النددامم عشددر والندداا 
بالمعلومددات التددي تعكددم   ددار تييددرات األسددعارا والمعيددار المحاسددبي الدددولي 
التاسددي والعشددرون والندداا بالتقددارير الماليددة يددي االقتصددادات يات معدددالت 
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و المثشدددات التدددي تطبدددق  ددديا الثظدددام التإدددنم المرتفعدددة(. ولكدددن يشدددترط علددد
االلتددزام بكايددة الجواثدد  الددواردص يددي  دديا المعيددارا ييمددا عدددا تلددك التددي تتثدداون 
قيددام الممتلكددات والتجليددزات والمعدددات يددي المدددد الطحقددة لطعتددراف األولددي 

 المبدئي بلا .
الت بيتات العيثية والتدي ثعريلدا  :IAS16تعريف التةبيتات العينيأل في ظل  -3

باألصون ال ابتة الملموسة ثظرياا يلدي تلدك الت بيتدات التدي تحوز دا المسسسدة 
من أجن ا ثتا  وتقدديم النددمات وا يجدار واالسدتعمان ألهدراس لداريدةا أد 
تساعد ا يي القيام بعمليتلدا االسدتيطلية. و دي تتمتدي بطدون العمدر ا ثتداجي 

. ولقدد جداعت المعيدار (15)أد تستيرق مدص استعماللا للو أك ر من سثة مالية
لإدددبط  ددديا الثدددو  مدددن األصدددون ال ابتدددة إدددمن  (IAS16)الدوليدددة للمحاسدددبة 

 مإمون ما سبق. و يا ما ثوإحل بشكن موجز يي اآلتي:
لتحديد وجود أصنا يإن حق الملكية ليم إدروريا . ولديلك يإثدل يمكدن أن  -

 Contratيظلر من بين األصون تلك المحتجدزص مدن ندطن عقدد ا يجدار )

de crédit-bail.) 
كما تطبق مجموعة من المبادئ لتجميدي األصدون العيثيدة أو الفصدن ييمدا 

  :(16)بيثلا ثيكر مثلا
يمكدددن أن تعتبدددر العثاصدددر يات القيمدددة الإدددعيفة كمدددا لدددو كاثدددت مسدددتللكة  -

تماما  يي السثة الماليدة التدي تدم اسدتنداملا ييلداا وعليدل يإثلدا ال تددر  يدي 
 يتات.الحسابات علو شكن ت ب

تددددر  قطدددي الييدددار ومعددددات الصدددياثة يات النصوصددديات يدددي الحسدددابات  -
علو شكن ت بيتات ليا كان استعماللا مرتبطا  بت بيتات عيثية أنرنا وكان 

 الكيان يعزم استنداملا ألك ر من سثة مالية واحدص.
تعددددالج مكوثددددات أصددددن كمددددا لددددو كاثددددت عثاصددددر مثفصددددلة ليا كاثددددت مدددددد  -

 ةا أو كاثت توير.االثتفا  بلا منتلف
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تعددد األصددون المرتبطددة بالبيئددة و بدداألمن كمددا لددو كاثددت ت بيتددات عيثيددة ليا  -
كاثدددت تسدددمح للكيدددان بريدددي المثدددايي االقتصدددادية المسدددتقبلية ألصدددون أندددرن 

 قياسا  للو ما كان يمكن الحصون عليل يي حالة عدم اكتسابلا.
س  المعاثي ويي لطار الت بيتات العيثية استندمت بعس المصطلحات ح

 المحددص كالتالي:
 :(59) و لماالعمر اإلنتاجي  -3-1
 .المدص الزمثية التي نطللا تتوقي  المسسسة أن تستندم األصن -أ 
عدددد وحدددات ا ثتددا  أو مددا شددابللا المتوقددي حصددون المسسسددة عليلددا  -  

 من األصن.
:  ددي قيمددة الثقديددة أو مددا يعادللددا المديوعددة أو القيمددة العادلددة التكل ررأل -3-2

 ألد مقابن  نر يعطو للحصون علو األصن يي وقت حيازتل أو تشييدم.
وتشدددددمن تكلفدددددة الت بيتدددددات العيثيدددددة  مدددددن شدددددرائلاا الددددديد يتإدددددمن الرسدددددوم 
الجمركيددة وإدددرائ  الشددراع هيدددر القابلددة لطسدددترجا ا وأيددة تكددداليف يمكدددن أن 
تثسدددددد  مباشددددددرص للددددددو تجليددددددز األصددددددن لطسددددددتندام المقصددددددودا وتطددددددر  أد 

وتثددزيطت للوصددون للددو  مددن الشددراع. ومددن األم لددة علددو  نصددومات تجاريددة
 التكاليف المباشرص:

 تكلفة لعداد المكان. -أ
 تكاليف المثاولة والتوصين المبدئية. - 
 تكاليف التركي . -جد
 الرسوم الملثية م ن المعماريين والملثدسين. -د
زالة األصن واسدتعادص الموقدي للدو ال - د حدد المعتدرف التكلفة المقدرص لتفكيك وا 

 -بلدددا كمنصدددا بموجددد  معيدددار المحاسدددبة الددددولي السدددابي وال ط دددون
 المنصصاتا المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة.
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 ددي صدايي القيمددة التدي تتوقددي المسسسدة أن تحصددن القيمرأل المتبقيررأل:  -3-3
عليلدددا مدددن األصدددن يدددي ثلايدددة عمدددرم ا ثتددداجي بعدددد طدددر  التكددداليف المتوقعدددة 

 لازالة.
:  ددي القيمددة التددي علددو أساسددلا يمكددن مبادلددة األصددن القيمررأل العادلررأل -3-4

 بين أطراف يتواير للا المعرية والرهبةا والتكايس يي لتمام المبادلة.
 ي القيمدة التدي تزيدد بلدا القيمدة المسدجلة لثصدن عدن  خسارة القيمأل: -3-5

 قيمتل القابلة لطسترداد. مثايي اقتصادية حس  وتيرص منتلفة.
:  ي القيمة التي يظلر ييلا األصن يي الميزاثية بعد القيمأل المسجلأل -3-6

 طر  أد ا تطك متراكم مثلا وأية نسائر يي اثنفاس قيمتل.
 و توزيي مثتظم لقيمة األصن القابلة لط تطك نطن عمرم  اإلهتحك: -3-7

ا ثتددداجي.  دددو توزيدددي مثدددتظم لقيمدددة األصدددن القابلدددة لط دددتطك ندددطن عمدددرم 
 ثتاجي.ا 
طبقددا للقاعدددص العامددة لتقيدديم األصددونا تقيرريم ايصررول الةابتررأل العينيررأل:  -4

سدددددواع مدددددن واقدددددي المعيدددددار الددددددولي المحاسدددددبي أو الثظدددددام المحاسدددددبي المدددددالي 
 الجزائردا يدر  الت بيت العيثي يي الحسابات ك صن ليا و يقط ليا: 

ة بدددل للدددو كدددان مدددن المحتمدددن أن تدددسون مثدددايي اقتصدددادية مسدددتقبلية مرتبطددد -
 الكيان.

 . (Fiable)ليا كاثت تكلفة األصن من الممكن تقييملا بصورص صادقة  -
كما يتم تقييم األصون ال ابتة الملموسة )الت بيتات العيثية( بتكلفة حيازتلا   

 أد: 
سعر شرائلا بما ييل حقوق الجمارك والرسوم هير المسترجعةا بعد نصم  -

 ية.كن التنفيإات و الحسومات التجار 
والناصددددددة بتحويلددددددل للددددددو مكددددددان  مجمددددددن المصدددددداريف المتعلقددددددة باألصددددددن -

االستيطن ووإعل يدي حالدة تسدمح باالسدتيطن ويقدا لطتفداق المسدبق: تكلفدة 
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تحإددير المكددانا مصدداريف التسددليم والمثاولددةا مصدداريف التركيدد  والتليئددةا 
 أتعا  المحتريينا االنتبارات لتشيين األصن...

تكداليف المتعلقدة بلدددم أو تيييدر و تحويدن األصدن ال ابددت التقددير األولدي لل -
)تفكيك و لزالة األصن(ا وتليئة حالة المكان اليد كان ييل األصن )ليا كان 

 يشكن إرورص للمسسسة مسوثة يي النصوم(.
علدددو عددددم أندددي يدددي  51وبالمقابدددن يسكدددد المعيدددار المحاسدددبي الددددولي رقدددم 

العامدة األندرن وكديا مصداريف مدا االعتبار المصاريف ا دارية والمصداريف 
قبن ا ثتا  ومصاريف بدع العمن )لال ليا كاثت إرورية وبشكن نصوصي 

 مس لة يي وإي األصن يي حالة التشيين(.
ولقد لندا الثظدام المحاسدبي تقيديم األصدون ال ابتدة ويقدا لمدا سدبق بشدكن 

د والمتعلددق بتحديدد 51/79/5778عددام مددن نددطن أحددد بثددود القددرار المددسري يددي 
قواعدددد التقيدددديم والمحاسدددبة ومحتددددون الكشدددوف الماليددددة وعرإدددلا وكدددديا مدوثددددة 
الحسدددابات وقواعدددد سدددير ا بدددالقون: "تددددر  الت بيتدددات يدددي الحسدددابات بتكلفتلدددا 
المثسددو  لليلددا مباشددرصا وتثدددر  ييلددا مجمددو  تكدداليف االقتثدداع ووإددعلا يددي 

ألندرن. وال تثددر  المصداريف أماكثلاا والرسدوم المديوعدة واألعبداع المباشدرص ا
العامدددة والمصددداريف ا داريدددة ومصددداريف االثطدددطق يدددي الثشددداط إدددمن  ددديم 

 التكاليف". 
تعد تكلفة حيازص ت بيت عيثي بم ابة السدعر العاجدن المعدادن لتداريخ  أل:مححظ

التسجين المحاسبي. أما ليا كان التسدديد مدسجط  للدو مدا بعدد الشدروط العاديدة 
الفددددرق بددددين السددددعر العاجددددن و مجمددددو  التسددددديدات تعتبددددر لمدددددص الدددددينا يددددإن 

تكاليف مالية نطن مدص الدين ما عدا ليا كاثت مدمجدة إدمن تكلفدة األصدن 
 IAS)ويقا للمعالجة األنرن المسموحة من طرف المعيار الدولي المحاسدبي 

 تكاليف االقتراس. (23
بدادئ المطبقدة تحدد تكلفة أد ت بيت أثتجتل المسسسدة لثفسدلا باسدتعمان الم -

ثفسددلا علددو األصددن المقتثددي باسددت ثاع التكدداليف هيددر العاديددة لطسددتلطك 
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المفرط للمواد األوليدة واليدد العاملدة ومدوارد أندرن مسدتعملة. ويسكدد الثظدام 
المحاسدددددبي المدددددالي الجزائدددددرد أن تكلفدددددة أد ت بيدددددت أثتجدددددل الكيدددددان لثفسدددددل 

 األنرن. تتإمن تكلفة العتاد واليد العاملة وأعباع ا ثتا 
ويمكددن أن تنفددس القيمددة المحاسددبية للت بيتددات بمقدددار ا عاثددة العموميددة 

 "لعاثات".  (IAS 20)المطبقة ويقا للمعيار 
ويددي السددياق ثفسددل يسكددد كددن مددن المعيددار المحاسددبي الن قررات الححقررأل:  -5

الدولي و الثظام المحاسدبي المدالي أثدل تددر  يدي الحسداباتا الثفقدات الطحقدة 
ة بالت بيتددات العيثيددة )أو المعثويددة( المدرجددة يددي الحسددابات يددي شددكن المتعلقدد

يا كاثددت تريددي  ت بيددتا كتكلفددة مددن تكدداليف السددثة الماليددة المسددتحقة نطللددا. وا 
مدددن القيمدددة المحاسدددبية لتلدددك األصدددونا أد ليا كدددان مدددن المحتمدددن أن تدددسون 

نا يإثلدا مثايي اقتصادية مستقبلية تفوق المستون األصدلي للثجاعدة للدو الكيدا
 تدر  يي الحسابات يي شكن ت بيتات وتإاف للو قيمة األصن.

"لن التحسددددديثات التددددددي تقإددددددي للددددددو تحقيددددددق زيددددددادص المثددددددايي االقتصددددددادية 
 .(18)المستقبلية  ي علو سبين الم ان

تعدددددين وحدددددص ا ثتددددا  الدددديد يسددددمح بإطالددددة مدددددص ثفعلددددا أو زيددددادص قدددددرتلا  -
 ا ثتاجية.

ح بالحصدددون علدددو تحسدددين جدددو رد تحسدددين قطدددي الماكثدددات الددديد يسدددم -
 لثوعية ا ثتا  أو لثتاجية الكيان.

تبثددي أسددالي  لثتددا  جديدددص تسددمح بتنفدديس التكدداليف العملياتيددة المعايثددة  -
 سابقا  تنفيإا  جو ريا .

تطبيررق النظررام المحاسرربي المررالي فرري ظررل المعيررار المحاسرربي الرردولي  -5
"IAS 16"  :كييدف  ديا العثصدر مدن يدتم تومتطلبات تكييف النظام الجبرائي

الدراسة علو أسام تحلين وسرد البثود المتبقية والمتعلقة بالمعيدار المحاسدبي 
ا ومدددددن تطبيددددق الثظددددام المحاسددددبي المددددالي الجزائددددرد للدددديم (IAS16)الدددددولي 
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البثود يي ظن متطلبات تكييف الثظدام الجبدائي ويلدك لمدا للدا مدن عطقدة مدي 
  يا األنير.

بي المدالي سديسدد للدو عددص تيييدرات يدي بعددس لن تطبيدق الثظدام المحاسد
القواعددد المحاسددبية والجبائيددة المطبقددة يددي لطددار المنطددط الددوطثي للمحاسددبةا 
مما يسدد للو إرورص تكييدف القواعدد الجبائيدة مدي الواقدي المحاسدبي الجديددا 
وإرورص لعداد جدون التوييق أو االثتقان من الثتيجة المحاسدبية للدو الثتيجدة 

 .(19)الجبائية
تطبيقدا  (IAS16)كما أن تطبيق الثظام المحاسبي المدالي للمعيدار المعثدي 

شددامط ا يسددمح لثددا يددي  دديا الجاثدد  مددن الدراسددة للددو توإدديح أ ددم المتييددرات 
التدي تطدرأ علدو القواعددد السدابقة للديم البثدود مددن ندطن دراسدة واحددص مشددتركة 

 آلتي:تظلر مبادئلا وأسالي  معالجتلاا ويلك تبعا  للتسلسن ا
تييدددر تعريدددف  اال دددتطك يدددي الثظدددام المحاسدددبي المدددالي ااهتحكرررات:  -5-1

المثب دددق عدددن المعيدددار المحاسدددبي الددددولي مقارثدددة  بدددالتعريف الددديد ثدددا عليدددل 
المنطدط الدوطثي للمحاسددبةا مدن كوثدل المطحظددة المحاسدبية للنسدارص الواقعددة 

من أو بفعدددن علدددو قيمدددة األصدددون ال ابتدددة والتدددي تتددددثو قيمتلدددا مدددي مدددرور الدددز 
االسددددددتعمان والتقددددددادم بحيددددددس تسددددددمح  دددددديم العمليددددددة بإعددددددادص تكددددددوين األمددددددوان 

للدددو اعتبدددارم توزيدددي مثدددتظم للمبلددد  القابدددن لط دددتطك لثصدددون ا (20)المسدددت مرص
ال ابتددددة )الماديددددة أو المعثويددددة( علددددو مدددددص مثفعتلددددا المتوقعددددة حسدددد  منطددددط 

محتملدة. بحيدس يصدبح اال تطكا مدي األندي بعدين االعتبدار القيمدة المتبقيدة ال
اال دددتطك يم دددن ل بدددات اسدددتلطك المثدددايي االقتصدددادية المسدددتقبلية )المثتظدددرص( 
لثصدددن ال ابدددت. وبالتدددالي يعلدددو المسسسدددات عثدددد تطبيقلدددا للثظدددام المحاسدددبي 
المالي أن تعيد تحديد مدص وطريقة ا تطك األصن القابن لط تطك  م التد  ير 

الناإددددي للإدددريبة باعتبدددار أن  دددديم علدددو أقسددداط اال ددددتطك وعلدددو والوعددداع 
األقساط تكدون محتدواص يدي  ديا الوعداع. و ديا مدا يسكددم المعيدار المعثدي علدو 
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وجدددو  لعدددادص الثظدددر علدددو األقدددن يدددي ثلايدددة كدددن سدددثة ماليدددة للقيمدددة المتبقيدددة 
 المحتملة ومدص مثفعة األصن.

أمددا بالثسددبة لمدددص اال ددتطك تسندددي يددي الحسددبان المدددص المقدددرص لطسدددتعمان 
ولددديم مددددص حياتدددلا والتدددي تعكدددم بفعاليدددة أحسدددن طريقدددة السدددتلطك المثدددايي 
االقتصددددددادية لثصددددددون ال ابتددددددة )العيثيددددددة والمعثويددددددة(ا وتتثاسدددددد  مددددددي وتيددددددرص 
االسددتعمان المحتملددة نطيددا  للقواعددد المحاسددبية والجبائيددة السددابقة التددي تظلددر 

الحقيقيدة لدل.  أن المدص الجبائية لط تطك تكون عدادص قصديرص و أقدن مدن المددص
وكم ان شائي االستعمان  ثطحظ لطفاع المصداريف ا عداديدة لددن م.و.م. ال 
يمكددن أن تتجدداوز نمددم سددثواتا بيثمددا األصددون ال ابتددة المعثويددة يددي الثظددام 
المحاسبي المالي التي تحتود جزعا  من تلك المصاريف )مصاريف التطوير( 

لمدددص المفترإددة لمثفعددة سددثة. و ددي ا 57يمكددن أن تصددن مدددص ا تطكلددا حتددو 
 األصن ال ابت. 

كما أن األصون ال ابتة العيثيدة التدي تكدون مركبدة مدن عددص عثاصدر قابلدة 
للتجديددددد ويكددددون لكددددن عثصددددر مدددددص اسددددتعمان منتلفددددةا يددددتم يددددي  دددديم الحالددددة 
التسددجين المحاسددبي لكددن عثصددر علددو حدددما ممددا يددسدد للددو إددرورص وإددي 

ص اسدتعمالل الحقيقيدة مدي  بدات منطط ا تطك مثفصن لكن عثصر بداللدة مدد
 القواعد األنرن.

لتحديددد ليا كددان أصددن  ابددت عيثددي متددد ورا ا علددو المسسسددة الترردهور:  -5-2
)تددد ور األصددون(.  دديا المعيددار  31أن تطبددق المعيددار الدددولي للمحاسددبة رقددم 

يشددر  كيفيددة لعددادص ثظددر المسسسددة للقيمددة المحاسددبية للدديم األصددونا و كيفيددة 
القيمدة األكبدر مدا بدين القيمدة العادلدة الصدايية  -القابلة للتحقيدق تحديد القيمة 

ألصددنا و يددي أد الحدداالت تسنددي كتكدداليف  -لتكدداليف البيددي و قيمددة المثفعددة 
 أو تسترجي النسارص يي القيمة. 

لن الت بيتدات العيثيدة هيدر قابلدة  عددادص لعرادة تقيريم ايصرول الةابترأل:  -5-3
يمكددن أن تكددون مرنصددة يددي حدداالت ناصددة.  التقيدديما هيددر أن  دديم األنيددرص
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وعليددل يددإن القيمددة المعدداد تقييملددا تدددن لين علددو القيمددة العادلددة لثصددنا أد 
 قيمتل السوقية أو االستبدالية. 

يعثد لعادص تقييم عثصر من األصون ال ابتة يإن كن األجزاع المشكلة لدل     
يددص لط دتطك. كمدا أن يعاد تقييملاا و تشكن القيمة المعداد تقددير ا قاعددص جد

تقييم بعس األصون بالقيمة العادلة قد يزيد من صعوبات لدارص الإرائ  يي 
الت كيددد مددن صددحة  دديا التقيدديما علددو اعتبددار أن القواعددد الجبائيددة تعتمددد يددي 
يلددك أساسددا  علددو التكلفددة التارينيددة يددي اال تطكدداتا أو عثددد المحاسددبة عددن 

 ن ال ابتة.الفوائس الناصة بالتثازن عن األصو 
عثدما ترتفي القيمة المحاسدبية ألصدن علدو ل در لعدادص التقيديما يدإن مقددار 
الزيادص يتم ثقللا مباشرص يي الجاث  الددائن لحسدا  األمدوان الناصدة )حسدا  

 .(571ح/يارق لعادص التقييم: 
أمدا عثدددما تدثنفس القيمددة المحاسددبية علدو ل ددر لعددادص التقيديما يددإن مقدددار 

 تحويلل للثتيجة.  يا التنفيس يثم
يدتم هلدق حسدا  أحدد الت بيتدات العيثيدة غلق حسا  التةبيرت العينري:  -5-4

 بقيمتل المحاسبية يي الحالتين التاليتين: 
أصون هير جارية محتجزص  -IFRS5عثد نرو   يا الت بيت )يثظر كيلك  -

 قصد البيي و الثشاطات المتروكة(.
 مستقبلية الستعمالل أو نروجل. يي حالة عدم اثتظار أد مثفعة اقتصادية -

يالفددددائس )الددددربح( أو العجددددز )النسددددارص( الثدددداتج عددددن هلددددق حسددددا  أحددددد 
الت بيتدددات العيثيدددة يدددتم لدراجدددل إدددمن الثتيجدددة بتددداريخ هلدددق العثصدددر. ويعبدددر 
الفددائس أو العجددز الثدداتج عددن نددرو  أحددد الت بيتددات العيثيددة عددن الفددرق بددين 

اد الصايي الثاتج عدن نروجدل. وال يمكدن القيمة المحاسبية لليا الت بيت وا ير 
 "IAS18تصددددثيف الفددددوائس إددددمن ليددددرادات الثشدددداطات العاديددددة المبيثددددة يددددي 

 ليرادات الثشاطات العادية. 
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يعدددد  ددديا العثصدددر جديددددا  مقارثدددة بدددالمنطط الدددوطثي  خسرررارة القيمرررأل: -5-5
للمحاسددبةا ويددس ر كدديلك علددو القواعددد الجبائيددة ثظددرا  لوجددود تسددجين محاسددبي 

نسددارص يددي القيمددة إددمن األعبدداع مددن أجددن ارتفددا  لرجددا  القيمددة المحاسددبية لل
لثصن للو قيمتل القابلة للتحصينا با إاية للو أثل يدسدد للدو التد  ير يدي 
القاعدددص الجبائيددة لثصددن المتثدداقا. بحيددس تددسدد النسددائر يددي القيمددة للددو 

القيمدددة  تيييدددرات متكدددررص يدددي منططدددات اال دددتطكا باعتبدددار أن النسدددارص يدددي
تددس ر يددي المبلدد  القابددن لط ددتطك وتنفددس مددن قاعدددص ا ددتطك األصددن والتددي 
بإمكاثلددددا أن تتييددددر أو تعدددداد الحقددددا  محولددددة مددددن جديددددد حسددددا  منصصددددات 
 اال تطكاتا بيثما يعتبر يلك أمرا  است ثائيا  يي المنطط الوطثي للمحاسبة.

ام المحاسربي ايصول العينيأل من المخطط المحاسبي الروطني للرا النظر -6
يمكدن تلنديا أ دم التييدرات التدي طدرأت علدو األصدون العيثيدة كمدا المالي: 

 ي تي:
 
 
 
 

 (SCF) النظام المحاسبي المالي (PCN)المخطط المحاسبي الوطني 
 (15)من حيث المدونأل -أ

 التةبيتات العينيأل ااستةمارات العينيأل
 ايراضي 155 ايراضي 11
   وتهيئأل ايراضيترتي 151 تجهيزات لنتاج 14
 البناءات 151 تجهيزات اجتماعيأل 19
 المنشآت التقنيأل والمعدات الصناعيأل 159 استةمارات قيد اإلنجاز 19
 التةبيتات العينيأل ايخرى  159  

التةبيتررررات فرررري شرررركل امتيرررراز )خررررارج  11  
 )*((115ح/
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 التةبيتات العينيأل الجاري لنجازها  111  
 ااهتحكات وخسائر القيمأل في التةبيتات ااستةمارات اهتحك              

 لهتحك التةبيتات العينيأل  195 لهتحك ااستةمارات 15
 خسائر القيمأل عن التةبيتات 15  
 (11)من حيث الم هوم والمحتوى - 

 لقيمرأل تسرويات لجرراء للمسسسرات يمكرن
 التقيريم لعرادة لطرار فري ايصرول الةابترأل

 .ةابتأل الماديألال لألصول القانوني

 فإن مادي، ةابت أصل تقييم لعادة يتم عندما
 التري تكرون الماديرأل الةابترأل ايصول كل فئات
 .لعادة تقييمها يج  هبا ايصل ضمن

 ااعتبرار بعرين تأخرب ا المتبقيرأل القيمرأل لن
ن حتا  المبلر  حسرا  عنرد معنرا كان لها وا 
 .لحهتحك القابل

 خصرم قيمتر  دبع ااهتحك القابل المبل  يحدد
 المتبقيأل.

 بااعتبارات غالبا ااهتحك وطرائق مدة تتأةر
 الجبائيأل

 العوامرل علرا ااهرتحك وطررق مردة تعتمرد
 .ااقتصاديأل فقط

 المصراريف فرإن الجبرائي لإلصرحح تبعرا
 معردل برن س تهتلرك لسرعر الشرراء اإلضرافيأل

 .لقيمأل ااستةمار ايساسي المبل 

 تحرت (لملحقرألا) اإلضرافيأل المصراريف تقر 
مرردة  كانررت لبا مررادي أصررل ةابررت تعريررف

و تهتلررك  ت رروق سررنأل، المنتظرررة اسررتعمالها
 ا تتجاوز حياة مدة علا اإلضافيأل المصاريف

 .ب  المرتبطأل ايصل حياة مدة
وطرائررق  لمرردة الرردوري النظررر لعررادة لن

 .غير م روضأل ااهتحك
 وطرائرق مردة فري دوريرا النظرر لعرادة يجر 

 .ااهتحك
 خاتمرألال

مي التحون ثحو اقتصاد السوق أصبحت المعلومة المحاسبية والمالية أداص 
ملمدددة يدددي اتنددداي القدددرارات لعددددص أطدددراف داندددن وندددار  المسسسدددة. ويدددي ظدددن 
االثفتددددا  االقتصددددادد والمحدددداوالت الراميددددة لتحقيددددق االثدددددما  يددددي االقتصدددداد 

ير محاسدبية العالمي اليد أصبحت الممارسة المحاسبية ييدل مسدثدص للدو معداي
 (IAS/IFRS)دوليددةا تتم ددن يددي المعددايير الدوليددة للمحاسددبة والمعلومددة الماليددة 

التددي تعمددن علددو تددويير معلومددة ماليددة مفلومددةا شددفايةا مو ددوق بلددا و قابلددة 
للمقارثة علو الصعيد الدوليا أصبح من الطزم القيام بإصدط  محاسدبي مدي 
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يددي محاولددة لتجدداوز ثقددائا  األنددي بعددين االعتبددار البيئددة الوطثيددة مددن جلددة
المنطددط الددوطثي للمحاسددبةا والبيئددة الدوليددة مددن جلددة أنددرن بييددة االسددتفادص 

 من معايير محاسبية مو وق بلا ومعترف بجودتلا عالميا .
والدراسددة التددي قمثدددا بلددا مددا  دددي لال جددزع يددي سدددياق تطبيددق  دديا المعيدددار 

المبددادئ والقواعددد الدوليددة للمحاسددبة والمعلومددة مددن حيددس ا طددار التصددوردا 
المحاسبية والقوائم الماليةا واليد من المسكد أثل يحمن اثعكاسدات ثاتجدة عدن 
تييير الممارسات و التطبيقات المحاسبية تبعا لتييير مفا يم ومبادئ وقواعدد 

 التسجين والتقييم...
 التوصيات 

يدددي اعتقادثدددا أثدددل  ن األوان أن يت  دددن قطدددا  المسسسدددات وأثظمدددة التسددديير  -
لتوايدددق مدددي متطلبدددات الثظدددام الجديددددا وكددديا ا طدددارات الطزمدددة التدددي مدددن ل

ش ثلا تسيير ثظام المحاسبة المالية الجديدا و يا  يي يترص اثتقالية تحدد ا 
الجلدددات المعثيدددة مدددن ندددطن دراسدددة لسدددتراتجية والتدددي تكدددون مثاسدددبة كفتدددرص 

 استعداد لتطبيق ثظام المحاسبة المالية الموحد.
ة ا طددارات والمنتصددين واألكدداديميين وتدد  يللم للدديا الثظددام تكددوين ورسددكل -

 المحاسبي الجديد.  
االعتماد علو تطوير ثظام يعان الثتقان المعلومات يسمح باثتقاللا بسرعة  -

وتنزيثلدددا بالكيفيدددة التدددي تمكدددن طالبيلدددا مدددن الحصدددون عليلدددا يدددي األوقدددات 
  يا الثظام. المثاسبة والتمكن من تجديد ا بالطرق التي تتطعم مي

تكييددف ا طددار القدداثوثي والتشددريعي مددي المسددتجدات التددي جدداع بلددا الثظددام  -
 المحاسبي المالي الجديد. 

التواصددن مددي التطددورات والمسددتجدات التددي تدد تي بلددا المعددايير والشددروحات  -
الجديدص التي تصدر عن مجلم المعايير الدولية للمحاسبة وتكييف الثظدام 

 ا.المحاسبي المالي معل
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إرورص تبثي المسسسات الجزائرية يكدر و قايدة أثظمدة المعلومدات ومحاولدة  -
بثاع ثظام معلومات محاسدبي متكامدن يسداعد المسسسدات علدو الدتحكم يدي 
منتلددف ثشدداطاتلا و يعمددن علددو أن تكددون تثايسددية علددو المسددتون الدددولي 

 ناصة يي ظن االثإمام للو المثظمة العالمية للتجارص.
لطتحاد الددولي للمحاسدبينا وتشدجيي ظلدور  (IFAC)برثامج االثنراط يي  -

تعدداون بددين الملثيددين الجزائددريين والدددوليينا والتسددجين يددي العطمددة الدوليددة 
 للمواقي التجارية. (WEB TRUST) لا بات

االستفادص من تجار  الددون المطبقدة للمعدايير الدوليدة للمحاسدبة والمعلومدة  -
لبيئدددة المطئمدددة لتطبيدددق الثظدددام المحاسدددبي الماليدددة يدددي تكييدددف و تحإدددير ا

 المالي. 
تجديد البرامج التعليمية الناصة بالمحاسبة العامدة و تشدجيي الكتابدات يدي  -

 يا الش ن للمساعدص يدي تكدوين ا طدارات والكدوادر قصدد الدتحكم يدي زمدام 
 األمر مستقبط .

منتلدف أثواعلدا ب التعليميدةتدويير الوسدائن  التعليميدةيطل  بالثسبة للدعائم  -
) مثاشددديرا كتددد ا أقدددراا مإددديوطة ...( للمكتبدددة الجامعيدددة مدددي تعريبلدددا 
وتوحيدددد المصدددطلحاتا وكددديا إدددبط بالليدددة العربيدددة كدددن المعدددايير الدوليدددة 

 .(IAS/IFRS) للمحاسبة و المعلومة المالية 
يدتح دورات تدريبيدة وتكويثيددة لثسداتيص والمدرسددين رهبدة يددي دعدم المعددارف  -

ي ظن الثظام المحاسدبي المدالي الجديددا علدو مسدتون الجامعدة وتوحيد ا ي
 الجزائرية. 

اقترا  برثامج موحد وطثي بالتركيز ناصة علو المادتين األساسديتين يدي  -
 المثظور المحاسبي المالي و ماا المحاسبة العامة والمحاسبة المعمقة.
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Requirement for Applying the International standard 

of Accountancy (IAS16) Within the Algerian System 

Of Financial Accountancy (SCF) 
 

BY: Assist. Prof, Phoreen Haj Quaidir 
College of Economic, University of Hasseiba Bin Bu Ali Al-Shalaf 

 

Abstract 
Algeria has undertaken many reforms for accountancy since the 

beginning of the third millennium to reform the system of 

accountancy through adopting a system of accountancy  based on the 

foundation of international accountancy criteria for achieving many 

targets, the most important of which is to rehabilitate the economic  

and financial establishments and to bring foreign investors by 

preventing the defects  in the national system of  accountancy (a copy 

of 1975), and to adopt a system for  accountancy  that able to product 
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high level information that are trusted by the user, beside, to reduct 

production costs for this information through linking the new system 

of accountancy with elements of technology and knowledge economy. 
 

Resume   
L'Algérie a procédé depuis le début du troisième millénaire à 

un ensemble de réformes comptables en vue d'une réforme du système 

de comptabilité par l'adoption d'un système comptable s'appuyant sur 

la base des normes comptables internationales, dans l'espoir de 

réaliser un ensemble d'objectifs,dont la  réadaptation des entreprises 

économiques et financières, attirer l'investisseur étranger, en tenant 

compte des divers inconvénients à éviter du plan comptable national 

version 1975, et l'adoption d'un système comptable capable de 

produire une information de qualité  qui donne une grande confiance 

aux utilisateurs,et de réduire  en plus, les coûts de production de cette 

information en connectant le nouveau système comptable aux 

éléments de la technologies et l'économie de la connaissance                                                        
 الهوامش والمراج 
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 . 3 المادة ، عتضمن الاظا  المحاسب  المال ، 2007 نو مبا
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 9 المادة ماعع سبق ذكاه،، 47 لةدد ر مالجاعدة الاسمو  ا (6)
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