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 اإلهداء
 هذا عملي أهدي

أعز  إىل واملعرفة، العلم أبواب يل وفتحت دريب أنارت اليت الشمعة إىل
 إىل يققالر  والقلب الصدر احلنون إىل احلياة، يف وقدويت الوجود يف إنسان

 .احلبيبة أمي الدنيا، يف أملك ما أعز

 جبانيب والوقوف وتوجيهي وتعليمي لرتبييت جاهدا سعى الذي اإلنسان إىل  
 .خريا اهلل أيب جزاه أويت ما بكل

 .وصربهم تفهمهممن أجل  عائليت أفراد وكلوإخويت  أخوايت كل إىل

 كلو  الدراسي مشواري يف رافقوين الذين األصدقاء مجيع إىل

 .بعيد من أو قريب من العمل هذا إمتام على أعانين من

 



 شكر وتقدير
 ىذا إمتام يل ويسر وفقين وعلى أن وأشكره وتعاىل سبحانو اهلل أمحد بداية  

 .العمل

 على وشجعين ساعدين من كل إىل والعرفان الشكر عبارات خبالص أتقدم  
 .العمل ىذاإجناز 

 ىذا على باإلشراف تتكرم يتالة بوسبعني تسعديت األستاذ بالذكر خصأو 
 .القيمة توجيهاهتاو  وإرشاداهتا بنصائحها علي ومل تبخل العمل

 اهليئة يف إرشاديب اقام لذان ال ىاشيم  والسيد موفق،  السيدإىل املؤطرين  و 
 .صيدال اجملمعب والتطبيقة امليدانية الدراسة إلعداد املستقبلة

  .العلم واملعرفة سبيل يل أناروا الذين أساتذيتوإىل كل         

 من من قريب أو العمل ىذا حتقيق طوال وثقتهم دعمهم يل قدمواكل من وإىل   
 .بعيد

 املناقشة جلنة أعضاء األساتذة السادة إىل والتقدير الشكر خبالص أتوجو كما
 .وتقييمو العمل ىذا مناقشة بقبول تفضلهم على
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 من قبل واضعي املعايري خاصلقى اهتمام تيف املؤسسات  ث والتطويرحطريقة حماسبة أنشطة الب أصبحت
 اجا  ااحماسبة نن تالاليا البحلث والتطلوير وتراوحلت فل،ن طلر ،ن، يف الدولية املمارسات اختلفت حيث ،واملديرين

يللللام املؤسسلللات نللللى  الللل   (FASBاجللللع معلللايري ااحماسلللبة املاليلللة أحلللديا يقطللللد ملللن ملللدخل  لللدو  القتلللا    
يف  لللدو  حسللللافات القتلللا   أخللل ا  بلللدأ ا يطللللة  وإظهارهلللاتسللل يل تالللاليا البحلللث والتطلللوير ةتاللللاليا نا يلللة 

( ويللرو و للوه إظهللار تاللاليا البحللث والتطللوير ة صللو   للري IASCوا لل ر، والينللاط يقطلللد مللن املياانيللة   قللة 
   .املقافلة ملبدأ تطبيقا املقا ع يها ه ه  تتحقد اليت الفرتةشروط معيقة وإطفاء ه ه التااليا نلى ملموسة ضمن 

املتضللمن للقمللام ااحماسلل، املللا ، أ للر  70-11وفعللد صللدور القللانو  رقلل   ا اا ريللة القانونيللة مللع تطللور البي للةو       
 والللليت طلللوير يف املؤسسلللات ايقتالللا ية ا اا ريلللة ،ذللللش فشلللال ةبلللري نللللى املعا لللة ااحماسلللبية لتالللاليا البحلللث والت

 للمسريين نقلدما اخليار حيث يرتك 83 رق  محاسبةللالدو   عياراملاملعا ة املقدمة من طرف  من أقرهأصبحت 
تسللل يل ملللن  دفالللل أ  حللل،ن فعلللل الشلللروط رهللللة هللل ه التالللاليا أو ي  يف والتطلللوير البحلللث مشلللرو  يسلللتويف
 نلى قا رةو  أ اة للتعبري السلي  نلى نتي ة أنما  املؤسسة القوا   املالية لع ةتااليا نا ية  R&D تااليا
 ،سلليمة قلرارات يختلاذ نليهلا ميالن اينتملا  صلا قة معلوملات تلو ري خلل  من ؤسسةللم ا قيقية الوضعية ناع

مرةلا البحلث يف  أ ريلت الليت التطبيقيلةوه ا ما مت استقتا ه من الدراسة  ،ير ع من قيمة أصو  املؤسساتورهلتها 
   -مع صيدا اج -والتطوير

 
، األصل املعقو ،  املا  قمام ااحماس،ال ،IAS 38 محاسبةللالدو   عيارامل، حماسبة الكلمات المفتاحية:

  ليا البحث والتطويرتاا
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Résumé 
 

La question du mode de comptabilisation des activités de recherche et 
développement (R&D) des entreprises revêt une importance particulière pour les 
normalisateurs et les managers. où les différentes pratiques internationales dans le 
domaine de la comptabilité des coûts de recherche et développement ont varié 
entre deux parties, l'une d'elles provient de l'entrée de tableau des résultats 
(Financial Accounting Standards Board FASB) qui oblige les entreprises à inscrire 
en charge les frais de recherche et développement, et la seconde tiges du budget 
(Commission IASC) et voit la nécessité de montrer les coûts de recherche et 
développement comme des actifs incorporels dans certaines conditions et de 
l'amortissement de ces coûts à la période pendant laquelle ces prestations sont 
réalisées en application du principe de rapprochement.  

Toutefois, Avec le développement de l'environnement réglementaire 
algérien et après la promulgation de la loi n ° 11-07 contenant le système de 
comptabilité financière, l'impact si lourdement sur le traitement comptable des 
coûts de recherche et développement dans les institutions économiques 
algériennes, qui sont devenus le plus proche du traitement prévu par la norme 
comptable internationale n ° 38, où il a laissé possibilité aux gestionnaires lorsque 
le projet de R & D remplit certaines conditions, de capitaliser ou non ces coûts. 
Tandis que les partisans de l'inscription en charge des frais de R&D visent à rendre 
les états financiers sont en mesure de refléter la situation réelle de l'entreprise en 
fournissant une information fiable peut être invoquée pour prendre des décisions 
éclairées, les partisans de la capitalisation rétorquent que l'inscription à l'actif 
soulève la valeur des actifs des entreprises, et ceci est ce qui a été déduite de l'étude 
appliquée menée au centre de recherche et de développement  -groupe Saidal- . 

 
Mots clés : comptabilisation, norme comptable internationale IAS 38, système 
comptable financier, actif, immobilisation incorporelle, les frais de recherche et de 
développement.  
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14 FAS Financial Accounting Standard املعيار احملاسيب املايل 
15 PCN Plan Camptable National املخطط احملاسيب الوطين 
16 SCF Système Comptable et Financier النظام احملاسيب املايل 
17 CNC Conseil National de la Comptabilité اجمللس الوطين للمحاسبة 
18 R&D Recherche et Développement البحث والتطوير 
19 CRD Centre de Recherche et de 

Développement 
 مركز البحث والتطوير
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 تمهيد -1
 ادلعلومات احملاسبية من متجانسة وغَت سلتلفة الحتياجات منها استجابة وتطورىا، احلضارة نشوء احملاسبة رافقت

 متكامل للمعلومات، نظاـ إىل تارخيي، توثيق أداة ورلرد احملاسبية الدفاتر دلسك نظاـ من حتولت فقد سلتلفة، ألطراؼ
 م االستثماريةاهتقرار  اختاذ يف مهتدلساعد الالزمة، بادلعلومات الصلة وأصحاب ادلستخدمُت تزويد األساسي ىدفو

 .ادلختلفة والتمويلية
اختالؼ األنظمة و ، إف التطورات االقتصادية والتغَتات اذليكلية يف بيئة ادلاؿ واألعماؿ اليت يشهدىا العامل

وادلالية وكذا التطبيقات احملاسبية أدى إىل اختالؼ ادلعلومات احملاسبية وادلالية، شلا حيد من قدرة مستخدمي  االقتصادية
ادلعلومات من اختاذ القرارات وىذا دفع باجلمعيات العلمية والتجمعات ادلهنية إىل البحث عن التنسيق وتقليل 

والتقارير ادلالية لمحاسبة لالدولية نظم احملاسبية، الشيء الذي أدى إىل ظهور ادلعايَت االختالفات ادلوجودة بُت ال
(IAS-IFRS)  وذلك لتقليل الفوارؽ يف التطبيقات احملاسبية بُت دوؿ العامل، وكاف ذلذه ادلعايَت الدور البارز يف

جياد أسس عامة لعرض ادلعلومات يف القوائم حتسُت ادلعلومة احملاسبية من خالؿ تقدمي قوائم مالية وفق أسس سلتلفة وإ
 واالقتصادية.ادلالية، وكذلك تطور ىذه ادلعايَت وفقا للحاجات ادلالية 

 استدعىعلى العامل اخلارجي، كل ذلك  واالنفتاحالسوؽ  اقتصادادلوجو إىل  االقتصادنظرا لتوجو اجلزائر من 
ادلستثمرين األجانب خاصة فيما يتعلق بنوعية  تياجاتباحضرورة النظر يف نظامها احملاسيب الذي مل يعد يفي 

نظاـ زلاسيب جديد يتوافق مع ادلرجع احملاسيب الدويل من  باعتمادادلعلومات ادلقدمة يف القوائم ادلالية، فكاف التفكَت 
ذلك إصدار  تم اإلفصاح عنها. وكانت نتيجةي يتأجل توحيد اللغة احملاسبية وإعطاء قراءة موحدة للقوائم ادلالية ال

ادلتعلق بالنظاـ احملاسيب ادلايل والقاضي بإلغاء العمل بادلخطط  22/11/2000بتاريخ  11-00القانوف رقم 
 .2010احملاسيب الوطٍت ودخوؿ النظاـ احملاسيب ادلايل حيز التطبيق يف 

 ، حيثوغَتىا من العواملادلتمثلة يف ادلعرفة والتكنولوجيا ومهارات األفراد األصوؿ ادلعنوية أمهية  تتزايد
من ميزات تنافسية تساعدىا على ادلؤسسات أصبحت ادلصدر األساسي لتحقيق الثروة والدخل وتعزيز ما دتتلكو 

بصورة تفوؽ أضعاؼ قيمتها الدفًتية وخاصة يف للمؤسسات وقد صاحب ذلك ارتفاع القيمة السوقية  البقاء والنمو
مثل االتصاالت واألدوية والربرليات، ويرجع ذلك إىل قصور النموذج احملاسيب القطاعات كثيفة ادلعرفة والتكنولوجيا 

، حيث ال يتم االعًتاؼ هبا كأصوؿ إال يف حالة شرائها من الغَت، األمر الذي أفقد لألصوؿ ادلعنويةاحلايل يف معاجلتو 
 .القوائم ادلالية الكثَت من مالءمتها وقابلتها للمقارنة

 ىياكلها مبختلف الصناعية الدوؿ إليو توصلت فما االقتصاد، دعم يف أساسيا عنصرا اليـو اوإبداعاهت العلـو دتثل
 الصناعي القطاع متطلبات بُت الربط حتقق اسًتاتيجيات توافر إىل مرده اقتصادي ومنو تقدـ علمي من ومؤسساهتا
 رئيسيا دورا تؤدي العلمي والبحث ادلعرفة وسائل وأف خاصة يف القطاع البحثي، والتطوير البحث وبرامج والباحثُت

 اذلادفة ادلؤسسات طرؼ من والتطوير البحث فإف اعتماد لذلك وتطويرىا، الصناعة دلشاكل احللوؿ إجياد يف مباشرا
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 كافة على تنافسيتها تدعيم أرباحها وبالتايل وتعظيم مبيعاهتا وتوسيع اإلنتاجية تكنولوجياهتا يف التقدـ حتقيق إىل 
 الكوادر التمويلية وتأىيل ادلوارد وزيادة البحثية البٌت دعم خالؿ من يتحقق ىاما اسًتاتيجيا خيارا يعترب ادلستويات

الرائدة  العادلية ادلؤسسات مراتب إىل الوصوؿ فمفتاح البحثية، األولويات حتديد على ادلساعدة التغذية وتوفَت البشرية،
 البحث اسًتاتيجية واعتماد التكنولوجيا وتوطُت واكتساب العلم تأصيل يف يكمن إمنا وادلتقدمة القوية الدوؿ ومناصب
 .والتنافس للنمو كخيار اسًتاتيجي والتطوير

 إذ، والتطوير البحثتكاليف  عن احملاسبة مشكلة احلايل، احملاسيب الواقع افهيعر  اليت احملاسبية ادلشاكل مأى منو 
 صعوبة يف الرئيسي السبب والتطوير البحث تكاليف اجهتنت اليت ادلستقبلية ادلنافع بشأف التأكد عدـ خاصية تعد
نو يتعُت علػى إف، واخلسائر األرباح جدوؿ يف كمصروفات أو ادليزانية يف كأصوؿ زلاسبيا اهب واالعًتاؼ اسهقيا

 .ف دتارس أساليب زلاسبية تؤمن الضبط احملاسيب والرقابة عليهاأادلنشآت 

 الدولة يف حىت بل ألخرى، دولة من والتطوير البحث لتكاليف اختالؼ يف ادلعاجلات احملاسبية ف ىناؾأيالحظ و 
فػالبعض يقـو ، ة ادلتخصصة يف البحث والتطوير عن ادلنشاة غَت ادلتخصصةأفضاًل عػن اختالؼ معاجلة ادلنش، الواحدة

 نتائج عنو تًتتب قد االختالؼ ذاى إفبرمسلة تكاليف البحث والتطوير والبعض األخر يتبع طريقة الشطب ادلباشر، 
 ادلقارنات بإجراء يقوموف عندما خصوصا ادلالية، للتقارير ادلستعملُت صاحل يف تكوف ال احملاسيب اإلفصاح على سلبية
 .دوليا أو زلليا

 استعراضبغية  ذلذا التباين يف ادلعاجلات فقد دعت احلاجة إىل تسليط الضوء على ىذا ادلوضوع احليوي، ونظراً 
 الدويل ادلستوى على ادلطروحة تكاليف البحث والتطويرعن  احملاسيب واإلفصاح القياسوحلوؿ  مشاكل ومناقشة
 واحمللي. 

 اإلشكالية الرئيسية -1
 : تيةطرح اإلشكالية اآل ىذا التمهيد إىل يقود

ذلك على  وأثر مع النظام المحاسبي الماليوالتقارير المالية لمحاسبة لالمعايير الدولية مدى توافق ما        
 المعالجة المحاسبية لتكاليف البحث والتطوير ؟
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 األسئلة الفرعية -2

اليت تشكل االىتمامات األخرى ادلتعلقة  سئلةديكن اإلشارة إىل رلموعة من األاإلشكالية الرئيسية  على ضوء
 بادلوضوع منها:

  ؟ والنظاـ احملاسيب ادلايل والتقارير ادلالية لمحاسبة لادلعايَت الدولية ماىي نقاط االختالؼ والتقارب بُت مفاىيم 
  ؟ىة البحث والتطوير واألنشطة األخر التمييز بُت أنشط أي أساس يتمعلى 
 ؟ مع صيداؿ اجمل يف تكاليف البحث والتطويرعن  احملاسيب واإلفصاح قياسيتم ال ىل  

 
 الفرضيات  -3

 ن اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية مت االعتماد على رتلة الفرضيات اآلتية:لإلجابة ع

 سواء من حيث اإلطار والتقارير ادلالية لمحاسبة لادلعايَت الدولية يتوافق بدرجة عالية مع  ادلايل اسيباحملنظاـ ال
 .النظري أو من حيث ادلعاجلة احملاسبية لبعض ادلسائل ادلطروحة حبدة يف احملاسبة ادلفاىيمي

  أما  ومنتوجات جديدة ديدجًتاع خعلى إ ؿإىل احلصو  يؤدت ة البحث والتطويرأنشطالتمييز بينهما، حيث يتم
 األنشطة األخرى فهي حتسينية.

 ادلعاجلة احملاسبيةاوؿ تبٍت حيو اجملمع صيداؿ  يف تكاليف البحث والتطويرعن  احملاسيب واإلفصاح قياسيتم ال 
 .تساعده على بلوغ أىدافواليت  تكاليف البحث والتطويرل

 
 أهمية الدراسة  -4

أنشطة البحث  ، فإف البحث والتطويرخاصة تكاليف باألصوؿ ادلعنوية و  ادلتزايد الىتماـا من أمهيتو البحث يستمد
تعكس رغبة الدولة أو ادلؤسسة يف أف تتنازؿ عن جزء من إيراداهتا وأرباحها احلالية يف سبيل حتسُت كفاءهتا  والتطوير

دات احلالية للدولة أو ادلؤسسة يف أنشطة حبثية يؤمل أف تؤيت ذتارىا وإيراداهتا ادلستقبلية وذلك عرب توظيف جزء من اإليرا
التطوير على الفهم اجليد للبحث والتطوير وادلعاجلة احملاسبية لتكاليف البحث و ، وىذا ادلوضوع سوؼ يساعد يف ادلستقبل

ادلعايَت الدولية اليت جاءت هبا  لتكاليف البحث والتطوير عن مدى مسامهة ادلعاجلة احملاسبيةإلقاء الضوء ، و نظريا وتطبيقيا
 للمؤسسة.ادلالية قوائم ادلالية وعن الوضعية والتقارير ادلالية والنظاـ احملاسيب ادلايل يف إعطاء صورة صادقة عن اللمحاسبة ل
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 أهداف الدراسة -5
 تسعى ىذه الدراسة إىل حتقيق األىداؼ التالية:

 ادلعايَت احملاسبية الدولية فاىيممب ومقارنتها نظاـ احملاسيب ادلايلالإبراز إطار ومفهـو  زلاولة. 
 للمؤسسات االقتصادية يف حتقيق النمو واالستمرار أنشطة البحث والتطوير التطرؽ إىل دور وأمهية. 
  معاجلتها يف ضوء ادلبادئ  ؽوطر البحث والتطوير برز ادلشكالت احملاسبية يف معاجلة تكاليف أتسليط الضوء على

 والنظاـ احملاسيب ادلايل. وادلعايَت احملاسبية الدولية
 قطاع يفوادلعاجلة احملاسبية للتكاليف الناجتة عنها  والتطوير البحث ألنشطة احلايل الوضع وتشخيص وصف زلاولة 

 .مع صيداؿ كدراسة حالةرلويف  اجلزائرية الدوائية الصناعة
 

 اختيار الموضوع أسباب -6
      :إىل اختيارنا ذلذا ادلوضوعتعود أسباب 

 ادلالية القوائم على ىاتأثَت  درجةوىذا راجع لوالتطوير  البحث تكاليفل توىل أصبحت اليت مهيةاأل. 
 وتدقيق زلاسبة"تخصص الدراسي الب وارتباط، و ادلوضوع ىذا سةرالد الشخصي ادليوؿ". 
 العربية باللغةهبذا ادلوضوع  ادلتعلقة واألحباث الدراسات نقص. 
 خاصة وأف ىذا ادلوضوع مل يتم معاجلتو يف كلية العلـو إثراء ادلكتبة مبرجع جديد يف ىذا التخصص ،

 .يف حدود علمي والتجارية وعلـو التسيَت يف جامعة البويرة االقتصادية
 يف الكتابات سواء االقتصادي ادلستوى على حداثػأال لصدارة واحتاللو والتطوير البحث موضوع حداثة 

 .دولية ىيئات عدة تصدرىا اليت التقارير أو الدولية ادللتقيات العلمية أو
 

 حدود الدراسة -7
 الحدود المكانية 

معاجلة تكاليف البحث والتطوير على الصعيد الدويل واحمللي  هبايتم اليت  طريقةالعلى ىذه الدراسة بوجو عاـ  كزترت
 الواقع باجلزائر العاصمة.مع صيداؿ رل مت اختياراجلزائرية ات حلاؿ بالنسبة للمؤسسواقع اوكإسقاط على 
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 الحدود الزمنية
، أما فيما خيص الدراسة التطبيقية 2012ماي إىل غاية منتصف شهر فيفري من شهر ادليدانية اجملاؿ الزمٍت للدراسة 

 .2013إىل سنة  2011من سنة 

 

 المستخدمة في الدراسةالمنهج واألدوات  -8
ستخداـ مناىج متعددة تفي بأغراض ادلوضوع الذي يدخل ضمن الدراسات اتستدعي طبيعة موضوع الدراسة 

 الوصفي ادلنهج ىمت االعتماد عل، للمحاسبةاإلستعانة بادلنهج التارخيي يف األجزاء ادلرتبطة بالتطور التارخيي مت اإلقتصادية، 
عن  ادليدانية والبيانات النظرية ادلعلومات رتع خالؿ من منظم علمي بشكل للتفسَت كطريقةيف اجلانب النظري   التحليلي
 بُت ادلقارنة خالؿ من ادلقارف كذلك ادلنهج،  ادلرجوة النتائج إىل للوصوؿ وحتليلها تصنيفها مث البحث، موضوع ادلشكلة

، البحث مشكلة على التغلب يف منها االستفادة وكيفية ادلايل احملاسيب والنظاـ والتقارير ادلالية حاسبةللمالدولية  عايَتادل
  .وادلنهج التحليلي يف اجلانب التطبيقي منهج دراسة احلالةو 

كذلك ادلسح ادلكتيب هبدؼ التعرؼ على سلتلف ادلراجع ادلقابلة الشخصية   ،ومن بُت أدوات البحث ادلستعملة
 اإلنًتنت.صفحات على و والبحوث ادلتناولة دلوضوع الدراسة إضافة إىل اجملالت والنشرات اإللكًتونية 

 الدراسات السابقة  -9
أف النظاـ احملاسيب ادلايل حديث  السابقة، وىذا راجع باألساس إىل البحوثبقلة الدراسات و  يتميز ىذا ادلوضوع

 أو العمومية سواء اجلزائرية ادلؤسسات تماـاى عدـو بشكل سلتصر،  والتطوير البحثالتطبيق وتطرؽ إىل موضوع تكاليف 
 إنفاؽ وعدـ والتطوير للبحث مصلحة أو قسم أو إدارة أي ختصيص عدـ والتطوير وبالتايل البحث بأنشطة انهم اخلاصة

 .وإدتامو البحث إصلازكبَت  يف  ئقاعوىذا ما شكل  ، يف ىذا الشأف تكاليف تكبد أو
  :عليها اإلطالع دتكنا اليت دراسات أىم إىل نشَت يلي وفيما

" الدولية وادلعايَت احملاسبية اجلزائر يف ادلايل احملاسيب النظاـ وفق والتطوير البحث تكاليف عن احملاسبة"  جاليل يامسينة -
 - 2002 سطيف، التجارية جبامعة فرحات عباس، علـوال يف ادلاجستَت شهادة لنيل مقدمة مذكرة عن عبارة البحث
 البحث دلصاريف احملاسبية ادلعاجلة بُت واالختالؼ التشابو أوجو حوؿ البحث ىذا إشكالية تتمحور حبيث 2010
نها. وخلصت الدراسة إىل م لكل ةجهادلو  االنتقاداتو  ،الدولية احملاسبية وادلعايَت اجلزائر يف احملاسيب النظاـ وفق والتطوير

 جانب ضرورة إىل والدوؿ، للمنظمات التنافسية ادلزايا خللق كأساس والتطوير البحث علىأف أصبح يعتمد بشكل كبَت 
 ىاما حيزا تشغل والتطوير تكاليف البحث أصبحت كما ،والتطوير البحوث مشروعات لتمويل الالزمة ادلالية ادلوارد توفَت
 وطرؽ والتطوير البحث بتكاليف االىتماـ من البد كاف احلديثة لذلك الصناعية ادلنشآت يف ادلستثمرة األمواؿ رلموع من

 هبدؼ وذلك .حده على دولة بكل اخلاصة احملاسبة أنظمة أو للمحاسبة الدولية طرؼ اذليئات من سواء عنها، احملاسبة
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ديكن  جيدة مالية معلومة توفَت خالؿ من االقتصادية للمنشأة احلقيقية الوضعية عكس على قادرة القوائم ادلالية جعل 

اجلزء التطبيقي ادلعاجلة يف قدمت الباحثة ىذه الدراسة يف  ما جتدر االشارة إىل أف، سليمة قرارات الختاذ عليها االعتماد
 .عنواف الدراسةاحملاسبية لتكاليف البحث والتطوير وفق ادلخطط احملاسيب وىذا يتناقض مع 

مقدمة لنيل مذكرة البحث عبارة عن  ، "ادلعاجلة احملاسبية لألصوؿ الثابتة وفق النظم احملاسيب ادلايل"مرخويف ىناء   -
-2010، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يف العلـو التجارية، ختصص دراسات مالية وزلاسبية معمقة اسًتشهادة ادل
ومعايَت الدولية  األصوؿ الثابتة ومعاجلتها احملاسبية وفق النظاـ احملاسيب ادلايليتمحور موضوع الدراسة حوؿ  ،2011

أي مفهـو حوؿ ادلعايَت أو اذليئات  دوف تقدمي، ، من حيث االعًتاؼ، التقييم واالىتالؾللمحاسبة والتقارير ادلالية
 ادلسؤولة عن وضعها وإعدادىا.

 
 هيكل الدراسة  -11

ما الفصل أ وؿ والثاين خصصا للدراسة النظريةاأل يم البحث إىل ثالث فصوؿ،جبوانب ادلوضوع مت تقس لإلدلاـ    
 الثالث ديثل اجلانب التطبيقي للدراسة.

ختصيصو لتقدمي  متاألوؿ ادلبحث ، مباحث ةىل ثالثإحيث قسم احملاسبة ىل عنواف مدخل إباألوؿ الفصل  
 ،)ادلرجع الدويل للمحاسبة(والتقارير ادلالية محاسبة الدولية للادلعايَت  ىليو إمت التطرؽ فحوؿ احملاسبة، أما الثاين عموميات 

 عاجل النظاـ احملاسيب ادلايل وأوجو االختالؼ والتشابو بُت ادلعايَت والنظاـ احملاسيب ادلايل. ما ادلبحث الثالث أ

وؿ مت األادلبحث مباحث،  ةقسم إىل ثالث بعنواف األصوؿ ادلعنوية وتكاليف البحث والتطوير، الفصل الثاينما أ  
مفاىيم أساسية حوؿ خصص لتقدمي  خيص ادلبحث الثاين اوفيماألصوؿ ادلعنوية وكل ادلفاىيم ادلتعلقة هبا، ىل فيو إ التطرؽ

 . تكاليف البحث والتطويرة دلعاجل احملاسبية البدائل أىمث الثالث ادلندرج حتت عنواف حويف ادلب البحث والتطوير
 مع صيداؿ،رليف بعنواف زلاسبة تكاليف البحث والتطوير  وفيما خيص الفصل الثالث خصص للدراسة التطبيقية 

، اجملمعفيو نبذة تارخيية عن  للمجمع صيداؿ وؿ عبارة عن تقدمي عاـمباحث، ادلبحث األ ةثالث إىلوالذي قسم بدوره 
وادلبحث نشاط البحث والتطوير يف اجملمع صيداؿ، مت عرض ما ادلبحث الثاين أ .معتنظيم اجمل، معاجمل ومهاـ ىداؼأ

  .التطبيقيةطار العاـ للدراسة اإل يتضمن خَتاأل
 الفرضيات. ختباربعد اىم النتائج والتوصيات أادتة حتتوي على اخلشكالية ادلوضوع و إىل مقدمة حتمل إضافة باإل    
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 تمهيد
 مث األفرادشهدت احملاسبة تطورا مهما عرب الزمن، ولقد اقتصر دورىا يف البداية على تسجيل اؼببادالت اؼبالية بٌن  لقد

يسمح بتسجيل، تصنيف،  احملاسبية معلوماتللاستخدمت كأداة إثبات نظرا الىتماـ اؼبشرع هبا، وتطورت بعدىا إىل نظاـ 
الصورة الصادقة عن اؼبركز اؼبايل، تعكس وتقدًن قوائم اؼبرتبطة بالعمليات التجارية واؼبالية وزبزين البيانات واؼبعلومات  تقييم

القوائم والتقارير  ، وذلك بتطبيق مبادئ متفق عليها يف إعدادالوضعية اؼبالية للمؤسسة ونتيجة اؼبؤسسة عند تاريخ اإلقفاؿ
قياس وايصاؿ معلومات دقيقة يتعاظم دور احملاسبة دبختلف فروعها من خالؿ ، اؼبالية اعتمادا على طرؽ متجانسة وفعالة

 حوؿ نشاط ونتائج اؼبؤسسة يف الوقت وبالشكل اؼبناسبٌن إىل األطراؼ ذات العالقة  الزباذ القرارات اؼبالئمة.

، إىل تفعيل اؼبمارسة  (IASB) لية وعلى رأسها ؾبلس معايًن احملاسبة الدوليةعمدت ؾبموعة من اؽبيئات الدو 
خالؿ العمل على تكييف اؼبعايًن الدولية مع السياسات احملاسبية للدوؿ واغبث على استخداـ اؼبعايًن الدولية   احملاسبية من
 بٌن اؼبعايًن الوطنية والدولية فضال عن تطوير وتفعيلاؼبعايًن الوطنية والسعي إىل القضاء على الفروؽ اعبوىرية ما  كأساس لبناء

والتقارير لمحاسبة لاؼبعايًن الدولية اصدار مت من شبة و  ،منهجية البناء التنظيمي الفعاؿ األطر اؼبرجعية للمحاسبة باالعتماد على
ليعتمد عليها يف بناء معامل اؼبمارسة احملاسبية وفق آليات  ترقى إىل حد القبوؿ العاـ IFRS /IAS اؼبعروفة باسماؼبالية 

 .التوحيد أو التوافق احملاسيب 

شرعت اعبزائر يف تبين معايًن ؿباسبية جديدة سباشيا مع أعماؿ التوحيد احملاسبية الدولية، حيث سنت العديد من 
شرع يف تطبيقو إبتداءا من سنة  الذياؼبايل  اسيبـ احمللنظااؼبتضمن ل 11-07قانوف الالقوانٌن اؼبتعلقة هبذا اجملاؿ، من ضمنها 

 التقنية وما ربملو من أبعاد. ، فبا وبتم على اؼبهتمٌن باحملاسبة يف اعبزائر مواكبة ىذه التغيًنات وفهمها خاصة  اعبوانب2010

وصوال  للمحاسبة التارىبي التطورانطالقا من  للمحاسبة التصوري اإلطار ربديد إىل الفصل ىذا يف الدراسة هتدؼ
 والتقارير اؼبالية محاسبةللالدولية عايًن اؼباؼبتمثل يف  اؼبرجع الدويل للمحاسبةإىل  االنتقاؿمث  احملاسبية لمبادئ والفروضل
 .النظاـ احملاسيب اؼبايلاؼبتمثل يف  اؼبرجع احمللي للمحاسبةو 

 يت:سة ىذا الفصل يف ثالثة مباحث كاآلدراكانت 
 ؛للمحاسبة تصورياإلطار ال ول:األ المبحث

    ؛اؼبرجع الدويل للمحاسبة المبحث الثاني:
 ؛اؼبرجع احمللي للمحاسبة المبحث الثالث:
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 للمحاسبة تصورياإلطار الالمبحث األول: 
، وفروعها ، مفهومها، أىم ووظائفهاالتطور التارىبي للمحاسبةط الضوء على يسليتم تمن خالؿ ىذا اؼببحث س

  احملاسبية. اؼببادئ والفروضوأخًنا 

  التطور التاريخي للمحاسبةالمطلب األول: 
ـبتلفػػػة أدت إىل ظهػػػور اغباجػػػة إىل خػػػدمات احملاسػػػب الػػػ   ةمػػػل اقتصػػػادية وقانونيػػػانشػػأة احملاسػػػبة وتطػػػورت نتيجػػػة عو 

 .متعددة تقدًن البيانات اؼبالية إىل أطراؼتتمثل يف 
 تطور احملاسبة تارىبيا بالتطور االقتصادي التارىبي ويبكن توضيح ذلك من خالؿ اعبدوؿ اآليت: ارتبط  

 التطور التاريخي للمحاسبة: (I-1)الجدول رقم 
 يالمحاسبالتطور  المرحلة الفترة

 -ؽ.ـ 3500
 ـ14القرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلة االقتصاد 
 الزراعي

ويعتمدوف على حياهتم على الزراعة حياة أفراد اجملتمع بدائية كانت 
ؿباسبة باؼبعىن اؼبعروؼ وإمبا كانت مل تكن ىناؾ  والرعي وتربية اؼبواشي،

عبارة عن سجالت تدوف فيها بيانات  وصفية سواء بالنقش على اػبشب 
أو على جلود اغبيوانات وذلك  غبفظ اؼبعلومات ال  يتم تدوينها من 

جالت كاف وبتفظ هبا اؼبصريوف الضياع أو النسياف حيث أف ىناؾ س
كما نالت احملاسبة اىتماما  ومانيٌن واليونانيوف والبابليوف.والصينيوف والر 

وفًنا يف صدر اإلسالـ، باعتبارىا وسيلة ؼبساعدة العاملٌن على صبع الزكاة 
 والصدقات، وقيامهم بتسجيل ما مت ربصيلو وصرفو من األمواؿ، فقد

اغبسابية عن طريق األرقاـ تطور العمليات  سانبت اغبضارة اإلسالمية يف
 با.و ـ إىل أور 13العربية ال  مت نقلها يف بداية القرف 

كانت سجالت وبداية القرف الرابع عشر   القرف الثالث عشرهناية حىت 
فرد"، القيد اؼب"احملاسبة بدائية وبسيطة ويف ىذه الفرتة ظهرت احملاسبة 

التوازف الرياضي ومت استعماؿ ألوؿ مرة حيث مل يكن يعرؼ ىذا التسجيل 
                                                                                    مصطلحٌن "دائن ومدين" للداللة على الزيادة والنقصاف يف أي عنصر.

 -ـ14هناية القرف 
منتصف القرف 

 ـ18

مرحلة االقتصاد 
 التجاري

تبادؿ التجاري للسلع واػبدمات بٌن األفراد ومن مث بٌن بدأت تتم عملية ال
 اجملتمعات، وىذا راجع إىل الكشوفات اعبغرافية بشكل كبًن.

" نظاـ أو نظرية القيد اؼبزدوج سيويلاخرتع العامل الرياضي اإليطايل "لوقا با
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مدينة البندقية يف إيطاليا، وىبد ىذا االخرتاع دبثابة  ميالد يف  1494عاـ 
للمحاسبة وقفزة نوعية يف تاريخ تطورىا وتقدمها إذ مكنت من جديد 

يف نفس الكمية، االنتقاؿ من نطاؽ البيانات الوصفية إىل نطاؽ البيانات 
السنة قاـ بإصدار كتاب ربت عنواف "مراجعة عامة يف اغبساب واؽبندسة 
والتناسب" وىو أوؿ أعمالو اؼبكتوبة عن مسك الدفاتر على أساس القيد 

 أوؿ معهد للمحاسبة يف البندقية. 1581وج، كما أسس يف عاـ اؼبزد
 ويسند الفضل إليو يف نوعٌن من اآلثار نبا:

أوؿ من وضع األساس الواضح جملموعة الدفاتر احملاسبية اؼبؤلفة  .1
 من دفرت اليومية، دفرت األستاذ واؼبذكرة أو اؼبسودة.

كاف أوؿ من دعا إىل ذبميع إيرادات ومصاريف اؼبشروع، من   أنو .2
خالؿ حساب األرباح واػبسائر بغية التعرؼ على الربح اؼبادي 

 للمشروع.
ولعل من أىم الظروؼ ال  أقامت الفرصة للتفكًن يف القيد اؼبزدوج 
ىي قياـ شركات األشخاص يف شكل شركات ؿباصة وشركات 

  فكرة الوحدة احملاسبية وحسابالتضامن، حيث ظهرت اغباجة إىل
 األرباح على العمليات التجارية، ح  يتحدد لكل شريك نصيبو فيها.

ظهر أوؿ قانوف ؿباسيب يف فرنسا ونص على إجبارية  1673ويف سنة 
 مسك دفرت اغبسابات من طرؼ التجار.

 
من منتصف القرف 

 ـ إىل اآلف 18
  االقتصاد الصناعي

 
الثورة الصناعية نقطة انعطاؼ يف تاريخ التطور االقتصادي، وقد كاف  سبثل

ؽبا بالغ األثر يف الفكر احملاسيب، حيث أصبح من الضروري تكييف طرؽ 
 العمل احملاسبية مع التطور االقتصادي الكبًن اغباصل.

مع بداية القرف العشرين بدأت شركات اؼبسانبة العمالقة بالظهور، وحاجة 
عن اؼبلكية  انفصاؿت إىل رؤوس األمواؿ الضخمة فبا أدى إىل ىذه الشركا

إدارة الشركة فبا زاد اغباجة إىل معلومات مالية عن أوجو نشاط اؼبؤسسة 
  .وظهور حقل جديد يف احملاسبة وىو تدقيق اغبسابات

 :من أىم األحداث ال  ظهرت يف ىذه الفرتةو 
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 بدء االىتماـ دبحاسبة التكاليف. .1
 الوكالة.نظرية ظهور  .2
 نشوء اإلفصاح. .3
وال   1904تشكيل اعبمعية األمريكية للمحاسبيٌن العموميٌن  .4

 .1916سنة غًنت اظبها إىل معهد احملاسبيٌن األمريكي 
 وصدور قانوف األوراؽ اؼبالية. 1930أزمة الكساد .5
ظهور اؼبنظمات اؼبهنية كمجمع احملاسبيٌن القانونيٌن يف إقبليرتا   .6

مريكيٌن وؾبلس معايًن احملاسبة اؼبالية، حيث ؾبمع احملاسبيٌن األ
 عملوا على وضع فروض ومبادئ ؿباسبية . 

 العوؼبة واالنفتاح العاؼبي يف التجارة اػبارجية. .7
 صدور معايًن احملاسبة الدولية. .8
ظهور ؿباسبة االندماج، إعداد القوائم اؼبالية اؼبوحدة، ؿباسبة  .9

 العمالت األجنبية.  
اإلفصاح المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية وأثره بتصرؼ الطالبة باإلعتماد على صباوبي نواؿ،  المصدر:  

 ،3اعبزائر ، جامعة وتدقيق ، زبصص ؿباسبةالتجارية يف العلـو ًنماجست مذكرة زبرج لنيل شهادة ،على جودة المعلومة
 .5-4ص  ، ص2011-2010، اعبزائر
 احملاسبة، اؼبتمثلة يف: تطورالعوامل ال  سانبت يف ؾبموعة من  تارىبي للمحاسبة نستطيع أف كبددلومن دراسة التطور ا       
  نظاـ القيد اؼبزدوج.وضع 
 .الثورة الصناعية 
 .ظهور شركات اؼبسانبة فبا أدى إىل فصل اؼبلكية عن اإلدارة 
 .ظهور مهنة تدقيق اغبسابات 
 اغباليٌن واؼبتوقعٌن يف اؼبستقبل سواء ؿبليٌن أو أجانب. تعدد اؼبستثمرين 
 .زيادة حجم اؼبنافسة يف اؼبشروعات اؼبتشاهبة 
 .حاجة اغبكومة إىل فرض ضرائب على أرباح اؼبشروعات 
  .التأثًن اغبكومي عن طريق التشريعات والقوانٌن اؼبالية والتجارية 
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 المحاسبة ماهية   :ثانيالمطلب ال
فروع و  وظائفأىداؼ،  أىمباإلضافة إىل ، للمحاسبة يف ىذا اؼبطلب ؾبموعة من التعاريف اؼبقدمة سيتم عرض 
 احملاسبة.

 تعريف المحاسبة -1
إال أنو ورغم تعددىا تكاد تكمل إىل اختالؼ وجهة النظر إىل احملاسبة، ويعود ذلك  لقد تعددت تعاريف احملاسبة

   .بعضها البعض للوصوؿ إىل معىن واحد
 عبارة عن عمليات منظمة للقياس والتقرير عن اؼبعلومات اؼبالية اؼبالئمة ؼبختلف متخذياحملاسبة : "األول تعريفال

واؼبعلومات ال  تنتجها احملاسبة ىي  للوحدة احملاسبية االقتصادي)مستخدمي اغبسابات( الذين يهتموف بالنشاط القرارات
   1بطبيعتها مالية".

  من خالؿ ىذا التعريف مت ربديد طبيعة اؼبعلومات ال  تصدرىا احملاسبة. 

أهنا عملية ربديد قياس وتوصيل اؼبعلومات "  :احملاسبة (AAA)عرفت اعبمعية األمريكية للمحاسبة: نيالثا تعريفال
 2الالزمة".االقتصادية بغرض سبكٌن مستخدمي ىذه اؼبعلومات يف تكوين رأي لغرض ازباذ القرارات 

 ، فهي أيضًا نظاـكمية ؼبعاعبة اؼبعلومات  نالحظ أّف ىذا التعريف أصبح ينظر إىل احملاسبة زيادة على أهنا تقنية
  معلومات.
 تلخيص ،تبويب، أهنا فن تسجيل حملاسبة على"ا( AICPAاؼبعهد األمريكي للمحاسبٌن القانونيٌن )عرؼ  :ثالثالتعريف ال

 3ال  ؽبا طبيعة مالية، وتفسًن النتائج ال  تسفر عن ىذه العمليات واألحداث.العمليات واألحداث 
وليد اؼبمارسة واػبربة العملية دوف اإلشارة إىل كوهنا علػم يعتمػد يف أنو يشًن إىل احملاسبة كفن يالحظ على ىذا التعر       

 . على مبادئ وفروض منطقية

ومن خالؿ ما تقدـ يبكن القوؿ أف احملاسبة: ىي مهنة منظمة زبتص بتسجيل وتبويب وتلخيص األحداث االقتصادية بصورة 
 . باؼبؤسسةيبكن أف تستفاد منها اعبهات ال  ؽبا عالقة مباشرة أو غًن مباشرة 

 

                                                 
، مذكرة ربرج لنيل شهادة الليسانس يف العلـو دور نظام المعلومات المحاسبية في إتخاذ القرارات بالمؤسسة اإلنتاجيةالمعة، دريسي نور اؽبدى،  بوقروة 1

 .14، ص2009-2008التجارية، زبصص مالية وؿباسبة، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
 .87، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر، والمنظمة، نظري مع حاالت تطبيقية""نظم المعلومات المحاسبية حكمت أضبد الراوي،  2
 .16، ص2001، مؤسسة الوراؽ للنشر والتوزيع، األردف، نظرية المحاسبة ) الفروض، المبادئ، المعايير(يوسف ؿبمد جربوع،   3
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 أهداف ووظائف المحاسبة  -2
 ال الغاية  حقق من خاللوتتالطريق أو اعبسر الذي  ىويف البداية التفرقة بٌن األىداؼ والوظائف، فاؽبدؼ  هبب

  ىي ؾبموعة األعماؿ ال  يتم القياـ هبا من أجل ربقيق ىذه الغاية. ، يف حٌن أف الوظيفةاؼبؤسسات رغب يف ربقيقهات
 أهداف المحاسبة  2-1
 1 ؾبموعة من األىداؼ، من أنبها: حملاسبة إىل ربقيقاتسعى     

 على استخداـ اؼبوارد االقتصادية، من خالؿ العمل على ترشيد االستهالؾ وزبفيض  ربقيق رقابة وضبط داخلي
 التكاليف ووقت اقباز األنشطة.

 وازباذ القرارات لتخطيط ورسم السياساتا إلدارة اؼبؤسسة ؼبساعدهتا على توفًن البيانات واؼبعلومات الالزمة. 
  والتالعب  عواحملافظة على فبتلكاهتا من الضيا اؼبؤسسة توفًن البيانات واؼبعلومات الالزمة إلحكاـ الرقابة على أعماؿ

 .واالختالس
  القوائم اؼبالية اػبتامية للمؤسسة لتحديد نتيجة أعماؿ السنة اؼبالية من ربح أو خسارة، وبياف اؼبركز إعداد اغبسابات و

  للمؤسسة.اؼبايل
إف اؽبدؼ اغبقيقي للمحاسبة ىو تقدًن البيانات واؼبعلومات اؼبالية بعد ربليلها وتفسًنىا إىل كل األطراؼ الداخلية 

 2واػبارجية ال  ؽبا اىتماـ باؼبعلومة احملاسبية واؼبتمثلة يف:
ىذه الفئة تبحث عن اؼبعلومة النافعة لتقييم وقياس درجة اؼبخاطرة  المستثمرين الحاليين والمحتملين: -

ومعدالت اؼبردودية الستثماراهتم بالنسبة للمستثمرين اغباليٌن، أما بالنسبة للمستثمرين احملتملٌن هتمهم اؼبعلومة 
 سسة.الة ازباذ قرار باستثمار أمواؽبم يف اؼبؤ حذات أنبية يف  اتلقياس إمكانية وجود فرص لتوظيف

هتمهم درجة استقرارىم يف أعماؽبم ووظائفهم باإلضافة إىل ـبتلف االمتيازات ال  يبكنهم  العمال وممثليهم: -
 اغبصوؿ عليها من طرؼ اؼبؤسسة.

فما يهمهم من ىذه اؼبعلومات ىو حصوؽبم على مستحقاهتم يف الوقت اؼبناسب وباؼبقدار  مقرضوا األموال: -
 .افة إىل الفائدة اؼبرتتبة عن ذلكأي مقدار القرض باإلض اؼبناسب

اؼبستعملٌن اؼبباشرين واألساسيٌن للمعلومات ال  تقدمها ؽبم اؼبؤسسة عن طريق احملاسبة دبا يضمن  الموردون: -
يف اآلجاؿ اؼبتفق عليها عن طريق اؼبعلومات اؼبتعلقة بوضعية اػبزينة ؽبم إمكانية حصوؽبم على مستحقاهتم 

 ككل.والوضع اؼبايل للمؤسسة  

                                                 
 .15، ص  2005األردف،، دار الثقافة، مبادئ المحاسبة الماليةخليل الدليمي وآخروف،  1
-2009، 3مذكرة لنيل شهادة اؼباجستًن يف العلـو التجارية، زبصص ؿباسبة وتدقيق، جامعة اعبزائر، أعمال التوحيد المحاسبي في الجزائرإظباعيل رزقي،  2

 .16-15، ص 2010
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 يستعملوف ىذه اؼبعلومات يف ربديد وقياس إمكانية استمرار العالقة مع اؼبؤسسة. الزبائن: -
يهتموف دبا يتعلق بتوزيع الثروة، وتسطًن السياسة الضريبية اؼبالئمة، أيضا من أجل  الدولة ومختلف أجهزتها:  -

 التخطيط.
 تستخدـ ىذه اؼبعلومات ألغراض التسيًن وازباذ ـبتلف القرارات. إدارة المؤسسة: -
 وكل من هتمو اؼبعلومات احملتواة يف القوائم اؼبالية من بينهم الباحثوف والدارسوف يف ميداف احملاسبة.  :الجمهور -

 وظائف المحاسبة  2-2
 استنتاج وظيفتٌن رئيسيتٌن للمحاسبة أال ونبا وظيفة القياس احملاسيب ووظيفة االتصاؿ احملاسيب. يبكن
 وظيفة القياس المحاسبي 

والذي ينص على أف" القياس احملاسيب يتمثل يف قرف  اعبمعية األمريكية للمحاسبةحسب التعريف الصادر يف تقرير  
 1األعداد بأحداث اؼبنشأة اؼباضية واعبارية واؼبستقبلية وذلك بناء ؼبالحظات ماضية أو جارية دبوجب قواعد ؿبددة."

 2تقـو احملاسبة بوظيفة القياس من خالؿ اؼبهاـ أدناه:
 .(.اؼبؤسسات، التاجر،..) قياس اؼبوارد ال  ربصل عليها الوحدات االقتصادية -
 بصورة نقدية. التعبًن عن العمليات ال  تقـو هبا ىذه الوحدات -
 قياس اغبقوؽ وااللتزامات ال  تنشأ بٌن ىذه الوحدات والغًن. -
 قياس التغًنات ال  تطرأ على موارد، استعماالت، حقوؽ والتزامات الوحدة االقتصادية. -

  االتصال المحاسبيوظيفة 
 إىل كل من يهمو األمرك بعد إجراء عملية القياس احملاسيب البد من إيصاؿ وتوصيل اؼبعلومات الناذبة عن ذل إف

 للوصوؿ إىل الغاية األساسية من إجراء عملية القياس.
اؼبوضوع عن إليو والرسالة، إذ يعرب اؼبرسل  ،اؼبرسلأال وىي اؼبوضوع، فعملية االتصاؿ احملاسيب ترتكز على أربعة أركاف 

الوقائع ال  ينبغي معرفتها أو اغبصوؿ على معلومات عنها، اؼبرسل ىو اعبهة ال  تتوىل مهمة توفًن اؼبعلومات، 
اؼبعلومات الضرورية عن نتائج عملية القياس، اؼبرسل إليو ىو الذي وبصل على ضمن تالرسالة ىي احملتوى الذي ي

                                                 
اؼباجستًن يف علـو التسيًن، زبصص مالية وؿباسبة، اؼبركز اعبامعي مذكرة لنيل شهادة ، االفصاح في المؤسسات في ظل معايير المحاسبة الدوليةسفًن ؿبمد،  1

 .16، ص  2009-2008باؼبدية،
مذكرة لنيل شهادة اؼباجستًن يف العلـو التجارية واؼبالية، زبصص ؿباسبة، ، أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على النظام الجبائي الجزائريبوسبعٌن تسعديت،   2

 .26، ص 2010-2009جارة، اعبزائر،اؼبدرسة العليا للت
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حبيث تتمحور عملية االتصاؿ على القوائم والتقارير  ؼبعارؼ ال  تتضمنها.الرسالة بغية االستفادة من اؼبعلومات أو ا
    1ائج أعماؽبا.نت ىا،مستوى أداءالوضعية اؼبالية للمؤسسة، اؼبالية اػبتامية ال  تبٌن 

  المحاسبة فروع -3
 2 مايلي: ها يفأنب يبكن حصر، اأدى تطور احملاسبة إىل نشأة فروع  جديدة ؽب

  هتتم بتسجيل العمليات اؼبالية وربليلها وتلخيصها هبدؼ قياس  فهي، وال  تعرؼ باحملاسبة العامة المالية:المحاسبة
احملققة يف فرتة زمنية معينة، باإلضافة إىل أهنا زبدـ جهود اؼبستثمرين الداخليٌن للمؤسسة  نتيجة أعماؿ اؼبؤسسة

صور إصبالية، كما زبدـ اؼبستثمرين اػبارجٌن عن طريق أمواؽبم يف  استغالؿؼبتابعة نتائج قرارات اإلدارة بشأف 
اإلفصاح احملاسيب عن البيانات اػباصة دبركزىا اؼبايل ومؤشرات الرحبية وأيضا اؼبقرضٌن بتزويدىم معلومات تساعدىم 

 .االئتمافيف قرارات منح 
 :)ة اؼبالية، وتعتمد على ؾبموعة من اؼبعايًن تبدأ من حيث تنتهي احملاسب المحاسبة القانونية ) تدقيق الحسابات

واؼببادئ ال  تساعد اؼبدقق على التأكد من سالمة البيانات اؼبسجلة يف السجالت والدفاتر، ومن أف القوائم اؼبالية 
على  حاصلٌناؼبعدة تعرب بعدالة عن الوضع اؼبايل ونتائج أعماؿ اؼبؤسسة، ويتم ذلك من طرؼ مكاتب وأشخاص 

 .اؼبالية هتاعمليا على الرقابة يف اإلدارة يساعد تقرير شكل يف آراءىم يصدروف متخصصة نيةمه معاىدشهادات من 
  :ألغراض التخطيط والرقابة وازباذ القرارات اإلدارية  هتتم بتوفًن اؼبعلومات اؼبالئمة لإلدارةالمحاسبة اإلدارية

 السليمة. 
 :يعد ىذا الفرع وليد الثورة الصناعية، هتتم بقياس تكلفة اؼبنتجات أو اػبدمات النهائية محاسبة التكاليف 

 بالبيانات واؼبعلومات للمؤسسة، وهتدؼ ؿباسبة التكاليف إىل ربقيق الرقابة على عناصر التكلفة وإمداد اإلدارة
 . اؼبؤسسة قباح على الكبًن األثر ذات تالالزمة ؼبقارنة التكاليف اؼبعيارية بالتكاليف الفعلية الزباذ القرارا   
  :يهدؼللربح، و  ادفةاؽب غًن اغبكومية اؼبؤسسات على احملاسبة من الفرعىذا  استخداـ يقتصرالمحاسبة الحكومية 

 .الدولة أمواؿ على الرقابة يف دىاتساع ال  اؼبالية باؼبعلومات اؼبؤسسات تلك تزويد إدارة إىل
  :قياس من أجل دولة بكل اػباصة والقوانٌن األنظمة وفق للضريبة اػباضع الدخل بتحديدهتتم المحاسبة الضريبية 

 لة.الدو  خزينة موردا أساسيا من موارد الضريبة وتشكل، واؼبعنويٌن الطبيعيٌن األشخاص على اؼبستحقة الضريبة مقدار
هتا واستخداما التارىبي للمحاسبة التطور مراحل من معينة مرحلة يبثلنها م كل احملاسبة، فروع من أخرى فروع اؾوىن     
 :يتاآل التوضيحي الشكل يفتلخيصها  يبكن وال 

                                                 
 .133، ص 1988،  دار النهضة العربية، األردف، أصول القياس واالتصال المحاسبيعبد اغبي مرعي وآخروف،  1
  .25ص ،2002األردف،والتوزيع،  للنشر الوراؽ دار ،المحاسبي واإلفصاح واالعتراف القياس في المالية المحاسبة علواف، ؿبمد بدر .اغبيايل، ناجي وليد 2
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 فروع المحاسبة   :(I-1) الشكل رقم

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .25، ص مرجع سابقعلواف،  ؿبمد بدر اغبيايل، ناجي وليد المصدر:
 
 

 التطور مراحل من معينة مرحلة يبثلنها م كلوحديثة،   عدة فروع منها قديبة محاسبةو من خالؿ ىذا الشكل نالحظ أف لل
 هتا إما يف القطاع العاـ أو القطاع اػباص. استخداما تعدديدؿ على أنبية احملاسبة و  وىذا ما حملاسيبا
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 الفروض والمبادئ المحاسبيةالمطلب الثالث: 
لى مدى التطور التارىبي ال  نشأت وتطورت عيقـو الفكر احملاسيب اؼبعاصر على ؾبموعة من الفروض واؼببادئ 

 للمحاسبة، وال  سوؼ تعرض بشكل موجز يف ىذا اؼبطلب.

 الفروض المحاسبية-1
 ساسيةوتعد الفروض احملاسبية من اؼبقومات األ ،1و موضوعة لالستدالؿ هبا"أنو "قضية مسلمة أب عرؼ الفرضي       

، كما يبكن استخدامها يف احملاسبة بىن عليو اؼببادئ احملاسبيةتو أساس الذي يستمد منو واألاسبية يف تكوين النظرية احمل
  2.اؼبنطقي الستمرارية العمل احملاسيبساس جودىا يعد األو و  ،لالستدالؿ والقياس

 3 :يلي فيما تلخيصها يبكن اػبصائص من دبجموعة احملاسبية الفروض تتميز
 .احملاسيب بالشأف اؼبهتمٌن قبل من ومالئمة صحيحة أهنا على العاـ القبوؿ تلقى أف بد ال -
 .آخر تربير يف فرض يستخدـ أف هبوز ال إذ البعض، بعضها عن مستقلة تكوف أف بد ال -
 .بينها فيما قائم تناقض أي كشف ليسهل العدد قليلة العمـو على تكوف أف بد ال -

 ىناؾ إصباع واتفاؽ لدى كتاب األدب احملاسيب على أف ىناؾ أربعة فروض ؿباسبية واؼبتمثلة يف:
  الوحدة المحاسبية استقاللية فرض 
 اؼبالؾ، و اإلدارة من كل عن مستقل كيافمهما كاف نوعها، فهي   اؼبؤسسةأف  الوحدة احملاسبية استقالليةيقصد ب   

 عن باؼبؤسسة تتعلق ال  العمليات فصل هبب ذلك مالكيها وبناء على عن مستقلة مالية وذمة اعتبارية شخصية سبتلك
 احملاسبة ؾباؿ ربديد إىل الفرض ىذا تطبيق يؤدي إذف اؼبالؾ، أو اػباصة أمواؽبا يف باؼبسانبٌن تتعلق ال  اؼبالية العمليات

 اؼبؤسسة دبالؾ اؼبتعلقة اؼبالية العمليات صبيع واستبعاد اؼبالية للمؤسسة، القوائم تتضمنها أف هبب ال  اؼبالية العمليات يف
  وصادقة. ةمن ربديد اؼبركز اؼبايل للمنشأة بصورة صحيح يبكن ىذا الفرضتطبيق  إف .األخرى اؼبؤسسات أو
اعبزائري أخذ ىذا الفرض بعٌن االعتبار عند التمييز بٌن ذمة اؼبؤسسة و ذمة الشركاء، سواء كانت شركات  فاؼبشرع    
أو شركات أشخاص، حيث يعترب الشركاء و اؼبسانبٌن أطراؼ خارجية تسجل كل تعامالهتم مع اؼبؤسسة يف  أمواؿ

 4حسابات اغبقوؽ ويف حسابات الديوف.
 فرض االستمرارية  

 ؿبدد لذلك، أجل يكوف أف دوف مستمرة، بصفة أعماؽبا تباشر ستظل احملاسبية الوحدة أف دائما احملاسبوف يفرتض 
                                                 

 .110، ص1989، دار القلم للنشر والتوزيع، االمارات العربية اؼبتحدة ، دراسات في نظرية المحاسبةؿبمود السيد الناغي ،   1
 .5، ص1966، اؼبطبعة الكمالية بعابدين، مصر،دراسات في نظرية المحاسبة ؿبمد نصر اؽبواري،  2
 .34، ص2004، دار ومكتبة حامد، األردف، المحاسبة الماليةأسس رضواف حلوة حناف وآخروف،  3
 .17، ص مرجع سبق ذكره خليل الدليمي وآخروف، 4
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 خالؼ إىل تشًن موضوعيةقرينة  تظهر ملما اهتحيا يف مستمرة فاؼبؤسسة مالكها، عمر عن مستقل عمر اؼبؤسسة فإ
 فرض ويعترب إفالسها، أو تنظيمها إعادة أو اؼبؤسسة تصفية االستمرارية، فرض تناقض ال  القرائن ومن أمثلة ،1ذلك

 يف والتقييم القياس وقواعد أسس لتربير للمؤسسة، اػبتامية اؼبالية القوائم دبوجبو تعد الذي الزاوية حجر االستمرارية
 حاالت ربكم ال  اؼببادئ عن زبتلف وأف بد ال اؼبستمر اؼبشروع حالة يف التقوًن ربكم اؼببادئ ال  ألفة احملاسب

 2التصفية.
 استخداـ يف تستمر سوؼ فاؼبؤسسة القياس، بدائل أفضل ىي التارىبية التكلفة أف االستمرارية فرض يوضح حيث     
 دبقياس العنصر ىذا استخداـ يبكن فانو مستقرة النقد وحدة تكوف فعندما البداية، منذ سطرت ال  بالطريقة أصوؽبا
 3.موضوعي بشكل التارىبية التكلفة

 فرض وحدة القياس النقدي 
ىي النقود، حيث إف وحدة القياس اؼبالئمة واؼبناسبة للعمليات اؼبالية واألنشطة االقتصادية ال  تقـو هبا اؼبؤسسة  

تتم عملية قياس وتسجيل العمليات اؼبالية للمؤسسة باؼببالغ النقدية. إف العملة الوطنية سبثل وحدة النقد اػباصة ببلد 
  4والدوالر. روال  تستخدـ ألغراض القياس النقدي واحملاسيب، كالدينا معٌن
 جبمع القيم يسمح دبا القيمة ثابتة النقد وحدة كوف ىي الفرض ىذا عليها يعتمد ال  الرئيسية النقطة أف حيث     
ثابتة  غًن الشرائية للنقود القوة ألف ذلك غًن الواقع لكن متباعدة، فرتات على ربدث ال  االقتصادية للعمليات النقدية
 إىل يؤدي الذي األمر االنكماش االقتصادي، حاالت مع ترتفع و التضخم حاالت مع تنخفض حيث الزمن مدار على

 إليو اللجوء يتم الذي التصحيحي فاإلجراء .اؼبؤسسات األخرى وبٌن نفسها ألداء اؼبؤسسة الزمن عرب اؼبقارنة صعوبة
 على النقود قيم يف التقلبات تأثًن من وبد الذي األمر خاصة اؼبادية لالستثمارات التقييم إعادة عملية ىو مستمر بشكل
  .اػبتامية اؼبالية القوائم
 فرض الدورية 

 وتُعّد السنة اؼبيالدية ، تسمى الفرتات احملاسبيةإىل فرتات زمنية متساوية ؤسسةيتم دبوجب ىذا الفرض تقسيم عمر اؼب     
دوري على نتائج أعماؽبا، وتزويد  بقصد التعرؼ وبشكل، ىذا الفرتة احملاسبية التقليدية الشائعة يى أو اؽبجرية

 5 .السنوية أو النصف سنوية أو غًنىا اؼبستخدمٌن هبذه النتائج بانتظاـ سواء كاف ذلك بإصدار القوائم

                                                 
 .17 ص ، 2002اعبزائر، اعبامعية، اؼبطبوعات ديواف ،الوطني المحاسبي للدليل وفقا المعمقة المحاسبة تقنيات صبعة، ىواـ 1
 .18ص  ،  1998األردف، للنشر، اؼبستقبل دار ،المحاسبة أصول اػبطيب، راغب خالد 2
 . 38-36، ص ص  2000اإلسكندرية، للنشر، اعبامعية الدار ،المتوسطة المالية المحاسبة ،اؼبكاـر أبو الفتاح عبد وصفي 3
 .41، ص مرجع سبق ذكرهرضواف ؿبمد العنايت،  4
 .25، صمرجع سبق ذكرهإظباعيل رزقي،  5
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 المبادئ المحاسبية -2
الفكر احملاسيب يستند منذ زمن طويل على ما يعرؼ باؼببادئ احملاسبية اؼبقبولة قبواًل عاماً، وقد إحتلت ىذه اؼببادئ دوراً     

بارزًا يف فبارسة مهنة احملاسبة، حيث ترتب عليها تضييق ملحوظ يف شقة اػبالؼ بٌن احملاسبٌن يف التطبيق العملي كما أهنا 
ن للمراجع اػبارجي من خاللو اغبكم على مدى عدالة القوائم اؼبالية، بل أكثر من ذلك هبب أف سبثل اإلطار العاـ الذي يبك

 .هبذه اؼببادئ احملاسبية اؼبتعارؼ عليها يف إعداد القوائم اؼبالية ؤسسةاؼب التزاـيورد اؼبراجع يف تقريره رأيو اؼبهين عن مدى 
إستجابة للتغًنات ال  تطرأ على بيئة األعماؿ، فال توجد ىناؾ قائمة ثابتة  باستمراراؼببادئ احملاسبية هبب أف تتطور  وألف

للمبادئ احملاسبية. ومع ذلك ىناؾ إصباع بٌن احملاسبٌن ومستخدمي القوائم اؼبالية على ماىية ىذه اؼببادئ. واعبدير بالذكر أف 
تهدؼ الربح أو ال  ال تستهدؼ الربح، مهما كاف ال  تس االقتصاديةمعظم اؼببادئ احملاسبية قابلة للتطبيق على الوحدات 

 :وتشمل اؼببادئ احملاسبية على ما يلي. حجمها أو شكلها القانوين
 المزدوج القيد مبدأ 

 قبوال اغبايل وقتنا إىل ويلقى باسيويللوقا  االيطايل اؼبفكر تناولو أف منذ احملاسبية اؼببادئ أقدـ من اؼببدأ ىذا يعترب   
 جانبٌن يف اؼبؤسسة هبا تقـو ال  العمليات تسجيل اؼببدأ ىذا يقتضي حيث مكاف، كل يف اؼبمارسٌن قبل من كبًنا

 1.اؼبدين و الدائن اعبانبٌن ؾباميع تساوي مع الدائن اآلخر و اؼبدين أحدنبا
  مبدأ التكلفة التاريخية 
،  أحد أىم اؼببادئ ال  يعتمد عليها النموذج احملاسيبيعترب ىذا اؼببدأ      اؼبعاصر يف تقييم عناصر األصوؿ واػبصـو

يتم التعبًن عنها يف القوائم  ،، مصادر سبويلها وصبيع اؼبصاريف واإليراداتافبمقتضاه كافة اؼبوارد االقتصادية واستخداماهت
ت اؼبستمرة يف اؼبالية بتكلفتها األصلية، بغض النظر عن التقلبات ال  تتعرض ؽبا القيمة االقتصادية لألصل نتيجة التغًنا

 اؼبالية اؼبراكز بٌن اؼبقارنة صعوبة إىل اغبقيقي، إضافة اؼبايل اؼبركز سبثل ال اؼبالية القوائم فإف وبالتايلالقوة الشرائية للنقود، 
 2.متتالية ؿباسبية فرتات عدة خالؿ
 باإليراد االعتراف مبدأ 
 يف الشديد والتنوع التباين إىل ذلك ويرجع احملاسبة، مهنة تواجو ال  تعقيدا اؼبشاكل أكرب من باإليراد االعرتاؼ يعترب    
 أو تسجيل باإليراد يعين فاالعرتاؼ اإليراد، وربقق باإليراد االعرتاؼ بٌن التمييز هبب والسداد، لذلك والبيع اإلنتاج طرؽ

 غًن اؼبوارد ربويل يعين فهو اإليرادربقق  أما باؼبؤسسة، اػباصة اؼبالية والقوائم احملاسبية السجالت يف معٌن عنصر تضمٌن
 :نبا أساسٌن على باإليراد االعرتاؼ وعموما يتوقف نقدية، إىل النقدية

 

                                                 
 .26، ص مرجع سابقإظباعيل رزقي،  1
 .54، ص 2007، منشورات األكاديبية العربية اؼبفتوحة يف الدمبارؾ، المحاسبةالماليةوليد ناجي اغبيايل،  2
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 اػبدمة تقدًن عند أو اؼبشرتي إىل اؼبؤسسة من األصل ملكية تنتقل عندما ربقق أنو اإليراد ويعترب  :االستحقاق أساس -
 .ال أـ النقدية قيمتها حصلت سواء
 أو البيع عملية تاريخ عن النظر بغض النقدية، استالـ عند األساس ىذا دبوجب اإليراد يتحقق :النقدي األساس -

 .بالتقسيط البيع حالة يف خاصة األساس ىذا ويستخدـ اػبدمة، تقدًن التسليم أو
 1.اػبدمة تأدية أو البيع نقطة عند باإليراد االعرتاؼ هبب أنو على الباحثوف وهبمع
 اإليرادات بالنفقات مبدأ مقابلة                                                            
مقابلة اإليرادات  يب إىل ضرورة اشتقاؽ مبدأ ؿباسيب ينسجم معو، أال وىو مبدأبفرض االستمرار احملاسأدى االعرتاؼ     

بالنفقات ال  ربملتها لتحقيق تلك اإليرادات، على ، الذي يتم دبوجبو ربديد ايرادات كل فرتة ؿباسبية لتحمل بالنفقات
أف هبري الفصل بٌن إيرادات ونفقات الفرتات احملاسبية اؼبختلفة دوف النظر إىل تاريخ الدفعة أو استالـ اإليراد، تطبيقا 

 2ألساس االستحقاؽ احملاسيب.
 مبدأ الثبات 
أف تسجل األحداث االقتصادية ويقرر عنها بطريقة موحدة من دورة إىل أخرى وبالتايل تطبيق  دببدأ الثبات يقصد    

حىت تصبح البيانات أكثر قابلية للمقارنة وأكثر فائدة  ةاؼبؤسسنفس اإلجراءات احملاسبية على األحداث اؼبماثلة يف 
تغيًن سياسة ؿباسبية معينة فيمكن إدخاؿ  ىذا اؼببدأ ليس إلزامي فإذا كانت ىناؾ ظروؼ تستدعي للمستخدمٌن.

حىت يستطيع  اؼبلحق يف وتربيرىا ذلك إىل اإلشارة من البد حيث ثر التعديل بوضوح.أربديد و  اتأو التغيًن  تالتعديال
 .وازباذ القراراتمستخدـ القوائم اؼبالية مراعاة ىذه التعديالت عند ربليل القوائم 

 الصادقة الصورة مبدأ 
 حيث اؼبؤسسة، وألداء اؼبالية للوضعية والصادقة اغبقيقية الصورة تظهر أف البد اؼبالية القوائم أف على اؼببدأ ىذا ينص    
 اؼبالية للعمليات الصادؽ بالتمثيل ،احملاسبة طريق عن بلوغو إىل اؼبؤسسة تسعى ىدؼ عن عبارة ىي الصادقة الصورة أف
 وفق إعدادىا يتم ال  اؼبالية اؼبعلومة تلك ىي الصادقة فالصورة ة،اؼبؤسس هبا تقـو ال  والتدفقات األحداث وـبتلف 

 3.اؼبالية اؼبعلومات سوؽ يف العاـ القبوؿ وتلقى معتمدة معايًن
 
 

                                                 
 .41، ص 1999األردف،  عماف، اؼبصرفية، الدراسات معهد ،المحاسبة مبادئدنبش وآخروف،  نعيم 1
 .60، ص  مرجع سابقوليد ناجي اغبيايل،  2

3  Klee Lois, Image fidèle et représentation comptable, édition Economica, Paris, France, 2000, p 
790. 
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 مبدأ عدم المقاصة                    
 أي كل من باؼبؤسسة،حيث يقـو ىذا اؼببدأ على عدـ إجراء مقاصة بٌن حسابات كل من اػبصـو واألصوؿ اػباصة    

 أي تعويض بصفة منفصلة، كل عنصر على حدى دوف عناصر اؼبيزانية وعناصر جدوؿ حسابات النتائج هبب أف تسجل
 1 أو مقاصة بٌن ىذه العناصر.      
 النسبية األهمية مبدأ 

 وترتبط األنبية الفرعية، لألمور أنبية أقل ودرجة الرئيسية، للقضايا واألنبية الرتكيز من أعلى درجة إعطاء بو ويقصد           
 منو يفهم هبب أف ال ولكن احملاسبية، واؼبعلومات البيانات من اؼبستفيدين قرارات على تأثًنه ومدى ونوعو، العنصر حبجم
 إعطاء من الواجب ألنو الشموؿ، حساب على بالدقة والتضحية الكبًنة، حساب العمليات على الصغًنة العمليات إنباؿ
 نتيجة تكوف لكي القياس والتقييم، ،التسجيل عمليات يف كبًنة ودقة أنبية ونوعها حجمها كاف مهما اؼبالية العمليات كافة

 2.اغبقيقة عن معربين اؼبايل واؼبركز للمؤسسة االقتصادي النشاط
  مبدأ عدم المساس بالميزانية االفتتاحية 

ىذا اؼببدأ، فإف اؼبيزانية اػبتامية للدورة السابقة هبب أف تكوف نفسها اؼبيزانية االفتتاحية للدورة اغبالية، أي  حسب           
 3 متطابقة معها.

 اإلفصاح مبدأ 
والتقارير  اغبسابات إعداد عند احملاسبية، واؼبعلومات البيانات عرض يف ـهبااإل وعدـ الوضوح باإلفصاح يقصد          
 .احملاسبية اؼبعلومات من اؼبستفيدة األطراؼ وتعدد األمواؿ مؤسسات ظهور بعد جدا مهما اؼببدأ ىذا أصبح  اؼبالية، والقوائم
 مبدأ الحيطة والحذر 

 وقوعها، واحملتمل الفعلية التكاليف بكافة اؼبالية السنة ربميلو  عند تسجيل أي حدث ؿباسيبأي هبب االحتياط           
إف تطبيق ىذا اؼببدأ هبب ، فعلي بشكل ربقيقها عند إال اؼبتوقعة باإليرادات االعرتاؼ وعدـ الفعلية باإليرادات فقط واألخذ

 4.أف ال يؤدي إىل تكوين احتياطات خفية أو مؤونات مبالغ فيها

 تعامل مع األحداث االقتصادية حسبحبيث ينبغي ال مبدأ تغليب الواقع االقتصادي على الشكل القانوني 
جوىرىا االقتصادي وليس حسب اؼبظهر القانوين، فمن خالؿ ىذا اؼببدأ يبكن تسجيل قرض اإلهبار ضمن عناصر 

  اؼبيزانية.
                                                 

1 Obert, R, comptabilité approfondie et révision ,3eme éd, paris,  2000, p 45. 
2 Jean-François DES ROBERT, François MECHIN, Hervé PUTEAUX, Normes IFRS et PME, 
Dunod, Paris, 2004, p 23. 

 .24-21، ص ص مرجع سبق ذكره خليل الدليمي وآخروف،  3
4 Jean-François Des ROBERT, François MECHIN, Hervé PUTEAUX, idem, p 24 
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    المرجع الدولي للمحاسبة المبحث الثاني:
إف وجود العديد من االختالفات والتباين بٌن دوؿ العامل بالنسبة للمعلومات اؼبالية نشأ أساسا من اختالؼ األنظمة 

عدـ قدرة مستخدمي البيانات اؼبالية سواء من و  فبا أدى إىل تباين القوائم اؼباليةاالقتصادية واؼبالية اؼبستخدمة عاؼبيا، 
 التكتالت خالؿ من جديدة السرتاتيجيات العامل الكربى يف الشركات إتباعو ، اترين أو غًنىم على ازباذ القرار مستثم

 حوؿ معلومات توفر ضرورة استدعى الذي األمر ،العامل يف ومنتشرة جدا ضخمة ظهور شركات إىل أدى فبا واالندماج
 جدا مالية خطًنة أزمات اؼباضي القرف يف العامل شهد العامل يف احملاسبية اؼبمارسات بٌن االختالؼ إىل إضافة ،ـبتلف فروعها

 لالستعماالت تستجيب موحدة ؿباسبية معايًن وضع ضرورة إىل أدىكل ىذا  ،الضخمة الشركات من بالعديد عصفت
 .واؼبايل والتجاري االقتصادي العامليف  اغباصلة اؼبستجدات وؼبتطلبات واؼبالية احملاسبية اعبديدة للمعلومة

 والتقارير الماليةلمحاسبة لالمعايير الدولية حول مفاهيم أساسية  المطلب األول:
على الصعيد  أنبيتهاو  مفهومها، والتقارير اؼباليةلمحاسبة لاؼبعايًن الدولية معايًن  أىم مراحل تطور طلبيوضح ىذا اؼب

 الدويل واحمللي.

 وتطورها  والتقارير الماليةلمحاسبة لالمعايير الدولية نشوء  -1
حيث عقدت اؼبؤسبرات الدولية  القرف اغبايل ةعلى اؼبستوى الدويل مع بداي ؿباسبية ؿباوالت وضع معايًن بدأت

 الدويل اؼبؤسبر احملاسيبحيث عقد لمحاسبة لاؼبعايًن الدولية للمحاسبة وال  سانبت إىل حد كبًن يف التأكيد على أنبية تطوير 
قبل األمريكية حدة األمريكية برعاية ارباد صبعيات احملاسبٌن القانونيٌن الواليات اؼبتبيف سانت لويس  1904األوؿ عاـ 

إمكانية توحيد القوانٌن احملاسبية بٌن  ذلك اؼبؤسبر حوؿ وقد دار البحث يف 1917األمريكيٌن عاـ  تأسيس ؾبمع احملاسبٌن
وكاف  ،2006عاـ طنبوؿ الذي عقد يف اسالدويل السابع عشر اؼبؤسبر احملاسيب  آخر تلك اؼبؤسبرات فا. كالعاملـبتلف دوؿ 

ربت شعار ربقيق النمو واالستقرار االقتصادي العاؼبي ومسانبة احملاسبة يف تطوير األمم واستقرار أسواؽ رأس اؼباؿ يف أكباء 
 1. لتقييم يف اؼبشروعات ودور احملاسبٌن يف عملية ،العامل

مستثمرين  ،تزايدة من مستخدمي القوائم اؼبالية من مسانبٌنوقد أسفرت ىذه اؼبؤسبرات ال  كانت نتيجة الضغوط اؼب
اؼبعايًن  استهدفت وضع تشكيل عدة منظمات دولية وصبعيات حكومية وأجهزة حكومية عن منظمات، نقابات، دائنٌن
 تأسست( ال  IASCعبنة معايًن احملاسبة الدولية )وكاف من أنبها ، وهتيئة اؼبناخ الالـز لتطبيق اؼبعايًن للمحاسبة الدولية
اعبمعيات واؼبعاىد اؼبهنية الرائدة يف اسرتاليا وكندا  دبوجب اتفاؽ أبـر بٌن ىيئات احملاسبة الوطنية، 1973يونيو  29بتاريخ 

                                                 
 الدولية، احملاسبية اؼبعايًن ظل يف اعبديد اؼبايل النظاـ احملاسيب حوؿ األوؿ الدويل اؼبلتقى ،الجزائر في الدولية المحاسبة معايير تطبيق متطلبات الزين، منصوري 1

  . 4-3، ص ص 2010جانفي،17 -18 اعبزائر ، البليدة، التسيًن، جامعة وعلـو والتجارية االقتصادية العلـو معهد ربديات، آفاؽ، ذبارب،
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وفرنسا وأؼبانيا والياباف واؼبكسيك وىولندا واؼبملكة اؼبتحدة وايرلندا والواليات اؼبتحدة األمريكية على تأسيس "اللجنة الدولية 
 .اسبةاحملؼبعايًن احملاسبة" لتقـو بوضع ونشر اؼبعايًن احملاسبية الدولية هبدؼ تطوير وتعزيز مهنة 

البدء معايًن ؿباسبية وطنية متماثلة حددت مضامٌن اؼبصطلحات ولقد تضافرت جهود تلك اؼبنظمات فأشبرت يف 
واؼبفاىيم احملاسبية وكذلك القوائم اؼبالية الدورية ذات الغرض العاـ ) اؼبيزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية 

، وتبعها بعد ذلك يف خطوة تالية وقائمة تغًنات حقوؽ اؼبسانبٌن ( وأشكاؿ عرضها واغبد األدىن من اإلفصاح احملاسيب  الالـز
لمحاسبية استنادًا إىل سياسة التحسٌن اؼبستمر، وفق إسرتاتيجية علمية تستند إىل إطار لالدولية وضع وإعادة صياغة اؼبعايًن 

يف تطوير نظري أتفق عليو من اؼبنظمات الوطنية الدولية لغرض ربقيق تقدـ معريف يف علم احملاسبة، وىو ما يبثل األساس 
 .محاسبيةلل معايًن دولية
 :لمحاسبة يف العقود الثالثة األخًنة للعديد من األسباب منهالالدولية  لقد بدأ االىتماـ باحملاسبة الدولية ومعايًنو 
 .عوؼبة االقتصاد ومبو وربرير التجارة الدولية واالستثمار الدويل اؼبباشر 
 .تطور األسواؽ اؼبالية العاؼبية 
 .اػبصخصة يف بعض دوؿ العامل 
 .تغًنات يف أنظمة النقد الدولية 
  تعاظم قوة الشركات متعددة اعبنسيات لتشمل أصقاع اؼبعمورة، سواء كاف ذلك عن طريق إنشاء فروع ؽبا يف األقاليم

  والدوؿ، أو السيطرة على شركات تابعة.
  اإللكرتوين واإلنرتنت إىل تعزيز العوؼبة وتدفق اؼبعلومات ثورة اؼبعلومات وما آلت إليو من انتشار اغبواسب والربيد

اؼبطلوبة الزباذ القرارات السياسية واالقتصادية واإلدارية يف الوقت اؼبناسب، ىذه اؼبعلومات ال  سبثل إىل حد كبًن 
ولة. وال أو على مستوى القطاع أو الد معنوية( ـبرجات النظاـ احملاسيب على مستوى اؼبنشأة )فردية أو شخصية

 1.يبكن ؽبذه اؼبعلومات أف تكوف ذات فائدة كافية ما مل تكن قابلة للمقارنة
 والتقارير الماليةلمحاسبة لالمعايير الدولية تعريف  - 2

 والتقارير اؼبالية من بينها:لمحاسبة للمعايًن الدولية لىناؾ عدة تعاريف  
 أو اإلجباري الطابع أخذت سواء باحملاسبة اؼبتعلقة واإلجراءات القواعد ـبتلفالدولية ىي  احملاسبة معايًن :11التعريف

 توصيات أو تنظيمية أو تشريعية كانت نصوص سواء احملاسبة لعمل مرجعيا دليال يكوف أف شأنو من ما كل أي االختياري،
 2.خاص أو عمومي طابعها كاف مهما باحملاسبة مباشرة صلة وذات مؤىلة ىيئات عن صادرة
  .باحملاسبة تعلقةم على أهنا قواعد، إجراءات ونصوص صادرة من ىيئات مؤىلةلمحاسبة لالدولية معايًن عرفت          

                                                 
 .4، صمرجع سابقالزين،  منصوري 1

2 Hoarau C, La France, Comptabilité internationale, édition Vuibert, Paris, 1997, p 131. 
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عماؽبا أللمنشأة ونتائج  تؤثر على اؼبركز اؼبايل اؼبرشد لقياس العمليات واألحداث ال  يمعايًن احملاسبة الدولية ى :12التعريف
واالفصاح عن اؼبعلومات للمستفيدين، ويتعلق كل معيار من اؼبعايًن احملاسبية عادة بعنصر ؿبدد من عناصر القوائم اؼبالية أو 

عماؽبا، مثل معيار اؼبمتلكات أللمنشأة ونتائج  تؤثر على اؼبركز اؼبايل حداث ال نواع العمليات أو األأبنوع معٌن من 
  1معيار اؼبخزوف أو غًنىا. والتجهيزات واؼبعدات أو

 تؤثر على اؼبركز اؼبايل اؼبرشد لقياس العمليات واألحداث ال  يمحاسبة ىللالدولية عايًن اؼب أفتبٌن  من ىذا التعريفو         
 .عماؽباأونتائج  ؤسسةللم
 2:ف اؼبعيار احملاسيب غالبا ما يتضمن الفقرات الرئيسية التاليةإ

 مقدمة اؼبعيار. 
  باؼبصطلحات احملاسبية اؼبستخدمة يف اؼبعيارالتعريف. 
 شرح اؼبعيار. 
 موضوع اؼبعيار. 
 اإلفصاح.  
 

 والتقارير الماليةلمحاسبة لالمعايير الدولية  أهمية -3
 فيما اتفاؽ شبو فهناؾ احملاسبة، مفكري قبل من كبًن باىتماـ والتقارير اؼباليةلمحاسبة لاؼبعايًن الدولية  موضوع حظي     
 الدولية  اؼبعايًن أنبية على تؤكد ال  اؼبربرات من الكثًن الباحثوف قدـ الصدد ىذا ويف وجودىا، وضرورة أنبيتها على بينهم
 3 :التالية النقاط يف حصرىا يبكن وال  حاسبةللم

 لفئات اؼبختلفةاؼبصاحل  بٌن التوازف ربقيق يضمن والتوصيل، القياس ربكم احملاسبية اؼبعايًن من موضوعي إطار وجود 
 .اؼبستخدمٌن من متعددة

 إىل اللجوء إىل احملاسبية اؼبمارسة غياب يؤدي إذ احملاسبية، اؼبمارسة وتنظيم ضبط عملية يف احملاسبية اؼبعايًن تساىم 
 .اؼبستخدمة السياسات احملاسبية اختيار يف عدـ اؼبوضوعية من ذلك يصاحب قد وما الشخصي االجتهاد

 معاعبة فأبش للمحاسبة اغبالية النظريات قصور ظل يف وضرورية كبًنة أنبية لو احملاسبية اؼبعايًن على االعتماد إف 
 .االقتصادية اؼبؤسسة مستوى على احملاسبية البدائل تعدد
 :إىل حتما يؤدي سوؼ احملاسبية اؼبعايًن غياب فإف وبالتايل            

                                                 
 .1، ص 2007منشورات األكاديبية العربية اؼبفتوحة يف الدمبارؾ، ، معايير المحاسبة الدوليةؾبدى أضبد اعبعربي،  1
مذكرة زبرج ضمن متطلبات نيل شهادة  ، أثر المعايير المحاسبية الدولية على الهياكل المؤسساتية للمحاسبة وعلى تسيير المؤسسةروابح ليلى، قحاـ أسامة،  2

 .25، ص 2008-2007اؼباجيستًن،
 .46، ص مرجع سبق ذكرهصباوبي نواؿ،  3
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 .سليمة غًن تكوف قد ؿباسبية طرؽ استخداـ  -
 .احملاسبية واألحداث العمليات وتعاجل ربدد ال  األسس اختالؼ  -
 .اؼبعنيٌن اؼبستفيدين قبل من اؼبناسبة القرارات ازباذ صعوبة  -

 والتقارير الماليةلمحاسبة لالمعايير الدولية  وتفسير المطلب الثاني: الهيئات القائمة على إصدار
أسفرت اؼبؤسبرات سابقة الذكر وال  كانت نتيجة الضغوط اؼبتزايدة من مستخدمي القوائم اؼبالية عن تشكيل عدة  لقد

 .ـز لتطبيق ىذه اؼبعايًنمنظمات استهدفت وضع اؼبعايًن الدولية وهتيئة اؼبناخ الال

 (IASC) لجنة معايير المحاسبة الدولية -1
(، منظمة مستقلة هتدؼ إىل إعداد معايًن يبكن استخدامها من قبل IASCعبنة اؼبعايًن احملاسبية الدولية ) تعترب    

 1973جواف  29الشركات واؼبؤسسات من أجل إعداد القوائم اؼبالية يف صبيع أكباء العامل. وقد مت تأسيس ىذه اللجنة يف 
اسرتاليا، كندا، فرنسا، أؼبانيا، الياباف، ىولندا، اؼبملكة اؼبتحدة، ايرلندا،  إثر اتفاؽ بٌن اؼبنظمات احملاسبية القائمة يف كل من

 2وذلك قصد ربقيق صبلة من األىداؼ اآلتية: 1والواليات اؼبتحدة األمريكية.
يف إعداد ونشر ألجل الصاحل العاـ معايًن ؿباسبية ذات نوعية عالية وقابلة للفهم والتطبيق يف العامل كلو، وتلـز بتوفًن  -

القوائم اؼبالية معلومات ذات نوعية وشفافة وقابلة للمقارنة، من أجل مساعدة اؼبتعاملٌن يف األسواؽ اؼبالية يف العامل 
 .واؼبستعملٌن اآلخرين يف ازباذ قراراهتم االقتصادية

 اغبث على االستعماؿ والتطبيق الدقيقٌن والصارمٌن ؽبذه اؼبعايًن.  -
التطورات التارىبية للجنة معايًن احملاسبة الدولية منذ نشأهتا إىل غاية إعادة ىيكلتها سنة  وفيما يلي سوؼ نتطرؽ إىل 

 3، وسنقسم ىذه الفرتة إىل مرحلتٌن:2001
  سبيزت ىذه الفرتة بتغيًنات ىيكلية واسعة وانضماـ العديد من البلداف،  (1992إلى  1973المرحلة األولى )من

 يًن احملاسبية:مع إعداد ؾبموعة كبًنة من اؼبعا
أعضاء مشاركٌن إىل عضوية اللجنة يتعلق األمر بػ: بلجيكا، اؽبند، إسرائيل، نيوزلندا،  6انضم  1974سنة  -

 .اػباص باإلفصاح عن السياسات احملاسبية 1باكستاف، زيببابوي، ومت إصدار اؼبعيار احملاسيب الدويل رقم 

                                                 
 36، ص 2000، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عماف المحاسبة الدوليةحسٌن القاضي، مأموف ضبداف،  1

2 Robert Obert, Pratique des normes IAS/IFRS, Dunod, 2002, page 8. 

، اؼبلتقى األوؿ حوؿ "اؼبؤسسة على أثر المعايير المحاسبية الدولية على الهياكل المؤسساتية للمحاسبة وعلى تسيير المؤسساتبوراس أضبد، كرماين ىدى،  3
 .12-10، ص 2007نوفمرب  22-21ضوء التحوالت احملاسبية الدولية"، عنابة، 
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ر الكربى، مشروع إصدار معيار ؿباسيب دويل خاص بالقوائم مّوؿ ؿبافظو البنوؾ اؼبركزية للدوؿ العش 1976سنة  -
 .اؼبالية للبنوؾ، وىو ما يعد نقطة إهبابية يف مسار تعميم تطبيق اؼبعايًن احملاسبية

( وىي ىيئة تضم ىيئات احملاسبة واؼبراجعة للدوؿ IFACتأسس االرباد الدويل للمحاسبٌن ) 1977سنة  -
ة للدوؿ اؼبختلفة، وأسندت لو مهمة إصدار قواعد السلوؾ اؼبهين، وإصدار معايًن األعضاء يف اللجنة واؽبيئات اؼبهني

 اؼبراجعة الدولية ورقابة اعبودة، ومناقشة أي تعديل يف اللوائح التنظيمية للجنة اؼبعايًن الدولية.
سبل ضباية بدأت االىتمامات الدولية لتوحيد وتوفيق اؼبعايًن احملاسبية، والبحث عن  1984انطالقا من سنة  -

اؼبستثمر خصوصا إثر تطور أسواؽ رؤوس األمواؿ وظهور منتوجات مالية جديدة، وعلى إثر ذلك عقدت عدة 
مؤسبرات دولية نظمتها كل من منظمة التنمية والتعاوف الدويل، اعبمعية الدولية لألوراؽ اؼبالية، وكذا ىيئة تداوؿ 

 (. SECاألوراؽ اؼبالية األمريكية )
وىو  موعة االستشارية للجنة الدولية( إىل اجملIOSCOت اؼبنظمة الدولية للبورصات العاؼبية )انضم 1987سنة  -

لية عن االرباد الدويل ما أعطى حافزا لتطور أعماؿ ىذه األخًنة وكسب صدى عاؼبي ونوع من االستقال
 للمحاسبٌن.

 .( كمالحظFASBاألمريكي ) بدخوؿ ؾبلس معايًن احملاسبة اؼباليةتواصل الدعم الدويل للجنة  1988سنة  -
الدوؿ األوروبية اؼبشاركة الفعلية يف أنشطة اللجنة الدولية،  حثت صبعية اػبرباء االستشاريٌن األوروبية 1989سنة  -

 احملاسيب اؼبؤسسات العمومية.وىو نفس ما نصح بو االرباد الدويل 
 لدعم اللجنة الدولية. ( عرًضاFASBقدـ ؾبلس معايًن احملاسبة اؼبالية األمريكي ) 1991سنة  -
ما نالحظو يف اؼبرحلة األوىل من نشاط اللجنة الدولية ؼبعايًن احملاسبة، أهنا حاولت كسب دعم دويل واسع على         

حساب توحيد اؼبعامالت احملاسبية وبعد أف لقيت إقباال ال بأس بو انتقلت إىل البحث عن قابلية للمقارنة دعمت بدخوؿ 
اسبة األمريكي، اؼبنظمة العاؼبية للبورصات إىل عباهنا، وىو اعرتاؼ دبدى أنبية ونوعية عمل اللجنة، فبا ىيئات كمجلس احمل

 ظبح ؽبا باالنتقاؿ إىل مرحلة ثانية ىي مرحلة تطوير اؼبعايًن اؼبصدرة والتطبيق الوحيد لنشر اؼبعلومة اؼبالية.
 ( 2111 - 1993المرحلة الثانية) 
 .ى إقرار اؼبعايًن ال  تصدرىا دولًياعملت اللجنة عل         
اػباص بقائمة  (IAS 7) 7( اؼبعيار احملاسيب الدويل رقم IOSCOأقرت اؼبنظمة الدولية للبورصات العاؼبية ) -

التدفقات النقدية، ومت االتفاؽ على إعداد ؾبموعة معايًن عصب احملاسبة وحدد تاريخ االنتهاء من اؼبشروع سنة  
1998. 

وافق البنك الدويل على سبويل مشروع إلصدار  الدولية كمامعيار من معايًن اللجنة  14أقرت اؼبنظمة  1994سنة  -
، وبدأ العمل على البحث اصل لتوحيد اؼبعامالت احملاسبيةمعيار خاص باحملاسبة الزراعية، ومل يزؿ االقتناع الدويل يتو 
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اؼبنتجات اؼبشتقة يف البورصات األوروبية بطلب من منظمة االرباد عن معيار دويل للمشتقات اؼبالية يتفق مع طبيعة 
     األورويب.

أصدرت كل من بلجيكا، فرنسا، أؼبانيا قوانٌن تسمح للشركات الكربى استخداـ اؼبعايًن الدولية،  1998سنة  -
  دولة. 100وعرفت نفس السنة دخوؿ أعضاء جدد للجنة الدولية ليصبح عدد أعضائها حوايل 

فقد عرفت مصادقة الربؼباف األورويب على قانوف يلـز اؼبؤسسات اؼبدرجة يف البورصات األوروبية تطبيق  2000سنة  -
للمؤسسات ال  تطرح سندات فقط،  2007، وُمِددَّ األجل إىل 2005معايًن احملاسبة الدولية يف أجل أقصاه 

معيار،  30ت منظمة البورصات العاؼبية قبوؽبا لػ وأعلنت "عبنة بازؿ" دعمها للمعايًن الدولية، ويف نفس السنة أبد
أقرت األمم اؼبتحدة بعد اجتماع حملاسيب ـبتلف الدوؿ يف  2000ويف جويلية  وىو ما يعد دعًما قويًا للعمل الدويل.

نمية سويسرا، أف تطبيق اؼبعايًن احملاسبية الدولية ىو يف صاحل كل من البلداف الناشئة ودوؿ العامل الثالث لدعم الت
 االقتصادية.

كبديل للجنة، ومنذ ذلك الوقت   (IASB)، مت اعتماد ؾبلس معايًن احملاسبة الدولية 2001أفريل  01ويف  -
بدؿ من اؼبعايًن احملاسبية  (IFRS)أصبحت اؼبعايًن اؼبصدرة من طرؼ اجمللس تسمى اؼبعايًن الدولية للتقرير اؼبايل 

 (.IAS) الدولية

بإصباع دويل أكرب وبإصدار معايًن سبس جوانب حساسة نتجت جراء التطورات العاؼبية كاؼبشتقات لقد سبيزت ىذه اؼبرحلة   
 اؼبالية، وعرفت ىذه اؼبرحلة أيضا إعادة ىيكلة اللجنة لتتحوؿ إىل ؾبلس معايًن احملاسبة الدويل اؼبسؤوؿ األوؿ عن صناعة

أي اؼبعايًن الدولية للتقرير اؼبايل،  IFRS. حيث مت إصدار أوؿ معيار من النوع والتقارير اؼباليةلمحاسبة لاؼبعايًن الدولية 
 ليمثل اإلطار النظري اعبديد للعمل احملاسيب الدويل. 2003جواف  19وذلك يف 

 (IASB) مجلس معايير المحاسبة الدولية -2 
الحقا جهودا جديدة موجهة لدراسة قضايا ، وبدأت 1998أكملت عبنة معايًن احملاسبة الدولية برنامج عملها سنة       

وضع اؼبعايًن ال  سبق بياهنا، وؽبذا الغرض شكل ؾبلس اللجنة جهة لوضع إسرتاتيجية العمل لدراسة ما هبب أف تكوف عليو 
رقة و  1998إسرتاتيجية عبنة معايًن احملاسبة الدولية وىيكلتها ؼبواجهة التحديات اعبديدة، وقد أصدرت ىذه اجملموعة سنة 

، حددت مقرتحاهتا لتغيًن ىيكلية اللجنة، وقد 1 نقاش بعنواف "تشكيل عبنة معايًن احملاسبة الدولية ؼبواجهة ربديات اؼبستقبل"
ومت إصدار التقرير النهائي، حيث وافق ؾبلس اللجنة يف مارس  1999مت تسلم التعليقات حوؿ اؼبوضوع خالؿ مطلع سنة 

مت استبداؿ عبنة معايًن احملاسبة الدولية  2001أفريل  01عادة ىيكليتها. ويف باإلصباع على دستور جديد إل 2000

                                                 
 .14-13، ص ص مرجع سابقبوراس أضبد، كرماين ىدى،  1
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(IASC( دبجلس معايًن احملاسبة الدولية )IASB وحولت اؼبسؤولية عن وضع اؼبعايًن الدولية إىل ؾبلس معايًن احملاسبة )
 الدولية، وقد كانت ىيكلية تأسيس عبنة معايًن احملاسبة الدولية كاآليت:

 مؤسسة (لجنة معايير المحاسبة الدوليةIASCF)  
(، يتم اختيارىم من قبل عبنة les Trusteesتتكوف مؤسسة عبنة معايًن احملاسبة الدولية من تسعة عشر أمينا )         

وذلك حسب  ةالتعيٌن. ويشرتط يف تركيبة األعضاء أف تكوف فبثلة لألسواؽ اؼبالية العاؼبية، والتنوع يف األصوؿ اعبغرافية واؼبهني
 :يع اآليتالتوز 

  .أعضاء من أمريكا الشمالية 06 -
 .أعضاء من أوروبا 06 -
 .أعضاء من أسيا 04 -
 أعضاء من كل اؼبناطق اعبغرافية بشرط احرتاـ التوازف اعبغرايف الكلي.  03 -

 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتشمل مهمتهم اآليت: 03يتم تعيٌن األمناء ؼبدة           
 .وعبنة التفسًنات القائمة واجمللس االستشاري للمعايًن ،أعضاء اجمللس تعيٌن -
 .اؼبراجعة السنوية إلسرتاتيجية ؾبلس معايًن احملاسبة الدولية، ومدى فعاليتو -
 .القبوؿ السنوي ؼبيزانية ؾبلس معايًن احملاسبة الدولية وربديد أساس التمويل -
 على معايًن احملاسبة والدعاية جمللس معايًن احملاسبة الدولية والعمل الذيمراجعة القضايا اإلسرتاتيجية العامة اؼبؤثرة  -

 اؼبرتبطة يف األمور الفنية تطبيق معايًن احملاسبة الدولية وضماف إبعاد أمناء اجمللس من التدخل يقـو بو وتعزيز أىداؼ
 .دبعايًن احملاسبة    
 1.التفسًنات القائمة واجمللس االستشاري للمعايًنوضع وتعديل اإلجراءات التشغيلية للمجلس، عبنة  -
 مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)   

يتكوف ؾبلس معايًن احملاسبة الدولية من أربعة عشر عضوا )اثنا عشر منهم بتفرغ تاـ( يتم تعيينهم من قبل ؾبلس 
 تسيطر د األمناء بأف اجمللس الاألمناء واؼبؤىل األساسي لعضوية اجمللس ىو اػبربة الفنية، وهبب أف يتأك

 عليو أي مصاحل إقليمية أو تنظيمية ؿبددة. 
وتكمن مهاـ  لس العاملٌن بوقت كامل)اؼبتفرغٌن(لمجلس من قبل األمناء، من بٌن أعضاء المجيتم تعيٌن رئيس ا        

  2اجمللس يف اآليت:

                                                 
 .119، ص 2006، دار اؼبريخ للنشر، الرياض، اؼبملكة العربية السعودية، نظرية المحاسبةريتشارد شرويدر وآخروف،  1
 .131، ص 2000، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عماف المحاسبة الدوليةمدين بلغيث،  2
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تساعد القوائم اؼبالية )ذات النفع العاـ(، وقوائم أخرى إصدار وتطوير معايًن ؿباسبية عاؼبية موحدة ذات نوعية راقية   -
على إنتاج معلومات شفافة قابلة للمقارنة تستخدـ ليس فقط من لدف العاملٌن يف ـبتلف األسواؽ اؼبالية، وإمبا  

 .كذلك من طرؼ كل من يستخدـ اؼبعلومات يف أغراض ازباذ القرارات أو إصدار أحكاـ )رقابة وتقييم(
 .والتقارير اؼباليةلمحاسبة لاؼبعايًن الدولية  ضماف حسن استخداـالعمل على   -
القياـ باتصاالت مكثفة مع اؽبيئات احملاسبية الوطنية )كل دولة على حده( اؼبكلفة بإعداد اؼبعايًن احملاسبية من أجل  -

 .تقليص فجوة اػبالؼ احملاسيب دوليا
  

 (SAC) المجلس االستشاري لمعايير المحاسبة الدولية -3
، يتم تعيينهم من قبل األمناء ؼبدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد، يتمتعوف خبلفيات 1 عضوا 49لس من لمجيتكوف ىذا ا      

، وهبتمع عادة ثالث مرات يف  2 (IASB( رئيس ؾبلس اؼبعايًن احملاسبية الدولية )SACوظيفية وجغرافية ـبتلفة. يرأس )
اؼبتعلقة بالقرارات واألعماؿ ذات األولوية، ويطلعو على  ( IASBالسنة يف اجتماعات مفتوحة للجمهور، ويوجو أعماؿ)

انعكاسات اؼبعايًن اؼبقرتحة على كل من معدي ومستخدمي القوائم اؼبالية، كما يعطي استشاراتو للمجلس واألمناء بشأف 
 األمور األخرى.

  (IFRIC)ة الدولي ةرير المالياتفسير التقاللجنة  -4
( لتحل ؿبل اللجنة السابقة IFRIC) ةالدولي ةرير اؼبالياتفسًن التقال شكل ؾبلس معايًن احملاسبة الدولية عبنة      

(SIC).  وتتكوف ىذه اللجنة من اثنا عشر عضوا يتم تعيينهم من قبل األمناء ؼبدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد، وهتتم
بتفسًن بعض النقاط اػباصة على ضوء اؼبعايًن احملاسبية الدولية اؼبوجودة وإعداد ونشر مشاريع تفاسًن أودعت لإلثراء بٌن 

 3ينسق مع ىيئات التوحيد الوطنية لضماف اغبلوؿ ذات اعبودة العالية. اعبمهور اؼبهتمٌن إلسباـ عملية التفسًن، كما
 
 
 

                                                 
1 Odile Dandon, Laurent Didelot, Maîtriser Les IFRS, Groupe Revue Fiduciaire, 2éme Édition, Paris 
2006, P 16. 
2 Pascal Barneto,  Normes IFRS Application aux états financiers, 2éme édition, Dunod, Paris, 2006, 
P 26. 
 SIC)Standing Interpretations Committee( l'ancien Comité permanent d'interprétation. 

 .124، ص مرجع سابقريتشارد شرويدر وآخروف،  3
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 والتقارير الماليةلمحاسبة لالمعايير الدولية إجراءات وضع المطلب الثالث: 
افة ودقيقة حوؿ الوضعية ىي معايًن تؤكد على ضرورة تقدًن معلومات شفوالتقارير اؼبالية لمحاسبة لاؼبعايًن الدولية        
عبنة معايًن احملاسبة تقـو بإعدادىا ، ىذه اؼبعايًن ؿبيطهامن  اؼبخاطر ال  قد تتعرض ؽبا ضبايتها من للمؤسسة وكذا اغبقيقية

 تاريخ إعادة ىيكلة اللجنة. 2001ابتدءا من  IFRS لتصبح تسميتها بػ  IASالدولية أطلق عليها اسم 
 المالية والتقاريرلمحاسبة لالمعايير الدولية إجراءات وضع  -1

 1:اإلجراءات اآلتيةوالتقارير اؼبالية لمحاسبة لاؼبعايًن الدولية ووضع ويتبع عملية إعداد  
 لس ويضم فبثلي لمجربديد طبيعة اؼبشكل الذي يتطلب إعداد معيار، مث يتم تشكيل فوج عمل يرتأسو عضو من ا

 .ىيئات توحيد لثالثة دوؿ على األقل
  بعد أف يستعرض ـبتلف اؼبسائل اؼبرتبطة باؼبشكل اؼبطروح، يقـو فوج العمل باستعراض أىم اغبلوؿ ال  تعتمدىا

ىيئات التوحيد الوطنية، مث يقـو بإسقاطها على اإلطار اؼبفاىيمي إلعداد وعرض القوائم اؼبالية، ومن مث يعرض على 
  .لس أىم النقاط ال  سوؼ يتناوؽبالمجا
 لس، يقـو بإعداد ونشر مشروع أويل )إعالف معياري( للمعيارلمجوج العمل رًدا على اقرتاحاتو من ابعد تلقي ف 

  لس يتم توزيع اؼبشروع بشكل واسعلمجاؼبقرتح، يتضمن ـبتلف اغبلوؿ اؼبقرتحة والتربيرات اؼبرفقة ؽبا، بعد موافقة ا
 .إلثرائو مث اغبصوؿ على الردود خالؿ فرتة ستة أشهر عادة

 لس لمجبعد تلقي الردود، يقـو فوج العمل بتحرير الوثيقة النهائية ال  تتضمن إعالف اؼببادئ، ويعرضها على ا
 .للمصادقة

 يتم نشرىا إلثرائها وتلقي  لس يقـو فوج العمل بإعداد مشروع معيار يف شكل مذكرة إيضاحلمجبعد مصادقة ا
 .( األعضاء2/3لس بأغلبية ثلثي )لمجعليها ابعد أف يكوف قد صادؽ ( شهر)خالؿ فرتة  الردود عليها

  بعد تلقي ودراسة الردود وما تتضمنو من اقرتاحات، يقـو فوج العمل بإعداد مشروع هنائي للمعيار وبعد عرضو على
 لس على األقل.لمج( أعضاء ا3/4لس يعتمد ىذا اؼبعيار إذا حظي دبوافقة ثالثة أرباع)لمجا

اجمللس أف اغباجة للموضوع ؿبل الدراسة يربر القياـ بتشاور إضايف أو يبكن أف ىبدـ بشكل  وخالؿ ىذه اؼبرحلة قد يقرر     
أفضل عرب إصدار ورقة مناقشة للتعليق عليها وقد يكوف من الضروري إصدار أكثر من مسودة عرض واحدة قبل وضع ـبطط 

هية لتدرس فيها إذا كاف من الواجب تعديل معايًن ومن حٌن آلخر قد يقرر اجمللس إحداث عبنة توجي اؼبعيار احملاسيب الدويل.
ويف بعض اغباالت ال  تقدـ فيها اؼبعايًن احملاسبية الدولية  ،احملاسبة الدولية اغبالية كي تؤخذ التطورات اؼبستجدة باالعتبار

 على األساسية واألخرى ؼبعاعبةاتصميم إحدى اؼبعاعبات على أهنا  معاعبتٌن ؿباسبتٌن للعمليات واألحداث اؼبتشاهبة، فيتم
 .أهنا معاعبة بديلة مسموح هبا

                                                 
 .134، ص ذكره مرجع سبقمدين بلغيث،  1
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 والتقارير الماليةلمحاسبة لالمعايير الدولية عرض قائمة  -2
قائمة اؼبعايًن الدولية إلعداد التقارير و  (IAS) لمحاسبةلعايًن الدولية خاصة باؼبقائمة سيتم عرض قائمتٌن،  
 .(IFRS)  اؼبالية
يف إطار سياسة التحسٌن اؼبستمر قامت اللجنة بإعادة صياغة وحذؼ  (:IAS) لمحاسبةل الدولية معاييرالقائمة  2-1

 اآليت:يف اعبدوؿ واؼببينة بعض اؼبعايًن، 
 (IAS) لمحاسبةلالدولية قائمة معايير  (:I-2رقم ) جدولال

 إسم المعيار المعيار
IAS  1 عرض القوائم اؼبالية 
IAS 2 اؼبخزوف 
IAS 7  النقديةقائمة التدفقات 
IAS 8 السياسات احملاسبية والتغًنات يف التقديرات احملاسبية واألخطاء 
IAS 10 األحداث الالحقة لتاريخ اؼبيزانية العمومية 
IAS 11 عقود اإلنشاء 
IAS 12 ضرائب الدخل 
IAS 16 اؼبمتلكات واؼبصانع واؼبعدات 
IAS 17 عقود اإلهبار 
IAS 18 اإليراد 
IAS 19 اؼبوظفٌن ) التقاعد( منافع 
IAS 20 ؿباسبة اؼبنح اغبكومية واإلفصاح عن اؼبساعدات اغبكومية 
IAS 21 آثار التغًنات يف أسعار صرؼ العمالت األجنبية 
IAS 23 تكاليف االقرتاض 
IAS 24 االفصاح عن األطراؼ ذات العالقة 
IAS 26 احملاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد 
IAS 27 القوائم اؼبالية اؼبوحدة 
IAS 28 احملاسبة عن االستثمارات يف اؼبنشآت الزميلة 
IAS  29 التقرير اؼبايل يف االقتصاديات ذات التضخم اؼبرتفع 
IAS 30 اغبصص يف اؼبشاريع اؼبشرتكة 
IAS 32 األدوات اؼبالية : اإلفصاح والعرض 
IAS 33 حصة السهم من األرباح 
IAS 34  اؼبالية اؼبرحليةالتقارير 
IAS 36 البفاض قيمة اؼبوجودات 
IAS 37 االلتزامات واؼبوجودات الطارئة ،اؼبخصصات 
IAS 38 اؼبوجودات غًن اؼبلموسة 
IAS  39 األدوات اؼبالية : االعرتاؼ والقياس 
IAS 40 االستثمارات العقارية 
IAS 41 الزراعة 

الساعة  2014نوفمرب  26تاريخ االطالع  www.iasplus.com من إعداد الطالبة باإلعتماد علىالمصدر: 
21:15 
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 :اآليتاعبدوؿ  اؼبوضحة يفو معيار 15وتشمل على  ( IFRS)  قائمة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2-2
 (IFRS)  التقارير الماليةقائمة المعايير الدولية إلعداد  (:I-3رقم )الجدول 

 إسم  المعيار المعيار
1 IFRS تبين اؼبعايًن الدولية إلعداد التقارير اؼبالية للمرة األوىل 

IFRS 2 الدفع على أساس األسهم 
IFRS 3 اندماج األعماؿ 
IFRS 4 عقود التأمٌن 
IFRS 5 اؼبتوقفة األصوؿ غًن اؼبتداولة احملتفظ هبا برسم البيع والعمليات 
IFRS 6 استكشاؼ وتقييم اؼبوارد الطبيعية 
IFRS 7 األدوات اؼبالية، اإلفصاح 
IFRS 8 القطاعات التشغيلية 
IFRS 9 األدوات اؼبالية 

IFRS 10 القوائم اؼبالية اؼبوحدة 
IFRS 11 ترتيبات مشرتكة 
IFRS 12 الكشف عن اغبصص يف الكيانات األخرى 
IFRS 13 العادلة القيمة 
IFRS 14  حسابات تأجيل التنظيمية 
IFRS 15 اإليرادات من العقود مع العمالء 

الساعة   2014نوفمرب    26تاريخ االطالع  www.iasplus.com  من إعداد الطالبة باإلعتماد على المصدر:  
21:15. 

 
زبتلف سباما عن ( IFRS)  اؼبعايًن الدولية إلعداد التقارير اؼبالية أف يبكن مالحظتو من خالؿ ىذا اعبدوؿ ما        

، وىذا راجع إىل حداثتها وتناوؽبا للمسائل ال  سبثل مصدر اعبدؿ بٌن اؼبهنيٌن والباحثٌن يف ؾباؿ لمحاسبةلعايًن الدولية اؼب
 .ًنةخاحملاسبة خالؿ اآلونة األ
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 المرجع المحلي للمحاسبة المبحث الثالث:
يف ظل انفتاح االقتصاد اعبزائري على العوؼبة أصبحت ىناؾ فرصة إلصالح اإلطار احملاسيب اؼبتمثل يف اؼبخطط 

والذي أصبح يعاين من نقائص عديدة سبس كل جوانبو ابتداء من اؼببادئ العامة  1975سنة  ذالوطين احملاسيب اؼبعموؿ بو من
مرورا بقواعد التقييم وتصنيف اغبسابات .لذا أصبح من الضروري تغيًن اؼبخطط  ،يقـو عليها إىل القوائم اؼبالية اؼبقدمةال  

وىذا من خالؿ  ،الوطين احملاسيب عبعلو متالئما مع احتياجات مستعملي اؼبعلومة احملاسبية على اؼبستوى الوطين والدويل
  .محاسبة والتقارير اؼباليةالدولية للعايًن اؼباؼبتوافق مع  مشروع النظاـ احملاسيب اؼبايل اعبديد

 للنظام المحاسبي المالي مفاهيمياإلطار الالمطلب األول: 
أسباب االنتقاؿ من اؼبخطط و  11-07يف ىذا اؼبطلب سيتم عرض تعريف النظاـ احملاسيب اؼبايل حسب القانوف  

 وؾباالتو. األىداؼ اؼبرجوة من تطبيق النظاـ احملاسيب اؼبايل، مع اإلشارة إىل احملاسيب الوطين إىل النظاـ احملاسيب اؼبايل

 تعريف النظام المحاسبي المالي -1
وظبي صلب ىذا النص  03ادة رقماؼبالنظاـ احملاسيب اؼبايل يف  2007نوفمرب  25اؼبؤرخ بػ  11-07عرؼ القانوف    

 باحملاسبة اؼبالية.
وعرض   لتنظيم اؼبعلومات اؼبالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة و تصنيفها وتقييمها وتسجيلها،" احملاسبة اؼبالية نظاـ 

 1".ووضعية خزينتو يف هناية السنة اؼبالية وقباعتو كشوفات تعكس صورة صادقة عن الوضعية اؼبالية وفبتلكات الكياف،
ومدونة اغبسابات  احملاسيب مستمد من النظاـ االقبلوساكسوين، نشًن إىل أف ىذا اإلطار التصوري للنظاـ احملاسيب اؼبايل     

 ويتميز النظاـ احملاسيب بعدة خصائص تستخلصها من التعريف: مستمدة من اؼبخطط احملاسيب العاـ الفرنسي،
وإعداد معلومات تعكس صورة صادقة عن الوضعية اؼبالية  يرتكز على اؼببادئ أكثر مالئمة من االقتصاد الدويل، -

 مؤسسة.لل
اإلعالف بصفة أكثر وضوحا وشفافية عن اؼببادئ ال  ربدد التسجيل احملاسيب للمعامالت وتقييمها وإعداد القوائم  -

 اؼبالية فبا يسمح بالتقليل من التالعبات وتسهيل مراجعة اغبسابات.
  يسمح بتوفًن معلومات مالية منسجمة ومقروءة من جراء اؼبقاربات وازباذ القرارات. -
 2 :أسباب االنتقاؿ من اؼبخطط احملاسيب الوطين إىل النظاـ احملاسيب اؼبايلمن 

                                                 
 .03، ص 03اؼبادة يتضمن النظاـ احملاسيب اؼبايل،  11-07قانوف ، 2007نوفمرب  25، بتاريخ 74اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبية، العدد  1
، 10، ؾبلة الباحث، العددأثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على تكلفة وجودة المعلومات المحاسبية في ظل تكنلوجيا المعلوماتقورين حاج قويدر،  2

 .272، ص2012
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  ؿباولة تكييف تقنية احملاسبة وجعلها أكثر مالئمة لرتصبة األحداث االقتصادية على مستوى اؼبؤسسة يف شكل
 . دورية عددي وبصفة

 ظل االنفتاح على األسواؽ اػبارجية وربرير األسعار وإنشاء بورصة  إهباد إطار ؿباسيب يستجيب للمعايًن الدولية يف
  اعبزائر.

  اغباجة إىل معلومة ؿباسبية ومالية ذات نوعية تساعد على ازباذ القرارات الرشيدة على مستوى اؼبؤسسة االقتصادية
 حيد القوائم اؼبالية.وإعطاء الثقة للمتعاملٌن مع القوائم اؼبالية خاصة اؼبقرضٌن واؼبستثمرين من خالؿ تو 

 
 تطبيق النظام المحاسبي المالي  تمجاال -2

 تطبق أحكاـ القانوف اؼبتضمن النظاـ احملاسيب اؼبايل على:
 ،مع مراعاة األحكاـ اػباصة  كل شخص طبيعي ومعنوي ملـز دبوجب نص قانوين أو تنظيمي دبسك ؿباسبة مالية

 هبا.
 .الشركات اػباضعة ألحكاـ القانوف التجاري 
 .التعاونيات 
  األشخاص الطبيعيوف أو اؼبعنويوف اؼبنتجوف للسلع أو اػبدمات التجارية وغًن التجارية إذا كانوا يبارسوف نشاطات

 اقتصادية مبنية مكررة.
 ،ال  ال  األشخاص الطبيعيوف أو اؼبعنويوف اػباضعوف لذلك دبوجب نص قانوين أو تنظيمي يبكن للكيانات الصغًنة

يستثىن من ؾباؿ تطبيق  ؽبا وعدد مستخدميها ونشاطها اغبد اؼبعٌن أف سبسك ؿباسبة مالية مبسطة.تتعدى رقم أعما
 القانوف اؼبتضمن النظاـ احملاسيب اؼبايل لألشخاص اؼبعنويٌن اػباضعٌن لقواعد احملاسبة العمومية.

 األهداف المرجوة من تطبيق النظام المحاسبي المالي -3
 العديد من األىداؼ اؼبرجو ربقيقها من خالؿ االنتقاؿ من اؼبخطط الوطين احملاسيب إىل النظاـ احملاسيب اؼبايل، ىناؾ    

 1 ويبكن تلخيصها يف النقاط التالية:
 .ترقية النظاـ احملاسيب اعبزائري ليواكب ويتوافق مع األنظمة احملاسبية الدولية 
 بٌن اؼبؤسسات االقتصادية الوطنية واؼبؤسسات األجنبية. تسهيل ـبتلف اؼبعامالت اؼبالية واحملاسبية 
 .العمل على ربقيق العقالنية من خالؿ الوصوؿ إىل الشفافية يف عرض اؼبعلومات 

                                                 
باعبزائػر وعالقتو  اؼبايل احملػاسيب ، اؼبلتقى الوطين األوؿ حوؿ النظػاـمع النظام المحاسبي المالي واقع تكيف المؤسسات الجزائريةرضبػة بلهػادؼ،  سفيػاف نقمػاري، 1

 .8-7، ص ص 2013جانفي  14-13باؼبعايًن الدوليػة، 
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 .جعل القوائم احملاسبية واؼبالية وثائق دولية تتناسب مع ـبتلف الكيانات األجنبية 
 .إعطاء صورة صادقة عن الوضعية اؼبالية للمؤسسة 
 قارنة اؼبؤسسة لنفسها عرب الزمن وبٌن اؼبؤسسات على اؼبستويٌن الوطين والدويل.قابلية م 
     اؼبساعدة على مبو اؼبردودية للمؤسسات من خالؿ سبكينها من معرفة أحسن اآلليات االقتصادية واحملاسبية ال

 تشرتط نوعية وكفاءة التسيًن.
 خرين حوؿ مصداقيتها وشرعيتها وشفافيتهايسمح دبراقبة اغبسابات وضماف للمسًنين واؼبسانبٌن اآل. 
 .اؼبساعدة يف فهم أحسن الزباذ القرارات وتسيًن اؼبخاطر بكل فاعلية يف السوؽ 
 ،موثوؽ هبا وشفافة تشجع اؼبستثمرين وتسمح ؽبم دبتابعة أمواؽبم. إعطاء معلومات صحيحة وكافية 
  السماح بالتسجيل بطريقة موثوؽ هبا وشاملة ؾبموع تعامالت اؼبؤسسة دبا يسمح بإعداد التصاريح اعبباية دبوضوعية

 ومصداقية.
  استفادة الشركات متعددة اعبنسيات برتابط أحسن مع التقرير الداخلي بفضل عوؼبة اإلجراءات احملاسبة للعديد من

 الدوؿ.
 الوسائل اؼبعلوماتية اؼبوجودة وال  تسمح بأقل التكاليف من تسجيل البيانات  النظاـ احملاسيب اؼبايل يتوافق مع

 احملاسبية وإعداد القوائم اؼبالية وعرض وثائق التسيًن حسب النشاط.
 

 المالي المحاسبي لنظامل والتنظيميطار التشريعي اإلالمطلب الثاني: 
 على مايلي: اؼبايل احملاسيب لنظاـل والتنظيميطار التشريعي اإليتضمن  

   المالي المحاسبي النظام المتضمن 2007/11/25 بتاريخ  07–11 رقم القانون 1-
 وكيفيات شروط وكذا اؼبالية باحملاسبة النص صلب يف يدعى الذي اؼبايل احملاسيب النظاـ ربديد إىل القانوف ىذا يهدؼ      

 ؿباسبة دبسك تنظيمي أو قانوين نص دبوجب ملـز معنوي أو طبيعي شخص كل على القانوف ىذا أحكاـ تطبيقو وتطبق
 وعرض عددية بيانات أو معطيات وتسجيل تقييم ترتيب، بتبويب، يسمح اؼبالية اؼبعلومة نظاـ لتنظيم اهناعتبار أ على مالية
 .اؼبالية السنة ايةبد يف خزينتو ووضعية وأداءه الكياف وفبتلكات اؼبالية عن الوضعية صادقة صورة تعكس كشوؼ أو قوائم
 اؼبعلومات عن واإلفصاح واؼبراقبة احملاسيب باؼبسك اؼبرتبطة والشفافية واؼبصداقية االنتظاـ التزامات احملاسبة تستويف أف وهبب

 من اداءتبإ وتلغى 2010 جانفي 01 من التطبيق حيز القانوف ىذا دبوجب احملدد اؼبايل احملاسيب النظاـ ويدخل ال  تعاعبها
 الوطين احملاسيب اؼبخطط واؼبتضمن1975 أفريل 29 بتاريخ -3575رقم األمر السيما األحكاـ اؼبخالفة التاريخ ىذا

(PCN)  . 
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 التوطيد موضوع مرة ألوؿ تناولت اعبديدة والتعاريف اؼبفاىيم من الكثًن احتوت فصوؿ سبعة على القانوف اشتمل    
 وتأويلها احملاسبية اؼبعايًن إلعداد دليال باعتباره للمحاسبة التصوري اإلطار مصطلح مرة ألوؿ كذلك القانوف تضمناحملاسيب 

 رقم يتعدى ال ال  للكيانات اؼببسطة احملاسبة مبدأ النظاـ ىذا أدخل كما .للتنظيم التصوري اإلطار ىذا وأحاؿ ربديد
 القانوف ألـز اؼبالية الكشوؼ أو للقوائم بالنسبة أما .التنظيم عليها نص ال  اغبدود مستخدميها ونشاطها وعدد أعماؽبا

 األمواؿ يف التغًن جدوؿ ؼبتابعة و اػبزينة لتدفقات جدوؿ النتائج، حسابات للميزانية وجدوؿ إضافة إعداد بضرورة الكيانات
 القانوف ىذا تضمن .السابقة اؼبالية السنة مع مقارنات إجراء القوائم إمكانية ىذه كل تتضمن أف ضرورة على ونص اػباصة
 1:التالية بالنقاط تتعلق أوقات الحقة يف نشر ؿبل تكوف تنظيمية نصوص على إحاالت عشر كذلك
 .اؼببسطة اؼبالية احملاسبة تعاجل ال  5: رقم اؼبادة -
 . التصوري اإلطار تناولت ال  7:  رقم اؼبادة -
 .احملاسبية اؼبعايًن حوؿ 8: رقم اؼبادة- -
  .سًنىا وقواعدهنا ومضمو  اغبسابات مدونة 9: رقم اؼبادة -
  .واإليرادات للنفقات اليومي الضبط مسك 22: رقم اؼبادة- -
 .اآليل اإلعالـ طريق عن احملاسبة مسك 24: رقم اؼبادة- -
 .اؼبالية (الكشوؼ) القوائم إعداد وطرؽ ؿبتوى 25:  رقم اؼبادة -
 .شهر 12 عن السنة فيها زبتلف ال  االستثنائية اغباالت 30: رقم اؼبادة -
 .اؼبدؾبة اغبسابات ونشر إعداد وإجراءات وطرؽ وكيفيات شروط 36 :رقم اؼبادة -
  .اؼبالية( الكشوؼ)القوائم ضمن االعتبار بعٌن احملاسبية والطرؽ التقدير تغيًن أخذ كيفيات 40: رقم اؼبادة -

المتضمن  11-17المتضمن تطبيق أحكام القانون  2118ماي  26بتاريخ  156-18تنفيذي المرسوم ال -2
 النظام المحاسبي المالي

-9-8-7-5)  اؼبواد تطبيق كيفيات ربديد إىل يهدؼ اؼبرسـو ىذا أف على األوىل نصت مادة، 44 يف اؼبرسـو جاء      
 اؼبادة عدا ما تنظيمية نصوص إىل إحاالت موضوع كانت ال  اؼبواد ىذه 11-07( من القانوف 22-25-30-36-40
 .تنفيذي مرسـو موضوع ؿبل كانت ال  اآليل اإلعالـ بواسطة ؿباسبة دبسك اؼبتعلقة 24
 عرضو مت الذي التصوري باإلطار بداية للكيانات، اؼبالية باحملاسبة اؼبتعلقة اؼبواضيع من الكثًن كذلك اؼبرسـو ىذا تناوؿ     
 على الرتكيز ومت اؼبالية القوائم اؼبرسـو ىذا تناوؿ وكذلك جديدة معايًن لوضع مرجعا اعتباره أنبها أىدافو، خالؿ من

 :مثل اؼبتبناة احملاسبية اؼببادئ بعض وتناوؿ .القوائم ىذه يف الواردة اؼبعلومة خصائص

                                                 
 .6-3ص، ص مرجع سبق ذكره، 11-07، قانوف 74بية، اعبريدة الرظبية، العدد اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشع1
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 .النسبية األنبية مبدأ -
 واغبذر. اغبيطة مبدأ -
 .التارىبية التكلفة مبدأ -
 .القانوين اؼبظهر على االقتصادي الواقع تغليب مبدأ -
 .الصادقة الصورة مبدأ -
 واألعباء للمنتوجات ربديدا وكذلك وخصومها للكيانات احملاسبية األصوؿ ومضموف حملتوى ربديدا أيضا اؼبرسـو ىذا تضمن
 :اؼبتعلقة احملاسبية للمعايًن العاـ اإلطار األخًن ويف والنتيجة، األعماؿ ورقم
 .األصوؿ -
 .اػبصـو -
 .واحملاسبة التقييم قواعد -
  1.خاصة صبغة ذات معايًن -
 .07/11القانوف يف معاعبتها يتم مل النقاط ال  على لإلجابة جاء الذي التنفيذي اؼبرسـو ىذا بأف القوؿ يبكن وؽبذا

 أنظمة بواسطة المحاسبة مسك وكيفيات لشروط المحدد 2009 أفريل 7 بتاريخ 09–110التنفيذي المرسوم 3 -
    اآللي اإلعالم

 برامج بواسطة احملاسبية اؼبعاعبة عند اهتمراعا هبب ال  التنظيمية اإلجراءات تضمنت مادة وعشروف ست يف اؼبرسـو جاء   
 سًن حسن لضماف اؼبفرتضة الداخلية الرقابة إلجراءات إضافة الربامج ىذه يف توفرىا الواجب الشروط وكذلك اإلعالـ اآليل
 .ىذه الربامج واستغالؿ

 وكذلك وعرضها المالية والكشوف والمحاسبة التقييم لقواعد المحدد 2008 جويلية 26 في المؤرخ القرار4 –
  سيرها الحسابات وقواعد مدونة
 أربعة يف القرار ىذا وجاء اؼبالية احملاسبة ؼبوضوع وتفصيال مشولية الوثائق أكثر يعترب أنو حيث من مرجعي القرار ىذا يعترب    
 : تناولت أبواب

، األصوؿ، تقييم قواعد : األوؿ الباب -  .اغبسابات يف وإدراجها واإليرادات األعباء اػبصـو
 .اؼبالية الكشوؼ عرض : الثاين الباب -
 .وسًنىا اغبسابات مدونة : الثالث الباب -

                                                 
، الصادرة 27"، اعبريدة الرظبية، العدد 17/11المتضمن "تطبيق أحكام القانون  18/156المرسوم التنفيذي رقم اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، " 1

 . 15-11، ص ص 2008مايو  28بتاريخ 
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 .الصغًنة الكيانات على اؼبطبقة اؼببسطة احملاسبة : الرابع الباب -
 1.للشرح مستوفية احملاسبية اؼبصطلحات من مصطلحا وتسعوف لتسع معجما خاسبتو يف القرار ىذا تضمن كما

  المالي المحاسبي للنظام تطبيق أول حول29 /2009/10  بتاريخ الصادرة 02 رقم التعليمة -5
 واإلجراءات الطرؽ اؼبتضمنة (CNC) للمحاسبة الوطين سلاجمل عن 2009 أكتوبر29 بتاريخ 02 رقم التعليمة بصدور   

  تأكد قد يكوف (SCF) اؼبايل احملاسيب النظاـ إىل (PCN) الوطين احملاسيب اؼبخطط من االنتقاؿ ألجل ازباذىا الواجب
 .2010 جانفي  01 تاريخ من ابتداء اؼبايل احملاسيب النظاـ تطبيق بدء على للمحاسبة الوطين سلاجمل

 التعليمة يف ورد ما حسب (IFRS /IAS)الدولية احملاسبية اؼبعايًن مع اؼبتوافق اعبديد اؼبايل احملاسيب النظاـ ىذا سيشكل
 وكذلك احملاسيب والتسجيل التقييم قواعد اؼبفاىيم، التعاريف، مستوى على جدا مهمة تغًنات من أدخلو دبا عميقا ربوال
  .مالية ؿباسبة دبسك اؼبلزمة اؼبؤسسات عاتق على إعدادىا واجب يقع ال  اؼبالية القوائم ؿبتوى طبيعة
 

 والتقارير الماليةلمحاسبة لوالمعايير الدولية بين النظام المحاسبي المالي المقارنة المطلب الثالث: 
تطابق من حيث الؼبعرفة مدى  والتقارير اؼباليةلمحاسبة لواؼبعايًن الدولية بٌن النظاـ احملاسيب اؼبايل سيتم عرض مقارنة  

 اؼبالية. وطرؽ عرض وقياس عناصر القوائم اإلطار اؼبفاىيمي 

 من جانب اإلطار المفاهيمي والتقارير الماليةلمحاسبة لالمعايير الدولية و بين النظام المحاسبي المالي المقارنة  -1
 سيتم مقارنة أىم اؼببادئ احملاسبية، وذلك من خالؿ اعبدوؿ اآليت:        

من جانب  والتقارير الماليةلمحاسبة لالمعايير الدولية و بين النظام المحاسبي المالي المقارنة  (:I-4رقم )الجدول 
 اإلطار المفاهيمي

لمحاسبة لالمعايير الدولية  اإلطار الفكري حسب
 والتقارير المالية

 اإلطار التصوري حسب النظام المحاسبي المالي

 مبدأ األهمية النسبية -1
تعترب اؼبعلومات ىامة نسبيا إذا كاف ربريفها أو حذفها  

االقتصادية ال  يتخذىا يكوف لو تأثًن على القرارات 
ؼبستخدموف ؽبذه البيانات اؼبالية، وبالتايل ىي اغبد ا

 القاطع أو النقطة الفاصلة لكي تكوف اؼبعلومات مفيدة.

مبدأ األنبية النسبية  08/156من اؼبرسـو  11لقد حددت اؼبادة
ذباه الكياف،  وربطتو دبدى تأثًن اؼبعلومات اؼبالية على حكم مستعمليها

  العناصر قليلة األنبية ال تطبق عليها اؼبعايًن احملاسبية.وبالتايل

 مبدأ استقاللية الدورات -2
يتم إثبات العمليات واألحداث بالدفاتر احملاسبية 
للمؤسسة والتقرير عنها بالبيانات اؼبالية للفرتات ال  

وفقا ؽبذا اؼببدأ تكوف نتيجة كل سنة مالية مستقلة عن السنة ال  
ها وال  تليها، وال يتم إجراء أي تسوية  إذا طرأ حدث بعد تاريخ تسبق

                                                 
قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوفات المالية وعرضها، مدونة  " 26/17/2118القرار الوزاري المؤرخ في اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية،  1

  .22-8 ص ص ، 25/03/2009، الصادرة بتاريخ 19، اعبريدة الرظبية، العدد الحسابات"
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إقفاؿ السنة اؼبالية، وهبب أف تكوف األحداث اؼبؤثرة على القرارات  زبصها.
 08/156 .تـ من 13-12موضوع إعالـ يف اؼبلحق. اؼبادة 

 مبدأ الحيطة والحذر -3
مبدأ اغبيطة واغبذر ( يعترب IAS37)حسب اؼبعيار 

للتوصل إىل تقديرات يف دبثابة فبارسة سلطة تقديرية 
ظروؼ عدـ التأكد، حبيث ال يكوف ىناؾ مبالغة يف 

 تقدير قيم اؼبوجودات أو اإليرادات أو اؼبصروفات.

على أنو هبب أف تستجيب  08/156من اؼبرسـو  14أشارت اؼبادة 
ىل  تقدير معقوؿ للوقائع يف احملاسبة ؼببدأ اغبيطة واغبذر الذي يؤدي إ

ظروؼ الشك قصد تفادي خطر شكوؾ موجودة يف اؼبستقبل، وهبب 
أف ال يؤدي تطبيق ىذا اؼببدأ إىل تكوين احتياطات خفية أو مؤونات 

  .مبالغ فيها
 

مقارنة النظام المحاسبي المالي بالمعايير الدولية من إعداد الطالبة باإلعتماد على مسعود دراوسي، ضيف اهلل ؿبمد اؽبادي، المصدر: 
  .14 -11، ص ص 2011ملتقى النظاـ احملاسيب اؼبايل يف مواجهة اؼبعايًن الدولية للمحاسبة واؼبعايًن الدولية للمراجعة البليدة ، للمحاسبة

 
للمحاسبة  نالحظ أف اؼببادئ ال  تبناىا النظاـ احملاسيب اؼبايل متوافقة إىل حد كبًن مع اؼبعايًن الدوليةاعبدوؿ  من خالؿ ىذا

والتقارير اؼبالية، ولكن ما يعاب حاليا على النظاـ احملاسيب اؼبايل ىو عدـ العمل على ربديث ؿبتواه دبا يتوافق مع اؼبعايًن 
 .الدولية اعبديدة 

 مبدأ الثبات -4
حىت تكوف اؼبعلومات اؼبالية قابلة للمقارنة خالؿ الفرتات 

رؽ وقواعد العرض من اؼبتعاقبة هبب أف تتميز بثبات ط
سنة ألخرى، ويبكن اػبروج عن ىذا اؼببدأ يف حالة 
البحث عن معلومة أفضل ؼبستعملي البيانات شريطة 
تطبيق الطرؽ احملاسبية على الفرتات السابقة)بأثر رجعي(. 

 (IAS8)اؼبعيار 

يقتضي انسجاـ اؼبعلومات احملاسبية وقابليتها للمقارنة خالؿ الفرتات 
دواـ تطبيق القواعد والطرؽ اؼبتعلقة بتقييم العناصر وعرض اؼبتعاقبة 

اؼبعلومات. ويربر االستثناء عن ىذا اؼببدأ بالبحث عن معلومة أفضل 
 15باإلشارة إىل أسباب ذلك ضمن ملحق الكشوفات اؼبالية. اؼبادة 

  08/156من ـ. ت 

 مبدأ التكلفة التاريخية -5
س األكثر شيوعا يعترب أساس التكلفة التارىبية ىو األسا

يف االستخداـ لغرض إعداد البيانات اؼبالية، كما يبكن 
 إظهار األصوؿ اؼبالية بالقيمة العادلة. 

يتم تسجيل العمليات اؼبالية يف السجالت على أساس التكلفة الفعلية 
ؽبذه العمليات وقت حدوثها، دوف األخذ يف اغبسباف آثار تغًنات 

وجية واألدوات اؼبالية فتقيم بقيمتها السعر. باستثناء األصوؿ البيول
 08/156من ـ.ت  16اغبقيقية. اؼبادة 

 مبدأ تغليب الواقع االقتصادي على الشكل القانوني -6
حسب ىذا اؼببدأ تقيد العمليات وتعرض ضمن الكشوفات اؼبالية طبقا  يعرؼ ىذا اؼببدأ بتغليب اعبوىر على الشكل 

لطبيعتها و لواقعها اؼبايل واالقتصادي دوف التمسك فقط دبظهرىا 
 08/156من ـ.ت   18القانوين. اؼبادة 

 مبدأ عدم المقاصة -7
هبب عدـ إجراء اؼبقاصة بٌن اؼبوجودات واؼبطلوبات وبٌن 

كانت اؼبقاصة مسموح   بنود الدخل واؼبصروفات إال إذا
 هبا من قبل معيار ؿباسيب آخر.

، أو  ال يبكن إجراء مقاصة بٌن عنصر من األصوؿ وعنصر من اػبصـو
 عنصر من األعباء وعنصر من اؼبنتجات )اإليرادات(.

من  5االستثناءات: تتم اؼبقاصة على أسس قانونية أو تعاقدية. اؼبادة 
 .07/11ؽ رقم 
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 من جانب عرض وتقييم بنود القوائم المالية المقارنة -2
من عرض القوائم اؼبالية و جانب ستتم مقارنة النظاـ احملاسيب اؼبايل مع اؼبعايًن الدولية للمحاسبة والتقارير اؼبالية من   

 تقييم بعض بنودىا.جانب 
الواردة يف  القوائم اؼبالية الدوليةتبىن النظاـ احملاسيب اؼبايل نفس : عرض القوائم الماليةجانب من المقارنة  2-2 

IAS/IFRS   مايلي: سة قوائم، ويبكن اإلشارة إىل الفروقات اعبوىرية يفطبوعددىا 
 

جانب من  والتقارير الماليةلمحاسبة لوالمعايير الدولية بين النظام المحاسبي المالي المقارنة  (:I-5رقم )الجدول 
 عرض القوائم المالية

والتقارير لمحاسبة لالمعايير الدولية حسب القوائم المالية 
 المالية

 النظام المحاسبي الماليالكشوف المالية حسب 
 اؼبيزانية قائمة اؼبركز اؼبايل            

 جدوؿ حسابات النتائج قائمة الدخل
 جدوؿ سيولة اػبزينة قائمة التدفقات النقدية

 األمواؿ اػباصة جدوؿ تغًن قائمة التغًن يف حقوؽ اؼبلكية
 اؼبلحق اإليضاحات واعبداوؿ اإلضافية

 .من إعداد الطالبة المصدر:

 المقارنة من جانب تقييم بعض بنود القوائم المالية 2-3
اؼبعايًن تشكل القوائم اؼبالية، وطرؽ تقييم بنود وعناصر القوائم اؼبالية وفق  نظرا ألنبية التعاريف احملددة ؼبفهـو العناصر ال    

 والنظاـ احملاسيب اؼبايل، سنحاوؿ إجراء اؼبقارنة بٌن النظامٌن كمايلي: والتقارير اؼباليةلمحاسبة لالدولية 
جانب من  والتقارير الماليةلمحاسبة لوالمعايير الدولية بين النظام المحاسبي المالي المقارنة  (:I-6رقم )الجدول 

 تقييم بعض بنود القوائم المالية
 النظام المحاسبي الماليحسب  التقييم 

(SCF)  
المعايير الدولية  حسبالتقييم 
والتقارير لمحاسبة ل

 (IAS/IFRS)المالية
تدرج بتكلفتها اؼبنسوبة إليها مث تقيم الحقا  التثبيتات العينية واؼبعنوية

 اإلىتالكاتؾبموع بالتكلفة منقوصا منها 
وخسائر القيمة أو بالقيمة اغبقيقية يف تاريخ 

منقوص منها ؾبموع  إعادة تقييمو
اإلىتالكات وخسائر القيمة. مل يتطرؽ إىل 
تفصيل حاالت اقتناء األصل منفصل، 

 ستقيم التثبيتات العينية واؼبعنوية بنف
ايل طريقة تقييمها يف النظاـ احملاسيب اؼب

لمحاسبة تطرقت الدولية لإال أف معايًن 
 .SCFإىل  التفاصيل ال  مل يذكرىا 
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 تبادؿ أصل بأصل مشابو أو حالة تطويره.
تدرج بتكلفتها التارىبية، أما الحقا تقيم  التثبيتات اؼبالية

بالقيمة اغبقيقية بالنسبة لسندات اؼبسانبة 
واغبسابات الدائنة حيث تقيم  بالسعر 
اؼبتوسط للشهر األخًن، وىذا ما مل يتطرؽ 

وبالتكلفة اؼبهتلكة ( IAS39)لو اؼبعيار 
بالنسبة للتوظيفات اؼبالية والقروض 

 الكياف.  واغبسابات الدائنة ال  يصدرىا

نفس متطلبات قياس األصوؿ اؼبالية إال 
أف أصناؼ األصوؿ اؼبالية أكثر وضوحا 

مقارنة ب  (IAS39)يف اؼبعيار 
(SCF)  وشرح متطلبات القياس

( IAS39)بالقيمة العادلة وفق اؼبعيار
  .(SCF)حا منأكثر وضو 

تدرج يف اغبسابات بتكلفة الشراء أو  اؼبخزونات
اإلنتاج، مث تقيم الحقا بتكلفتها أو بقيمة 
اإلقباز الصافية)القيمة القابلة للتحصيل( 
أيهما أقل، وإستعماؿ التكلفة اؼبتوسطة 

 .FIFOاؼبرجحة أو 

 (IAS2)يشًن اؼبعيار احملاسيب الدويل 
إىل كيفية تقييم اؼبخزونات وىناؾ توافق 

 اسيب اؼبايل.مع النظاـ احمل

تدرج القروض بالقيمة اغبقيقية مث تعاجل  القروض واػبصـو اؼبالية األخرى
، كما تدرج فوائد الحقا وفق القيمة اؼبهتلكة

القروض يف اغبسابات كأعباء مالية للسنة 
اؼبالية اؼبرتتبة فيها إال إذا أدؾبت يف كلفة 
األصل طبقا للمعاعبة احملاسبية اؼبرخص هبا، 

 .(IAS 23)وىذا يتوافق مع  اؼبعيار  

 (IAS 39)تقيم وفق اؼبعيارين  
(IAS 23)  بنفس التقييم الذي ذكر

 .SCFيف 

النظاـ احملاسيب اؼبايل تطرؽ إىل األعباء  نتوجات اؼباليةاألعباء واؼب
واؼبنتوجات اؼبالية فقط دوف التطرؽ إىل 
األعباء واؼبنتوجات الناذبة عن بيع السلع أو 

 تقدًن اػبدمات.

اؼبعايًن الدواية للمحاسبة والتقارير اؼبالية 
األعباء واؼبنتوجات اؼبالية تطرقت إىل 

واؼبنتوجات الناذبة باإلضافة إىل األعباء 
  عن بيع السلع أو تقدًن اػبدمات.

-16، ص ص مرجع سبق ذكره مسعود دراوسي، ضيف اهلل ؿبمد اؽبادي،من إعداد الطالبة باإلعتماد على  المصدر:
17.  

  من جانب تقييم بعض بنود القوائم اؼبالية والتقارير اؼباليةلمحاسبة لبٌن النظاـ احملاسيب اؼبايل واؼبعايًن الدولية  اؼبقارنةمن خالؿ 
  .IFRS/IASال  تطرقت إليها   بنود القوائم اؼباليةاؼبتعلقة بالتقييم والقياس احملاسيب ل مل يذكر التفاصيل   SCFنالحظ أف 
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 خالصة الفصل

، و مع العامل دوؿ ـبتلف يف االجتماعي واالقتصادي التطور مستويات مع ينسجم دبا العصور عرب احملاسبة تطورت 
 .تطور اغباجة إىل البيانات احملاسبية ػبدمة طوائف متعددة

تسجيل وتبويب النشاطات االقتصادية وفق نظاـ ؿباسيب لوحدة اقتصادية ما يف فرتة علم، فن وتقنية  احملاسبة ىي
مع طبيعة اؼبؤسسة وفق فروض ومبادئ ؿباسبية متعارؼ عليها، للخروج بنتائج ومعلومات صاغبة  زمنية ؿبددة بشكٍل يتالئم

 لألطراؼ ذات العالقة.يتم اإلفصاح عنها 

تطور احملاسبة أدى إىل ظهور فروع متعددة فمن احملاسبة اؼبالية إىل احملاسبة اإلدارية بفروعها اؼبختلفة، إىل احملاسبة إف 
 .احملاسبية علوماتاسبة البيئية، وكل من ىذه الفروع ىبدـ فئة من الفئات ال  ربتاج إىل اؼباالجتماعية، واحمل

حرية انتقاؿ رؤوس األمواؿ عرب القارات وكذلك التطور السريع الذي يعرفو ؾباؿ  ،عوؼبة الشركات واألسواؽ اؼبالية
اؽبيئات القائمة على إعداد  االتصاالت واؼبعلوماتية كانت العوامل األساسية وراء جهود توحيد لغة احملاسبة يف العامل بظهور

زبطيها  يئاتوبطبيعة اغباؿ فإف األمر ال ىبلو من عقبات رباوؿ ىذه اؽب ،والتقارير اؼبالية لمحاسبةلالدولية عايًن اؼبوتفسًن 
 اؼبالية القوائم جبعل ورفع األداء احملاسيب ،بتصحيح األخطاء وتعديل اؼبعايًن دبا وبقق اؼبنفعة القصوى للمعلومات احملاسبية

ستخدمي م حاجيات تلبية وبالتايل ،اؼبؤسسة أعماؿ ونتائج اؼبالية الوضعية عن وصادقة صورة حقيقية تعكس اؼبقدمة
كاؼبدراء، اؼبستثمروف، اعبهات الضريبية متخذو القرارات اؼبناسبة دبعلومات ودقيقة يف ازباذ القرارات التمويلية   علوماتاؼب

 . واالستثمارية
عايًن الدولية اؼباستجابت اعبزائر ؽبذه اؼبستجدات الدولية بتبنيها لنظاـ ؿباسيب جديد يتوافق بدرجة عالية مع         

سواء من حيث اإلطار اؼبفاىيمي النظري أو من حيث اؼبعاعبة احملاسبية لبعض اؼبسائل اؼبطروحة  والتقارير اؼبالية لمحاسبةل
تالفات ال  ترجع أساسا إىل أخذ بعٌن االعتبار خصوصيات البيئة اعبزائرية يف حبدة يف احملاسبة، رغم مالحظة بعض االخ

  . إعداده

 



 
ثانيالفصل ال  

المعنوية  لاألصو 
وتكاليف البحث 

 والتطوير
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  تمهيد
 بُت تفكيك للحواجز من تقتضيو وما ،العودلة ظاىرة تنامي خالؿ من ادلعاصر الدورل االقتصاد مالمح تربز 

 واكتساح ادلالية، التدفقاتوزيادة  العادلية التجارة حجم تعاظم خالؿ من اتياالقتصاد بُت التشابك وزيادة الدوؿ،
 األسواؽ على التنافس حركة اشتداد وبذلك .والتسويقية وادلالية اإلنتاجية اجلنسيات للمجاالت متعددة الشركات أنشطة
، كما أنو فتح رلاؿ جديد للمؤسسات اليت كانت تنوي ادلنافسة وعادلية العرض وعادلية الطلب بعادلية تتسماليت  العادلية

، وىذا ما زاد من من أجل احملافظة على حصصها السوقية رلموعة مناسبة من ادلنتجاتتقدمي و توسيع نطاؽ منتوجاهتا 
 .للمؤسسات التنافسية ادلزايا خللق كأساس أعلية وظيفة البحث والتطوير

والتطور الذي   أصبح يقاس يف عصرنا احلاضر دبدى التقدـ اقتصاد تنمية أيو صلاحها ة الدوؿ وتطورىا و إف قو 
ذلذا يتعُت على كل اسًتاتيجية تنموية االرتكاز كلية البحث والتطوير و  التكنولوجياو ربرزه يف رلاؿ استعماؿ برامج العلم 

 .والرفاىية االجتماعية قتصاديةالربقيق التنمية او  على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لبناء اقتصاد تنافسي قوي
إذل توجيو مبالغ أكرب من ادلؤسسات والتقلبات التكنولوجية السريعة دفعت  كما أف ظروؼ ادلنافسة احلادة 

تضمن بقاءىا واستمراريتها، تعظيم  ليتللحفاظ على حصصها السوقية ااألمواؿ ادلنفقة على أنشطة البحث والتطوير 
العامة واإلنتاجية اليت يكوف من شأهنا خلق منتجات أو عمليات جديدة أو أساليب أو تقنيات ربسُت ادلعرفة  ،أرباحها

 .مطورة أو اكتشاؼ طرؽ إنتاجية بديلة ربقق إيرادا أعلى

العديد ة خاصة باىتماـ كبَت من قبل فتكاليف البحث والتطوير بصاألصوؿ ادلعنوية بصفة عامة و حظيت وقد 
)مثل رللس معايَت احملاسبة ادلالية األمريكي، ورللس معايَت على الصعيد الدورل  ةنة احملاسبمن اجلهات ذات العالقة دبه

يع ادلتعلقة تتناوؿ بالتحديد ادلواضاسبية زلعايَت مإصدار و وضع شلا استدعى ادلراجعة وجلنة معايَت احملاسبة الدولية( 
غَت أف (،  اـ احملاسيب ادلارلظالنوعلى الصعيد احمللي) ،احملاسبة عن تكاليف البحث والتطويرو  ادلعنويةاألصوؿ حاسبة دب

الذين يسعوف لتمثيل عادؿ جلميع  )مثل القياس( بالنسبة للمحاسبُتاألصوؿ تتضمن العديد من ادلشاكل  ىذه طبيعة
 .األصوؿ بالقوائم ادلالية

 
ودقيق  واضح علمي مفهـو ربديد إذل وصوالً  طبيعة األصوؿ ادلعنوية ربديد إذل الفصل ىذا يف الدراسة هتدؼ

 .دلعاجلتها احملاسبية البدائل أىملتكاليف البحث والتطوير و 
 يت:سة ىذا الفصل يف ثالثة مباحث كاآلدراكانت 

 األصوؿ ادلعنوية؛  ول:المبحث األ
 ؛مفاىيم أساسية حوؿ البحث والتطوير المبحث الثاني:
 ؛البحث والتطوير تكاليفة دلعاجل احملاسبية البدائل أىم المبحث الثالث:
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 المبحث األول:  األصول المعنوية 
 الذي النشاط ألداء الالزمة واخلصـو األصوؿ من رلموعة زلاسبيا، معروؼ وى كما ما مؤسسة ميزانية تضم

 أصوؿ إذل تنقسم إذ ،السيولة درجة أساس على يقـو منطقي ترتيب ضمن األصوؿ عناصر وتندرج .أجلو من أسست
 غَت معنوية وأصوؿ ملموسة مادية أصوؿ إذل الثابتة األصوؿ تنقسم بينما ،(متداولةجارية ) وأصوؿ (ثابتةغَت جارية )

 بصفة األصوؿ بنا تعريف غلدر فإنو الدراسة ذهى يف تمامناىا مركز يى (ادللموسة غَت) ادلعنوية األصوؿ أف ودبا .ملموسة
غَت ) ادلعنوية األصوؿ( و ادللموسةاألصوؿ العينية ) هابنوعي الثابتة األصوؿ ، مثأو غَت جارية جارية كانت سواء عامة

 .التفصيل من وبنوع خاص بشكل ادلعنوية األصوؿ دراسة على بعد فيما لنركز (ادللموسة

 مفهوم األصول  المطلب األول: 
خاصة مع ، زبائنللقياـ بأنشطتها يف تقدمي اخلدمات لل ، فهي تساعدىاادلؤسساتيف  َتةإف لألصوؿ أعلية كب 

 .طورلتنمية والتىذه األصوؿ خاصة يف مراحل ا ىؽ الرأس ادلارل السنوي للحصوؿ علحجم اإلنفازيادة 
   .إال أنو ورغم تعددىا تكاد تكمل بعضها البعض للوصوؿ إذل معٌت واحدصوؿ ألل ادلقدمة تعاريفاللقد تعددت        

األصوؿ بأهنا " كل ما ؽلثل  (AICPA) احملاسبُت األمريكيعرفت جلنة ادلصطلحات التابعة جملمع  التعريف األول:
أف  باعتبار وذلك عليها، ادلتعارؼ احملاسبية للمبادئ طبقا إقفاؿ احلسابات بعد رصيد مدين قابل للًتحيل للفًتة القادمة

 1مقبلة." فًتات زبص مؤجلة مصروفات أو شلتلكات أو معينة عن قيمة يعرب ادلرحل ىذا الرصيد
أف العمل احملاسيب يتم وفقا للمبادئ ، و القانونية ادللكيةعلى  ركزو  ضع قيدا لالعًتاؼ باألصلو ىذا التعريف         

  .ايهاحملاسبية ادلتعارؼ عل
 اقتصادية األصوؿ بأهنا "منافع  (FASB)عرفت جلنة ادلفاىيم وادلعايَت التابعة جلمعية احملاسبة األمريكية التعريف الثاني:

عليها  السيطرة أو ادلنافع ىذه على حق احلصوؿ اكتسبت قد احملاسبية الوحدة وأف ادلستقبل، يف عليها احلصوؿ متوقع
 2."ادلاضي يف سبت عمليات أو وقعت أحداث نتيجة

، كما عليها من قبل الوحدة احملاسبية مسيطرةموارد اقتصادية من خالؿ ىذا التعريف مت تعريف األصوؿ على أهنا        
يعطي اىتماما أكرب للجوىر االقتصادي على حساب الشكل القانوين، فليس كل شيء ملك للمؤسسة يعترب أصال 

 والعكس، وادلشكل يكمن يف درجة التأكد من ادلنافع االقتصادية.
عبارة عن مورد مراقب من قبل ادلنشأة من جراء أحداث ماضية وتنتظر منو ربقيق مزايا  ىو األصلالتعريف الثالث: 
 3اقتصادية مستقبلية.

                                                 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة عن تكاليف البحث والتطوير وفق النظام المحاسبي في الجزائر والمعايير المحاسبية الدولية المحاسبةجالرل يامسينة،  1

 .58، ص2010-2009ادلاجستَت يف العلـو التجارية، زبصص دراسات مالية وزلاسبية معمقة، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
، ص  2002والتوزيع، للنشر الوراؽ مؤسسة  ،العملي لمعايير المحاسبة الدولية التطبيق  الدولية مع سبةالمحاحلس،  هلل عبد سادل جربوع، زلمود يوسف 2

88. 

 . 39، ص2010، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، المحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي والمعايير المحاسبية الدوليةىواـ مجعة،  3
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 . فعة للمؤسسةنسمح بتقدمي خدمة أو مي يرد اقتصادمو  على أنوصل ىذا التعريف أصبح ينظر إذل األإف       
تيجة تضحيات ماضية ، ناقتصادية خاضعة لرقابة ادلؤسسة سبثل موارداومن خالؿ ما تقدـ ؽلكن القوؿ أف األصوؿ      

بقدر ىذه ادلنافع  ، وتتميزقديةن يف ادلستقبل يف شكل تدفقات يهااقتصادية يتوقع احلصوؿ علوتتضمن منافع حاضرة،  أو
  .اهب االعًتاؼ نالتأكد والقابلية للتقييم حىت ؽلك منمعقوؿ 

 1 ية:تتوفر الشروط اآلالبد من يسجل األصل يف ادليزانية لكي  من التعاريف السابقة يتضح أف
 فع اقتصادية مستقبلية.ااحتماؿ ربقيق من -
 (.إمكانية مراقبتو ) قدرة ادلؤسسة على التحكم يف ادلنافع االقتصادية -
 أي ،فعال يف ادلاضي وعمليات سبت أحداث نتجت عن قد واخلدمات ادلنافع يف التحكم القدرة على تكوف أف -

 .متوقعة أو افًتاضية وليست فعال حدثت     

 إمكانية تعريفو ) لديو بطاقة تعريف( بواسطة التشريعات أو من خالؿ العقد. -
 تكوف تكلفة األصل قابلة للتقييم بصورة صادقة. -

 

 األصول  المطلب الثاني: تصنيف
 .رلموعتُت رئيسيتُت علا: األصوؿ اجلارية واألصوؿ غَت اجلارية مناألصوؿ ض اصرعنيف صنيتم ت

 األصول الجارية )المتداولة( - 1
السنة  ا خالؿكهال تها أو اسعهقدية أو بين ا إذللهدية واألصوؿ األخرى ادلتوقع ربويقلنتتمثل األصوؿ اجلارية يف ا       

والتوريدات إذل ربقق  احلصوؿ على ادلوادمن  منيةمتوسط الفًتة الز ورة التشغيل يف دورة التشغيل، وتتمثل د أو ادلالية
ترتب األصوؿ ادلتداولة حسب سيولتها أو سرعة ربويلها  ، أيُتينج فادلدنتا قدية مث ادلخزوف مث االلنوتبدأ با قدية بالبيع،لنا

 2.إذل سيولة نقدية
 :جاري يف احلاالت اآلتية أنويف األصل على نغلب تص ،ة عدة دورات تشغيلسنال منأف تتض كنوبالتارل ؽل
 .ما أطوؿيهة أسنة للمؤسسة أو اء الدورة العاديثنالؾ أتهللبيع أو االس بودما يتوقع أف يتحقق أو ػلتفظ عن -
 .راشهيت عشر ثنالقصَت، ويتوقع أف يتحقق خالؿ ا بشكل رئيسي بغرض البيع على ادلدى بودما ػلتفظ عن -
  .لود وال توجد أي قيود على استعماللنققدا أو أصال معادال ن دما يكوفعن -
 مدخالتوتتمثل غالبا يف  ،3وياانشاط قصَت األجل، سواء كاف رئيسيا أو ثلناجلارية با بالتارل تتعلق األصوؿو 

                                                 
يف العلـو التجارية، زبصص دراسات مالية  اسًتمقدمة لنيل شهادة ادل، مذكرة تقييم األصول الثابتة وفق النظام المحاسبي الماليزلمد السايح عبد احلكيم،  1

 .56، ص 2010-2009، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  وزلاسبية معمقة
أمحد حامد حجاج وسلطاف زلمد السلطاف، اجلزء األوؿ، الطبعة الثانية، دار ادلريخ، الرياض، ، ترمجة: المحاسبة المتوسطةدونالد كيسو وجَتي وغلانت،  2

 .227-228، ص.ص 1999

 .87، صمرجع سابقيوسف زلمود جربوع وسادل عبد ااهلل حلس،  3
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  قدية. نقدية أو غَت نأف تكوف أصوال كنوؽل ،عنواذبة ن شاط أو سلرجاتلنضرورية ذلذا ا
 

  النقديةاألصول الجارية  1-1

 دبقاييس قدية واألشكاؿ األخرى ذلالنا عن، وتعرب يطلق على األصوؿ النقدية أيضا العناصر النقدية وشبو النقدية
             ا اجلارية واليت تكوف زلددة، وتعترب وسيطا يف التبادؿ )ال زبلق إيرادا(، تلـز لسداد مقابل كل األصوؿ مهقي

قدي غلب أف ن أنوأصل  علىالقوؿ كن االستحقاؽ. وحىت ؽلعند  اهتاادلؤسسة، والوفاء بكل التزاما تنيهتق واخلدمات اليت
 من: ، وتتكوف 1واستخداممن  أي شروط تعاقدية ربدمن  يكوف متاحا لالستخداـ، وخاليا

يف شكل دوؽ أو صنا ادلؤسسة، سواء يف الزىاليت ربو  قديةلنا وسبثل ادلبالغ ة المؤسسة:نقدية في خزيلنا -
قدية سلصصة نكية لدى ادلؤسسات ادلالية، بشرط أف ال تكوف خاضعة ألي قيود تعاقدية كوجود بن حسابات

 قدية سيولة.لنذلك، وتعترب أكثر أشكاؿ األصوؿ ا عناحلالة غلب اإلفصاح ىذه  لسداد التزاـ معُت، ويف
ا، لذا تبقى كحقوؽ تهربصيل قيمع أو أداء اخلدمات دوف تيجة بيع السلن ذا احلسابى شأين العمالء: -

  للمؤسسة لدى الغَت.
تيجة بيع السلع أو أداء اخلدمات ن تثبت حق ادلؤسسة لدى أطراؼ أخرى،ي أوراؽ ذبارية ى أوراق القبض: -

قدية للغَت، وعلى عكس حساب العمالء ن لتاريخ، أو مقابل إقراض أي مبالغد ذلك اعنا تهقيم دوف ربصيل
 تاريخ االستحقاؽ.عند ية تثبت حق ادلؤسسة لدى الغَت انوندات قنبوجود مستاحلسابات ىذه  تتميز

ره حاجة ادلؤسسة، لذلك تقـو باستثماعن قدية الذي يزيد لنتتمثل يف فائض ا االستثمارات قصيرة األجل: -
األجل، وإظلا  بغرض االستثمار طويلهبا  األخَتة ال ػلتفظ ىذه خالؿ شراء األوراؽ ادلالية،من  على ادلدى القصَت

 2ا.رىتيجة ارتفاع أسعان يف األجل القصَت لتحقيق عوائدعها دة بيبغرض إعا هبا ػلتفظ

 قديةلناألصول الجارية غير ا 1-2
ا وتغَت تهتيجة لتغَت حالن اتها، وتتغَت قيميهة فمنطوي على قيمة ذاتية كاتني تلك اليت ى يةلنقداألصوؿ غَت ا

ضمن   الحق. وتتا يف تاريخ يهإلأف تتحوؿ ينتظر قد لنوحدات ا من ال تتحدد بعدد ثابتا متهاالقتصادية، فقيالظروؼ 
ل حقا للمؤسسة يف سبثا يف فًتات مقبلة، منهادلقدمة اليت سبثل خدمات يستفاد ، وادلصاريف أنواعهادبختلف  اتونادلخز 

م يف ربقيق اىصورة خدمات تسادلؤسسة يف  ليومباشرة، بل ربصل عنقدية  ذا احلق ال يتحوؿ إذلى على الغَت، إال أف
 3.قديةن سوؼ تكوف عاجال أو آجال يف صورة اليت اإليرادات

                                                 
االقتصادية )غَت منشورة(، كلية العلـو االقتصادية ، رسالة دكتوراة  دولة يف العلـو مساىمة علمية لتحسين المخطط الوطني للمحاسبةعقاري مصطفى ،  1

 .160، ص 2004وعلـو التسيَت، سطيف، 
 .57، ص 2001، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،مبادئ المحاسبة الماليةزلمد عباس بدوي وعبد اهلل ىالؿ عبد العظيم،  2
 .5، صنفس المرجعزلمد عباس بدوي وعبد اهلل ىالؿ عبد العظيم،   3
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 التثبيتات( األصول غير الجارية ) -2
ىي أصوؿ غَت جارية معنوية أو عينية أو مالية سلصصة لالستعماؿ بصورة مستمرة حلاجات نشاطات التثبيتات 

اليت  21التوظيف على ادلدى البعيد أو اليت ال ينوي الكياف إصلازىا يف غضوف األشهر الكياف  أو تتم حيازهتا لغايات 
اصر اليت ال تتوفر على خصائص األصوؿ اجلارية، حيث تعترب أصوال طويلة عنباقي الفهي  .1تلي تاريخ قفل السنة ادلالية

ا يف مهخالؿ استخدا منو ربقيق اإليراد يها ىاحلصوؿ عل مندورة زلاسبية، والغرض  عن تزيد لفًتةهبا األجل ػلتفظ 
 خالؿ عدة دورات، وتتميز ب: ذىااتنفافع اقتصادية يتم اسمني سبثل فه ا،عهبي خالؿ إعادة منوليس  شاطلنا

 .اعهاطات ادلؤسسة وليس بغرض إعادة بيشن ا بصورة مستمرة يفمها بغرض استخدايهيتم احلصوؿ عل -
 .ا يف األجل القصَتعهية لبين طويل األجل، وليس للمؤسسة أيمار ا بغرض االستثهب يتم االحتفاظ -
 ا يف ادلستقبل خالؿ عدة دورات.يهقتصادية تتوقع ادلؤسسة احلصوؿ علافع امن منتتض -
 تضم رلموعة متنوعة من األصوؿ. -
 سبة كبَتة من أصوؿ معظم ادلنشآت.سبثل ن - 
           الفًتات ىزلاسبية، ومن مث غلب توزيع تكلفتها علطوؿ عمرىا اإلنتاجي، يتم استخدامها ألكثر من فًتة  -

         2."الؾتاإلى"كل فًتة زلاسبية بػ  ىادلستفيدة من خدماهتا، ويعرؼ اجلزء احململ عل
 غير الجارية المراحل التي تمر بها األصول  2-2

 3بثالث مراحل وادلتمثلة يف:  غَت اجلارية )التثبيتات(األصوؿ  سبر 
  مرحلة حصوؿ ادلنشأة على األصل الثابت، وادلشكلة ىنا ىي حساب تكلفة يوى ) الحيازة(:مرحلة الشراء 

 .والسجالت احملاسبية األصل الثابت وإثباهتا بالدفاتر
 وتبدأ من تاريخ االستخداـ الفعلي لألصل الثابت حىت يتم االستغناء عنو هنائيا، وخالؿ :مرحلة االستخدام 

أف  األصل أو زيادة طاقتو، باإلضافة إذل ىتقـو ادلنشأة بعمل الصيانة الالزمة للمحافظة علىذه ادلرحلة 
سنوات عمره  ى، وبالتارل غلب توزيع تكلفة األصل الثابت علذهنفا إذل ياستخداـ األصل الثابت يؤد

 ."الؾتاإلى"اإلنتاجي، وىو 
  وتبدأ ىذه ادلرحلة مع هناية خدمات األصل الثابت ألنو أصبح ال يعمل بكفاءة مع زيادة :تنازلمرحلة ال  

   استبدالو بأصل آخر.أو  مصاريف الصيانة واحملافظة عليو، وقد يتم ذلك عن طريق بيعو            

                                                 
 . 45ص ،مرجع سبق ذكره،19اجلمهورية اجلزائرية الدؽلوقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية، العدد  1
مقدمة لنيل شهادة مذكرة ، التقييم الدوري للعناصر المادية ودوره في المحافظة على قيمة المؤسسة في ظل النظام المحاسبي الماليبالؿ كيموش،  2
 .57، ص   2011-2010يف العلـو التجارية، زبصص دراسات مالية وزلاسبية معمقة، جامعة فرحات عباس، سطيف،  اجسًتادل
 ، 2003اإلسكندرية، ادلعارؼ، منشأة ، المالية القوائم في اإلفصاح وعناصر المعايير ضوء في والمراجعة المحاسبة البيومي، السالـ عبد زلمد زلمود 3

 374 .ص
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 تصـنيف األصـول غيـر الجاريـة 2-3
، حيث الثابتة يف اجملموعة الثانية من مدونة احلسابات اخلاصة بوأدرج النظاـ احملاسيب ادلارل حسابات األصوؿ   

حدد عملية اإلدراج والتقييم للحسابات بشروط خاصة من أجل اعتبارىا أصل داخل ادلؤسسة، وىذا ما جاء بو القرار 
رلموعة  والتقارير ادلالية محاسبيةلالدولية لمعايَت  حدد. و 2008يوليو  26ادلوافق ؿ  1429رجب عاـ  23ادلؤرخ يف 

 IAS، (ادلمتلكات وادلصانع وادلعدات)IAS 16من بينها لألصوؿ الثابتة  من ادلعايَت اليت تضمنت ادلعاجلة احملاسبية
 اصر اآلتية:نتضم األصوؿ غَت اجلارية الع (.اندماج األعماؿ) IFRS 3(، ادلوجودات غَت ادللموسة)38

 (العينيـةالتثبيتـات ) األصول الثابتة 
ا يهصادية مستقبلية، و يتم احلصوؿ علافع اقتمن عنقدية ذلا كياف مادي ملموس، تعرب ن ي أصوؿ غَتى

 ا يف العمليات اإلدارية.مها للغَت أو الستخداىع أو تقدمي اخلدمات أو بغرض تأجَت تاج السلإنيف  امهستخداال
 (التثبيتـات المعنوية) األصول غير الملموسة 
دقة يف ادلستقبل ب منهافع ادلتوقعة ناكياف مادي ملموس ويصعب تقييم ادل  قدية، ليس ذلا نزلددة، غَتي أصوؿ ى

م خاصية لألصوؿ غَت أىتعترب خاصية غياب الكياف ادلادي ادللموس  .1زىالك إذل ظروؼ عدـ التأكد اليت سبيويرجع ذ
 ملموس بعض األصوؿ األخرى اليت ليس ذلا كياف ماديظرا لوجود ن باقي األصوؿ عنا زىال تكفي لتميي اكنهادللموسة، ل

ما  وىذا ادلستقبلية،منافعها  عدـ التأكد الكبَت فيما ؼلصىي  ازىلذا فإف اخلاصية اليت تسمح بتميي ،كحسابات العمالء
 .هاوتقييمهبا د االعًتاؼ عنؼللق عدة مشاكل 

  )األصول المالية )التثبيتات المالية 
 أي بصفة دائمة الستعماذلا وإظلا البيع لغرض ليس ادلؤسسة ربوزىا اليت ادلنقولة القيم اأهن على ادلالية التثبيتات تعرؼ

 .سنوات لعدة
 تصنف إذل: بدورىا األصوؿ ادلاليةو 

ىي األسهم والسندات والديوف اليت يكوف للكياف القدرة و الرغبة على االحتفاظ هبا  أصول مالية مثبتة: -
 ، 15لفًتة طويلة أو إذل تاريخ استحقاقها يف حالة السندات، مثل ىذه األصوؿ غَت اجلارية تسجل يف حػ/

 .16حػ/

 حيازهتا بنية التنازؿ ىي األسهم و السندات و كل األدوات ادلالية األخرى و اليت سبت أصول مالية جارية: -

 45.2تسجل يف حػ/و عليها يف ادلدى القصَت األجل أو مىت ربققت فرصة ربقيق ربح من عملية التنازؿ،               
 

                                                 
 .311-310ص ، ص2002، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مبادئ المحاسبة الماليةعبد احلي مرعي وآخروف،  1
2

 فً العلىم التجارٌت، تخظض ماستزالمقذمت لىٍل شهادة مذكزة ، االعتراف والقياس لألصول  غير الجارية وفق النظام المحاسبي الماليرواص طالخ،  

 .  5، ص 1523-1522، جامعت قاطذي مزباح ورقلت،   معمقتدراساث مالٍت ومحاسبٍت 
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   التثبيتات في شكل امتياز 
أحيانا قد يكوف األصل ادلستخدـ غَت شللوؾ للشركة ادلستخدمة و إظلا شلنوح ذلا يف شكل توكيل )امتياز( موكل       

 عنوية.ماستخدامو من طرؼ ىيئة أخرى كمانح ذلذا احلق وتسمى دبانح االمتياز، وقد تكوف التثبيتات عينية أو 
  التثبيتات الجاري إنجازىا  
          التثبيتات اليت ما تزاؿ غَت مكتملة ) أي يف طور اإلصلاز ( وكذلك التسبيقات  يستقبل ىذا احلساب قيمة      

ال يطبق أي إىتالؾ على التثبيتات اجلاري إصلازىا، لكن  وادلدفوعات اليت يقدمها الكياف للغَت من أجل اقتناء تثبيت ما .
 .ثناء إصلاز األشغاؿ أ وقوع خسارة يف القيمة غلب إثباتو نظرا لتغَتات التقدير احلاصلة

 أصول غير جارية أخرى  
 األصوؿ الزراعية وادلوارد الطبيعية. العقارات االستثمارية، شاطات، وتتمثل يفنال منع معُت نو تتعلق ب     

 يف الشكل اآليت:وؽلكن تلخيصها 
 تصنيف األصول (:II-1رقم )الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 56، ص مرجع سابقمن إعداد الطالبة باالعتماد على رواص صاحل،  المصدر:
 

 األصول الجارية
 )األصول المتداولة(

يف  التثبيتات
 شكل امتياز

 

األصوؿ 
الثابتة 

التثبيتػات )
 (العينيػة

 

 األصوؿ اجلارية
 النقدية

غَت  األصوؿ
 ادللموسة

التثبيتػات )
 (ادلعنوية

 

غَت  األصوؿ اجلارية
النقدية   

 

الجاريةغير األصول   
 )التثبيتات(

 األصول

األصوؿ ادلالية 
 )التثبيتات ادلالية(

أصوؿ مالية 
 مثبتة

 أصوؿ مالية
  جارية

 ادلصروفات
 ادلقدمة

اثووالمخز   
أنواعها دبختلف  

 ادلدينوف

 النقدية

 أوراؽ القبض

االستثمارات 
 قصَتة األجل

التثبيتات 
 اجلاري إصلازىا
 

أصوؿ غَت 
 جارية أخرى
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  المعنوية صولاألطبيعة المطلب الثالث: 
 السنوات يف نقاش موضوع األخَت ذاى وأصبح الزمن، عرباألصوؿ ادلعنوية  بقياس تماـىاال حجم تنامى لقد

 األصوؿع م اوتسجيلهاألصوؿ ادلعنوية  تقييم إذل تدعو اليت الدولية احملاسبية ادلعايَت ورظه إذل أساسا ذلك ويرجع األخَتة
وظهور النظاـ احملاسيب ادلارل اجلديد الذي تناوؿ طرؽ تقييم وتسجيل األصوؿ اليت تتوافق بشكل كبَت مع  ادليزانية يف

 والتقارير ادلالية. لمحاسبةالدولية لمعايَت 

 المعنوية صولاألمفهوم  -1
مراقب ومستعمل من طرؼ الكياف يف إطار  ملموسغَت أصل قابل للتحديد غَت نقدي و  وىادلعنوي  ألصلا      

العالمات  ..( مثل:،.األنشطة العادية )اإلنتاج، تقدمي السلع أو اخلدمات، التأجَت أو االستعماؿ لألغراض اإلدارية
تأليف، مصاريف التطوير اخلاصة برامج ادلعلوماتية، رخص االستغالؿ األخرى، براءات االخًتاع، حقوؽ ال، التجارية

 .، حقوؽ اإلغلار، فارؽ االقتناءبالقيم الثابتة
بصفة عامة افتقار الوجود ادلادي والدرجة العالية من عدـ التأكد ادلعنوية من التعريف نالحظ أف ما ؽليز األصوؿ  

 بادلنافع االقتصادية ادلستقبلية. فيما يتعلق
 أنو أصل معنوي إذا كاف ػلقق الشروط التالية: ويرى ادلعيار أف االعًتاؼ بأصل ما 

 وصادؽ. بشكل موثوؽ صلإذا كاف من ادلمكن قياس تكلفة األ -
إذا  وىذا يتحقق إال فاألصل ادلعنوي غلب أف يكوف قاباًل للتحديد بشػكل مستقل  قابل للتحديد أو التمييز: -

مػا إكاف اإلنفاؽ عليو قابل لتحديػد بشػكل مستقل، وإذا كاف ؽلكن فصلو عن الكياف وبيعو ونقلو وترخيصو 
أو عندما ينشأ األصل من حقوؽ ، )فردياً( أو باالشًتاؾ مع عقد أو أصل أو التزاـ ذي عالقة ى علػى حد

بلة للنقل أو الفصل عن الكياف أو حقوؽ تعاقدية أو قانونية أخرى بغض النظر عما إذا كانت تلػك احلقوؽ قا
 أو التزامات أخرى.

تسيطر ادلنشأة على أصل ما إذا كاف لديها سلطة احلصػوؿ علػى ادلنافع االقتصادية ادلستقبلية ادلتوقعة  السيطرة: -
زلمية  من ادلورد وتقيػد إمكانيػة وصػوؿ اآلخرين إذل تلك ادلنافع. ويف العادة تنبع ىذه السيطرة إما من حقوؽ

 دبوجب القانوف أو من خالؿ أي طريقة أخرى مثل احملافظة علػى سػرية االستخداـ.
 تتمثل ادلنفعة االقتصادية ادلستقبلية من اإليراد الذي يتم احلصوؿ عليو من بيع المنفعة االقتصادية المستقبلية: -

شكل زبفيض تكاليف اإلنتاج أو ادلنتجات واخلدمات ولكنها ؽلكن أف تكػوف على شكل وفورات تكاليفية على 
 1ادلصاريف التشغيلية.

 فتعترب مصاريف ربمل إذل الدورة ادلالية اليت مت فيها اإلنفاؽ. ةط السابقو الشر  من  أما إذادل يتوفر أحد 
 

                                                 
1
 Les normes comptables internationales, IAS/IFRS, Les Pages Bleues, 2008, P 53. 
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  (الملموسة غيرالمعنوية ) األصول تصنيف - 2
األصوؿ،  ذهى مفه يساعد على أف ؽلكن مشًتكة مسات ذات رلموعات إذلادلعنوية  األصوؿ تصنيف أف الشك

 :التالية لألسس وفقاها تصنيف وؽلكن نها،م لكل ادلالئمة احملاسبية ادلعاجلة اختيار وعلى

 للتحديد القابلية أو تحديدىا إمكانية حسب 2-1
 : علانوعُت إذلادلعنوية  األصوؿ تصنيف ؽلكن األساس ذاى وفق
 أي عن ودبعزؿ منفردة بصورة زىاسبيي ؽلكن اليت األصوؿ تلك هبا ويقصد ة:منفرد بصورة دىاتحدي يمكن أصول 

 .األصل ىذا تكلفة كجزء منتها  ومعاجل يهاعل باحلصوؿ ادلرتبطة النفقات حصر ؽلكن حبيث ،أخرى أصوؿ
 .والتطوير البحث التجارية وأنشطة والعالمات النشر وحقوؽ االمتياز وحقوؽ االخًتاع حقوؽ :ذلك ومثاؿ

 الوحدة االقتصادية بوجود ترتبط اليت األصوؿ تلك هبا ويقصد :منفردة بصورة دىاتحدي يمكن ال أصول 
 من العديد تعترب زلصلة اليت احملل شهرة ذلك ومثاؿ منفردة، بصورة يهاعل احلصوؿ تكلفة ويصعب ربديد

 .ادلتداخلة العوامل
 لألصل المتوقع اإلنتاجي العمر حسب 2-2

 :يى أنواع ثالثة إذلوؿ ادلعنوية األص تصنيف يتم األساس ذاذل ووفقا
 أو قانونية بنصوص اإلنتاجي ارىعم يتحدد اليت األصوؿ تلك اهب ويقصد :محدد إنتاجي عمر ذات أصول 

 أي العالمات التجارية، استخداـ وحقوؽ االمتياز حقوؽ مثل والغَت االقتصادية الوحدة بُت ملـز عن طريق عقد
 .عقد أو قانوف بواسطة ربدد األصل من االنتفاع فًتة أف

 ترتبط واليت والتأليف النشر حقوؽ حالة يف كما :اقتصادية أو إنسانية بعوامل اإلنتاجي رىاعم يرتبط أصول 
 .االخًتاع براءات وكذا وورثتو نفسو الشخص بعمر

 غالبا ادلؤسسة باستمرار تستمر فهي احملل شهرة مثل د:محد عمر لها ليس أصول. 
 األصل اقتناء طريقة حسب 2-3

 :اعل نوعُت إذل ادلعنوية األصوؿ تصنيف يتم األساس ذاذل ووفقا
 ضمن رلموعة  أو منفردة بصفة ؤىاشرا يتم اليت األصوؿ تلك هبا ويقصد ر:الغي من يهاعل الحصول يتم أصول

 .شهرةال مثل أخرى اقتصادية وحدات مع االندماج نتيجة أو من األصوؿ
 بواسطة الوحدة داخليا رىاوتطوي نهاتكوي يتم اليت األصوؿ هبا ويقصد ا:ذاتي يهاعل الحصول يتم أصول 

 الوحدة والتطوير دبعامل البحث نشاط خالؿ من يهاإل التوصل يتم واليت االخًتاع براءات :االقتصادية مثل
 1 .االقتصادية

 
                                                 

  .10ص ،  1997اجلامعية، الدار الثاين، ، اجلزءالمحاسبي والتحليل واإلفصاح القياس قواعد :المتوسطة المحاسبةالصباف وآخروف،  مسَت زلمد 1 
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 المعنويةعناصر األصول   (:II-1رقم )الجدول 

 . 1998، الواليات ادلتحدة  جهة النشر جوف ويلي  ،المحاسبة المتوسطة ،كيسو ووغلانتمن إعداد الطالبة باالعتماد على   المصدر:

المعنوياألصل   عمره تكلفتو تعريفو 
ىو حق حصري ؽلكن صاحبو من  براءة االختراع

 20ة دصناعة وبيع االخًتاع دل
.سنة من تاريخ اإلصدار  

السعر النقدي ادلدفوع 
.للحصوؿ على براءة االخًتاع  

سنة 20العمر القانوين =   
وأحياناً يكوف لرباءة االخًتاع 
عمر إنتاجي يزيد أو يقل عن 

 العمر القانوين.
عادة إنتاج أو بيع حق حصري إل حقوق النسخ

 أعماؿ فنية أو أعماؿ منشورة
تكلفة االقتناء واحلماية 

 والتكاليف القضائية إف وجدت
العمر القانوين = طواؿ عمر 

سنة 70صاحبها مضافاً إليو   
تاجي عادة أقل من العمر اإلن

.العمر القانوين  
العالمات 
 التجارية

ىي كلمة أو مجلة أو رمز يصف 
معُت ويؤدي شركة معينة أو منتج 

 لزيادة بيع ادلنتج
 " عادة ال يتم إطفاؤىا "

سنة  20العمر القانوين =  سعر الشراء والتطوير والتحسُت
 وؽلكن ذبديدىا

 وزيادهتا.
 
 

حقوق االمتياز 
 والتراخيص

اتفاؽ تعاقدي  حقوق االمتياز:
بُت صاحب حق االمتياز وبُت 
ادلنتفع من االمتياز لبيع منتجات 
معينة أو تقدمي خدمات معينة أو 
استخداـ العالمة التجارية، وعادة 

 ما ترتبط بادلنطقة اجلغرافية
اتفاؽ بُت الشركة  التراخيص:

ح للشركة وجهة حكومية يسم
.باستخداـ شلتلكات عامة   

ًتخيص احلصوؿ على ال تلكفة
 أو االمتياز

وإف كانت ذات عمر غَت 
التكلفة تعترب زلدود فإف 

 مصروفاً تشغيلياً.

قد يكوف ذلا عمر زلدود وقد 
 ال يكوف ذلا عمر زلدود

 

تعد أكرب األصوؿ الغَت ملموسة  الشهرة
اليت تظهر يف قائمة ادلركز ادلارل 
وسبثل قيمة كل ادلزايا احلسنة 

اإلدارة ادلرتبطة بالشركة مثل 
ادلمتازة وادلوقع ادلرغوب والعالقات 

اجليدة مع العمالء وادلوظفُت 
 ادلاىرين وادلنتجات عالية اجلودة

تسجل الشهرة فقط عندما يتم 
شراء الشركة بالكامل، وسبثل 

 الشهرة الفرؽ بُت التكلفة
والقيمة السوقية العادلة لصايف 

 األصوؿ

تعترب ذات عمر غَت زلدود 
يتم إطفاؤىاوبالتارل ال   
 

تكاليف البحث 
 والتطوير

ىي النفقات اليت قد تؤدي إذل 
ربقيق براءات اخًتاع أو حقوؽ 

 النسخ أو منتجات جديدة

إف نتج عنها براءة اخًتاع فإف 
التكلفة اخلاصة برباءة االخًتاع 
ربمل على براءات االخًتاع، 
وأي تكاليف أخرى تعترب 

  مصروفات يف الفًتة

إذا   سنة 20= العمر القانوين 
توفرت الشروط إدراجها  

 كأصوؿ  وإال تعتَت كنفقات 
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 سم خاص هبا:إؿ ادلعنوية ذلا رقم و ولكل صنف من أصناؼ األصو 
  التنمية القابلة للتثبيتمصاريف  203حساب. 
  خاص ببعض ادلصاريف ادلتعلقة بشراء أو إنتاج الربرليات ومواقع بررليات ادلعلوماتية وما شاهبها 204حساب :

 االنًتنت.
  يسجل يف ىذا احلساب االمتيازات  االمتيازات واحلقوؽ ادلماثلة والرباءات والرخص والعالمات:  205حساب

أساليب  استغالؿعالمات ذبارية، رخصة  استخداـحق طواؿ مدة العقد مثل  امتالؾأو الرخص ادلقتناة هبدؼ 
  .عمل

  يسجل فيو فارؽ اإلقتناء سواء كاف إغلابيا أو سلبيا، وؽلكن أف يكوف ىذا احلساب مدينا أو  207إف احلساب
 الة خاصةىذا احلساب يظهر يف ح .دائنا ويظهر إلزاما يف ادليزانية ضمن األصوؿ الثابتة ادلالية

وىي ذبميع ادلؤسسات يف إطار عملية إقتناء أو إنصهار أو إندماج، وتبقى ىاتو احلالة غامضة من حيث 
 ادلعاجلة احملاسبية وذلك راجع إذل خصوصية ىذا احلساب.

 اليت دل ؼلصص ذلا  208يتم تسجيل األصوؿ ادلعنوية األخرى يف ح/ :األصوؿ ادلعنوية األخرى 208 حساب
 ادلخطط احملاسيب و ادلارل اجلديد حسابا خاصا ذلا. 

 وادلوضحة يف اجلدوؿ اآليت:       
   التثبيتات المعنوية حسابات (:II 2-رقم )الجدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

  .SCFباالعتماد على مدونة احلسابات  من إعداد الطالبة المصدر:
 
 واإلفصاح عنها  ألصول المعنويةاومحاسبة  قياسقواعد  -3

تعترب مهمة من قبل كافة مستخدمي القوائم ادلالية تقريبا، وأغلبية ىذه األصوؿ يتوقع أف  ادلعنوية صلد أف األصوؿ
تكوف ذلا منافع مستقبال. غَت أف اجلهات ادلسئولة عن تنظيم مهنة احملاسبة بأغلبية الدوؿ ال تسمح للشركات باالعًتاؼ 

 اسم الحساب رقم الحساب
)مصاريف تطوير القيم مصاريف التنمية القابلة للتثبيت  203حػ/

 الثابتة(
 بررليات ادلعلوماتية وما شاهبها  204حػ/
 والعالمات االمتيازات واحلقوؽ ادلماثلة والرباءات والرخص 205حػ/
 GOOD WILLفارؽ االقتناء   207حػ/
 التثبيتات ادلعنوية األخرى )منها احملل التجاري( 208حػ/
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شكلة الرئيسية اليت تواجو احملاسبُت ىي التقييم ادلوضوعي ف ادل. إية، الشهرة وادلعرفةاألكثر أعل ادلعنوية باثنُت من األصوؿ
ذلذه األصوؿ. وباإلضافة لذلك أف زلاسبة األمساء التجارية، والرباءات وادللكية الفكرية اليت ذلا قيمة سوقية ؽلكن إدراكها 

طريقة منفصلة. وعليو ؼلتار بسهولة أكثر من احملاسبة عن األصوؿ الفكرية، مثل ادلعرفة اليت من الصعب دائما تقييمها ب
اليت قد  األخرى ادلعنوية اىلوف األصوؿاليت ؽلكن قياسها دبوضوعية ويتج ادلعنوية اسبة عن بعض األصوؿاحملاسبوف احمل

يهدؼ ادلعيار الدورل ، تكوف ذلا قيمة أعلى وذلك لعدـ توفر أدوات موضوعية ؽلكن استخدامها لقياس مثل ىذه األصوؿ
، احملاسبة IASC الدولية  احملاسبة معايَت يئةى عن الصادر األصوؿ ادلعنوية  38IASالثامن والثالثوف احملاسيب رقم 

اليت دل يتم تناوذلا بالتحديد يف معايَت احملاسبة الدولية األخرى، وال ينطبق معيار  ادلعنويةوإالفصاح عن ادلوجودات 
ادلالية وحقوؽ ادلعادف واإلنفاؽ على استكشاؼ وتطوير واستخراج احملاسبة الدورل الثامن والثالثوف على ادلوجودات 
ادلتجددة، وينطبق معيار احملاسبة الدورل الثامن والثالثوف على أنشطة  ادلعادف والنفط والغاز الطبيعي وادلوارد ادلماثلة غَت 

 ادلعيار الدورل إلعداد التقارير ادلالية آخر وىو معيار اذليئة عن صدر كما  .اإلعالف والتدريب وعملية البحث والتطوير
IFRS 3  ادلعاجلة احملاسبية واإلفصاح عن االطلفاض يف قيمة مجيع ادلوجوداتمعيار ة و شهر ال عن احملاسبة شأفبIAS 

36 . 
 ال والثالثوفمعيار احملاسبة الدورل الثامن  فإف السابقة، ادللموس غَت باألصل االعًتاؼ دلعايَت وتطبيقا كذلك،       
  :األصوؿ ضمن التالية بالتكاليف باالعًتاؼيسمح 
 .البحوث تكاليف -
 انطالؽ نفقة قبلادل تلك أي ادلصنع تشغيل وتكاليف جديدة أعماؿ لبدء تنفق اليت االفتتاح قبل ما تكاليف -

 .الكامل التشغيل أو اإلنتاج
 .قانوين كياف إلقامة ادلنفقة والسكرتارية القانونية التكاليف مثل التأسيس تكاليف -
 .والتكوين التدريب تكاليف -
 شهار.واإل الدعاية تكاليف -
 1ج.وخطوط اإلنتا  األعماؿ تنظيم يف تدخل اليت ىاوغَت  ذليكلةوا ادلكاين الًتتيب إعادة تكاليف -

 التشغيل قبل ما مصروفات مثل ادلوزعة أو ادلؤجلة التكاليف بعض رمسلة ائياهن ألغى قد IAS 38ادلعيار فإف كذاوى
 .ادلعيار ذاى وفق ملموسة غَت سبثل أصوال ال أصبحت وبالتارل (التأسيسية – يديةمهالت – اإلعدادية ادلصاريف)

 :إما األخَت ذاى يعاجل سابقا، ادلذكورة ادللموس غَت باألصل االعًتاؼ شروط من شرط يتوفر دل وإذا
 .الدخل جدوؿ ضمن كمصروؼ -
 .ندماجالا ةعملي إثر مقتٌت األصل كاف إذا شهرة،ال ضمن تكلفتو إدماج يتم -

                                                 
1 Paragraphe (69), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
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 تاريخ يف ادلعنوي األصل تكلفة إذل كمصروفات هاتسجي سبق اليت التكاليف بإحلاؽIAS-38 ادلعيار يسمح وال
  1.الحق

 ألصول المعنويةاقواعد قياس  3-1
 :الطريقتُت بإحدى األخَت ذاى يسجل ،عنويم كأصل البنود من ببند ادلبدئي االعًتاؼ بعد

 ة تكلف بالتكلفة التارؼلية، أي النموذج ذاى وفق ادلعنوي األصل يسجل (:التكلفة نموذج) األساسية المعالجة
 األصل تكلفة حيث تتمثل اجملمعة، القيمة اطلفاض خسائر أو اجملمع ىتالؾاال نهام سلصومااألصل ادلعنوي 

بعد  وذلك لالسًتجاع، القابلة غَت والضرائب والرسـو اجلمركية احلقوؽ متضمنا شرائو سعريف ادلقتٌت  ادلعنوي
  2.لالستخداـ األصل بإعداد مباشرة تتعلق تكلفة كل إذل إضافة ،التجارية اخلصومات

 أف تسجل للمؤسسة ؽلكن األورل، االعًتاؼ عدب :) مالتقيي إعادة نموذجبها) المسموح البديلة المعالجة 
 ادلعاد ويتمثل ادلبلغ ،الالحقة القيمة اطلفاض وخسائر ىتالؾرلمع اال ناقص تقييمو ادلعاد بادلبلغ ادلعنوي لاألص

 3 .سوؽ نشط إذل بالرجوع واحملددة *التقييم إعادة تاريخ يف لألصل العادلة القيمة يف تقييمو
 اليت األخرى كل األصوؿ فإف العادلة، بالقيمة أي التقييم إعادة ظلوذج باستعماؿ ما عنويم لأص تسجيل مت إذا -

  4ؿ.األصو  ذلذه نشط أي سوؽ يوجد دل إذا إال النموذج، نفس باستعماؿ أيضا تسجل أف غلب فئتو من
 بسبب مهاتقيي ادلعاد األصوؿ من رلموعة ضمن موجود ما عنويم أصل تقييم إعادة من ادلنشأة تتمكن دل إذا -

 5. التكلفة ظلوذج وفق األخَت ذاى يسجل ؿ،و األصذلذه  نشط سوؽ وجودعدـ 
 IAS  38  ادلعيار ويعامل ؿ،األصو ن ضم بو االعًتاؼ بعد ادلعنوي األصل على التكاليف بعض ادلنشأة تنفق أف ؽلكن
 من التكاليف ىذه تزيد أف احملتمل من كاف إذا ادلعنوي األصل تكلفة إذل وتضاؼ ترمسل ، إماالالحقة التكاليفىذه 
 قهاوإحلا دبوثوقية الالحقة التكاليف ىذه قياس ادلمكن من كاف إذاو ادلتوقعة لألصل  ادلستقبلية االقتصادية ادلنافع مقدار
  .السابقاف الشرطاف يتوفر دل إذا ثهاحدو  فور كمصروفات تستنفد ، وإمالألصل
  بقيمتو العادلة ما دل ينعدـ  عندئذ زلل التبادؿمقابل أصل آخر يقاس األصل إذا مت اقتناء أصل معنوي ما

ه احلالة ينبغي قياس ادلضموف التجاري يف التبادؿ أو كاف من ادلتعذر قياس القيمة العادلة بشكل موثوؽ ويف ىذ
 .بالقيمة احملاسبية الصافية األصل

                                                 
1 Paragraphe (71), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
2 Paragraphe (74), Norme Comptable Internationale IAS-38. 

اجلانب الػدائن يف جدوؿ حسابات يتم تصنيف زيادة إعادة التقييم كجزء من حقوؽ ادللكية ما دل تعكس خسػارة اطلفاض يف القيمة معًتؼ هبا سابقا ويف ىذه احلالة تقيد يف  *
ت من احتياطي إعادة التقييم العائػدة لذلك األصل يف حاؿ النتائج وإذا حدثت يف السنوات التالية اطلفاضات إعادة تقييم بالنسػبة لنفس األصل غلوز خصم ىذه االطلفاضا

 .وجوده وإال وجب خصم االطلفاض من الربح
3 Paragraphe (75), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
4 Paragraphe (72), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
5 Paragraphe (81), Norme Comptable Internationale IAS-38 
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  3إذا مت اقتناء األصوؿ ادلعنوية كجزء من اندماج شركات حسػب التعريػف الوارد يف IFRS ف تكلفتهاإف 
  اء.متها العادلة يف تػاريخ االقتنػتكوف قي

  ات ؽلكن أف يكوف صعبًا والتقنيات الواضحة ىي كإف تقييم القيمة العادلة ألصل معنوي ما يف اندماج الشر
استخداـ معامالت سوقية أو أسعار معلنة قابلة للمقارنة ويف بعض األحياف قد يكوف ىناؾ رلموعة من القيم 

الناتج عن اقتناء أو انصهار أو  (Good will)فارؽ االقتناء والتثبيت ادلعنويؽلكن زبصيص احتماالت ذلا. 
 .أصل غَت معروؼألنو األصوؿ ادلعنوية بيا أو سلبيا كما غلب أف ؽليزه عن اندماج قد يكوف اغلا

 
   المعنويةصول التسجيل المحاسبي لأل 3-2

، لكن قبل ىذا غلب اإلشارة إذل على حدىأصل سيتم معاجلة كل  ااصة بو لذخمعنوي شليزات أصل لكل  
 العناصر اآلتية:

                                                                                  المعنوية ألصولاىتالك ا 3-2-1
ويفًتض أف ال تتجاوز ادلدة ادلنفعية ألي تثبيت  ،وؿ ادلعنويةباألص اإلىتالؾ ىو استهالؾ ادلنافع االقتصادية ادلرتبطة 

 1يف ملحق الكشوفات ادلالية. عاما، وإذا حدث غَت ذلك يف حاالت استثنائية غلب تربيرىا 20معنوي 
 الثابت الؾاإلىت طريقة جانب إذلIAS 38 ادلعيار ويقر لإلىتالؾ، ؼلضع فإنو زلدود نافع عمر ادلعنوي لألصل كاف إذا

  2.ادلعنوي األصل الستنفاد بديلة كطرؽ اإلنتاج ووحدات ادلتناقص الرصيد طريقة
 

 ويكوف القيد احملاسيب كاآليت: 
احلسابرقم   ادلبالغ من كل سنة  /31/12 

 دائن مدين دائن مدين
681 
 

 
 

X280 

وادلؤونات وخسائر القيمة عن  سلصصات االىتالكات
 األصوؿ غَت اجلارية

 القيم الثابتة ادلعنوية اىتالؾ
 إثبات قسط اإلىتالؾ السنوي

 

XXX  
 

XXX 

 
 التآكل الختبار ؼلضع غلب أف حُت يف، 3لكيهت أف غلب ال معروفة غَت حياتو مدة تكوف الذي ادلعنوي األصل فإ

                                                 
1
 . 09، صمرجع سبق ذكره ،19اجلمهورية اجلزائرية الدؽلوقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية، العدد   

2 Paragraphe (97), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
3 Paragraphe (107), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
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 1 .األصل قيمة يف اطلفاض إمكانية حدوث على يدؿ مؤشر ظهر كلما وكذلك األقل، على سنويا( التغطية اختبار) 
 من استمرار للتأكد سنوية ؼلضع دلراجعة أف غلب تالؾ،ىلال ؼلضع وال زلدد غَت عمر لو الذي ادلعنوي األصل إف

 احملدد غَت العمر وأصبح واألحداث، الظروؼ ذهى فإذا زالت .زلدد غَت االفًتاضي عمره ذبعل اليت والظروؼ األحداث
 يف والتغَتات احملاسبية السياساتIAS-8 " ادلعيار وفق احملاسبية يف التقديرات كتغَت التغيَت ذاى تسجيل ، يتم"زلدودا"

 2." واألخطاء احملاسبية التقديرات

 جي أيهما أقل.توزع تكلفة األصل غَت ادللموس على العمر القانوين أو العمر اإلنتا مالحظة:

 إعادة تقييم التثبيتات المعنوية  3-2-2
 يف احلسابات على أساس تكلفتو، أف يف إطار ادلعاجلة ادلرخص هبا ؽلكن ألي تثبيت معنوي سبق أف كاف زلل إدراج

 3اآلتية: يدرج على أساس مبلغو ادلعاد تقييمو حسب الشروط
  تتم عمليات إعادة التقييم بانتظامية كافية حىت ال زبتلف القيمة احملاسبية للتثبيتات ادلعنية اختالفا كبَتا عن

 القيمة اليت قد تكوف حددت باستعماؿ القيمة احلقيقية يف تاريخ االقفاؿ.
  تقييمها.بعد إعادة التقييم ربدد ادلبالغ القابلة لالىتالؾ على أساس ادلبالغ ادلعاد 
  إذا ارتفعت القيمة احملاسبية ألصل ما بعد إعادة تقييمو فإف الزيادة تقيد مباشرة يف شكل رؤوس أمواؿ

خاصة، على أف إعادة التقييم االغلابية تدرج يف احلسابات كمنتوج إذا كانت تعوض إعادة التقييم أخرى سلبية 
 لنفس األصل سبق أف مت إدراجها كعبء يف احلسابات.

 برزت عملية إعادة التقييم وجود خسارة يف القيمة، فإف ىذه اخلسارة تنسب على سبيل األولوية إذل إذا أ
فارؽ التقييم سبق إدراجو يف احلسابات كرؤوس أمواؿ خاصة يف األصل نفسو، مث يقيد الرصيد الصايف للخسارة 

 إف وجد ضمن حسابات األعباء.
 خسارة القيمة عن التثبيتات المعنوية  3-2-3

القابلة لالسًتداد وقيمتو على كل مؤسسة القياـ باختبارات تدىور القيمة لكل تثبيت معنوي مقارنة قيمتو غلب  
احملاسبية الصافية بعد االىتالكات يف هناية كل الدورة، وإذا كاف ىناؾ دليل على خسارة يف القيمة غلب أف ترجع القيمة 

 4احملاسبية الصافية إذل ادلبلغ القابل لالسًتداد.
 
 
 

                                                 
1 Paragraphe (108), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
2  Paragraphe (109), Norme Comptable Internationale IAS-38. 

3
 .22-25، ص ص بق امرجع س ،21الجمهىرٌت الجزائزٌت الذٌمىقزاطٍت الشعبٍت، الجزٌذة الزسمٍت، العذد   

4
 .62، ص مرجع سابقهىام جمعت،   
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 المفاىيم المرتبطة باإلىتالك وخسائر القيمة  (:II-3رقم )الجدول 
 الترميز التعريف العنصر

التثبيت )التكلفة التارؼلية( يف تاريخ احليازة كلفةت القيمة احملاسبية األصلية  VC 
بعد  فعاالنعمره هناية  من األصل ادلرتقب احلصوؿ عليوبلغ الصايف ادل القيمة ادلتبقية

لتخلص منوادلرتبطة باكاليف تخصم ال  
VR 

القيمة ادلتبقية –القيمة احملاسبية األصلية  ادلبلغ القابل لالىتالؾ  MA 
 N   األصل تقب فيها الكياف استعماؿادلدة اليت ير  مدة ادلنفعة

مدة ادلنفعة )االىتالؾ اخلطي(÷ ادلبلغ القابل لالىتالؾ  قسط االىتالؾ  An 
مدة ادلنفعة )اخلطي(÷   100االىتالؾ = معدؿ  معدؿ االىتالؾ  T 

القيمة اإلىتالكات رلموع –القيمة احملاسبية األصلية  القيمة الصافية احملاسبية  VNC خسائر 
 VR ىي صايف سعر بيع األصل أوقيمتو االستعمالية أيهما أكرب سًتدادية  القيمة اال

 سلصوما طرفُت بُت عادية معاملةأثناء  السوؽ يف عليو ادلتحصل السعر بيعالصايف سعر 
 (األصل عن التنازؿ مبلغ) .األصل من بالتخلص ادلرتبطة التكاليف انهم

 

 االستعماؿ من ادلنتظرة ادلستقبلية النقدية للتدفقات احلالية القيمة يى االستعمالية القيمة
 انتهاء استعمالو أو ادليزانية من خروجو غاية إذل لألصل ادلستمر

 

  .IAS 36 وادلعيار الدورل IAS 38من إعداد الطالبة باإلعتماد على ادلعيار الدورل  المصدر:
 

 المعالجة المحاسبية لعناصر األصول المعنوية  3-2-4
  *.اص هباسيتم عرض ادلعاجلة احملاسبية لكل عنصر من عناصر األصوؿ ادلعنوية والتسجيل احملاسيب اخل   
 برامج اإلعالم اآللي 

برامج اإلعالـ اآلرل اليت تقتنيها ادلؤسسة أو تقـو بتوليدىا داخليا، خصص النظاـ احملاسيب ادلارل وتتمثل يف سلتلف 
اإلنتاج ادلثبت  731الذي يظهر مدينا ويقابلو يف اجلانب الدائن احلساب  204ذلذا النوع من األصوؿ احلساب الفرعي 

 لتسجيل احملاسيب كمايلي:حد حسابات النقدية حسب احلالة ويكوف ا، أو ألألصوؿ ادلعنوية
 
 
 
 
 .ادلعاجلة احملاسبية لتكاليف البحث والتطوير تعرض الحقا بشكل مفصل* 
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 حالة االقتناء 
احلسابرقم   ادلبالغ تاريخ االقتناء  

 دائن مدين دائن مدين
204 
 

 
404 
 

 ربرليات ادلعلوماتية وما شاهبها ال
 موردو التثبيتات 

 حيازة برامج معلوماتية

XXX  
XXX 

 دائن مدين تاريخ التسديد دائن مدين
404  

512 
 موردو التثبيتات

 البنك                                                      
 قيد التسديد                        

XXX  
XXX 

 

 حالة اإلنشاء الداخلي 
 

احلسابرقم   ادلبالغ تاريخ اإلصلاز  

 دائن مدين دائن مدين
204 
 

 
731 

 الربرليات ادلعلوماتية وما شاهبها 
                             اإلنتاج ادلثبت لألصوؿ ادلعنوية 

 توليد برامج معلوماتية داخليا

XXX  
XXX 

 
 االمتيازات والحقوق المماثلة والبراءات والرخص والعالمات 

 :ويكوف التسجيل احملاسيب وفق القيد اآليت 205خصص النظاـ احملاسيب ادلارل ىذه األصوؿ ادلعنوية حساب فرعي 
 

 حالة االقتناء 
احلسابرقم   ادلبالغ تاريخ االقتناء 

 دائن مدين دائن مدين
205 
 

 
404 
 

االمتيازات واحلقوؽ ادلماثلة والرباءات والرخص والعالمات 
 موردو التثبيتات 

 االمتيازات والرخص والعالماتحيازة 

XXX  
XXX 



 الفصل الثاني                                                             األصول المعنوية وتكاليف البحث والتطوير

 

55 

 

 دائن مدين التسديدتاريخ  دائن مدين
404  

512 
 موردو التثبيتات

 البنك                                                      
 قيد التسديد                        

XXX  
XXX 

 
 حالة اإلنشاء الداخلي 

 

احلسابرقم   ادلبالغ تاريخ اإلصلاز  

 دائن مدين دائن مدين
205  

731 
 واحلقوؽ ادلماثلة والرباءات والرخص والعالماتاالمتيازات   

                           اإلنتاج ادلثبت لألصوؿ ادلعنوية 
 توليد براءة اخًتاع داخليا 

XXX  
XXX 

 
   فارق االقتناء 

للتحديد بالتعريف، رورة سبييز فارؽ االقتناء عن بقية األصوؿ ادلعنوية القابلة ضعلى لقد أكد  النظاـ احملاسيب ادلارل 
 1ألنو أصل غَت قابل للتحديد.

وفارؽ االقتناء ؽلثل تلك الزيادة يف تكاليف اندماج األعماؿ اليت تتم احملاسبة عنها بطريقة الشراء عن طريق 
القيمة العادلة لصايف األصوؿ، وؽلكن استهالكها على مدى سنوات االستفادة منها، وكافًتاض مسبق فإف ىذا العمر 

 سنة. 20ف ال يكوف أكثر من غلب أ
ن معرؼ النظاـ احملاسيب ادلارل فارؽ االقتناء على أنو كل فائض يف تكلفة االقتناء من حصة فائدة ادلقتٍت ض

ادلعرفة على أهنا مكتسبة عند تاريخ عملية التبادؿ، دبعٌت أنو الفرؽ بُت سعر االقتناء القيمة احلقيقية لألصوؿ واخلصـو 
حيث يسجل ضمن ىذا احلساب فارؽ  207، وخصو باحلساب 2صايف األصوؿ يف تاريخ اإلدماجوالقيمة العادلة ل

ندماج، وؽلكن أف يكوف ىذا االقتناء أو االاالقتناء السليب أو اإلغلايب الناتج عن ذبميع مؤسسات يف إطار عملية 
  احلساب دائنا أو مدينا.

فإنو حسب النظاـ احملاسيب ادلارل " ال ؽلكن  36من نص ادلعيار الدورل رقم  109وتطابقا مع ما ورد يف الفقرة 
 خرى."األصوؿ األن ها عتيتثبمت اسًتجاع خسائر القيمة اليت مت إثباهتا عن فارؽ االقتناء خالفا خلسائر القيم اليت 

                                                 
 .57، ص نفس المرجع  1
 .84، ص مرجع سابق، 19اجلمهورية اجلزائرية الدؽلوقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية، العدد  2
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 ويكوف التسجيل احملاسيب كما يلي: 
 قتناء موجبحالة فارق اال 

 ةبالقيمة العادل القيمة الصافية لألصوؿ >سعر الشراء 
احلسابرقم   ادلبالغ تاريخ االقتناء 

 دائن مدين دائن مدين
207 

2/3/4/5  
 

 
 

1/4  
512 

 

 فارؽ االقتناء      
 األصوؿ                          

 ديوف                        
 البنك                       

    مع ظهور فارؽ االقتناء ادلوجب "X إدماج شركة "      

XXX 
XXX 

 
 

XXX 
XXX 

 دائن مدين N/31/12 دائن مدين
681 
 

 
 

2807 
 

سلصصات اإلىتالكات وادلؤونات وخسائر القيمة عن 
 األصوؿ غَت اجلارية

 اىتالؾ فارؽ االقتناء   
 إثبات قسط اإلىتالؾ السنوي

XXX  
 

XXX 

 دائن مدين من كل سنة /31/12 دائن مدين
681 
 

 
 

2907 

سلصصات اإلىتالكات وادلؤونات وخسائر القيمة عن 
 األصوؿ غَت اجلارية

 خسائر القيمة عن فارؽ االقتناء                       
 إثبات اخلسارة يف القيمة عن فارؽ االقتناء

XXX 

 
 

 
XXX 

 
 

  حالة فارق االقتناء سالب 
 ةبالقيمة العادل القيمة الصافية لألصوؿ <سعر الشراء 

 حيث يتم تسجيل القيود اآلتية:       
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احلسابرقم   ادلبالغ تاريخ االقتناء 

 دائن مدين دائن مدين
2/3/4/5  

 
 

207 
4/1  

512 
 

 األصوؿ                          
 فارؽ االقتناء                                             
 ديوف                     
 البنك                     

    مع ظهور فارؽ االقتناء سالب "X إدماج شركة "      

XXX 
 

 
XXX 
XXX 
XXX 

 دائن مدين / من كل سنة31/12 دائن مدين
207  

77 
 

 فارؽ االقتناء  
 إيرادات غَت عادية
توزيع االيراد الناتج عن فارؽ االقتناء السالب على سنوات 
 العمر اإلنتاجي لألصوؿ ادلتعلقة بو                       

XXX  
XXX 

 
من حيث االعًتاؼ بفارؽ االقتناء  3IFRSبُت النظاـ احملاسيب ادلارل ومعيار التقرير ادلارل   الكن صلد تعارضا صرػل

فارؽ االقتناء  حيث ال يتم إطفاء  النتائج، كذلك بالنسبة إلطفاء فارؽ االقتناء ادلوجبيف حسابات كإيراد  السالب
 للتأكد من وجود تدين يف القيمة. وإظلا ؼلضع الختبارات إعادة التقييم هناية  كل سنةادلوجب 

دلعاجلة احملاسبية لشهرة فكانت ا 2001ويرجع ذلك االختالؼ إذل أف النظاـ احملاسيب ادلارل الذي بدأ مشروع إصلازه منذ 
 3IFRS .1دبعيار التقرير ادلارل  2004إلغائو واستبدالو يف مت  يالذ IAS22طبقا للمعيار الدورل 

 
 التثبيتات المعنوية قيد اإلنجاز 

 للتثبيتات ادلعنوية قيد اإلصلاز حسب حالة إصلازىا كاآليت:يكوف القيد احملاسيب 
 حالة توليدىا داخل المؤسسة -

 
 
 
 

                                                 
يف العلـو التجارية، زبصص دراسات  اسًتمقدمة لنيل شهادة ادل، مذكرة المعالجة المحاسبية لألصول الثابتة  وفق النظم المحاسبي الماليمرخويف ىناء،  1

 .47، ص 2011-2010قاصدي مرباح ورقلة، ، جامعة مالية وزلاسبية معمقة
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احلسابرقم   ادلبالغ تاريخ االقتناء 

 دائن مدين دائن مدين
6XX  

53/51  
 

 األعباء
 النقدية                     

           إثبات ربمل األعباء

XXX 
 

 
XXX 
 

 دائن مدين /31/12 دائن مدين
237 

 
 

731 
 
 

   تثبيتات معنوية قيد اإلصلاز
 لألصوؿ ادلعنويةاإلنتاج ادلثبت                            

 إثبات اجلزء الذي مت إصلازه وادلتعلق بالدورة ادلنتهية

XXX  
XXX 

 دائن مدين بتاريخ اكتماؿ اإلصلاز دائن مدين
X 20     

237 
 

 تثبيتات معنوية                        
 تثبيتات معنوية قيد اإلصلاز                                                   

 إثبات اكتماؿ اإلصلاز
 

XXX 

 
 

XXX 

 

 
 حالة اإلنجاز من طرف الغير        -

احلسابرقم   ادلبالغ 31/12 

 دائن مدين دائن مدين
237 
 

 
404 
 

          تثبيتات معنوية قيد اإلصلاز    
 موردو التثبيتات                                 

 فاتورة وضعية أشغاؿ تثبت اجلزء ادلنجز                                            

XXX  
XXX 

 دائن مدين تاريخ اكتماؿ اإلصلاز دائن مدين
20X  

237 
 تثبيتات معنوية       

 تثبيتات معنوية قيد اإلصلاز                                 
 إثبات اكتماؿ اإلصلاز

XXX  
XXX 
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 خسارة القيمة عن التثبيتات المعنوية 
 حالة عدم تسجيل فائض سابق لألصل أو تجاوز االنخفاض الفائض المسجل -

 يف ىذه احلالة يعًتؼ خبسارة القيمة كمصروؼ ضمن قائمة الدخل للفًتة اجلارية وفق القيد اآليت:   
احلسابرقم   ادلبالغ 31/12 

 دائن مدين دائن مدين
681 
 
 

 
 

290X 

وادلؤونات وخسائر القيمة عن  سلصصات االىتالكات
 األصوؿ غَت اجلارية )التثبيتات(

 خسائر القيمة عن التثبيتات ادلعنوية
 إثبات عبء اخلسارة يف القيمة  

XXX  
 

XXX 

 
 نسجل القيد اآليت:  حالة سبق تسجيل فائض قيمة لهذا األصل -

احلسابرقم   ادلبالغ 31/12 

 دائن مدين دائن مدين
104 
 

 
290X 

 فارؽ إعادة التقييم             
 خسائر القيمة عن التثبيتات ادلعنوية                     

امتصاص خسارة تدين القيمة من الفائض سابق التكوين 
 لألصل 

XXX  
XXX 

 حقيق فائض إيجابي سبقو االعتراف بخسارة في القيمةحالة ت -
القيم اليت سبق االعًتاؼ هبا وتسجل ضمن النواتج، مث يعًتؼ بالفرؽ إف وجد ضمن رؤوس حيث يتم اسًتجاع خسائر  

 األمواؿ اخلاصة ربت عنواف فارؽ التقييم.
احلسابرقم   ادلبالغ 31/12 

 دائن مدين دائن مدين
290X  

781 
 خسائر القيمة عن التثبيتات ادلعنوية   

اسًتجاعات االستغالؿ عن                            
 خسائر القيمة  األصوؿ الثابتة
اسًتجاع خسارة تدين القيمة لألصل يف احلدود اليت سبق 

 االعًتاؼ هبا

XXX  
XXX 
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 التنازل عن التثبيتات المعنوية 
أو التنازؿ عنو بالفرؽ بُت منتوجات اخلروج الصافية األصل ادلعنوي خارج اخلدمة وضع  ربدد األرباح واخلسائر الناذبة

  وفق القيود اآلتية:1والقيمة احملاسبية الصافية لألصل وتدرج يف احلسابات كمنتوجات أو كأعباء 
 حالة التنازل عن التثبيتات المعنوية و تحقيق ربح -

احلسابرقم   ادلبالغ بتاريخ عملية التنازؿ   

 دائن مدين دائن مدين
681  

 
280X 

وادلؤونات وخسائر القيمة عن  سلصصات االىتالكات
 األصوؿ غَت اجلارية

 القيم الثابتة ادلعنوية اىتالؾ
إثبات قسط اإلىتالؾ عن الفًتة بُت آخر تسجيل لإلىتالؾ 

  وتاريخ التنازؿ

XXX 
 

 
 

XXX 
 

 دائن مدين /31/12 دائن مدين
104X 
280X 
462 

 

 
 

 
20 X 
752 

 

                       فائض القيمة ادلسجل عن األصل 

 اإلىتالؾ ادلًتاكم لألصل 
                          احلقوؽ الناذبة عن بيع القيم الثابتة  

التثبيت ادلعنوي                                         
فوائض القيمة عن خروج                                  

 األصوؿ ادلثبة غَت ادلالية    
إثبات التنازؿ عن التثبيت ادلعنوي دبا يزيد عن قيمتو   

 الدفًتية 

XXX 
XXX 
XXX 

 
 
 
 

XXX 
XXX 

اريخ التسديدت دائن مدين  دائن مدين 
512/530     

462 
 البنك أو الصندوؽ        

 احلقوؽ الناذبة عن التنازؿ عن القيم الثابتة     
 إثبات عملية التسديد

XXX 

 
 

XXX 

 
 
 
 

                                                 
 .50، ص مرجع سبق ذكرهمرخويف ىناء،   1
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 حالة التنازل عن التثبيتات المعنوية وتحقيق خسارة -
احلسابرقم   ادلبالغ تاريخ عملية التنازؿ  

 دائن مدين دائن مدين
681  

 
280X 

وادلؤونات وخسائر القيمة عن  سلصصات االىتالكات
 األصوؿ غَت اجلارية

 القيم الثابتة ادلعنوية اىتالؾ
إثبات قسط اإلىتالؾ عن الفًتة بُت آخر تسجيل لإلىتالؾ 

  وتاريخ التنازؿ

XXX 
 

 
 

XXX 
 

 دائن مدين /31/12 دائن مدين
280X 
462 
652 

 

 
 

 
20 X 

 

 اإلىتالؾ ادلًتاكم للتثبيت ادلعنوي 
                          الناذبة عن بيع القيم الثابتةاحلقوؽ  

 نواقص القيمة عن خروج األصوؿ ادلثبتة غَت ادلالية                                 
التثبيت ادلعنوي                                         

 إثبات التنازؿ عن التثبيت ادلعنوي بأقل من قيمتو الدفًتية

XXX 
XXX 
XXX 

 
 
 

XXX 

 دائن مدين ناريخ التسديد دائن مدين
512/530     

462 
 البنك أو الصندوؽ        

 احلقوؽ الناذبة عن التنازؿ عن القيم الثابتة     
 إثبات عملية التسديد

XXX 

 
 

XXX 

 
 1 وتسًتجع أي خسارة يف القيمة مت إثباهتا عن األصل زلل التنازؿ وفق القيد اآليت:

احلسابرقم   ادلبالغ بتاريخ عملية التنازؿ 

 دائن مدين دائن مدين
290X  

781 
 خسائر القيمة عن التثبيتات ادلعنوية   

اسًتجاعات االستغالؿ عن                            
 خسائر القيمة  األصوؿ الثابتة
اسًتجاع خسارة تدين القيمة يف القيمة اليت سبق االعًتاؼ 

 هبا 

XXX  
XXX 

                                                 
 .09ص ، ذكره مرجع سبق، 121ادلادة ، 19اجلمهورية اجلزائرية الدؽلوقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية، العدد  1
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 المعنويةاإلفصاح المحاسبي عن األصول  3-3
 1كاآليت : األصوؿ ادلعنوية  اإلفصاح عن على ادلنشأة 

 ادلعنوية عاجلة األصوؿدل السياسة احملاسبية ادلتبعة . 
    ادلستخدمة ونسبهااالستهالؾ طرؽ.  
 .الطرؽ واإلفًتاضات اذلامة ادلطبقة لتقدير القيم العادلة لألصوؿ       
  من ادلتوقع أف يكوف ذلا  اليتالفًتة احلالية أو  يف جوىريذلا تأثَت  اليتالتقديرات احملاسبية  التغَت يفطبيعة وقيمة

    .ادلتبقية مأو القي االستهالؾأو طريقة ادلعنوي لألصل  اإلنتاجيتقدير العمر كالفًتات الالحقة   يف جوىريتأثَت 
 توجد قيود على حقوؽ ملكيتها وكذا القيمة الدفًتية  اليتادلعنوية والقيمة الدفًتية لألصوؿ  يالتواجد الفعل

 ادلرىونة كضماف لإللتزامات.ادلعنوية لألصوؿ 
  زلدد غلب أف تفصح عن القيمة الدفًتية لألصل واألسباب  يليس لو عمر إنتاج يالذادلعنوي بالنسبة لألصل

  .لو يادلؤيدة لعدـ ربديد عمر إنتاج
 ية:آلتادلعلومات اعن ادلنشأة تفصح أف  ين ادلفضل ولكن ليس من الضرور م
 مت إستهالكو دفًتياً وال يزاؿ مستخدماً.معنوي أصل  يوصف أ 
  تتحكم فيها ادلنشأة ولكن دل يتم اإلعًتاؼ هبا كأصوؿ ألهنا ال  اذلامة نسبيًا واليتادلعنوية صف سلتصر لألصوؿ و

 ادلعنوية . تتفق مع مقياس اإلعًتاؼ باألصوؿ
 ،تاريخ سرياف إعادة التقييم نبطريقة إعادة التقييم، تقـو ادلنشأة باإلفصاح عادلعنوية حالة احملاسبة عن األصوؿ  يف  

بداية وهناية الفًتة  يفادلعنوية قيمة فائض إعادة التقييم ادلرتبط باألصوؿ  ،ادلعاد تقييمها ادلعنويةالقيمة الدفًتية لألصوؿ 
 .موضحاً التغَتات أثناء الفًتة

 
 
 
 
 
 
  

                                                 
، رسالة مقدمة للحصوؿ على درجة دكتوراه الفلسفة يف الملموسةتطوير القياس واإلفصاح المحاسبي عن األصول غير محيد عبد اهلل علي مسواؾ،  1

 .11، ص 2012احملاسبة، كلية التجارة واالقتصاد،  جامعة عمراف، 
بيئة للمنشآت يف ظل * إف ادلعايَت احملاسبية ذباىلت اإلفصاح عن األصوؿ غَت ادللموسة ادلطورة داخلياً، ما أدى إذل اطلفاض مستوى جودة التقارير ادلالية 

 األعماؿ احلديثة.
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 مفاىيم أساسية حول البحث والتطوير المبحث الثاني: 
 التوجهات ضوء وعلى العصور، عرب وتقدمها الشعوب تنمية يف ادلعرفة سبثلها اليت االستثنائية لألعلية تبعا

 يف الصمود على قوهتا ورىاف ادلؤسسة، لنجاح األوؿ احملدد باعتبارىا واالبتكارية العلمية قدراتلا تنمية رلاؿ يف ادلتسارعة
 يف والوقوؼ العصر دلواكبة والتطوير للبحث مكانة ىامة وميزانية مناسبة  زبصيص يتطلب األمر فإف احلادة، ادلنافسة وجو
 يف عملية التنمية للوطن. ادلساعلةو  ادلنافسة وجو

 لمطلب األول: مفهوم البحث والتطوير ا
الكبَتة اليت تتوفر  خاصة يف ادلؤسساتلإلبداعات التكنولوجية و الرئيسي يعد نشاط البحث والتطوير ادلغذي 

ى حدى مث نعطي عللتطوير سوؼ نعرؼ كل كلمة اولفهم معٌت البحث و  ،على سلابر وإمكانيات مادية وبشرية معتربة
  .التطويرتعريف شامل للبحث و 

 البحث تعريف -1
 مت تقدمي رلموعة من التعاريف للبحث من بينها نذكر: 

 مصطلح (IAS-09) سابقا والتطوير ثحالب بتكاليف اخلاص التاسع الدورل احملاسيب ادلعيار ؼعر  التعريف األول:
 العلمي مفهوال اإلحاطة أو جديدة معرفة اكتساب منو يؤمل الذي وادلنظم األصيل التحقيق وى البحث اآليت:ك البحث

 1ا.م ألمر الفٍت أو
 العلمي مفهوالنالحظ من خالؿ ىذا التعريف أنو ركز على أىداؼ البحث ادلتمثلة يف اكتساب معرفة جديدة            

 .دلوضوع معُت الفٍت أو
 عاـ الصادر (2 ) رقم الدورل ادلعيار طريق عنFASB األمريكي ادلالية احملاسبة معايَت رللس قاـ التعريف الثاني:

 معرفة الكتشاؼ دؼيه انتقادي فحص أو منظم حبث"ريف للبحث، حيث عرفو على أنو تع بإصدار ـ، 1974
 ربسُت إدخاؿ يف أو جديد أسلوب أو عملية أو جديدة خدمة أو منتج تطوير يف مفيدة تكوف أف انهم ينتظر جديدة

 2" .موجودة عملية أو منتج على يوىر ج
 أشار ىذا التعريف إذل خصائص البحث وأعليتو واألىداؼ اليت يسعى لتحقيقها داخل ادلؤسسة.            

 معايَت يئةى عن صدر والذي ،ادلعنوية باألصوؿ اخلاص (IAS-38)الدورل احملاسيب ادلعيار أما التعريف الثالث:
 توقع أساس على ادلنشأة اهب تقـو واليت وادلخططة األصلية البحوث بأهنا ىي البحوث عّرؼ فقد IASC الدولية احملاسبة
 3 ."فنية أو علمية نواحي يف سواء جديدين مفهو معرفة  كسب
 .IAS 09 ادلعيار عليو نص الذي التعريف عن كثَتا ؼلتلف النالحظ أف ىذا التعريف       

                                                 
 .100، ص   1987بَتوت، للماليُت، العلم دار الدولية، احملاسبة قواعد جلنة ،الدولية المحاسبة قواعد مرعي، عصاـ 1
  .570ص ،سبق ذكره مرجعحجاج،  حامد تعريب وغلانت، جَتي كييزو، دونالد 2

 329.ص ، 2003- 2002اجلامعية،  الدار اخلامس، اجلزء- احملاسبية ادلعايَت موسوعة ، المحاسبي والتقييم القياس محاد، العاؿ عبد طارؽ 3
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ادلعلومة  فتكو  فأ بأمل جديدة، معرفة اكتشاؼ إذلاذلادؼ ادلتعمق  الفحص البحث، ستخلص من ىػذه التعاريف أفي  
 .للموجودىري جو ربسُت  شاؼاكت يفأو  جديدة عملية وأ جديد منتج تطوير يف مفيدة

 :وؽلكن تصنيف البحث العلمي إذل
 (البحث العلمي النظري) *البحث األساسي  

مالحظتها أحداث مت بظواىر و يتمثل يف "األعماؿ التجريدية أو النظرية ادلوجهة أساسا إذل احليازة على معارؼ تتعلق 
 1أو استعماذلا استعماؿ خاص". دوف أية نية يف تطبيقها

 لبحث التطبيقيا* 
أو من أجل إغلاد حلوؿ  دلنجزة حلصر التطبيقات ادلمكنة والنامجة عن البحث األساسييتمثل يف "األعماؿ األصلية ا

        ويتطلب البحث التطبيقي األخذ بعُت اإلعتبار ادلعارؼ ادلوجودة مسبقا،تسمح بالوصوؿ إذل ىدؼ زلدد  جديدة
 " .شاكلادلوتوسيعها حلل 

  بحوث التطوير 
 تطبيقي بشكل علمية نظريات طبيعية أو ومستجدات لنتائج وتوسيع امتداد عمليات بأهنا التطوير أنشطة وتعرؼ

 وغَت منها ادلطبقة ادلوجودة األحباث من ظلاذج واختبار إعادة بناء يتضمن االمتداد وىذا إثباتيو، أو ذبريبية ألغراض وذلك
 ادلختلفة اإلنتاج رلاالت يف إدارتو وأسلوب العلم نظم وحىت والعاملُت للمعدات التطوير الداخلي لتشمل ادلطبقة، وسبتد

 أن على ٌستذل هذا ومه .باإلبداعات يسمى ما عن والنامجة السابقة التطبيقات على ذبرى اليت التحسينات وىي نتائج

 العلمية ادلعرفة فنوف لتجريب الثاين التطبيق على أو البحوث التطبيقية نتائجل األوؿ االستخداـ على تقـو التطويرية البحىث
 تطوير أو جديدة، منتجات إنتاج دفوى والتطبيقي النظري البحث من مالهمست منظما نشاطا ؽلثل التطويرو  ة،ألساسيا

   2ة.الدائم االستغالؿ وسائل وربسُت

 

                                                 
، ص 2002، مذكرة ماجيسًت غَت منشورة، اجلزائر، الميزة التنافسية في المؤسسة اإلقتصادية،  P.Caspar et C..Afriatعمار بوشناؼ، عن  1

75. 
علمية ونظريات زلققة، وىو بذلك ػلقق ىذا النوع من البحوث الفهم الشامل والعميق لتلك الغرض األساسي من ىذه البحوث ىو الوصوؿ اذل حقائق وقوانُت * 

 القوانُت والنظريات بصرؼ النظر عن تطبيقها.
البحوث لو أعلية   ويعمل ىذا النوع من البحوث على تطبيق ادلعرفة العلمية ادلتوفرة أو التوصل اذل معرفة عملية تفيد يف حل بعض ادلشكالت  وىذا النوع من *

يقي بشكل سريع وملحوظ كبَتة يف حل ادلشكالت ادليدانية وتطوير اساليب العمل أو إذل تطوير منتج أو خدمة جديدة وتظهر نتائج البحث العلمي التطب
عات بعض من أوجو وخاصة يف العقود األخَتة من ىذا القرف، ويتوذل القياـ بو مؤسسات البحث والتطوير يف القطاعُت العاـ واخلاص، وؽلكن أف يوجد يف اجلام

 .البحوث التطبيقية
 :عن .3 .، جامعة احلاج خلضر، باتنة، صبحث والتطويرالخالف المحاسبي حول المعالجة المحاسبية لتكاليف ال، علي رحاؿ  ، مصطفى عقاري 2

Christopher Tucci : The value of collaboration and alliances. New York University. Presentation in 
the fourth intangible conference at New York university. May 2001. 
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  تعريف التطوير -2
  تطوير  وىي كمايلي:رلموعة من التعاريف لل سيتم عرض
 أو حبث نتائج تطبيق وادلعنوية التطوير "ى باألصوؿ اخلاص (IAS-38)الدورل احملاسيب ادلعيار عرؼ التعريف األول:

 أو نظم أو عمليات أو منتجات أو زةجهأ أو أو أساسية جديدة زلسنة مواد إلنتاج تصميم أو خلطة أخرى معرفة
 1." االستخداـ أو التجاري اإلنتاج بدء قبل خدمات

 عملية التطوير تبٌت على نتائج حبث أو معارؼ ومكتسبات.من خالؿ ىذا التعريف يظهر أف            
 ادلعرفة أو البحث نتائج ترمجة على أنو" التطوير FASB األمريكي ادلالية احملاسبة معايَت رللسعرؼ   التعريف الثاني:

 أو البيع بغرض سواء احلالية العملية أو للمنتج ريوىج ربسُت إذل أو جديدة لعملية أو دلنتج تصميم أو خطة إذل األخرى
 التعديالت يتضمن ال ووى .اىوغَت  ظلاذج بناء ادلنتج، بدائل اختبار التصميم، النظرية، الصياغة يشمل ووى ـ،االستخدا

 العمليات من اىوغَت  احلالية الصناعية العمليات أو اإلنتاج خطوط أو ادلنتجات على اذلإدخا يتم اليت الدورية أو ادلتكررة
 2."السوؽ اختبار وأنشطة السوؽ حبوث يتضمن ال أنو كما ربسينات، سبثل قد التعديالت ذهى أف رغم وذلك ادلستمرة،
 أضاؼ ىذا التعريف مقارنة بالتعريف األوؿ العمليات، التعديالت والبحوث واألنشطة اليت ال يتضمنها التطوير.         

وؿ إذل تنفيذ التطبيقات اجلديدة يف طرؽ اإلنتاج أو اليت تسمح بالوص يتعلق ىنا باالستثمارات الضرورية التعريف الثالث:
 باإلستناد إذل األعماؿ التالية: يف ادلنتج
 التجارب و النماذج ادلنجزة من قبل الباحثُت. -
 فحص الفرضيات ومجع ادلعطيات التقنية إلعادة صياغة الفرضيات. -
 3 .اذلياكل وطرؽ التصنيع ،سلططات كل من التجهيزات ،مواصفات ادلنتجات اإلنتاجية، الصيغ -

  دبثابة استثمار تنتظر ادلؤسسة من خاللو منافع إقتصادية.يف ىذا التعريف بُت أف عملية التطوير ىي 
 

 وأ جديد دلنتج تصميم وأ خطة إذل ىاألخر  أو ادلعارؼ البحث نتائجأنو ربويل ب لتطويرل وؽلكن إعطاء تعريف شامل
 بغرض ذلك فأكا سواء ٍتتق أسلوب وأ خدمة وأدلنتج جلوىري ا ُتالتحس وأ جديد، ٍتتق أسلوب وأ جديدة خدمة
 اـ.االستخد وأ البيع

يقصد هبما كل اجملهودات ادلتضمنة ربويل ادلعارؼ ادلصادؽ عليها إذل  العالقة الموجودة بين وضيفتي البحث والتطوير:
تباشر ىذه النشاطات إما يف سلابر  .حلوؿ فنية يف صور أساليب أو طرؽ إنتاج ومنتجات مادية، استهالكية أو استثمارية

حث العلمي داخل ادلؤسسات اجلامعية "، أو يف مراكز البحث التطبيقي، أو يف ادلؤسسات اجلامعات " سلابر الب
 الصناعية.

                                                 
 329.ص  ،سابق مرجع، محاد العاؿ عبد طارؽ 1
  .570ص ،سبق ذكره مرجعحجاج،  حامد تعريب وغلانت، جَتي كييزو، دونالد 2
 .77ص  ،سابق مرجع، عمار بوشناؼ 3
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 تعريف البحث والتطوير -3
 ونذكر منها ما يلي: البحث والتطويرتعددت واختلفت تعاريف 

"العمل اإلبداعي  :تعّرؼ البحث والتطوير على أنو OECD منظمة التعاوف االقتصادي والتطوير التعريف األول:
دبا يف ذلك معرفة اإلنساف، الثقافة واجملتمع، واستخداـ سلزوف  الذي يتم على أساس نظامي هبدؼ زيادة سلزوف ادلعرفة،

 1."ادلعرفة ىذا إلغلاد تطبيقات جديدة
 عرؼ البحث والتطوير على أنو عمل إبداعي منظم يؤدي إذل زيادة ادلعرفة.          

 سلطط على توجيو يقـو مؤسسي تكنولوجي علمي أنو:" نشاط على والتطوير نعّرؼ البحث أف وؽلكن التعريف الثاني:
 اختصاصاهتا الكيماوية دبختلف ادلعرفة العلمية تعزيز ضلو واالقتصادية التكنيكية اجلدوى معايَت االستثماري وفق لإلنفاؽ

 جديدة منتجات يضمن تطوير دبا وذلك واإلنتاج والتطبيق بوسائل االختبار وربطها ...والبيولوجية واذلندسية، والفيزياوية 
2."اإلنتاجية لرفع الكفاءة أو زلسنة أو 

   
ىدفو الوصوؿ إذل ادلعرفة  مؤسسي تكنولوجي علمي نشاط ىو والتطوير البحثتبُت أف  التعريفمن خالؿ ىذا         

 العلمية و تطبيقها من أجل عملية ربسُت أو تطوير منتوج ما.
 اجملاالت يف كافة والتطور اجلديدة ادلعلومات ابتكار وسائل أىم إحدى" و: أن والتطوير البحث يعرؼ التعريف الثالث:

 ليس جديدة معرفة وإنتاج جديدة، معرفة ادلعرفة وإنتاج تسخَت خالؿ من على ادلعرفة القائم االقتصاد عليها يعتمد واليت
 عالية ودرجة جهدا يتطلب االبتكار ألف عملهم مواقع يف األفراد اعتكاؼ عن طريق مثلى بطريقة ربقيقو يتم إذلاـ رلرد
 3 ".والتنوع بالالمركزية تتسم بيئة توفر إذل إضافة ادلنظمةادلنهجية  من

 تتسم بيئةيف ظل  رؼاعادل وإنتاج التطورو  بتكاراال وسائل أىم إحدىو أنعلى  والتطوير البحث عرؼ          
 .والتنوع بالالمركزية

 نطاؽ ضمن كن اعتبارهؽل العلم قوؿحمجيع  يف ادلعرفة تراكم زيادة إذليهدؼ  مبدعو  منهجي نشاط أيف عليوو    
 .التطوير البحث

 
 يف اجلدوؿ اآليت: تظهر أدناه األنشطة اليت ؽلكن اعتبارىا أنشطة حبوث وتطوير واليت ال ؽلكن اعتبارىا كذلكو            

 
 

                                                 
1 http://www.oecd.org  تاريخ اإلطالع 2008،والعلوم والتكنولوجيا في دول منظمة التعاون االقتصاديواقع البحث والتطوير ،

 .21.30الساعة  12/01/2015
  .242ص ،  2006الثانية، الطبعة األردف، والتوزيع، للنشر جرير دار ،التكنولوجي االقتصاد تحليلمعروؼ،  ياروشه 2
، 2012الوادي، العدد اخلامس،  جامعة التسيَت، وعلـو والتجارية االقتصادية العلـو كلية ،والماليةمجلة الدراسات االقتصادية محيداتو،  الناصر زلمد 3

  امسة.233ص
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 األخرى األنشطة من غيرىا عن والتطوير البحث أنشطة تمييز   (:II-4رقم )الجدول 

 .IAS 38من إعداد الطالبة باالعتماد على ادلعيار احملاسيب الدورل  المصدر:
 

 أنشطة البحث والتطوير وأىداف أىميةالمطلب الثاني: 
تزايدة دل والتكنولوجي وسرعتو اٍتختلفة بزيادة التقدـ الفدلشروعات ادل ايفلقد تزايدت أنشطة البحث والتطوير 

مشروع أف يتجاىل أعلية وجود ىذه األنشطة حىت وإف دل يستطع توفَتىا داخليا نظرا  يستطيع أي ال، و ُت السنربع
صة هبا يف األجل القصَت، فالسبيل الوحيد دلالحقة التقدـ اة اخللفالتكو الرتفاع تكلفتها وعدـ وضوح العالقة بُت كفاءهتا 

يف سلطط التنمية ذلا أعلية كبَتة لتطوير التكنولوجي السريع ىو عن طريق أنشطة البحوث، لذا أصبحت وظيفة البحث وا
باعتبارىا القوى  ادلتطورة ادلؤسسات تاسًتاتيجياسواء على ادلستوى الكلي أو اجلزئي فهي ربتل مركز الصدارة ضمن 

 .ستمردلو التجديد اضلالدافعة 

 أىمية أنشطة البحث والتطوير-1
 1يلي:ية البحث والتطوير كما علز أرب  تيتوانب الجلكن تلخيص اؽل

                                                 
 .214، ص 2004، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ، العوملة وأثارىا في البطالة والفقر التكنولوجي في العامل الثالثصالح عباس،  1

األنشطة التي تعد ضمن أنشطة البحث 
 والتطوير

 ال تعد ضمن أنشطة البحث والتطويراألنشطة التي 

البحث ادلعملي الذي يهدؼ إذل  -
 .اكتشاؼ ادلعرفة اجلديدة

البحث عن تطبيقات لنتائج البحوث أو  -
 .ادلعارؼ األخرى

الصياغة )التشكيل( الفكري وتصميم  -
 .بدائل ادلنتجات أو العمليػات ادلمكنة

تعديل الصيغة أو التصميم دلنتج أو  -
 .عملية

واختبار النماذج السابقة  تصميم، إنشاء -
 .على اإلنتاج

تصميم األدوات والقوالب اليت تتضمن  -
 .تقنية جديدة

مواصلة وإسباـ العمل اذلندسي يف ادلراحل ادلبكػرة  -
 مػن اإلنتػاج التجاري.

رقابة اجلودة خالؿ اإلنتاج التجاري متضمنة  -
 االختبارات الروتينيػة للمنتجات.

بادلشاكل واخللل والتوقف دراسات اخلربة ادلرتبطة  -
 خالؿ اإلنتػاج التجاري.

 تعزيز أواجلهود الروتينية لتعديل أو موازنة أو  -
 ربسُت جػودة ادلنتجات احلالية.

التغَتات الفصلية والدورية األخرى يف تصميم  -
 ادلنتجات ادلوجودة.
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 .فيض التكاليفزبؼ دهبنتاج و زيادة حجمو إلحل مشاكل ا -
 .زايا التنافسيةدلنتجات باكتساب ادل نوعية اُتسرب -
 .الدوليةرجية و اخلالبيئة ا صلة يفاحلمواكبة التطورات ا -
 .ختلفةدلؤسسة ادل نشاطات ايفستخدامها الاختيار البدائل الفعالة لعملية تطوير التكنولوجيا  -
 .نتاجيةإلراحل ادلتلف اسلنتاجية على إل تطوير العمليات ايفستخداـ التكنولوجيا التطوير أساليب إبداعية جديدة  -
 .يارات التكنولوجية بنجاحخلمكانات الذاتية من أجل تنفيذ اإلتطوير وتنمية ا -
 .يعد البحث والتطوير الركيزة األساسية لعمليات اإلبداع و االبتكار -
 رأس ادلاؿ من أجل تقليص تكاليف اإلنتاج و بالتارل إبراز كفاءة األداء ورفع ذلمعدالت أفضل من العمل إربقيق  -

 .جودة ادلنتجات وزيادة ادلعارؼ العلمية
 نتاج والتوصل إليها بصورة أدؽ، أكفأ وأرخص.إلتنويع سلرجات ا -

 أىداف أنشطة البحث والتطوير -2
 1ما يلي:  ؿ عملية البحث والتطوير يفالؤسسة من خدلتتوخاىا ا يتالداؼ ىاألأىم  إذلشارة اإلؽلكن و 

 .ديدةجلفاىيم اادلفكار و عرفة وتوليد األادلاكتشاؼ وتعزيز  -
 .السوؽ طلوبة يفدللية ااحلنتجات ادل اُتسربديدة و جلنتجات اادلتطوير وإبداع  -
 .ركز التنافسي للمشروعدل اُتسربؿ تقليل التلف أو الضياع و النتاج أو البيع من خاإلتطوير عمليات  و ُتسرب -
 .السوؽ  يفميبيعات وزمن التقددلافظة على حجم احملا -
 .ُتستهلكدل قاعدة شلكنة من اربنتجات لتلبية رغبات أكدلا التنويع يف -
 .أسواؽ جديدة مناطق جغرافية جديدة أو الدخوؿ يف ذلبيعات إدلتوسيع ا -
 .ليةاحلنتجات ادل جودة اُتسربعطلة و دلنتاجية اإلمن السعة ا ستفادةاال -
 واالبتكار االخًتاع بُت الفجوة تقليص. 
 
 
 
 

                                                 
 ، ادللتقى الدورل حوؿ التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد أنشطة البحث والتطوير في بعض البلدان المغاربيةواقع وآفاق زلمد قويدري ،  1

 . 163، ص 2004مارس  10و9ادلعرفة و الكفاءات البشرية، كلية احلقوؽ والعلـو االقتصادية، جامعة ورقلة، 
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 والسياسات المنتهجة لتدعيمها  تنظيم وظيفة البحث والتطويرالمطلب الثالث: 
 تالسياسا سلتلفو  داخل ادلؤسسات وظيفة البحث والتطويرل يةتنظيمالعرض أبرز األشكاؿ ىذا ادلطلب يف م سيت        

 .ادلستوى اجلزئي "ادلؤسسة" "على ادلستوى الكلي"، أو علىة لدولادلنتهجة من طرؼ ا

 تنظيم وظيفة البحث والتطوير -1
ربتل وظيفة البحث والتطوير مكانة ىامة يف تنظيم ادلؤسسة، بكيفية تسمح بالتنقل اجليد للمعلومات، سواءا  

وظيفة التسويق، أو من مشاكل فنية ذبابو العملية اإلنتاجية من خالؿ وظيفة اإلنتاج و كذلك كانت خارجية عرب 
 .ادلعلومات الناذبة عن العلم والتكنولوجيا ادلتاحة

           تتكوف وظيفة البحث والتطوير من عماؿ، وسائل وإجراءات التسيَت وكلها رلندة إلصلاز مشاريع البحث 
شراؼ على الوظيفة مسؤوؿ يسمى مدير البحث والتطوير يقـو بتوجيو العماؿ بغية تنفيذ النشاطات والتطوير، ويقـو باإل

 1.ية يف تنظيم وظيفة البحث والتطويرآلتادلعنية بالوظيفة حسب ادلشاريع احملددة، وؽلكن سبييز األشكاؿ ا

 التنظيم الوظيفي 1-1
حيث  ،يسند كل جزء إذل وحدة تنفيذ خاصة ،تطوير إذل أجزاءيف ىذا التنظيم يتم تقسيم كل مشروع حبث أو       

 يتحمل مسؤولية العمليات اليت من اختصاصها و يشرؼ عليها مسؤوؿ و يتم التنسيق بُت األجزاء و العمليات
التنظيم الوظيفي يف الشكل مفهـو  اختصارؽلكن ، و ادلنفذة عرب عالقات مباشرة بُت مسؤورل الوحدات التنفيذية

 :يتاآل
 التنظيم الوظيفي(:II-2الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

           اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة نذير نصر الدين،  الطالبة باالعتماد على من إعداد  المصدر:
 .69ص  2001، يف علـو التسيَت، جامعة اجلزائر ، مذكرة ماجيسًتالصناعية والمتوسطة

                                                 
، ملتقى دورل حوؿ " االبداع والتغيَت التنظيمي يف ادلنظمات  والتطوير في المؤسسة االقتصادية حوكمة وظيفة البحثزلمد العريب ساكر، رايس عبد احلق،  1

 .08ص ، 2011ماي  19و 18احلديثة دراسة وربليل ذبارب وطنية ودولية"، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت جامعة سعد دحلب البليدة، يومي 

 مدير البحث والتطوير

 -ب–مسؤوؿ وظيفي 
 

 -ج–مسؤوؿ وظيفي 
 

 -أ–مسؤوؿ وظيفي 

 مشزوع  مشزوع 

 

 مشزوع 

 

 مشزوع 

 
 مشزوع 

 

 مشزوع 
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 عالتنظيم حسب المشاري 1-2
يضم سلتلف ادلهندسُت أو التقنيُت الضروريُت  ،يقـو التنظيم حسب ادلشاريع على أساس تكوين فريق موحد

إلصلاز مشروع البحث والتطوير، كما زبصص لكل مشروع اإلمكانيات البشرية وادلادية احملددة لو ويتم ذبزئة عماؿ 
ويكلف رئيس كل مشروع إلصلازه حسب  ،البحث والتطوير على أساس ادلشاريع ادلراد تنفيذىا من قبل ادلؤسسة

 .وتعمل بسهولة االتصاؿ بُت فرؽ العمل على حل مشاكلو اجملاهبة ذلم ،الوقت ،التكلفة ،ددة مسبقاالتقديرات احمل
 ؽلكن إختصار مفهـو التنظيم حسب ادلشاريع يف الشكل التارل:

 عحسب المشاري التنظيم:(II-3الشكل رقم )
 

 
 
 
 

 .71ص  ،نفس المرجع ،نذير نصر الدينطالبة باالعتماد على من إعداد ال المصدر:
 
 لتنظيم الشبكي ا 1-3

يتم مجع سلتلف عماؿ البحث والتطوير وذبزئتهم على أساس زبصصهم )ادلسؤوليات الوظيفية( ويتم تكليف رئيس       
حبيث يشرؼ على فريق عمل الذي يضم عماال يشتغلوف بكيفية دائمة وبأوقات ، لكل مشروع حبث تطبيقي ادلراد إصلازه

ىي اإلستفادة من كال التنظيمُت  من إغلابيات ىذا التنظيمو  ،جزئية ويضمن عملية التنسيق بُت ادلشاريع مدير خاص هبا
لتبادؿ ادلعلومات التقنية وسبنح  ةوفرص ،القدرات ادلتاحة ،وتقدمي عمل مجاعي أفضل واستغالؿ ادلعارؼ  السابقُت الذكر

 1.والكفاءات البشرية ادلتاحة لكل مشروع إمكانية اللجوء إذل مجيع القدرات
 
 البحث والتطويرمجال السياسات المنتهجة في  -2

 "على ادلستوى الكلي"، أو علىة لدوليرتبط صلاح ادلؤسسات اإلقتصادية بطبيعة السياسات ادلنتهجة من طرؼ ا
 :إذل كل سياسة على حدىيتم التطرؽ ادلستوى اجلزئي "ادلؤسسة"، وفيما يلي سوؼ 

 في مجال البحث والتطوير "الدولة "المنتهجة على المستوى الكلي  السياسات 2-1
ؽلكن للدولة أف تساىم بقسط كبَت يف ربقيق التنمية االقتصادية، من خالؿ تشجيع نشاطات البحث والتطوير على 

 :وعة من السياسات الكلية، ومن أبرز ىذه السياسات ما يليمجلمالوطٍت، عرب اعتمادىا ادلستوى 
                                                 

 .71، ص  نفس المرجعنذير نصر الدين،   1

 مدير البحث والتطوير

 -أ– ادلشروع رئيس -ج– ادلشروع رئيس -ب– ادلشروع رئيس
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 السياسات المالية والضريبية 
 ؽلكن للدولة أف تؤثر إغلابيا على نشاطات البحث والتطوير، واإلبداع التكنولوجي، وذلك من خالؿ تبٍت رلموعة من   

 1:وانب التاليةالسياسات ادلالية والضريبية وادلتمثلة يف اجل
شلا يسمح للمؤسسات من االعتماد على قدرة سبويلها الذاتية بإعادة  التخفيض أو اإلعفاء من الضرائب: -

استثمار مبالغ الضرائب الغَت مدفوعة، إما يف تغطية التكاليف ادلرتفعة، أو تغطية األخطار و اخلسائر، حيث 
ب البحثي يعترب ىذا اإلجراء مبادرة تنتهجها الدولة لدعم وربفيز ادلؤسسات االقتصادية يف تقوية وتعزيز اجلان

 .دلقدمة إذل أعلى درجةلديها بغية الرقي بادلنتجات واخلدمات ا
حيث يقدـ ىذا التمويل للقطاعُت العاـ و اخلاص، نظرا ألف نشاطات البحث و التطوير التمويل بالقروض:    -

       تتطلب مبالغ ضخمة، إضافة إذل أف استغالؿ إبداعات ادلنتوج والطرؽ الفنية اجلديدة ػلتاج إذل قروض 
 مساعدات مالية، لذا غلب على الدولة ادلساعلة يف سبويل ىذا اجلانب داخل ادلؤسسة.و 
 التصنيعية السياسة 

 إما فيو، االستثمار خالؿ من ذلك ويأيت منو، الصناعي وباألخص اإلنتاج جهاز تعزيز على السياسة ىذه ترتكز
       جهة، من فعالة إنتاج فنيات استعماؿ يتطلب شلا فعلية، صناعية وحدة يف التوسع أو جديدة، إنتاجية بإقامة وحدة

أو احلفاظ على مستواىا إذا كاف عاليا أو الرفع و التحسن فيو إذا كاف دوف  أخرى جهة من ادلنتوج على جودة واحلرص
 كانت فكلما التكنولوجي، اإلبداع و والتطوير البحث نشاطات مباشرة من بد ال ادلتطلبات ىذه كل ولتحقيقذلك. 

 .األخَت ىذا تطوير إذل دؼته اليت البحوث رلاؿ يف االستثمارات حجم زاد كلما التصنيعي، النشاط على السياسة مركزة
 التطبيقي البحث مراكز إنشاء 

 تأدية يف االقتصادية ادلؤسسات تصادؼ اليت ادلشاكل حلل ادلواردو  اجلهود تركيز بغرض خصيصا ادلراكز ىذه تنشأ
 نوعُت بُت التمييز ؽلكن كما .بادلشكلة ادلتعلقة اجلوانب و الزوايا سلتلف من أي شاملة، وبنظرة وقت أقرب يفا تهنشاطا

 التطبيقي البحث مراكز :مثل الصناعية، والفروع االقتصادية القطاعات حسب يقـو األوؿ فالنوع من ادلراكز، أساسيُت
 .إخل...اإللكًتونية للصناعات التطبيقي البحث مراكز للصناعات اخلفيفة،

عاجلة ادلشاكل النوع الثاين فيقـو على مستوى الوطن وعادة ما تنشأ قبل مراكز البحث القطاعية، و توكل ذلا مهمة م
راكز خاصة هبا، إضافة إذل تصور ووضع النماذج دلنتجات ادلؤسسات اإلقتصادية يف حالة عدـ وجود مالفنية للقطاعات و 

اإلرشادات التقنية يف شىت اجملاالت اليت هتتم أو زبتص هبا، النصائح و  ،االقًتاحات ،مي اآلراءتقدوأساليب إنتاج جديدة، و 
   .وذلك نظرا حلجم اإلمكانيات وادلعارؼ ادلتوفرة من جراء اخلربة وادلعاملة

   توفير الحماية القانونية لإلختراعات 
 بذؿألنو ليس من ادلنطق أو الطبيعي أف ن ،تعترب ىذه السياسات من األىم اليت غلب على الدولة القياـ هبا

                                                 

 .113، ص 1992اجلزائر،  اجلامعية، ادلطبوعات ديواف ،الصناعية المؤسسة ونشاطات وظائف أوكيل، سعيد زلمد 1 
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ة القانونية ىناؾ من أشكاؿ احلمايينة دوف التفكَت يف محاية سلرجها و اخًتاعات معجهود وننفق أمواؿ يف حبوث و 
 .النموذج ،العالمة ،براءة اإلخًتاع

و ؼلوؿ لصاحبو  اخًتاع ماوثيقة سبنحها ىيئات رمسية معينة تتضمن اإلعًتاؼ ب براءة اإلخًتاع: " وىي شهادة أو -
 حرية االستعماؿ".  كية وبالتارل)شخصا كاف أو مؤسسة( حق ادلل

العالمة: " يف حالة عدـ احلصوؿ على براءة االخًتاع, ؽلكن للمؤسسات على وجو اخلصوص أف تطالب حبماية   -
ة يف ن غَتىا من ادلنتجات ادلتوفر منتوجها بعالمة, وىذه عبارة عن اسم أو رمز زبتارىا ادلؤسسة قصد سبييز منتوجها ع

 ضماف الفوائد ادلًتتبة عن ذلك". بالتارل محاية شهرة ادلؤسسة و و  ،األسواؽ
وأعلية ىذه احلماية ليست  ،اية النماذج باخلصائص الشكلية وادلميزة للمنتجات اجلديدةالنموذج: " يرتبط مح -

شلا يسمح لو بتحقيق غايات معينة ؽلكن أف تكوف مادية أو  ،ل يف إبراز اسم الشخص أو ادلؤسسةبينما تتمث ،قانونية
 ."غَت ذلك

 والتطوير البحث مجال في المؤسسة سياسات 2-2

 الحوافز 
 من التكنولوجي، واإلبداع والتطوير البحث رلاؿ يف أكرب رلهودات بذؿ على األفراد بتشجيع ادلؤسسات تقـو ما عادة   

 سبنح اليت اجلوائز و اذلدايا سلتلف يف احلوافز حصر وؽلكن  .األداء ربسُت دؼبه سلتلفة عالوات تقدمي و ربفيزىم خالؿ
 السكن، مثل لألفراد والعائلية الشخصية االحتياجات دبراعاة ذلك و أعماذلم، فعالية إثبات بعد وادلبدعُت للمخًتعُت
 ومدى ألعماذلم التقديرية بالقيمة احلوافز ربط أخرى جهة ومن جهة، من ىذا الوظيفة يف الًتقية التجهيزات، السيارات،

 .احملققة واإلبداعات االخًتاعات من ادلؤسسة انتفاع
 االرتباطات 

 ومراكز العلمية ادلؤسسات وكذا األخرى، االقتصادية ادلؤسسات مع ادلؤسسة تنشئها اليت العالقات مجلة ابه ونقصد   
 :يلي ما نذكر االرتباطات ىذه دبثل القياـ إذل تلجأ ادلؤسسة ذبعل اليت األسباب ومن البحث التطبيقي،

 .فعالية أكثر وجعلها ادلؤسسة، وإمكانيات قدرات نقص عن الناذبة والفراغات االحتياجات سد -
 وإزالة الصعاب على للتغلب ،...(قطاعات ،حبث مراكز علمية، مؤسسات) األخرى األطراؼ مع التعاوف إذل احلاجة

 .اخلربات تبادؿ و العمل عالقات تقويةل ادللتقيات يف واخلرباء الناس على التعرؼ خالؿ من العقبات
 االقًتاحات، والدقيقة، اجلديدة ادلعارؼ التقنية، ادلعلومات والرشد، بالنصح يتعلق ما كل يف ادلعلومات من االستفادة

 .األداء و التسيَت ربسُت كيفية حوؿ التوجيهات
 .واحللوؿ ادلعارؼ األفكار، من نوع ضماف -
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 1.زلددة زمنية لفًتات تعاقدية اتفاقيات إبراـ -
 وإمدادىا دعمها عرب بالغة أعلية وإيالئها ادلؤسسات، ىذه داخل والتطوير البحث بوظيفة العناية أعلية تتجلى ىنا من

 ىذه أخذت قد ادلتقدمة الدوؿ معظم يف االقتصادية ادلؤسسات كانت وإف .الالـز والتمويل البشرية الكفاءات دبختلف
 حبيث احليوية، الوظيفة ىذه ودعم إنشاء عن تتغاضى اجلزائر ويف العريب، العادل يف مؤسساتنا تبقى احلسباف، يف األعلية

 وإف .والتطوير البحث وظيفة أو دبصلحة يسمى ما دلؤسسات ذلذه التنظيمية اذلياكل كل نقل دل إف أغلب يف صلد ال أننا
 تستطع دل اليت ادلؤسسات ىذه سلرجات مستوى على كارثية نتائجو تبقى اخلطَت، اخللل ىذا أسباب سلتلف تعددت
 والتطوير البحث وظيفة غياب نظرنا وجهة وحسب ذلك يف األىم السبب ويبقى األجنبية، ادلؤسسات سلرجات منافسة
 امتالكها من بد ال اليت التنافسية، بادليزة يسمى ما ادلؤسسات ىذه منح على تعمل أف اهنشأ من اليت مؤسساتنا داخل

 .األسواؽ يف ادلنافسة حدة على للتغلب
 
 تكاليف البحث والتطويرة لمعالج المحاسبية البدائل أىم المبحث الثالث: 

 إذل ػلتاج فهو عائدا استثمارا  ويعترب التكنولوجي، للتطور احملرؾ الوقود والتطوير البحث برامج على االنفاؽ يعد
 ضعف مشاكل لتفادي " R&D " جهود لدعم الالزمة األمواؿ توفَت وإذل دقيقة، علميةألساليب  وفقا التخطيط
زبتلف ادلعاجلات احملاسبية دلشاريع البحوث العلمية حبسب اختالؼ  ،نظرية ثرية خلفية لديهم مبدعُت إذل وأيضا التمويل،

أىم ادلمارسات احملاسبية ادلقًتحة لعرض صيص ىذا ادلبحث ومت زب، طبيعػة البحػوث نفسها واجلهات اليت تقـو باألحباث
 رللس احملاسبة ادلالية األمريكيو أىم ىيئة دولية إلصدار ادلعايَت احملاسبية وىي جلنة معايَت احملاسبة الدولية من طرؼ 
 النظاـ احملاسيب ادلارل. حسب  لتكاليف البحث والتطويرإذل ادلعاجلة احملاسبية  وباإلضافة

 تكاليف البحث والتطوير محاسبة مفهوم  :المطلب األول
 ومساعديهم الباحثُت مرتبات من وتطويره بالبحث القياـ دبراحل يتعلق ما كل التطويرو  البحث تكاليف تضم

 على تنفق اليت ادلبالغ بُت العالقة بدراسة التكاليف ىذه وربدد وهبا، عليها يعملوف اليت واألجهزة األدوات وتكاليف
 نتائج إذل التوصل يف البحث صلاح نسبة دبعٌت البحث، نتائج استخداـ من ؽلكن توقعو الذي الدخل ومقدار البحث

ومعرفة التكاليف أمر جّد ىاـ بالنسبة  ،كما أف القسم األوؿ من الوظيفة "البحث" أقل تكلفة من "التطوير"،معينة
  .للمؤسسة يف عملية تقييم األداء

 ومن بُت مبادئ حساب تكاليف البحث والتطوير مايلي: 
 فتح حساب خاص بالنشاط ضمن حسابات ادلؤسسة. -
 .القياـ بتحليل التكاليف ادلرتبطة بالوظيفة بالتفصيل وربديد مركز مسؤولية مدير البحث والتطوير -

                                                 

 ادلعرفة  الدورل حوؿ ،  ادللتقىاالقتصادية المؤسسات في جديدة تنافسية ميزة لتحقيق كأساس والتطوير البحث وظيفةالدين،  نور احلاج، سبجغدين عرابة 1 
 .8-6، ص ص 2007 نوفمرب 28-27الشلف، العربية، جامعة للبلداف التنافسية ادلزايا تكوين يف ومساعلتها الرقمي االقتصاد ظل يف
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 لى النشاط وىناؾ أعباء أخرىإذ أف ىناؾ أعباء ؽلكن تقسيمها مباشرة ع ،التمييز بُت سلتلف التكاليف واألعباء -
 1 .ذلك غَت

غالبا ما يتم زبصيص جزء من رقم األعماؿ لتمويل نشاطات البحث والتطوير كما ربدد ىذه النسبة بناءاً على معطيات 
وفروع الصناعة  قاييس ادلطبقة يف سلتلف القطاعاتوإحصائيات من تقارير النشاط السنوية للمنافسُت وادلعايَت أو ادل

فهي سبثل قاعدة من خالذلا تستطيع ادلؤسسة ربديد النسبة ادلخصصة لتمويل نشاطات البحث  ادلتعلقة بالبحث والتطوير
وىذا ما يسمى  ،شروع البحث والتطويرمومن مث إعداد جدوؿ مفصل نسجل فيو تقديرات تكاليف وأعباء  ،والتطوير
 ازنة ىي:، ومن بُت النقاط اليت غلب مالحظتها يف ادلو بادلوازنة
 ربديد التقديرات بكل عناية وباستشارة األطراؼ ادلعنية.  -
 (.فصلية، حسب عددىا وعلى أسس زمنية سلتلفة )شهرية ،ربضَت موازنات تفصيلية خاصة باألقساـ -
 مرتبطةأو مشاريع جزئية  ،مراعاة اعتماد ادلوازنات حسب التقسيم ادلوجود )يف حالة وجود عدة منتجات -

 (.ببعضها البعض
 .إظهار النفقات الفعلية والنفقات ادلعيارية عند كل مرحلة من ادلراحل لغرض استخراج الفروقات أو االضلرافات -

على قائم  وربقيق تسيَت فعاؿ، ات ىو الوصوؿ إذل نتائج إغلابيةؽلكن القوؿ أف اذلدؼ األساسي من ربديد النفق ،عليوو  
 .ربقيق الرحبيةالدقة والكفاءة العالية وبالتارل ، االنضباط

 
وبعض الدول  الدولية للمحاسبة الهيئات أىم حسب والتطوير البحث تكاليف عن المطلب الثاني: المحاسبة

 األوروبية والعربية 
 

 الدولية للمحاسبة اذليئاتمت زبصيص ىذا ادلطلب لعرض أىم ادلمارسات احملاسبية ادلقًتحة من طرؼ أىم        
 األوروبية والعربية.من قبل بعض الدوؿ  لتكاليف البحث والتطويروباإلضافة إذل ادلعاجلة احملاسبية 

  (IASC) المحاسبة الدولية معايير ىيئة حسب والتطوير البحث تكاليف محاسبة -1
 احملاسيب ادلعيار( تشمل على ادلعاجلة احملاسبية حسب IASC)وفق اذليئة والتطوير البحث تكاليف زلاسبةإف   

 .والثالثوف الثامن الدورل احملاسيب ادلعيارو  التاسع الدورل
  "والتطوير البحث تكاليفIAS- 09 "التاسع الدولي المحاسبي المعيار 1-1

 يهدؼ إذل وصف ادلعاجلة احملاسبية لتكاليف البحث والتطوير، ومسألة  1978  جويلية 1 بتاريخ صدر
 كمصروؼ.االعًتاؼ هبذه التكاليف كأصل أو  

 1980  جانفي 1 تاريخ من ابتداء ادلالية البيانات على ادلفعوؿ ساري أصبح. 

                                                 
 . 211ص ،1994اإلسكندرية،  للكتاب، اإلسكندرية مركز ،اإلنتاج إدارة السيد، إمساعيل حسن، عادؿ 1
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 1995، 1993 ،1990عاـ تعديلو مت. 
 التاسع الدورل احملاسيب ادلعيار يوصي IAS-09مفضل كأسلوب والتطوير البحث لنفقات الفوري بالشطب 

 األسلوب أما .يهاف ربدث الفًتة اليت مصاريف على والتطوير البحث نفقات كافة ربميل أي ،(أساسية معاجلة)
 عملية بطريقة نهام ادلتوقعة ادلنافع قياس إمكانية بشرط كأصوؿ تهارمسل  /لهاتأجي فهو بو ادلسموح البديل

 .وموضوعية
 :ذلك على بناء

 اذلخال تنفق اليت الدورة مصاريف ضمن البحث تكاليف كافة تسجل أف غلب. 
 األصوؿ ضمن فتسجل الشروط من رلموعة تستويف اليت تلك ماعدا التطوير، لتكاليف بالنسبة الشيء نفس. 
 5 تتعدى أال ادلفروض من مستقبلية منافع ايهف تدرّ  اليت الفًتة على ادلؤجلة التطوير تكاليف تالؾاى غلب 

 .سنوات
 1.اجلارية الدورة نتيجة يف ادلرمسلة التطوير تكاليف إدماج يعاد الرمسلة، شروط أحد توفر عدـ دبجرد 
 ادلعلومات ادلالية القوائم رظهتأف  -IAS 09يب الدورل احملاس ادلعيار وفق والتطوير البحث تكاليف عن اإلفصاح يتضمن
 :التالية

 .والتطوير البحث تكاليف معاجلة يف ادلستعملة احملاسبية الطرؽ -
  .الدورة مصاريف على احملّمل والتطوير البحث تكاليف مبلغ -    
 .ادلؤجلة أو ادلرمسلة التطوير تكاليف مبلغ  -   

 دلستعملةا اإلطفاء أو تالؾىاإل طرؽ. 
 ادلطبقة تالؾىاإل معدالت أو فًتات. 
 وادلدينة الدائنة وحركاتو ادلرمسلة التطوير نفقات من تلكهادل غَت الرصيد. 
 تها.رمسل بعد الدورة مصاريف ضمن اجهإدما ادلعاد التطوير تكاليف مبلغ 

 
  -33IAS والثالثون الثامن الدولي المحاسبي المعيار   1-2
الذي  "األصوؿ غَت ادللموسة" IAS-38معيار احملاسبة الدورل  1998يف سبتمرب   IASCأصدرت اللجنة      

يعاجل قواعد االعًتاؼ والقياس ومتطلبات اإلفصاح عن األصوؿ غَت ادللموسة دبا فيها تلك الناذبة عن نفقات البحث 
( اخلاص بتكاليف البحث والتطوير ، وقد بدأ سرياف 09والتطوير، شلا أدى إذل سحب ادلعيار احملاسيب الدورل رقم )

 .1999جويلية 1علي القوائم ادلالية ادلنشورة ابتداءا من  38ادلعيار الدورل رقم 

                                                 
 .117 -116، ص ص  مرجع سبق ذكرهجالرل يامسينة،   1
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وأدخلت عليو رلموعة من   IAS-38ادلعيار  دبراجعة  IASCقامت اللجنة  2003ويف شهر ديسمرب من عاـ     
" األصوؿ غَت ادللموسة" الذي بدأ تطبيقو على القوائم ادلالية ادلعدة  IAS-38التعديالت ، وأصدرت ادلعيار ادلعدؿ 

 .2004مارس  13ابتداءا من تاريخ 
 :أجل من "ادللموسة غَت األصوؿ" IAS-38  ادلعيار جاء

 آخر معيار ضمن خاصة بصفة تعاجل دل اليت ادللموسة غَت لألصوؿ احملاسبية ادلعاجلة ربديد. 
 ملموس غَت أصل لتسجيل ادلنشأة لدى رىاتوف ينبغي اليت(الشروط) ادلعايَت من رلموعة ربديد . 
 1ؿ.األصو  ؿ ىذهحو  نهاع اإلفصاح الواجب وادلعلومات ادللموسة غَت األصوؿ تقييم طرؽ ربديد 

تكاليف البحث نفقات وجب تسجيلها ضمن األعباء، بينما تكاليف ( تعترب IAS38حسب ادلعيار احملاسيب الدورل )
إذا   التطوير اليت ينجم عنها عملية التنمية وتطوير ادلؤسسة، ينبغي رمسلتها ومعاجلتها زلاسبيا ضمن األصوؿ ادلعنوية،

 2 توفرت هبا شروط اآلتية:
 ادلستقبلية .التكاليف أو النفقات تؤدي إذل زيادة ادلنافع االقتصادية   ىذه -
 زيادة العمر االقتصادي وربسُت أداء األصل. -
 التقييم الصادؽ ذلذه التكاليف ) موثوقية القياس(. -
 امتالؾ القدرة ادلالية إلسباـ العمليات ادلرتبطة بتكاليف التطوير، والقدرة على استعماؿ األصل أو بيعو. -

خرى تتم رمسلة مصاريف التطوير إذا ربققت الشروط بعبارة أتسجل التكاليف ضمن أعباء الدورة، و  إذا زبلف شرطو 
 السابقة معا .

وىنا تواجو ادلؤسسة صعوبة يف التفرقة بُت تكاليف البحث وتكاليف التطوير، وىو احلاؿ كذلك بالنسبة إلدارة 
ثر على الوعاء الضرائب باإلضافة إذل أف تكاليف التطوير تؤدي ىذه األخَتة إذل زيادة قيمة األصل ادلعنوي، وىذا ما يؤ 

 ىتالؾ وخسائر يف القيمة السنوية .سلصصات اإل الضرييب من خالؿ حساب قاعدة اإلىتالؾ،
 ىعل الرمسلة، شروط ػلقق كاف إذا ما تقدير أجل داخليا ومن تكوينها يتم اليت ادللموسة غَت لألصوؿ بالنسبة -

، أف ادلنشأة  إذل: األصل تكوين ىذا مراحل بتصنيف IAS-38 للمعيار وفقا تقـو
  البحث مرحلة -
 منافع ربقيق  ملموس من شأنوغَت أصل وجود تثبت أف ادلؤسسة تستطيع ال داخلي، دلشروع البحث مرحلة خالؿ

ملموس نتج عن حبث أو  غَت أصل أي تسجيل IAS- 38 ادلعيار وفق غلب، ال لذلك .زلتملة مستقبلية اقتصادية
 3ادلنفقة على البحث أف تسجل كمصروفات عند ربميلها.داخلي، فالتكاليف  دلشروع حبث مرحلة

 
                                                 

  .118، ص  نفس المرجع  1
   .40، ص مرجع سبق ذكرهعقاري مصطفى،  2

3 Paragraphe (54) et (55), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
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 التطوير مرحلة -
 التطوير دلشروع معُت، يكوف بإمكاف ادلؤسسة يف حاالت معينة ربديد أصل غَت ملموس وإثبات أف ىذا مرحلة خالؿ

األصل سيولد منافع إقتصادية مستقبلية زلتملة، وذلك  ألف مرحلة التطوير دلشروع ما تعد أكثر تقدما من مرحلة 
أو مرحلة تطوير دلشروع داخلي غلب أف يرمسل وفقا للمعيار  التطوير عن الناتج ادللموس غَت األصل فإف لذلكالبحث. و 

IAS-38.1 
أصل روع داخلي يهدؼ إذل تكوين دلش ة البحث عن مرحلة التطويرمرحل سبييز من ادلنشأة تتمكن دل  حاؿيفو 

 .فقط البحث مرحلةغَت ملموس، فإهنا تعاجل التكاليف ادلنفقة على ىذا ادلشروع على أهنا أنفقت خالؿ 
 التاريخ من ابتداءرلموع النفقات ادلتكبدة  داخليا ادلوّلد ادللموس غَت األصل تكلفة تتضمن IAS-38 للمعيار وفقا

  2:يلي فيما النفقات ذهل ىوتتمث .مرة ألوؿ الرمسلة شروط األصل ذاو ىفي ػلقق الذي
 .ادللموس غَت األصل تكوين أجل من لكةتهادلس أو ادلستعملة اخلدمات أو ادلواد تكلفة -
 .ادللموس غَت األصل حلماية ادلنشأة عليو ربصل الذي القانوين احلق بتسجيل ادلرتبطة األتعاب -

  .ادللموس غَت األصل لتكوين ادلستعملة والًتاخيص االخًتاع براءات ؾاىتال    -    
" تكلفة   IAS-23اليت تشكل جزءا من األصل غَت ادللموس ادلكوف داخليا ) وفق ادلعيار  القروض  -     

 االقًتاض(.
 فهي:  IAS-38حسب ادلعياراألصل غَت ادللموس ادلكوف داخليا أما التكاليف اليت ال سبثل جزءا من          

اإلدارية والتكاليف العامة األخرى، إال إذا كانت ىذه التكاليف ترتبط مباشرة بتجهيز  التكاليف البيع، تكاليف -
 األصل لالستخداـ.

 األداء يتم ربملها قبل بلوغ األصل مستوىاليت  األولية بوضوح واخلسائر التشغيلية احملددة الكفاءة عدـ خسائر -
 .لو ادلسطر

 3 .األصل واستخداـ تشغيل حوؿ العماؿ بتكوين اخلاصة النفقات -
 للمعيار وفقا غلب واليت مت تسجيلها سابقا كمصروفات ال داخليا مكّوف ملموس غَت بأصل ادلرتبطة النفقات كذلك

IAS- 38 4.درلها ضمن تكلفة ىذا األصل يف تاريخ الحق 
حبث وتطوير جاري مت اقتناؤه منفردا أو إثر عملية اندماج وتسجيلو كأصل بالنسبة للنفقات الالحقة على مشروع أما 

 5يلي: منفصل عن الشهرة، فتتم معاجلتها حسب ادلعيار كما

                                                 
1 Paragraphe (57), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
2 Paragraphe (65), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
3 Paragraphe (67), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
4 Paragraphe (71), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
5 Paragraphe (42), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
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 حبث. بنفقات األمر تعلق إذا إنفاقها فور كمصاريف تسجل -
 ادلذكورة سابقا.تتوفر فيها شروط الرمسلة  ال تطوير بنفقات األمر تعلق إذا إنفاقها فور كمصاريف تسجل  -
 تتوفر بنفقات تطوير األمر تعلق إذا) التطوير دلشروع الدفًتية القيمة إذل تضاؼ ملموسة)أي غَت كأصوؿ تسجل -

 سابقا. ادلذكورة الرمسلة شروط فيها
 دعامة لو أصل أدت ىذه األنشطة إذل تكوينو  حىت لذلك .ادلعارؼ تطوير والتطوير ىو البحث أنشطة من اذلدؼ إف

             ادلعيار حسب على ىذه األنشطة تسجل ادلنفقة التكاليف فإف (CD-Rom )ادلضغوط  مثل القرصمادية 
 IAS-38  قارنة  بالعنصر يعترب ثانويا مادلادي ذلذا األصل  العنصر الرمسلة ألف شروط توفرت ملموس إذا غَت كأصل

 (.ادلعنوي )ادلعارؼ
تكاليف البحث والتطوير، وادلتمثلة يف إعادة  على هبا ادلسموح البديلة ادلعاجلة بتطبيق IAS- 38 ادلعيار يسمح -

 ادلعاجلة على تقتصر ما غالبا التطوير ف معاجلة تكاليفإوتبعا لذلك ف .قييمها وتسجيلها بالقيمة العادلةت
ادلعنوي  األصل ترحيل يتم تقيم إعادة ظلوذج استخداـ حالة يف .التارؼلية بالتكلفة لهاتسجي وىي فقط األساسية

 واقع من العادلة القيم ربديد ويتم الالحقة، القيمة يف االطلفاض وخسائر مكادلًتا  اإلطفاء ناقص العادلة بقيمتو
ترحيل  يتم ادلبدئي االعًتاؼ بعد نوإف التكاليف ظلوذج اختيار حاؿ يف .بانتظاـ إعادة تقيمها وتتم نشطة سوؽ

  .يف القيمة االطلفاض وخسائر ادلًتاكم اإلطفاء ناقص بالتكلفة ادلعنوي األصل
حالة قياـ ادلنشأة بتطوير بررليات من أجل بيعها، فإف  يف :بيعها هبدؼ داخليا ادلطّورة اآلرل اإلعالـ برامج -

 تستنفد البحث مرحلة خالؿ ادلنفقة التكاليف كل فإف لذلك .وتطوير حبث تكلفة تكاليف ىذه الربامج سبثل
 بنجاح الربنامج استكماؿ اهنبإمكا أف ادلنشأة تثبتو كمصاريف إذل غاية إثبات اجلدوى الفنية للمنتج،  فورا

مستوفيا  الربنامج يصبح انهحي اخًتاع، براءة أو طبع يطرة عليو يف شكل حقوؽالس حق على وربصل وبيعو،
 .الكوتاىو  رمسلتو دلعايَت االعًتاؼ بو كأصل غَت ملموس فتتم

من الصعب إثبات أف الربنامج  يكوف احلالة، ذهى يف االستخداـ هبدؼ داخليا ادلطّورة اآلرل اإلعالـ امجبر  -
على الربنامج أو منع  للسيطرة قانونيا حقا سبتلك ال احلالة ىذه يف ادلنشأة أف كما  سيولد منافع مستبقلية للمنشأة

ىذه الربامج ال تستويف معايَت االعًتاؼ هبا  اآلخرين من استعمالو يف شكل براءات أو غَتىا، وبالتارل فإف 
 1 .ثوحدو  كمصاريف فور التكاليف د ىذهاستنفا يتم كأصل غَت ملموس ومنو

 غَت األصوؿ سبييزمن األصوؿ ادللموسة وذلك مع فئة  كل بشأف التالية ادلعلومات عن تفصح أف ادلنشأة على -
 االىتالؾ ادلستخدـ، طرؽ االىتالؾ معدؿ أو االفًتاضي العمر من ناحية غَتىا عن داخليا ادلكونة ادللموسة
 مع الفًتة وهناية بداية يف الدفًتية القيمة ،الفًتة هنايةعهد بداية و  واالىتالؾ اإلمجارل الدفًتي ادلبلغ ،ادلطبقة
 .)ادليزانية دخلت اليت وؿ غَت ادللموسةاألص قيمة )اإلضافات قيمة ربديد

                                                 

 341 .، صسبق ذكره مرجع محاد، العاؿ عبد طارؽ 1 
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مت اإلعًتاؼ هبا   مت إنفاقها على البحوث والتطوير واليت ادلبالغ اليت عن إمجارل نشأةغلب أف تفصح ادل -
  .كمصروفات خالؿ الفًتة

  FASB المالية األمريكي محاسبة تكاليف البحث والتطوير حسب مجلس معايير المحاسبة -2
 ادلعيارتشمل على ادلعاجلة احملاسبية حسب  FASB حسب رللس والتطوير البحث تكاليف زلاسبةإف 

 .الثمانوف و السادس ادلارل احملاسيب ادلعيارو  ثاينال ادلارل احملاسيب
 FAS- 2 ثاني ال المالي المحاسبي المعيار 2-1

تكاليف البحث والتطوير ونظرا لالختالؼ يف التطبيق العملي  ةربكم معاجل مبادئـ دل تكن ىناؾ 1974قبل عاـ 
واستهالكها على عدد من السنوات كما أف ىناؾ صعوبة للمحاسبة عنها بُت ادلنشآت بُت اعتبارىا كمصروؼ أو رمسلتها 

 بسبب :
 ى.صعوبة ربديد التكلفة ادلتعلقة بكل نشاط من األنشطة أو مشروع من ادلشروعات على حد -
 .ازمنية اليت تتحقق ادلنافع خالذلصعوبة قياس ادلنافع ادلستقبلية ادلًتتبة على ىذه التكاليف وصعوبة تقدير الفًتة ال -

بعنواف احملاسبة عن تكاليف البحوث والتطوير حيث يقضي  (FAS- 2)ادلعيار رقم  FASBـ أصدر 1974يف عاـ و 
، ماعدا عندىا تنجز أعماؿ باعتبار كل تكاليف البحوث والتطوير مصروفات ربمل على الفًتة اليت تستحق خالذلا

 األخرى ادلشاهبة أورد التعريف التارل لكل منها :ولتمييزىا عن التكاليف 1البحوث والتطوير للغَت وفقا لعقود.
عبارة عن البحث ادلخطط أو الفحص االنتقادي اذلادؼ إذل اكتشاؼ معرفة جديدة على أمل أف ىذه ادلعرفة  :ثالبح

ستكوف مفيدة يف تطوير منتج أو خدمة جديدة أو عملية أو أسلوب جديد أو تؤدي إذل ربسُت ملحوظ يف منتج أو 
 .دة فعالعملية موجو 

ىو ترمجة نتائج البحوث أو أي معرفة أخرى يف التخطيط أو التصميم ادلتعلق بعملية أو منتج جديد أو يف  التطوير:
 .التوصل إذل ربسن ملحوظ يف عملية أو منتج موجود فعال سواء بقصد البيع أو االستخداـ

 :ليكما ي والتطوير البحث تكاليفلوقد حدد ادلعيار ادلعاجلة احملاسبية 
  ادلواد وادلعدات والتجهيزات ادلستخدمة يف أنشطة البحث والتطوير تعترب بالكامل مصروفات ربمل على الفًتة ما

الكها تادلعدات والتجهيزات واىتكلفة رمسلة ، وتتم يعترب ادلتبقي من ادلواد كمخزوف دل تستخدـ يف ادلستقبل وإال
 خالؿ الفًتات اليت تستخدـ فيها .

  وغَتىا من التكاليف فهي  تب واألجورمثل الروا البحث والتطوير ادلتعلقة باألفراد ادلشًتكُت يف أنشطةالنفقات
 ات اليت تنفق خالذلا.الفًت غلب ربميلها على كمصروفات تعترب  

  تكلفة األصوؿ غَت ادللموسة ادلشًتاة ألغراض البحث والتطوير تعترب مصروفات ما دل يكن ذلا استخداـ بديل يف
  .خالؿ عمرىا اإلنتاجي أو عمرىا القانوين أيهما أقلهتتلك ستقبل وإال يتم رمسلتها و ادل

                                                 

 686 .ص ،سبق ذكره مرجع زيد،  أبو خليفة كماؿ وتعريب ترمجة ندريكسن،ه .س إلدوف 1 
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 مثل عقود اإلغلار أو اخلدمات اليت  تكلفة اخلدمات التعاقدية اليت يتم احلصوؿ عليها ألغراض البحث والتطوير
 ا.تعترب مصروفات ربمل على الفًتات اليت تستحق خالذل تقدمها أطراؼ خارجية للمؤسسة،

  التكاليف غَت ادلباشرة األخرى اليت ربمل على نشاط البحوث والتطوير تعترب مصروفات يف الفًتة اليت سبت
 خالذلا.

ىي اعتبارىا مصروفات  FAS- 02 فالقاعدة العامة للمحاسبة عن تكاليف البحث والتطوير حسب ادلعيار
ربمل على الفًتة اليت تستحق خالذلا ما دل تكن تتعلق بأصل ملموس أو غَت ملموس تكوف لو استخدامات بديلة يف 

 ادلستقبل وىنا مت رمسلتها وتوزيع تكلفتها على الفًتات ادلستفيدة منها.
آت أخرى يف ظل اتفاؽ تعاقدي، البحث والتطوير حلساب منش أنشطة ويف بعض األحياف، تقـو ادلنشآت بأداء

يف ىذه احلالة ينص العقد عادة على أف كل التكاليف ادلباشرة وبعض التكاليف غَت ادلباشرة احملددة باإلضافة إذل عنصر 
الربح غلب ردىا للمنشأة اليت تقـو بعملية البحث والتطوير. وألف اسًتداد تكاليف البحث والتطوير متوقع يف ىذه احلالة، 

ه التكاليف غلب أف تسجل كحساب قبض ) مصروفات مسًتدة(، حيث أف الشركة اليت أجريت عملية البحث فإف ىذ
 والتطوير من أجلها ىي اليت تسجل تكاليف البحث والتطوير كمصروفات عند ربملها.

ادلالحظات فاحملاسبة عن تكاليف البحث والتطوير تقتضي ضرورة اإلفصاح ادلناسب عنها يف القوائم ادلالية أو 
 1ادلرفقة هبا.

 FAS- 86  والثمانون السادس المالي المحاسبي المعيار 2-2
دلعاجلة اإلشكاالت ادلثارة حوؿ احملاسبة عن تكلفة تطوير برامج احلاسبات ولكنو  FAS- 86وقد جاء ادلعيار 

 اقتصر على تلك ادلوجهة للبيع أو التأجَت فقط واستبعد الربامج ادلوجهة لالستخداـ الداخلي.
 2كمايلي: FAS- 86وؽلكن تلخيص أسس احملاسبة عن تكلفة برامج احلاسبات ادلنتجة للبيع أو التأجَت وفق ادلعيار 

  إمكانيةاليت تتحقق عندىا الوحدة االقتصادية من غلب ربديد نقطة الوصوؿ للصالحية الفنية، وىي النقطة 
 .الربامج ذهذل وادلالية والتسويقية الفنية اجلدوى ايهلد ثبتت إذا وذلك الربامج إنتاج

 نظرا لعدـ التأكد من إمكانية مج اللرب  الفنية الصالحية نقطة إذل الوصوؿ قبل تنفق تكلفة أي رمسلة غلوز ال
من العوائد ادلستقبلية ذلا، وبالتارل فإهنا تعاجل كنفقات حبث وتطوير ويتم ربميلها على  اسًتداد ىذه التكلفة 

 الفًتة اليت تتعلق هبا كمصروفات.
 األكواد وإعداد للربامج، مثل تكلفة الًتميز ووضع الفنية  الصالحية نقطة إذل الوصوؿ بعد ينفق دلا بالنسبة

ىذه التكلفة  برنامج أصلي ؽلكن استخدامو إلنتاج نسخ منو، فإنو تتم رمسلتها كأصل غَت ملموس وتوزع
 )هتتلك( على الفًتات ادلستفيدة منها.

                                                 
 .129، ص مرجع سبق ذكرهيامسينة،  جالرل  1
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  أي تكلفة إلنتاج نسخ من الربنامج األصلي تعترب دبثابة تكلفة إنتاج، وغلب أف تعاجل يف حسابات ادلخزوف
د بيعها إذا كانت لغرض البيع أو تعاجل كأصل ملموس طويل األجل إذا كانت لغرض وتعترب مصروفا عن

 التأجَت.
  .أي تكلفة تنفق لصيانة الربنامج أو خلدمة العمالء تعترب مصروفات ربمل على الفًتة اليت تتعلق هبا 
 غَت التكلفةت تقل عن إذا اتضح يف تاريخ إقفاؿ ادليزانية أف صايف القيمة ادلمكن ربقيقها من برامج احلاسبا 

امج يف نفس التاريخ، فإنو غلب زبفيض القيمة الدفًتية ذلذه الربامج إذل الرب  هتلكة( ذلذهادل غَت) ادلستنفدة
 .اقهربقي ادلمكن اتهقيمصايف 

 والعربية  بيةو األور  الدول أىم في والتطوير البحث تكاليف محاسبة-3
 وادللخصة يف اجلدوؿ اآليت: 

 والعربية بيةو األور  كل من الدولفي   البحث والتطوير تكاليف معالجة(: II-5الجدول رقم ) 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على،المصدر: 
 Frederick D. S. Choi, Carol Ann Frost, and Gary K. Meek, International Accounting, Pearson 
Education, Upper Saddle River, New Jersey, 2002. P 320. 

المحاسبة  معايير البيان
 البريطانية

المملكة العربية  مصر  العراق فرنسا
 السعودية

تكاليف 
البحث 
 والتطوير

تتماشى مع 
ادلعايَت الدولية 

باستثناء أف رمسلة 
تكاليف التطوير 
وإطفائها تصبح 
اختيارية اذا ما مت 

مقابلة بعض 
 الشروط

)على مدى فًتة 
حدىا األقصى 

سنة( يف  20
 حاالت معينة

. (SSAP13) 
 

م عملية تنقس
 إذل البحث والتطوير

 :مراحل ثالث
 :األساسي البحث*

 التكاليف تسجل
 .كمصروفات

 .التطبيقي البحث *
 .التطوير*

 التكاليف تسجل -
 بالبحث اخلاصة
 والتطوير التطبيقي

 كمصروفات
 كمعاجلة)

 وؽلكن (أساسية
 يف فقط اتهرمسل

 حاؿ
 ادلؤسسة اتهربمل
 خلاصا اباهتحلسا

هتتلك على فًتة 
أقصاىا مخس 

 .سنوات

عػاجل النظاـ احملاسيب 
لقاعدة الدولية اادلوحد 

التاسعة تكاليف البحث 
والتطوير على أهنا نػوع 
مػن النفقػات االيراديػة 
ادلؤجلػة )مػصروفات 

رأسػمالية( التػي تػػستفيد 
منهػا الوحػدة ألكثػػر مػػن 

فتػػرة ماليػة واحػدة 
 وتطفئ ىذه النفقات

قساط أعلى شكل 
سنوية متساوية على 
ضػوء الفًتة ادلقررة 

لالستفادة منها دبا ال 
يزيد عن مخس سنوات 

ويػتم خصم ىذه 
األقساط مباشرة من 
قيمة النفقات وتظهر 

 بالقيمة 
الصافية ضمن 
 .ادلوجػودات الثابتػة

ال يعًتؼ باألصل 
غَت ادللموس الناشئ 

عن البحوث )أو 
أثناء مرحلة البحث 

اصة دبشروع اخل
(. ويتم يداخل

اإلعًتاؼ بنفقات 
األحباث )أو نفقات 

ناء مرحلة األحباث أث
 اخلاصة دبشروع

( كمصروؼ  يداخل
 فور إنفاقها .

يعًتؼ باألصل غَت 
ادللموس الناتج عن 

ر )أو من التطوي
مرحلة تطوير مشروع 

( إذا توافرت  يداخل
 .بعض الشروط

 
 

تكاليف البحث 
غلب أف تعامل  

ند كمصروؼ ع
ربملها. تكاليف 
التطوير ؽلكن 

وإطفاؤىا  رمسلتها
يف حاالت معينة. 
)معيار تكاليف 
البحث والتطوير، 
الصادر يف ديسمرب 

 .ـ1998
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  المالي المحاسبي النظام وفق والتطوير البحث تكاليف عن المحاسبةالمطلب الثالث: 
كمايلي: "   15-121بُت مرحليت البحث والتطوير، حيث جاء نص ادلادة قد فرؽ النظاـ احملاسيب ادلارل ل

تشكل نفقات البحث أو النفقات النامجة عن طور البحث عن مشروع داخلي  أعباء تدرج يف احلسابات عند ربملها 
نمية ألي شروط تثبيت نفقات التنمية أو النفقات النامجة عن طور الت 14-121وال ؽلكن تثبيتها." وحدد نص ادلادة 

 1مشروع داخلي يف:
  إذا كاف الكياف ينوي وؽلتلك القدرة التقنية وادلالية وغَتىا إلسباـ العمليات ادلرتبطة بنفقات التنمية أو استعماذلا أو

 بيعها.
 .إذا كاف ؽلكن تقييم ىذه النفقات بصورة صادقة 
  حظوظ كبَتة لتحقيق مردودية شاملة.إذا كانت تلك النفقات ذات صلة بعمليات نوعية مستقبلية تنطوي على 

أثناء مرحلة البحث دلشروع داخلي فيتم تسجيلها كمصروؼ دبجرد  لهاربم يتم اليت أما تكاليف البحث، أي النفقات
 .األصل ادلعنوي ضمن تهارمسل إنفاقها وال ؽلكن

  يتم اقتناءىا من الغَت سواء منفردة أو النظاـ احملاسيب ادلارل دل يتناوؿ كيفية احملاسبة عن أنشطة البحث والتطوير اليت
إثر عملية االندماج واكتفى دبعاجلة تكاليف البحث والتطوير اليت تنفق داخل ادلؤسسة لتطوير عملية أو منتج أو 

 تكوين أصل غَت ملموس داخليا.
 الية لسنوات سابقةإف ادلصاريف ادلتعلقة بأي تثبيت معنوي ومت إدراجها يف احلسابات كأعباء بالنسبة للكشوفات ادل 

  2ال ؽلكن رمسلتها وتثبيتها يف تاريخ الحق.
  ربدد تكلفة التثبيت ادلعنوي ادلنتج داخل ادلؤسسة بتكلفة إنتاجو ادلباشرة و تبدأ باحتساب ىاتو التكلفة انطالقا من

 اعًتافها بصفة األصل ادلعنوي . 
القابلة للتثبيت، حيث جعل ىذا احلساب مدينا ، ويقابلو دلصاريف التنمية  203خصص النظاـ احملاسيب ادلارل احلساب 

" وذلك بعد تسجيل تلك األعباء حسب طبيعتها يف  اإلنتاج ادلثبت لألصوؿ ادلعنوية " 731يف اجلانب الدائن احلساب 
 نفس السنة اليت مت ربملها فيها.

 
 :التاليةويتم اإلثبات احملاسيب دلصاريف التنمية القابلة للتثبيت وفق ادلراحل 

 
 
 
 

                                                 
 . 57، ص مرجع سبق ذكره، 19اجلمهورية اجلزائرية الدؽلوقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية، العدد  1
 .57، ص نفس المرجع  2
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 ادلبلغ        البياف رقم احلساب
 دائن  مدين   دائن مدين

 XX6 
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681 

 
530/
512 

 
 

731 
 
 
 
 

2803 
 

 
 

203 
 
 
 
 
 

2903 

األعباء                                                  
                                        الصندوؽ أو البنك

 ربميل األعباء حسب طبيعتها
  //                            
 مصاريف التنمية القابلة للتثبيت

 اإلنتاج ادلثبت لألصوؿ ادلعنوية                        
 تثبيت مصاريف التنمية القابلة للتثبيت

 / من كل سنة 12/ 31 
سلصصات اإلىتالكات وادلؤونات وخسائر القيمة عن 

 األصوؿ غَت اجلارية
 اىتالؾ  مصاريف التنمية  القابلة للتثبيت

 إثبات قسط اإلطفاء السنوي
// 

اىتالؾ  مصاريف التنمية  القابلة للتثبيت    
مصاريف التنمية  القابلة للتثبيت                       

ترصيد االىتالكات ادلًتاكمة دلصاريف التنمية  القابلة 
سنة( 20يف أجل التتجاوز للتثبيت )إىتالؾ كلي   

                          //  
سلصصات اإلىتالكات وادلؤونات وخسائر القيمة عن 

 األصوؿ غَت اجلارية
خسائر القيمة عن مصاريف التنمية                    

 القابلة للتثبيت  
مصاريف التنمية  القابلة تسجيل خسائر القيمة عن 

 للتثبيت

 
 
 
 
 
 

XXX 
 
 
 

XXX 
 
 
 
 
 

XXX 
 
 
 
 

XXX 
 
 
 
 
 
 

XXX 

  
 XXX  

 
 
 

XXX 
 
 
 
 
 
 

XXX 
 
 
 

XXX 
 
 
 
 

 
 
 

XXX 



 الفصل الثاني                                                             األصول المعنوية وتكاليف البحث والتطوير

 

84 

 

  تكاليف البحث والتطوير معالجةل المقترحة المحاسبية البدائلإيجابيات وسلبيات 
 : من خالؿ اجلدوؿ اآليتاحللوؿ ادلقًتحة من سيتم عرض سلبيات واغلابيات كل    

 تكاليف البحث والتطوير معالجةل المقترحة المحاسبية البدائلإيجابيات وسلبيات  (:II-6رقم )الجدول 
 

 سلبيات إيجابيات محاسبيةالمعالجة ال
 الشطب أو االستنفاد

تكاليف البحث ل الفوري
 مجيع إثبات أي والتطوير
 والتطوير البحث تكاليف

 وثهاحد فور كمصاريف

ليست  تكاليف البحث والتطوير إف -
أصوال، ألف من غَت ادلمكن تقدير الفوائد 
االقتصادية ذلذه التكاليف يف ادلستقبل 
بدرجة معقولة من اليقُت، وبناءا على مبدأ 
احليطة واحلذر ال ينبغي تسجيل ىذه 
التكاليف ألنو إف دل تتحقق أي فوائد 
اقتصادية من تكاليف البحث والتطوير 

ارل ادلتكبدة فقد يتعرض االستقالؿ ادل
 للشركة للخطر.

ؽلثل حال عمليا ومتحفظا ألنو يضمن  -
التوافق والتماثل يف ادلمارسة احملاسبية بُت 

 الوحدات االقتصادية. 

تكاليف البحث ل الفوري الشطب أو االستنفاد إف -
 يتعارض مع مبدأ ادلقابلة. والتطوير

 والتطوير البحث تكاليف مجيع إثباتإف  -
من شأنو إعطاء صورة زلرفة عن دخل  كمصاريف

 الفًتة وصورة غَت واقعية لألصوؿ يف ادلركز ادلارل.
 كمصاريف والتطوير البحث تكاليفإف معاملة  -

 ػلد من اىتماـ الشركات بأنشطة البحث والتطوير.
 إطلفاض نتيجة الدورة. -

 ادلشروطة أي الرمسلة
 البحث تكاليف تسجيل

كأصوؿ بشرط   والتطوير
توفر رلموعة من الشروط 

 ادلذكورة سابقا

تؤدي  والتطوير البحث تكاليفرمسلة   -
زيادة يف قيمة األصوؿ ادلوجودة أو يف إذل 

 قيمة الوحدة ككل.
استثمار  والتطوير البحث تكاليفسبثل  -
 أمسارل غَت ملموس.ر 

 

التقدير ادلتفائل لفرص صلاح مشروع تطوير ما  -
وإذا فشل  رمسلة تكاليف ىذا ادلشروعسيؤدي إذل 

 إضهار أصل وعلي ضمن ادليزانية.مت  قد
إف إحتواء شروط الرمسلة على عنصر الذاتية من  -

شأنو أف يساعد إدارة ادلنشآت على التحكم يف 
النتائج احملاسبية وبالتارل توفَت معلومات مالية مضللة 

 بالنسبة الصعب من أنو إذ .واحملللُت للمستثمرين
 اليت شرعية األسباب يقدر أف اخلارجي للمحلل
 معينة زلاسبية معاجلة اختيار إذل ادلؤسسة دفعت

انطالقا من  تتصرؼ األخَتة ذهى ألف األخرى، دوف
 أىداؼ إسًتاتيجية ال ينبغي الكشف عنها.

 .12-8، ص صمرجع سبق ذكره، رحاؿ علي، عقاري مصطفىمن إعداد الطالبة باالعتماد على المصدر: 
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 الفصل  خالصة

، وربديد ا، عناصرىاالوقت احلاضر من حيث مفهومه على اىتماـ كبَت يفادلؤسسة  يف ادلعنويةاألصوؿ ستحوذ ت
ز اىتمامها على تنمية ومحاية رأس ادلاؿ ييساعد اإلدارة على ترك ادلعنويةأف قياس األصوؿ ، ويرجع ذلك إذل اقيمته

فاحملاسبة التقليدية كانت تركز  .ها وحصصها السوقيةبزيادة قيمة أسهم اخلاصادلؤسسة كما أهنا تدعم ىدؼ الفكري  
ادللموسة أو ادلعنوية على األصوؿ ادلادية القابلة للتحوؿ إذل نقدية خالؿ دورة النشاط مع إعلاؿ بعض األصوؿ غَت 

 .براءات االخًتاع، الرخص والعالمات التجارية، تكاليف البحث والتطوير ادلتمثلة يف

 رلاؿ يف اجلديد ابتكار يف واستغاللو ادلعرفة سلزوف زيادة على تعمل منظمة إبداعية وظيفة والتطوير البحث
 األداء على كرىاف اخلصوص على االقتصادية ادلؤسسات اىتماـ مركز مضى وقت أي من وأكثر اليـو األعماؿ أصبح

 .باألساس ادلعرفة سالح على قائمة ادلنافسة فيها أصبحتاليت و  والتطور التغَت بسرعة بيئة تتسم ظل يف والدائم، ادلتميز

مرتفعة  دبخاطريتميز  ذلك ولكن االقتصادية، ادلؤسسة رحبية تعظيم يف واضح أثر ذلا والتطوير البحث اسًتاتيجية
 من ولعل أخرى جهة من ادلتوقعة بنتائجها ادلرتبطة ادلخاطر وارتفاع جهة، من العملية ىذه تكلفة ارتفاع إذل بالنظر

ىاجس  ربت الكربى والشركات ادلؤسسات وقوع ىو والتطوير البحث على ادلتزايد اإلنفاؽ إذل أدت اليت الرئيسية العوامل
 ومع الصناعة، فروع على والسيطرة القيادة على احلصوؿ أجل من الدولية األسواؽ يف يدور الذي الكبَت والصراع ادلنافسة
 ادلنتج حياة دورة يف يبعث الذي العاـ النقص مع حتمي بشكل تتزامن واليت للمنتجات بالنسبة الزمنية األقصر اآلفاؽ
 .ادلدى بعيد عمال التارل لليـو التخطيط أصبح أيضا التغيَت سرعة شدة ومع يف السوؽ، حياتو دورة وكذا نفسو

وتراوحت بُت طرفُت، أحدعلا عن تكاليف البحث والتطوير   رلاؿ احملاسبةيف الدولية ادلمارسات اختلفت لقد
( ويفضل اختيار االستنفاد الفوري لتكاليف البحث والتطوير أخذا دببدأ FASBينطلق من مدخل جدوؿ النتائج )ىيئة 

( ويرى وجوب إظهار تكاليف البحث والتطوير كأصوؿ غَت IASCاحليطة واحلذر. والثاين ينطلق من ادليزانية )جلنة 
 ذهيها ىف تتحقق اليت الفًتةعالية من اليقُت وإطفاء ىذه التكاليف على دلستقبلية بدرجة ملموسة إذا ثبتت منافعها ا

البحث  لتكاليف ادلارل احملاسيب النظاـ جلةأما بالنسبة دلعا .بريطانيا يف بو معموؿ وى كما .ادلقابلة دلبدأ تطبيقا ادلنافع
 . IAS-38والتطوير فهي ال زبتلف عن ادلعاجلة ادلقدمة من طرؼ ادلعيار الدورل 

 

 



 
 الفصل الثالث

محاسبة تكاليف 
البحث والتطوير في 

 مجمع صيدال
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 تمهيد
يعترب قطاع الصناعة الصيدالنية من أىم القطاعات اإلسًتاتيجية يف العامل، نظرا للحيوية واألعلية البالغة اليت 

خص ألنية وباالتعترب ادلواد الصيد ومساعلتو الفعالة يف التنمية االقتصادية، كل من اإلنساف واحليواف  حياةيكسبها يف 
اإلنساف ثار اليت ؼللفها فقداهنا أو حىت نقصها على لآلراجع  ىذاو  استغناء عنهالؽلكن ا ال أحد أولويات الصحة دويةألا

 .راضألممن ا لعبلجللوقاية وا ايستخدمهألنو  بعدـ تلبية حاجياتو وتطلعاتو واحليواف

 إنتاج ،اكتشاؼ وتطويرب ادلعنية ادلؤسسات مجيع تضم اليت الصيدالنية الصناعة من جزء الدوائية الصناعة تعترب 
دلواجهة األمراض ادلستجدة اليت هتدد حياة  أدوية جديدة، وضماف سبلمتها هبدؼ استثمارىا يف رلاالت عبلجية وتسويق

وزيادة القدرة  التكنولوجيا خلق، و الفرد ولذلك يعترب نشاط البحث والتطوير حجر الزاوية يف تطوير الصناعات الدوائية
 التنافسية لشركات إنتاج األدوية. 

االقتصاد، رغم  مستوىللصناعة الصيدالنية وباألخص صناعة األدوية مداخيل جد معتربة تساىم يف رفع 
ادلصاريف الكبرية اليت تصرؼ يف رلاؿ البحث والتطوير الذي يعتمد على علم الصيدلة واالكتشافات ادلتوصل إليها يف 

 .ميداف الصيدلة والكيمياء

 عرؼ سوؽ الدواء يف اجلزائر ظلوا يف السنوات األخرية، وتعتمد اجلزائر يف تغطية احتياجاهتا من الدواء على
 أخذت اليت األوىل الوطنية الشركات من صيداؿ شركة تعتربو  ،رياد واإلنتاج الوطين الذي ؼلتص يف األدوية اجلنيسةاالست
 واسًتاتيجية سياسة اتباع إىل مضطرة نفسها وجدت وبالتايل الوطين، االقتصاد اليت يعرفها التحوالت االعتبار بعني

ادلنتج الرئيسي و األدوية  صناعة ميداف يف العادلية الكربى الشركات تنافسو  احمللية السوؽ إنعاش هتدؼ إىل اقتصادية
 .للمنتجات الصيدالنية الوطنية

بوالية  صيداؿ معرليف  قمنا بدراسة ميدانية ،وزلاولة إلسقاط اجلانب النظري على الواقع العملييف ىذا الفصل 
 .اجلزائر يف البحث مراكز أىم من يعد والتطوير الذي للبحث مركزا متبلكوإلاجلزائر 

 

 :آليتمباحث كاثبلث  إىل ا الفصلىذ ميقست مت و لقد
 ؛صيداؿ مجمعلتقدمي عاـ لالمبحث األول: 
   ؛مع صيداؿرلنشاط البحث والتطوير يف  المبحث الثاني:

 ؛تطبيقيةالدراسة الالمبحث الثالث: 
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  صيدال مجمععام للالمبحث األول: تقديم 
ادلؤسسة الوطنية ادلنبثقة عن إعادة اذليكلة للصيدلية ادلركزية ظلوذجا دلستقبل صناعة الدواء يف  يعترب رلمع صيداؿ

 اجلزائر باعتبارىا التواجد العمومي الوحيد يف سوؽ الدواء اجلزائري.

 مجمع صيدال نتاريخية عنبذة المطلب األول: 
الصيدلية  1969يف سنة  ،العامة دلصاحل الصحةانطبلقا من ادلخازف  1963مت إنشاء الصيدلية ادلركزية يف سنة 

ادلركزية اجلزائرية حتصلت على مجيع الصبلحيات فيما ؼلص التصدير واالسًتاد والتصنيع وتوزيع األدوية ذات االستعماؿ 
من إنشاء ىذه الصبلحيات مكنتها يف بداية الثمانيات  ،االنساين واحليواين إضافة إىل التجهيزات واللواحق الطبية اجلراحية

 مرسـو مبوجب ىيكلة إلعادة 1982 عاـ يف اجلزائرية ادلركزية الصيدلية تعرضترلمع ىاـ أّمن يف ظروؼ جد صعبة، 
 .ادلؤسسة الوطنية للصناعة الصيدالنيةانشاء على إثرىا مت مث  161/82

  صيداؿ"مت تغيري تسمية ادلؤسسة الوطنية للصناعة الصيدالنية لتصبح حتت اسم " 1984يف سنة.  
 من كل لو تابع "بادلدية" االجتماعي مقرىا احليوية ادلضادات إنتاج مهمة ذلا أسندت 1987 أفريل يف 

 إىل صيداؿ مؤسسة حتولت ادلؤسسات، استقبللية لسياسة وتطبًيقا ادلدية، ومركب "بيوتيك فرماؿ،" الوحدات
 لكي الوطنية ادلؤسسات أوائل بني من بعد فيما واختريت ، 1989فيفري يف ذايت تسيري ذات عمومية مؤسسة
 وصاية حتت الصناعية اذليكلة إعادة مبوجب ادلؤسسة أصبحت ، 1996عاـ فيفري يف باألسهم شركة تصبح
 .صيدلة – كيمياء العمومية القابضة الشركة

 ادلؤسسة تقييم مبوجبو مت والذي الصناعية اذليكلة إعادة سلطط إىل ادلؤسسة خضعت 1997 عاـ بداية ويف 
إىل "اجملمع الصناعي  085/97مبوجب عقد رقم 1998  فيفري 2 يف حتولت إذ وخارجيا، بشخصيتها داخليا

صيداؿ"، وكاف اذلدؼ من ىذه اذليكلة دتكني اجملمع من البحث يف رلاؿ الطب البشري والبيطري، باإلضافة إىل 
  .التنظيمي الذي كاف مركزيا يف السابقادلركزية القرارات، حيث طرأت أوىل التحويبلت على الصعيد 

 صيداؿ رلمع أسهم عرضت ،اخلواص % من رأمسالو للمساعلني21قرر اجمللس اإلداري فتح  1999 مارس يف 
 ألسهم تسعرية أوؿ وكانت دج 800 ب الواحد السهم قيمة قدرت حيث ،مليوين سهم اجلزائر بورصة يف للبيع

 1.اجملمع
 واليت أكدت  9001 /2000) إيزو)العادلية  اجلودة شهادة على صيداؿ رلمع حتصل 2005 فيفري يف

 .رلهودىا يف حتقيق اجلودة الكاملة ودليل ذلك فوزىا باجلائزة األوىل للجودة على ادلستوى الوطين
 مؤسسة كربى من أجل  145مؤسسة أخرى من بني  54مت اختيار اجملمع صيداؿ مع  2006 مارس 12يف

 رأس ماذلا. خوصصتها واستكماؿ فتح
 

                                                 
 .صيداؿ للمجمع الداخلية الوثائق 1
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 المطلب الثاني: تعريف مجمع صيدال أهدافه و مهامه
 .واألىداؼ اليت يسعى لتحقيقهاهامو وعرض أىم م رلمع صيداؿىذا ادلطلب لتعريف  صيصمت خت

 التعريف بالمجمع -1
رلمع صيداؿ  ويعترب دوية والعقاقري.غة العربية ادلكاف الذي فيو األلسم مشتق من كلمة صيدلية وتعين بالإصيداؿ 

الرائد يف صناعة الصيدالنية يف اجلزائر فهو سلتص يف صناعة ادلواد الصيدالنية كما يعترب قطب صناعي ىاـ على مستوى 
سهم برأس أشركة ذات  يقع ادلقر الرئيسي للمجمع يف الدار البيضاء الوالية اجلزائر وتعترب حوض البحر األبيض ادلتوسط.

كما يعترب من الشركات   002B.84أنو مقيد يف السجل التجاري حتت رقم  ، كمادج 2500000000ماؿ قدره 
 سنة. 37األوىل اليت دخلت البورصة، وذات خربة يف ادليداف الصيدالين تفوؽ 

 هداف المجمع أ -2
تعزيز وضعيتها يف السوؽ نية يف السوؽ اجلزائرية إىل تطمح شركة صيداؿ يف إنتاج األدوية وادلنتجات الصيدال 

 خبلؿ السعي ضلو حتقيق األىداؼ التالية: احمللي و العمل على ترقيتها إىل ادلستوى الدويل، وذلك من
 من الدوائي العمل على حتقيق األAssurance médicale. 
 فاتورة االسترياد اليت دوية، بغرض تقليص حتياجات الوطنية من األالعمل على تغطية أكرب نسبة شلكنة من اال

 .مليوف سنويا 611 تقارب ما قيمتو
 االستثمارات وترقيتهاؿ توسيع حجم نية وذلك من خبلاحلد من حجم الواردات يف رلاؿ ادلنتجات الصيدال. 
 تقدمي أدوية مناسبة من حيث اجلودة والسعر. 
  أشكاؿ جالونسية ؤلدوية اجلنيسة على لتنويع قائمة ادلنتجات، حيث وضعت سياسة حبث وتطوير جديدة

 .جديدة وبتكنولوجيا متطورة ياؿجأل (جنيسة)
 رفع اإلنتاجية والعمل على ف الطيب ويف ادليداف التجاري هبدؼ عبلتكثيف اجملهودات يف ميداف التسويق واإل

 .حتسني النوعية
 األجنبيةستفادة من البحث العلمي بالتعاوف مع كليات الصيدلة و مراكز البحوث الًتكيز على اال. 
 1 .عادلية لنقل التكنولوجياؿ إقامة مشاريع مع سلابر ذات مسعة والتحالف من خبلعتماد على سياسة الشراكة اال 
  احلفاظ والرفع من حصص السوؽ الوطنية لضماف استمرارية اجملمع يف السوؽ الوطين والعمل على دخوؿ

 األسواؽ اخلارجية والبحث الدائم على النمو االقتصادي وادلايل.
 

                                                 
-2013، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري يف التػسػويػق، جػامعػة أزلمد بوقػرة بومػرداس، كيفية ترويج األدوية في الجزائـرقبلؿ مرمي،  1

 .  118-117، ص ص 2014
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 مهام المجمع -3
 :أىم ادلهاـ اليت يقـو هبا اجملمع صلد من 
 اإلنتاج الصيدالينولية ادلختلفة ادلستخدمة يف ستعماؿ البشري، إضافة إىل ادلواد األدوية ذات االإنتاج األ. 
 التجارية اليت ؽلتلكهانية خاصة اليت ينتجها اجملمع عن طريق سلتلف الوحدات التسويق للمنتجات الصيدال 
  االسترياد والتصدير لكل ما يتعلق بادلواد الصيدالنية والكيميائية سواء على شكل مواد أولية أو منتجات نصف

 .مصنعة أو تامة الصنع
 البحث والتطوير يف اجملاؿ الطيب وصناعة ادلستحضرات الدوائيةالقياـ ب. 
 .1ادلراقبة اإلسًتاتيجية جلميع الفروع والتنسيق بينهما 
 ة احتياجات السوؽ الوطين لؤلدوية مبختلف ما ػلتاجو، سواء باإلنتاج لؤلدوية اجلنيسة أو العمل على تلبي

 باالسترياد من اخلارج.
 تأمني اجلودة ومراقبة حتليل وتركيب الدواء. 

 ضافة إىل مهاـ أخرى تتمثل يف:باإل
  حلماية البيئة من التلوث وىذا بدعمها للجمعيات ذات الطابع اإليكولوجي. البلزمةالقياـ بكل اإلجراءات 
 .ادلشاركة ادلالية لفائدة ادلؤسسات الًتبوية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Rapport annuel, Groupe saidal, p p 3-6. 
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 مجمع صيدالتنظيم  :لثالمطلب الثا
الراىنة وادلستمرة يف سوؽ من أجل التكيف مع احمليط الذي ينشط يف رلمع صيداؿ، والتجاوب مع التطورات 

شرع رلمع صيداؿ يف إدماج فروعو اآليت ذكرىا عن طريق االمتصاص: أنتيبيوتيكاؿ ،فارماؿ  ،2014يف جانفي الدواء، 
 وبيوتيك. أدى ىذا القرار الذي دتت ادلوافقة عليو من قبل ىيئاتو اإلدارية إىل تنظيم جديد يتمحور أساسا حوؿ:

 ما يلي:تتضمن و  اإلدارة العامة:-1
 :وىو ادلسؤوؿ األوؿ على تسيري اجملمع ومن مهامو: الرئيس المدير العام 

 حتديد اإلسًتاتيجية ووضع السياسات وتوجيو القرارات إىل ادلديرين ادلركزيني. 
 دتثيل اجملمع داخليا وخارجيا. 
 مبجلس اإلدارة للبحث والتطورات اجلارية على مستوى اجملمع، ىذا اجمللس الذي يتكوف من تسع  االجتماع

 أعضاء و من مهامو معاجلة األمور التالية:
 أنشطة اجملمع يف هناية السنة. 
 سلطط السنة احلالية والقادمة. 
 .تنظيم اجملمع ونشاطات الشراكة 

 :اجملمع بتوليو مهمة التنسيق وادلساعدة يف عملية اختاذ القرارات. وىو ادلسؤوؿ الثاين على تسيري األمين العام 

 المديريات المركزية  -2
  وتشمل كل من:

 مديرية التسويق وادلبيعات -              مديرية ادلشًتيات  -
 مديرية الشؤوف الصيدالنية  -          مديرية ضماف اجلودة  -
 مديرية إدارة الربامج -         مديرية أنظمة اإلعبلـ  -
              مديرية التدقيق الداخلي -         مديرية ادلالية واحملاسبة  -
 مديرية ادلمتلكات والوسائل العامة -  مديرية االسًتاتيجية والتنظيم  -
 مديرية مركز التكافؤ احليوي -  مديرية مركز البحث والتطوير  -
 مديرية العمليات -              مديرية االتصػػػػاؿ  -
 مديرية ادلستخدمني -       مديرية التنمية الصناعية  -
 مديرية الشؤوف القانونية -               مديرية التكوين  -
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 مصانع اإلنتاج   -3
 1مليوف وحدة بيع: 200مصانع لئلنتاج بسعة إمجالية قدرىا  09دتتلك صيداؿ 

 مصنع المدية 
يتوفر على وحدتني خاصتني )بالًتكب  ،البينيسيلينية متخصص يف إنتاج ادلضادات احليوية البينيسيلينية وغري     

اجلزئي( إلنتاج األدوية اليت يتم تناوذلا عن طريق الفم وعن طريق احلقن، ووحدة إلنتاج االختصاصات 
 خر للمنتجات غري البينيسيلينية.الصيدالنية وكذا مبنيني: أحدعلا سلصص للمنتجات البينيسيلينية، واآل

 مصنع الدار البيضاء 
يقع يف ادلنطقة الصناعية باجلزائر العاصمة، ويُنتج ىذا ادلصنع تشكيلة واسعة من األدوية يف سلتلف األشكاؿ     

 )شراب، زللوؿ، مرىم وأقراص(.
 مصنع جسر قسنطينة 

كاؿ )التحاميل، أمبوالت وأقراص(، واآلخر يضم قسمني منفصلني: واحد لصناعة األدوية على سلتلف األش   
مزود بتكنولوجيا حديثة متخصصة يف إنتاج احملاليل ادلكثفة )أكياس وزجاجات(. ػلتوي ىذا ادلصنع على سلرب 

 مراقبة اجلودة.
 مصنع الحراش 

 يتكوف من ثبلث ورشات إنتاج : شراب وزلاليل، مراىم وأقراص.   
 مصنع شرشال  

 إلنتاج الشراب، األشكاؿ اجلافة )أقراص، كيس مسحوؽ، كبسوالت( يتكوف من ثبلث ورشات  
 مصنع قسنطينة 

 يقع يف قسنطينة، يف ادلنطقة الشرقية للبلد، يتوفر على ورشتني سلتصتني يف إنتاج الشراب.      
 مصنع قسنطينة خاص باألنسولين 

 . (،على شكل قارورات25دي وادلركب القاع ،متخصص يف إنتاج األنسولني البشرية من ثبلثة أنواع ) السريع  
 مصنع عنابة  

 متخصص يف تصنيع األشكاؿ الصلبة.  
 مصنع باتنة 
 متخصص يف إنتاج التحاميل.  
 
 

                                                 
1 www.saidalgroup.dz  21h ،  02/04/2015مت اإلطبلع عليو    
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 مراكز التوزيع -4
بتوفرىا على الوسائل اللوجستية القوية واإلمكانات البشرية الشابة، احليوية وادلتخصصة، فإف ىذه ادلراكز تضمن      

 توزيع منتجات صيداؿ عرب كافة أضلاء الًتاب الوطين.
  وسط –مركز التوزيع   -     

يهدؼ إىل تسويق وتوزيع كافة  ،مقره باحملمدية باجلزائر ،أوؿ مركز توزيع للمجمعوىو ، 1996تأسس عاـ          
. مكنت النتائج ادلشجعة ادلتحصل مع ضماف أحسن استقباؿ للزبائن انطبلقا من نقطة بيع واحدة منتجات اجملمع

  عليها، من إنشاء مركزين للتوزيع أحدىها بباتنة واآلخر بوىراف.
 شرق -ركز توزيع م -

 صيداؿ يف ادلنطقة الشرقية.بباتنة، يضمن ىذا ادلركز تسويق منتجات  1999تأسس عاـ 
 غرب -مركز التوزيع  -

 من أجل ضماف توزيع أفضل للمنتجات يف ادلنطقة الغربية. 2000تأسس عاـ 
 

   عبر الوطن  للمجمع صيدال مصانع اإلنتاج ومراكز التوزيع  :(III- 1 )شكل رقم

 
 

 www.saidalgroup.dz    المصدر:
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  الفروع -5
 سوميديالفرع   -    

% (، واجملمع 59يقع يف ادلنطقة الصناعية واد السمار، سوميدياؿ ىو نتاج شراكة بني رلمع صيداؿ )         
 %(. 4.55%( و فيناليب ) 36.45الصيدالين األورويب )

 تتضمن وحدة االنتاج سوميدياؿ ثبلثة أقساـ:
  .قسم سلصص النتاج ادلنتجات اذلرمونية• 
  سوائل )شراب وزلاليل عن طريق الفم(قسم لصناعة ال• 
 قسم لصناعة أشكاؿ اجلرعات الصلبة )كبسوالت وأقراص(.• 
 إيبيرالفرع   - 

%(،  40إيبرياؿ ىي شركة ذات أسهم نابعة عن شراكة بني القطاعني العاـ / اخلاص بني رلموعة صيداؿ )      
 %(. 20ادلتخصصة يف ادلواد الغذائية )%( وفبلش اجلزائر،  40جلفار )اإلمارات العربية ادلتحدة( )

تكمن ادلهاـ الرئيسية لػ إيبرياؿ يف إنشاء وإستغبلؿ مشروع صناعي إلنتاج ادلنتجات الصيدالنية ادلوجهة لبلستخداـ يف 
 الطب البشري.

 يهدؼ ادلشروع الصناعي إيبرياؿ إىل حتقيق ما يلي :
  .صناعة األدوية اجلنيسة )حقن وأشكاؿ جافة(• 
  تغليف األدوية )األشكاؿ الصلبة(• 
 توفري خدمة التغليف ومراقبة اجلودة بناءا على طلب ادلنتجني احملليني.• 
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 للمجمع صيدال : الهيكل التنظيمي ( III-2 ) شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .www.saidalgroup.dz من إعداد الطالبة باإلعتماد على المصدر: 
 

 الرئيس المدير العام

 مصنع ادلدية

 العاماألمين 

 مديرية ادلالية واحملاسبة

 

   مديرية االسًتاتيجية والتنظيم 
 مديرية إدارة الربامج 

 

 مديرية أنظمة اإلعبلـ

 مديرية التدقيق الداخلي

مديرية ادلشًتيات 

 مديرية التسويق وادلبيعات 

 مديرية التكوين

 مديرية ادلستخدمني

 مديرية ضماف اجلودة

 مديرية مركز التكافؤ احليوي

 مديرية مركز البحث والتطوير   

 مديرية الشؤوف القانونية

 مديرية الشؤوف الصيدالنية

 مديرية ادلمتلكات والوسائل العامة

 لعملياتمديرية ا

               مديرية االتصػػػػاؿ 

 مديرية التنمية الصناعية 

 دار البيضاء مصنع ال

 راشمصنع احل

 جسر قسنطينة مصنع

 نع قسنطينة خاص باألنسولني مص

 قسنطينةمصنع 

 شرشاؿمصنع 

 باتنةمصنع 
 

 عنابةمصنع 

  -شرؽ-مركز توزيع

  -وسط-مركز توزيع

 -غرب-مركز توزيع

 فرع صوميداؿ

 فرع إيبرياؿ
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  البحث والتطوير في المجمع صيدال نشاط المبحث الثاني: 
الدوائية، ويعترب البحث العاملة يف قطػاع جد ىاـ، ىو قطاع الصناعػة شركات يعترب رلمع صيداؿ من بني ال

فيما غلعلها اقتصاديا من الصناعات ذات الكلفة العالية اليت  الصناعةوالتطوير يف ىذا القطاع احملرؾ الرئيسي يف ىذه 
تتطلب جتنيد أمواؿ كبرية يف االستثمار يف عمليات البحث والتطوير، فأظلاط اإلنتاج تعتمد كلية على خبليا البحث 

ويشرؼ عليها تقنيني  مبختلف مراحلو اليت تستلـز توفري سلسلة كبرية من ادلخابر اجملهزة بتجهيزات عالية التقنية،
لذا يسعى اجملمع إىل تبين البحث والتطوير يف  .مهارة عالية يف اإلدارة والتسيري إىلومهندسني ذو كفاءات عالية و 

التكلفة أقل والسعر ، ادلنتجات )األدوية اجلنيسة( ، من خبلؿ استغبللو دليزة الدواء اجلنيس الذي يتمتع مبزايا تنافسية
  .ة والفاعلية من نشاط البحث والتطوير اءيق الكفحتقبالتايل و  نخفضم

 تقديم عام لمركز البحث والتطوير المطلب األول: 
، يتوفر على أحدث (احلراش) ، مقره باحملمدية1999جويلية  24يف (CRD)مركز البحث والتطوير أنشئ 

ودؽلومة اجملمع، يسعى إىل االىتماـ مبا ىو حبث علمي يساعد على ضماف البقاء وعلى كفاءة بشرية مؤىلة،  ادلعدات
وتطوير لؤلدوية والتقنيات الصيدالنية، وكذا السعي إىل إدماج التكنولوجيا احلديثة يف تصنيع األدوية، كما يساىم يف 

ة إعداد سياسة تطوير األدوية من أجل ابتكار صيدالين متواصل، ومن أىم وظائفو تصميم وتطوير وصناعة األدوي
وؼلصص رلمع ، منتجات مطابقة جديدة لتدرج يف قائمة منتجات اجملمع 6ىلإ 5حيث يطػور سنويا من ،اجلنيسػة"
  من رقم أعمالو ألنشطة البحث والتطوير بعدما مت إنشاء ادلركز.  %3صيداؿ 

 1تكمن مهاـ مركز البحث والتطوير فيما يلي:
 دوية اجلنيسة تطوير األGénériques نشطة التالية:ؿ القياـ باأللفائدة اجملمع من خبل 

 ومبا يتماشى  ،ادلشاركة يف اقًتاح قائمة األدوية الواجب تطويرىا، وذلك بناءا على الدراسات التقنية
 .العامة للمجمع واالسًتاتيجية

 تطويرىاادلراد األدوية نتاج إلزمة ولية البلوضع دفًت شروط على أساس رقابة دقيقة للتزويد بادلواد األ. 
 دوية ادلطورةمتابعة استقرار وثبات األ. 
 حتضري ادللفات العلمية والتقنية البلزمة لتسجيل األدوية ادلطورة. 
 الصناعي السلم إىل ادلخرب من ابتداءا التصنيع حجم يف التدرج حتقيق. 
 ادلطورة باألدوية اخلاص العلمي اإلعبلـ توفري يف ادلساعلة. 
 احليوي التكافؤ ودراسات اصلازات يف ادلشاركة.   
 للمجمع الفنية اتر اإلطا تدريب يف ادلساعلة.  
 وغريىا األدوية جودة رقابة. 

                                                 
 صيداؿ. رلمع وثائق داخلية خاصة مبركز البحث والتطوير، 1
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 للمجمع اتيجيةاإلسًت  بادلهاـ ادلرتبطة الصيدالنية العلـو رلاؿ يف األحباث تطوير. 
 للمجمع التكنولوجية اليقظة لتأمني والعلمية وادلادية البشرية ادلوارد و اإلمكانيات مجيع تنظيم. 
 .يساعد مصانع اإلنتاج يف رقابة النوعية وتغيري سلم ادلنتوجات اجلديدة قيد التصنيع 
 عماؿ التقنية والعلمية ونتائج البحث باجملمعترقية ونشر األ. 
 ـ الفين اخلاص مبهاـ اجملمع وأنشطتوعبلتوفري، توزيع وترويج اإل. 

 

 والتطويرالبحث  مركزتنظيم  المطلب الثاني:
 سيم تقدمي اذليكل التنظيمي دلركز البحث والتطوير الذي يشمل سلتلق ادلخابر اليت يتم فيها مشاريع التطوير. 

 الهيكل التنظيمي لمركز البحث والتطوير  -1
 1التالية: وأربعة أقساـ ابرستة سليتكوف مركز البحث والتطوير من 

 "مختبر الصيدلة الجالونيسيةpharmacie galénique": اجلنيسة دوية يقـو بتصميم تركيبات األ
 مبختلف أشكاذلا الصيدالنية )جافة، سائلة(.

 "مختبر التحاليل الكيميائيةchimie analytique":  يتكفل مبراقبة مدى مطابقة ادلواد األولية ومواد
 التعبئة والتغليف، وطرؽ التحليل ادلستعملة يف تطوير األدوية دلواصفات اجلودة.

 يدلة واألبحاث السمية"مختبر الصpharmaco-toxicologie":  يقـو بالتجارب السمية ومعرفة
قدرة اجلسم على ادلقاومة، باإلضافة إىل التأكد من مدى مطابقة ادلواد األولية وادلنتجات للمواصفات العادلية 

 ومدى فعاليتها.
 مختبر الميكروبيولوجيا "microbiologie":  مكلف بادلراقبة والتأكد من تطابق ادلواد األولية وادلنتجات

ونقائها اجلرثومي، ومدى تطابقها  ادلعقمةالنهائية عن طريق التحاليل والفحوصات البلزمة لتأكد من صلاعة ادلواد 
 مع مواصفات اجلودة عن طريق اختبارات النشاط ادلضاد للبكترييا واختبارات الفعالية.

  يتكوف 2002قاـ اجملمع بإنشاء سلرب خاص بادلستحضرات الطبيعية سنة  :ات الطبيعيةمختبر المستحضر ،
 من قسماف األوؿ خاص بالزيوت األساسية والثاين خاص بالنباتات الطبيعية.

  التكنولوجيا الحيويةمختبر " biotechnologie":2
كلف   ذيوال، 2002سنةىذا ادلخترب مت إنشاء  

باالكتشاؼ والبحث عن جزيئات جديدة يف تصنيع أدوية جديدة شلا قد يتيح للمجمع نوعا من االستقبللية، 
وحترره ولو جزئيا من االعتماد الكلي على إنتاج األدوية اجلنيسة فقط. وذلك دلا تعرفو التكنولوجيا احليوية من 

                                                 
 صيداؿ. رلمع وثائق داخلية خاصة مبركز البحث والتطوير، 1

2 saidal news, bulletin d’information interne du groupe saidal, n0 6 janvier-février 2004, P 03. 
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ماؿ اذلندسة الوراثية أي إعادة تركيب الشفرة تطورا مستمرا ومهما خبلؿ السنوات األخرية، خاصة مع استع
الوراثية للخلية احلية، شلا ساعد على إنتاج جزيئات حيوية ذات فعالية كربى يف إنتاج األدوية لؤلمراض ادلستعصية  

 كالسرطاف أو السيدا .
 :منها ومتطابقة تتمثل مهامو يف إصلاز وتنظيم شبكة معلوماتية موثوؽ  قسم التوثيق واإلعالم التقني والعلمي

مع أىداؼ وحاجيات التطوير، وينشر بصفة مستمرة كل جديد يف الوثائق العلمية والتقنية بواسطة االشًتاؾ يف 
 اجملبلت العلمية الدولية ادلتخصصة يف الصناعات الصيدالنية.

 " قسم ضمان الجودةassurance qualité": تأمني اجلودة وطرؽ صيانتها طبقا  يقـو بوضع نظاـ
 للمواصفات العادلية، باإلضافة إىل توضيح طريقة تسيريىا هبدؼ ضماف التحسني ادلستمر.

  هتم بإعداد ادللفات الصيدالنية لكل األدوية ادلطورة وتسجيل االسم التجاري ذلا على ي :الشؤون القانونيةقسم
 .INAPI"ة "مستوى ادلعهد الوطين حلماية ادللكية الصناعي

 حتليل ونشر  ، حيث أوكلت لو مهمة مجع،2003مت إنشاء ىذا القسم سنة  :قسم اليقظة التكنولوجية
ادلعلومات التقنية، اليت تتبلءـ مع احتياجات األفراد العاملني يف مركز البحث والتطوير وىذا بتتبع كل ادللتقيات 

فعاؿ والذي يسمػح ببلوغ  اسًتاتيجيالعلمية ذات العالقة بنشاط ادلركز، إضافة إىل مهمة إقامة نظاـ معلومات 
ع، بل وحىت تػطوره ادلستمر، ومواجهة التحديات التكنولوجية اليت مستوى تنافسػي اؿ يضمن فقط بقاء اجملمػ

 1يفرضها احمليط االقتصادي اجلديد.
 

يف  التابع جملمع صيداؿ على تسع براءات اخًتاع وطنية لتسع منتوجات وكيفيات حتضري حتصل مركز البحث والتطوير
نبايت تصلح دلعاجلة داء السكري وارتفاع الضغط بست منتوجات صيدالنية من أصل  اجملاؿ الصيدالين. ويتعلق األمر

  .اضافة اىل مرىم للحفاظ على األوردة ومنشط جنسي  الدموي وتقليص نسبة الكوليسًتوؿ
وأخرى       وقد دتت صياغة ادلنتوجات الثبلثة األخرى يف شكل أدوية سريعة الذوباف يف الفم ) أدوية مضادة لبللتهابات

وتضاؼ براءات االخًتاع التسع ىذه اىل الرباءات اخلمسة األخرى اليت حتصل عليها  .(مضادة للقيئ وحبوب مهدئة
الفوز بذ أف احدى ىذه الرباءات مسحت لو إ 2007و  2006عبد السبلـ شاكوف من نفس ادلركز خبلؿ سنيت  السيد

ة اليـو الوطين لبلخًتاع الذي نظم ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية مبناسب ىألحسن اخًتاع لد ''ادليدالية الذىبية'' ب
قد وصفت  2006من جهة أخرى فاف الرباءات اخلمسة االخرى احملصل عليها يف سنة  .2007باجلزائر يف سنة 

''بادلؤىلة للحصوؿ على محاية دولية لدى بعض البلداف هبدؼ احلفاظ على استعماذلا من التقليد'' نظرا للمنافسة 
ف اجراء احلماية الدولية قد اختذ من خبلؿ معاىدة إعادلية. واستنادا اىل نفس ادلصدر فادلسجلة على مستوى السوؽ ال

 .التعاوف يف رلاؿ براءات االخًتاع اليت تعترب اجلزائر عضوا فيها
                                                 

1 saidal news, bulletin d’information interne du groupe saidal, n06, décembre-janvier 2003, P 02. 
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 الهيكل التنظيمي لمركز البحث والتطوير : (III -3)شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على ادلعطيات السابقة. المصدر:
 

 

 

 خرىاألبعض المديريات بمركز البحث والتطوير عالقة مديرية   -2
لة لو نستنتج وكادليقـو هبا، ومن خبلؿ ادلهاـ  ػلتل مركز البحث والتطوير مكانة ىامة باجملمع نظرا للمهاـ اليت 

 اجملمع.مديريات قة تفاعلية مع مجيع بأف مركز البحث والتطوير يف عبل
 المستخدمين مديرية بمديرية مركز البحث والتطوير  ةعالق 

بادلشاركة يف بناء الكفاءات األساسية للمجمع من خبلؿ إقًتاح نوع ادلهارات الواجب  يقـو مركز البحث والتطوير
 .ريب اإلطارات الفنية للمجمع، وكذا إقًتاح نوع التدريبتوفريىا وكذا من خبلؿ ادلشاركة يف تد

 
 

 مدير مركز البحث والتطوير  
 

ادلستحضرات  سلترب
 الطبيعية

سلترب    
 ادليكروبيولوجيا

سلترب الصيدلة 
 السمية واألحباث

سلترب التحاليل 
 الكيميائية

 قسم ضماف اجلودة

 قسم التوثيق واإلعبلـ 
 التقنىي والعلمي

 قسم اليقظة 
 التكنولوجية

قسم الشوؤف 
 القانونية

سلترب الصيدلة 
 اجلالونيسية
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 المالية والمحاسبية مديريةالبمديرية مركز البحث والتطوير  ةعالق 
 ادلاليةادلديرية بالدراسة التقنية لعمليات التطوير كما تقـو  ادلالية واحملاسبية ديريةادل يقـو مركز البحث والتطوير بتزويد

والتسجيل احملاسيب لكافة العمليات ادلرتبطة مبشاريع البحث  بإعداد ادلوازنات التقديرية دلشروع البحث والتطوير واحملاسبية
 .والتطوير
  اإلنتاج عالقة مديرية مركز البحث والتطوير بمديرية 

و األسلوب يقـو مركز البحث والتطوير بتقدمي الدعم الفين لفروع اإلنتاج، خصوصا يف تركيب وتصميم ادلنتوج أ
اإلنتاجي، كما تقـو وظيفة اإلنتاج بتزويد مركز البحث والتطوير بادلعلومات التقنية البلزمة، وعلى أساسها يتم اصلاز 

 مشروع البحث والتطوير، وىذا لتفادي تصميم منتوجات غري قابلة للتجسيد أو خارج طاقة وامكانيات ادلؤسسة. 
 التسويق والمبيعاترية مديبمديرية مركز البحث والتطوير  ةعالق 

يقـو مركز البحث والتطوير بتقدمي كافة ادلعلومات عن تكلفة ادلنتج اجلديد وكذا جودة ادلنتج اجلديد، دلصلحة 
التسويق من أجل تسعري الدواء اجلديد وكذا الًتويج لو، كما تقـو وظيفة التسويق بتوفري كافة ادلعلومات عن إحتياجات 

 1ح منتجات للتطوير.ا قًت وا، (ادلستهلك)السوؽ
 من خبلؿ ما سبق ؽلكن دتثيل موقع وظيفة البحث والتطوير يف اجملمع كما يلي:

 
 في مجمع صيدال مديرية مركز البحث والتطويرموقع :  (III-4) شكل رقم

 
   

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 باالعتماد على ادلعطيات السابقة. من إعداد الطالبة المصدر:
 

                                                 
 صيداؿ. رلمع وثائق داخلية خاصة مبركز البحث والتطوير، 1

مديرية مركز البحث   
 والتطوير

 التسويق  مديرية إلنتاجامديرية 
 والمبيعات

المالية  مديريةال
 والمحاسبية

 المستخدمينمديرية 
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 المطلب الثالث: إدارة مشروع تطوير الدواء الجنيس
هبدؼ توسيع تشكيلة  تطوير رلموعة من األدوية اجلنيسةب حث والتطوير التابع للمجمع صيداؿمركز البيسعى 

من أساتذة  الذي يتكوف  "Conseil Scientifiqueالتابع للمجمع " قـو اجمللس العلميياجملمع باألدوية، حيث 
بإعداد قائمة متخصصني يف مجيع فروع الطب، بدراسة علم األمراض) األمراض األكثر انتشارا يف اآلونة األخرية( و 

األكثر رحبية وفائدة للمجمع من بني األدوية اليت انتهت مدة محايتها القانونية و  ادلنتجات الدوائية اليت تريد تطويرىا
 دراستها من أجل "Comité Gamme"مث تقًتحها على جلنة خاصة تابعة للمركز تدعى ، )الزبوف( وللمستهلك

   .ادلصادقة عليهاو 
  ادلعهد الوطين للملكية الصناعية يقـو قسم اليقظة التكنولوجية التابع للمركز بإجراء حبث على مستوى

"INAPI ":للتأكد شلايلي 
  يف ودخلت تتهان قدتطويرىا غري زلمية برباءة اخًتاع، أو أف مدة محايتها القانونية أف األدوية اليت يريد ادلركز 

 .العمومي ادليداف
  أنو مل يقم أي سلرب آخر عدا مركزCRD-Saidal  مستوى ادلعهدبتسجيل أي دواء من ىذه األدوية على 

"INAPI" الفًتة ذهى خبلؿ تطويره يف للشروع. 
بناء على نتائج ىذا البحث يتم تعديل قائمة األدوية اليت سيتم تطويرىا من قبل ادلركز، بعد إعداد القائمة النهائية لؤلدوية 

 اختاذ اإلجراءات التالية:واليت مت تسجيلها على مستوى ادلعهد، يشرع ادلركز يف تطوير كل دواء على حدى، حيث يتم 
 يتم تكوين فريق عمل خاص لتطوير الدواء اجلنيس يطلق عليو CRD" "L'équipe de Projet : يتكوف من 
 " رئيس ادلشروعLe Chef de Projet":  يتم تعيينو من طرؼ ادلساعد ادلكلف بتنسيق وظائف التطوير

 ".C.C.D.M  Le" واألعماؿ القانونية
 رؤوساء ادلنتج :"Les Chefs de Produit" حيث يقـو أعضاء ادلخابر بتعيني رئيس ادلنتج على مستوى كل

 سلرب.
 وع ادلشر  فريق بتكوين ادلخابر رؤساء إعبلـ يتمCRD" "L'équipe de Projet 
 ادلشروع  فريق غلتمعCRD ادلتمثل للمشروع بالتخطيط ويقـو( يف تطوير الدواء اجلنيسX وفق ) ادلراحل

 1التالية:
  Phase de faisabilitéالجدوى دراسة مرحلة -1
 :حيث من (Xبإعداد دراسة اجلدوى للمشروع ) تكوير الدواء اجلنيس CRDابع للمركز ت سلرب كل يقـو     
 واآلالت جهيزاتالت مثل بادلشروع، للقياـ يف مركز البحث والتطوير ادلاديةو  البشرية اإلمكانيات توفر مدى 

 ة،...الضروري األولية ادلادة وير الدواء،لتط البلزمة
                                                 

 
 .صيداؿ رلمع والتطوير، البحث دلركز داخلية وثيقة  1
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  كيفية مثل: معلومات تقنية عن الدواء، تركيبتو،  ادلخرب لدى الدواء لتطوير البلزمة التقنية اإلمكانيات توفرمدى 
 .ه،..تطوير 

 .قدرة الفروع اإلنتاجية على إنتاج ىذا الدواء، مع احًتاـ كل ادلعايري اليت حتكم إنتاجو 
 والتسويقية التجارية الناحيةدراسة جدوى ادلشروع من  تم إعدادي ادلخابر، ىاتعد اليت الفنية اجلدوى دراسة إىل باإلضافة

 .التجارية التقنيات قسم طرؼ من
 كشف دراسة اجلدوى" والذي يعرض يف  روع، يتم إعدادللمش والتجارية الفنية اجلدوى دراسة نتائج على بناء "

الزبوف ) أحد فروع اجملمع(، حيث يتقرر يف ىذا الكشف ما إذا  حبضور CRD اجتماع عاـ على فريق ادلشروع
 شلكنا أو غري شلكن على مستوى ادلركز. X كاف تطوير ادلنتج

 أو تقنية أو معينة ةآل أو أولية مادة للمركز بتوفري عهديت أف العرض ىذا خبلؿ (اجملمع فروع أحد) الزبوف بإمكاف 
  X.ادلنتج تطوير من األخري ىذا ليتمكن ادلركز كهاؽلل ال ما فنية معلومة

 روع، يتم اختاذ قرار تطوير الدواء اجلنيسللمش والتجارية الفنية اجلدوى ثبتت إذا X وإمضاء عقد التطوير. 
 

   Phase de conception الجنيس الدواء تصميم مرحلة -2
 :ادلرحلة ذهى خبلؿ يتم      
 ادلركز  حصوؿCRD على مستوى  الدواء ادلراد تطويره إنتاج عينات مناليت تدخل يف  األولية ادلادة على

 .جدا قليلة بكمية ادلخابر
 ويعدّ  قها مع ادلعايري ادلطلوبة،تطاب نم للتأكد األولية ادلادة للمركز بفحص التابع الكيماوية التحاليل سلرب يقـو 

 .Certificat d'Analyse" تحليلال شهادة" الفحص نتائج على بناء
 اجلالينوسي اجلنيس والشكل للدواء الصحيحة (الصياغة) الًتكيبة إلغلاد زلاوالت بعدة اجلالينوسي ادلخرب يقـو 

 الصياغة يعّد تقرير مث "(La formule prototypeالصيغة النموذجية " ) ادلناسب
 . " Rapport de Formulation Galénique"اجلالينوسية

 "يتم إعداد كشف مرحلة التصميمRevue de conception  و على فريق ادلشروع وذلك حبضور عرض" و
 مدير ادلركز. 

 
 Phase de transposition pilote(النموذجي) التجريبي اإلنتاج مرحلة -3

 كمية إنتاج يف يشرعكل اجلالينوسي النهائي للدواء اجلنيس، والش ائيةنهال للًتكيبة اجلالينوسي ادلخرب يتوصل بعدما
 مرحلة يف ادلستعملة تلك من أكربتوى الفرع، حيث يتم استعماؿ ادلادة األولية بكميات مس على الدواء من ظلوذجية

 :ادلرحلة ذهى خبلؿ ويتم ميم.لتصا
 اجلنيس الدواء من ظلوذجية كمية إنتاج X الفرع مستوى على. 
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 العلب الصفائح، القارورات، (والثانوية األولية التغليف مواد يف الدواء تعبئة،(.... 
 اجلنيس بالدواء اخلاص االستعماؿ دليل حترير.(la notice)  
 عهد ادل على ادلطور للدواء التجارية األمساء من رلموعة اقًتاحINAPI ىذا يقـو ) مخسة أمساء عادة(، حيث 

 ادلستوى على زلميةمل تسجل يف ادلعهد من قبل سلرب آخر وغري  األمساء ىذه أف من للتأكد حبث بإجراء األخري
 على يطلق واحدا امسا نهاليختار م للمركز األخرى األمساء وترجع احملمية األمساء حذؼ يتم وبالتايل .الدويل

  .بتطويره قاـ الدواء الذي
 ادلرحلةع كميات معينة من الدواء ادلنتج خبلؿ ختض حيث ادلطور الدواء على االستقرار دراسات إجراء يتم 

سنوات  3ة زلددة قد تصل إىل زمني لفًتات وتفحص( متفاوتة ورطوبة حرارة درجات)سلتلفة  لظروؼ التجريبية
 للتأكد من استقرار الدواء وعدـ تأثره بادلتغريات ادلناخية، مث يتم إعداد تقرير، حسب متطلبات وطبيعة كل دواء

  "."Rapport de Stabilité االستقرار
  يتم إعداد كشف مرحلة اإلنتاج النموذجي"Revue de transposition pilote" و على فريق وعرض

 .ادلركز مدير حبضور وذلك CRD ادلشروع
 

 Phase de transposition industrielle الصناعي اإلنتاج مرحلة -4
 :ادلرحلة ذهى خبلؿ يتم
 ادلطور  الدواء إنتاجX األولية ادلواد من كبرية كميات وباستعماؿ عادية بصفة الفرع مستوى على.  
 اج الصناعياإلنت مرحلة كشف إعداد "Revue de transposition industrielle"و على فريق وعرض

 .ادلركز مدير حبضور وذلك CRD ادلشروع
 

 Phase de rédaction لوزارة الصحة واصالح المستشفيات الصيدالني تحرير الملف مرحلة -5
du dossier pharmaceutique  

يقـو اجملمع بإعداد ملفا ػلتوي على كل التفاصيل اخلاصة بالدراسات اليت أجريت بعد التحقق من فعالية الدواء،  
على الدواء اجلنيس من مرحلة تصميمو حىت إدخالو لئلنتاج الصناعي لتجريبو ومتابعة استقراره، يوجو إىل ادلديرية ادلركزية 

قبل وضعو لدى مصاحل مديرية الصيدلة التابعة لوزارة الصحة  للشؤوف الصيدالنية التابعة للمجمع، اليت تراجعو مرة أخرى
الوطين دلراقبة ادلنتجات الصيدالنية للموافقة عليو إذا طابق ادلواصفات ادلعموؿ هبا  صبلح ادلستشفيات، ومصاحل ادلخربوإ

ه ادلرحلة تبدو مرحلة رغم أف ىذ يعين إمكانية تصنيع الدواء على ادلستوى اإلنتاجي وتسويقو بعد ذلك. يف القطاع، شلا
اجملمع ذلذا الدواء اجلنيس، باعتبار سوؽ الدواء يف اجلزائر ؼلضع  مرتبطة باإلجراءات إال أف عدـ إصلازىا يعين عدـ إنتاج

السعر ادلعدة من  وتقـو وزارة الصحة بتحديد سعر الدواء بناءا على وثيقة لرقابة الدولة أكثر من القطاعات األخرى.
 (2اؿ. أنظر ادللحق رقم )طرؼ اجملمع صيد
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 :يتاآلوفيما يلي ؽلكن توضيح سلتلف ادلراحل اليت ؽلر هبا تطوير الدواء يف اجملمع يف الشكل 

  
 مجمع صيدالالمراحل تطوير الدواء الجنيس في  :( III-5) شكل رقم

 التقارير اخلاصة باألدوية  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باالعتماد على ادلعطيات السابقة. بةلمن إعداد الطا المصدر:

Comité de gamme 
  ) الدراسة العلمية(

 فريق عمل ادلشروع 

 ادلديرية العامة  اجمللس العلمي

 مركز البحث والتطوير

 مديرية التسويق وادلبيعات
 )الدراسة االقتصادية (

 اجلنيس الدواء تصميم مرحلة

 (النموذجي) التجرييب اإلنتاج مرحلة

 الصناعي اإلنتاج مرحلة

لوزارة الصحة  الصيدالين حترير ادللف مرحلة
 واصبلح ادلستشفيات

 دراسة اجلدوى مرحلة
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 المبحث الثالث: الدراسة التطبيقية
حوؿ جيدة شاملة و  ةوأخذ نظر  ،)مركز البحث والتطوير(لمجمع صيداؿ لمن أجل التقريب اجليد للواقع ادلايل 

 زيارةقمنا بإجراء الطريقة اليت يتم هبا زلاسبة مشاريع البحث والتطوير وبشكل خاص مشاريع تطوير األدوية اجلنيسة، 
نيس اجلدواء ال، وارتكزت الدراسة على مشروع تطوير وادلديرية ادلالية واحملاسبية والتطوير البحث دلركز يدانيةم

  ."ملغ 850"دياغوانيد
 " DIAGUANID 850 mgمشروع تطوير دواء جنيس "دياغوانيد تقديم المطلب األول: 

غلب  " ملغ 850الدواء اجلنيس "دياغوانيدبوير اخلاصة طقبل التطرؽ إىل ادلعاجلة احملاسبية لتكاليف البحث والت
 أوال التعرؼ على خصائص الدواء وادلراد تطويره، وكل ادلعلومات ادلتعلقة بادلشروع من ناحية الوقت والتكاليف. 

 " DIAGUANID 850 mgالبطاقة الفنية للدواء الجنيس "دياغوانيد  -1

 

 (DCI التسمية الدولية المشتركة )     chlorhydrate (Metformin( ىيدروكلوريد ميتفورمني 
 (DOSAGE ) الجرعة ملغ 850 

 (FORME ) الشكل مغلفة أقراص
 (CONDIT )التعبئة  30علبة 

 :مرض السكري -التغذية -الغذائيالتمثيل 
 قسم  الصيدالنية العالجية مضاد دلرض السكرى عن طريق الفم

فهو يقلل من نسبة السكر  لدى البالغني 2عبلج مرض السكري من النوع 
، خاصة ادلرضى الذين يعانوف من زيادة الزائد يف الدـ دوف تعزيز إفراز األنسولني

النظاـ الغذائي والتمارين الرياضية ليست كافية الستعادة  يكوف الوزف، وعندمايف 
أو باالشًتاؾ مع  ىاحدو  هاماستخداالسيطرة على نسبة السكر يف الدـ. ؽلكن 

 غريىا من العوامل ادلضادة دلرض السكر عن طريق الفم أو مع األنسولني. 
 

 ملغ 850 دياغوانيد
(DIAGUANID®  

850mg) 

الشعور بضيق يف  ،طفح جلدي ،وآالـ يف اجلسمالغثياف والقيء واالسهاؿ 
 صداع، أعراض مشاهبة ألعراض االنفلونزا ،احلمى والقشعريرة ،التنفس

ض الجانبيةاألعرا  

 السعر دج 147.49
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 المعلومات الخاصة بالمشروع -2
مرحلة واستغرقت  " ملغ 850"دياغوانيد جديد جنيس تطوير دواءبإصلاز مشروع يقـو مركز البحث والتطوير  
 ادلتعلقة هبذا ادلشروع طيلة ادلدة ادلذكورة أعبله. تكاليف يبني اليتواجلدوؿ اآل سنتني سنة كاملة أما مرحلة التطوير البحث

 
 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 البيان

 دج935,67 426 30 المسددةلتكاليف ا
 

 دج504,31 589 53
 

 دج 495,53 573 31
 

 مراحل
 المشروعتقدم 

 مرحلة البحث
إىل  01/01/2011من 

31/12/2011 

مرحلة التطوير ابتداء من 
01/01 /2012 

تنتهي يف  مرحلة التطوير
ويف  31/12/2013
تبدأ مرحلة  2014جانفي

 اإلنتاج
 من إعداد الطالبة بناءا على معطيات مقدمة من طرؼ اجملمع صيداؿ. المصدر:

 
فإف يقـو خبلؿ السنة بعملية البحث والتطوير للعديد من ادلشاريع "األدوية اجلنيسة"،  إف مركز البحث والتطوير

ومن . متفاوتة  من اإلصلازرلموعة من ادلشاريع ذات مراحل التكاليف ادلتحملة يف كل سنة ىي عبارة عن تكاليف خاصة 
اخلاصة بكل مشروع، والفصل بني األعباء أجل حتميل كل مشروع باألعباء اخلاصة بو يتوجب معرفة أوال مرحلة اإلصلاز 

ادلباشرة واألعباء غري ادلباشرة لكل مشروع وىذا بواسطة برنامج احملاسبة التحليلية الذي ػلدد تكلفة كل منتوج على 
 حدى.

من ىي  " ملغ 850"دياغوانيد جديد جنيس تطوير دواءمشروع إف الفًتة الزمنية ادلستغرقة إلصلاز 
مشاريع  9، ويف خبلؿ ىذه الفًتة  مركز البحث والتطوير  يقـو بإصلاز 31/12/2013إىل غاية  01/01/2011

اخلاصة مبركز البحث  2013، 2012، 2011لسنة ادليزانية وجدوؿ حسابات النتائج لعلى  ةدراساليتم تنفيذ أخرى، و 
 . والتطوير
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 الميزانية وجدول حسابات النتائج على  ذلك وأثرالمطلب الثاني: التسجيل المحاسبي لتكاليف البحث 
ىي مرحلة البحث، "  ملغ 850"دياغوانيد جديد جنيس تطوير دواءمشروع إلصلاز  إف ادلرحلة األوىل 
البحث والتطوير تكاليف سلتلفة ويتم تسجيلها يف الدفاتر والسجبلت احملاسبية، ومن خبلؿ ىذا ركز محيث يتحمل 

 .TCRادليزانية و  وأثر ذلك على 2011سنة خبلؿ ادلطلب سيتم عرض ادلعاجلة احملاسبية للتكاليف ادلتحملة 

 التسجيل المحاسبي -1
وإىل غاية  01/01/2011إبتداءا من زلاسبيا  ادلنفقة يف مرحلة البحث تكاليفاليتم تسجيل كافة 

يف اجملموعة طبيعتها فور حدوثها وذلك حسب  فاليكتك -صيداؿ  –يف مركز البحث والتطوير 31/12/2011
، ألف من غري ادلمكن تقدير الفوائد االقتصادية ذلذه التكاليف يف ، سواء كانت تكاليف مباشرة أو غري مباشرة السادسة

اليقني، وبناءا على مبدأ احليطة واحلذر ال ينبغي تسجيل ىذه التكاليف ألنو إف مل تتحقق أي  ادلستقبل بدرجة معقولة من
فوائد اقتصادية من تكاليف البحث ادلتكبدة فقد يتعرض االستقبلؿ ادلايل للشركة للخطر، وىذه ادلعاجلة تتوافق مع ادلعايري 

 ايل.الدولية للمحاسبة والتقارير ادلالية والنظاـ احملاسيب ادل
  المشتريات المستهلكة 

بتسعة متعلقة ولكن  دج،  336,69 166 5  ب:تقدر  2011رلموع ادلشًتيات ادلستهلكة خبلؿ سنة إف 
قدرت ادلشًتيات ادلستهلكة ادلرتبطة بادلشروع  ،مشاريع ومن خبلؿ احلسابات ادلنجزة من قبل مركز البحث والتطوير

 دج. 970,30 464 ب:"  ملغ 850"دياغوانيد
 كما يلي : ويكوف القيد احملاسيب 
 

 ادلبالغ 2011 احلسابرقم 

 دائن مدين دائن مدين
60  

31 
 ادلشًتيات ادلستهلكة

 ادلواد األولية واللواـز
 استهبلؾ مواد أولية ولواـز

464 970,30  
464 970,30 

 
 

 الخدمات الخارجية واالستهالكات األخرى 
مباشرة مصاريف  ،مصاريف استقباؿ اخلرباء من اخلارجكل من    األخرىاخلدمات اخلارجية واالستهبلكات تشمل 

 .دج  084,65 690 16 ،... وتقدر ب:تتعلق باألحباث والدراسات
 دج.016,93 338 3    ادلرتبطة بادلشروع مببلغ:  اخلدمات اخلارجية واالستهبلكات األخرى قدرت
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 تسجل زلاسبيا كمايلي:و     

 
  المستخدمين أعباء 
 دج 764,81 629 153 بلغ مب مركز البحث والتطوير تقدر دفعهاي يتأىم األعباء ال ادلستخدمنيأعباء تعترب 
 دج274,12 899 16   ادلرتبطة بادلشروع مببلغ: ادلستخدمنيأعباء  قدرت
 أعباء ادلستخدمني زلاسبيا كمايلي: سجيلتومت       

 ادلبالغ 31/12/2011 احلسابرقم 

 دائن مدين دائن مدين
631  

512 
 مصاريف ادلستخدمني 
 البنك      

 دفع مصاريف ادلستخدمني

16 899 274,12  
16 899 274,12 

 
 مخصصات لالهتالكات والمؤونات 

ويطبق مركز البحث والتطوير طريقة  دج187,10 805 74  قدر مببلغ  سلصصات لبلىتبلكات وادلؤونات رلموع
 دج674 724 9   ,32 مببلغ: ادلرتبطة بادلشروع سلصصات لبلىتبلكات وادلؤونات االىتبلؾ اخلطي وقدرت

       :والقيد احملاسيب يكوف كمايلي    
 ادلبالغ 31/12/2011 احلسابرقم 

 دائن مدين دائن مدين
681  

 
28 

ادلخصصات لبلىتبلكات وادلؤونات وخسائر 
 القيمة، األصوؿ غري اجلارية

 إىتبلؾ التثبيتات ادلعنوية والعينية
 إثبات قسط اإلىتبلؾ السنوي

32,   9 724 674  
 

9 724 674,  32  

 ادلبالغ 2011 احلسابرقم 

 دائن مدين دائن مدين
61-62  

512 
 اخلدمات اخلارجية واالستهبلكات األخرى

 البنك       
 اخلدمات اخلارجية واالستهبلكات األخرىتسديد 

3 338 016,93     
3 338 016,93 
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 أثر التسجيل المحاسبي لتكاليف البحث على الميزانية وجدول حسابات النتائج  -2
 ، وىذا يأثر على كل من ادليزانية(6 حإف التسجيل احملاسيب لتكاليف البحث كتكاليف عادية يف حسابات النتائج )    

 .جدوؿ حسابات النتائجو 
 2011لسنة تحليل ميزانية مركز البحث والتطوير 2-1

 ) أصول( 2011لمركز البحث والتطوير للسنة حاسبية : الميزانية الم (III- 1) جدول رقمال
 N  (2010)N-1 (   2011) األصول

 الصافي المبلغ الصافي االهتالكات المبلغ اإلجمالي 
 األصول غير الجارية

 (Goodwillاإلقتناء ) فارؽ
 التثبيتات غري ادلادية
 التثبيتات المادية

 أراضي 
 مباين 

 مادية أخرى تثبيتات
 التثبيتات يف شكل إمتياز
 التثبيتات اجلاري اصلازىا

 التثبيتات المالية
 سندات موضوعة موضع معادلة

 دائنة ملحقةمساعلات أخرى وحسابات 
 سندات أخرى مثبتة

 غري جاريةقروض وأصوؿ مالية أخرى 
 ضرائب مؤجلة على األصل

 
 

1 320 014,80 
 

 
 

371 093 945,82 
 
 
 
 

 
 

116 300,00 

 
 

1 032 933,33 
 
 
 

317 555 026,67 

 
 

287 081,47 
 
 
 

53 538 919,15 
 
 
 
 
 

 
116 300,00 

 

 
 

347 248,20 
 
 
 

66 411 352,13 
 
 
 
 
 
 

116 300,00 
 

 900,33 874 66 300,62 942 53 960,00 587 318 260,62 530 372 مجموع األصول غير الجارية
 األصول الجارية

 ادلخزونات وادلنتجات قيد التنفيذ 
 مماثلة  واستخداماتدائنة  حسابات

 الزبائن
 ادلدينوف اآلخروف

 الضرائب وماشاهبها
 األصوؿ اجلارية األخرى 
 الموجودات وماشابهها

 األخرى ادلالية اجلاريةاألمواؿ ادلوظفة واألصوؿ 
 اخلزينة

 
23 100 955,67 

 
5 578 137,33 
191 910,74 

8 133 546,07 
 
 

 
5 187 010,99 

 
3 018 511,36 

 
1 362 276,00 

- 
- 
 
 

 
2 375 000,00 

 
20 082 444,31 

 
4 215 861,00 
191 910,74 

8 133 546,07 
 

 
 

2 812 010,99 

 
11 721 483,91 

 
5 055 921,00 

56 878,92 
5 199 449,67 

 
 

 
7 463 042,31 

 775,81 496 29 773,11 435 35 787,36 755 6 560,47 191 42 مجموع األصول الجارية
 676,14 371 96 073,73 378 89 747,36 343 325 821,09 721 414 مجموع األصول

 .وثائق داخلية دلركز البحث والتطوير المصدر: 
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  الخصوم 
 )خصوم( 2011لمركز البحث والتطوير للسنة  حاسبية: الميزانية الم (III- 2)  الجدول رقم

 N  (2010)N-1 (   2011) الخصوم
 األموال الخاصة
 رأس ادلاؿ الصادر

 أس ادلاؿ غري ادلطلوب 
 واالحتياطات العبلوات 

 فارؽ إعادة التقييم
 فارؽ ادلعادلة 

 النتيجة الصافية 
 ترحيل من جديد -رؤوس األمواؿ اخلاصة األخرى

 االرتباط بني الوحدات

 
 
 

 
 
 

150 871 309,48- 
 

141 875 829,17 

 
 

 

8 568 928,20 
126 673 639,15- 

109 062 331,52 
 -I 8 995 480,31- 9 042 379,43المجموع        

 الخصوم غير الجارية
 القروض والديوف ادلالية

 الضرائب )ادلؤجلة وادلرصودة ذلا( 
 الديوف األخرى غري اجلارية 

 ادلدرجة يف احلسابات سلفا لنواتجادلؤونات وا

 
 
 

 
56 591 279,19 

 
 
 

 
54 690 320,96 

 II 56 591 279,19 54 690 320,96مجموع الخصوم غير الجارية         
 الخصوم الجارية

 ادلوردوف واحلسابات ادلرتبطة
 الضرائب

 ديوف أخرى
 خزينة اخلصـو 

 
6 335 916,41 

21 488 701,78 
13 957 656,66 

 
6 091 128,27 

21 459 461,78 
23 173 144.56 

 III 41 782 274,85 50 723 734,61الخصوم الجارية  مجموع      
 676.14 371 96 073,73 378 89 مجموع الخصوم      

 .ركز البحث والتطويرخاصة مبوثائق داخلية  المصدر: 
 
  ة.التثبيتات ادلاليو  ادلاديةو التثبيتات غري ادلاديةعلى كل من وتشمل :  الجاريةغير األصول 

 والتطوير البحث مركز في األصول مجموع الجارية منغير  األصول نسبة(: III-3)الجدول رقم 
 2010 2011 البيان                                         السنوات                                 

Σ )676,14 371 96 073,73 378 89 األصول )دج 
Σ 900,33 874 66 300,62 942 53 )دج(األصول غير الجارية 

 69.39%   %60.35 األصول غير الجارية من مجموع األصولنسبة 
 .صيداؿ، والتطوير البحث دلركز ادلالية القوائم على باالعتماد من إعداد الطالبة المصدر:
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ومقارنة بسنة  من رلموع األصوؿ %60.35دتثل  2011لسنة  األصوؿ غري اجلاريةنسبة  أف اجلدوؿ خبلؿ من رظهي
وال  ىاوىذا راجع إىل عدـ وجود سياسة لتجديدغري اجلارية يف نسبة األصوؿ  اطلفاض ،69.39%كانت النسبة   2010

 توجد سياسة توسعية من خبلؿ حيازة أصوؿ إضافية.
   التثبيتات غير المادية والمادية 

  المادية التثبيتات نسبة(: III-5)الجدول رقم       من التثبيتات غير المادية نسبة(: III-4)الجدول رقم 
                                                                                                                   األصول مجموع ومنغير الجارية من األصول                         األصول مجموع غير الجارية ومناألصول 

 
 .صيداؿ، والتطوير البحث دلركز ادلاليةمن إعداد الطالبة االعتماد على القوائم  المصدر:

تكاد تكوف ورلموع األصوؿ  األصوؿ غري اجلارية بة جملموعبالنس غري ادلادية التثبيتات قيمة أف اجلدوؿ خبلؿ من رظهي 
التثبيتات غري  على أساسا يوف االستثمار يرتكزاىتلكت كليا، وىذا عكس ماغلب أف تكوف عليو ألف اجملمع معدومة 

 رلموعمن  % 99ادلادية فهي دتثل  أما فيما ؼلص التثبيتات .والتطوير البحث أنشطة يف االستثماروباألخص  ادلادية
يستثمر يف  من رلموع األصوؿ وىذا يوضح أف مركز البحث والتطوير % 50.9 ،%68.91و األصوؿ غري اجلارية

األخرى وىذا راجع للتجهيزات واآلالت وادلعدات ادلوجودة يف مجيع ادلخابر ادلوجودة  أكثر من التثبيتات اديةادل تثبيتاتال
ىتبلؾ وىذا راجع لئل 2011واطلفضت يف السنة  2010يف ادلركز، وما مت مبلحظتو أف النسب كانت مرتفعة يف السنة 

 وغياب الربامج االستثمارية.
 

 السنوات           
 البيان        

2011 2010 

غير  التثبيتات
 )دج(المادية

287 081,47 347 248,20 

Σ  األصول غير
 )دج(الجارية

53 942 300,62 66 874 900,33 

التثبيتات غير  نسبة 
من مجموع  المادية

 األصول غير الجارية 

0.53% 0.51% 

Σ )676,14 371 96 073,73 378 89 األصول )دج 

التثبيتات غير  نسبة 
من مجموع  المادية

 األصول

0.32% 0.36% 

 السنوات      
 البيان           

 2011 2010 

التثبيتات 
 )دج(المادية

53 538 919,15 
 

66 411 352,13 

Σ  األصول غير
 )دج(الجارية

53 942 300,62 66 874 900,33 

التثبيتات  نسبة 
من مجموع  المادية

األصول غير 
 الجارية 

99.25% 99.3  % 
 

Σ )676,14 371 96 073,73 378 89 األصول )دج 
التثبيتات  نسبة 

من  من المادية
 مجموع األصول

50.9% 68.91% 
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 حسابات دائنة واستخدامات  ،نتجات قيد التنفيذادلخزونات وادل وتشمل على كل من:  الجارية  األصول
 .شلاثلة، ادلوجودات وماشاهبها

 والتطوير البحث مركز في األصول مجموع الجارية من األصول نسبة(: III-6)الجدول رقم 
 2010 2011 السنوات                                        البيان

Σ )676,14 371 96 073,73 378 89 األصول )دج 

Σ 775,81 496 29 773,11 435 35 )دج(األصول الجارية 

 %30.60 %39.64 من مجموع األصول األصول الجاريةنسبة 

 .صيداؿ، والتطوير البحث دلركز ادلالية القوائم على باالعتماد من إعداد الطالبة المصدر:
ومقارنة بسنة  من رلموع األصوؿ % 39.64دتثل 2011لسنة  األصوؿ اجلاريةنسبة  أف اجلدوؿ خبلؿ من ظهري

 وقيمة احلسابات الدائنة واالستخدامات ادلماثلة زيادة قيمة ادلخزونات وىذا راجع إىل، % 30.60كانت النسبة  2010
أف ىناؾ اطلفاض كبري  أيضا وما مت مبلحظتووغلب على ادلركز التحكم يف ادلخزونات على اعتبار أهنا عبارة عن تكلفة 

 .شلا قد سيشكل عجز يف السيولة على مستوى اخلزينة
 األموال الخاصة 

 األمواؿ اخلاصة تشهد إطلفاض،  2010دج سنة -379,43 042 9و   2011دج سنة  -480,31 995 8
 وىذا راجع إىل النتائج السلبية اليت حققها ادلركز .

  سلفا( الحسابات في المدرجة والمنتجات )المؤوناتالخصوم غير الجارية 
 

 والتطوير البحث مركز في خصومال مجموع الجارية منغير خصوم ال نسبة(: III-7)الجدول رقم 
 2010 2011 السنوات                                         البيان

Σ 676,14 371 96 073,73 378 89 )دج( خصومال 

Σ 320,96 690 54 279,19 591 56 )دج(غير الجارية خصومال 

 %56.74 %63.31 من مجموع األصول غير الجارية خصومالنسبة 

 .صيداؿ، والتطوير البحث دلركز ادلالية القوائم على باالعتماد من إعداد الطالبة المصدر:

ومقارنة بسنة اخلصـو من رلموع  % 60.31دتثل  2011لسنة  غري اجلارية صـواخلنسبة  أف اجلدوؿ خبلؿ من رظهي
 ارتفاع قيمة ادلؤونات.غري اجلارية وىذا راجع إىل  صـويف نسبة اخلنبلحظ ارتفاع  ، %56.74كانت النسبة   2010

  :ديوف أخرى، الضرائب، ادلوردوف واحلسابات ادلرتبطة وتشملالخصوم الجارية. 
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 والتطوير البحث مركز في خصومال مجموع الجارية منخصوم ال نسبة(: III-8)الجدول رقم 
 2010 2011 السنوات                                         البيان

Σ 676,14 371 96 073,73 378 89 )دج( خصومال 

Σ 734,61 723 50 274,85 782 41 )دج(الجارية خصومال 

 %52.63 %46.74 من مجموع األصول الجارية خصومالنسبة 

 .صيداؿ، والتطوير البحث دلركز ادلالية القوائم على باالعتماد من إعداد الطالبة المصدر:
بسنة ومقارنة  صـومن رلموع اخل %46.74دتثل 2011لسنة  اخلصـو اجلاريةنسبة  أف اجلدوؿ خبلؿ من ظهري

وما مت مبلحظتو  ىذا يدؿ على أف ادلركز بذؿ رلهود كبري  لتخفيض قيمة الديوف،  %52.63كانت النسبة  2010
  أف ىناؾ تشكيلة كاملة للديوف.

 2011تحليل جدول حسابات النتائج لمركز البحث والتطوير للسنة  2-2
 2011جدول حسابات النتائج لمركز البحث والتطوير للسنة (: III-9)الجدول رقم  

 وثائق داخلية خاصة مبركز البحث والتطوير. المصدر: 

 1-(ن2010) (ن2011) مالحظة البيان
 ادلبيعات وادلنتجات ادللحقة

 خدمات النقل
 تغري سلزونات ادلنتجات ادلصنعة وادلنتجات قيد التصنيع

 اإلنتاج الثابت
 االستغبلؿ  إعانات

 التنازؿ عن ادلواد األولية
 التنازؿ عن ادلواد اجلاىزة

 9 266 974,00 
10 362 500,00 

331 614 257,56 
14 487 000,00 

I. 257,56 101 46 474,00 629 19  إنتاج الدورة 
 ادلشًتيات ادلستهلكة

 التنازؿ عن ادلواد األولية 
 التنازؿ عن ادلواد

 واالستهبلكات األخرىاخلدمات اخلارجية 

 5 166 336.69 
 

 
16 690 084,65 

3 763 486,99 
 
 

17 804 597,82 
II.  084,81 568 21  421,34 856 21  استهالك الدورة  

III. ( االقيمة المضافة لالستغالل I- II)  2 226 947,34 - 24 353 172,75  
 أعباء ادلستخدمني

 الضرائب، الرسـو و ادلدفوعات ادلشاهبة
 153 629 764,81 

3 618 882,78 
145 993 475,89 
3 514 263,84  

IV. 124974566.98 -162175594.93  الفائض اإلجمالي عن االستغالل- 
 التنازؿ عن ادلواد

 العملياتية األخرى النواتج
 األعباء العملياتية األخرى

 التنازؿ عن األعباء
 وخسائر القيمة الىتبلكات وادلؤوناتاسلصصات 

 استئناؼ عن خسائر القيمة وادلؤونات

  
14 267 913,79 

150 271,29 
 

74 805 187,10 
71 738 202,40 

 
6 132 300,00 
179 783,26 

 
70 012 841,48 
62 275 705.41 

 
V. 186,31 759 126 -937,13 124 151  النتيجة العملياتية- 

 ادلالية لنواتجا
 األعباء ادلالية

 927 942,11 
674 314,46 

85 547,16 
- 

VI. 547.16 85 627,65 253  النتيجة المالية 
VII.  (النتيجة العادية قبل الضرائب V+VI)  150 871 309,48- 126 673 639,15- 

 الضريبة الواجب دفعها عن النتائج العادية
 الضرائب ادلؤجلة )تغريات( حوؿ النتائج العادية

 األنشطة العادية نواتجرلموع  
 أعباء األنشطة العادية رلموع

  
 

106 563 532,30 
257 434 841,78 

 
 

114 594 810,13 
241 268 449,28 

VIII. 639,15 673 126 -309,48 871 150  النتيجة الصافية لألنشطة العادية- 
 ()يطلب بياهنا(لنواتجالعناصر غري العادية )ا

 العناصر غري العادية )األعباء()يطلب بياهنا(
   

IX. الغير العادية النتيجة    
X. 639,15 673 126 -309,48 871 150  النتيجة الصافية للدورة- 
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 (SIG) للتسيرياألرصدة الوسطية حتليل جدوؿ حسابات النتائج إنطبلقا من 
 استهالك الدورة -إنتاج الدورة=  لالستغالل القيمة المضافة 

                      19 629 474,00- 21 856 421,34  = -2 226 947,34 
وىذا يعين أف لدورة على منتجات الدورة اقيمة استهبلكات ارتفاع سالبة نتيجة  لبلستغبلؿالقيمة ادلضافة نبلحظ أف 

 يف مستوى االستهبلكات وحتكمرغم  قيمة إضافية من نشاطو األساسيمل ػلقق أية (CRD) والتطويرالبحث مركز 
 . ، و ىذا راجع باألساس إىل تسجيل تكاليف البحث اخلاصة بادلشروع كتكاليف2010بالسنةمقارنة 

 االستغالل عن  جمالياإل فائضال( EBE ) = المستخدمين)أعباء  –القيمة المضافة لالستغالل- 
 (رسوم والمدفوعات المماثلة، الضرائب
             (-2 226 947,34) – (153 629 764,81-  3 618 882,78  =)- 162 175 594,93  

إذ ساىم يف  االستغبلؿفائض  إمجايلكبري على بشكل  أثر  (القيمة ادلضافة لبلستغبلؿ)الطلفاض السليب السابقإف ا
تدىور ىذا األخري ومع ارتفاع مصاريف ادلستخدمني إضافة إىل الضرائب والرسـو األخرى أدت إىل النتيجة السلبية 

 ، وىذا ليس يف صاحلقدرة دورة االستغبلؿ على توليد الفوائضعلى عدـ  وىذه النتيجة دليل االستغبلؿفائض  مجايلإل
CRD يعتمد عليو بشكل أساسي يف اختاذ  للمؤسساتيتميز ىذا الرصيد بأعلية بالغة يف دراسة األداء االقتصادي دلا

 .و االنسحاب منوأ و االستمرار فيو،أقرارات تغيري النشاط 
 األعباء العملياتية  -إجمالي فائض االستغالل + اإليرادات العملياتية األخرى =  النتيجة العملياتية

            صصات اإلهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة + استرجاع على خسائر القيمة مخ -األخرى 
 والمؤونات

 (162 175 594,93- +)14 267 913,79-  ,29271 150 +74 805 187,10-   71 738 202,40 
                                 = - 151 124 937,13  

سلصصات اإلىتبلكات وادلؤونات وخسائر القيمة قيمة  ويواصل ىذا التدىور أثره على النتيجة العملياتية بالسلب وارتفاع
 .أدى ىذا إىل اطلفاض النتيجة العملياتية

 األعباء المالية –المالية  نواتجال=  النتيجة المالية 
927 942,11  - 674 314,46    =253 627,65 

من النواحي CRDأداء و  وىذا يعين أف ىناؾ توازف من ناحية دورة التمويل CRDموجبة ؿ النتيجة ادلالية 
 .2010يجة ادلالية احملققة يف سنة النتمع مقبوؿ بادلقارنة  ادلالية

 عباءاألمجموع  -نواتج المجموع =  النتيجة الصافية 
              106 563 532,30- 257 434 841.78   =150 871 309,48- 

مكانتو بادلقارنة مع مراكز سالبة وىذا يأثر على صورة مركز البحث والتطوير و  CRDل النتيجة الصافية
 األحباث األخرى.
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 TCRوأثر ذلك على الميزانية و الحاصة بالدواء الجنيس  تطويرالتسجيل المحاسبي لتكاليف الالمطلب الثالث: 
تقاؿ للمرحلة التالية ننتائج تسمح باإل إىل CRDبعد مرحلة البحث اليت دامت سنة كاملة وصل فريق   

، ومن خبلؿ ىذا ادلطلب سيتم عرض ادلعاجلة احملاسبية للتكاليف " ملغ 850"دياغوانيد نيساجل دواءالمرحلة تطوير  وىي
 وأثر ذلك على ادليزانية وجدوؿ حساب النتائج. 2013و 2012ادلتحملة خبلؿ سنة  

   2012سنة ال -1
ومن بينها تكاليف التطوير اخلاصة  2012يف سنة مركز البحث والتطوير بتحمل رلموعة من التكاليف يقـو

بادلشروع لذا سنعرض التسجيل احملاسيب الذي قاـ بو احملاسب والتسجيل ادلقًتح الذي يتطابق مع 
IAS/IFRS ،SCF.  

 تطوير التسجيل المحاسبي لتكاليف ال 1-1
وإىل غاية  01/01/2012زلاسبيا إبتداءا من  تطويرادلنفقة يف مرحلة ال تكاليفاليتم تسجيل كافة     
طبيعتها يف اجملموعة فور حدوثها وذلك حسب  فاليكتك -صيداؿ  –يف مركز البحث والتطوير 31/12/0122

ؾ اآلالت ، تكلفة ادلواد األولية، إىتبلالتطوير تتشكل أساسا من مصاريف ادلستخدمنيتكاليف علما أف  ،السادسة
يف قيد واحد من أجل تسهيل العمل وىو   2012تكاليف التطوير للسنة مت جتميع حيث .ادلستعملة يف عملية التطوير 

 كاآليت:
 ادلبالغ 2012 احلسابرقم 

 دائن مدين دائن مدين
60 
62 
63 

681 

 
 
 
 
 

31 
512 
281 

 ادلشًتيات ادلستهلكة
 اخلدمات اخلارجية األخرى

 أعباء ادلستخدمني
سلصصات االىتبلكات وادلؤونات وخسائر 

 األصوؿ غري اجلارية -القيمة
 ادلواد األولية واللواـز                       

 البنك
 إىتبلؾ التثبيتات العينية                

تسجيل التكاليف اخلاصة بادلشروع لسنة 
2012 

251 965,09 
1 280 508,16 

31 127 143,19 
20 929 887,87 

 
 
 
 
 

251 965,09 
32 407 651,35 
20 929 887,87 

من  14-121نص ادلادة و  IAS-38يف ادلعيار  الشروط ادلذكورةستويف ت 2012تكاليف التطوير لسنة ف إ
SCF  01/01/2012زلاسبيا إبتداءا من ادلنفقة يف مرحلة التطوير  تكاليفالتسجيل كافة غلب على احملاسب لذلك 
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وىذه ادلعاجلة تتوافق مع  ادلعنوية تثبيتاتضمن ال -صيداؿ  –مركز البحث والتطويريف  31/12/2012وإىل غاية 
ادلخصص  203يف حساب  ويتم تسجيل التكاليف  ادلالية والنظاـ احملاسيب ادلايل. ادلعايري الدولية للمحاسبة والتقارير

 لتكاليف التطوير وفق النظاـ احملاسيب ادلايل كمايلي:

 
 بعد المعالجة 2012تحليل الميزانية وجدول حسابات النتائج لمركز البحث والتطوير للسنة  1-2
 الميزانيةتحليل  1-2-1
 بعد المعالجة ) أصول( 2012لمركز البحث والتطوير للسنة  حاسبيةالميزانية الم  :(III-10)جدول رقمال

 N  (2011)N-1 (   2012) األصول
 الصافي المبلغ الصافي االهتالكات المبلغ اإلجمالي 

 األصول غير الجارية
 فارؽ اإلقتناء 

 التثبيتات غري ادلادية
 التطوير تكاليف

 التثبيتات غري ادلادية األخرى
 التثبيتات المادية

 أراضي 
 مباين 

 تثبيتات مادية أخرى
 التثبيتات يف شكل إمتياز
 التثبيتات اجلاري اصلازىا

 التثبيتات المالية
 سندات موضوعة موضع معادلة

 دائنة ملحقةمساعلات أخرى وحسابات 
 سندات أخرى مثبتة

 جارية غريقروض وأصوؿ مالية أخرى 
 ضرائب مؤجلة على األصل

 
 
 

53 589 504,31 
1 320 014,80 

 
 
 

393 601 867,31 
 
 
 

 
 
 

116 300,00 

 
 

 
          

1 149 865,21 
 
 
 

327 706 888,55 
 

 
 
 

53 589 504,31 
170149.59 

 
 
 

65 894 978,76 
 
 

 
 
 
 

116 300,00 

 
 

 
 

287 081,47 
 

 
 

53 538 919,15 
 
 
 

 
 
 

116 300,00 

 300,62 942 53 932,66 770 119 753,76 856 328 686,42 627 448 جاريةاألصول غير ال مجموع
 األصول الجارية

 ادلخزونات وادلنتجات قيد التنفيذ 
 حسابات دائنة وإستخدامات مماثلة

 الزبائن
 ادلدينوف اآلخروف

 الضرائب وماشاهبها
 األصوؿ اجلارية األخرى 
 الموجودات وماشابهها

 ادلوظفة واألصوؿ ادلالية اجلارية األخرى األمواؿ
 اخلزينة

 
23 015 837,44 

 
10 707 877,00 

191 910,74 
9 917 193,59 

 
 
 

2 555 189,80 

 
3 018 511,34 

 
1 362 276,00 

 
 
 
 
 

2 375 000,00 

 
19 997 326,10 

 
9 345 601,00 
191 910,74 

9 917 193,59 
 
 
 

180189.80 

 
20 082 444,31 

 
4 215 861,00 
191 910,74 

8 133 546,07 
 
 
 

2812010.99 
 773,11 435 35 221,23 632 39 787,34 755 6 008,57 388 46 مجموع األصول الجارية 

 073,73 378 89 153,89 403 159 541,10 612 335 694.99 015 495 مجموع األصول

 ادلبالغ 2012 احلسابرقم 

 دائن مدين دائن مدين
203  

731 
 مصاريف التنمية القابلة للتثبيت

 اإلنتاج ادلثبت لؤلصوؿ ادلعنوية
 تثبيت مصاريف التنمية القابلة للتثبيت

53 589 504,31  
53 589 504,31 



                               صيدالفي مجمع محاسبة تكاليف البحث والتطوير                             الفصل الثالث                       

 

998 

 

  الخصوم 
 بعد المعالجة ) خصوم( 2012لمركز البحث والتطوير للسنة  حاسبية: الميزانية الم(III-11 )الجدول رقم

 N  (2011)N-1 (   2012) الخصوم
 األموال الخاصة
 رأس ادلاؿ الصادر

 أس ادلاؿ غري ادلطلوب 
 واالحتياطات العبلوات 

 فارؽ إعادة التقييم
 فارؽ ادلعادلة 

 النتيجة الصافية 
 ترحيل من جديد -رؤوس األمواؿ اخلاصة األخرى

 االرتباط بني الوحدات

 
 
 
 
 

 
137 980 595,93- 

 
158 184 692,18 

 
 
 
 
 

 
150 871 309,48- 

 
141 875 829,17 

 -I 20 204 096,25 8 995 480,31المجموع        
 الخصوم غير الجارية
 القروض والديوف ادلالية

 الضرائب )ادلؤجلة وادلرصودة ذلا( 
 الديوف األخرى غري اجلارية 

 ادلدرجة يف احلسابات سلفا نواتجوال ادلؤونات

 
 
 

 
77 184 872,95 

 
 
 

 
56 591 279,19 

 II 77 184 872,95 56 591 279,19مجموع الخصوم غير الجارية         
 الخصوم الجارية

 ادلوردوف واحلسابات ادلرتبطة
 الضرائب

 ديوف أخرى
 خزينة اخلصـو 

 
5 877 444,65 
22 266 876,78 
33 744 891,55 

124 971,71 

 
6 335 916,41 

21 488 701,78 
13 957 656,66 

 III 62 014 184,69 41 782 274,85مجموع الخصوم الجارية       
 073,73 378 89 153,89 403 159 مجموع الخصوم      

 .ركز البحث والتطويرخاصة مبوثائق داخلية  المصدر:
  ة.التثبيتات ادلاليو  ادلاديةو التثبيتات غري ادلادية:  وتشمل على كل من الجاريةغير األصول 

 والتطوير البحث مركز في األصول مجموع الجارية منغير  األصول نسبة(: III-12)الجدول رقم 
 2011 2012 البيان                                         السنوات                                 

Σ )073,73 378 89 153,89 403 159 األصول )دج 

Σ 300,62 942 53 932,66 770 119 )دج(األصول غير الجارية 

 %60.35 %75.13 من مجموع األصول األصول غير الجاريةنسبة 

 .صيداؿ، والتطوير البحث دلركز ادلالية القوائم على باالعتماد من إعداد الطالبة المصدر:



                               صيدالفي مجمع محاسبة تكاليف البحث والتطوير                             الفصل الثالث                       

 

997 

 

ومقارنة  من رلموع األصوؿ%75.13دتثل حيث  2012 لسنة األصوؿ غري اجلاريةنسبة  زيادة اجلدوؿ خبلؿ من رظهي
ركز قبل ادلعاجلة ادليزانية ادلعدة من طرؼ ادل يف األصوؿ غري اجلاريةنسبة كانت و  %60.35كانت النسبة  2011بسنة
تكاليف التطوير تثبيت راجع إىل وىذا  ارتفاعا واضحاشهدت غري اجلارية نسبة األصوؿ  ،% 62.54 2012 سنة

 وإدراجها ضمن األصوؿ.
   التثبيتات غير المادية والمادية 

                                                                                                                                                األصول مجموع ومنالجارية من األصول غير  التثبيتات غير المادية نسبة(: III-13)الجدول رقم 

 .صيداؿ، والتطوير البحث دلركز ادلالية القوائم على باالعتماد من إعداد الطالبة المصدر:
مقارنة بنسبة سنة  يف تزايد ملحوظ ورلموع األصوؿ األصوؿ غري اجلارية موعرل من التثبيتات غري ادلادية نسبة فإ

 على أساسا يوف االستثمار يرتكز، وىذا ماغلب أف تكوف عليو ألف اجملمع قبل ادلعاجلة 2012وبنسبة سنة  2011
مل ترتفع  أما فيما ؼلص التثبيتات ادلادية فهي .والتطوير البحث أنشطة يف االستثماروباألخص  التثبيتات غري ادلادية

 قيمتها بشكل كبري وىذا راجع لبلىتبلؾ وغياب الربامج االستثمارية. 
 األصول  الجارية  
زيادة قيمة  وىذا راجع إىل ،طفيفشهدت ارتفاع  2011مقارنة بسنة  2012لسنة  األصوؿ اجلارية رلموع فإ

 .أيضا أف ىناؾ اطلفاض كبري على مستوى اخلزينة شلا قد يشكل عجز يف السيولةوما مت مبلحظتو الزبائن 
 األموال الخاصة 

 ارتفاع كبري األمواؿ اخلاصة تشهد ،  1201دج سنة 480,31 995 8 - و   2201دج سنة 096,25 204 20
 .التحسن ادللحوظ يف النتيجةوىذا راجع إىل 

  سلفا( الحسابات في المدرجة والمنتجات )المؤوناتالخصوم غير الجارية 
وىذا راجع إىل  اارتفاعشهدت  2011مقارنة بسنة  2012لسنة  غري اجلارية صـواخل أف اجلدوؿ خبلؿ من رظهي     

 ارتفاع قيمة ادلؤونات.

  السنوات                        
 البيان       

2012 2011 

 081,47 287 653,9 759 53 )دج(التثبيتات غير المادية
Σ 300,62 942 53 932,66 770 119 )دج(األصول غير الجارية 

األصول من مجموع  التثبيتات غير المادية نسبة 
 غير الجارية 

44.88% 0.53% 

Σ )073,73 378 89 153,89 403 159 األصول )دج 
 %0.32 %33.72 لمن مجموع األصو  التثبيتات غير المادية نسبة 
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 الخصوم الجارية 
، وظهور خزينة اخلصـو مببلغ 2011الديوف بالنسبة لسنة إرتفاع صـو اجلاريةما مت مبلحظتو يف جانب اخل

 اجلارية. صـودج ىذا ما أدى إىل إرتفاع رلموع اخل124971.71
  2012تحليل جدول حسابات النتائج لمركز البحث والتطوير للسنة   1-2-2

 بعد المعالجة 2012(: جدول حسابات النتائج لمركز البحث والتطوير للسنة III-14الجدول رقم )

 وثائق داخلية خاص مبركز البحث والتطوير.المصدر: 

 1-ن(2011)  ن(2012)  مالحظة البيان
 ادلبيعات وادلنتجات ادللحقة

 خدمات النقل
 تغري سلزونات ادلنتجات ادلصنعة وادلنتجات قيد التصنيع

 اإلنتاج الثابت
 إعانات االستغبلؿ 

 التنازؿ عن ادلواد األولية
 التنازؿ عن ادلواد اجلاىزة

 4 870,00 
9 798 500,00 

9 266 974,00 
10 362 500,00 

I. 474,00 669 19 370,00 803 9  إنتاج الدورة 
 ادلشًتيات ادلستهلكة

 التنازؿ عن ادلواد األولية 
 التنازؿ عن ادلواد

 اخلدمات اخلارجية واالستهبلكات األخرى

 1 427 802,18 
 

 
10 360 475,15 

5 166 336,69 
 

 
16 690 084,65 

II.  421,34 856 21 277,33 788 11  استهالك الدورة 
III. ( القيمة المضافة لالستغالل  I- II)  1 984 907,33- 2 226 947,34- 

 أعباء ادلستخدمني
 الضرائب، الرسـو وادلدفوعات ادلشاهبة

 141 801 430,11 
2 329 727,23 

156 329 764,81 
3 618 882,78 

IV.  594,93 175 162 -064,67 116 146  الفائض اإلجمالي عن االستغالل- 
 التنازؿ عن ادلواد

 العملياتية األخرى نواتجال
 األعباء العملياتية األخرى

 التنازؿ عن األعباء
 وخسائر القيمة الىتبلكات وادلؤوناتاسلصصات 

 استئناؼ عن خسائر القيمة وادلؤونات

  
1 496 664.33 
127 690,74 

 
118 602 697,99 
125 071 523,13 

 
14276913.79 

150271.29 
 

74 805 187,10 
71 738 202,40 

V.  937,13 124 151 265,94 278 138-  النتيجة العملياتية- 
 ادلالية نواتجال

 األعباء ادلالية
 297 670,01 

 
927 924,11 
674 314,46 

VI. 627,65 253  670,01 297  النتيجة المالية 
VII. ( النتيجة العادية قبل الضرائب V+VI)  -137 980 595,93 150 871 309,48- 

 الضريبة الواجب دفعها عن النتائج العادية
 الضرائب ادلؤجلة )تغريات( حوؿ النتائج العادية

 األنشطة العادية نواتجرلموع  
 رلموع أعباء األنشطة العادية

  
 

136 669 227,47 
274 649 823,4 

 
 

106 563 532,30 
257 434 841,78 

VIII. 309,48 871 150 595,93 980 137-  النتيجة الصافية لألنشطة العادية- 
 ()يطلب بياهنا(النواتجالعناصر غري العادية )

 العناصر غري العادية )األعباء()يطلب بياهنا(
   

IX. النتيجة الغير العادية    
X. 309,48 871 150 595,93 980 137-  النتيجة الصافية للدورة- 
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 (SIG) األرصدة الوسطية للتسيريحتليل جدوؿ حسابات النتائج إنطبلقا من 
 استهالك الدورة -إنتاج الدورة=  لالستغالل القيمة المضافة 

                                  9 803 370,00  -11 788 277,33  =-1 984 907,33 
 البحث والتطويروىذا يعين أف مركز الدورة  إنتاج اطلفاضسالبة نتيجة  لبلستغبلؿالقيمة ادلضافة نبلحظ أف 

(CRD) مقارنة  مستوى االستهبلكاتاالطلفاض ادللحوظ على رغم  قيمة إضافية من نشاطو األساسيمل ػلقق أية
 . وىذا راجع إىل تثبيت التكاليف وتسجيلها يف خانة التثبيتات غري ادلادية يف ادليزانية 2011 بالسنة
 االستغالل  عن جمالياإلفائض ال( EBE القيمة المضافة لالستغالل = )–  المستخدمينأعباء- 

 رسوم والمدفوعات المماثلة، الضرائب
  1 984 907,33)-)-141 801 430,11 – 2 329 727,23    = 146 116 064,67 - 

وىذه  االستغبلؿ اإلمجايل عنفائض ال كبري علىبشكل  أثر  (القيمة ادلضافة لبلستغبلؿ)الطلفاض السليب السابقإف ا    
 .قدرة دورة االستغبلؿ على توليد الفوائضعلى عدـ  النتيجة دليل

 األعباء العملياتية  -+ اإليرادات العملياتية األخرى االستغالل  اإلجمالي عنفائض ال=  النتيجة العملياتية
            وخسائر القيمة + استرجاع على خسائر القيمة  مخصصات اإلهتالكات والمؤونات -األخرى 

 والمؤونات
 (146 116 064,67- +)1 496 664,33-  127 690,74-    118 602 697,99+ 125 071 523,13  

                              =-138 278 265,94   
وادلؤونات وخسائر   سلصصات اإلىتبلكاتقيمة  وارتفاعلب اويواصل ىذا التدىور أثره على النتيجة العملياتية بالس  

نبلحظ حتسن  TCR2012، ولكن عند مقارنتنا للنتيجة ادلوجودة يف  القيمة أدى ىذا إىل اطلفاض النتيجة العملياتية
 .ملحوظ وىذا راجع لتحميل مبلغ سلصصات االىتبلكات وادلؤونات اخلاصة بادلشروع ضمن التثبيتات 

 عباءاألمجموع  -نواتج المجموع =  النتيجة الصافية 
         136 669 227,47 -274 649 823,40 = -137 980 595,93 

سالبة وىذا يأثر على صورة مركز البحث والتطوير ومكانتو بادلقارنة مع مراكز  CRDؿ النتيجة الصافية
 . األحباث األخرى

 
 2013سنة ال -2

ومن بينها تكاليف التطوير اخلاصة  2013يف سنة مركز البحث والتطوير بتحمل رلموعة من التكاليف يقـو
، IAS/IFRSبادلشروع لذا سنعرض التسجيل احملاسيب الذي قاـ بو احملاسب والتسجيل ادلقًتح الذي يتطابق مع 

SCF.  
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 تطويرلتكاليف ال التسجيل المحاسبي 2-1
وإىل غاية  01/01/2013زلاسبيا إبتداءا من  تطويرادلنفقة يف مرحلة ال تكاليفاليتم تسجيل كافة     
طبيعتها يف اجملموعة فور حدوثها وذلك حسب  فاليكتك -صيداؿ  –يف مركز البحث والتطوير 31/12/0132

 يف قيد واحد من أجل تسهيل العمل وىو كاآليت: 2012تكاليف التطوير للسنة مت جتميع حيث  ،السادسة
 
من  14-121ادلادة نص و  IAS-38يف ادلعيار  الشروط ادلذكورةستويف ت 2013تكاليف التطوير لسنة ف إ

SCF  01/01/2013زلاسبيا إبتداءا من ادلنفقة يف مرحلة التطوير  تكاليفاللذلك غلب على احملاسب تسجيل كافة 
وىذه ادلعاجلة تتوافق مع  ادلعنوية تثبيتاتضمن ال -صيداؿ  –يف مركز البحث والتطوير 31/12/2013وإىل غاية 

   ادلعايري الدولية للمحاسبة والتقارير ادلالية والنظاـ احملاسيب ادلايل.
 ادلخصص لتكاليف التطوير وفق النظاـ احملاسيب ادلايل كمايلي: 203يف حساب  ويتم تسجيل التكاليف

 ادلبالغ 2013 احلسابرقم 

 دائن مدين دائن مدين
203  

731 
 القابلة للتثبيت مصاريف التنمية

 اإلنتاج ادلثبت لؤلصوؿ ادلعنوية
 تثبيت مصاريف التنمية القابلة للتثبيت

31 573 495,53 
 

 
31 573 495,53 

 
 

 ادلبالغ 2013 احلسابرقم 

 دائن مدين دائن مدين
60 
62 
63 

681 

 
 
 
 
 

31 
512 
281 

 ادلشًتيات ادلستهلكة
 اخلدمات اخلارجية األخرى

 أعباء ادلستخدمني
سلصصات االىتبلكات وادلؤونات وخسائر 

 األصوؿ غري اجلارية -القيمة
 ادلواد األولية واللواـز                       

 البنك
 إىتبلؾ التثبيتات العينية                

 2013تسجيل التكاليف اخلاصة بادلشروع لسنة 

742 258,09 
1 135 951,02 

28 179 924,63 
1 515 361,74 

 

 
 
 
 
 

742 258,09 
29 315 875.65 
1 515 361,74 
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 بعد المعالجة 2013الميزانية وجدول حسابات النتائج لسنة تحليل  2-2
 الميزانيةتحليل  2-2-1

 األصول 
 بعد المعالجة ) أصول( 2013لسنة لمركز البحث والتطوير  حاسبية: الميزانية الم(III-15 جدول رقمال

 N  (2012)N-1 (   2013) األصول
 الصافي المبلغ الصافي االهتالكات المبلغ اإلجمالي 

 األصول غير الجارية
 (Goodwillفارؽ اإلقتناء )

 التثبيتات غري ادلادية
 تكاليف التطوير

 األخرى لتثبيتات غري ادلاديةا
 المادية التثبيتات
 أراضي 
 مباين 

 تثبيتات مادية أخرى
 التثبيتات يف شكل إمتياز
 التثبيتات اجلاري اصلازىا

 التثبيتات المالية
 سندات موضوعة موضع معادلة

 دائنة ملحقةمساعلات أخرى وحسابات 
 سندات أخرى مثبتة

 غري جاريةقروض وأصوؿ مالية أخرى 
 ضرائب مؤجلة على األصل

 
 

 
85 162 999,84 
1 320 014,80 

 
 
 

394 353 045,38 
 
 
 
 

 
 

116 300,00 
11 674 001,03 

 
 
 

 
1 204 705,19 

 
 
 

336 072 943,14 
 

 
 

 
85 162 999,84 
115 309,61 

 
 

 
58 280 102,24 

 
 
 

 
 
 

116 300,00 
11 674 001,03 

 
 
 

53 589 504,31 
170 149,59 

 
 
 

65 894 978,76 
 
 
 
 
 

 
116 300,00 

 
 932,66 770 119 712,72 348 155 33 ,648 277 337 361,05 626 492 األصول غير الجارية مجموع

 األصول الجارية
 ادلخزونات وادلنتجات قيد التنفيذ 
 مماثلة حسابات دائنة وإستخدامات 

 الزبائن
 ادلدينوف اآلخروف

 الضرائب وماشاهبها
 األصوؿ اجلارية األخرى 
 الموجودات وماشابهها

ادلالية اجلارية ادلوظفة واألصوؿ  األمواؿ
 األخرى
 اخلزينة

 
24 568 985,78 

 
21 209 242,00 

14 008,24 
12 365 328,68 

 
 
 
 

5 164 622,89 

 
3 044 378,34 

 
1 996 182,00 

 
 

 
 
 
 

2 375 000,00 

 
21 524 617,44 

 
19 213 060,00 

14 008,24 
12 365 328,68 

 
 
 
 

2 789 622,89 

 
19 997 326,10 

 
9 345 601,00 
191 910,74 

9 917 193.59 
 
 
 
 

180 189,80 
 221,23 632 39 637,25 906 55 550,34 415 7 187,59 322 63 مجموع األصول الجارية

 153.89 403 159 349.97 255 211 198,67 693 344 548,64 948 555 مجموع األصول
 وثائق داخلية خاصة مبركز البحث والتطوير.المصدر: 
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   الخصوم 
 بعد المعالجة ) خصوم( 2013لسنة  لمركز البحث والتطوير حاسبية(: الميزانية المIII-16الجدول رقم )

 N  (2012)N-1 (   2013) الخصوم
 األموال الخاصة
 رأس ادلاؿ الصادر

 أس ادلاؿ غري ادلطلوب 
 واالحتياطات العبلوات 

 فارؽ إعادة التقييم
 فارؽ ادلعادلة 

 الصافية  النتيجة
 ترحيل من جديد -رؤوس األمواؿ اخلاصة األخرى

 االرتباط بني الوحدات

 
 
 
 
 

 
56 022 773,29 - 

 
163929319.13 

 
 
 
 
 
 

137980595.93- 
 

158184692.18 
 I 107 906 545,84 -20204096.25المجموع        

 الخصوم غير الجارية
 القروض والديوف ادلالية

 )ادلؤجلة وادلرصودة ذلا(  الضرائب
 الديوف األخرى غري اجلارية 

 ادلدرجة يف احلسابات سلفا نواتجادلؤونات وال

 
 
 

 
58229912.92 

 
 
 

 
77184872.95 

 II 58229912.92 77184872.95مجموع الخصوم غير الجارية         
 الخصوم الجارية

 ادلوردوف واحلسابات ادلرتبطة
 الضرائب

 ديوف أخرى
 خزينة اخلصـو 

 
5769124.97 

22 745 936,78 
16 603 829,46 

 
5 877 444 ,65 
22 266 876,78 
33 744 891,55 

124 971,71 
 III 45 118 891,21  62 014 184,69مجموع الخصوم الجارية       
 153,89159 403  349.97 255 211 مجموع الخصوم      

 اصة مبركز البحث والتطوير.خوثائق داخلية المصدر: 
  ة.التثبيتات ادلاليو  ادلاديةو التثبيتات غري ادلادية:  وتشمل على كل من الجاريةغير األصول 

 والتطوير البحث مركز في األصول مجموع الجارية منغير  األصول نسبة(: III-17)الجدول رقم 
 2012 2013 البيان                                         السنوات                                 

Σ )153,89 403 159 349,97 255 211 األصول )دج 

Σ 932,66 770 119 712,72 348 155 )دج(األصول غير الجارية 

 %75.13 73.53% من مجموع األصول األصول غير الجاريةنسبة 

 .صيداؿ، والتطوير البحث دلركز ادلالية القوائم على باالعتماد من إعداد الطالبة المصدر:
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إطلفاض يف نسبة ، 2013نسبة  ىي أكرب من  2012لسنة  األصوؿ غري اجلاريةنسبة  أف اجلدوؿ خبلؿ من رظهي    
بالنسبة للتثبيتات ادلادية وادلالية رغم ارتفاع نسبة  عدـ وجود سياسة لتجديدىابلىتبلؾ و ل غري اجلارية وىذا راجع األصوؿ 

  .التثبيتات غري ادلادية
   التثبيتات غير المادية والمادية 

                                 األصول مجموع منو الجارية األصول غير   من التثبيتات غير المادية نسبة(: III-18)الجدول رقم 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 .دلركز لبحث والتطوير   ادلالية القوائم على باالعتماد من إعداد الطالبة المصدر: 
مركز  ف ، وىذا ماغلب أف تكوف عليو أليف ارتفاع مستمر التثبيتات غري ادلادية قيمة أف اجلدوؿ خبلؿ من رظهي     

 .والتطوير البحث أنشطة يف االستثماروباألخص  التثبيتات غري ادلادية على أساسا يوف االستثمار يرتكز  البحث والتطوير
وما مت  ،اديةادل تثبيتاتيستثمر يف الال CRDوىذا يوضح أف ،يف تناقص مستمرأما فيما ؼلص التثبيتات ادلادية فهي 

 باألساس إىل وىذا راجع 2013واطلفضت يف السنة  2012مرتفعة يف السنة كانت التثبيتات ادلادية  مبلحظتو أف قيمة 
   .إلىتبلؾا

 ألصول الجاريةا   
 قيمةيف أف ىناؾ ارتفاع  2012ومقارنة بسنة  2013لسنة  األصوؿ اجلاريةرلموع  أف اجلدوؿ خبلؿ من ظهري

وما مت مبلحظتو  ،زيادة قيمة ادلخزونات وقيمة احلسابات الدائنة واالستخدامات ادلماثلة وىذا راجع إىل ،اجلاريةاألصوؿ 
 .من الوقوع يف ادلشاكل )عجز يف السيولة( CRDأيضا أف ىناؾ حتسن على مستوى اخلزينة وىذا مؤشر جيد ػلمي 

 األموال الخاصة 
يف ارتفاع مستمر األمواؿ اخلاصة ،  2013دج سنة  545,84 906 107   و 2012دج سنة 096,25 204 20

 .ومقارنة بالقيمة ادلوجودة يف جدوؿ حسابات النتائج قبل ادلعاجلة رغم النتيجة الصافية سالبة  وملحوظ
 باقي عناصر ادليزانية مل تتغري بشكل كبري لذا أعللناىا لتجنب التكرار. مالحظة:

  السنوات                  
 البيان        

  2013 2012 

 653,9 759 53  309,45 278 85 )دج(التثبيتات غير المادية
Σ 932,66 770 119 712,72 348 155 )دج(األصول غير الجارية 

من مجموع  التثبيتات غير المادية نسبة 
  األصول غير الجارية

54.89% 99877% 

Σ )153,89 403 159 349,97 255 211 األصول )دج 
من مجموع  التثبيتات غير المادية نسبة 

 األصول

%38.54 99889% 
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  2013لسنة  لمركز البحث والتطوير جدول حسابات النتائج تحليل 2-2-2
 بعد المعالجة 2013لسنة  لمركز البحث والتطويرجدول حسابات النتائج  :(III-19)الجدول رقم 

 وثائق داخلية خاصة مبركز البحث والتطوير.المصدر: 
 

 1-(ن2012)  (ن2013)  مالحظة البيان
 ادلبيعات وادلنتجات ادللحقة

 خدمات النقل
 تغري سلزونات ادلنتجات ادلصنعة وادلنتجات قيد التصنيع

 اإلنتاج الثابت
 إعانات االستغبلؿ 

 التنازؿ عن ادلواد األولية
 التنازؿ عن ادلواد اجلاىزة

 1 818 910,72 
1 034 000,00 

 

4 870,00 
9 798 500,00 

I. 370,00 803 9  910,72 158 12  إنتاج الدورة 
 ادلشًتيات ادلستهلكة

 التنازؿ عن ادلواد األولية 
 التنازؿ عن ادلواد

 اخلدمات اخلارجية واالستهبلكات األخرى

 2 969 032,36 
 
 

11 485 726,98 

1 427 802,18 
 
 

10 360 475,15 
II. 277,33 788 11 759,34 454 14  استهالك الدورة 
III.  907,33 984 1 -848,62 295 2   القيمة المضافة لالستغالل- 

 أعباء ادلستخدمني
 الضرائب، الرسـو وادلدفوعات ادلشاهبة

 128 375 212,19 
3 854 944,77 

141 801 430,11 
2 329 727,23 

IV.  064,67 116 146 005,58 526 134-  الفائض اإلجمالي عن االستغالل- 
 التنازؿ عن ادلواد

 العملياتية األخرى النواتج
 األعباء العملياتية األخرى

 التنازؿ عن األعباء
 وخسائر القيمة سلصصات لبلىتبلكات وادلؤونات

 وادلؤوناتاستئناؼ عن خسائر القيمة 

  
5,94 

43 409,36 
 

8 587 049,88 
21 785 759,68 

 
1 496 664,33 
127 690,74 

 
118 602 697,99 
125 071 523,13 

  .V265,94 278 138- 699,20 370 121-  النتيجة العملياتية 
 ادلالية نواتجال

 األعباء ادلالية
 84 420,54 297 670,01 

 .VI670,01 297 420,54 84  النتيجة المالية 
. VII العادية قبل الضرائب النتيجة V)+VI)  -121 286 278,66 -137 980 595,93 

 الضريبة الواجب دفعها عن النتائج العادية
 الضرائب ادلؤجلة )تغريات( حوؿ النتائج العادية

 األنشطة العادية نواتجرلموع  
 رلموع أعباء األنشطة العادية

  
-11 674 001,03 
34 029 096,88 

177 101 135,22 

 
 

1136 669 227,47 
 274 649 823,4 

 595,93 980 137- 279,69 960 132-  النتيجة الصافية لألنشطة العادية
 ()يطلب بياهنا(نواتجالعناصر غري العادية )ال

 العناصر غري العادية )األعباء()يطلب بياهنا(
   

    النتيجة الغير العادية
 595,93 980 137- 279,69 960 132-  الصافية للدورةالنتيجة 
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 (SIG) األرصدة الوسطية للتسيريحتليل جدوؿ حسابات النتائج إنطبلقا من 
 استهالك الدورة -إنتاج الدورة=  لالستغالل القيمة المضافة 

                              -12 158 910,72 14 454 759,34 =  2 295 848,62- 
 البحث والتطويروىذا يعين أف مركز  الدورة اتاستهبلك رتفاعاسالبة نتيجة  لبلستغبلؿالقيمة ادلضافة نبلحظ أف 
(CRD) 2012مقارنة بالسنة الدورة  إنتاجزيادة رغم  قيمة إضافية من نشاطو األساسيمل ػلقق أية. 

 االستغالل فائض  إجمالي( EBE القيمة المضافة لالستغالل = )–  الضرائب -المستخدمينأعباء ،
 رسوم والمدفوعات المماثلة

                         (2 295 848,62-)- 128 375 212,19-  3 854 944,77 =164584139.34- 

ىذا ورغم  االستغبلؿفائض  إمجايلكبري على بشكل  أثر  (القيمة ادلضافة لبلستغبلؿ)الطلفاض السليب السابقإف ا   
قدرة على عدـ  وىذه النتيجة دليل 203 بسبب إدماج جزء منها ادلتعلق بادلشروع يف حساب اطلفاض أعباء ادلستخدمني

 .دورة االستغبلؿ على توليد الفوائض
 األعباء العملياتية  -األخرى  إجمالي فائض االستغالل + اإليرادات العملياتية=  النتيجة العملياتية

            مخصصات اإلهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة + استرجاع على خسائر القيمة  -األخرى 
 والمؤونات

    (164584139.34- + )5,94  -  43 409,36  -  8 587 049,88 +21785759.68 
                               = -121 370 699,20 

سلصصات اإلىتبلكات وادلؤونات قيمة  ىذا رغم إطلفاضلب و اويواصل ىذا التدىور أثره على النتيجة العملياتية بالس
 .203بسبب إدماج جزء منها ادلتعلق بادلشروع يف حساب  وخسائر القيمة

 عباءاألمجموع  -نواتج المجموع =  النتيجة الصافية 
  34 029 096,88 - 166 989 376,57= -132 960 279,69 

سالبة وىذا يأثر على صورة مركز البحث والتطوير ومكانتو بادلقارنة مع مراكز  CRDؿ النتيجة الصافية
 األحباث األخرى.
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 خالصة الفصل

ادلعاجلة احملاسبية لتكاليف البحث ومستوى تطبيق رلمع صيداؿ )مركز البحث والتطوير(  ةحالدراسة  بعد
يتم تسجيلها كتكاليف عادية خبلؿ الدورة ، ومت تقدمي صيداؿ والتطوير، وجدنا أف تكاليف البحث على مستوى رلمع 

 " ملغ 850"دياغوانيدالتسجيبلت احملاسبية اليت قامت هبا مديرية ادلالية واحملاسبة فيما ؼلص ادلشروع تطوير الدواء اجلنيس 
دامت مدة البحث سنة واحدة، وما مت مبلحظتو عدـ وجود نظاـ احملاسبة التحليلية الذي ػلدد التكاليف ادلباشرة حيث 

اليت مت تسجيلها قد قمنا بتحديدىا وفق معلومات ونسب مأخوذة من التقارير  ، وادلبالغوغري ادلباشرة ادلتعلقة بكل مشروع
 .، وإبراز أثر ذلك على ادليزانية وجدوؿ حسابات النتائجوالتطويرـو بإعدادىا مركز البحث السداسية اليت يق

فيتم تسجيلها كتكاليف عادية خبلؿ الدورة رغم توفر الشروط ادلنصوص عليها  أما فيما ؼلص تكاليف التطوير
تسجيبلت ض الانتقلنا إىل عر ، ومن أجل ذلك يف النظاـ احملاسيب ادلايل وىذا راجع إىل السياسة ادلنتهجة من قبل اجملمع

بتكاليف التطوير كأصل معنوي ويدرج ضمن االعًتاؼ القياـ هبا و  دلركز البحث والتطويراحملاسبية اليت ينبغي على ا
 ادليزانية.

كأصل تكاليف التطوير   واحدة قبل إعادة إدراج مجيع ،يف نسختنيجدوؿ حسابات النتائج كاف عرض ادليزانية و و 
 عنسلتصر حتليل  ، مع تقدميواألخرى اليت مت فيها إدراج تكاليف التطوير كأصل معنويحق معنوي وادلوجودة يف ادلبل

، وما مت مبلحظتو عند إدراج تكاليف التطوير يف ادليزانية كأصل معنوي  ط القوة والضعفاالوضع ادلايل وكشف بعض نق
 .  مركز البحث والتطوير وبصفة عامة صورة ديادلعلومات احملاسبية وادلالية، والواقع ادلايل واالقتصاكاف لو أثر كبري على 
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 خاتمة ال

 ومتطلبات العودلة تفرضها ضرورة أصبح دولال سلتلف بني اجليد لتواصلمن أجل اواحدة البحث عن لغة 
 زلاسيب نظام تصميم جدا ادلهم من لذلك ،، ومبا أن النظام احملاسيب ىو مصدر ىذه ادلعلوماتواحملاسبية ادلالية ادلعلومات

 علىوقابلية للمقارنة  ذات صلة وموثوق هبا، تتميز بادلصداقية واحملاسبية ادلالية د يسهر على تزويد ادلعلوماتموح
 ادلناسبة. القرارات الختاذأطراف أخرى ذات العالقة و  ادلستثمرين دمةخل والدويل لياحمل الصعيدين

 ادلايل احملاسيب نظامالتبنت  ، حيثالدولية احملاسبة قواعد معاجلزائر بدورىا حاولت تكييف نظامها احملاسيب 
(SCF) عايرادل ى منستوحادل ( الدولية للمحاسبة والتقارير ادلالية/IAS IFRS،)  يف النظام ىذا تطبيقلكن 

أو من ناحية القياس  إدخاذلا مت اليت اجلديدة وادلفاىيم التغرات معسواء كان ذلك  صعوبات وتواجه اجلزائريةادلؤسسات 
 واإلفصاح.

 مؤسسات غرار على ادلؤسسات من جديد منط وظهور ادلؤسسات، أصول ىيكل يف ادلعنوية األصول حجم تزايد
االىتمام  االقتصادية اتادلؤسس على حيتم ،ادلادية غر واالستثمارات ادلنتجات من أكثر العادلي االقتصاد ادلعرفة، وتوجو

 أن كما. ادلناسب القرار واختاذ ضعيتوو لتشخيص  مرحلة عند كل توقيم قياسو  تسيره خالل من األصول من النوع هبذا
كافة مستخدمي القوائم ادلالية، وأغلبية ىذه ادلفيدة لو  عامة بصفة ادلؤسسات تقييم إطار يف يندرج األصول ىذه تقييم

ولة عن تنظيم مهنة احملاسبة بأغلبية الدول ال تسمح ؤ األصول يتوقع أن تكون ذلا منافع مستقبال غر أن اجلهات ادلس
 وتقييمها بشكل صادق. قياسهاوىذا راجع إىل صعوبة  هبا باالعًتاف مؤسساتلل

 تتميز اخلصوصية اليت ذات الصناعات من كوهنا ،التقنية من عايل مستوى الصيدالنية الصناعةتتطلب 
 ذات الصناعات من جيعلها اقتصاديا فيما عالية، تنافسية لضمان أساسية بصورة والتطوير البحث وظائف على باعتمادىا

 على كلية تعتمد اإلنتاج فأمناط والتطوير، عمليات البحث يف االستثمار يف كبرة أموال جتنيد تتطلب اليت العالية الكلفة
 عليها ويشرف التقنية، عاليةبتجهيزات  اجملهزة ادلخابر من برةكسلسلة   توفر تستلزم اليتمراحلو  مبختلف البحث خاليا
 .والتسير اإلدارة يف عالية مهارة عالية، واىل كفاءات ذو ومهندسني تقنيني

ىذه األنشطة كنوع من وارتفاع حجم ادلبالغ اليت تنفقها على  بأنشطة البحث والتطوير ؤسساتتزايد اىتمام ادل 
مقاومة ادلنافسة  ،االستثمار الذي أصبح ميثل مؤشرا إجيايبا يوحي بقدرة ادلؤسسة على مواكبة التغرات التكنولوجية السريعة

 وحتقيق البقاء واالستمرارية.
يرى وجوب تسجيل ىناك من  رلال احملاسبة عن تكاليف البحث والتطوير يف الدولية ادلمارسات اختلفت لقد

البحث ىي تكاليف عادية  تكاليفوالطرف اآلخر يرى بأن تكاليف البحث والتطوير كتكاليف عادية خالل السنة 
كأصول غر ملموسة إذا ثبتت منافعها ادلستقبلية بدرجة وجب إظهارىا  التطوير  ، أما تكاليفتسجل يف الصنف السادس

 جلةأما بالنسبة دلعا .ادلقابلة دلبدأ تطبيقا ادلنافع ذهيها ىف تتحقق اليت الفًتةعالية من اليقني وإطفاء ىذه التكاليف على 
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 للمحاسبة البحث والتطوير فهي ال ختتلف عن ادلعاجلة ادلقدمة من طرف ادلعيار الدويل لتكاليف ادلايل احملاسيب النظام
IAS-38 . 

إن االختيار السليم لطريقة معاجلة تكاليف البحث والتطور ىو ذلك الذي ينسجم مع األحداث والوقائع 
احملاسبية اخلاصة بكل دولة وكل مؤسسة، ويأخذ بعني االعتبار ادلفاىيم وادلبادئ احملاسبية كمبدأ احليطة واحلذر ومبدأ 

 الختاذ القرارات يف الوقت وادلكان ادلناسبني. الالزمةلنوعية ادلقابلة، من أجل توفر ادلعلومات احملاسبية باخلصائص ا

 الفرضيات اختبار  -1
توصل إىل نتائج خاصة المت  ادليدانية، والدراسة النظرية الدراسة خالل من ادلوضوع، جوانب تلفسل استعراض بعد

 كمايلي:  باختبار الفرضيات

 يتوافق بدرجة عالية مع ادلايل اسيب احمللنظام ان أل ،صحة ىذه الفرضية حيث مت التوصل إىل :لفرضية األوىلا
سواء من حيث اإلطار ادلفاىيمي النظري أو من حيث ادلعاجلة احملاسبية  والتقارير ادلالية لمحاسبةلعاير الدولية ادل

لبعض ادلسائل ادلطروحة يف احملاسبة، رغم مالحظة بعض االختالفات اليت ترجع أساسا إىل خصوصيات البيئة 
 )البيئة القانونية(. زائريةاجل

  صحيحة، ألن بعد الدراسة اليت قمنا هبا وسلتلف البحوث اليت ىذه الفرضية  أنإثبات الفرضية الثانية: حيث مت
 ةتكنولوجي ةعلمي ةطنشأ يى والتطوير البحثوىي البحث والتطوير أنشطة مت االطالع عليها مت استخالص أن 

مذكورة يف ادلعاير ، وىي تطبيقها من أجل عملية حتسني أو تطوير منتوج ماالوصول إىل ادلعرفة العلمية و  اىدفه
 .الدولية للمحاسبة والتقارير ادلالية

 واإلفصاح قياسالال يقوم باجملمع صيدال  نألىذه الفرضية خاطئة إىل أن لثة: حيث مت التوصل لفرضية الثاا 
 . والتطبيقية وىذا من خالل الدراسة ادليدانيةSCF وفق  تكاليف البحث والتطويرعن  احملاسيب

 
 نتائج الدراسة  -2
حول ىذا ادلوضوع  واضحة صورة نيتكو  ىو اذلدف من معاجلة موضوع احملاسبة عن تكاليف البحث والتطويرإن       

من  ،يف اجلزائر ومت أخذ رلمع صيدال كدراسة حالة ىذا ادلفهوم تطبيقالذي تناول التطبيقي و  النظري اجلزء كل من   يف
 من خالل ىذه الدراسة.  ادلتوصل إليها النتائجأجل ىذا سوف سيتم عرض 
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 النتائج النظرية 2-1
  ما يف فًتة  دلؤسسةاالقتصادية وفق نظام زلاسيب عمليات تسجيل وتبويب اليقوم بنشاط مستقل احملاسبة ىي

زمنية زلددة بشكٍل يتالئم مع طبيعة ادلؤسسة وفق فروض ومبادئ زلاسبية متعارف عليها، للخروج بنتائج 
 .وتساعد على إختاذ القرار ومعلومات صاحلة يتم اإلفصاح عنها لألطراف ذات العالقة

 إىل وجود أدى شلا واجتماعية، نيةقانو  اقتصادية عوامل لعدة نتيجة جاء الدول بني احملاسبية ادلعاير اختالف إن 
فجوة  تقليص على العمل ضرورة إىل أدى ما وىذا وادلضمون الشكل يف متجانسة وغر سلتلفة مالية قوائم

  من خالل وضع ادلعاير الدولية للمحاسبة والتقارير ادلالية.الدويل التوافق وحتقيق االختالف
  تقدمة موظيفة البحث والتطوير مبا فيها االبتكار واإلبداع ضرورة ملحة وشلر حتمي ألية دولة نامية كانت أو

 تريد فعاًل حتقيق التنمية االقتصادية أو احملافظة على مستوى تطورىا.
 استلهمت من ادلعاجلة ادلقدمة من  ادلايل احملاسيب النظامالبحث والتطوير حسب  لتكاليف جلة احملاسبيةدلعاا

 .IAS-38طرف ادلعيار الدويل 
 

 النتائج التطبيقية2-2  

 البحث من عملية األوىلادلراحل  جترى حيث، والتطوير البحث يف العاملة البشرية ادلواردقدرات و  صفات ختتلف 
 الذين ادلطورين قبل من التطوير مراحل تنفذ الحق وقت يف و معني، رلال يف ادلختصني العلماء قبل من والتطوير

 .عمومية أكثر تار مها لديهم
 اجليدة للعمال  الفنية الكفاءةو  تنظيمها أساس على ل ادلؤسسةداخ كالتطوير البحثوظيفة صلاح  يتوقف

 اإلنتاجو  التسويقبينها وبني وظيفيت  اجليد إىل توفر ادلوارد ادلالية الضرورية كما أن التعاون إضافةالقائمني عليها، 
 .أو اجلديدة احملسنة اإلنتاج أساليبصلاح ادلنتجات و  يعمل على

 بني االختالفات على أن دالئل ىناك ، ولكنصعب جدا األحيان من كثر يف والتطوير البحث بني الفصل إن 
 اذلدف يتمثل فيما الفعالية، ىو من البحث اذلدف نأ حيث ختتلف والتطوير البحث قوية، ألن طبيعة االثنني

 رلال يف سييالرئ العامل أن كما ،الوقت ادلناسب ويف بكفاءة السوق إىل جديد منتج إدخال ىو التطوير من
 يتعلق فيما البحث رلال يف ادلزايا وتعتمد .البشرية ادلتاحة ادلوارد على يعتمد بدوره وىذا اإلبداع ىو البحث

 لتنظيميسمح ا حيث ،التنظيم ىو التطوير يف الرئيسي والعامل د،والتقنية لألفرا العلمية ادلعرفة على بادلنافسني
 .والتكلفة الوقت الفعال بالتحكم يف

 ادلعاير الدولية  بو توفقا دلا جاء اريع البحث والتطوير كتكاليف عاديةتم معاجلة تكاليف البحث دلشت
 .النظام احملاسيب ادلايلو  للمحاسبة والتقارير ادلالية
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 وىذا  معاجلة تكاليف التطوير دلشاريع البحث والتطوير كتكاليف عادية، رغم توفر الشروط الالزمة لتثبيتها، تتم
والنظام احملاسيب  ال يتوافق مع ادلعاجلة ادلقدمة لتكاليف التطوير من قبل ادلعاير الدولية للمحاسبة والتقارير ادلالية

 ادلايل.
 بعد استيفاء مجيع الشروطوىذا  ،دلشروع كأصل معنوي يف ادليزانيةعند تسجيل تكاليف التطوير اخلاصة با 

  .أدى إىل ظهور ميزانية زلاسبية جديدة وجدول حسابات النتائج جديد SCF وIFRS/IASادلذكورة يف 
  الوضعية ادلالية دلركز البحث والتطوير(CRD) وىذا ىو التأثر  ،بعد تثبيت تكاليف التطوير يف حتسن مستمر

 .لتطبيقيةحاولنا إبرازه من خالل الدراسة االذي 
 
 تقتراااتاال -3

  :ما يلي اليت نوجزىا يف قًتاحاتمن خالل النتائج ادلتوصل إليها ميكن تقدمي بعض اال

 مبقارنة نشاطها ويسمح أكرب وموثوقية مصداقية يكسبها ادلالية القوائم إعداد عندالنظام احملاسيب ادلايل  تطبيق إن 
والقواعد  لألسس وفقا مالية قوائم بإعداد ادلؤسسات إلزام جيب لذلك ادلعاير ىذه تطبق اليت الدول نشاط مع

 SCF .يف عليها ادلنصوص
 التكاليف اإلدارية لتحكم يفل تحليليةال اسبةاستخدام نظام احمل.  
 مع ،والتطويرمركز البحث  عمال دلختلف والتدريب والرسكلة والتكوين لتعليمل ودائمة واضحة سياسة اعتماد 

 .والدراسات البحوث وإدارة ادلعرفة إنتاج يف األصل يعترب الذي البشري العناية بالعنصر توفر
  إن توفر اجلو الرقايب الفعال )غر ادلعرقل للنشاط( يساعد على بلوغ األىداف بدرجات عالية من الفاعلية

كبرة احلجم وكذا مؤسسات الدولة أن يسعى إىل   اقتصاديةوالكفاءة لذا نقًتح على أي مسؤول يف أي مؤسسة 
تبين طرق ومناذج رقابية حديثة، تساعدىم على التقليل من الثغرات وأعمال الغش والتوفيق يف القيام بأداء 

 شطتهم بصورة فعالة.نأ

 ادلعلومة أن اعتبار على الواقع، أرض على وجتسيدىا ادلؤسسة داخل ادلوجودة والدراسات البحوث واستثمار إدارة 
 تلكته قد نأ كما عليها، احلصول أو إنتاجها أجل من طائلة أمواال ادلؤسسة أنفقت األصول كغرىا من

 .مقابل دون إنتاجها مصاريف تتحمل ادلؤسسة بالتقادم وبالتايل
 سلم وضع مع مستمر، بشكل واالبتكار واإلبداع والتطوير بالبحث ادلعنية والدراسات البحوث رلاالت حتديد 

 السريع التنافسي زليطها دلتغرات ومسايرة للمؤسسة خدمة وذلك والدراسات البحوث ذلذه لألولويات بالنسبة
 .التعقيد التطور والشديد

 وذلك ادلبدعني...( الباحثني، التكوين، مراكز البحث، مراكز العلمي)اجلامعات، احمليط مع الوثيقة الصلة ربط 
 واقعها على إسقاطو حملاولة السعي مع البحثية، اذليئات ىذه أنتجتو ما آخر على واالطالع خالل ادلسامهة من

 .اخلاص
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  مع صيدال رليف  والتطوير البحث تكاليف سابح طريقة بنيي الذي اإلجراءات دليلإعداد. 
  أما على ادلستوى الكلي فمسامهة الدولة يف بناء مراكز البحث العلمي والتطبيقي يف كل القطاعات، سوف

 رفع مستوى اإلنتاج واخلدمات ادلقدمة. يؤدي اىل
 فإجراء البحوث وتطويرىا جيب أن يتم قبل  ،بناء أنظمة معلومات وخاصة )للبيانات الراجعة( وتوظيفها بفاعلية

مهام حتسس التغرات السوقية، ألنو على دتاس مباشر مع  دخول السوق، حيث يُلقى على عاتق فريق التسويق
السوق وحتليل احتياجاهتم  مبواكبة اجتاىات زبائنقو احملافظة على ادلنافسني وال، كما يقع على عاتزبائنال

فنجاح نتائج ، أداة ال ميكن االستغناء عنهاالعكسية ويعترب بناء نظام فعال جلمع بيانات التغذية  ورغباهتم.
 البحث والتطوير يزيد فرص ارتفاع األرباح وكسب حصص أكرب يف السوق.

 للتقليل من التكاليف معينة وتطوير حبث مشروعات لتنفيذ خارجية اتجه مع التعاقد سياسة إىل اللجوء. 
 والتطوير  البحث مركز تزويد ضرورةCRD منافسةيتمكن من  حىت احلديثة التكنولوجية واألساليب باآلالت 

 .األجنبية الصيدالنية ادلخابر
 ادلخصصة نسبةوالتطوير من خالل زيادة الأنشطة البحث  ىعل اإلنفاق زيادة صيدال رلمع على يتعني 

 .السنوية ادلبيعات األنشطة من ذهى يف لالستثمار
 مركز البحث والتطوير نظرا دلسامهتها يف زيادة يزانية متكاليف التطوير كتثبيتات معنوية يف وتسجيل  تقييم ضرورة

 ورلمع صيدال بصفة عامة. البحث والتطوير بصفة خاصة ركزمصايف أصول 
 الصحية االحتياجات دتثلها اليت التحديات العادلية دلواجهة جديدة أدوية تطوير أجل من والتطوير البحث تعزيز 

 مقبولة.  بأسعارو  جبودة عالية ادلنتجات احلصول على إمكانية تضمن بوسائل النامية للبلدان
 

 آفاق البحث   -4
 تقانواإل فهمال وتتطلب الكثر من ،وحديثة نوعا ماىي مسألة جد معقدة  تكاليف البحث والتطويرعن اسبة احمل   
 وذلذا جيب تطوير ىذا ادلوضوع وتعزيزه بأحباث أخرى على سبيل ادلثال: والبحث
  نظام احملاسبة التحليلية يف حتسني ادلعاجلة احملاسبية لتكاليف البحث والتطويردور. 
 ادلراجعة الداخلية دلشاريع البحث والتطوير. 
 وظيفة البحث والتطوير حوكمة. 
 االقتصادية اجلزائرية اتادلؤسس يف تكاليف البحث والتطويرعن  احملاسيب واإلفصاح قياسال. 
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