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ملخص
يتطرق هذا البحث إلى عرض إجراءات القياس املحاسبي للوصول الااتتة الاايية فققا لاعيار املحاسبة
 كاا يعرض هذا البحث إجراءات القياس املحاسبي للوصول، الاصانع فالاعدات، العقارات:10الدفلي رقم
 حيث خلصنا في النهاية إلى فجوي اختالقات جوهرية ناتجة عن،الساتقة فققا للنظام املحاسبي الاالي الجزائري
التطورات التي حدثت في معايير املحاسبة الدفلية فالتي لم يتم مواكبتها من قبل النظام املحاسبي الاالي الجزائري
.إلى حد الن
. قياس؛ أوصول؛ تكلفة؛ اهتالك؛ معيار:كلمات مفتاحية
.M41: JEL تصنيف
Abstract
This research deals presenting the procedures for accounting measurement of tangible
noncurrent assets in accordance with International Accounting Standard IAS 16 — Property,
Plant and Equipment, as well as the procedures for accounting measurement of foregoing assets
according to the Algerian financial accounting system, as we concluded in the end that there are
key differences resulting from the developments that have occurred in international accounting
standards, which the Algerian financial accounting system does not keep up until now.
Keywords: Measurement; assets; cost; depreciation; standard.
JEL Classification: M41.
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-عبد الحميد مهري- 0 منشورات جامعة قسنطينة

إجراءات القياس املحاسبي لألصول الثابتة الملموسة وفقا لمعاييراملحاسبة الدولية-دراسة مقارنة مع معايير
املحاسبة الجزائرية-

مقدمة
سوف نتطرق في هذا الدراسة إلى إجراءات إعداي عناوصر القوائم الاالية فذلك فققا لاعايير
املحاسبة الدفلية ( ،)IASsفنظرا التساع عدي تلك الاعايير فاإلجراءات التي تتضانها فالتي تعالج
متطلبات إعداي عناوصر القوائم الاالية املختلفة من قياس ،اعتراف ،عرض فإقصاح...إلخ،
سوف نقتصر في مجال يراستنا على إجراءات القياس املحاسبي لعناوصر األوصول الااتتة
الالاوسة ،ففقع اختيارنا على ذلك على أساس أن تعالج أحداث مالية فاسعة االنتشار في
الاؤسسة االقتصايية فخاوصة اإلنتاجية منها حيث قد تصل نسبة األوصول الااتتة الالاوسة
حوالي  %07من مجاوع األوصول.
إضاقة إلى ما سبق ،ففي سياق اإلوصالح املحاسبي الذي شهدته الجزائر تصدفر نظام محاسبي
مالي جديد ،فالذي ظهر نتيجة القصور الذي شهده املخطط الوطني املحاسبي في الوقاء
تاحتياجات مستخدمي القوائم الاالية في الوقت الراهن ،فذلك بسبب التغيرات الداخلية
فالخارجية التي عرقتها البيئة االقتصايية الجزائرية ،سوف نتطرق في هذا البحث إلى يراسة
مقارنة تين متطلبات قياس عناوصر القوائم الاالية فققا لاعايير املحاسبة الدفلية التي تم
التطرق إليها في هذا البحث مع متطلبات قياس نفس العناوصر فققا للنظام الاالي املحاسبي
الجزائري الجديد.
من خالل ما سبق ياكن طرح اإلشكالية التالية:
ما مدى تواقق النظام املحاسبي الاالي مع معايير املحاسبة الدفلية من حيث إجراءات قياس
عناوصر القوائم الاالية الاتاالة في األوصول الااتتة؟
أهمية البحث
-

تسيطر األوصول الااتتة الالاوسة على حوالي أكثر من  %72من مجاوع أوصول الاؤسسة
االقتصايية الصناعية؛
التوجه الصناعي للجزائر يحتم فضع إجراءات محاسبية قعالة لاواكبة هذا النوع من
النشاطات االقتصايية تاا يتواقق مع الاعاول ته يفليا؛
تسعى الجزائر إلى استقطاب أكبر حجم ماكن من االستااارات األجنبية في املجال
التكنولوجي فالصناعي ماا يستدعي توقير معلومات مالية وصايقة تساعد الاستاار األجنبي
على اتخاذ القرار؛
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-

يعتبر التواقق مع معايير املحاسبة الدفلية من أهم عوامل جذب االستااارات األجنبية التي
تراهن عليها الجزائر حاليا فمستقبال.
أهداف البحث

-

الوقوف على أهم إجراءات القياس املحاسبي لعناوصر األوصول الالاوسة الااتتة فققا
لاعايير املحاسبة الدفلية؛
عرض أهم ما جاء ته النظام املحاسبي الاالي قياا يخص قياس األوصول الالاوسة الااتتة؛
الوقوف على مدى التواقق في إجراءات القياس املحاسبي لعناوصر األوصول الالاوسة الااتتة
تين معايير املحاسبة الدفلية فالنظام املحاسبي الاالي.
.1

قياس العقار ،المصانع والتجهيزات وفقا لمعياراملحاسبة الدولي رقم()11

الاعيار املحاسبي الدفلي الذي يتنافل قياس عناوصر العقار ،الاصانع فالتجهيزات فمتطلبات
أخرى هو الاعيار املحاسبي الدفلي رقم( :)10العقار ،الاصانع فالتجهيزات ،فيستانى من نطاق
هذا الاعيار ما يلي(International Accounting Standards Board(IASB), 2008, p. 1129) :
أ-

العقار ،الاصانع فالتجهيزات الاصنفة تأنها محتفظ بها للبيع تاوجب(:)IFRS5
األوصول غير الاتدافلة املحتفظ بها للبيع فالعاليات الاتوقفة؛

ب-

األوصول البيولوجية الاتعلقة تالنشاط الزراعي (تحت())IAS41؛

ج -قياس أوصول التقييم فالتنقيب (تحت ( :)IFRS6التقييم فالتنقيب عن الاواري
الاعدنية)؛
ي -الحقوق الاعدنية فاالحتياطيات الاعدنية مال النفط ،الغاز الطبيعي فالاواري غير
الاتجدية األخرى.
فمع ذلك ،هذا الاعيار يطبق على العقار ،الاصانع فالتجهيزات الاستخدمة في تطوير
فوصيانة األوصول الاووصوقة في(ب) إلى (ي).
إضاقة إلى ما سبق تطبق الاؤسسة( :)IAS40العقار االستاااري ،على العقار ،الاصانع
فالتجهيزات التي تستوفي شرفط العقار االستاااري ،كاا تطبق ( :)IFRS16عقوي اإليجار ،على
عناوصر العقار ،الاصانع فالتجهيزات التي تستوفي شرفط اإليجار التاويلي.
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املحاسبة الجزائرية-

 1.1القياس المبدئي للعقار المصانع والتجهيزات
 1.1.1مفهوم العقار المصانع والتجهيزات
هي أوصول ملاوسة ،التي يحتفظ بها من قبل الاؤسسة إما من أجل اإلنتـاج أف توريد السلع
أف الخدمـات ،فإما من أجل اإليجار للغير ،فإمـا ألغراض إيارية ،فمن الانتظر أن يتم استخدامها
ألكثر من سنة مالية (Ouvrage collectif d'un groupe de travail de l'Association
).nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion, 2004, p. 145
 0.1.1القياس المبدئي
يشير( )IAS16إلى أن أي عقار ،مصانع فتجهيزات يقاس مبدئيا تتكلفته (Ducasse, Anne,
).Ouvrard, & Christian, 2005, p. 117
أ .تكاليف األصول المقتناة :يـوضح( )IAS16العناوصـر التي تدخل قـي تكلفة األوصل الاـاتت
الالاوس عند االعتراف الابدئي ته فتشال ما يلي(IASC Foundation staff, 2008, p. 1) :
 سعر الشراء شامال رسوم االستيراي فضرائب الشراء غير الاسترجعة ،بعد طرحالخصومات التجارية فالحسومات.
 أي تكاليف منسوبة مباشرة إلحضار األوصل إلى موقعه فحالته الضرفرية له ،لكي يكون قايراعلى التشغيل تالطريقة الاقصوية من قبل اإليارة ،فمن األمالة على التكاليف الانسوبة
مباشرة(International Accounting Standards Board(IASB), 2008, p. 1133) :
تكاليف مزايا العاال (كاا هي معرقة في ( )IAS19مزايا العاال) التي تنشأ مباشرة عند إنشاء
أف الحصول على عنصر العقار فالاصانع فالتجهيزات ،تكاليف تحضير الاوقع ،تكاليف
الاعالجة فالتسليم األفلية ،تكاليف التركيب فالتجايع ،أجور الاهنيين ،تكاليف اختبار ما إذا
كان األوصل يعال بشكل صحيح بعد خصم اإليرايات الصاقية من تيع أي منتجات حتى يتم
إحضار األوصل إلى تلك الحالة فالاوقع (مال عينات أنتجت عند اختبار أجهزة).
 التقدير الابدئي لتكاليف قك فإزالة األوصل فإعاية الاوقع لحالته التي كان عليها قبل فضعاألوصل(International Accounting Standards Board(IASB), 2008, p. 1132) .
 الفرق تين الخصم التجاري فالحسم هو أن الحسم عبارة عن تخفيض ثان الشراء نتيجة الشراء تكايات
كبيرة.
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إضاقة إلى التكاليف الساتقة تستبعد من تكاليف العقار ،الاصانع فالتجهيزات مال:
التكاليف اإليارية فالتكاليف العامة غير الاباشرة األخرى ،فتكاليف التدريب...إلخ.
كاا يشير( )IAS16تأنه عندما يؤجل سداي البند من العقار ،الاصانع فالتجهيزات إلى ما بعد
الادة العايية لالئتاان ،قإن تكلفته تسافي الاان النقدي الاعايل ،فيتم االعتراف تالفرق تين
هذه القياة فإجاـالي الادقوعـات كفوائد خالل قترة االئتاان ،إال إذا تم رسالتهـا فققا لـ(:)IAS23
تكاليف االقتراض( .مؤسسة لجنة معايير إعداي التقارير الاالية الدفلية ،ال يوجد سنة نشر،
وصفحة  ،)0فالذي يتاال في الفرق تين إجاـالي الادقوعـات فالفوائد خالل قترة االئتاان.
كاا ياكن تخفيض الابلغ الاسجل للوصل الااتت الالاوس تقياة الانح الحكومية
الاتعلقة بهذا األوصل تاوجب ( :)IAS20املحاسبة عن الانح الحكومية فاإلقصاح عن
الاساعدات الحكومية(International Accounting Standards Board(IASB), 2008, p. .
)1135
ب .تكـاليف األصول الثـابتة الملموسة المصنعة داخليا
ينص الاعيـار املحاسبي الدفلي رقم( )10على أن تحدي تكلفة األوصل الذي تشيده الاؤسسة
تاستخدام نفس الابايئ للوصل الاشتري ،فإذا كانت الاؤسسة تصنع أوصوال مشابهة للبيع في
سياق أعااله العايية ،تكون تكلفة األوصل عاية هي نفس تكلفة األوصل الانتج للبيع ،لذلك يجب
استبعاي أي أرباح ياخلية في الووصول إلى هذه التكلفة (انظر( ،) )IAS2فبالاال ال يدخل في تكلفة
األوصل الابني ياخليا الابالغ غير العايية من تلف الاواي أف أية مواي مستهلكة في اإلنتاج
(مؤسسة لجنة معايير إعداي التقارير الاالية الدفلية ،ال يوجد سنة نشر ،وصفحة  ،)0قعلى
سبيل الااال إذا كانت الاؤسسة تصنع آلة من مواوصفات معينة فتقوم تبيعها تابلغ 1422يج،
مع العلم أن تكلفتها 0722يج ،فقررت الاؤسسة استخدام إحدى هذه الالت في خطوط
إنتاجها ،قإن تكلفة اللة الارسالة هي 0722يج فليس 1422يج( .حادان ف قاض ي،4220 ،
وصفحة .)07
ج .تكلفة األصول الثابتة الملموسة المقتناة بالتبادل
قد يتم الحصول على عنصر أف أكثر من العقار ،الاصانع فالتجهيزات كبديل ألوصل أف أوصول
غير نقدية ،أف مجاوعة أوصول نقدية فغير نقدية ،مال هذا العنصر من العقار ،الاصانع
 الابلغ الاسجل هو الابلغ الاعترف ته للوصل في قائاة الوضع الاالي بعد خصم أي اهتالك متراكم فأي خسارة انخفاض
في قياته.
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فالتجهيزات يقاس تالقياة العايلة للوصل الاسلم ما لم تكن القياة العايلة للوصل الاستلم
مبينة بشكل فاضح أكثر (حااي ،4220 ،وصفحة  ،)020 .024فذلك ما لم(International :
)(Deloitte, 2005, p. 30) Accounting Standards Board(IASB), 2008, p. 1134. 1135
(حااي ،4220 ،وصفحة )020 .024
 )1ال يتواقر في وصفقة التبايل الجوهر التجاري .فتكون الصفقة ذات جوهر
تجاري حسب( )IAS16إذا كان:
أ-تشكيل (املخاطر ،التوقيت ،الابالغ) للتدققات النقدية للوصل الاستلم مختلفة عن
تشكيل التدققات النقدية للوصل املحول .أف
ب-قياة الاؤسسة املحدية لجزء عاليات الاؤسسة الاتأثرة تالصفقة تتغير كنتيجة
للتبايل.
ج-الفرق تين (أ)ف(ب) ملحوظ تالنسبة للقياة العايلة للوصول الاتبايلة.
 )4القياة العايلة لكال األوصلين (الاستلم فالاعطى) ال ياكن قياسها بشكل موثوق ،ففي
هذه الحالة األخيرة ،قإن تكلفة األوصل تقاس تالابلغ الاسجل للوصل الاعطى فليس
هناك مكسب على الصفقة.
أما تالنسبة للقياة العايلة للوصل الذي ال فجوي لصفقات مااثلة له في السوق ياكن
قياسها تطريقة يعتاد عليها إذا كان التغير في مدى تقديرات القياة العايلة الاعقولة ليس هام
تالنسبة لذلك األوصل ،أف احتااالت التقديرات املختلفة ضان الادى ياكن أن تحدي إلى حد
معقول فتستخدم في تقدير القياة العايلة.
 3.1.1التكاليف المتكبدة بعد الشراء أو اإلنشاء الذاتي
قياا يخص التكاليف الالحقة لشراء أف إنشاء أوصل مايي ملاوس ققد أشار الاعيار إلى ثالث
أنواع من تلك التكاليف فهي كاا يلي( :الجهاز الاركزي للحساتات ،4210 ،وصفحة )102

 القياة العايلة هي الابلغ الذي ياكن من خالله مبايلة أوصل أف تسوية خصم تين أطراف راغبة فاسعة االطالع
في وصفقة تتم فققا للية السوق.
هي القياة الحالية للتدققات النقدية بعد الضريبة الاتوقع الحصول عليها من االستخدام الاستار للوصل
فمن تخريده في نهاية عاره الافيد الاقدر أف من الاتوقع أن تكبده عند تسوية خصم.
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أ .تكاليف اإلصالح والصيانة :مال العاالة فالاواي الاستهلكة ،كاا ياكن أن تشال تكـالـيف
األجزاء الصغيرة ،فهذه التكاليف يتم تحايلها على الربح أف الخسارة في الفترة التي يتم
تحالها قيها.
ب .تكاليف اإلحالل :تشتال على تكاليف استبدال مكونات رئيسية من األوصل ،فتتايز هذه
الاكونات تأن لها عارا إنتاجيا (مفيدا) يختلف عن العار الافيد الاتوقع للوصل األساس ي،
ففي هذه الحالة يتم االعتراف تالاكونات الجديدة فتستبعد الاكونات الاستبدلة من
الدقاتر فالسجالت املحاسبية.
ج .تكاليف الفحص الرئيسية :الغرض منها هو الكشف عن األعطاب فالعيوب ،فتتايز عالية
الفحص الرئيسية تأنها تعتبر أحد شرفط تشغيل األوصل (على سبيل الااال :طائرة) ،مال
هذه التكاليف يتم إضاقتها إلى الابلغ الاسجل للوصل ،فتستبعد أي قياة مسجلة متبقية
من تكاليف الفحص الساتق.
.2.1القياس الالحق لألصول الثابتة الملموسة
يتيح الاعيار االختيار تين أسلوبين لقياس األوصول في نهاية الفترة ،القياس تالتكلفة
التاريخية(الابدئية) ،أف القياس تالابلغ الاعاي تقيياه ،فعلى الاؤسسة أن تطبق االختيار
األخير حسب قئة األوصول(عقار ،مباني فتجهيزات) فتطبقه كذلك على كاقة أوصول الفئة ،فالفئة
هي مجاوعة أوصول ذات طبيعة فاستعاال متااثل ياخل الاؤسسة (Ouvrage collectif d'un
groupe de travail de l'Association nationale des directeurs financiers et de contrôle
) ،de gestion, 2004, p. 152فقياا يلي أمالة على تلك الفئات( :مؤسسة لجنة معايير إعداي
التقارير الاالية الدفلية ،ال يوجد سنة نشر ،وصفحة  )7األراض ي ،األراض ي فالاباني ،الالت،
الطائرات ،السيارات ،األثاث فالتركيبات ،الاعدات الاكتبية.
.1.2.1البديل األول (نموذج التكلفة):
بعد االعتراف ته كأوصل ،يجب أن يسجل عنصر العقار ،الاصانع فالتجهيزات تتكلفته ناقص
أي اهتالك متراكم فأية خسائر انخفاض في القياة ).(IASC Foundation staff, 2008, p. 1
ففققا لـ( :)IAS36انخفاض قياة األوصول ،يووصف األوصل تأنه منخفض القياة عندما يكون
مسجل تأكثر من قياته القاتلة لالسترياي ،فإذا كان هذا هو الحال ،يجب تخفيض الابلغ
الاسجل إلى مقدار مبلغه القاتل لالسترياي ،فيعتبر ذلك التخفيض خسارة انخفاض القياة،
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فيعرف الابلغ القاتل لالسترياي ألوصل تأنه الابلغ األعلى تين قياته العايلة ناقص تكاليف البيع
فقياته االستعاالية.
 .2.2.1البديل الثاني (نموذج إعادة التقييم):
بعد االعتراف ته كأوصل ،عنصر العقار ،الاصانع فالتجهيزات الذي له قياة عايلة قاتلة
للقياس بشكل موثوق يجب أن يسجل تالابلغ الاعاي تقيياه .فتكون قياته العايلة عند تاريخ
إعاية التقييم ناقص أي اهتالك متراكم الحق فأية خسارة انخفاض في القياة متراكاة الحقة.
فيجب تنفيذ إعاية التقييم تانتظام كافي لضاان أن الابلغ الاسجل ال يختلف جوهريا عن ذلك
الذي سيحدي تاستخدام القياة العايلة في نهاية قترة التقرير(IASC Foundation staff, 2008, .
) p. 1فتعني القياة العايلة غالبا القياة السوقية للوصل & (Ducasse, Anne, Ouvrard,
) ،Christian, 2005, p. 126فتحدي هذه القياة تالتااين الذي يجريه ماانون مهنيون أكفاء.
فحيناا ال يوجد ما يدلل على القياة السوقية بسبب الطبيعة الخاوصة تتلك البنوي أف بسبب
أنها نايرا ما تباع إال كجزء من نشاط مستار (مؤسسة لجنة معايير إعداي التقارير الاالية
الدفلية ،ال يوجد سنة نشر ،وصفحة  ،)0يجوز تدال من ذلك تقدير قياتها تتكلفة اإلحالل
الاهلكة(  .حااي ،4220 ،وصفحة )000
في حالة ما إذا الابلغ الاسجل زاي كنتيجة إعاية التقييم ،الزياية يجب أن يعترف بها في
الدخل الشامل الخر فتجاع في حقوق الالكية تحت حساب قائض إعاية التقييم ،فمع ذلك،
الزياية يجب االعتراف بها في الربح أف الخسارة في حدفي عكس نقصان إعاية التقييم لنفس
األوصل الاعترف ته ساتقا في الربح أف الخسارة ،أما في حالة ما إذا الابلغ الاسجل انخفض
كنتيجة إعاية التقييم ،التخفيض يتم االعتراف ته في الربح أف الخسارة ،فمع ذلك التخفيض
يعترف في الدخل الشامل الخر في حدفي أي روصيد الدائن موجوي في قائض إعاية التقييم قياا
يتعلق تذلك األوصل(IASC Foundation staff, 2008, p. 1) .

 يقصد تالقياة االستعاالية للوصل تأنها القياة الحالية للتدققات النقدية الاستقبلية الاقدرة الاتوقع
اشتقاها من األوصل.
 هي تكلفة استبدال األوصل تأوصل آخر ذف خدمة مااثلة مع تخفيض مجاع االهتالك الاتراكم الذي يحسب
تالنسبة للقياة اإلستبدالية الجديدة.
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.0قياس اهتالك األصول الثابتة الملموسة
.1.2مفهوم الهتالك
هو التوزيع الانظم للابلغ القاتل لالهتالك ألوصل طوال عاره الافيد(IASC Foundation .
) staff, 2008, p. 1فالابلغ القاتل لالهتالك هو تكلفة أوصل ما أف أي مبلغ آخر تم إحالله محل
التكلفة ناقص القياة الاتبقية للوصل (Ouvrage collectif d'un groupe de travail de
l'Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion, 2004, p.
) ،145فيقصد تالقياة الاتبقية للوصل تأنها الابلغ الاتوقع أن تحصل عليه الاؤسسة من
التخلص من األوصل بعد طرح التكاليف الاقدرة للتخلص إذا كان األوصل في العار ففي الحالة
الاتوقعة تالفعل في نهاية عاره الافيد .(IASC Foundation staff, 2008, p. 1) .أما العار
الافيد أف اإلنتاجي هو إما ،الفترة التي تتوقع خاللها الاؤسسة استخدام األوصل أف عدي فحدات
اإلنتاج أف الوحدات الاشابهة الاتوقع الحصول عليها من األوصل(Ducasse, Anne, Ouvrard, .
) . & Christian, 2005, p. 124فالعار الافيد يحدي تبعا للفائدة الاتوقعة من األوصل تالنسبة
للاؤسسة ،فتقدير العار الافيد هو مسألة حكم يؤسس على خبرة الاؤسسة تالنسبة للوصول
الاااثلة (Ouvrage collectif d'un groupe de travail de l'Association nationale des
) ،directeurs financiers et de contrôle de gestion, 2004, p. 157فيؤخذ في االعتبار العوامل
التالية عند تقدير العار الافيد للوصل(Ouvrage collectif d'un groupe de travail de :
l'Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion, 2004, p.
)157
 االستخدام الاتوقع للوصل ،يحدي تالرجوع إلى طاقة األوصل أف إنتاجه الاايي الاتوقع. البلي الطبيعي الاتوقع ،يحدي تبعا لشرفط التشغيل فالصيانة الاتوقعة. ينجم التقايم الفني من تحسينات في اإلنتاج أف من التغير في الطلب على منتجات أفالخدمات الاقدمة من قبل األوصل.
 قترة الحااية القانونية أف التعاقدية لحقوق الاؤسسة في استخدام األوصل ،كااال علىذلك قترة التأجير الاانوحة في عقد اإليجار.
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 .0.0متطلبات خاصة بالهتالك
يجب أن يراجع العار الافيد فالقياة الاتبقية للوصل على األقل في نهاية كل سنة مالية،
فإذا اختلفت التوقعات عن التقديرات الساتقة ،يجب أن يحاسب التغير مستقبليا كتغير في
التقديرات املحاسبية تاوجب( :)IAS8السياسات املحاسبية فالتغيرات في التقديرات املحاسبية
فاألخطاء .(Deloitte, 2020) .فقياا يلي بعض الاتطلبات اإلضاقية الخاوصة تاالهتالك الوارية
في ((International Accounting Standards Board(IASB), 2008, p. 1137) :)IAS16
 كل جزء من عنصر عقار ،مصانع فالتجهيزات تكون تكلفته هامة قياا يتعلق تالتكلفةالكلية للعنصر يهتلك بشكل منفصل.
 توزع الاؤسسة الابالغ الاعترف بها قياا يتعلق بعنصر العقار ،الاصانع فالتجهيزاتعلى أجزائه الهامة فيهتلك بشكل منفصل كل ذلك الجزء ،على سبيل الااال ،قد يكون
من الاالئم إهالك هيكل الطائرة فمحركات الطائرة بشكل منفصل.
 أي جزء هام لعنصر العقار ،الاصانع فالتجهيزات ،قد يكون له حياة مفيدة فطريقةاهتالك مال الحياة الافيدة فطريقة اهتالك الجزء الهام الخر تااما لذلك العنصر
نفسه ،مال هذه األجزاء ياكن أن تجاع في تكلفة اهتالك محدية.
 يجب التعامل مع األراض ي فالاباني كأوصول منفصلة للغراض املحاسبية حتى لو تمالحصول عليهاا معا ،قاألرض عاية لها حياة غير محدفية لذلك ال تهتلك ،أما الاباني
قلها حياة محدفية فلذا قهي قاتلة لالهتالك ،فالزياية في قياة األرض الاقامة عليها
الاباني ال يؤثر على تحديد العار الافيد للاباني( .مؤسسة لجنة معايير إعداي التقارير
الاالية الدفلية ،ال يوجد سنة نشر ،وصفحة )12
 يتم االعتراف بعبء االهتالك لكل قترة في الربح أف الخسارة ما لم يتم االعتراف ته ضانالابلغ الاسجل ألوصل آخر(IASC Foundation staff, 2008, p. 1) .

 هناك بعض االستثناءات ،قد يكون للرض عار مفيد مقدر محدي مال املحاجر.
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 .3.2طرق الهتالك
حسب ( )IAS16هناك العديد من طرق االهتالك التي ياكن استخدامها لتوزيع القياة
القاتلة لالهتالك بشكل منتظم خالل العار الافيد ،فتشال هذه الطرق ،طريقة القسط
الااتت ،طريقة القسط الاتناقص فطريقة مجاوع الوحدات ،فتؤيي طريقة القسط الااتت إلى
احتساب أعباء ثاتتة على مدى العار اإلنتاجي(الافيد) للوصل ،فتؤيي طريقة القسط
الاتناقص إلى احتساب عبء متناقص على مدى العار اإلنتاجي ،فتؤيي طريقة مجاوعة
الوحدات إلى احتساب أعباء تعتاد على االستخدام الاتوقع أف مخرجات األوصل ،فيجب أن
تعكس الطريقة ناط استهالك الاناقع االقتصايية الاتوقعة من األوصل ،فتطبق تطريقة
متسقة من قترة ألخرى ،إال إذا كان هناك تغييرا في الناط الاتوقع للاناقع االقتصايية للوصل
(مؤسسة لجنة معايير إعداي التقارير الاالية الدفلية ،ال يوجد سنة نشر ،وصفحة )11 .12
) ،(Ducasse, Anne, Ouvrard, & Christian, 2005, p. 124فتراجع طريقة االهتالك الاطبقة
للوصل على األقل في كل نهاية سنة مالية ،فإذا كان هناك تغيير هام في ناط استهالك الاناقع
االقتصايية املجسدة في األوصل ،يجب أن تستبدل الطريقة لتعكس الناط الاتغير ،فيجب أن
يحاسب مال هذا التغيير كتغير في التقديرات املحاسبية تاوجب ((International )IAS8
) ،Accounting Standards Board(IASB), 2008, p. 1139فقياا يلي شرح لطرق االهتالك
الساتقة:
1.9.0طريقة القسط الثـابت :يتم تكبد مصرفف االهتالك بشكل متسـافي علـى مدى عار
األوصل ،فالابلغ الدفري املخصوم هو( :حااي ،4220 ،وصفحة )000
التكلفة أو المبلغ الذي حل محل التكلفة ناقص القيمة المتبقية/العمرالمفيد لألصل
0.9.0طريقة القسط المتنـاقص :تعتاد هذه الطـريقة علـى تطبيق نسبة مئوية ثـاتتة علـى قياـة
متناقصة ،تطبق النسبة على القياة القاتلة لالهتالك تالنسبة للسنة األفلى ،ثم على القياة
الباقية تطرح اهتالك السنة الااضية للسنة الاانية فهكذا ،ف تحدي النسبة الائوية السنوية في
حالة االهتالك الاتناقص تضرب نسبة االهتالك الااتت (/122العار الافيد) في معامل.
(توتين ،1770 ،وصفحة  .)422 .420فتفاييا الهتالك غير متناهي فتفاييا أن يكون مبلغ القسط
األخير أكبر من األقساط الساتقة تقسم القياة الاسجلة الباقية على عدي السنوات الباقية من
العار الافيد فذلك عندما يصبح القسط الاتناقص أقل من ناتج :القيمة المسجلة المتبقية/
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عدد سنوات العمر المفيد المتبقية( .توتين ،1770 ،وصفحة  .)422 .420أما في حالة فجوي
قياة متبقية للوصل في نهاية عاره الافيد تحسب نسبة االهتالك الاتناقص السنوية تالعالقة
التالية( :نور ،4222 ،وصفحة )704
نسبة االهتالك الاتناقص :ن

 - 1وصافي القياة الاتبقية/تكلفة األوصل

ن :تاال الحياة اإلنتاجية للوصل.
.9.9.0طريقة مجموع الوحدات(أو طريقة وحدات اإلنتاج) :إن االهتالك أيضا ياكن أن يبنى
على عدي الوحدات الانتجة تواسطة األوصل في سنة معينة ،فيعرف ( )IAS16ذلك تأنها طريقة
مجاوع الوحدات ،فهي تناسب األوصول مال الااكينات التي يكون لها عار متوقع يتم تحديده
تأعلى يرجة من الرشد من حيث املخرج اإلنتاجي ،قفي قترات انكااش اإلنتاج(مال الركوي
االقتصايي) تستخدم الااكينات أقل ،ماا يطيل عارها عند قياسه توحدات زمنية ،فلن يكون
من الانطقي تحايل نفس مصرفف االهتالك على مال هذه الفترات ،فعالفة على ذلك إذا فجد
االهتالك طريقه إلى املخزفن ،قإن تكلفة الوحدة في قترات انكااش اإلنتاج سوف يكون مبالغا
قيها فياكن أن تتجـافز القياة القاتلة للتحقق ما لم يتم اتباع مدخل فحدات اإلنتاج إلى
االهتالك( :حااي ،4220 ،وصفحة )007
معدل الهتالك = التكلفة ناقص القياة الاتبقية /العدي التقديري للوحدات التي سيتم
إنتاجها تواسطة األوصل على مدى عاره التقديري الافيد
اهتالك وحدات اإلنتاج = معدل االهتالك × عدي الوحدات الانتجة أثناء الادة.
 .9مقارنة بين متطلبات قياس األصول الملموسة الثابتة وفقا لمعيار املحاسبة
الدولي( )IAS16والنظام املحاسبي المالي()SCF
.1.3عرض متطلبات قياس التثبيتات المادية وفقا للنظام املحاسبي المالي()SCF
إن متطلبات قياس التابيتات العينية (األوصول الاايية الااتتة) فريت في الباب األفل من
النظام املحاسبي الاالي( )SCFتحت القسم الااني :القواعد العامة للتقييم ،الاندرج تحت
الفصل األفل ،فكذا ضان القسم األفل :التابيتات العينية فالاعنوية ،الاندرج تحت الفصل
الااني :قواعد خاوصة للتقييم فاإليراج في الحساتات ،أما القواعد العامة للتقييم قهو يتضان
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متطلبات قياس خاوصة تكل أوصول الاؤسسة تدفن استثناء ،أما القسم الذي يتضان التابيتات
العينية قهو يتضان متطلبات قياس خاوصة تتلك الفئة من األوصول ققط.
فقياا يلي عرض للقواعد الخاوصة للتقييم فاإليراج في الحساتات تاستثناء ما تم اإلشارة إليه
تأنه يدخل ضان القواعد العامة للتقييم( :الجريدة الرساية ،الجزائر)4227 ،
 تدرج التابيتات في الحساتات تقياتها الانسوبة إليها مباشرة ،فتندرج قيها مجاوع تكاليفالشراء ،ففضع الاشتريات في أماكنها ،فالرسوم الادقوعة ،فاألعباء الاباشرة األخرى،
فليست الاصاريف العامة فالاصاريف اإليارية ،فمصاريف االنطالق في النشاط تالتي
تدرج ضان هذه التكاليف.
فتشير القواعد العامة للتقييم إلى أن كلفة شراء أوصل تسافي ،سعر الشراء الناتج عن اتفـاق
الطرقين في تاريخ إجراء العالية بعد طرح التنزيالت فالتخفيضات التجارية ،فإضاقة الحقوق
الجاركية فالرسوم الجبائية األخرى غير القاتلة لالسترجاع من طرف الكيان لدى اإليارة
الجبائية ،فكذلك الاصاريف الاقدمة مباشرة للحصول على مراقبة األوصل ففضعه في حالة
االستخدام.
 إن تكلفة أي تابيت أنتجه الكيان لنفسه تتضان تكلفة العتاي ،فاليد العاملة ،فأعباءاإلنتاج األخرى.
فبخصوص نفس الاتطلب فري في قواعد التقييم العامة أن تكلفة إنتاج سلعة أف خدمة ما
تسافي ،كلفة شراء الاواي الاستهلكة فالخدمات الاستعالة لتحقيق هذا اإلنتاج مضاقا إليها
التكاليف األخرى الالتزم بها خالل عاليات اإلنتاج ،أي األعباء الاباشرة فغير الاباشرة التي
ياكن ربطها منطقيا تالسلعة أف الخدمة الانتجة ،فتستبعد األعباء الارتبطة تاالستعاال غير
األمال للقدرات اإلنتاجية (النشاط أقل من القدرة اإلنتاجية الحقيقية) عند تحديد تكلفة إنتاج
األوصل.
 تضاف تكلفة تفكيك أي منشأة عند انقضاء مدة اإلنتاج بها أف كلفة تجديد موقع إلى كلفةإنتاج التابيت الاعني أف اقتنائه إذا كان هذا التفكيك أف التجديد يشكل إلزاما للكيان.
 تدرج النفقات الالحقة الاتعلقة تالتابيتات العينية التي سبق إيراجها في الحساتات فيشكل تابيت في الحساتات كعبء من أعباء السنة الاالية الاستحقة خاللها إذا كانت
 تعني تإمكانية مراقبة األوصل ،إمكانية الحصول على مناقع اقتصايية مستقبال تنتج من هذه األوصول.
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تاكن من استرجاع مستوى نجاعة األوصل ،أما إذا كانت ترقع من القياة الحساتية لتلك
األوصول ،أي إذا كان من املحتال أن تؤفل مناقع اقتصايية مستقبلية تفوق الاستوى
األوصلي للنجاعة إلى الكيان قإنها تدرج في الحساتات في شكل تابيتات فتضاف إلى قياة
األوصل.
فالتحسينات التي تقض ي إلى تحقيق زياية الاناقع الاستقبلية هي على سبيل الااال:
 تعديل فحدة اإلنتاج الذي يساح تإطالة مدة نفعها أف زياية قدرتها اإلنتاجية؛ تحسين قطع الااكنات الذي يساح تالحصول على تحسين جوهري لنوعية اإلنتاج أفإنتاجية الكيان؛
 تبني أساليب إنتاج جديدة تساح ،خفض التكاليف العالياتية الاعاينة ساتقا تخفيضاجوهريا؛
 االهتالك هو استهالك الاناقع االقتصايية الارتبطة تأوصل عيني ،فيتم حساته كعبءإال إذا كان مدمجا في القياة املحاسبيةألوصل أنتجه الكيان لنفسه ،فتطبق الابايئ
التالية:
 يوزع الابلغ القاتل لالهتالك تصورة مطرية على مدة يفام نفعية األوصل مع مراعاة
القياة الاتبقية املحتالة لهذا األوصل في أعقـاب قترة نفعية من أجل الكيـان ففي
حالة ما إذا كانت هذه القياة الاتبقية تاإلمكان تحديدهـا تصورة وصايقة ،فالقياة
الاتبقية هي الابلغ الصافي الذي يرتقب الكيان الحصول عليه ألوصل عند انقضاء
مدة نفعيته بعد طرح تكاليف الخرفج الانتظرة ،فغالبا ما تكون هذه القياة غير
معبرة إال في إطار بعض عاليات خاوصة مال االمتيازات أف الاشاريع ذات األجل
املحدي.
 إن طريقة اهتالك أي أوصل هي انعكـاس تطور استهالك الكيان للاناقع االقتصايية
التـي يدرها ذلك األوصل :الطريقة الخطية ،الطريقة التناقصية أف طريقة فحدات
اإلنتاج ،فتكون الطريقة الخطية هي الاعتادة في حالة لم ياكن تحديد هذا التطور
هي الابلغ الذي تدرج على أساسه األوصول في يقاتر املحاسبة الاتعلقة تالايزانية بعد خصم مجاوع االهتالكات
فمجاوع خسارة القياة الاتعلقة بهذا األوصل.
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تصورة وصايقة ،ف يقوي االهتالك الخطي إلى عبء ثاتت على مدة األوصل النفعية،
فتؤيي الطريقة التناقصية إلى عبء متناقص على مدة األوصل النفعية ،أما طريقة
فحدات اإلنتاج يترتب عليها عبء يقوم على االستعاال أف اإلنتاج الاقرر الانتظر
من األوصل ،فالطريقة التزايدية تؤيي إلى عبء يتنامى على الادة النفعية للوصل.
 إن طريقة االهتالك ،فالادة النفعية ،فالقياة الاتبقية في أعقاب الادة النفعية الاطبقةعلى التابيتات العينية يجب أن تدرس يفريا ،قفي حالة حدفث تغيير مهم للوتيرة
الانتظرة من الاناقع االقتصايية الناجاة عن تلك األوصول ،تعدل التقديرات
فالتوقعات لكي تعكس هذا التغير في الوتيرة ،فإذا تبين أن مال هذا التغيير أمر ضرفري،
قإنه يدرج في الحساتات كاا لو كان تغير تقدير محاسبي ،فيضبط الابلغ املخصص
الهتالكات السنة الاالية فالسنوات الاستقبلية.
 تشكل األراض ي فالاباني أوصوال متاايزة فتعالج كال على حدة في املحاسبة حتى فلو تماقتناؤها معا ،قالبناءات هي أوصول قاتلة لالهتالك ،تيناا تعد األراض ي على العاوم
أوصوال غير قاتلة لالهتالك.
 فبخصوص األوصول الاقتناة تالجل ،تم التطرق إلى هذا الاتطلب في الفقرات الخاوصةتالقسم السابع :تقييم األعباء فالانتوجات الاالية الاندرج ضان الفصل الااني من
الباب األفل لـلنظام املحاسبي الاالي( ،)SCFتحيث فري قيها تأن العاليات التي تحصل
قيها الاؤسسة على تأجيل الدقع بشرفط تقل عن شرفط السوق تدرج في الحساتات
تقياتها الحقيقية بعد طرح التكلفة الاالية الارتبطة بهذا التأجيل ،فالفارق تين الكلفة
التقديرية للقرض الاتحصل عليه يدرج في الحساتات كأعباء مالية في حساتات
الاشتري.
 تالنسبة إلى السلع فالااتلكات الاكتسبة عن طريق التبايل ،تسجل األوصول غير الاااثلةعند إيراجها في الحساتات تالقياة الحقيقية للوصول الاستلاة ،فتسجل األوصول
الاااثلة تالقياة الحساتية للوصول الاقدمة للابايلة ،فتعرف القياة الحقيقية تأنها
الابلغ الذي ياكن أن يتم من أجله تبايل األوصل أف خصوم منتهية تين أطراف على يراية
كاقية فمواققة فعاملة ضان شرفط الاناقسة االعتيايية ،أما تالنسبة إلى السلع
الاكتسبة مجانا قتشير القواعد العامة للتقييم تأن تقاس تالقياة الحقيقية في تاريخ
يخولها.
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تقييم التثبيتات-معالجة أخرى مرخص بها :حسب الاعالجة الارجعية يتم إيراج أي تابيت
عيني في الحساتات عقب إيراجه األفل تاعتباره أوصال تتكلفته منقووصا منها مجاوع االهتالكات
فخسائر القياة ،غير أنه يرخص للكيان أن يدرج في الحساتات التابيتات العينية الانتسبة إلى
قئة أف عدة قئات من التابيتات التي يحديها مسبقا على أساس مبلغها الاعاي تقيياه.
ففي إطار هذه الاعالجة األخرى الارخص بها ،يدرج في الحساتات كل تابيت معني بعد إيراجه
األفلي تاعتباره أوصال ،تابلغه الاقوم ثانية أي تقياته الحقيقية في تاريخ إعاية تقيياه منقووصا
منها مجاوع االهتالكات فخسائر القياة الالحقة ،فتتم عاليات إعاية التقييم تانتظامية كاقية
حتى ال تختلف القياة املحاسبية (=القياة الاسجلة) للتابيتات الاعينة اختالقا كبيرا عن
القياة التي قد تكون حديت تاستعاال القياة الحقيقية في تاريخ اإلقفال.
فالقياة الحقيقية للراض ي فالاباني هي في العاية فالاألوف قياتها في السوق ،فتحدي هذه
القياة استنايا إلى تقدير يجريه مقومون محترقون مؤهلون ،فالقياة الحقيقية لانشآت اإلنتاج
هي أيضا قياتها في السوق ،فعند غياب مؤشرات تدل على قياتها في السوق (منشأة متخصصة)
قإنها تقوم تكلفة تعويضها الخالصة من االهتالك ،فبعد إعاية التقييم ،تحدي الابالغ القاتلة
لالهتالك على أساس الابالغ الاعاي تقيياها.
إذا ارتفعت القياة املحاسبية ألوصل ما عقب إعاية تقيياه ،قإن الزياية تقيد مباشرة في
شكل رؤفس أموال خاوصة تحت عنوان قارق إعاية التقييم ،على أن إعاية التقييم اإليجاتية
تدرج في الحساتات كانتوج (=يخل) إذا كانت تعوض إعاية تقييم أخرى سلبية لنفس األوصل
سبق أن تم إيراجه كعبء في الحساتات ،أما إذا أترزت عالية إعاية تقييم فجوي خسارة في
القياة (إعاية تقييم سلبية) قإن هذه الخسارة في القياة تنسب على سبيل األفلوية إلى قارق
إعاية تقييم سبق إيراجه في الحساتات كرؤفس أموال خاوصة في هذا األوصل نفسه ،فيقيد
الروصيد املحتال (قارق إعاية التقييم السلبية الصاقية) كعبء من األعباء.
 .2.3نقاط التشابه والختالف بين متطلبات القياس وفقا للنظام املحاسبي المالي()SCF
والمعياراملحاسبي الدولي()IAS16
قبل التطرق إلى أهم نقاط التشاته فاالختالف تين متطلبات القياس املحاسبي للوصول
الاايية أف العينية فققا للنظام املحاسبي الاالي( )SCFفالاعيار املحاسبي الدفلي( ،)IAS16يجب
اإلشارة إلى أهم التعديالت التي أجريت على الاعيار املحاسبي الدفلي( )IAS16كاا يوضح الجدفل
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رقم ،1حيث أن هذه التعديالت تعتبر من أهم األسباب التي خلقت نقاط اختالف تين النظام
املحاسبي الاالي منذ تطبيقه األفل عام  4227إلى غاية يومنا هذا:
الجدول رقم :1التعديالت على المعياراملحاسبي الدولي(.)IAS16
التعديل

التاريخ

المالحظات

 40أفت 4220

تم تعديله تتحسينات على الاعايير الدفلية إلعداي التقارير ساري الافعول تالنسبة للفترات
الاالية (الابيعات الرفتينية للوصول املحتفظ بها للتأجير) السنوية التي تبدأ من أف بعد 1
جانفي 4227

 10ماي 4214

تم تعديله تواسطة يفرة التحسينات السنوية  -4227ساري الافعول تالنسبة للفترات
السنوية التي تبدأ من أف بعد 1
( 4211تصنيف معدات الخدمة)
جانفي 4210

ييسابر تم تعديله من خالل يفرة التحسينات السنوية على ساري الافعول تالنسبة للفترات
14
الاعايير الدفلية إلعداي التقارير الاالية ( -4212 )IFRSالسنوية التي تبدأ من أف بعد 1
4210
( 4214إعاية وصياغة تناسبية لإلهالك الاتراكم تاوجب جويلية 4212
طريقة إعاية التقييم)
 14ماي 4212

تم تعديله تتوضيح الطرق الاقبولة لالهالك فاإلطفاء ساري الافعول تالنسبة للفترات
(تعديالت على معيار املحاسبة الدفلي  10فمعيار املحاسبة السنوية التي تبدأ من أف بعد 1
جانفي 4210
الدفلي )00

 02جوان 4212

تم تعديله تواسطة الزراعة :النباتات الحاملة (تعديالت ساري الافعول تالنسبة للفترات
على معيار املحاسبة الدفلي  10فمعيار املحاسبة الدفلي السنوية التي تبدأ من أف بعد 1
جانفي 4210
)21

 12ماي 4242

تم تعديله تواسطة الااتلكات فالانشآت فالاعدات -ساري الافعول تالنسبة للفترات
العائدات قبل االستخدام الاقصوي (تعديالت على معيار السنوية التي تبدأ من أف بعد 1
جانفي 4244
املحاسبة الدفلي )10

الاصدر.(Deloitte, 2020) :

تاإلضاقة إلى ما سبق فمن خالل العرض الساتق لاتطلبات قياس األوصول الااتتة
الالاوسة فققا لـ( :)IAS16العقار ،الاصانع فالتجهيزات فكذا متطلبات قياس التابيتات العينية
فققا للنظام املحاسبي الاالي( )SCFنالحظ أن هناك تشاته ،قياا عدا نقاط االختالف التالية:
 لم يتضان النظام املحاسبي الاالي( )SCFأي استثناء من نطاق متطلبات قياس
التابيتات العينية قياا ماعدا العقارات الخاوصة تالتوظيف (العقار االستاااري)
فاألوصول البيولوجية اللذان خصص لهاا قواعد خاوصة بهاا؛
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 لم يتضان النظام املحاسبي الاالي( )SCFشرفط خاوصة تاألوصول الاكتسبة عن طريق
التبايل من أجل قياسه تالقياة العايلة ،كاا ال يوجد أي متطلب في حالة تعذر قياس
القياة العايلة للوصل الاستلم أف كال من األوصل الاسلم فالاستلم؛
 تخصوص النفقات الالحقة لشراء أف إنشاء األوصل هناك اختالف تين النظام املحاسبي
الاالي ( )SCFفالاعيار( )IAS16في كيفية رسالة هذه التكاليف ،تحيث يشترط النظام
املحاسبي الاالي( )SCFرسالة تلك النفقات إذا كان من املحتال أن تؤفل مناقع
اقتصايية مستقبلية تفوق الاستوى األوصلي للنجاعة إلى الكيان ،أما الاعيار()IAS16
قيشترط أن تكون تلك التكاليف إما تكاليف إحالل أف تكاليف قحص رئيسية؛
 كاا لم يري في النظام املحاسبي الاالي( )SCFأي متطلب خاص ترسالة تكاليف
االقتراض الاتعلقة بشراء تابيتات عينية تالجل ،كاا يشترط في تأجيل الدقع أن يكون
أقل من شرفط السوق فهذا الاتطلب غير فاري في الاعيار( ،)IAS16في حين أن النظام
املحاسبي الاالي( )SCFلم يوضح كيفية معالجة تكاليف الاالية الناتجة عن تأجيل
الدقع بشرفط السوق؛
 فقياا يخص طـرق االهتالك ،ققد فري في النظام املحاسبي الاالي( )SCFطريقة اهتالك
إضـاقية عن تلك الـوارية في الاعيار( )IAS16فهي الطريقة التزايدية؛
 كاا يشير النظام املحاسبي الاالي( )SCFإلى أنه في حالة ما إذا لم يتم تحديد ناط
استهالك الاناقع االقتصايية تطبق الطريقة الخطية فهذا الاتطلب غير فاري في
الاعيار()IAS16؛
 تعتبر متطلبات القياس الوارية في الاعيار( )IAS16أكثر توضيح فشرح من تلك الوارية
في النظام املحاسبي الاالي (.)SCF

خاتمة
من خالل ما سبق عرضه من متطلبات قياس األوصول الاايية الااتتة فققا لاعايير املحاسبة
الدفلية ،يتضح أن تلك الاتطلبات قائاة على التحفظ ،فيظهر ذلك من خالل استخدام ناوذج
التكلفة في تقييم العقار فالاصانع فالتجهيزات ،إذ أن في غالب األحيان تكلفة األوصل تكون أقل
من قياة األوصل مع مرفر الزمن ،كاا أن يظهر التحفظ كذلك من خالل الناوذج الااني للقياس
الالحق في تقييم األوصول الااتتة الالاوسة ،تحيث أن التغير في القياة العايلة السلبي يتم
مجلة دراسات اقتصادية

129

املجلد  8العدد  – 1جوان0201/

عبد القادر قادري

االعتراف ته كاصرفف ،أما التغير اإليجابي قيتم االعتراف ته في كدخل شامل آخر ضان حقوق
الالكية ،فهذا بهدف تقليص الربح كل ما أمكن ذلك.
أما في تخصوص التواقق املحاسبي الدفلي قنالحظ أن هذا األخير يخيم على متطلبات القياس
الوارية في معايير املحاسبة الدفلية محل الدراسة ،حيث نجد عدة تدائل متاحة لقياس نفس
العنصر من القوائم الاالية ،مال استخدام ناوذج التكلفة فناوذج إعاية التقييم في قياس
عناوصر العقار فالاصانع فالتجهيزات ،إال أن الش يء الاالحظ هو أن هذا التواقق غير معقد
فمتحكم قيه تحيث ال ياكن أن تتجافز عدي البدائل الاتاحة في أغلب الاتطلبات أكثر من
تديلين ،فهذا ما يجعل إمكانية مقارنة الاعلومات الاالية كبيرة.
أما تخصوص النظام املحاسبي الاالي الجزائري ،قنستنج من خالل ما تم من مقارنة تين
متطلبات القياس املحاسبي فققا للاعايير املحاسبية الدفلية محل الدراسة فالنظام املحاسبي
الاالي ،أن الاتطلبات الوارية في النظام املحاسبي الاالي( )SCFمستادة من معايير املحاسبة
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المراجع
أحاد محاد نور .)4222( .املحاسبة الاالية ،القياس فالتقييم فاإلقصاح املحاسبي فققا لاعايير املحاسبة
الدفلية فالاصرية .اإلسكندرية :الدار الجامعية.
الجريدة الرساية ،الجزائر .)4227 ,22 27( .قرار يحدي قواعد التقييم فاملحاسبة فمحتوى الكشوف الاالية
فعرضها فكذا مدفنة الحساتات فقواعد سيرها .الجزائر.
الجهاز الاركزي للحساتات .)4210( .معايير املحاسبة الاصرية،الاعيار املحاسبي الاصري رقم(:)12األوصول
الااتتة فاهالكاتها.
طارق عبد العال حااي .)4220( .موسوعة شرح معايير التقارير الاالية الدفلية فمقارنتها مع الاعايير األمريكية
فالبريطانية فالعربية فالخليجية فالاصرية (املجلد  .)7اإلسكندرية :الدار الجامعية.
مأمون حادان ،ف حسن قاض ي .)4220( .مقدمة عن معايير املحاسبة الدفلية .جاعية املحاسبين القانونيين
السورية.
مجلة دراسات اقتصادية

129

املجلد  8العدد  – 1جوان0201/

دراسة مقارنة مع معايير-إجراءات القياس املحاسبي لألصول الثابتة الملموسة وفقا لمعاييراملحاسبة الدولية
-املحاسبة الجزائرية

. ييوان الاطبوعات الجامعية: الجزائر. املحاسبة العامة في الاؤسسة.)1770( .محاد توتين
الااتلكات- 10  معيار املحاسبة الدفلي.) (ال يوجد سنة نشر.مؤسسة لجنة معايير إعداي التقارير الاالية الدفلية
.IASCF : مجلة املحاسب العربي.فالتجهيزات فالاعدات
Deloitte. (2020). IAS 16 — Property, Plant and Equipment. Retrieved 11 23, 2020, from
https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias16#:~:text=The%20objective%20of%20IAS%2016,recognised
%20in%20relation%20to%20them.
Deloitte. (2005). IFRS in your pocket. Deloitte.
Ducasse, E., Anne, J., Ouvrard, S., & Christian, P. d. (2005). Normes comptables internationales IAS/IFRS - Avec
exercices d'application corrigés. Bruxelles: De Boeck.
IASC Foundation staff. (2008). IAS 16 Property, Plant and Equipment, Technical Summary. london: IASC Foundation
Education.
International Accounting Standards Board(IASB). (2008). International Financial Reporting Standards(IFRSs). London:
IASB.
Ouvrage collectif d'un groupe de travail de l'Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion.
(2004). Normes IAS/IFRS. éditions D'organisation.

0201/ – جوان1  العدد8 املجلد

121

مجلة دراسات اقتصادية

