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  تمهيد

 كافة المنظمات طالت التي األساسية التغيرات من عددا الماضية القليلة السنوات خالل العالم شھد   

 التغير، خلق ھذا في والمسببات العوامل من العديد تفاعلت وقد. والنمو التقدم في درجاتھا اختالف على

 العالمية واالعتماد األسواق على سالتناف حركة واشتداد والتقني العلمي التطور عوامل مقدمتھا في يأتي

 ونتيجة الوقت ذات وفي .والدول للمنظمات التنافسية المزايا لخلق كأساس البحث والتطوير على المتزايد

 البحوث مشروعات لتمويل الالزمة االستثمارات على األسواق وضخامة والتصارع المنافسة اشتداد

 األسواق غزو في الفرص زيادة بغرض المتنافسين تحالفات بين لتكوين قوي اتجاه برز والتطوير،

 باعتبارھا "العولمة" ظھرت العالمية والتغيرات تلك التحوالت خضم وفي .المنافسين بقية ومواجھة

  .اليوم للعالم الجديدة الحالة عن الشامل التعبير

  أهمية البحث

ھا اإلنتاجية حتى على اإلبداع في أنشطتأساسية الصناعية الحديثة بصفة تعتمد المنظمات 

ويتطلب ذلك القيام ببحوث  .على األموال المستثمرة المناسب دتتمكن من مواجھة المنافسة وتحقيق العائ

منتجات جديدة أو استخدامات جديدة للمنتجات الحالية، وابتكار الموجودة لتطوير المنتجات مستمرة 

ذات نوعية أفضل، أو تطوير وسائل  يلةبدستغالل المواد أو البحث عن مواد جديدة ال أساليب وتطوير

بما يحقق للمنظمة قدرة تنافسية عالية تتماشى التسويق والتخزين  طرقوكذلك تطوير  ،اإلنتاج عموما

   .مع طموحات اإلدارة في ظل تصاعد حدة المنافسة الدولية على األسواق

في التسويق الناجح وتعتبر أنشطة البحوث والتطوير من األنشطة الھامة في المنظمة، فال يك

ارة الموارد البشرية بأسلوب فعال، بل البد من برامج للبحوث وإدة أالكفواإلنتاج الجيد واإلدارة المالية 

  .يةتنافسخلق ميزة على والتطوير تفرز منتجات جديدة ومتميزة ومتطورة بتكلفة متدنية وقادرة 

 Product Innovationالمنتجات  أن االبتكار في (Corson, Marino and others, 2001)ويرى 

  Knowledge Managementالمنظمة وأن إدارة المعرفةبصفة خاصة يعتبر من األمور الواعدة لنجاح 

  .تعتبر اآلن عنصرا ھاما في دعم القدرة التنافسية للمنظمة

فعلى . وتدرك معظم الشركات أھمية البحث والتطوير وتنفق مبالغ كبيرة على ھذه األنشطة

. أكثر من مليون دوالر أمريكي حتى اآلن على البحوث والتطوير Kodakالمثال أنفقت شركة سبيل 

ذلك، واالتصاالت والصناعات الدوائية أكثر من  ةوتنفق الشركات الكبرى في الصناعات االلكتروني

ك حيث أنه كلما زاد اإلنفاق على البحوث والتطوير كلما ساعد ذلك على رفع القدرة التنافسية لتل

  .الشركات
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  إشكالية البحث

شكلة المحاسبة عن الواقع المحاسبي الحالي، م رفھامن أھم المشاكل المحاسبية التي يع إن

البحث  تكاليفعدم التأكد بشأن المنافع المستقبلية التي تنتجھا خاصية عد ت إذ .التطويرمصاريف البحث و

يكون من الصعب تقدير قيم حيث  ،ليفذه التكاھ السبب الرئيسي في صعوبة المحاسبة عنوالتطوير 

وبالتالي صعوبة قياسھا واالعتراف بھا محاسبيا  التدفقات النقدية المتوقعة منھا وكذا توقيتھا الزمني

  .كأصول في الميزانية أو كمصروفات في جدول األرباح والخسائر

والتطوير تختلف  المثير لالنشغال في الوسط المھني ھو أن المعالجة المحاسبية لتكاليف البحثو

إن ھذا . المعتمدة من دولة ألخرى، بل أحيانا حتى في الدولة الواحدة بسبب التباين في التشريعات

تترتب عنه نتائج سلبية على اإلفصاح المحاسبي ال تكون في صالح المستعملين للتقارير  قداالختالف 

بالتوحيد  نيالمناد بعض في حين يعتقد. المالية، خصوصا عندما يقومون بإجراء المقارنات محليا أو دوليا

تكون ھذه الشركات سيصبح بإمكانھا تخفيض تكاليف إعداد القوائم المالية عندما  المحاسبي الدولي بأن

، وھذا في حد ذاته يعتبر حافزا يدفع الشركات بأن تتبع السياسات المحاسبية األخيرة قابلة للمقارنة

  .المتماثلة على المستوى الدولي

البحث والتطوير  لمصاريفاألھمية التي أصبحت تولى واستنادا إلى  ھذه األسباب القا منانط

فإنه من المفيد تقديم بعض ن ثم على سلوك األفراد والجماعات، ولدرجة تأثيرھا على القوائم المالية وم

ي أصبح الذالمصاريف المداخل التي تتبع في بعض الدول المتطورة حول المحاسبة عن ھذا النوع من 

خيارا استراتيجيا بالنسبة للكثير من الشركات التي تراھن على االستمرارية والبقاء في ظل منافسة 

  .عالمية حادة

لذلك يتمحور النقاش في ھذا البحث حول الكيفية التي يتم بھا التعامل محاسبيا مع المصاريف 

غراض مالية، اقتصادية تخضع أل المرتبطة بالبحث والتطوير وذلك نتيجة اعتبارات متعددة قانونية،

ھذا مع استعراض ومناقشة مشاكل . مل أن يستخدم المعلومات المحاسبيةوأھداف فئات متعددة، ممن يحت

، وموقف المعايير المحاسبية في ھذا الشأن القياس واإلفصاح المحاسبي المطروحة على المستوى الدولي

  .اإلشكاالت من ھذه والممارسة المحاسبية في الجزائرالدولية 

  :بناء على ما سبق يمكن طرح اإلشكالية من خالل التساؤل الرئيسي التالي

ما ھي أوجه التشابه واالختالف بين المعالجة المحاسبية لمصاريف البحث والتطوير وفق "
  " والمعايير المحاسبية الدولية؟ وما ھي االنتقادات الموجھة لكل منھا؟ الجزائر في النظام المحاسبي

  :فرع عن ھذا التساؤل التساؤالت الفرعية التاليةويت
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متى يمكن التأكد أو الجزم بأن المصاريف المنفقة على البحث والتطوير ستحقق منافع مستقبلية / 1

  فعال وبالتالي يمكن أن تتحول ھذه النفقات من كونھا عبئا لتصبح استثمارا أو أصال؟

كافية لترشيد عمل  وطني المطبق حاليا في الجزائري الھل أن القواعد التي يوفرھا المخطط المحاسب/ 2
  ؟مجالفي ھذا الومساعدته على مواجھة المشاكل المحاسبية المثارة المحاسب 

المحاسبي المالي الجديد قد تدارك النقائص الموجودة في المخطط المحاسبي الوطني  مالنظاھل أن / 3
  بشأن تكاليف البحث والتطوير؟

معايير المحاسبية الدولية لحل مثل ھذا الو الخيارات المحاسبية التي جاءت بھا ما ھي البدائل أ/ 4
  اإلشكال؟

  فرضيات البحث

  :يقوم البحث على الفرضيات التالية

تمثل عناصر رأس المال المعرفي أحد الروافد األساسية التي تستمد منھا الوحدة االقتصادية الحديثة  /1

  .قيمتھا حاليا ومستقبال
قوتھا في المنافسة وفي  المؤسسة االقتصاديةاريف البحث والتطوير مصدرا تستمد منه تعد مص/ 2

  .اكتساب الشھرة والسمعة الطيبة
والمعايير المحاسبية الدولية بشأن المحاسبة عن الممارسة المحاسبية في الجزائر توافق  إن/ 3

  .للمقارنةوقابلة  من شأنه إنتاج معلومة جيدة ومفيدة مصاريف البحث والتطوير
المعالجة المحاسبية السليمة لمصاريف البحث والتطوير من شأنھا إنتاج معلومة مالية جيدة إن / 4

  .تخاذ قرارات سليمةالاالعتماد عليھا يمكن 

  أهداف البحث 

  :لتحقيق ما يلييھدف ھذا البحث بقسميه النظري والتطبيقي   

  ميتھا على مستوى االقتصاد الكلي والجزئي؛تسليط الضوء على أنشطة البحث والتطوير وإبراز أھ -

تشجيع الدولة والمؤسسات االقتصادية في مختلف القطاعات على االھتمام أكثر بالبحث والتطوير  -

  كأفضل أسلوب للنمو واالستمرار؛

  توصيف وتشخيص الوضع الحالي ألنشطة البحوث والتطوير في قطاع الصناعة الدوائية الجزائرية؛ -

البدائل المحاسبية التي اقترحتھا الھيئات الدولية للمحاسبة عن تكاليف البحث والتطوير  عرض مختلف -

من أجل مساعدة  ومناقشة إيجابيات وسلبيات كل بديل واألسس المنطقية التي تستند عليھا ھذه البدائل

  .المحاسبين على اختيار البديل المحاسبي األفضل
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  مناهج البحث 

اعتمدنا  وتحقيق األھداف المسطرة في ھذا البحث، من أجل التحقق من الفرضيات المطروحة

المقارنة نظرا ومنھج  التاريخي منھجالبشكل كبير كما استعنا كذلك ب على المنھج الوصفي التحليلي

  .ا مع طبيعة الموضوعملتناسبھ

  مصادر البحث

  :اعتمد ھذا البحث على  

وشملت االطالع على البحوث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع  ،ائقيةالدراسة المكتبية والوث* 

  البحث، وكذلك البيانات الوثائقية المنشورة عن أنشطة البحوث والتطوير على مواقع االنترنت؛

واستخراج المعلومات من الوثائق الخاصة  )مجمع صيدال(الزيارة الميدانية للمؤسسة محل البحث * 

شرح ستعانة بالمقابالت الشخصية للمسئولين والعاملين في المجمع ألخذ التوضيحات وبالمجمع مع اال

  .األمور الغامضة من ھذه المعلومات

  صعوبات البحث

إن أي بحث علمي يمكن أن تصادفه مجموعة من العوائق والصعوبات من شأنھا أن تشكل   

. نجاز البحث وإتمامه على أكمل وجهتحديات في وجه الباحث لتختبر مقدار إرادته ومدى تصميمه على إ

  :ومن أھم الصعوبات التي واجھتنا أثناء القيام بھذا البحث

. قلة كبيرة في الكتب والمراجع المتخصصة في موضوع البحث بالذات إن لم نقل انعدامھا تماما* 

واآلراء  فاإلشكال المثار حول طرق تسجيل تكاليف البحث والتطوير في حد ذاته يعتبر حديثا نسبيا،

المثارة في ھذا الشأن ووجھات النظر المطروحة من قبل المھنيين والمعنيين بھذا األمر لم تتعد كونھا 

مجموعة من المقاالت المنشورة في الصحف والمجالت أو على مواقع االنترنت في شكل نقاط عريضة 

  .حول الموضوع

ة وبالذات على المعيار المحاسبي الدولي رقم اعتماد البحث بشكل أساسي على المعايير الدولية للمحاسب* 

، وما تتميز به ھذه المعايير من تغيير وتعديل مستمرين في نصوصھا وأحكامھا مما تطلب منا تتبع 38

  .األحداث باستمرار على مواقع االنترنت من أجل رصد أي تعديل يجرى على نص المعيار

ليزية وترجمتھا إلى اللغة الفرنسية وبالتالي غياب ترجمة صدور المعايير المحاسبية الدولية باللغة االنج* 

  .رسمية وموثوقة باللغة العربية
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غياب ھيئة محاسبية مھنية مختصة بإصدار المعايير المحاسبية في الجزائر وبالتالي عدم وجود مصدر * 

سة المحاسبية في يمكن اللجوء إليه لجلب المعلومات حول المعايير المحاسبية الدولية بصفة عامة والممار

  . الجزائر بصفة خاصة

صدور مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد مما تطلب تعديل اإلشكالية وتوسيع الموضوع لمواكبة * 

  .ھذا التغيير

  :صعوبة إجراء العمل الميداني لسببين رئيسيين ھما* 

منھا بأنشطة البحث والتطوير عدم اھتمام المؤسسات االقتصادية الجزائرية سواء العمومية أو الخاصة  -

وبالتالي عدم تخصيص أي إدارة أو قسم أو مصلحة للبحث والتطوير وعدم إنفاق أو تكبد تكاليف في ھذا 

وحتى المؤسسات التي قمنا بزيارتھا الحتواء ھيكلھا التنظيمي على قسم للبحث والتطوير فوجئنا  .الشأن

ط يمكن تصنيفه ضمن البحث والتطوير ومن ھذه بعدم فعالية ھذا األخير وعدم قيامه بأدنى نشا

  .بعنابة ArcelorMittalبالعلمة ومؤسسة  AMCمؤسسة : المؤسسات

عدم تقديم التسھيالت الكافية للطلبة من أجل دخول المؤسسات محل التربص وإذا ما حصل الطالب  -

  .بيرعلى موافقة المؤسسة فإنه ال يحصل على المعلومات التي يحتاجھا إال بعناء ك

  الدراسات السابقةالخلفية النظرية و

لقد تناولت العديد من البحوث والدراسات موضوع البحث والتطوير من أبعاد مختلفة، وھي   

  :دراسات حديثة في مجملھا، نذكر منھا

انصبت ھذه الدراسة حول قياس  : (Branstetter, Lee and Chen, Jong-Rong, 2005)دراسة -

في –ن اإلنفاق على البحوث والتطوير، وتوصلت إلى أن زيادة قدرھا دوالر واحد المنافع التي تتحقق م

في نفقات البحوث والتطوير تؤدي إلى زيادة قدرھا دوالرين في األرباح وإلى زيادة قدرھا  -المتوسط

  .خمس دوالرات في القيمة السوقية ألسھم المنظمة

تناولت ھذه ": للبحث العلمي والتجربة األوربية التمويل العربي"بعنوان ) 2005حمزة معين، (دراسة  -

الدراسة موضوع اإلنفاق على البحث العلمي على الصعيد العربي مقارنة بالدول األخرى في العالم، 

وكان من أھم النتائج التي توصلت إليھا انخفاض نسبة اإلنفاق على البحث العلمي في الدول العربية بكثير 

  .ةمقارنة بالمتوسطات العالمي

وھي دراسة حول البحوث والتطوير والتنمية الصناعية : 2005بحاث العلمية، دراسة معھد الكويت لأل -

  . في دولة الكويت، تناولت وسائل وأساليب تطوير نشاطات البحوث والتطوير في قطاع الصناعة
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تلف القطاعات تناولت البحوث والتطوير في مخ: 2006دراسة أجريت في المملكة األردنية الھاشمية،  -

بالمملكة األردنية وعرضت توصيفا لنشاطات البحث العلمي والتطوير واالستراتيجيات التي تتبناھا تلك 

  .القطاعات بھدف حل مشكالتھا الفنية واإلدارية وتعظيم إسھامھا في الدخل القومي اإلجمالي

 The Outsourcing of R and D Through" بعنوان (Mathew J. Higgins, 2005) ةدراس -

Acquisitions in the Pharmaceutical Industry"  : تناولت ھذه الدراسة اآلثار المترتبة على التعاقد

وقد أجريت . مع جھات خارجية لتنفيذ مشروعات البحوث والتطوير في بعض شركات صناعة األدوية

وانتھت تلك الدراسة  2001- 1994شركة عالمية تقوم بإنتاج الدواء خالل الفترة  160ھذه الدراسة على 

إلى أن التعاقد مع جھات خارجية إلجراء مشروعات للبحوث والتطوير كانت له آثارا إيجابية على 

اإلنتاجية في الشركات محل الدراسة وعلى أدائھا بصفة عامة في تلك الفترة، وقد ساعد ذلك على الدخول 

ة البحوث والتطوير في الشركات محل في شراكة مع تلك الجھات مما أدى إلى تحسين أداء أجھز

الدراسة، كما أدى ذلك إلى حدوث وفر ملحوظ في تكاليف البحث والتطوير التي تم تنفيذھا في تلك 

  .الشركات

  أقسام البحث

إلجابة على اإلشكالية المطروحة والتأكد من الفرضيات المعروضة، تم تقسيم البحث من أجل ا

  :فصول كما يلي أربعة إلى

عبارة عن سرد تاريخي لمراحل تطور المحاسبة منذ بدايتھا كأسلوب لمسك الدفاتر إلى  :ألولالفصل ا

  .غاية إنشاء المنظمات واالتحادات المھنية والھيئات الدولية التي تقوم بإصدار المعايير المحاسبية

 اريفومصلمفاھيم األساسية لألصول المعنوية بصفة عامة عبارة عن عرض مختصر ل :لفصل الثانيا

  .األبحاث والتطوير بصفة خاصة

 عنالمقترحة من طرف أھم الھيئات الدولية للمحاسبة  المحاسبية إلى الطرقنتطرق فيه  :الفصل الثالث

الوطني الحالي من جھة والنظام المحاسبي  المخطط المحاسبيمصاريف البحث والتطوير ومقارنتھا مع 

  .وسلبيات كل طريقةالمالي الجديد من جھة أخرى مع ذكر إيجابيات 

البحث والتطوير محاسبيا في  مصاريف نتناول فيه دراسة تطبيقية عن كيفية معالجة :رابعالفصل ال

مجمع صيدال لصناعة خاص بمركز البحث والتطوير ال( يةجزائرإحدى المؤسسات االقتصادية ال

 .ذا المجالالدولية في ھسة رماوالم الممارسة المحلية، مع إجراء مقارنة بين )األدوية

الم



  ولالفصل األ
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  تمهيد

  

تؤدي المحاسبة وظيفة خدمية في المجتمع، وحتى يمكنھا أن تظل مفيدة من الناحية الفنية واالجتماعية 

يجب أن تتجاوب مع حاجات المجتمع التي تتغير دائما، كما يجب أن تعكس الظروف الثقافية واالقتصادية 

  .ان تطور المحاسبة والمحاسبين باستمرارومن ھنا ك .والقانونية واالجتماعية والسياسية من خالل عملھا
 .ففي البداية لم تكن المحاسبة أكثر من نظام للقيد والتسجيل لخدمات مصرفية معينة وتحصيل الضريبة  

كما  .ثم تطورت فيما بعد حيث ظھرت نظم مسك الدفاتر بالقيد المزدوج لمقابلة احتياجات المشروعات التجارية

الحاجة إلى تحليل التكاليف والمحاسبة اإلدارية، وأدى ظھور الشركات الحديثة إلى أوجد التصنيع وتقسيم العمل 

أوجدت المحاسبة طرقا لمعالجة االلتزامات البيئية وكشف  حديثاو .ظھور التقارير الدورية وكذلك المراجعة

القرارات في  معلومات الالزمة التخاذوما إلى ذلك من جرائم العصر، وقدمت المحاسبة ال... غسيل األموال

ثم اتسعت المحاسبة لتدخل مجال تقديم االستشارات  .أسواق األوراق المالية الكبرى سواء المحلية أو الدولية

المحاسبة في تطبيقاتھا إلى ما يسمى وصلت  مؤخراو .اإلدارية كما احتوت جانبا كبيرا من تكنولوجيا المعلومات

اإلجراءات المحاسبية على المستوى الدولي وذلك من خالل ظھور بالتنميط أو التنسيق أو التوحيد للممارسات و

  .الدولية المحاسبية المعايير

التي أدت إلى التطور في  ھي نفسھا تلك لماذا تتطور المحاسبةمعرفة كيف و ن أسباب رغبتنا فيإ  

والتنبؤ باتجاه فإذا تعرفنا على سبب تطور المحاسبة، فإننا قد نتمكن من التأثير . مجال الدراسات األخرى

لماذا : وعالوة على ذلك، فإن معرفة العوامل المؤثرة على تطور المحاسبة تمكننا من تفھم أفضل. ومعدل التغير

يأخذ نظام المحاسبة في دولة ما خصائص معينة، حيث تختلف المحاسبة بشكل واضح من دولة ألخرى في 

ف البيئة الثقافية واالقتصادية والقانونية والسياسية تؤدي العالم، وحيث أن المحاسبة تتجاوب مع البيئة فإن اختال

  .إلى اختالف نظم المحاسبة، بينما تؤدي أوجه التشابه في العوامل البيئية إلى نظم محاسبة متشابھة



 

 

 من مسك الدفاتر إلى المعايير :المحاسبة.. ....................................................................................ولصل األـالف

2

  تطور المحاسبة، وظائفها، فروعها وعالقتها بالعلوم األخرى :المبحث األول

  تطور المحاسبة :المطلب األول

ائلھا بتطور نشأت المح  دافھا ووس ى آخر وتشكل أھ اسبة منذ بداية التاريخ وأخذت تتطور من عصر إل

د من العصور التي  1.المجتمعات اريخي استغرق العدي ا ھي إال حصيلة تطور ت وم م فالمحاسبة التي نراھا الي

ل و. عرفتھا البشرية ة في آشور وباب دم الحضارات العريق دم مع ق ا من إذ تمتد المحاسبة في الق مصر وغيرھ

  2.الحضارات القديمة ولم تقتصر على حضارة معينة بل عمت كافة الحضارات على وجه المعمورة

   3:يمكن ذكر أھمھا كما يلي وقد أدى إلى تطور المحاسبة عدة عوامل 

  ؛الحاجة إلى إثبات األحداث والعالقات االقتصادية مع الغير - أ

االقتصادية والممتلكات وعلى األفراد وكذلك بھدف  ةعلى الفعاليالحاجة إلى المعلومات من أجل الرقابة  -ب

  .اتخاذ القرارات على مختلف المستويات

  نشأة المحاسبة وتطورها :أوال

  :قد مر تطور المحاسبة بالمراحل التاليةل

  ما قبل ظهور القيد المزدوجمرحلة / 1

ألخيرة قد ساعدت على تطور المحاسبة فبالرغم من أن ھذه ا .لقد ظھرت المحاسبة قبل ظھور النقود    

لم تظھر مع اختراع النقود بنقلھا من التسجيل الكمي لألحداث االقتصادية إلى التسجيل القيمي لھا، فإن المحاسبة 

النواة األولى لوالدة المحاسبة وتطورھا  عويعتبر ھذا االخترا. ق م 3200بل ظھرت مع اختراع الكتابة حوالي 

  . فيما بعد

 .على مسك سجالت كمية لتسجيل األحداث االقتصادية الھامة انت المحاسبة في ذلك الوقت تقتصروقد ك

يحتفظون بسجالت تبين كميات المحاصيل ) الحضارة الفرعونية في بالد النيل(فكان المصريون القدماء 

ا يوسف عليه السالم وتعتبر قصة سيدن .الزراعية التي كانت ترد إلى مخازن الدولة والكميات التي تصرف منھا

  .خير شاھد على ذلك
ففي  .اموا بتسجيل األحداث بموجب رموز لحماية الجند والممتلكاتد قفق )م ق3500 (أما اآلشوريون   

م  ق 2900أن اختراع الكتابة المسمارية حوالي  "MESSMER"االقتصاد اآلشوري الموجه مركزيا يرى مسمر

قد اخترع ھؤالء و. أموال المنشآت االقتصادية التابعة للمعابد الدينية من قبل الكھنة السومريين قد تم إلدارة

الكھنة نظاما سداسيا لألعداد يتفوق بشكل كبير على نظام األعداد الروماني، إذ يقوم النظام السومري على 

                                           
  .27. ، ص1983دار الشروق للنشر والتوزيع، جدة، . أساسيات المحاسبة المالية: فكري عبد الحميد عشماوي. د -  1
  .3. ، ص2003األردن، الطبعة األولى، - ل للنشر والتوزيع، عماندار وائ. الشامل في مبادئ المحاسبة: عبد الستار الكبيسي. د -  2

   .15.، ص2001، عمان، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع. نظرية المحاسبة: مأمون حمدان . حسين القاضي، د. د. أ -3 
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تثبت  فكانت. إعطاء قيم مختلفة بحسب المنازل، األمر الذي طور علم الحساب وجعل اإلثبات المحاسبي ممكنا

غير أن ھذا اإلثبات كان مقتصرا  .البيانات على ألواح من الفخار وتحفظ في صناديق مرتبة وفق أرشيف خاص

على استخدامھم لأللواح الطينية في  )ق م2600 (ومن بعدھم دلت آثار البابليين  1.على محاسبة بسيطة للمخازن

ت األلواح أيضا أنواع الممتلكات واألشخاص تدوين القوانين المنظمة لمعامالت التبادل التجاري، وتضمن

  .القائمين عليھا وتواريخ العمليات إضافة إلى بيانات عن تكاليف اإلنتاج والمبيعات والذمم وااللتزامات والدخل
نتيجة  )ب م 200 -ق م1000(تطورا كبيرا في ظل الحضارة اإلغريقية والرومانية  تطورت المحاسبة ولقد  

إذ لمس التاجر الحاجة  .)ق م 600(للتبادل بدال من المقايضة وكوسيلة للقياس المحاسبي  لظھور النقود كوسيلة

ثم ظھر التعامل اآلجل في الحياة . ن تسجيل كمياتھا فقطمإلى مسك الدفاتر ليسجل فيھا قيمة السلع المتبادلة بدال 

  2.م بين التاجر والغيرالتجارية فأصبحت ھناك حاجة ملحة إلى المحاسبة لتسجيل المعامالت التي تت

ظھرت الحرف في المدن في وقت الحق وكان يسودھا مبدأ االكتفاء االقتصادي الذاتي، كما لم يكن   

 ،ھناك فاصل بين البيت والورشة، ولم يكن مسك الدفاتر ضروريا حينھا ألن األغلبية لم تكن تعرف الكتابة بعد

  .الثمن كان باھظالذي   "ورق الرقوق"كما أن التسجيل كان يتم على 
فالمحاسبة في . وفي عھد الدولة اإلسالمية ومنذ فجر اإلسالم، كان للمحاسبة مكانة عقائدية وتطبيقية  

ياأيھا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى : "كتاب هللا الكريم دلت عليھا مواقع وموضوعات عديدة مثل قوله تعالى
اآلية " وال تسرفوا إن هللا ال يحب المسرفين: "وقوله تعالى. ةمن سورة البقر 282اآلية " مسمى فاكتبوه أجل

  .من سورة األنعام 141

أما في السنة النبوية الشريفة، فإن النبي محمد صلى هللا عليه وسلم كان يتخذ المحاسبين والكتاب لضبط   

  . عنھماومنھم حذيفة بن اليمان والزبير بن العوام رضي هللا ،أموال المعامالت والديون والصدقات

حيث أنشئت الدواوين لتكون  ،وكذلك الحال في عھد الخلفاء الراشدين والدولة األموية والعباسية  

ھذا وقد استخدمت مجموعة دفترية . مؤسسات تمثل بيت مال المسلمين كبيت المال وديوان الخراج وغيرھا

وبمجيء الدولة العباسية استخدم اثنا . اومستندية متكاملة إلثبات المعامالت المالية وتلخيصھا والرقابة عليھ

عشر دفترا محاسبيا من أھمھا دفتر النفقات ودفتر اإليرادات ودفتر األموال الصادرة من الوزراء وكبار 

واستمر تطور المحاسبة في الدولة اإلسالمية حتى صار للمحاسبة دورا اجتماعيا بارزا . المسئولين في الدولة

وكانت صفحات . وتم تنظيم ذلك بموجب دواوين وسجالت متكاملة. نائم وغيرھاكالمحاسبة عن الزكاة والغ

الدفاتر ترقم وتختم بختم الوالي أو السلطان، وكان التسجيل يتم من يمين الدفاتر بالنسبة لإليرادات من زكاة 

تر االدفبينما يتم التسجيل من يسار . وخراج وجزية وعشور وغنائم وميراث ونذور وثروات بحار وما شابه

                                           
دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة . دراسة معمقة في نظرية المحاسبة :من المبادئ إلى المعايير النموذج المحاسبي المعاصر: رضوان حلوة حنان. د -  1

  .17. ، ص2003األولى، 
دار زھران للنشر والتوزيع، . المحاسبة المالية بين النظرية والتطبيق: رمضان محمد غنيم، وليد عبد القادر. خالد الخطيب، د. جبرائيل كحالة، د. د -  2

  . 18. ، ص1997عمان األردن، 
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بالنسبة للنفقات أو االستخدامات كنفقات الحروب والتعليم وشق الطرق والعطايا للمحتاجين والمسجونين وفي 

  .حتى إن كثيرا من أساليب وطرق التسجيل كانت تمثل بدايات لمالمح فكرة القيد المزدوج. الرقاب

المحاسبية السائدة في ذلك  م النظم1363في مخطوطته التي تعود إلى عام  1وقد عرض المازندراني  

على الجانب األيمن من  تومنھا أن يتم قيد اإليرادا .الوقت وإجراءات القيد الخاصة بكل طريقة محاسبية

ويرى . الصفحة مع إثبات مصادرھا وكذلك وجوب قيد المصاريف على الجانب األيسر من الصفحة وشرحھا

  .ة القيد المزدوج المطبقة حالياالبعض أن ھذه اإلجراءات تمثل شكال معينا من طريق

إن ھذا التاريخ يلقي على المحاسبين العرب مسؤولية كبيرة في سبيل النھوض بالمحاسبة، باعتبارھم   

فلقد أفرزت الحروب الصليبية قنوات اتصال ثقافي وحضاري مع بلدان  .أصحاب السبق في ھذا المجال

الثاني عشر والثالث عشر أسسا جوھرية لتطور العلوم  المشرق العربي، حيث قدم الفكر العربي في القرنين

إذ كانت صقلية وفلورنسه والبندقية تمثل قنوات اتصال مع العرب عبر . والمعرفة في إيطاليا خصوصا

من ناحية ثانية، انتقل عبرھا على يد التجار وعلماء ) إسبانيا حاليا(اإلسكندرية من ناحية وعبر بالد األندلس 

القائم على الترقيم الحرفي  –ليحل محل النظام الحسابي الروماني –ب نظام األرقام العشري الرياضيات العر

وبذلك قدم نظام األرقام العشري األساس الالزم . الذي ال يصلح حتى إلجراء العمليات الحسابية األربع البسيطة

بحاث على أن أقدم الدفاتر وقد دلت األ. لتطور علم الحساب والرياضيات والمحاسبة وبقية العلوم األخرى

التجارية اإليطالية تعود إلى بداية القرن الثالث عشر، حيث بقي التسجيل فيھا يتم باستخدام نظام األرقام 

الروماني والنظام الھندي العربي معا إلى غاية القرن الخامس عشر حيث ظھر أول دفتر تجاري استخدم فيه 

  2.في فيينا م1439 – 1436ة حوالي النظام الرقمي الھندي العربي بصفة كامل

ومن ناحية ثانية، ساعد انتقال صناعة الورق في القرن الثالث عشر إلى أوربا عبر بالد األندلس على   

خلق أرضية مالئمة لنشوء وتطور علم المحاسبة، حيث سمح بمسك عدة دفاتر محاسبية كبيرة الحجم لدى 

وھكذا انتشر  .ي سابقا يقتصر على عدة صفحات من رقائق الجلودالمنشأة الواحدة بعد أن كان الدفتر المحاسب

  .استخدام الدفاتر التجارية وبدأت إيطاليا تحتل مكان الصدارة في عصر التنوير والنھضة األوربية

  في أورباالقيد المزدوج انتشار مرحلة  /2

لحاجة إلى ضرورة في القرن الخامس عشر، ونتيجة لنمو حجم التبادل التجاري وازدھاره، نشأت ا 

ولقد تمت تلبية ھذه . وجود طريقة محاسبية علمية تستخدم كوسيلة لتسجيل العمليات التجارية بأنواعھا المختلفة

حين أصدر أول كتاب   LUCA PACIOLIالحاجة على يد عالم الرياضيات، الراھب اإليطالي لوكا باسيولي

مراجعة عامة في الحساب والھندسة "م، باسم 1494ام ع) فينيسيا(ل بمدينة البندقية محاسبي تعليمي متكام

                                           
.17.مرجع سابق، ص: مأمون حمدان. حسين القاضي، د. د. أ -   1  
.18.مرجع سابق، ص -  2  
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تناول في الفصل األخير منه طريقة القيد المزدوج في و .فصال قصيرا 36نه ضمّ  1"والتناسبوالنسبة 

حيث انصب . وكان ھذا الفصل بمثابة ميالد عصر جديد للمحاسبة وقفزة نوعية في تاريخ تطورھا. المحاسبة

اليين في تلك الفترة على مراقبة كل زيادة أو نقصان على حساب رأس المال لمعرفة اھتمام رجال األعمال اإليط

مقدار الربح أو الخسارة الناتج عن أعمالھم، وكان ھذا المقدار يقاس عن طريق مقارنة صافي األصول في 

وقد عرض لوكا باسيولي ھذه الطريقة في كتابه حيث افترض بأن حقوق صاحب  .ميزانيتين متعاقبتين

ھي القيمة المتبقية نتيجة المقاصة بين األصول والخصوم كما  )واحدا أو مجموعة من الشركاء  فردا(المشروع 

  :يلي
  حقوق صاحب المشروع+ الخصوم = األصول  >=<  حقوق صاحب المشروع= الخصوم  –األصول 

    

حقوق الغير وحقوق (الخصوم صول قيما موجبة بينما تأخذ تأخذ األ )معادلة الميزانية(وفقا لھذه المعادلة   

الميزانية يجب أن مجموع عناصر وبالتالي توصل لوكا باسيولي إلى أن قيمة  .قيما سالبة  )صاحب المشروع

وفي حال عدم التوازن فإن من المؤكد . تساوي الصفر أي أنه يجب على القيم الموجبة أن تساوي القيم السالبة

وتمثل طريقة القيد المزدوج المطبقة من خالل  2.أو التلخيص وجود خلل أو خطأ في التسجيل أو الترحيل

مختلف  تمثل الطريقة الموحدة الوحيدة بينكما أنھا كانت . معادلة الميزانية ھذه رقابة فعالة على الحسابات

  .المشروعات

  وظهور المراجعة في أعقاب الثورة الصناعية تطور المحاسبةمرحلة  /3

إذ  ،الثامن عشر نتج عن الثورة الصناعية تطور كبير في الحياة االقتصاديةخالل القرنين السابع عشر و  

، مما زاد حاجة المشروعات التجارية والصناعية إلى البحث عن التمويل باھظةظھرت اآلالت الحديثة بتكاليف 

التي فظھر شكل جديد من أشكال االستثمار وھو شركات المساھمة  .الكافي من أجل الحصول على ھذه اآلالت

  .تقوم ببيع أسھمھا في سبيل الحصول على األموال

لإلدارة بسبب كثرة عددھم وقلة  )المساھمين(وقد أدى ظھور شركات المساھمة إلى عدم تفرغ المالك   

خبراتھم وعدم دراية معظمھم بأمور اإلدارة والتسيير، إذ كان يتم اللجوء إلى انتخاب ھيئة إدارية تتولى إدارة 

الشخصية "ومفھوم  "انفصال الملكية عن اإلدارة"مفھوم  نتيجة لذلك فظھر .من المساھمينالمشروع بدال 
عن المساھمين أو  "وكيلة"التي تكون فيھا اإلدارة و "نظرية الوكالة" مفھوم كما ظھر ،"المعنوية المستقلة

رباح التي تعلنھا ھذه وكان مقياس كفاءة اإلدارة ھو مقدار األ .بتسيير شئون الشركةلھا  "الموكلون"المالك 

عليه في اتخاذ القرارات  يعتمدونظرا لكون الميزانية ھي المرجع الوحيد الذي . األخيرة في القوائم المالية

                                           
1- François REY: Développements récents de la comptabilité: théorie et pratique. Edition du CNRS – Entreprise 
Moderne d' Edition, Paris, 1979, p. 2.  

.19.مرجع سابق، ص: مدانمأمون ح. حسين القاضي، د. د. أ -  2  
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ظھرت الحاجة لوجود طرف خارجي محايد ومستقل عن سلطة اإلدارة وظيفته التأكد من سالمة  ،االقتصادية

شورة بھا دفاعا عن المصلحة العامة لجمھور مستخدمي القوائم القوائم المالية المعدة وصحة المعلومات المن

فظھر فرع جديد من فروع المحاسبة وھو  ،)...مالك، مستثمرون، دولة، بنوك، دائنون، موردون(المالية 

وتعتبر إنجلترا الدولة الرائدة في ظھور مھنة المراجعة لكونھا من أوائل الدول التي تأثرت  ."المراجعة"

وكان المراجعون االنجليز ھم الذين يقومون بمراجعة الحسابات في . ناعية وتطورت بھا الصناعةبالثورة الص

  1.أمريكا في أوائل القرن العشرين

 .غير أنه لم تكن ھناك ممارسات موحدة لتسجيل األحداث المحاسبية بسبب غياب المبادئ المحاسبية  

في اإلعالن عن نتائج الشركة، وكان المحاسب الموظف فكانت اإلدارة تختار الطرق المحاسبية التي تناسبھا 

من قبل اإلدارة مضطرا إلى قبول السياسة الممالة من طرفھا، كما كان المراجع مضطرا للمصادقة على بيانات 

لكونه ال يمتلك مجموعة من واإلدارة التي أعدھا المحاسب طالما ال تنطوي على اإلخالل بالتوازن المحاسبي 

  .اسبية التي يستند عليھاالمبادئ المح

وقد استغلت اإلدارة ھذا الوضع لإلعالن عن أرباح غير حقيقية في القوائم المالية لشركات المساھمة   

مما أدى إلى إقبال متزايد من المستثمرين على شراء أسھم وسندات ھذه الشركات نتج عنه تفاقم  ،التي تسيرھا

وقد أدى ھذا الوضع إلى زيادة كمية . من اآلالت واالختراعات مصادر األموال والتي استعملت لشراء المزيد

أفلست فيھا معظم  م1930-1929المنتجات المعروضة عن الطلب انتھت بوقوع أزمة كساد عالمية في عام 

  . الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم

ئ المحاسبية التي نتيجة لذلك تعالت أصوات المجتمع المالي منادية بتدخل الدولة لوضع وتنظيم المباد  

  .من شأنھا ضبط عمل المحاسب والمراجع وحمايتھما من ضغوط اإلدارة ومساءلة القضاء

وھكذا، يمكن القول أن المحاسبة بدأت منذ قرون بعيدة كفن يتطلب إتقانه ممارسة وتدريبا مستمرين لمن 

  .ادئهيرغب مزاولته واحترافه، ثم تطورت إلى علم له قواعده ومفاھيمه وفروضه ومب

  التطور التاريخي لتعريف المحاسبة :ثانيا

لعله من المفيد في ھذا الشأن أن نستعرض في إطار تاريخي بعض التعاريف التي قدمت للمحاسبة والتي 

  .من خاللھا يمكن استقراء االتجاه الذي يسير فيه تطور مفھوم المحاسبة

فن : "تعريفا للمحاسبة على أنھا )A.I.C.P.A(م أصدر مجمع المحاسبين األمريكيين 1941ففي سنة   
عنھا ھذه  نجمتسجيل وتبويب وتلخيص العمليات واألحداث التي لھا طبيعة مالية وتفسير النتائج التي ت

  2".العمليات واألحداث

                                           
.23. مرجع سابق، ص: مأمون حمدان. حسين القاضي، د. د. أ -  1  
  .13. ، ص1990السالسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت،  دار. نظرية المحاسبة: عباس مھدي الشيرازي. د -  2
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وليس  )ACCOUNTANCY(يالحظ أن ھذا التعريف يشير إلى المحاسبة باعتبارھا فنا أو حرفة   

فھو يعّرف المحاسبة عن طريق ما يقوم به المحاسبون  )(ACCOUNTINGرفة باعتبارھا حقال من حقول المع

  .فعال من وظائف
 :م وصفت المحاسبة بأنھا 1966عام )A.A.A( وفي تعريف حديث نسبيا قدمته جمعية المحاسبة األمريكية  

كوين عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات االقتصادية بغرض تمكين مستخدمي ھذه المعلومات من ت"
  ".رأي مستنير واتخاذ القرارات الالزمة

ويالحظ في ھذا التعريف أن االھتمام تحول من مجرد النص على النواحي اإلجرائية الخاصة بأساليب   

تشغيل البيانات وتوصيل المعلومات إلى النص أيضا على األھداف التي يلزم توجيه القوائم المالية صوب 

م حيث نص على 1970أيضا بھذا االتجاه عام  AICPAن القانونيين األمريكيين جمع المحاسبيموقد أخذ . تحقيقھا

ھي توفير معلومات كمية عن الوحدات  -الخ ...مالية وإدارية وحكومية –أن وظيفة المحاسبة بفروعھا المختلفة 

في مجال االقتصادية، وأن ھذه المعلومات التي ھي أساسا معلومات مالية من المفروض أن تكون ذات فائدة 

  .اتخاذ القرارات االقتصادية وفي ترشيد عملية االختيار

. كما نجد أن ھذا التعريف يركز على طبيعة المعلومات المحاسبية واآلثار السلوكية الناتجة عنھا  

فاالھتمام ھنا ينصب حول المحاسبة باعتبارھا نظاما للمعلومات وأداة لالتصال بين الوحدة المحاسبية وبين 

كما احتلت عملية اتخاذ القرار في ھذا التعريف دورا رئيسيا . مصلحة في تتبع اقتصاديات ھذه الوحدةأصحاب ال

  .وانصب التركيز على كون المحاسبة نشاطا خدميا ھدفه تحقيق ھذا الدور

بتعريف جديد أعاد تحديد ھدف المحاسبة  )A.A.A(م تقدمت جمعية المحاسبة األمريكية 1975وفي عام   

توفير المعلومات التي يمكن أن تكون ذات فائدة في اتخاذ القرارات االقتصادية والتي إذا تم توفيرھا "على أنه 
  ".على ھذا النحو سوف تحقق مزيدا من الرفاھية االجتماعية

وطبقا لوجھة النظر األخيرة ھذه نجد أن نطاق االھتمام في المحاسبة لم يعد قاصرا على االستخدامات   

طائفة معينة من أصحاب المصالح في الوحدة المحاسبية، وإنما امتد ھذا النطاق ليأخذ في الخاصة بفئة أو 

. االعتبار أثر المعلومات المحاسبية ومدى فائدتھا في توجيه سلوك كافة القطاعات التي تكّون االقتصاد القومي

قوائم المالية صوب أھداف أكثر ويعتبر ھذا التعريف تجسيدا لالتجاه الحديث في المحاسبة والذي ينقل اھتمام ال

  .اتساعا بحيث تتضمن خدمة المجتمع والعمل على ما يحقق رفاھيته

من خالل ھذه التعاريف، نجد أن ھناك عملية إعادة تقييم لألھداف والمفاھيم والمبادئ التي تكّون اإلطار    

ھتمام بالنواحي الحرفية حيث نالحظ أن النظرة إلى المحاسبة قد تحولت من مجرد اال. الفكري المحاسبي

  .المتمثلة في فنون إمساك الدفاتر وتنظيم الحسابات إلى ما يعرف حاليا بالمحاسبة عن المسؤولية االجتماعية

   تطور المحاسبة بين االستمرارية والتغيير :ثالثا
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واء على س- من خالل دراسة التطور التاريخي للمحاسبة يمكن القول بأن تطور المعرفة المحاسبية يتسم  

  1.بخاصيتين متالزمتين ھما االستمرارية والتغيير -الصعيد التطبيقي المھني أو على الصعيد األكاديمي النظري

ن وفي المحاسبة أيضا، تشير إلى تراكم الخبرات وتكوّ  إن االستمرارية في تطور أي مجال معرفي  

سواء في التطبيق العملي أو على الصعيد القواعد واألعراف المحاسبية التي ثبتت منفعتھا مع مرور الزمن، 

وھذا ما يفسر لنا وجود مجموعة من المبادئ والقواعد المحاسبية التي نسير عليھا في وقتنا . الفكري والنظري

  .م1494الحاضر وتعود إلى بدء نشأة المحاسبة المالية منذ القرن الخامس عشر سنة 

ر تطور المحاسبة وذلك نظرا لما قد يترتب عليھا من ولخاصية االستمرارية جوانبھا السلبية على مسا  

فكثير من المبادئ والقواعد المحاسبية المتعارف عليھا اليوم قد زالت  .جمود في الفكر والتطبيق المحاسبي

إال أنه من . ومع ذلك مازالت معتمدة في التطبيق المحاسبي الحالي ،المبررات المنطقية التي كانت تستند عليھا

رى، نجد أن خاصية االستمرارية تحافظ على الخبرات المتجمعة من وقت آلخر مما يحقق نموا ناحية أخ

  .ومتحفظ في آن واحد مضطردا في المعارف المحاسبية يوما بعد يوم، وذلك في مسار متقدم باستمرار ومتأنّ 

يئة األعمال نتيجة المحاسبة وقدرتھا على مواكبة التطور في ب لديناميكيةأما خاصية التغيير فھي مؤشر   

وعموما يتسم تالؤم الفكر المحاسبي مع . تكنولوجيةالقانونية والجتماعية واالقتصادية واالعوامل تطور ال

تغيرات بيئة األعمال باستجابة بطيئة جدا، وليس نادرا أن يستغرق عقدين أو أكثر الستيعاب ظاھرة جديدة، 

  .ليس لمجرد الرغبة فيهالعملية و جدواهفالتغيير ال يتم إال بعد ثبوت 

ال يتسم بثورية المعرفة   "EVOLUTIONARY"ھي علم تطورينستنتج من ذلك أن المحاسبة   

"REVOLUTIONARY" أنھا علم اجتماعي يحافظ على  ذلك إلى السبب في رجعوقد ي. وقلبھا رأسا على عقب

لنا إلى حد بعيد ھيمنة منھج التكلفة وھذا ما يفسر  .األعراف والتقاليد ويتوارثھا بعد ثبات جدواھا العملية

التاريخية أو كما يسمى المنھج البراجماتي المقبول عموما في الحياة العملية رغم وضوح كل سلبياته 

  .واالنتقادات الشديدة الموجھة له

أن معدل التغيير في المحاسبة منذ القرن العشرين قد أصبح أسرع من المعدل  من الجدير باالنتباهو  

وذلك نتيجة تسارع التغيرات التكنولوجية والتغيرات االقتصادية والقانونية  ،في السابق ف والبطيء جداالمألو

ن تراكم المعرفة المحاسبية اليوم فإ منهو .)م1973اإللزام القانوني بتطبيق المعايير المحاسبية خاصة بعد عام (

  .ت المحاسبية المستجدةقد وصل إلى درجة تسمح باستجابة أسرع اتجاه التحديات والمشكال

  المحاسبة وظائف :المطلب الثاني

المحاسبة ھي علم يشمل مجموعة من المبادئ واألسس والقواعد التي تستعمل في تحليل العمليات المالية   

تمكن تعند حدوثھا، وتسجيلھا من واقع مستندات مؤيدة لھا، ثم تبويب وتصنيف ھذه العمليات وتلخيصھا بحيث 

                                           
  .12. ص مرجع سابق،: عباس مھدي الشيرازي. د  - 1
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صادية من تحديد إيراداتھا وتكلفة الحصول على ھذه اإليرادات، ومن ثم استخراج نتيجة أعمالھا من الوحدة االقت

  1.ربح أو خسارة عن فترة مالية معينة وبيان مركزھا المالي في نھاية ھذه الفترة

  : المحاسبة تؤدي الوظائف التالية يتضح أن ھذا الوصف انطالقا من  

 ؛ع المستندات المؤيدة لھاتسجيل العمليات المالية من واق - 1

 :تبويب وتصنيف العمليات المالية في حسابات مستقلة تبين - 2

   ؛مديونية ودائنية المنشأة –أ     

  ؛مصروفات وإيرادات المنشأة - ب    

     ؛موجودات والتزامات المنشأة - ج    

  ؛استخراج نتائج أعمال المنشأة عن المدة المالية وتحديد الربح والخسارة - 3

  ؛بيان المركز المالي - 4

  .عرض النتائج وتفسيرھا وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليھا والمقبولة عموما - 5

تقتصر وظائف المحاسبة على ذلك فحسب بل أصبحت أداة لخدمة الوحدة االقتصادية والمجتمع ككل  وال  

  2:من خالل كونھا أداة

  ؛لقياس األداء واإلنتاجية وزيادتھا في المشروع - 1

  ؛اتصال على مستوى الوحدة االقتصادية واالقتصاد القومي - 2

  ؛)مالك، إدارة، دائنون، جھات حكومية، محللون ماليون وفئات أخرى(لخدمة كافة الفئات في المجتمع  - 3

  للتخطيط والرقابة وتقييم األداء؛ - 4

  . للمحافظة على أصول الوحدة االقتصادية وحماية حقوقھا لدى الغير - 5

) اإلفصاح(وظيفة للقياس ووظيفة لالتصال : ويمكن القول طبقا لما تقدم أن للمحاسبة وظيفتين أساسيتين  

  . وھذا ينطبق على جميع فروع المحاسبة

  فروع المحاسبة :المطلب الثالث

ي    ورا ف ية تط ة والسياس ة واالجتماعي االت االقتصادية والقانوني ي المج ة ف ورات البيئي رزت التط د أف لق

  :م المحاسبة كما أدت إلى ظھور فروع محاسبية مختلفة أھمھامفھو
يعتبر ھذا الفرع من أقدم فروع المحاسبة، فھي المحاسبة األم أو ما يسمى بالمحاسبة : المحاسبة المالية - 1

وتھتم بتسجيل العمليات المالية وتحليلھا وتلخيصھا بھدف قياس نتيجة عمل المشروع خالل  .العامة أو التجارية

                                           
  .18. ، ص2002دار الشروق، . أصول المحاسبة المالية: قاتأحمد مخادمة، مجدي زري. د -  1
  .12. ، ص2001-2000القاھرة، . مبادئ المحاسبة: منير محمود سالم. د -  2
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القوائم المالية الموجھة أساسا لخدمة إعداد من خالل  ،ترة زمنية معينة وبيان مركزه المالي في نھاية تلك الفترةف

  .ومية والضريبية والدائنين وغيرھمالمشروع كالمستثمرين والجھات الحكب ذات عالقةجھات 

وتعتمد على  .المالية ةنتھي المحاسبتوتبدأ من حيث  ):التدقيق والمراجعة(المحاسبة القانونية  - 2

التأكد من سالمة البيانات المسجلة في الدفاتر  المدقق على ساعدمجموعة من المعايير أو المبادئ التي ت

ويتم ذلك من . ومن أن القوائم المالية المعدة تعبر بعدالة عن الوضع المالي ونتائج أعمال المشروع ،والسجالت

من معاھد مھنية متخصصة يصدرون آراءھم في شكل تقرير  طرف مكاتب أو أشخاص حاصلين على شھادات

 .يساعد اإلدارة في الرقابة على عملياتھا المالية
أن جذوره تمتد من رغم اليعد ھذا الفرع من فروع المحاسبة وليد الثورة الصناعية ب :محاسبة التكاليف  - 3

االھتمام بتخفيض  زاد األرباحر الشركات التي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من وظھ فمع .إلى ما قبل ذلك

وھنا ظھرت محاسبة التكاليف التي تھتم بقياس تكلفة المنتجات أو الخدمات النھائية للمشروع من خالل  .التكاليف

وتھدف محاسبة  .ت األخرى المباشرة وغير المباشرةمن المواد واألجور والمصروفا نفقاتحصر وتسجيل ال

اصر التكلفة وإمداد اإلدارة بالبيانات الالزمة لمساعدتھا على اتخاذ القرارات التكاليف إلى تحقيق الرقابة على عن

وھي بالتالي تشكل مادة أساسية للمحاسبة  ،السليمة من خالل مقارنة التكاليف المعيارية بالتكاليف الفعلية

 .اإلدارية
ألغراض التخطيط والرقابة  الفرع الذي يھتم بتوفير المعلومات المحاسبية المالئمة يھ :المحاسبة اإلدارية - 4

 .واتخاذ القرارات اإلدارية السليمة
المؤسسات الحكومية غير الھادفة  علىيقتصر استخدام ھذا الفرع من المحاسبة  :المحاسبة الحكومية  - 5

 . للربح، ويھدف إلى تزويد إدارة تلك المؤسسات بالمعلومات المالية التي تساعدھا في الرقابة على أموال الدولة
معلومات التخاذ القرارات االقتصادية على المستوى القطاعي أو اإلقليمي التھتم بتوفير : حاسبة القوميةالم - 6

فھي تستعين إلى جانب األساليب المحاسبية المألوفة باألساليب  ،أو القومي وليس على مستوى المشروع

 .اإلحصائية والرياضية واالقتصادية واالجتماعية
بتحديد الدخل الخاضع للضريبة وفق األنظمة والقوانين الخاصة بكل دولة من  ھتمت :المحاسبة الضريبية - 7

وتشكل الضريبة موردا أساسيا من . أجل قياس مقدار الضريبة المستحقة على األشخاص الطبيعيين والمعنويين

 . موارد خزينة الدولة
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دولية وبالشركات متعددة يھتم ھذا الفرع بمشكالت معينة ذات عالقة بالتجارة ال :المحاسبة الدولية  - 8

ويتعين على المحاسبين المتخصصين في ھذا الفرع اإللمام التام بمدى تأثير العادات والقوانين . الجنسيات

 .والنظم الضريبية للدول المختلفة على عمليات التجارة الدولية وعلى معايير المحاسبة والمراجعة الدولية
تعريفھا تعريفا  –في الوقت الراھن  –لذلك يصعب . المحاسبةتعتبر أحدث فروع : المحاسبة االجتماعية  - 9

وقد نتجت المحاسبة االجتماعية عن فكرة المسؤولية االجتماعية للمشروعات اتجاه العاملين فيھا والبيئة  .محددا

وتعمل المحاسبة االجتماعية على قياس . المحيطة بھا والمنتج الذي تنتجه والمجتمع الذي تعتبر جزءا منه

تكاليف والمنافع االجتماعية الناتجة عن األنشطة العادية للمشروع وعن برامجه االجتماعية مثل برامج ال

المحافظة على البيئة وتطويرھا، برامج الخدمات التي تقدم إلى العاملين والمواطنين في المناطق المحيطة 

 .نشطة والبرامجوتھدف المحاسبة االجتماعية إلى تقديم تقارير عن ھذه األ... بالمشروع
وھناك فروع أخرى من فروع المحاسبة، كل منھا يمثل مرحلة معينة من مراحل التطور التاريخي   

   1:لمحاسبة واستخداماتھا والتي يمكن إجمالھا في الشكل التوضيحي التاليل

                                           
وزيع، الجزء األول، دار الوراق للنشر والت. اإلفصاح المحاسبياالعتراف والمحاسبة المالية في القياس و: بدر محمد علوان. وليد ناجي الحيالي، د. د -  1

  .25. ، ص2002األردن، الطبعة األولى،  -عمان
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  فروع و مجاالت المحاسبة: يوضح) 1(شكل رقم ال

  

  

  

  

                                                                                                   

                                             ا                   

  

  

                  

            

  

                                                                   

                                                                                       

الجزء األول، دار . المحاسبة المالية في القياس واالعتراف واإلفصاح المحاسبي: بدر محمد علوان. وليد ناجي الحيالي، د. د: المصدر
  .25. ، ص2002األردن، الطبعة األولى،  - الوراق للنشر والتوزيع، عمان

  

   عالقة المحاسبة بالعلوم األخرى :المطلب الرابع

وبذلك فإنه . تھدف المحاسبة إلى إنتاج معلومات اقتصادية مفيدة من خالل نموذج للقياس وآخر لالتصال  

مجموعة من األساليب الحسابية والرياضية واالقتصادية منظمة ومنسقة " :يمكن تعريف المحاسبة على أنھا
المفاھيم والمبادئ األساسية التي تحوز القبول العام، والتي تتأثر بظروف ومحيط عمل في إطار من 

تھدف إلى قياس البيانات والمعلومات وتوفيرھا في صورة كمية للمساعدة في اتخاذ القرارات  .المحاسب
  1."االقتصادية المتعلقة بتخصيص الموارد النادرة وإدارتھا واستغاللھا بكفاءة وفعالية

  :ھذا التعريف، نجد أن المحاسبة لھا عالقات وثيقة ببعض العلوم األخرى، منھا ما يلي من   

بالرغم من كون مجال الدراسة في المحاسبة عملي جزئي يقتصر على الوحدة : المحاسبة وعلم االقتصاد - 1

المجتمع ككل،  وكون مجال الدراسة في االقتصاد نظري كلي يتعدى حدود الوحدة االقتصادية إلى ،االقتصادية

                                           
 -دار النھضة العربية، بيروت. مقدمة في المفاھيم والمبادئ والقواعد واإلجراءات: الجزء األول- المحاسبة المالية: أحمد نور. عبد الحي مرعي، د. د -  1

  .17. ، ص1977لبنان، 

المحاسبة 
 يةالمال

المراجعة 
 والتدقيق

محاسبة 
 التكاليف

المحاسبة 
 اإلدارية

المحاسبة 
 الحكومية

محاسبة المنشآت 
 الخاصة 

محاسبة 
 األموال العامة

 المحاسبة

المحاسبة 
الزراعية    

محاسبة المصارف  
وشركات التأمين   

محاسبة المنشآت 
  الخدمية

  محاسبة النفط

 والمعادن

محاسبة 
  المستشفيات

محاسبة 
  التعليم

محاسبة النقل 
 والمواصالت

محاسبة 
  الفنادق
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إذ مثلما تبنت المحاسبة العديد من . فإن ھناك عالقة تبادل للمنافع تربط بين ھذين الفرعين من فروع المعرفة

المصطلحات والمبادئ االقتصادية، تبنى االقتصاد أيضا العديد من المصطلحات واألدوات المحاسبية بما يخدم 

ات المحاسبية للتحقق من مدى واقعية وصدق المبادئ والقوانين تحقيق أھدافه، إضافة إلى اعتماده على المعلوم

  .إلى غير ذلك من عالقات التبادل بين ھذين الفرعين من فروع المعرفة... االقتصادية

تلعب المحاسبة في ھذا المجال دورا رئيسيا، إذ تتوقف كفاءة وفاعلية القرارات  :المحاسبة واإلدارة - 2

وبذلك يعتبر . مة ما يتوفر لإلدارة من معلومات محاسبية في الوقت المناسباإلدارية على مدى دقة ومالء

النظام المحاسبي من أھم نظم المعلومات المتاحة لإلدارة من أجل مساعدتھا في أداء مھامھا وإنجاز وظائفھا 

إدارة ومن ھنا تبرز أواصر الصلة الوثيقة بين المحاسبة و. على خير وجه )التخطيط والرقابة(الرئيسية 

  .األعمال

أحد المصادر اإللزامية  مثلارتباط المحاسبة بالقانون ارتباطا وثيقا، فالقانون ي ديع  :المحاسبة والقانون - 3

كما أن نصوص القانون شملت . اإلجراءات والقواعد والمبادئ الخاصة بالقياس والتوصيل المحاسبي تطبيقل

ساكھا في المنشأة وبتصميم النظام المحاسبي وطريقة عرض ونشر الكثير من المواد المتعلقة بالدفاتر الواجب إم

القوائم والتقارير المالية وبكيفية تحديد الدخل وتوزيع األرباح من خالل قانون ضريبة الدخل وقانون الشركات 

عتبر وحدة قانونية تعمل ت -من وجھة نظر المحاسب –وحدة محاسبية  اإلى جانب اعتبارھ ؤسسةفالم. وغيرھا

مثل  ،وتربطھا مع األطراف األخرى عالقات تجارية لھا جانبھا القانوني والمالي ،إطار بيئة قانونية معينة في

لذلك فقد تدخل المشرع القانوني وفرض على ھذه الوحدات أسسا وقواعد  .وغيرھا عالقات المديونية والدائنية

انات ومعلومات معينة في صورة محددة حماية قانونية معينة تحكم وتنظم عملياتھا، وألزمھا بإنتاج وتوفير بي

  .لفئات من المتعاملين معھا

النظام المحاسبي في حاجة إلى إبراز البيانات واستخراجھا  إن :المحاسبة والعلوم الرياضية واإلحصائية - 4

لذا فإن عمل المحاسب يشبه أحيانا عمل  .بشكل إحصائي سواء على شكل رقمي أم على شكل رسوم بيانية

حصائي من حيث جمع المعلومات وتسجيلھا وتبويبھا وتحليلھا واستخراج نتائجھا وعرض نتيجة األعمال اإل

  .والميزانيات في أرقامھا المقارنة بين سنة وأخرى

كما تعتمد جميع العمليات المحاسبية والحسابات والقوائم المالية على مبادئ علم الحساب أو الرياضيات  

  .صورة معادالت رياضيةويمكن التعبير عنھا في 

وثيقة بين الرياضيات واإلحصاء في مجال محاسبة التكاليف الفعلية والمعيارية الوتبرز العالقات   

ففي المحاسبة اإلدارية أصبحت النماذج واألساليب الرياضية واإلحصائية من األدوات  .والمحاسبة اإلدارية

  .الضرورية لتحقيق األغراض المستھدفة منھا
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تعنى العلوم السلوكية بتفھم السلوك البشري والتعرف على دوافعه وتفسيره  :سبة والعلوم السلوكيةالمحا - 5

وقد كان للفكر المحاسبي المعاصر دور رئيسي في زيادة فعالية البيانات والمعلومات المحاسبية التي . والتنبؤ به

وتتضح ... نحو تحقيق رفاھية المجتمعمن شأنھا إثارة الدوافع السلوكية المرغوبة وتوجيه السلوك البشري 

  .أھمية العلوم السلوكية في الدراسات الخاصة بكل من محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية

  

  الدولية المحاسبية إصدار المعايير الهيئات الدولية للمحاسبة و :الثاني بحثالم 

طار فكري يحدد أھدافھا على إ -شأنھا في ذلك شأن أي فرع من فروع المعرفة -تقوم المحاسبة

إذ أن اعتبار المحاسبة مجرد مجموعة من . وعناصرھا والمبادئ التي تحكم العالقات بين ھذه العناصر

التي يتم اتباعھا من خالل إمساك الدفاتر، يعد تجاھال للجانب الفكري الذي تقوم عليه المحاسبة  تاإلجراءا

مجال المحاسبة أن ھناك ھيكال متكامال من المعرفة النظرية، ويالحظ المتعمق في . المالية في شكلھا المعاصر

أو إطار نظري يتكون من األھداف الفلسفية والمبادئ والمفاھيم التي تحدد قواعد التطبيق العملي في المحاسبة 

  ".نظرية المحاسبة" ويمثل ھذا اإلطار النظري ما يطلق عليه  .المالية

  :ير منطقي في شكل مجموعة من المبادئ العريضة التيتفس" ف نظرية المحاسبة بأنھا وتعرّ   
   ؛توفر إطارا عاما يمكن الرجوع إليه لتقييم التطبيقات المحاسبية - 1

  1".تكون مرشدا في تطوير تطبيقات وإجراءات جديدة - 2
ومنذ بدايات القرن التاسع عشر، ومع تطور بيئة األعمال تزايدت الحاجة إلى مھنة المحاسبة والتدقيق   

  :نتيجة لـ
امتداد آثار الثورة الصناعية وما رافقھا من توسع في حجم المشروعات وظھور شركات المساھمة ذات  -

  ؛رؤوس األموال الكبيرة وانتشارھا

تزايد وتطور أساليب فرض ضرائب الدخل واألرباح على األفراد والشركات وانتشار قوانين الضريبة في  -

  ؛مختلف أنحاء العالم

لحات ومفاھيم اقتصادية ومحاسبية جديدة، كالقيمة والعائد وتكاليف الفرص البديلة وغيرھا، مع ظھور مصط -

  .تغير أساليب اإلدارة خاصة عند انتشار مفھوم انفصال ملكية المشروع عن اإلدارة

  :ھذا من جھة، ومن جھة أخرى   

   ؛في المجتمع الطرح المستمر لدور المحاسبة في النشاط االقتصادي ودور مدقق الحسابات -

 .حدوث األزمات االقتصادية وإفالس الشركات وتعرض المحاسب ومدقق الحسابات للخطر -

                                           
الدار . )النظرية والتطبيق(سس العامة في القياس واإلفصاح المحاسبياأل: المحاسبة المتوسطة: إسماعيل إبراھيم جمعة. محمد سمير الصبان، د. د -  1

  .71. ، ص1995مصر،  -الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية
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 أضف إلى ذلك، أن المحاسب في حاجة ألن يكون قادرا على حل المشاكل المحاسبية التي تواجھه  

لمحيطة بعمله ما يناسب الظروف ا -من بين عدة بدائل محاسبية-الختيار باستمرار واستخدام حكمه الشخصي 

  .وما يساعد على إظھار الوضع الحقيقي للشركة وبالتالي يقدم معلومات مفيدة في اتخاذ القرارات

إلى إعادة تقييم مھني وأكاديمي للمحاسبة والتدقيق، فظھرت وتطورت حتى يومنا  تدع ھذه األسبابكل   

تضم ذوي الخبرة والمعرفة العلمية  ھذا العديد من المنظمات والھيئات والجمعيات واللجان والمجالس التي

  1:لتساھم في

وضع أصول وقواعد مھنية للمحاسبة والتدقيق وفقا لمجموعة من القيم المقبولة اجتماعيا كالحياد والصدق   •

  ؛والعمل على تطويرھا Ethicsوالموضوعية وغيرھا من أخالقيات المھنة 

واجھھا يتوصيات مھنية إزاء المشاكل التي وضع ضوابط السلوك المھني للمحاسبة والتدقيق لتعتمد ك  •

 ؛بدال من االعتماد على توجيھات إدارات المشروعات فقطالمحاسب 

 .إلخ...حماية المھنيين من تعسف مختلف الجھات أو غبن حقوقھم  •

بعبارة أخرى، تسعى ھذه المنظمات إلى وضع إطار مفاھيمي سليم للمحاسبة من شأنه أن يساعد في   

كما أن اإلطار . مجموعة متناسقة من المعايير كأساس موحد تستند إليه الممارسات المحاسبيةتطوير وإصدار 

من درجة موثوقيتھا ويؤدي إلى إمكانية  حّسنالمفاھيمي يجب أن يزيد من فھم المستخدمين للقوائم المالية وي

وأخيرا فإن اإلطار المفاھيمي . يلة سواء على مستوى محلي أو دولالمقارنة بين القوائم المالية للشركات المتماث

  2.لتطور االقتصادي المستمرلللمحاسبة يقدم حلوال عملية للمشاكل الجديدة التي قد تظھر نتيجة 

وبالتالي فإن اإلطار المفاھيمي للمحاسبة ال يعتبر وصفا أو اكتشافا للحقائق األساسية كما ھو الحال   

فالنظرية المحاسبية ليست من األشياء التي . قوانين الطبيعة تھا مننظريالعلوم الطبيعية والتي تستخرج بالنسبة ل

يتم اكتشافھا، وإنما وضعت تماشيا مع تغير العوامل البيئية وتلبية الحتياجات كل مرحلة، ثم تطورت واكتسبت 

وائم المالية قوتھا اإللزامية بالعرف والقانون والقبول العام لھا من قبل المحاسبين والمراجعين والمستخدمين للق

وھذا ما يفسر لنا . مثل المنفعة والمالءمة واعتبارات التكلفة واألھمية النسبية قاييسباالعتماد على بعض الم

وبالرغم من وجود . تعدد المحاوالت حول وضع وصياغة إطار فكري مالئم للمحاسبة المالية إلى يومنا ھذا

عنية التي قامت بتطوير ونشر صور مختلفة من إطار العديد من المنظمات واللجان واألفراد والجھات الم

  .المفاھيم المحاسبية، إال أنه لم يحظ أي منھا بالموافقة العامة على تطبيقه في الحياة العملية

  ةيمحاسبم الجهود العالمية لبناء نظرية أه :المطلب األول

من قبل األفراد أو الجمعيات  نتناول فيما يلي أھم المجھودات التي بذلت لبناء نظرية للمحاسبة سواء  

  :  العلمية والمھنية
                                           

  .13. مرجع سابق، ص: عبد الستار الكبيسي. د -  1
. ، ص2000دار المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع، مصر، . نظري تطبيقي مدخل -المحاسبة المتوسطة: عبد هللا ھالل. كمال الدين الدھراوي، د. د -  2

25.  
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   )م1933 – 1900(مرحلة مساهمات اإلدارة  :أوال

تميزت ھذه المرحلة بسيطرة اإلدارة على صياغة المبادئ المحاسبية وذلك نتيجة النتشار شركات   

لتي توفر للمساھمين م كشكل جديد للملكية يھدف إلى تجميع رؤوس األموال الضخمة ا1900المساھمة منذ عام 

وقد أدى انتشار ھذا النوع من الشركات إلى ظھور الخاصيتين . مخاطرة محدودة بقدر مساھماتھم فقط

    1:التاليتين

          فرض االستمراريةخاصية استمرارية شركات المساھمة دون عمر محدد والتي انبثق منھا  –أ 

(Going Concern).  

 الشخصية المعنويةو انفصال الملكية عن اإلدارة والتي انبثق عنھا مفھوم وفرض خاصية الملكية الغائبة أ –ب 

(Entity Concept) نظرية الوكالةوAgency Theory) ( بين المساھمين كموكلين واإلدارة كوكيلة .  

 الدوريةمة بنشر القوائم المالية دوريا، وھكذا ظھر فرض زكما صدرت خالل ھذه المرحلة قوانين مل

(Periodicity).  باعتبار الدخل ) قائمة اإليرادات والمصروفات(إضافة إلى ذلك، تزايد االھتمام بقائمة الدخل

المحقق خالل الدورة مؤشرا لتقييم كفاءة اإلدارة، وبدأت قائمة المركز المالي تأخذ مرتبة ثانوية في األھمية، 

المقابلة ھتمام بقائمة الدخل إلى ظھور مبدأ وقد أدى ھذا اال. فاعتبرت ھمزة وصل بين قائمتي دخل متعاقبتين
  .(Matching Principle)بين اإليرادات والمصروفات 

  :وقد عانت ھذه المرحلة من السلبيات التالية

التي تخدم للمبادئ المحاسبية  ھاسيطرة شبه كاملة لإلدارة على شكل ومضمون القوائم المالية واختيار -

  مصالحھا كلما أمكن ذلك؛

  ؛معالجة المشكالت المعقدة واختيار حلول نفعية للمشاكل الملحة فقط تفادي -

افتقار غالبية الممارسات المحاسبية إلى الخلفية النظرية وبالتالي اعتماد حلول مختلفة لنفس المشكلة بين  -

ثبات وعدم وال االتساقالممارسة المحاسبية من  المنشآت المختلفة وأحيانا داخل نفس المنشأة، وھذا يعني خلوّ 

  .قابلية البيانات للمقارنة والتنبؤ

وقد خلق ھذا الوضع جوا من عدم الرضا، وكثرت المطالبات بضرورة تحسين التقارير والقوائم المالية   

حماية المساھمين من خالل إيجاد مبادئ محاسبية مقبولة تعتمد من  اوحماية المحاسبين من ضغوط اإلدارة وكذ

  .المحاسبين والمراجعين

أما على الصعيد األكاديمي وصعيد التأصيل العلمي في تلك المرحلة، فيعد أستاذ المحاسبة وليام باتون   

William Paton  نظرية المحاسبة"صاحب أول محاولة علمية متكاملة لبناء نظرية محاسبية من خالل كتابه "

                                           
  .30. مرجع سابق، ص: دراسة معمقة في نظرية المحاسبة :من المبادئ إلى المعايير النموذج المحاسبي المعاصر: رضوان حلوة حنان. د -  1
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ولقد اتبع  AAA.1بة األمريكية بتكليف من جمعية المحاس م1978وأعيد نشره عام  م1922الذي تم نشره عام 

  :باتون المنھج االستنباطي في تحديد الفروض المحاسبية الستة التي وضعھا على النحو التالي

ويعد باتون أول من نادى باعتبار الوحدة المحاسبية : Accounting Entity)(فرض الوحدة المحاسبية  - 1

  ة معنوية مستقلة عن شخصية مالكھا؛شخصي

ويفترض فيه المحاسب أن المشروع مستمر في أعماله على  :(Going Concern) فرض االستمرارية - 2

تكلفة التاريخية في تقييم تطبيق مبدأ ال –حسب رأي باتون  –األقل في المستقبل المنظور، وھذا ما يبرر 

 األصول؛

التوازن المحاسبي أو ما يسمى بفرض : (Balance-Sheet Equation)معادلة الميزانية  - 3
(Accounting Equilibrium)  ويعني وجود توازن تام بين الحسابات المدينة والحسابات الدائنة نتيجة تطبيق

 بات العمليات واألحداث المحاسبية؛القيد المزدوج في إث

 ؛في إثبات جميع العمليات المالية (Unit of Measurement) فرض ثبات وحدة القياس النقدي - 4

أو القيمة الدفترية باعتبارھا الحقيقة الوحيدة المتاحة أمام  (Historical Cost)التكلفة التاريخية اعتماد  - 5

كما اعتمد باتون في ). إشارة إلى فرض الموضوعية وخاصية الموثوقية في المعلومات المحاسبية(المحاسب 

ھوم أساسا أثناء عملية اإلنتاج ويعد ھذا المف (Costs Attach) التصاق أو تتبع التكلفةالمنشآت الصناعية مفھوم 

 ؛لتطبيق محاسبة التكاليف وفق البيانات التاريخية كذلك

 مقابلة اإليرادات بالمصروفاتعند  (Accrual Accounting basis)أساس االستحقاق  اعتماد - 6

(Matching Principle)   لتحديد نتيجة نشاط الدورة من ربح أو خسارة. 

لفروض المحاسبية التي مازالت حتى اليوم مقبولة وھكذا نجد أن باتون قد حدد بشكل متكامل جميع ا  

  .قبوال عاما في النموذج المحاسبي المعاصر وتمثل األساس الشتقاق المبادئ المحاسبية

الذي  A.C.Litteltonولعل من أھم الرواد في مجال التأصيل العلمي للمحاسبة كذلك األستاذ لتلتون 

م نشر عمل 1940وفي عام  .Structure of Accounting Theory "ھيكل نظرية المحاسبة" ا بعنوانأصدر مؤلف

ويعتبر ھذا العمل من العالمات البارزة في تاريخ الفكر المحاسبي كما أنه ال . مشترك لألستاذين باتون ولتلتون

  : في ھذا المؤلف على النحو التالي ولقد جاءت الفروض المحاسبية. يزال له تأثير كبير على الفكر المعاصر

  ؛(The Accounting Entity)الوحدة المحاسبية  - 1

  ؛(Continuity of Activity)االستمرار  - 2

  ؛(Measured Consideration)اعتبارات القياس  - 3

  ؛(Cost Attach)تتبع أو التصاق التكلفة  - 4

  ؛(Efforts and Accomplishments)المجھودات واألداء  - 5

                                           
  .81. مرجع سابق، ص: عباس مھدي الشيرازي. د -  1
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  .(Verifiable Objective Evidence)دليل موضوعي قابل للتحقيق  - 6

  .وقد جاء ھذا العمل مزيجا من االستدالل االستنباطي واالستقرائي  

  )م1973 - 1933(مرحلة مساهمات المجمعات المحاسبية  :ثانيا

ينخرط  1.)البندقية(في فينيسيا  Roxonatiم في كلية 1581لقد ظھرت أول منظمة مھنية في إيطاليا عام   

أيضا ھذا االمتحان وات مع اجتياز امتحان ليصبح خبيرا في المحاسبة، ثم أصبح فيھا الدارس لمدة ست سن

  .م1669من شروط التدقيق عام  اشرط
حيث أصبحت مھنة التدقيق مھنة مستقلة م 1854ا أنشئت جمعية المحاسبين القانونيين عام سكوتالندوفي   

  .تساھم في حماية المستثمرين من تالعب الشركات بأموالھم

 Institute of Certified) 2م في لندن معھد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز1880عام  سسكما أ  

Accountants in England and Wiles- ICAEW) قد أخضع ھذا المعھد من الناحية العلمية، باإلضافة إلى و

م 1938ھذا المعھد منذ عام  ويصدر .المملكة المتحدة، جميع المحاسبين في البلدان الخاضعة للتاج البريطاني

وقد انبثقت عن ھذا المعھد . (Accounting Profession) "مھنة المحاسبة"اآلن دورية شھرية باسم  وحتى

وكان الھدف  )A.S.B(م حلت محله ھيئة معايير المحاسبة 1990وفي عام . م1969لجنة معايير المحاسبة عام 

ولقد اعتمدت اللجنة الخطوات التالية . ممارسات المحاسبيةالرئيسي منھا ھو تضييق الخالف والتنوع في ال

  :إلصدار آرائھا

  صين والرأي العام وأصحاب المصلحة؛تقديم مسودة عمل حول موضوع معين ومناقشته من قبل المتخص -أ

  ارات والتعليقات على مسودة العمل؛مراعاة االستفس -ب

معيارا للموضوع المطروح يجب اعتماده في التقرير المالي إصدار بيان بالطريقة المحاسبية المعتمدة لتكون  -ج

  .أي انحراف جوھري عن ھذا المعيار واإلفصاح عن

تعالج مجموعة قرارات تھم المحاسبين و"كما نشر المعھد سنويا عدة نشرات صغيرة بعنوان    
  ."المشكالت الحالية للمحاسبة 

محاسبية مھنية أخرى، كانت تھدف جميعا إلى  أنشئت خالل ھذه الفترة عدة مجمعات ،إضافة إلى ذلك  

  :نذكر من أھم ھذه المجمعات. وضع إطار نظري متكامل للمحاسبة

  المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين/ 1

American Institute of Certified Public Accountants -AICPA 

                                           
  . 13. مرجع سابق، ص: لكبيسيعبد الستار ا. د -  1
  .24. ص ،2001مؤسسة الوراق للنشر، الطبعة األولى،  .)الفروض، المفاھيم، المبادئ، المعايير(نظرية المحاسبة : يوسف محمود جربوع.د -  2
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ھنية وطنية أمريكية للمحاسبين ويعتبر ھذا المجمع بمثابة منظمة م. م1887تأسس ھذا المعھد عام   

وبالتالي . مھنة المحاسبةلممارستھم أثناء القانونيين، بحيث يھتم بصفة أساسية باحتياجات المحاسبين القانونيين 

  :ومن أھم منشوراته. فإن جھوده ومنشوراته تركز على ممارسة المحاسبة العامة

م إليصال 1905عام تصدر عنه منذ  (Journal of Accountancy)" مجلة المحاسبة"مجلة شھرية بعنوان  - أ

  اسبية؛الحلول إلى كافة األعضاء حول المشكالت المح

 ؛(Accountants Index)) سنوية(فھرس المحاسبين   - ب

  ؛(Accounting Trends and Techniques)) سنوية(اتجاھات وأساليب المحاسبة  -ج

  ؛(Accounting Research Studies)دراسات وأبحاث في المحاسبة  - د

  ؛(Statements on Auditing Standards)قوائم بمعايير المراجعة  -ه

  : قوائم بالمبادئ والمعايير واإلجراءات المحاسبية تشمل -و

  نشرات األبحاث المحاسبية؛ -1    

  .وجھات نظر مجلس مبادئ المحاسبة -2    

المحاسبين القانونيين، قسم الرقابة  قسم معايير التدقيق، قسم شؤون مكاتب: ويضم المجمع عدة أقسام ھي  

  .على جودة األداء، وقسم آداب وسلوك المھنة

غير أن انتشار ھذه الجمعيات والمنظمات واھتمامھا بوضع إطار نظري شامل للمحاسبة لم يبرز إال   

ت م أصاب النظام الرأسمالي العالمي أزمة كساد عامة سمي1933و 1929فبين عامي . م1933ابتداء من عام 

ولقد انطلقت ھذه األزمة من سوق األوراق المالية في الواليات المتحدة األمريكية . باألزمة االقتصادية الكبرى

  .وانتشرت بسرعة في القارة األوربية لتصبح أزمة كساد عالمية

لقد أدت ھذه األزمة إلى إفالس الكثير من المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما دفع إدارات العديد   

مصالح المقرضين وھكذا تضررت . الية مغايرة للواقعن الشركات إلى االقتراض وعرض قوائم مم

  .والمساھمين الذين توجھوا إلى القضاء لمساءلة اإلدارة أو المحاسب أو مدقق الحسابات

مع ونتيجة لھذا الوضع، تعالت النداءات مطالبة الدولة بالتدخل لتنظيم المبادئ المحاسبية وحماية المجت  

وھكذا ظھر إلى  .االستثماري وذلك بوضع مبادئ تلزم اإلدارة وتحمي المحاسب والمدقق من ضغوطاتھا

  : تنظيم قانوني مشكل من الوجود

ويتطلب تسجيل األوراق المالية الجديدة والمعروضة للبيع تحت إشراف  :م1933قانون االستثمارات عام  - أ

  ؛)S.E.Cلجنة  تسمى أصبحت فيما بعد(لجنة حكومية 

  ون سوق األوراق المالية وتبادلھا؛قان - ب
مختلف القوانين  إصدار عن مسئولة وھي لجنة :م1934عام  S.E.C""لجنة االستثمارات والبورصة  - ج

تضمن تقديم تقارير مالية صادقة وواضحة من  .المتعلقة باالستثمارات وتبادل األوراق المالية في البورصات
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سلطة تحديد معايير المحاسبة الواجب اتباعھا من  S.E.Cولقد أعطيت لجنة  .قبل الشركات المدرجة بھا

  .الشركات الخاضعة لدائرة نفوذھا

أثر كبير في تطوير المبادئ المحاسبية وحفز  S.E.Cولقد كان للتنظيم القانوني السابق وإنشاء لجنة   

بھدف إيجاد مبادئ محاسبية تلقى  المجمعات المھنية المحاسبية على تكوين اتحادات ومعاھد ولجان متخصصة

م أنھا ستتولى 1938قد أعلنت عام  S.E.Cقبوال عاما وترفع مستوى المعرفة المحاسبية، ال سيما وأن لجنة 

  .مباشرة إصدار المعايير المحاسبية إذا عجزت المھنة واتحاداتھا عن ذلك

نة خاصة للتنسيق مع بورصة نيويورك إزاء ھذه التھديدات بتكوين لج )A.I.C.P.A(قام المعھد األمريكي  -

(NYSE) في األمور التي تھم المحاسبين والمستثمرين والبورصة بھدف إقرار مبادئ محاسبية مقبولة عموما.  

ركزت ھذه و. م يعد أول وثيقة لتطوير المبادئ المحاسبية المقبولة عموما1934أصدرت ھذه اللجنة بيانا عام  -

 Consistency)مبدأ الثبات في اتباع النسق : لتطوير األسواق المالية ھماالوثيقة على مبدأين أساسيين 

Principle) ومبدأ اإلفصاح التام(Full Disclosure)  وقد اشترطت بورصة . باإلضافة إلى مبادئ أخرى

  .تطبيق تلك المبادئ على سائر الشركات المسجلة بھا (NYSE)األوراق المالية في نيويورك 

 Accepted Accounting)مصطلح مبادئ محاسبية مقبولة م1934معھد على مبادئ وقواعد عام أطلقت لجنة ال -

Principles-A.A.P) .  

 "المبادئ المحاسبية المقبولة عموما"ألول مرة مصطلح  )A.I.C.P.A(م اعتمد المعھد 1936في عام  -

(Generally Accepted Accounting Principles-G.A.A.P)  ارسات العملية وجعلھا تتالءم بغرض توحيد المم

  .مع الظروف االقتصادية واالجتماعية المتغيرة

 Committee of Accounting) "لجنة اإلجراءات المحاسبية"م تطورت لجنة المعھد لتصبح 1938في عام  -

Procedures-C.A.P) تضييق مجاالت االختالف في التقارير والقوائم المالية وذلك باستبعاد إلى ھدف تو

  .ألساليب غير المرغوب فيھا والمطبقة في الحياة العمليةا

مجموعة نشرات  م1958إلى غاية تاريخ حلھا عام  )م1958 -م1938(قدمت ھذه اللجنة خالل عشرين عاما  -

تمثل  Accounting Research Bulletin)-(A.R.B" منشورات بحوث محاسبية"باسم ) نشرة 51(محاسبية 

  .حاسبية مختلفةتوصيات لمعالجة مشكالت م

وقد فشلت اللجنة في تطوير مبادئ محاسبية مقبولة عموما واكتفت بمناقشة المشكالت المثارة الجارية   

  .وكانت نشراتھا المحاسبية تمثل ردود فعل سريعة على مشاكل التطبيق العملي

بغرض تطوير  (Accounting Principle Board- A.P.B)مبادئ المحاسبة  ھيئةم كون المعھد 1959عام  -

  .)G.A.A.P(مبادئ المحاسبة المقبولة عموما : وتوضيح مضمون التعبير الدارج

آراء ھيئة مبادئ "رأيا باسم  31) م1973إلى م1959من (خالل فترة حياتھا  )A.P.B(الھيئة ھذه أصدرت  -
أو تعديالت  وھي عبارة عن حلول مقترحة لمشاكل تواجھھا مھنة المحاسبة )A.P.B.Opinions( "المحاسبة
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عضوا من  21من  فيتأل )A.P.B(الـ كان وقد  .)C.A.P(لمواقف سابقة صدرت عن لجنة إجراءات المحاسبة 

  .المحاسبين القانونيين وبعض األكاديميين وممثلين عن الصناعة

 حلول لمشاكل انتقائية تفتقر إلى خلفية فلسفية نظرية، بحيث كانت بعضعبارة عن وقد كانت تلك اآلراء   

ھو خضوعھا  )A.P.B(وكان أھم انتقاد وجه إلى ھيئة مبادئ المحاسبة . اآلراء غير منسجمة وأحيانا متناقضة

في الواليات المتحدة  (The Big Eight)بشكل خاص من قبل مكاتب التدقيق الثمانية الكبرى وللضغوط الخارجية 

  .(S.E.C)األمريكية ومن قبل لجنة االستثمارات والبورصة 

م من أجل إعادة النظر في أسلوب 1971مؤتمرا في واشنطن عام   (AICPA)ة لتلك االنتقادات عقد مجمعنتيج -

  : تشكيل مبادئ المحاسبة، ونتج عن ھذا المؤتمر تشكيل لجنتين 

   تحديد أھداف القوائم المالية؛ مھمتھا True Blood Committee -لجنة تروبلود: األولى * 

وقد أصدرت ھذه اللجنة تقريرھا  .المحاسبة مھمتھا تطوير مبادئ Wheat Committee -لجنت ويت: الثانية * 

م أوصت فيه بضرورة تعديل األسلوب الذي وضعت به المبادئ المحاسبية، وقد أدى ھذا التقرير إلى 1972عام 

 Financial Accounting Standards)معايير المحاسبة المالية  مجلسوتكوين  (APB)حل ھيئة مبادئ المحاسبة 

Board- FASB)  م1973عام.  

  American Accounting Association- AAA /الجمعية األمريكية للمحاسبة/ 2

وقد نشأت ھذه . م1918سھا مجموعة من أساتذة الجامعة األمريكيين عام ھي منظمة أكاديمية علمية أسّ   

ھا كال من األكاديميين تضم في عضويت الجمعية أساسا كمنظمة لألكاديميين في المحاسبة، ثم أصبحت فيما بعد

تھدف إلى تشجيع البحوث والدراسات النظرية عن المعايير والمبادئ المحاسبية ونظرية المحاسبة، . والمھنيين

تحسين وتنمية التعليم عملھا على وكذا  ھذا المجالوذلك من خالل تبنيھا لألبحاث والدراسات العديدة في 

  .المحاسبة في الجامعات والمعاھد العلميةالمحاسبي وطرق تدريس نظرية 
نظرا لكونھم ال ف. ويلعب األكاديميون في مجال المحاسبة دورا ھاما في عملية وضع المعايير المحاسبية  

من غيرھم ھم أقدر ويمارسون العمل المھني في المحاسبة والمراجعة، فإن آراءھم تتسم بالموضوعية والحياد، 

  .األطراف المختلفة من المعلومات المحاسبية دون تحيزعلى التعبير عن احتياجات 

. العديد من المؤلفات والبحوث والنشرات التي تبحث في المحاسبة (A.A.A)الجمعية وقد أصدرت   

 1(The Accounting Review) "مجلة المحاسبة"باإلضافة إلى إصدارھا للمجلة الربع سنوية المعروفة باسم 

وقد تبلورت جھود ھذه . لمي متخصص لتبادل األفكار ونتائج البحث العلمي، وھي منبر عم1926منذ عام 

  2:الجمعية في إصدار الدراسات التالية

  ؛م1936 عامقائمة بالمبادئ المحاسبية التي تحكم القوائم المالية للشركات المساھمة  -أ

                                           
  .29.ص مرجع سابق،: بدر محمد علوان. وليد ناجي الحيالي، د. د -  1
  .24. مرجع سابق، ص: يوسف محمود جربوع. د -  2
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  م؛1940معايير المحاسبة وإعداد التقارير المالية للشركات المساھمة عام  -ب

  م؛1966بحث في نظرية المحاسبة األساسية عام  -ج

  م؛1978بيان حول نظرية المحاسبة ومدى قبولھا عام  - د

  .(Accounting Horizons) "آفاق محاسبية"ومجلة  "المحاسبة"مجلة  -ه

ويشارك أعضاء جمعية المحاسبة األمريكية في مناقشة اإلصدارات المبدئية لمجلس معايير المحاسبة   

ھذا باإلضافة إلى المشاركة في . سواء المذكرات أو المسودات األولية للمعايير المحاسبية (F.A.S.B)المالية 

  1.مشاريع البحوث التي تسبق إعداد أي معيار محاسبي

  )نا هذاإلى يوم 1973من (مرحلة التسييس  :ثالثا

 -سياسية "كون عملية يؤكد الكثير من المفكرين المحاسبين على أن عملية وضع المعايير ينبغي أن ت  

أن وضع وإنشاء المعايير المحاسبية ھو نتاج ": )C.H.T.Horngern( 2إذ يوضح ھورنجرن "اجتماعية

وھو أكبر من كونه استنتاج منطقي أو معرفة ألبحاث تجريبية ألن وضع  ،لتصرف سياسي بالدرجة األولى
لذلك يجب أن تكون مقبولة من األطراف  فالمعايير تمثل قيودا على السلوك،. المعايير ھو قرار اجتماعي

وفي المجتمع  .من النوعين" مزيجا"وإن قبول المعايير يمكن أن يكون إجباريا أو اختياريا أو  .المعنية
الديمقراطي يعد نيل القبول عملية معقدة إلى أقصى الحدود لدرجة أنھا تتطلب تسويقا محنكا على الساحة 

  ".السياسية

لصياغة نظرية محاسبية بالفشل،  م1973إلى  1933المجمعات المھنية منذ عام ولقد باءت محاوالت   

ولم تستطع استبعاد الممارسات المھنية غير المرغوب فيھا، األمر الذي أدى إلى حل ھيئة مبادئ المحاسبة 

(A.P.B)  التابعة للمعھد األمريكي(A.I.C.P.A) حدة في الواليات المت وتشكيل ھيكل جديد لوضع المعايير

   3:يتكون من ثالث منظمات ھي األمريكية

  ؛)F.A.F(مؤسسة المحاسبة المالية  - 1

  و ؛)F.A.S.B(مجلس معايير المحاسبة المالية  - 2

  ).F.A.S.A.C(المجلس االستشاري لمعايير المحاسبة المالية  - 3

ل أنشطتھم  ومجلسه االستشاري (F.A.S.B)بانتقاء أعضاء  (F.A.F)تقوم مؤسسة المحاسبة المالية    وتموي

  .(F.A.S.B)واإلشراف بصفة عامة على أنشطة 

   4:من أعضاء يمثلون المنظمات التالية )F.A.F(ويتكون مجلس إدارة مؤسسة المحاسبة المالية    

  ؛)A.A.A(جمعية المحاسبة األمريكية  -

                                           
الدار الجامعية للنشر . المفاھيم ومعايير القياس واإلفصاح المحاسبي: المحاسبة المتوسطة: محمد سمير الصبان. علي أحمد أبو الحسن، د. د -  1

  . 2. ، ص1997مصر، -والتوزيع، اإلسكندرية
  .41. مرجع سابق، ص :ة في نظرية المحاسبةدراسة معمق :من المبادئ إلى المعايير النموذج المحاسبي المعاصر :رضوان حلوة حنان. د -  2
  .32. ، صدار المريخ، الطبعة الثانية. الجزء األول-المحاسبة المتوسطة: أحمد حامد حجاج. دونالد كييزو، جيري ويجانت، تعريب د -  3
  .11. ، ص2003-2002الجامعية، الدار  .عرض القوائم المالية: الجزء األول -موسوعة المعايير المحاسبية: طارق عبد العال حماد. د -  4
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انونيين  - بين الق د األمريكي للمحاس ي  :)A.I.C.P.A(المعھ ر  (A.I.C.P.A)وال يحق للمحاسب العضو ف أن يعب

ـ  (G.A.A.P)عن صحة القوائم المالية وانسجامھا مع الـ  ات وتفسيرات ال وائم تتعارض مع بيان إذا كانت ھذه الق

(F.A.S.B) ؛إال إذا أوضح المحاسب في حاالت غير عادية أن ھذه القوائم سوف تكون مضللة  

تثمرين، ويھتمون يضم عددا كبيرا من المحللين : اتحاد المحللين الماليين - الذين يقدمون المشورة والنصح للمس

  ؛بضرورة اإلفصاح األكثر إيضاحا للقوائم المالية

  ؛)N.A.A(الجمعية الوطنية للمحاسبة  -

ذيين  - اليين التنفي ديرين الم د الم ي : )F.E.I(معھ املين ف ة الع ة واإلدارة المالي بة والمراجع ال المحاس م رج يض

  ؛الشركات

بي - د المحاس ين معھ م : )I.M.A(ن اإلداري د، وھ ة المعھ ى درجة زمال ين الحاصلين عل بين اإلداري يضم المحاس

ة راض الداخلي تخدامھا لألغ أة واس ي المنش بية ف ات المحاس يم المعلوم ون بتنظ ذين  .يھتم اء ھ ارك أعض ويش

داء اآل )I.M.A( و )F.E.I(المعھدين  ة وإب ؤثر في مناقشة إصدارات مجلس معايير المحاسبة المالي د ت راء التي ق

  ؛على اإلصدار النھائي ألي معيار محاسبي

  ؛منظمة الموظفين الماليين الحكوميين -

  ؛المنظمة الوطنية لمحاسبي الدولة والمحاسبين والموظفين الماليين -

ة(منظمة صناعة األوراق المالية  - ال األوراق المالي وك ): جمعية أعم املين في بن وھي تضم المصرفيين والع

ةاال ة وضع . ستثمار والمؤسسات المالية التي تتعامل في األوراق المالي ر في عملي أثير كبي د أصبح لھؤالء ت وق

  .المعايير المحاسبية ألنھم يمثلون مجموعة كبيرة نسبيا من مستخدمي القوائم المالية

ة    ايير المحاسبة المالي ه مسؤول (F.A.S.A.C)أما المجلس االستشاري لمع ى عاتق ع عل ية التشاور مع فتق

  . في المجاالت األساسية لالستفسار والتحليل (F.A.S.B)مجلس معايير المحاسبة المالية 

ايير األطراف وويوضح الشكل الموالي كل    ة إصدار المع ى عملي الجھات والھيئات المھنية التي تؤثر عل

  1.المحاسبية في الواليات المتحدة األمريكية

                                           
مؤسسة . )تقويم -تحليل -قياس(المحاسبة المالية : نادر سليمان. جاسم المضف، د. سامي قلعه جي، د. الغريب بيومي، د. عبد الباسط رضوان، د. د -  1

  .54 .ص، 1993، ب، الكويتادار الكت
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المعايير  إصدار و المعلومات المحاسبية الذين يؤثرون علىمستخدم: يوضح) 2(شكل رقم ال

  المحاسبية في الواليات المتحدة األمريكية

  

  

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المحاسبة المالية : نادر سليمان. جاسم المضف، د. سامي قلعه جي، د. الغريب بيومي، د. عبد الباسط رضوان، د. د :المصدر

  .54. ، ص1993ب، الكويت، امؤسسة دار الكت .)تقويم - تحليل - قياس(

 الوحدات المحاسبية

المحاسبون القانونيون 
ومنشآت المحاسبة 

.والمراجعة  

مجمع المحاسبين 
القانونيون األمريكي 

ورصة ولجنة الب
.  والمبادالت األمريكية  

األكاديميون والھيئات 
. األكاديمية  

الھيئات المالية مثل المحللين 
.الماليين والبنوك وغيرھم  

المنظمات المھنية مثل 
جمعية المحاسبة األمريكية 
وجمعية المحاسبين الوطنية 
ومعھد المديرين الماليين 

.وغيرھم  

الھيئات الحكومية مثل لجنة 
البورصة والمبادالت 
األمريكية ومصلحة 
الضرائب األمريكية 

.وغيرھم  

. جمھور المستثمرين .الجمعيات الصناعية   

 مجلس معايير المحاسبة المالية 
F.A.S.B 

اسبية المعايير المح
والتفاسير والنشرات 

.الفنية  
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   / Financial Accounting Standards Board - FASBمعايير المحاسبة المالية مجلس/ 1

ھي  إلصدار المعايير المحاسبية بالواليات المتحدة األمريكية ن المنظمة األكثر أھمية في الھيكل الثالثيإ  

الذي تتركز مھمته األساسية في وضع وتحسين معايير المحاسبة  (F.A.S.B)حاسبة المالية مجلس معايير الم

والمساندة التي حظي  (F.A.S.B)وقد استندت توقعات نجاح الـ . والتقرير المالي إلرشاد وتوجيه الجمھور العام

   1:مثل (A.P.B)بھا على وجود العديد من أوجه االختالف بينه وبين ھيئة مبادئ المحاسبة 

 عضوا؛ 18الذي كان يضم  (A.P.B)من سبعة أعضاء بعكس الـ  (F.A.S.B)حيث يتكون الـ  :العضوية األقل - أ

على مقابل مجزي ويتفرغون للعمل  (F.A.S.B)حيث يحصل أعضاء الـ  :وبمقابل الدائمةالعضوية  - ب

 متطوعين وغير متفرغين؛ (A.P.B)بالمجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، في حين كان أعضاء الـ 

 (F.A.S.B)، في حين أن الـ (A.I.C.P.A)مجرد لجنة فرعية من الـ  (A.P.B)لقد كان الـ  :إدارة ذاتية أكبر - ج

ويخضعون للمساءلة من جانب مؤسسة  (F.A.S.B)حيث يعين أعضاء الـ . غير تابعة ألية منظمة مھنية بعينھا

 فقط؛  (F.A.F)المحاسبة المالية 

يحتفظون بمراكزھم الخاصة في الشركات والمؤسسات في  (A.P.B)فقد كان أعضاء الـ  :حياديد من الالمز -د

 أن يقطعوا كل ھذه الروابط؛ (F.A.S.B)حين يجب على أعضاء الـ 

من المحاسبين القانونيين أعضاء   (A.P.B)فقد كان من الضروري أن يكون كل أعضاء الـ :التمثيل األوسع - ھـ

 .محاسبا قانونيا  (F.A.S.B)ال يشترط أن يكون عضو الـ في حين، (A.I.C.P.A)الـ 

على الخبراء في   (F.A.S.B)وعالوة على ذلك، فإنه للحصول على المساعدة من أجھزته الفنية يعتمد الـ  

العديد من مجموعات العمل التي يتم تشكيلھا لدراسة المشروعات المختلفة وكذلك على اللجنة االستشارية 

في كل  (F.A.S.B)حيث تتحمل ھذه اللجنة مسؤولية استشارية تجاه الـ  ،(F.A.S.A.C)يير المحاسبة المالية لمعا

  .على انتقاء أعضاء مجموعات العمل كما تساعدهمن السياسات الھامة والقضايا الفنية 

  مهام مجلس معايير المحاسبة المالية -أ

ة    ايير المحاسبة المالي ة مع ات واللجان  (F.A.S.B)لقد اعتمدت ھيئ ر من الھيئ ائھا، بصورة أكب ذ إنش من

ا  دخال علمي ابقة م تنباطيا "الس تقرائيا –اس ابع " اس ايير ذات ط ع المع بي ووض يم المحاس ة التنظ ت عملي وجعل

   2:ولقد كلفت الھيئة بمھمة ذات شقين. سياسي واجتماعي

  إلطار المفاھيمي لنظرية المحاسبة؛تكوين ا -1

  

  .التطبيق العملي إصدار معايير -2

                                           
  .33. جع سابق، صمر: أحمد حامد حجاج. دونالد كييزو، جيري ويجانت، تعريب د -  1
  .42. مرجع سابق، ص: دراسة معمقة في نظرية المحاسبة :من المبادئ إلى المعايير النموذج المحاسبي المعاصر: رضوان حلوة حنان. د -  2
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قد تحول من تحديد الفروض والمبادئ المحاسبية إلى تحديد األھداف والمفاھيم  االھتمامأي أن   

  .والمعايير

ولقد حققت ھيئة معايير المحاسبة المالية بالنسبة لإلطار المفاھيمي نشاطا علميا وإنتاجا متميزا، وقدمت   

ستة بيانات  م1985و 1978صدر عن الھيئة بين عامي إذ . بذلك قاعدة ھامة لتطوير نظرية المحاسبة

)S.F.A.C'S(  نشرات مفاھيم المحاسبة المالية"وقد جاءت سلسلة . م2000كما صدر بيان سابع حديث في عام "

  Problem– by )كمحاولة من مجلس معايير المحاسبة المالية للتخلي عن مدخل معالجة مشكلة بمشكلة 

Problem approach) .ھذه السلسلة لتكوين مجموعة من المفاھيم الشاملة والمتكاملة، أو إطار نظري  وتھدف

  :وھي كما يلي .يشكل أداة لحل المشاكل الحالية والمستجدة بصورة متسقة

  نشرات مفاهيم المحاسبة المالية أو قوائم

Statements of Financial Accounting Concepts (S.F.A.C) 

أھداف  حدد :"أھداف التقرير المالي لمنشآت األعمال"بعنوان  1978عام  )S.F.A.C N° 1( /) 1(  البيان رقم* 

  .المحاسبة والغرض منھا

 عرض :"الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية"بعنوان  1980عام  )S.F.A.C N° 2)/ ( 2(  البيان رقم* 

  .قراراتالصفات أو الخصائص التي تجعل المعلومات المحاسبية مفيدة في اتخاذ ال

مفاھيم  بّين :"عناصر القوائم المالية لمنشآت األعمال"بعنوان  1980عام  )S.F.A.C N° 3( /) 3(  البيان رقم* 

 ...، اإليرادات، المصروفات، المكاسباألصول، االلتزامات: القوائم المالية وتعاريف البنود التي تتضمنھا مثل

أھداف التقرير المالي في المنظمات غير الھادفة "عنوان ب 1980عام  )S.F.A.C N° 4( /) 4( البيان رقم  •

إلى توسيع نطاق عناصر القوائم المالية وإعادة   (F.A.S.B)حيث توجه الـ ،وقد تم سحبه وإلغاؤه :"للربح

منظمات األعمال والمنظمات غير : يشمل جميع المنظمات6) (بإصدار بيان جديد رقم  )(3صياغة البيان رقم 

 .الھادفة للربح

االعتراف والقياس في القوائم المالية لمنشآت "بعنوان  1984عام  )S.F.A.C N° 5( /) 5(  البيان رقم  •

حدد أربعة معايير لالعتراف واإلثبات المحاسبي لعناصر القوائم المالية وقدم بعض اإلرشادات : "األعمال

 .م ذلكحول نوعية المعلومات التي يلزم أن تتضمنھا القوائم المالية ومتى يت

 )(3حل محل البيان رقم  :"عناصر القوائم المالية"بعنوان  1985عام  )S.F.A.C N° 6(/ )  6(  البيان رقم  •

 .بغرض توسيع مجال التطبيق ليشمل منظمات األعمال والمنظمات غير الھادفة للربح في الوقت نفسه
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مات التدفق النقدي والقيمة الحالية استخدام معلو"بعنوان  2000عام  )S.F.A.C N° 7(  /) 7( البيان رقم  •

. اعترافا من المجلس باختالف القياس المحاسبي تبعا للظروف المختلفة جاءو :"في القياسات المحاسبية

وتأكيدا على ذلك أصدر (فالقيمة الحالية مثال أصبحت واحدا من القياسات المحاسبية ذات االنتشار الواسع 

 ).ير متفرقة تھتم بمواضيع القيمة الحالية وما ينتج عن استخداماتھام تسعة معاي1995و 1990المجلس بين 

والتي جاءت في إطار قيامھا ويلخص الشكل الموالي البيانات الصادرة عن ھيئة معايير المحاسبة المالية 

  :"تكوين اإلطار المفاھيمي لنظرية المحاسبة "والمتمثلة في  الموكلة إليھا بالمھمة األولى

  "لهيئة معايير المحاسبة المالية " اإلطار المفاهيمي النظري : يوضح) 3(شكل رقم ال

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

دراسة معمقة في نظرية : النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعايير: رضوان حلوة حنان. د :المصدر
  .44، ص 2003األولى، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة  .المحاسبة

، فقد حقق مجلس معايير المحاسبة المالية "إصدار معايير التطبيق العملي"أما فيما يخص المھمة الثانية 

(F.A.S.B) معيارا محاسبيا  150صدر عن المجلس حتى اآلن ما يزيد عن  حيث. نجاحا ملحوظا كذلك)SFAS( 

إلى جانب  – ةوتمثل معايير المجلس المذكور. والتوضيحتناولت المبادئ السابقة بالتعديل وإعادة الصياغة 

  1978عام ) 1(بيان رقم
".لتقرير الماليأھداف ا"  

 
معيار منفعة المعلومات التخاذ 

.القرارات

  1984عام ) 5(بيان رقم 
" االعتراف والقياس في القوائم المالية"   

 
 

المحاسبي ببنود  معايير االعتراف* 
...القوائم المالية   

...قيد األھمية النسبية *   

  1980عام ) 3(بيان رقم 
1985عام ) 6(بيان رقم   

"عناصر القوائم المالية "   
 

: تعريف بنودھا* مفاھيم القوائم * 
أصول، التزامات، مصاريف، إيرادات، 

...خسائر، مكاسب  

  1980عام ) 2(بيان رقم
الخصائص النوعية "

" للمعلومات المحاسبية  
 

:توافر خاصيتين  
.الموثوقية *ءمة  المال*   

بعنوان  2000عام ) 7(بيان رقم   
استخدام معلومات التدفق النقدي " 

"والقيمة الحالية في القياسات المحاسبية   

4 3 2

5

1
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ومن ثم فھي ملزمة في  (G.A.A.P)مبادئ محاسبية مقبولة عموما  – (A.P.B)المبادئ الصادرة سابقا عن الـ

التي كانت قائمة عند إنشاء  (A.P.B)ويالحظ أن كل نشرات وآراء ھيئة مبادئ المحاسبة . الممارسة

ولتجنب الخلط . بتعديلھا أو إلغائھا (F.A.S.B)الـ بھا إلى أن تصدر نشرات من يظل معموال (F.A.S.B)الـ

  . في نشراته" معايير المحاسبة المالية"مصطلح  (F.A.S.B)استخدم الـ" مبادئ"المحتمل في فھم كلمة 

أو  (Interpretations) دراسات تفسيريةإلى جانب المعايير المحاسبية  (F.A.S.B)كما يصدر المجلس 

عند مواجھة  (A.P.B)الـالحلول المقترحة من وكذا  المعايير حول كيفية تطبيق" فتاوى"آلرائه تمثل  تفسيرات

ولھذه التفسيرات نفس القوة اإللزامية . وقد تكون بمثابة تعديل أو استكمال للمعايير الصادرة ،حاسبيةم ةمشكل

وقد أصدر المجلس إلى اآلن أكثر من . افقة عليھاالتي تتمتع بھا المعايير كما تتطلب نفس نسبة التصويت للمو

  .تفسيرا 40

وذلك بھدف التصدي المستمر  (Technical Bulletins) نشرات فنية (F.A.S.B)يصدر الـإضافة إلى ذلك 

ويجب . قطاعات معينةفي وتتسم ھذه النشرات بالطابع العملي التخصصي . لمشاكل المحاسبة والتقرير المالي

   1:ھذه النشرات الفنية ال تصدر إال عندما التأكيد على أن

  ؛مارسة المحاسبيةيكون من المتوقع أال تحدث تغييرا كبيرا في الم - 1

 ون تكلفة تطبيقھا منخفضة؛تك - 2

 .ال يتعارض التوجيه الوارد في النشرة الفنية مع أي مبدأ محاسبي أساسي متعارف عليه - 3

د  ـوق أ ال ام  (F.A.S.B)أنش ة عمل القضاي" م1984ع ةلجن - Emerging Issues Task Forces) "ا العاجل

E.I.T.F.) ة،  11عضوا منھم  17التي تتكون من و ال  4عضوا من شركات المراجع أعضاء من منشآت األعم

دوب عن  (S.E.C)ومراقب من  اق . (F.A.S.B)ومن ى اتف ة للوصول إل ذه اللجن ل  15تھدف ھ ى األق عضوا عل

الية الجديدة أو غير المعتادة والتي يحتمل أن تخلق تنوعا في الممارسات حول كيفية المحاسبة عن المعامالت الم

ى  61في إحدى السنوات بدراسة   (E.I.T.F)وقد قامت لجنة . المحاسبية ة ووصلت إل الي عاجل ر م قضية تقري

ر أي  S.E.Cوقد أشارت . منھا % 75إجماع فيما يقرب  إلى أنھا تفضل استخدام حلول ھذه اللجنة وتطالب بتبري

ا ة تخرج عنھ ة. ممارس إن اللجن ك ف ى ذل بية محل الخالف   (E.I.T.F)عالوة عل اكل المحاس د المش وم بتحدي تق

ـ دخل ال ى ضرورة ت دعو إل ريعة أو ت ا بصورة س ا وتحلھ رد ظھورھ ا (F.A.S.B)بمج إن . لحلھ ك، ف ى ذل وعل

ة مجلس معايير المحا مع  (E.I.T.F)سبة المالية ينشغل بالمشاكل طويلة األجل األكثر شموال في حين تتعامل لجن

  .القضايا العاجلة قصيرة األجل والمتخصصة

  مراحل عمل مجلس معايير المحاسبة المالية في إصدار المعايير المحاسبية - ب

  : سبة المالية ھماعند وضع معايير المحا (FASB)ھناك قاعدتان أساسيتان تحكمان المجلس 
  ادي ككل وليس لمھنة المحاسبة فقط؛أنه يجب أن يستجيب لحاجات ووجھات نظر المجتمع االقتص - 1

                                           
  .36. مرجع سابق، ص: أحمد حامد حجاج. دونالد كييزو، جيري ويجانت، تعريب د -  1
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أنه يجب أن يعمل على مرأى من الجمھور العام بحيث يعطي لألطراف المھتمة الفرصة الكاملة للتعبير عن  - 2

 .وجھات نظرھا

ألي معيار محاسبة  (FASB)طوات التالية قبل إصدار وللتأكد من تحقيق ھذه األھداف يتم اتباع الخ

  : مالي

ضمن جدول أعمال تحديد المجال أو الموضوع أو مشروع البحث الذي يقبل المجلس بدراسته وإدراجه  - 1

  المجلس؛) أجندة(

والبدائل  يتم تشكيل مجموعة عمل من الخبراء والباحثين في مختلف القطاعات لتحديد المشاكل والقضايا - 2

  المرتبطة بموضوع البحث؛

  لس بإجراء البحث والتحليل الالزم؛تقوم الھيئة الفنية للمج - 3

 تعرض فيھا البدائل المختلفة والمواضيع األساسية (Discussion Memorandum)يتم إعداد مذكرة للمناقشة  - 4

  الواجب مراعاتھا ثم يتم إصدارھا؛

  يوم عادة لالطالع وإبداء الرأي؛ 60مدة تعرض المذكرة السابقة على الجمھور المھتم ل - 5

  لسماع آراء الجمھور حول المذكرة؛ (Public Hearing)يتم عقد جلسة استماع عامة  - 6

  جمھور وردود أفعالھم واستجاباتھم؛يقوم المجلس بتحليل وتقييم آراء ال - 7

لمالي لمعالجة المشكلة اسبة ار المحايقترح فيھا معي (Exposure Draft)يصدر المجلس مسودة قابلة للنقاش  - 8

  المطروحة؛

يوما على األقل بعدھا يقوم المجلس بتقييم كل اآلراء التي  30تعرض مسودة العمل على الجمھور لمدة  - 9

  تلقاھا؛

  ا ثم تقرر تعديلھا إذا لزم األمر؛تقوم لجنة مختصة بدراسة المسودة السابقة مع التعليقات التي وردت عليھ -10

 Standard)جلس مجتمعا بدراسة المسودة المنقحة والمعدلة ثم يجري التصويت على نشرة المعيار يقوم الم -11

Statement)  أعضاء على األقل من أصل سبعة، يصبح بعد ذلك المعيار  5ويتطلب إصدار المعيار موافقة

  .ملزما في الممارسة

  مجلس معايير المحاسبة الحكومية/ 2

Governmental Accounting Standards Board -G.A.S.B  

تحت إشراف مؤسسة المحاسبة  1م1984في سنة  (GASB)تم إنشاء مجلس معايير المحاسبة الحكومية 

  .لتناول قضايا التقرير المالي في الحكومات المركزية والمحلية (F.A.F)المالية 

                                           
  .37. مرجع سابق، ص: مد حامد حجاجأح. دونالد كييزو، جيري ويجانت، تعريب د -  1



 

 

 من مسك الدفاتر إلى المعايير :المحاسبة.. ....................................................................................ولصل األـالف

30

استشاريا يطلق  ، حيث يضم مجلسا(FASB)مع نظيره في الـ (GASB)ويتشابه الھيكل التنظيمي في الـ

، كما يلقى المعاونة من جھازه الفني (G.A.S.A.C) "المجلس االستشاري لمعايير المحاسبة الحكومية"عليه 

  .الخاص ومجموعات العمل الخاصة به

محل خالف، حيث يرى الكثيرون ضرورة وجود جھة واحدة لوضع  (G.A.S.B)قد شكل إنشاء الـل

التي تتعامل مع  – (GASB)المأمول أن تقسيم عملية وضع المعايير بين  وقد كان من.  (F.A.S.B)المعايير ھي

 المالية في تقاريرالالتي تتناول قضايا  – (FASB)و –قضايا التقرير المالي في الحكومات المركزية والمحلية 

  .لن يؤدي لحدوث أي تناقض –كل الوحدات االقتصادية األخرى 

عن إصدار المعايير المحاسبية في الواليات المتحدة  ةھنية المسئولالھيئات المأھم ويبين الشكل الموالي 

  :األمريكية
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الهيكل التنظيمي لوضع المعايير المحاسبية داخل الواليات المتحدة : يوضح) 4(شكل رقم ال

  األمريكية

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

، دار المريخ، الطبعة الثانية. الجزء األول- لمحاسبة المتوسطةا: أحمد حامد حجاج. دونالد كييزو، جيري ويجانت، تعريب د :المصدر

  .38ص

  

  منظمات أخرى مؤثرة في وضع المعايير بالواليات المتحدة األمريكية/ 3

، (GASB)ومجلس معايير المحاسبة الحكومية  (FASB)باإلضافة إلى مجلس معايير المحاسبة المالية 

ات المتحدة األمريكية أثر واضح في وضع نظرية المحاسبة نذكر كان للعديد من المنظمات األخرى في الوالي

   1:منھا

المحاسبة  واھتم بالبحث المحاسبي في مجال م1919أنشئ عام : )I.M.A(معهد المحاسبين اإلداريين  -أ

  .(Management Accounting) "المحاسبة اإلدارية"يطلق على نشرته الشھرية . محاسبة التكاليفو اإلدارية

يقوم ھذا المعھد بدور : )F.E.I - Financial Executive Institute(هد المديرين الماليين مع - ب

وقد قام . ھام ومؤثر في وضع وتطوير المعايير المحاسبية وذلك من خالل لجنة المبادئ المحاسبية الخاصة به

                                           
  .52. مرجع سابق، ص: نادر سليمان. جاسم المضف، د. سامي قلعه جي، د. الغريب بيومي، د. عبد الباسط رضوان، د.د -  1

 مؤسسة المحاسبة المالية 
F.A.F 

 مجلس معايير المحاسبة الحكومية 
G.A.S.B 

 مجلس معايير المحاسبة المالية 
F.A.S.B مجموعات 

 
العمل  

 واألجھزة 
 

 المعاونة 

المجلس االستشاري لمعايير 
اسبة الحكومية المح  

G.A.S.A.C 

المجلس االستشاري لمعايير 
 المحاسبة المالية 
F.A.S.A.C 



 

 

 من مسك الدفاتر إلى المعايير :المحاسبة.. ....................................................................................ولصل األـالف

32

لية، باإلضافة إلى إصداره المعھد بنشر العديد من الدراسات الھامة في مجال المحاسبة وإعداد التقارير الما

 .(The Financial Executive) "المدير المالي"مجلة شھرية بعنوان 

نشأ : )C.A.S.B  - Cost Accounting Standards Board(مجلس معايير محاسبة التكاليف  -ج

م كمنظمة حكومية أمريكية تابعة للكونغرس األمريكي بھدف وضع معايير محاسبة 1970ھذا المجلس سنة 

وقد أصدر المجلس سبعة عشر معيارا في محاسبة التكاليف والتي ظلت سارية المفعول حتى بعد قيام . التكاليف

 .م1980مجلس عام الالكونغرس األمريكي بإنھاء أعمال 

وتؤدي ھذه  :)I.R.S - International Revenues Service(مصلحة الضرائب األمريكية  - د

لمؤثرة على ممارسة مھنة المحاسبة وذلك ألنھا تستمد سلطتھا من قانون المصلحة دورا من أقوى األدوار ا

 .الضرائب األمريكي

فقد تولى للعديد من العقود زمام القيادة في  (A.I.C.P.A)أما المعھد األمريكي للمحاسبين القانونيين 

 (AICPA)قام الـ ،(FASB)وبعد إنشاء الـ. تطوير المبادئ والقواعد المحاسبية بشكل فاق أي منظمة أخرى

داخل ھذه اإلدارة  (AcSEC) "اللجنة التنفيذية للمعايير المحاسبية"ن وكوّ " إدارة المعايير المحاسبية"بإنشاء 

 وأصبح دور. في مجال المحاسبة والتقارير المالية ارسمي هل لھا سلطة التحدث باسم المعھد لتمثل رأيوخوّ 

في مواقف خاصة بصناعات معينة عن طريق إصدار  (FASB)لـاألساسي ھو تقديم توجيھات ل (AcSEC)اللجنة

 تولىتوفي بعض األحيان . على إصدار معاييره وتفسيراته تساعده (Issue Paper) "أوراق بقضايا ومشاكل"

  .في ھذا المجال (SOP) "قائمة موقف"إصدار  (AcSEC) اللجنة

في الواليات المتحدة األمريكية من  الرائد في عملية وضع معايير المراجعة (AICPA)وما زال معھد 

ووضع األخالقيات المھنية واإللزام بھا وفي توفير برامج مستمرة  )A.S.B(خالل مجلس معايير المراجعة 

والتي تعقد  (CPA)كما يقوم المعھد بوضع وتصحيح االمتحانات المؤھلة لشھادة محاسب قانوني . للتعليم المھني

  .لخمسينفي جميع الواليات األمريكية ا

  المحاسبة الدولية أو التنسيق المحاسبي الدولي :المطلب الثاني

حاسبية توافق الممارسات المعملية زيادة انسجام و": (L'harmonisation) "التناسق"يقصد بمصطلح 

ن التوافق في قة من االختالفات المنطقية، وتحسّ وتخفض المعايير المتناس .بوضع حدود للخالفات بينھا
  1."ت المالية بين الدول المختلفة المعلوما

، فأما التوفيق المحاسبي "التوفيق والتجانس والتوحيد والتنميط": كما تستخدم لھذا المعنى مصطلحات

 (The Standardization- La Normalisation) بينما النمطية والتوحيد. فال يتعارض مع المعنى المذكور سابقا

                                           
دار . ة الدوليةالمحاسب: أحمد حامد حجاج. د. أ: محمد عصام الدين زايد، مراجعة. د. أ: فريدريك تشوي، كارول آن فروست، جاري مييك، تعريب -  1

  .349. ، ص2004المملكة العربية السعودية، -المريخ للنشر، الرياض
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. اتباع نفس القاعدة أو المعيار أو المبدأ المحاسبي في جميع المواقف فھي على عكس التناسق، توحي بضرورة

بينما يعد مصطلح التناسق أكثر . فھو مصطلح يشير إلى الجمود الذي ال يقبل االختالف في الممارسة المحاسبية

اعاة ھذه مرونة وانفتاحا، فھو يقبل الفروق القومية ويدعو إلى تنسيق الممارسات على المستوى الدولي مع مر

  .الفروق

وقد تزايدت الحاجة إلى التنسيق المحاسبي الدولي مع تزايد العمليات المالية الدولية وتفاقم عدد الشركات 

إذ أن ھذه الشركات في خضّم بحثھا عن . متعددة الجنسيات، واتساع مجال أعمالھا عبر األسواق المالية الدولية

وحتى يمكنھا الدخول إلى ھذه األسواق فإنه . مالية عالمية تتردد في دخول عدة أسواق نرؤوس األموال ل

يتوجب عليھا نشر قوائمھا المالية وفق النظام المحاسبي الخاص بالدولة األم من جھة، ووفق النظام المحاسبي 

مما يؤدي إلى وجود اختالفات وفروق في التعامل مع األحداث  .الخاص بالدولة المستقبلة من جھة ثانية

وبالتالي زادت الحاجة إلى وجود لغة مشتركة تحكم إعداد القوائم المالية . ة المتشابھة في كل دولةالمحاسبي

   1.للشركات على نطاق دولي

وجود عدة أنظمة محاسبية في ظل غياب التنسيق المحاسبي  الناجم عن شكالاإلويوضح الشكل الموالي 

   2:الدولي

  دوليالبي محاسالتنسيق الأهمية  :يوضح )5(شكل رقم ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Pascal Barneto: Normes IAS/IFRS, Application aux Etats Financiers. Ed. DUNOD, Paris, 2004,  p. 4. 

كما يعتقد . ھذه التباينات واالختالفات من شأنھا أن تجعل القوائم المالية للشركات غير قابلة للمقارنة

بي أن التباين في معايير المحاسبة يعيق التدفق الحر لرأس المال، كما يقلل من كفاءة المنادون بالتنسيق المحاس

                                           
  . 419. مصر، ص- دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية. دراسات متقدمة في مجال المحاسبة المالية: وصفي عبد الفتاح أبو المكارم. د -  1

2- Pascal Barneto: Normes IAS/IFRS, Application aux Etats Financiers. Ed. DUNOD, Paris, 2004,  p. 4.  

 أھداف مختلفة ومتنوعة للقوائم المالية

 مبادئ مختلفة عند إعداد القوائم المالية

 فھم وإدراك مختلف للقوائم المالية قوائم مالية مختلفة

 اقتصادية وثقافية مختلفةوبيئات اجتماعية 
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باإلضافة إلى أنه يضعف من قدرة المنشآت على التنافس بطريقة فعالة وبفرص . أسواق رأس المال الدولية

  .عادلة ومتكافئة

حيث أن المعلومات المحاسبية  .لصيقا بالتنسيق المحاسبي" القابلية للمقارنة"وبالتالي يعتبر مصطلح 

المعدة وفق معايير محاسبية منسقة يمكنھا أن تتيح لمستخدمي القوائم المالية إجراء المقارنة بين مختلف 

 1John Turnerوفي ھذا السياق، كتب جون تيرنر. الشركات وبالتالي اتخاذ القرار االستثماري السديد والمناسب

إمكانية مقارنة : تباع التناسق ھيا المزايا التي نحصل عليھا نتيجة من أكبر" :ما يليم 1983في يناير 
وتستبعد مثل ھذه المقارنة سوء الفھم حول إمكانية االعتماد على القوائم المالية  .المعلومات المالية الدولية

ق سيؤدي وھناك ميزة ثانية، وھي أن التناس... األجنبية وتزيل أحد أھم معوقات تدفق االستثمارات الدولية
إلى توفير الوقت والنقود التي تنفق حاليا لتوحيد المعلومات المالية المتغايرة عندما يتطلب من أكثر من 

والميزة الثالثة التي يمكن الحصول ... مجموعة من التقارير أن تتماشى مع عدة قوانين وممارسات مختلفة
اإلمكان وأن تتماشى مع الظروف االقتصادية رفع مستوى المعايير المحاسبية بقدر : عليھا من التناسق ھي
  ..." والقانونية واالجتماعية

  2:منھا، من شأنه محاسبية مشتركة من قبل الشركات، خاصة المدرجة في البورصةإن استخدام لغة 

  تحسين نوعية المعلومات المالية؛ - 1

 ت المالية صفة القابلية للمقارنة؛إعطاء المعلوما - 2

 ستثمرين؛أو استرجاع ثقة الم/كسب و - 3

 ل في عدة أسواق مالية عبر العالم؛إمكانية التسجي - 4

تجنب إعداد قوائم مالية وفق عدة أشكال وأنظمة من شأنھا جعل األرقام والنتائج صعبة التفسير  - 5

  . والفھم

وتجاوبا مع ذلك، زادت محاوالت الدول من خالل المنظمات الدولية واإلقليمية والمھنية سعيا نحو وضع 

وحاليا يعتبر التنسيق المحاسبي الدولي أحد أھم القضايا التي تلقى اھتمام المنظمات . بية دوليةمعايير محاس

الدولية مثل منظمة األمم المتحدة واإلتحاد األوربي والمنظمة الدولية للتجارة ومنظمة التنمية والتعاون 

، )I.O.S.C.O(ولية لألسواق المالية والمنظمة الد )I.F.A.C(واإلتحاد الدولي للمحاسبين ) O.E.C.D(االقتصادي 

  .)I.A.S.C(باإلضافة إلى لجنة المعايير المحاسبية الدولية 

  :ھم الھيئات الدولية التي ترّوج للتنسيق المحاسبي الدوليألاستعراض وفيما يلي   

 لجنة معايير المحاسبة الدولية :أوال

The International Accounting Standards Committee - I.A.S.C 

                                           
  .350.مرجع سابق، ص: فريديريك تشوي، كارول آن فروست، جاري مييك -  1

2- Pascal Barneto: Op. Cit, p. 8. 
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كھيئة خاصة  م1973جوان  29تم إنشاء ھذه اللجنة في . وتسمى كذلك لجنة قواعد المحاسبة الدولية

: وقد تم إنشاؤھا نتيجة اتفاق المنظمات المھنية المحاسبية للدول الرائدة. مستقلة لوضع معايير المحاسبة الدولية

 .المملكة المتحدة، ايرلندا والواليات المتحدة األمريكيةأستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، المكسيك، ھولندا، 

وقد أصدرت  .مقر اللجنة ھو العاصمة البريطانية لندن. م1982وقد وقعت االتفاقية ودستور العمل في نوفمبر 

  (IFRS).الماليللتقرير معايير  وثمانية (I.A.S)محاسبيا دوليا  معيارا 41لجنة معايير المحاسبة الدولية حتى اآلن 

   1:كما أصدرت اللجنة إطارا إلعداد وعرض القوائم المالية من شأنه

  ؛سابقا  تطوير معايير محاسبية دولية مستقبلية ومراجعة المعايير المحاسبية الدولية الصادرة -أ

ير طريق توف تشجيع التوفيق والتنسيق فيما يخص المعايير المحاسبية وإجراءات عرض القوائم المالية عن -ب      

  .المحاسبية الدولية أساس يساعد على تقليل عدد االختيارات أو البدائل المحاسبية المسموح بھا في المعايير

   2:وتتمثل أھداف اللجنة الموضحة في دستورھا فيما يلي

القوائم المالية  صياغة ونشر المعايير المحاسبية التي تخدم المصلحة العامة الواجب مراعاتھا عند عرض - 1

  رويج لقبولھا والعمل بھا عالميا؛توال

وائم  -2 ة بعرض الق بية واإلجراءات المتعلق ايير المحاس ة، المع ى تطوير وتنسيق األنظم ام عل العمل بشكل ع

  .المالية على المستوى الدولي

ن لجنة معايير المحاسبة الدولية نصف مصادرھا المالية من أعضائھا ومن اإلتحاد الدولي للمحاسبين تؤمّ 

(I.F.A.C) والنصف اآلخر من مساھمات الشركات متعددة الجنسيات وكبار مكاتب المحاسبة وكذلك من بيع ،

  3.المنشورات

ونتيجة للتأييد الذي القته ھذه اللجنة، أصبحت اآلن من أكبر القوى  .دولة 100تضم اللجنة حاليا أكثر من 

  .المحركة لوضع معايير المحاسبة الدولية

االتفاق الذي تم بينھا وبين االتحاد الدولي  (I.A.S.C)معايير المحاسبة الدولية  وقد زاد من نجاح لجنة

بإصدار معايير المراجعة  (I.F.A.C)م، والذي يقضي بأن يقوم ھذا األخير 1981في عام  (I.F.A.C)للمحاسبين 

د تطور االتفاق فيما وق. (I.A.S.C)الدولية على أن يكون إصدار معايير المحاسبة الدولية من صالحيات اللجنة 

. كذلك (I.A.S.C)عضوا في اللجنة  (I.F.A.C)عضو في االتحاد كل م 1984جانفي  1بعد، فأصبح اعتبارا من 

منھم من طرف االتحاد واألربعة الباقون يتم اختيارھم  13عضوا يتم تعيين  17كما أصبح مجلس اللجنة يضم 

  .من قبل اللجنة من ھيئات تھتم بالتقرير المالي

من  (I.F.A.C)واإلتحاد الدولي للمحاسبين  (.I.A.S.C)وتتأكد العالقة بين لجنة معايير المحاسبة الدولية 

 (.I.A.S.C)في اللجنة نفس الدول األعضاء (I.F.A.C)االتحاد حيث يضم . خالل االرتباط المتبادل بينھما

                                           
  .22. مرجع سابق، ص: طارق عبد العال حماد. د -  1

2- Bernard Raffournier: Les Normes Comptables Internationales (I.A.S). Ed ECONOMICA, Paris, 1996, p.  9. 
3- Op. Cit, p. 9. 
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 :عن طريق (.I.A.S.C)حاسبة الدولية األعضاء على دعم وتأييد أھداف وعمل لجنة معايير المھؤالء يوافق .و

  1".نشر كل معيار محاسبي دولي تصدره اللجنة في دولھم وذلك بأقصى جھد ممكن "

المعايير المحاسبية التي تصدرھا  –من خالل المعيار الدولي المعلن  –وتأخذ اللجنة بعين االعتبار 

عن أي معيار دولي ينتھي  حجنة في اإلفصاوتقع المسؤولية على أعضاء الل. الھيئات التنظيمية في كل دولة

بمزايا التنسيق الدولي الذي تحققه المعايير الدولية خاصة في دولھم إعداده، ويتعھدون بإقناع السلطات المختصة 

  .في حالة وجود تعارض بين الممارسة المحلية والمعايير الدولية

تداء من التاريخ المحدد في المعيار ما لم اب (I.A.S.C)يطبق معيار المحاسبة الدولي الذي تصدره لجنة 

  .ينص على تطبيقه بأثر رجعي

   (I.A.S.C)من طرف اللجنة  (I.A.S) إجراءات إصدار المعيار المحاسبي الدولي/ 1

تمر بإجراءات طويلة بحيث يجب أن تمّكن جميع  (I.A.S)إن عملية إصدار المعايير المحاسبية الدولية 

  :من تقديم آرائھم، حيث) ة محاسبية، معدي ومستعملي القوائم الماليةمن منظمات وطني(المھتمين 

من أجل دراسة  (Steering Committee) "فريق العمل"أو  "يهجلجنة التو" (I.A.S.B)يشكل المجلس  - 1

إعداد قائمة بالنقاط الواجب معالجتھا في الموضوع تقوم اللجنة ب .المشاكل المثارة حول موضوع محاسبي ما

 .ھا على المجلسويتم عرض

مسودة اإلعالن عن "أو  "المبادئ مسودة قائمة"بعد تلقي تعليقات المجلس على القائمة، يعد فريق العمل   

فإذا حصلت على موافقة ثلثي أعضاء المجلس ترسل المسودة . (Draft Statement of Principles) "الموضوع

رھا من المنظمات المھتمة إلبداء تعليقاتھم إلى المنظمات العضوة وإلى أعضاء المجلس االستشاري وغي

  .ومالحظاتھم

 Statement of)"المبادئ قائمة"بناء على المالحظات والتعليقات الواردة إليھا بتحرير  (.I.A.S.C)تقوم اللجنة  - 2

Principles) فإذا وافق على المسودة المعدلة ثلثا أعضاء المجلس فإنھا تنشر .وتعديل المسودة إذا لزم األمر 

 .أشھر عادة 6لإلطالع عليھا وإبداء الرأي حولھا لمدة 

فريق العمل بإعداد / في نھاية ھذه الفترة وأخذا في االعتبار المالحظات الواردة، تقوم لجنة التوجيه  - 3

أعضاء  )3/4(ويتم إصدار المعيار إذا ما نال موافقة ثالثة أرباع . يخضع لفحص المجلس" مشروع معيار"

 .كل منظمة عضو بالمجلس صوت واحدالمجلس، حيث أن ل

ينشر المعيار باللغة اإلنجليزية، ويتولى األعضاء مسؤولية إعداد ترجمة للمعيار، ثم تعتمد الترجمة   - 4

  .الصحيحة وتصدر باسم الھيئة المحاسبية التي قامت بإعدادھا

ة معايير المحاسبة ويعبر الشكل الموالي عن ملخص بمراحل إعداد المعيار المحاسبي الدولي من قبل لجن

  1:الدولية
                                           

  .359. مرجع سابق، ص: فريديريك تشوي، كارول آن فروست، جاري مييك -  1
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  إجراءات إصدار معيار من لجنة معايير المحاسبة الدولية 

  .لجنة التوجيه المعينة من المجلس   :قرار األجندة

  .تحديد نطاق المشروع* : حدود المسألة

  .تعدھا لجنة التوجيه ويعتمدھا المجلس*   

  .قات والمالحظاتتضعھا لجنة التوجيه لتلقي التعلي: مسودة قائمة المبادئ

  .تعدھا لجنة التوجيه* :  قائمة المبادئ النهائية

  .يعتمدھا المجلس بأغلبية بسيطة*      

  .تعدھا لجنة التوجيه*  :مسودة اإلعالن

  ).بأغلبية ثلثي األصوات(يعتمدھا المجلس *   

  .تنشر لتلقي التعليقات والمالحظات*         

  .لى مسودة اإلعالن دون النشر األول لمسودة قائمة المبادئوقد يتقدم المجلس مباشرة إ*         

أحيانا، في حالة عمل تغييرات ھامة نتيجة للتعليقات والمالحظات من العامة على مسودة *         

  .مسودة اإلعالن المعدلة لتلقي االقتراحات قبل إصدار المعيار المحاسبي الدولي اإلعالن تنشر

  ).بأغلبية ثالثة أرباع األصوات(يعتمد من المجلس *  :النهائيالمعيار المحاسبي الدولي 

  

                                                                                                                                            
  .366. مرجع سابق، ص: فريدريك تشوي، كارول آن فروست، جاري مييك -  1
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   ي للجنة معايير المحاسبة الدوليةالهيكل التنظيم/ 2

ة، كانت    ي البداي اييرف ة مع ة  لجن بة الدولي تقلة  (I.A.S.C)المحاس ل مس الث مجموعات عم ن ث ون م تتك

 Advisory)والمجلس االستشاري  (Consultative Group)، المجموعة االستشارية (the Board)المجلس  1:ھي

Council)   ة . م1995الذي أنشئ عام ة الترجم ثالث لجن ذه المجموعات ال  Standard Interpretation)أضيف لھ

Committee- SIC)  م1997عام.  

ام    ي ع ة1997وف ررت اللجن ه  (I.A.S.C)م، ق ق علي ل أطل امج عم ا التنظيمي فوضعت برن د ھيكلھ تجدي

(Strategy Working Party- SWP) 2 دة ة وإستراتيجية جدي امج العمل  .من أجل التفكير في ھيكل د أسفر برن وق

ا  ق عليھ دة أطل وم  (IASCFoundation - IASCF)ھذا عن تزويد اللجنة بھيئة جدي ك ي اي  22وذل د . م2000م وق

دة  ة الجدي ق علي (IASCF)قامت الھيئ ر أصبح يطل ذا األخي س، ھ ين أعضاء المجل م بتعي ايير "ه اس مجلس مع

ة  بدأو 2001ابتداء من جانفي  (International Accounting Standards Board- IASB)" المحاسبة الدولية مزاول

  .2001أفريل  2نشاطاته الجديدة بھذا االسم يوم 

   3:الھيئات التاليةتضم  (I.A.S.C)المحاسبة الدولية  لجنة معاييرم أصبحت 2001سنة  منذو  

يطلق عليھم  إداريا عضوا 19مجلس مراقبة مكّون من  ھو: (IASC Foundation- IASCF) ةهيئال - أ

 (IASC) اإلشراف على عمل اللجنة مھمته. سنوات قابلة للتجديد 3ينتخبون لمدة  (trustees) "األمناء" اسم

  :يويقوم إلى جانب ذلك بما يل. وتطوير المعايير المحاسبية الدولية ونشرھا على أوسع نطاق

   ؛(SAC)و (IFRIC)و (IASB)تعيين أعضاء *  

  ومدى فعاليتھا؛  (IASB)المراجعة السنوية إلستراتيجية المجلس * 

  وتحديد استعماالتھا؛ (IASB)المصادقة السنوية على ميزانية المجلس * 

ق الصا* ى التطبي ز عل بية والتحفي ايير المحاس ى المع ؤثر عل ي ت تراتيجية الت واحي اإلس ة الن ايير مراجع رم للمع

  .مقصون من المشاركة في المواضيع التقنية المتعلقة بإعداد المعايير األمناءفي حين أن ھؤالء . الدولية

يعّد ھذا المجلس . وھو اللجنة التنفيذية :(I.A.S.C Board- IASB)مجلس معايير المحاسبة الدولية  - ب

ككل تحت  (IASC)المعايير، وھو يمثل اللجنة مجموعة العمل المسئولة عن إصدار  2001أفريل  2منذ تاريخ 

من رئيس المجلس ونائبه إضافة إلى  (IASB)يتكون المجلس الجديد . "مجلس معايير المحاسبة الدولية"اسم 

يعين . سنوات ويؤدي كل واحد منھم مھمة محددة بوضوح 5عضوا يعينون لمدة  14عضوا، أي بمجموع  12

، حيث يحرص إداريو براتھم التقنية ومعرفتھم في مجال المال واألعمالھؤالء األعضاء في المجلس وفقا لخ

                                           
1- Pascal Barneto: Op. Cit. p. 21. 
2- Op. Cit. p. 23. 
3- Op. Cit. p. 24. 
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IASCF  على اختيار أفضل تشكيلة ممكنة من الكفاءات التقنية والخبرة في مجال األعمال واألسواق المالية حتى

  :التاليةويضطلع المجلس بالمھام . ةطلوبمالعالمية الجودة المن إصدار المعايير الدولية ب IASBيتمكن أعضاء 

  يير ونشر النقاشات المثارة حولھا؛إعداد، إصدار وترجمة المعا* 

  ؛(IFRIC)معالجة العمليات التقنية أو العمليات الطارئة وغير المتكررة واستشارة اللجنة التقنية * 

اإلشراف والرقابة على عملية سماع الجمھور، إجراء استطالع حول مدى تطبيق المعايير في كل األوساط * 

  محاسبية وإنجاز األعمال الختامية؛ال

  .  يتولى مھمة نشر المعايير باللغة االنجليزية* 

تكّون المجلس االستشاري منذ  :(Standards Advisory Council- SAC) المجلس االستشاري - ج

ھيئة  عبارة عن ھوو .في كافة مراحل وجوانب عمله (IASB)ومھمته إبداء النصح للمجلس م1981عام 

تھدف إلى إشراك الجھات المھتمة بالتقارير المالية الدولية في عملية وضع المعايير المحاسبية  ريةاستشا

وتطبيقھا من قبل ممارسي مھنة  (IASC)يشارك المجلس االستشاري في الترويج لقبول أعمال اللجنة  .الدولية

أن يستشير المجلس  (IASB) ويتعين على. المحاسبة ومجتمع األعمال ومستخدمي القوائم المالية وغيرھم

قبل اتخاذ أي قرارات متعلقة بالمشاريع الرئيسية وكذلك قبل إجراء أي تغيير في القانون  (SAC)االستشاري 

رائه حول قرارات إعطاء آ": كما يلي (SAC)ويحدد القانون األساسي أھداف المجلس االستشاري . األساسي
بوجھات نظر الھيئات واألفراد حول المجلس  (IASB)إعالم  ،(IASB)وأولويات العمل اليومية الخاصة بـ 

  ..."للمجلس أو لإلداريين وتقديم استشارات أخرى

عضوا، يعينون لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ويتم  50حوالي  (SAC)يضم المجلس االستشاري 

ثالث مرات في  (IASB)مع  (SAC)ومن المفروض أن يجتمع . اختيارھم من جھات جغرافية ومھنية متعددة

  .السنة على األقل وتكون اجتماعاتھم مفتوحة للجمھور

  :لترجمةا لجنة /اللجنة التقنية - د

(International Financial Reporting Interpretations Committee- IFRIC)  

ة (Standard Interpretation Committee- SIC) 2001وقد كانت تسمى إلى غاية ديسمبر  ا ترجم  مھمتھ

م بإ كما تقوم (IASB) مجلسالمعايير المحاسبية الصادرة عن ال ة حول بعض المسائل التي ل داد مواضيع تقني ع

ائي ة من . يصدر بشأنھا معيار نھ ة التقني دة يعضوا منتخب 12تتكون اللجن د 3ن لم ة للتجدي تجتمع  .سنوات قابل

   .ات التقنية في دورات مفتوحة للجمھوروتتخذ كل القراركل ستة أسابيع تقريبا  (IFRIC) تقنيةلجنة الال

  :وطريقة عملھا (IASC) المحاسبة الدولية جنة معاييرللالشكل الموالي يوضح الھيكل التنظيمي الحالي 

  الهيكل التنظيمي وطريقة العمل - (IASC)لجنة معايير المحاسبة الدولية  :يوضح )6(شكل رقم ال
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  تقترح         تنصح)               ُترجع(تعّين             ُتحيل         
26Ed. DUNOD, Paris, 2004,  p.  .Normes IAS/IFRS, Application aux Etats FinanciersPascal Barneto: : Source  

  

  

  على المستوى الدولي IASCتطبيق المعايير الصادرة عن اللجنة و قبول/ 3

IASCF/IASC Foundation 

عضوا 19  
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SAC 
(Standards Advisory 

Council) 

 اللجان االستشارية وغيرھا

 
IASB 

(International 
Accounting 

Standards Board) 
  

عضوا 14  
 

IFRIC 
(International 

Financial 
Reporting 

Interpretations 
Committee) 

عضوا 12  

المديرية التقنية 
  لألنشطة

  )والعمال التقنيون(

  المديرية التشغيلية
اإلدارة، اإلعالن، النشر، ( 

 )…الميزانية
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فھي اآلن مقبولة قبوال  (IASC) التي تصدرھا اللجنةالدولية المحاسبية عن مدى تطبيق المعايير  أما

  : إذ أنھاواسعا، 

 كأساس لمتطلبات المحاسبة الوطنية؛تستخدم في كثير من الدول   )1

قوم اعدة والتي تتستخدم كمقياس دولي في العديد من الدول الصناعية المھمة وفي الدول ذات األسواق الو  )2

 بتطوير معاييرھا؛

مقبولة من العديد من البورصات والھيئات الرسمية والتي تسمح للشركات األجنبية أو المحلية بإعداد قوائمھا   )3

 ة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية؛المالي

 وقد أجاز اإلتحاد األوربي في. وغيرھا من الھيئات فوق الدولية (E.C)معترف بھا من المفوضية األوربية  )4

بدال من تعديل التوجيھات القائمة، فمن المقترح تحسين الموقف " 1:معايير المحاسبة الدولية بقوله 1995عام 
المالي باشتراك اإلتحاد األوربي في المجھودات التي تقوم بھا لجنة معايير المحاسبة الدولية والمنظمة 

 ".ناسق دولي أكثر في معايير المحاسبةفي سبيل تحقيق ت (I.O.S.C.O)العالمية لھيئات األوراق المالية 

دولة من  56اتضح أن  ،م1996دولة عام  67وفي استطالع قامت به لجنة معايير المحاسبة الدولية حول 

إما تستخدم معايير المحاسبة الدولية كمعايير قومية، أو أن معاييرھا القومية مبنية على أساس معايير  67بين 

إلى أن العديد من البورصات تقبل معايير المحاسبة الدولية مثل بورصات لندن، باإلضافة . المحاسبة الدولية

  .فرانكفورت، زيورخ، لكسمبورج، تايلندا، ھونج كونج، أمستردام وروما

وتشير المئات من الشركات اآلن إلى استخدامھا للمعايير الدولية في تقاريرھا السنوية، وعدد ھذه 

م اثنا 1991غ عدد الشركات المسجلة في لجنة معايير المحاسبة الدولية عام الشركات في تزايد مستمر، حيث بل

شركة مسجلة في اللجنة في  414، وبلغ عددھا 1995شركة ضمن اللجنة عام  222عشر شركة، بينما سجلت 

   :ھي موضحة في الجدول التاليو م1998فيفري 

                                           
  .369. مرجع سابق، ص: فريديريك تشوي، كارول آن فروست، جاري مييك -  1
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  عايير المحاسبة الدوليةالشركات التي تشير إلى استخدامها لم: يوضح )1(رقم  جدولال

  عدد الشركات الدولة

  كندا 

  الصين 

  قبرص 

  جمھورية التشيك 

  فنلندا 

  فرنسا 

  ألمانيا 

  ھونج كونج 

  المجر

  إيطاليا 

  اليابان 

  الكويت 

  لكسمبورج 

  بولندا 

  جنوب إفريقيا 

  السويد 

  سويسرا 

  تركيا 

  اإلمارات العربية المتحدة 

                         زيمبابوي 

  دول أخرى 

34 

7 

8 

9 

11 

32 

12 

9 

6 

11 

7 

49 

5 

5 

14 

22 

68 

14 

9  

9  

73 

 414  المجموع 

 أحمد حامد. د. أ: محمد عصام الدين زايد، مراجعة. د. أ: فريدريك تشوي، كارول آن فروست، جاري مييك، تعريب: المصدر

  .372. ، ص2004كة العربية السعودية، الممل-دار المريخ للنشر، الرياض. المحاسبة الدولية :حجاج
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للمؤسسات  IAS/IFRSوتشير اإلحصائيات إلى أن عدد الدول التي تفرض أو تسمح باستعمال المعايير 

كما أن  1.دولة بما في ذلك كل دول االتحاد األوروبي 100حوالي  م2005عام  قد بلغ المفتوحة على البورصة

القبول عالميا في  (IASC)عايير المحاسبية الدولية التي تصدرھا لجنة عددا من الخبراء يتوقعون أن تنال الم

  2.سنة المقبلة 15إلى  10ظرف 

   European union /اإلتحاد األوربي :ثانيا

بھدف التنسيق بين النظم القانونية واالقتصادية للدول  م1957أوجدت اتفاقية روما اإلتحاد األوربي عام 

معايير المحاسبة الدولية، والتي ليس لھا سلطة تحتم تطبيق معاييرھا  وعلى العكس من لجنة. األعضاء

، وھي الھيئة الحاكمة لإلتحاد األوربي، لھا كامل (European Committee)المحاسبية فإن المفوضية األوربية 

مجھودا  وقد بذلت المفوضية األوربية. لدول األعضاء التباع توجھاتھا الخاصة بالمحاسبةاالقوة الملزمة على 

غير . واسعا في مجال التنسيق، حيث أصدرت منذ تكوينھا مجموعة من التوجيھات للعديد منھا عالقة بالمحاسبة

رئيس معايير معلومات المحاسبة  Karel Van Hull3كاريل فان ھول  أن ھذه التوجيھات المحاسبية، كما وصفھا

القواعد األولية التي ال تتعامل مع القضايا  قد احتوت على حد أدنى من ،المالية في المفوضية األوربية

المحاسبية الھامة، كما أن نصوص ھذه التوجيھات قد ترجمت بعدة طرق ألنھا احتملت عدة معاني والتي تترك 

  . المجال واسعا للترجمة
 بإستراتيجية المحاسبة"، اتبع اإلتحاد األوربي اتجاھا جديدا للتنسيق المحاسبي سمي م1995وفي نوفمبر 

وكجزء من ھذه اإلستراتيجية، قامت لجنة االتصال الخاصة  .(New Accounting Strategy) "الجديدة

بالمفوضية األوربية بتحليل مدى توافق معايير المحاسبة الدولية مع التوجيھات المحاسبية األوربية، وقد أسفرت 

ويعد ھذا التحليل . اسبة الدولية غالبانتائج ھذا التحليل عن أن التوجيھات األوربية تتماشى مع معايير المح

خطوة ھامة للسماح للشركات األوربية التي ترغب في التسجيل دوليا بتطبيق معايير المحاسبة الدولية وإعداد 

  .مجموعة واحدة من الحسابات بدال من اثنين أو أكثر ما لم تتعارض المعايير الدولية مع القواعد األوربية
 (IAS/IFRS)م أعلنت المفوضية األوربية اختيارھا للمعايير الدولية 2000وفي شھر جوان من عام 

التعليمة األوربية  2002سبتمبر  11ونشرت يوم . إلعداد حسابات الشركات األوربية المدرجة في البورصة

 والتي تلزم الشركات األوربية المدرجة في البورصة بتطبيق المعايير 2002جويلية  19الصادرة في 

(IAS/IFRS) 2003سبتمبر  29وفي تاريخ . م2005جانفي  1إعداد الحسابات الموحدة وذلك ابتداء من  عند 

                                           
1- CNC, Conseil des Normes Comptables. Bulletin N° 1 : Positionnement mondial des normes comptables 
canadiennes : la nouvelle orientation. p. 10.  
2- Association des comptables généraux accrédités du Canada : Normes Comptables Internationales (Arguments en 
faveur de leur utilisation au Canada). p. 8. 

  .380. مرجع سابق، ص: فريديريك تشوي، كارول آن فروست، جاري مييك -  3
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إلى  (IAS 1)اعتمدت المفوضية األوربية التعليمة التي تضمنت المصادقة على مجموعة المعايير الدولية من 

  1.اليةالمتعلقين باألدوات الم (IAS 39)و (IAS 32)باستثناء المعيارين   (IAS 41)غاية

ة  ايير الدولي ي المع ا يخص تبن ة فيم ه المفوضية األوربي ذي اتبعت امج ال ن تلخيص الخطة أو البرن ويمك

(IAS/IFRS) 2:الموالي لفي الشك  

   IAS/IFRS األجندة األوربية العتماد المعايير :يوضح )7(شكل رقم ال

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

   
Source: Odile DANDON, Laurent DIDELOT: Du côté professionnel…Etes vous prêts à passer aux IFRS ? Cahier 

du CEREN 8, Département Gestion – Droit–  Finance, Dijon- Bourgogne, 2004, p. 50. 
 

جال إضافيا ورصة والتي ال تصدر سوى السندات أوقد أعطيت شركات االتحاد األوربي المدرجة في الب

  .(IAS/IFRS)ق المعايير الدولية لتطبي) 1/1/2007إلى غاية(
المعتمدة من قبل المجلس  (IAS/IFRS)لمفوضية األوربية قرارھا بتطبيق المعايير الدولية وتتخذ ا

(IASB)  عملية تصفية"على مستوى االتحاد األوربي بعد إجراء" (Procédure de filtrage)  تتم من خالل

  3:المنظمات التالية

  

  

  

                                           
1- Maryline BENYAKHLEF: Vers le passage aux nouvelles normes IAS/IFRS.  p. 2. 
2- Odile DANDON, Laurent DIDELOT: Du côté professionnel…Etes vous prêts à passer aux IFRS ? Cahier du 
CEREN 8, Département Gestion – Droit–  Finance, Dijon- Bourgogne, 2004, p. 50.   
3- Op. Cit. p. 51.  

  
غير  االتحاد األوربي شركات

   المدرجة في البورصة

  
اإلتحاد األوربي  شركات

  المدرجة في البورصة 

  
 IAS/IFRSتطبيق المعايير 

  حسب كل دولةي ختيارا

  
 IAS/IFRS تطبيق المعايير

  1/1/2005إجباري ابتداء من 

  
/ الحسابات الموحدة 

  المجمعة

  
الحسابات غير 

  الفردية / الموحدة 

  
حسب كل دولة من دول االتحاد ري اختيا IAS/IFRSتطبيق المعايير 

 األوربي
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  في االتحاد األوربي دولي مامحاسبي  اعتماد معيارراحل م :يوضح )8(شكل رقم ال

  

  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

 
Source: Odile DANDON, Laurent DIDELOT: Du côté professionnel…Etes vous prêts à passer aux IFRS ? Cahier 

du CEREN 8, Département Gestion – Droit–  Finance, Dijon- Bourgogne, 2004, p. 51. 

 
التقييم التقني للمعيار من طرف 

EFRAG 
European Financial Reporting 

Advisory Group   

 ARCاعتماد المعيار من طرف 
Accounting Regulatory 

Committee -  لجنة الموافقة على
  المعايير

  
  

قرار تطبيق المعيار من طرف 
  المفوضية األوربية

  
ترجمة المعيار إلى كل اللغات 

  ية في االتحاد األوربي الرسم

  
  

/ نشر المعيار في شكل تعليمة 
  قرار



 

 

 من مسك الدفاتر إلى المعايير :المحاسبة.. ....................................................................................ولصل األـالف

46

  اإلتحاد الدولي للمحاسبين :ثالثا

International Federation of Accountants - IFAC 

منظمة  63، وذلك بموجب اتفاقية تمت بين 1977تأسس اإلتحاد الدولي للمحاسبين في أكتوبر من عام 

وقد حدد اإلتحاد أھدافه . ليوني محاسبوھو حاليا يضم أكثر من م .دولة من دول العالم 49محاسبية مھنية من 

تقديم خدماتھم من تطوير المھنة والتنسيق بين معايير المحاسبة في العالم بما يسمح للمحاسبين " 1:ما يليفي
في ة يممارسة المھنالتوحيد وكما يھدف إلى تطوير ودعم مھنة تدقيق الحسابات . "بجودة عالية للصالح العام

  . (International Standards on Auditing)ار معايير التدقيق الدوليةمن خالل إصدھذا المجال 

ويتكون تجمع اإلتحاد الدولي للمحاسبين من عضو واحد عن كل منظمة من المنظمات العضوة في 

 يحدد 2.عضوا لمدة ثالث سنوات 17ينتخب التجمع مجلسا مكونا من . اإلتحاد، ويجتمع كل سنتين ونصف

أما العمليات اليومية فتشرف عليھا . مرتين في السنةاد ويشرف على عملياته ويجتمع المجلس سياسة اإلتح

ولديه  3،السكرتارية الفنية لإلتحاد الواقعة في نيويورك والتي تضم مجموعة من المحاسبين المھنيين في العالم

  .لجان متخصصة في الكثير من األعمال المھنية

قات وثيقة بغيره من المنظمات الدولية مثل لجنة معايير المحاسبة يرتبط اإلتحاد الدولي للمحاسبين بعال

م، اعترف اإلتحاد الدولي للمحاسبين بأن اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة ھي صاحبة 1981ففي سنة . الدولية

ن وبذلك وضع اإلتحاد نھاية للغموض والخالف بينه وبي .(IAS)األھلية في إصدار معايير المحاسبة الدولية 

ا، حيث يختص اإلتحاد بمھنة المراجعة ويصدر عنه أصول ماللجنة من حيث اختصاص وأھداف كل منھ

  .المراجعة الدولية في حين تھتم اللجنة بمھنة المحاسبة ويصدر عنھا أصول المحاسبة الدولية

  World Trade Organization- W.T.O/ منظمة التجارة العالمية :رابعا

دور المحرك في عولمة االقتصاد العالمي وتھدف إلى جعل  (W.T.O)عالمية تلعب منظمة التجارة ال

وقد أصدرت المنظمة في اجتماعھا المنعقد في . العالم سوقا واحدة عن طريق تشجيع انفتاح األسواق الدولية

 إننا نشجع اإلتمام الناجح للمعايير الدولية في قطاع" 4:م تصريحا تقول فيه1996في ديسمبر  ةسنغافور
المحاسبة من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية واإلتحاد الدولي للمحاسبين والمنظمة العالمية للجان 

وبذلك فإن منظمة التجارة العالمية تدعم المعايير الدولية للمحاسبة حيث من  .)"I.O.S.C.O(األوراق المالية 

ية بشكل أكبر وبدرجة أسرع خاصة وأن إلى زيادة استخدام المعايير الدول نالمرجح أن يؤدي ھذا اإلعال

  .دولة 145المنظمة تضم في عضويتھا 

                                           
  .384. ق، صمرجع ساب: فريديريك تشوي، كارول آن فروست، جاري مييك -  1

2- Pascal Barneto: Op. Cit. p. 12. 
  .384. مرجع سابق، ص: فريديريك تشوي، كارول آن فروست، جاري مييك -  3
مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، . المحاسبة الدولية مع التطبيق العملي لمعايير المحاسبة الدولية: سالم عبد هللا حلس. يوسف محمود جربوع، د. د -  4

  .48. ، ص2002ألولى، الطبعة ا



 

 

 من مسك الدفاتر إلى المعايير :المحاسبة.. ....................................................................................ولصل األـالف

47

  المنظمة العالمية لهيئات األوراق المالية  :خامسا

 International Organization of Securities Commissions - IOSCO 

ي حاليا تضم وقد نمت نموا سريعا فھ. م1983أنشئت المنظمة الدولية للجان األوراق المالية في عام 

 (IASC)وتعمل ھذه المنظمة مع لجنة معايير المحاسبة الدولية . دولة 80منظمي األوراق المالية في أكثر من 

من شأنھا ير تناسب أسواق األوراق المالية لتطوير مھنة المحاسبة ومبادئ اإلفصاح، فھي تھدف إلى وضع معاي

  .حماية المستثمرين والتأكد من عدالة السوق
من أسواق األسھم تطلب أو تسمح لمصدري األوراق المالية األجانب بعرض قوائمھم المالية  ديدالعإن 

لذلك يقوم عدد متزايد من الشركات باإلفصاح عن كون قوائمھم المالية تتطابق . وفق المعايير المحاسبية الدولية

  .مع المعايير الدولية للمحاسبة

طوير معاييرھا بحيث تصبح مقبولة من الجھات المنظمة وتناضل لجنة معايير المحاسبة الدولية لت

خطة عمل لوضع مجموعة من المعايير الشاملة عالية  (IASC)حيث تبنت لجنة . لألوراق المالية عبر العالم

إذ . 1995عام  (IOSCO)الجودة وافقت عليھا اللجنة الفنية التابعة للمنظمة الدولية لھيئات األوراق المالية 

اللجنة الفنية، أنه في حال نجاح ھذه الخطة سوف تشتمل معايير المحاسبة الدولية على مجموعة اعتبرت ھذه 

  1.يسكواألمتكاملة من المعايير األساسية وسوف تحظى ھذه المعايير بمصادقة اللجنة الفنية لمنظمة 

 ة الدوليةباستكمال برنامجھا الخاص بجوھر معايير المحاسب (IASC)ومنذ ذلك التاريخ، عجلت لجنة 

، حيث أنجزت اللجنة آخر مشاريعھا الرئيسية في برنامج أعمالھا )قائمة المعايير المحاسبية الدولية األربعين(

   .، ويعتبر ذلك إنجازا تاريخيا ھاما لمعدي ومستخدمي البيانات المالية1998في مارس 

 (IOSCO)ان األوراق المالية ، طلبت الدول الصناعية السبع من المنظمة الدولية للج1998وفي أكتوبر 

  2.أن تجري من حين آلخر تقييما لمنظومة المعايير المحاسبية الدولية

ھيئاتھا بقبول  (IOSCO)أوصت المنظمة الدولية لھيئات األوراق المالية  2000وفي شھر ماي من عام 

  3.في أسواقھا المالية (IAS/IFRS)القوائم المالية المعدة وفق المعايير 

       منظمة التعاون االقتصادي والتنمية :سادسا

Organization for Economic Cooperation and Development - OECD 
 .لجنة وفريق عمل 200لديھا مجلس يضم  .ھي منظمة دولية للدول الصناعية ذات اقتصاديات السوق

 .الث مرات في السنةث (Financial Market Trends)"اتجاھات سوق المال"تصدر المنظمة نشرة بعنوان 

                                           
  .23. مرجع سابق، ص: طارق عبد العال حماد.د -  1
  .24. مرجع سابق، ص -  2

3- Pascal Barneto: Op. Cit. p. 27. 
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تھدف ھذه النشرة إلى التنبؤ باتجاھات أسواق المال الرئيسية المحلية للدول األعضاء، وتعمل ھذه المنظمة على 

  . لخدمة أعضائھا فقط من الدول الصناعية الكبرى) مثل األمم المتحدة(عكس الھيئات الدولية األخرى 

   لمحاسبي الدولي والمعايير المحاسبيةاالنتقادات الموجهة للتنسيق ا :المطلب الثالث

بالرغم من أن الكثير من المھتمين بمھنة المحاسبة أصبحوا يؤمنون في السنوات األخيرة بضرورة 

التوفيق الدولي باعتباره حل للعديد من المشكالت المحاسبية المستجدة، إال أن موضوع التنسيق المحاسبي يلقى 

ض الذين يّدعون بأن المحاسبة ھي علم اجتماعي مرن وأن وضع المعايير العديد من االنتقادات من طرف البع

إذ يشكك ھؤالء في كون المعايير الدولية ستكون بالمرونة الكافية بحيث . الدولية للمحاسبة يعد تقييدا لھا

ي كل تستوعب الفروق القومية الكبيرة من حيث التقاليد وظروف البيئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية ف

  .دولة

ال يبدو أن تناسق المبادئ المحاسبية الدولية يمكن أن يتحقق، فھناك " 1:وقد ذكر أحد المعلقين اآلتي
الكثير من الجماعات القومية ذوي المصالح في المحافظة على معاييرھم وممارساتھم والتي تكّونت بشكل 

ة على اقتراح التناسق، وال يوجد ھيئة لھا عام من خالل االعتبارات السياسية، وال يوجد فرد واحد له القو
ن مبادئ المحاسبة كما أ... القدرة والسلطة بحيث تلزم بتطبيق مبادئ المحاسبة المالية المقبولة عالميا

المالية المقبولة قبوال عالميا تبدو غير قابلة للتطبيق نتيجة للمعوقات المؤسسية لعملية وضع المعايير، 
  ".ضرورية لتنشيط أسواق رأس المال الدولية وبسبب أنه ال يوجد حاجة

يرى بأن ھذه اللجنة لم تبدأ في أول  (IASC)والمتتبع لمراحل سير عمل لجنة معايير المحاسبة الدولية 

وإنما جاءت معاييرھا كاختيار  ،بالمعنى الفني الحقيقي لھذا المصطلح" معايير محاسبية دولية"األمر بإصدار 

إذ أن . يھاالمحاسبية المطبقة في الدول الصناعية المتقدمة المسيطرة علوالبدائل المعايير وتنسيق بين العديد من 

كل معيار صادر عن اللجنة كان يتضمن عدة سياسات محاسبية بديلة وغالبا ما تكون ھذه البدائل أمريكية أو 

  .إنجليزية أو أوربية الصنع

كمحاولة  )32( رقم توضيحيةالدراسة الإصدار ب 2م1989غير أن اللجنة غيرت ھذه اإلستراتيجية سنة 

حيث أعادت اللجنة النظر في بعض المعايير . لتوحيد الممارسات المحاسبية وتعظيم خاصية القابلية للمقارنة

واقترحت إلغاء البدائل المحاسبية بحيث يتم اإلبقاء على أسلوب محاسبي واحد أو يقتصر المعيار على المفاضلة 

والثاني يطلق عليه  "األسلوب المفضل أو المطلوب أو المعالجة األساسية"حدھما يطلق عليه بين بديلين فقط أ

وبعد عرض ھذه الدراسة على الجمعيات . "المعالجة البديلة المسموح بھا أو األسلوب المسموح به"

د إدخال مؤكدة على ھذا االتجاه بع 1990والمنظمات المھنية لالستقصاء أصدرت اللجنة دراسة أخرى سنة 

  .بعض التعديالت على الدراسة األولى

                                           
  .352. مرجع سابق، ص: فريديريك تشوي، كارول آن فروست، جاري مييك -  1
  .421. ، صسابق عمرج: وصفي عبد الفتاح أبو المكارم. د -  2
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من التنسيق والتوفيق بين مختلف  (IASC)تعتبر تغييرا جذريا ألسس عمل لجنة  )32(إن الدراسة رقم 

البدائل المحاسبية المطبقة في العديد من الدول األعضاء إلى توحيد أو تنميط الممارسة المحاسبية بإرساء معايير 

شأنھا أن تدعم مركز اللجنة كتنظيم مستقل يستھدف مصلحة الجماعة التي قد تختلف عن لھا صفة الدولية من 

أي أن ھذه الدراسة تنطوي على تحول ضمني في دور وأھداف اللجنة . مصلحة كل عضو من أعضائھا

(IASC) .ھذه فقد تحولت من دور المنسق بين المعايير التي تطبقھا الدول األعضاء إلى دور المقرر والموجه ل

من طرف اللجنة  اوقبول ھذا الدور الجديد من قبل الدول األعضاء سيستلزم وقتا طويال وجھدا كبير. الدول

(IASC). 

، ومن أجل التأقلم مع تحديات إصدار المعايير المحاسبية الدولية، قامت اللجنة على ھذا التحّول كدليلو

(IASC)   م بإجراء اإلصالحات التالية2001في أفريل:  

  مستقلة؛ دوليةھيئة  (IASC)أصبحت  - 1

بدال من  بتحضير واعتماد المعايير المكلف الوحيد ھو العضو  (IASB/IASBoard)أصبح مجلس اللجنة - 2

  ؛(IASC)لجنة ال

 سابقا (IAS)والتي كانت تسمى  (IASB)عن المجلسالصادرة المحاسبية معايير الأصبح يطلق على  - 3

International Accounting Standards"" مصطلح ،(IFRS) "International Financial Reporting 

Standards"  أو "المالي تقريرمعايير ال"أو" Les normes internationales de l’information 

financière ". بينما تبقى المعايير الصادرة سابقا وغير المعدلة باسم(IAS) .  

في توسيع مجال المعايير المحاسبية  (IASB)ى رغبة الـويعد ھذا التغيير في المصطلحات خير شاھد عل

 /"محاسبي"إذ استبدل مصطلح  .على المعلومات المالية بدال من اھتمامھا بالمعلومات المحاسبية فقط

"Comptable"/"Accounting"المالي التقرير" بمصطلح"//"Financial Reporting" L'information 

financière" " ،1.المعايير الدولية الجديدةمن خالل  أھمية أكبر للمالية واألسواق المالية مما يعني إعطاء  

فقط للمراجعين والمھنيين في مجال  م، أصبحت المعايير المحاسبية التي كانت موجھة2001ومنذ عام 

إلى معايير  "محاسبية"إن تحويل المعايير من . المحاسبة، أدوات حقيقية لالتصال المالي بين الشركات

سوف يحدث ثورة في أسلوب إعداد وعرض القوائم المالية، وسوف تصبح عملية إصدار  "تقرير الماليال"

مراجعون، (المعايير أكثر تعقيدا ألنھا ستأخذ في عين االعتبار، وأكثر من السابق، جميع األطراف المعنية 

   2....)محاسبون، محللون ماليون، أعوان ماليون، مستثمرون، بنوك، مسيرون

سابقا  (IASCلرغم من االنتقادات التي وجھت للھيئة المسئولة عن إصدار المعايير المحاسبية الدولية وبا

 /IASB ن تطبيق المعايير إال أ، )احالي(IAS/IFRS)  يزداد انتشارا ويلقى ترحيبا قويا على الصعيد الدولي

باختيار  أشبهعايير المحاسبية الجيدة ھو ألن اختيار الم. (FASB)مقارنة بالمعايير المحاسبية الصادرة عن ھيئة 
                                           
1- Pascal Barneto: Op. Cit. p. 4. 
2- Pascal Barneto: Op. Cit. p. 20. 
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الختيار الشبكة التي يشترك في استعمالھا أكبر عدد من المشاركين وذلك نتوجه ما عادة فنحن الشبكة الھاتفية، 

دول فقط تسمح بإعداد القوائم  10على المستوى الدولي، توجد و .من أجل تخفيض تكلفة االتصاالت المباشرة

تسمح كذلك بإعداد القوائم المالية وفقا ) باستثناء إسرائيل(، وتسعة منھا (FASB)ر المالية وفقا لمعايي

  .(IAS/IFRS)للمعايير

ومجلس معايير  (FASB)نتيجة لذلك، تم نشر مذكرة تفاھم بين مجلس معايير المحاسبة األمريكي 

يئتين يھدف إلى تقريب تضم المذكرة برنامج عمل مشترك بين الھ .2002في عام  (IASB)المحاسبة الدولية 

إصدار معايير جديدة  إلى جانب (IAS/IFRS)والمعايير الدولية  (US.GAAP)المعايير المحاسبية األمريكية 

   2008.1مشتركة في عدد من المجاالت ابتداء من عام 

  المنظمات المحاسبية اإلقليمية العربيةوالمحاسبة في الوطن العربي  :المطلب الرابع

  العام للمحاسبين والمراجعين العرب اإلتحاد :أوال

تأسس اإلتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب كأحد المنظمات العربية في السبعينات من القرن 

. البحوث والدراسات في مجال المحاسبة والمراجعةفيھا تنشر " المحاسب"يصدر مجلة فصلية باسم . الماضي

" المعھد العربي للمحاسبة والتدقيق"سمي  1981إنشاء معھد عام  وقد وافقت الجمعية العمومية لإلتحاد على

وقد حددت المادة الخامسة من النظام األساسي للمعھد . وله فروع ومراكز امتحانات في معظم الدول العربية

  2:األھداف اآلتية

 وترسيخھا على صعيد الوطن العربي؛ ترويج األسس العلمية في أعمال المحاسبة والتدقيق )1

 لمزاوليھا وإعدادھم علميا وعمليا؛م الشؤون الفنية للمھنة وضمان مستوى علمي رفيع تنظي )2

 لمھنة من ناحية التكوين والتدريب؛تطوير التسھيالت المتوفرة لألشخاص الذين يدخلون ا )3

 الوطن العربي لدى ممارسي المھنة؛ نشر الوعي بالتشريعات المالية والضريبية في )4

إجراء مقارنة بين ھذه  ذه التشريعات بين المنتمين للمعھد والتشجيع علىالتأكد من توفر الخبرة بھ )5

 التشريعات؛

ي اإلشراف على أعضاء المھنة ووضع قواعد السلوك المھني ومستويات األداء الواجب اتباعھا ف )6

 مزاولة المھنة؛

 .تقديم االستشارات الفنية في حقل المھنة للجھات التي تطلبھا )7

  3:ھذه األھداف بالوسائل التالية ويستعين المعھد لتحقيق

                                           
1- CNC, Conseil des Normes Comptables: Op. Cit. p. 1.  

  .62. مرجع سابق، ص: نادر سليمان. جاسم المضف، د. سامي قلعه جي، د. الغريب بيومي، د. عبد الباسط رضوان، د. د -  2
  .62. مرجع سابق، ص: نادر سليمان. جاسم المضف، د. سامي قلعه جي، د. مي، دالغريب بيو. عبد الباسط رضوان، د. د -  3
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نحھا المعاھد المماثلة منح شھادة اختصاص عليا في المحاسبة والتدقيق معادلة في مستواھا للشھادة التي تم •

 في العالم؛

  ذات العالقة بالمحاسبة والتدقيق؛ تنظيم دورات تدريبية مكثفة في المواضيع المختلفة •

 ل ما يتعلق بتحقيق أھداف اإلتحاد؛ية والدولية والتعاقد معھا في كالتعاون مع المؤسسات العلمية اإلقليم •

  حول موضوعات متخصصة في المحاسبة؛ تنظيم المؤتمرات والندوات الدولية •

 د لوضع أسس وقواعد مزاولة المھنة؛التعاون مع النقابات والجمعيات المھنية المنتمية لإلتحا •

المعلومات بعلوم المحاسبة والتدقيق، وتداول جع ذات العالقة نشر البحوث والدراسات وترجمة الكتب والمرا  •

 .المفيدة بين أعضاء اتحاد المحاسبين العرب

وقد تعرض اإلتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب لالنشقاق بسبب عقد اتفاقية السالم بين مصر 

الثانية أصبح ھناك اتحادان للمحاسبين ونتيجة لحرب الخليج . وإسرائيل فنقل مقر اإلتحاد من القاھرة إلى بغداد

  1.والمراجعين العرب أحدھما في بغداد واآلخر في القاھرة وكالھما يدعي الشرعية

  Arab Society of Certified Accountants/2المجمع العربي للمحاسبين القانونيين :ثانيا

ي من العاملين في شركات مھنية محاسب عرب 28(التقى عدد من قادة مھنة المحاسبة في العالم العربي    

، واتفقوا على تأسيس 1983في مقر الجمعية البريطانية للمحاسبين القانونيين بلندن في أكتوبر ) عربية ودولية

  .بلندن 1984المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الذي سجل كشركة في جانفي 

 :لعربي من خالليھدف المجمع إلى تطوير مھنة المحاسبة والتدقيق في الوطن ا

السوق العربية بالمحاسب القانوني المؤھل تأھيال دوليا عاليا والذي يعتبر بحق اللبنة األساسية في  تزويد  •

ن السوق العربية بأمس الحاجة إلى ھذا النوع من الخبرات أسيما والاقتصاديات أية دولة متطورة اقتصاديا 

   ؛والكفاءات

 لوك المھني لألعضاء؛العملية والس تطوير مستوى الكفاءة •

 ؛وتطبيق معايير اإلشراف المھني عليھمحماية األعضاء والمحافظة على استقالليتھم  •

المؤتمرات  المحاسبين والمھنيين وذلك بعقدتطوير وتسھيل نشر المعلومات العلمية والمھنية وتبادلھا بين  •

 ؛افة إلى تشجيع البحث العلمي والمھنيوالندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية باإلض واالجتماعات

تمثيل المحاسبين القانونيين العرب في المنتديات الدولية ونقل وجھات نظرھم وتطلعاتھم في كل ما يتعلق  •

 ؛بمھنة المحاسبة

المتحانات  خضوعوضع األسس والقواعد لتأھيل المحاسب القانوني العربي من خالل الدراسة والتدريب وال •

 ؛)ACPA(بة واإلدارة المالية للحصول على لقب محاسب قانوني عربي مھنية في المحاس

                                           
  .40. مرجع سابق، ص: سالم عبد هللا حلس. يوسف محمود جربوع، د. د -  1

2- http://www.ascasociety.org/ 
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ارتباط المجمع بجمعية المحاسبين القانونيين البريطانية من خالل عضوية عدد كبير من أعضاء المجمع في   •

وليا الجمعية البريطانية ويؤدي التعاون الوثيق بين المجمع والجمعية البريطانية إلى قبول أعضاء المجمع د

 واالعتراف بشھاداتھم عالميا؛

حث الدول التي ليس لھا معايير محاسبة خاصة بھا على تطبيق معايير المحاسبة الدولية وتشجيع الدول   •

 .معايير الدوليةالاألخرى على تعديل معاييرھا بما ينسجم ويتوافق مع 

المستلزمات التعليمية ھدفھا توفير " كلية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين"وقد أنشأ المجمع 

  . لألعضاء بأفضل األساليب العلمية واالقتصادية

وھي المجلة الشھرية المھنية  "مجلة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين" يصدر عن المجمعكما 

 116، وقد صدر عنھا حتى اآلن أكثر من العربية األولى التي تتولى نشر األخبار المھنية في المنطقة العربية

بعد دراسة منھاج محدد واجتياز امتحان في " A.C.P.A/محاسب قانوني عربي "ويمنح المجمع شھادة . داعد

م، أسس المجمع جمعية 1984وفي سنة . أحد المراكز المنتشرة في العديد من المدن الكبيرة في الوطن العربي

، وقد حصلت ھذه الجمعية سنة "دنجمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، األر"مھنية في األردن باسم 

وعليه أصبحت عضوا في لجنة معايير المحاسبة  (IFAC)على العضوية في اإلتحاد الدولي للمحاسبين  1987

  .وھي اآلن عضو في مجلس إدارة ھذه الھيئات (IASC)الدولية 

دا وبشكل مستمر ومتواصل من أجل إن المجمع  انونيين يعمل جاھ ة  تيفاءاسالعربي للمحاسبين الق كاف

اال في  د أصبح المجمع عضوا فع ه فق المتطلبات المھنية التي تؤھله للحصول على المكانة الدولية الالئقة، وعلي

  :الھيئات والمنظمات الدولية التالية

    ؛اإلتحاد الدولي للمحاسبين*  

   ؛مجلس معايير المحاسبة الدولية*  

     ؛لجنة الخبراء الحكوميين التابعة لألمم المتحدة*  

    ؛اللجنة الدولية للتعليم والبحث المحاسبي*  

 .المتحدة   لجنة التأھيل المحاسبي المھني الدولي التابعة لألمم*  

  1للمؤسسات المالية اإلسالمية والمراجعة هيئة المحاسبة :ثالثا

ة والضبط ھي منظمة دولية غير ھادفة للربح تضطلع بإع داد وإصدار معايير المحاسبة المالية والمراجع

ة  ة  اإلسالمية بصفةوأخالقيات العمل والمعايير الشرعية للمؤسسات المالي خاصة والصناعة المصرفية والمالي

المية وم اإلس ه العم ى وج ي . عل وير المھن رامج التط ن ب دداً م ة ع نظم الھيئ ا ت امج المحاسب (كم وخاصة برن

                                           
1- http://www.arabic.aaoifi.com/ara-memberscriteria.html 
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دقق الشرعي سالمياإلالقانوني  ع ) وبرنامج المراقب والم ى رف وارد البشرية  مستوىفي سعيھا الرامي إل الم

  . العاملة في ھذه الصناعة وتطوير ھياكل مؤسساتھا

اريخ  ة اإلسالمية بت  26لقد تأسست الھيئة بموجب اتفاقية التأسيس التي وقعھا عدد من المؤسسات المالي

م . م في الجزائر1990 يرففي ة في وقد ت ة البحرين 1991مارس  27تسجيل الھيئ ة البحرين، (م في دول مملك

ة حول ). اآلن وبصفتھا منظمة دولية مستقلة، تحظى الھيئة بدعم عدد كبير من المؤسسات ذات الصفة االعتباري

الم  ى اآلن 155(الع داً، حت ين بل ن أربع ر م ن أكث واً م ة ) عض ات المالي ة والمؤسس ا المصارف المركزي ومنھ

  . الدولية اإلسالميةوغيرھا من األطراف العاملة في الصناعة المالية والمصرفية  سالميةاإل

  :كما يلي الھيئة أعضاءھا في شكل فئات صنفتو

  . الموقعة على اتفاقية التأسيس اإلسالميةالمؤسسات المالية  وھم :نواألعضاء المؤسس -أ

اركون -ب اء المش ركات المال :األعض ات والش م المؤسس ريعة وھ ام الش اً ألحك ل وفق ي تعم المية الت ة اإلس ي

ة ة اإلسالمية ذات الشخصية المعنوي ات الفقھي ع أنشطتھا، والمجامع والھيئ وتضم . اإلسالمية ومبادئھا في جمي

ة إسالمية وتشمل المصارف  ى مؤسسات مالي عضوية الھيئة أيضاً الھيئات الرقابية واإلشرافية التي تشرف عل

  . النقد وما في حكمھاالمركزية ومؤسسات 

ايير  :األعضاء المراقبون -ج داد مع وھم الھيئات والجمعيات المسئولة عن تنظيم مھنة المحاسبة والمراجعة وإع

بة  ال المحاس ام بأعم ة ذات االھتم ة القانوني بة والمراجع ركات المحاس ب وش ة، ومكات بة والمراجع المحاس

سسات المالية التي تمارس أنشطة مالية إسالمية ضمن نشاطاتھا والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، والمؤ

  . باإلضافة إلى مستخدمي القوائم المالية للمؤسسات المالية اإلسالمية. األخرى

اون  :األعضاء المؤازرون -د ا مصلحة بالتع رى لھ وتتكون من كافة المؤسسات المالية المحلية والعالمية التي ت

  .مية ومنتجاتھا ومع ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةمع المؤسسات المالية اإلسال

وم في  ايير الي ذه المع د ھ ا، حيث تعتم ايير الصادرة عنھ ق المع ر لتطبي وقد حصلت الھيئة على دعم كبي

ا أن الجھات المخ. مملكة البحرين ومركز دبي المالي العالمي واألردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا تصة كم

ادية  واندونيسيافي أستراليا  ة إرش ا أصدرت أدل وب أفريقي ة السعودية وجن ة العربي وماليزيا والباكستان والمملك

 . مستمدة من معايير الھيئة وإصداراتھا

  :في إطار أحكام الشريعة اإلسالمية إلى ما يلي  تھدف الھيئةو



 

 

 من مسك الدفاتر إلى المعايير :المحاسبة.. ....................................................................................ولصل األـالف

54

  ؛العالقة بأنشطة المؤسسات المالية اإلسالميةتطوير فكر المحاسبة والمراجعة والمجاالت المصرفية ذات  -1

دريب  -2 ق الت ه عن طري ة اإلسالمية وتطبيقات نشر فكر المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالي

  ؛وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد األبحاث والتقارير وغير ذلك من الوسائل

ين الممارسات إعداد وإصدار معايير المحاسبة  -3 ق ب ة اإلسالمية وتفسيرھا للتوفي والمراجعة للمؤسسات المالي

راءات  ين إج ق ب ذلك التوفي ة وك ا المالي داد قوائمھ ي إع المية ف ة اإلس ات المالي ا المؤسس ي تتبعھ بية الت المحاس

  ؛المراجعة التي تتبع في مراجعة القوائم المالية التي تعدھا المؤسسات المالية اإلسالمية

ات م -4 راجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية لتواكب التطور في فكر وتطبيق

  ؛المحاسبة والمراجعة

ا  -5 ة اإلسالمية فيم ات واإلرشادات الخاصة بأنشطة المؤسسات المالي ديل البيان ة وتع إعداد وإصدار ومراجع

  ؛ال التأمينيتعلق بالممارسات المصرفية واالستثمارية وأعم

السعي الستخدام وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والبيانات واإلرشادات المتعلقة بالممارسات المصرفية  -6

ة ذات الصلة والمؤسسات  ـن الجھات الرقابي ل كل م ة، من قب واالستثمارية وأعمال التأمين التي تصدرھا الھيئ

  .ا إسالميا ومكاتب المحاسبة والمراجعةالمالية اإلسالمية وغيرھا ممن يباشر نشاطا مالي

كما أن ھناك على مستوى كل بلد عربي تنظيم مشابه ھدفه األساسي الحفاظ على حقوق المحاسبين 

وھكذا تطورت مھنة المحاسبة في الوطن العربي من خالل إسھامات . والمراجعين والعمل على رفع كفاءتھم

  .تلك المنظمات في مجال قواعد وسلوك المھنة

  :خالصة الفصل

  

رأينا في ھذا الفصل أن التغيرات والتطورات والتحوالت البيئية المتتالية التي شھدھا العالم عبر التاريخ 

فالمحاسبة التي نراھا . ھاأو إجراءات ھاأو أھداف ھاكان لھا أثر واضح على تطور المحاسبة سواء من حيث مفھوم

وتعد أزمة  .ات والمعارف واألحداث التي مرت بھا البشريةلتراكم سلسلة من الخبرنتاج  إال ھيما اليوم 

حيث نتج عنھا ظھور المجمعات والمنظمات  ،الثالثينات من القرن الماضي أھم منعطف شھدته المحاسبة

وظھرت تبعا لذلك مفاھيم التنميط والتنسيق  ،المھنية على المستويات المحلية واإلقليمية والقارية والدولية

  .ترشيد الممارسة المحاسبيةالفكر المحاسبي و اءثرأدى إلى إالل إصدار المعايير المحاسبية مما والتوحيد من خ
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  الفصل الثاني

 وتكاليف البحث والتطوير األصول غير الملموسة
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  تمهيد

  

دات االقتصادية بة للوح ة ضرورية بالنس ر الملموس ر األصول غي ة تعتب ة المؤسس دد قيم ، إذ تتح

ة ة والمعنوي رھا المادي ا بعناص نوو. عموم ي الس رةاف ال ت األخي ر رأس الم ن عناص ديث ع ، زاد الح

ا أكب ولي اھتمام آت ت وي، وأصبحت المنش ن األصوللر المعن ب م ذا الجان ي ھ تثمار ف فالعناصر . الس

  . المادية فقط لم تعد لوحدھا كافية لضمان استمرارية المنشآت في ظل محيط اقتصادي متغير باستمرار

ى  ة السريعة دفعت المسيرين إل ات التكنولوجي الغ كما أن ظروف المنافسة الحادة والتقلب ه مب توجي

ة أكبر من األموال المنفقة على أن ة اإلنتاجي شطة البحث والتطوير بغرض تحسين المعرفة العامة والمعرف

اليب  دة أو أس ات جدي ق منتجات أو عملي أنھا خل ن ش ون م ي يك ات مطورة أو وأالت اكتشاف طرق  تقني

  .أو تحقق إيرادا أعلى ون أقل تكلفة من الطرق التقليديةإنتاجية بديلة تك

ية  ب الرئيس ذا الفصل الجوان ي ھ ندرس ف ة وس تثماراتبالمتعلق ا  االس ث تعريفھ ن حي ة م المعنوي

ا ة للمحاسبة عنھ ذا األسس العام م . وخصائصھا وتصنيفاتھا وأھمية تقييمھا في االقتصاد المعاصر وك ث

ن ر م زء األخي ي الج رق ف ذا نتط وع  ھ وير كن اليف البحث والتط ى تك اص الفصل إل ن األصول خ م

  . المعنوية
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  غير الملموسة األصول :المبحث األول

  بصفة عامةتعريف األصول : المطلب األول

تضم ميزانية وحدة اقتصادية ما، كما ھو معروف محاسبيا، مجموعة من األصول والخصوم 

وتندرج عناصر األصول ضمن ترتيب منطقي يقوم على . الالزمة ألداء النشاط الذي أسست من أجله

والتي ) األصول المتداولة(ھذه األخيرة . وأصول متداولةأساس درجة السيولة؛ إذ تنقسم إلى أصول ثابتة 

بينما تنقسم . سيولة من األصول الثابتة تتمثل في الحسابات النقدية وشبه النقدية والمخزونات كثرھي أ

  . األصول الثابتة إلى أصول مادية ملموسة وأصول معنوية غير ملموسة

اھتمامنا في ھذه الدراسة؛ فإنه يجدر بنا  ھي مركز) غير الملموسة(وبما أن األصول المعنوية 

الملموسة وغير : ، ثم األصول الثابتة بنوعيھا األصول بصفة عامة، سواء كانت ثابتة أو متداولةتعريف 

  . الملموسة لنركز فيما بعد على دراسة األصول المعنوية فقط بشكل خاص وبنوع من التفصيل

  األصول داخل الوحدة االقتصادية :أوال

تعريفات كثيرة لألصول، مثلھا في ذلك مثل كافة المصطلحات المحاسبية األساسية  توجد

  1:ت األكثر قبوال واعتمادا ما يليمن التعريفا، واألخرى

 )AICPA( األمريكي للمحاسبين القانونيين عھد، قدمت لجنة المصطلحات التابعة للمم1953في عام  /1

حيله للفترة القادمة بعد إقفال يد مدين يلزم تركل ما يتمثل في رص": تعريفا لألصول على أنھا
الحسابات طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليھا، وذلك باعتبار أن ھذا الرصيد المرحل يعبر عن 

 ".ة أو ممتلكات أو مصروفات مؤجلة تخص فترات مقبلةينقيمة مع

تتمثل ": صول على أنھاتعريفا آخرا لأل )AAA( ةالمحاسبة األمريكي ت جمعيةم، قدم1970في عام  /2
في أية موارد اقتصادية أو مصروفات مؤجلة يتم قياسھا واالعتراف بھا طبقا للمبادئ المحاسبية 

 ".المتعارف عليھا والمقبولة قبوال عاما

: على تعريف األصول بأنھا (FASB) م، استقر رأي مجلس معايير المحاسبة األمريكي1985في عام  /3

حصول عليھا في المستقبل، وأن الوحدة المحاسبية قد اكتسبت حق منافع اقتصادية متوقع ال"
 ".في الماضي تمت الحصول على ھذه المنافع أو السيطرة عليھا نتيجة أحداث وقعت أو عمليات

يركز على الملكية القانونية كصفة من صفات األصل، كما أنه أنه ن التعريف األول منالحظ 

الدخل  لمؤجلة التي ال يتمكن المحاسب من تحميلھا لقائمةيدخل ضمن عناصر األصول المصروفات ا

                                           
  .88. ، صمرجع سابق :سالم عبد هللا حلس. يوسف محمود جربوع، د. د -  1
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نجد أنه يعطي األولوية العتبارات تحديد الدخل، كما أنه يدخل القواعد والمبادئ و .الخاصة بالفترة

 ھمزة وصل ففي الھيكل المحاسبي التقليدي، كانت الميزانية بمثابة 1.المفھومالمحاسبية ضمن محددات 
  2.له للفترات المقبلةوأصبح تقييم األصل يعد عملية لحساب المقدار الذي ينبغي ترحي ،بين قائمتين للدخل

إلى األصول من زاوية  أنه ينظرأما التعريف الثاني فال يختلف كثيرا عن سابقه إال من حيث 

و أنه ول ،أكثر شمواليعتبر ھذا التعريف إن ولذلك ف .الموارد االقتصادية وليس من زاوية الملكية القانونية

بينما يعتبر التعريف  .أيضا يدخل القواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليھا كجزء من التعريفھو 

ر أكثر التعاريف المقدمة شموال فھو من ناحية يعتب ؛الثالث تطورا جذريا في تحديد معنى األصول

  .ياس أو التطبيق المحاسبيتحديدا، كما أنه يستبعد من المفھوم أي اعتبارات تتعلق بقواعد ومبادئ القو

   3:ھي ، نجد أن ھناك ثالث خصائص رئيسية يجب توافرھا في األصولوتأسيسا على ذلك

 أي أن تكون لألصل قدرة مباشرة أو غير مباشرة على تزويد :اقتصادية مستقبلية وجود منافع - أ
تحقيق تدفقات  وذلك بھدف ،المنشأة بالخدمة أو المنفعة سواء بمفرده أو بالتضامن مع غيره من األصول

غير أن شامبرز يشترط قابلية األصل لالنفصال، أي أن تكون األصول مفردات  .موجبة في المستقبل

مستقلة عن بعضھا وأن تتوفر القدرة على تحويل منافع األصل أو استخدامھا بطريقة منفصلة عن باقي 

 4.األصول األخرى

 أي وجود ارتباط بين الوحدة :الرقابة على ھذه المنافع قدرة المنشأة على السيطرة أو التحكم أو - ب
على المنافع والخدمات لنفسھا  -متى تشاء- المحاسبية واألصل بحيث يكون في استطاعة الوحدة الحصول

  .أو تمكين الغير منھا
أن تكون القدرة على التحكم في المنافع والخدمات قد نتجت عن أحداث وعمليات تمت فعال في  - ج

  .أي حدثت فعال وليست افتراضية أو متوقعة :الماضي
 أي أنه ال يعتبر؛ إن غياب خاصية أو أكثر من ھذه الخصائص الثالث يتنافى مع وجود األصل

  :إذا بنود أصالال بند ما من

 لم يكن ممثال لخدمات مستقبلية، أو  -أ 

 ا، أوأنه يمثل خدمات مستقبلية لكن ليس في استطاعة الوحدة المحاسبية السيطرة عليھ -ب 

 سبية تنظيم طريقة االستفادة منھاأنه يمثل خدمات مستقبلية وفي استطاعة الوحدة المحا -ج 

  .ل للوحدة ھذا الحق لم تتحقق بعدولكن األحداث أو العمليات التي تخوّ 

                                           
  .88. مرجع سابق، ص: سالم عبد هللا حلس. يوسف محمود جربوع، د. د -  1
  .410. ، ص2005لطبعة الرابعة، جامعة اإلسكندرية، ا. النظرية المحاسبية: ترجمة كمال خليفة أبو زيدھندريكسن، . س.إ -  2
  . 313.، ص2001دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، . النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعايير: رضوان حلوة حنان. د -  3
  . 413. مرجع سابق، ص: ھندريكسن. س.إ -  4
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. مع ذلك، فإن كون المنافع أو الخدمات المستقبلية ألصل ما غير مؤكدة ال ينفي وجود األصلو

بر إلى إذا كان عنصر عدم التأكد من الكال يؤثر على طبيعته إال ى تقييم العنصر والتأكد يؤثر عل فعدم

  1.درجة تصبح معھا المنافع المتوقعة مستقبال معدومة أو سالبة

د ويضيف ھندريكسن إلى ھذه الشروط، شرطا رابعا وھو أن تستحق ھذه المنافع أو الخدمات لفر

  2.استخدام طريق عام عن أصل الحق فيبر معين أو منشأة معينة؛ إذ ال يع

غير أن الوجود المادي ال يعد من ضمن شروط االعتراف باألصل، وعليه فبراءات االختراع 

وحقوق النشر مثال ھي أصول إذا كان من المتوقع أن يتدفق عنھا منافع اقتصادية مستقبلية وكانت 

  3.المنشأة تسيطر عليھا

  األصول الثابتة  :ثانيا

فيرى  .صاد والمحاسبون حول مفھومھاثابتة فقد اختلف رجال االقتأما عن األصول ال

االقتصاديون من أمثال آدم سميث وريكاردو ومارشال إطالق لفظ األصول الثابتة على تلك التي تتميز 

في حين أن المحاسبين  .بطول فترة بقائھا داخل المشروع واستخدامھا في العملية اإلنتاجية ألكثر من مرة

فمعيار التفرقة بين األصول الثابتة  .رض من حيازتھاغاألصول الثابتة من حيث ال ينظرون إلى

الممتلكات : "ف مصطلح األصول الثابتة بأنه يعنيإذ عرّ  ؛واألصول المتداولة ھو الغرض من الشراء
وھذا  .الملموسة وغير الملموسة، والتي يكون الغرض من شرائھا استخدامھا في عمليات المشروع

  4."منھا ھو إعادة بيعھا الغرض المميز لھا عن األصول التي يكون ھو الحد
 بمخزن" :ويصف البعض األصول الثابتة بالموارد االقتصادية ذات المنافع الكامنة ويشبھونھا

ھناك عدد من الخصائص األساسية التي يمكن على أساسھا التعرف على األصول الثابتة و". لقيما

  5:وتمييزھا عن غيرھا، وھي

 من ثم يكون لھا الحقالوحدة المحاسبية التي تمتلكه، وأن يكون استخدام األصل خاضعا لسلطة ورقابة  -أ
 ؛في اكتساب المنافع التي من المحتمل أن يدرھا مستقبال

 ؛تقتنى األصول الثابتة لغرض االستعمال في العمليات اإلنتاجية وليس لغرض البيع - ب

، ويتم الحصول على المنافع من استخدام أو بيع الخدمات وليس من أنھا جميعا غير نقدية في طبيعتھا -ج

منافع  أي أن األصول تقدم خدمات أو .تحويلھا إلى كميات معروفة من النقود عن طريق عملية المضاربة

 يمكن قياسھا؛

                                           
  .413. مرجع سابق، ص: ھندريكسن . س.إ -  1
  .413. مرجع سابق، ص -  2
  .88. ، ص2003-2002الدار الجامعية، . المالية عرض القوائم: الجزء األول -موسوعة المعايير المحاسبية: طارق عبد العال حماد. د -  3
  .314. ، ص1992جامعة اإلسكندرية، . المحاسبة المتوسطة: محمد سمير الصبان. عبد الفتاح محمد الصحن، د. د -  4
  .186، 185. ، ص2005رسالة دكتوراه دولة، جامعة باتنة، . مية لتحسين المخطط الوطني للمحاسبةمساھمة عل :عقاري مصطفى. د -  5
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 تزيد عن العام أو دورة العمليات؛ تستلم الخدمات بصفة عامة على مدار فترة - د

مقارنة مع األصول ) غير متكررة(متباعدة طة بالحيازة على األصول قليلة أو المرتب تعتبر العمليات -ھـ

  .المتداولة

 حيث ولقد ساير تعريف األصول تطور الفكر المحاسبي في المراحل األولى من القرن الماضي،
ر إلى كان ينظر إلى األصول من خالل ملكيتھا القانونية ومقدرتھا على ضمان تسديد الديون، وكان ينظ

رادية المؤجلة على أنھا أصول ضمنية لم تسمح قواعد االستحقاق بإدخالھا في جدول يالمصاريف اإل

أما الفترة األخيرة من القرن الماضي فقد  1.تدوينھا في قائمة المركز المالي النتائج، وكان ال بد من

قدرة األصول الثابتة على شھدت تحول االھتمام من قدرة األصول على تسديد الديون إلى التركيز على 

  2.توليد المنافع المستقبلية دون إعارة أي اھتمام لطبيعة ملكيته

  األصول غير الملموسة: ثالثا

 3.األصول غير الملموسة ھي تلك األصول التي تتميز بعدم وجود كيان مادي ملموس لھا إن

  :ھاجاءت عدة تعريفات حول مفھوم األصول غير الملموسة من قبيلفمن ھذا ال

                                           
  .235. ، صمرجع سابق: عباس مھدي الشيرازي. د -  1
  .189. مرجع سابق، ص: عقاري مصطفى. د -  2
الدار الجامعية، . عض مشاكل قياس الدخلب –االلتزامات  –األصول طويلة األجل  –المحاسبة المتوسطة : إسماعيل إبراھيم جمعة. د -  3

  .101. ، ص1996اإلسكندرية، 
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األصول غير الملموسة ھي تلك األصول طويلة األجل التي ليس لھا وجود مادي ملموس وتمتلكھا "* 
شھرة : المنشأة لتحقيق أھدافھا وال تھدف إلى إعادة بيعھا للزبائن، ومن أمثلة األصول غير الملموسة

   1."المحل والعالمات التجارية والرسوم والنماذج وبراءات االختراع وغيرھا

تمثل ھذه األصول المبالغ المصروفة للحصول على أصول غير مادية ولكن من طبيعتھا أنھا من " *
وھي لصيقة بتكوين المشروع وتدخل ضمن التكاليف  .ة لخلق الطاقة اإلنتاجية للمنشأةالعناصر الالزم
ن الثابتة في ولكن األصول غير الملموسة تختلف ع .شأنھا في ذلك شأن األصول الثابتةاالستثمارية له 

طبيعتھا العينية أو القانونية، فھي باإلضافة لميزاتھا غير المادية فإنھا تظھر في مجموعة مستقلة عند 
  2...."تبويب الميزانية، وترتبط بعوامل اقتصادية وقانونية تحدد عمر االستفادة منھا

بھا المنشأة الستخدامھا تعرف األصول غير الملموسة بأنھا تلك األصول غير المادية التي تحتفظ "* 
ويكون من  ،في إنتاج أو توفير السلع والخدمات أو لتأجيرھا للغير، أو من أجل أغراضھا اإلدارية

  3."رة محاسبية واحدةلمنتظر استخدامھا لمدة تزيد عن فتا

ھي األصول التي ليس لھا كيان ملموس أو حسي، ولكن لھا قيمة ممثلة في وجودھا مثل شھرة "* 
  4...."حق االختراع وحق التأليف والعالمة التجاريةالمحل و

أصل ذو طبيعة غير نقدية قابل للتحديد، وليس له وجود مادي ويحتفظ به  األصل غير الملموس ھو"* 
 :لالستخدام في اإلنتاج أو لتوفير السلع أو الخدمات أو للتأجير أو لألغراض اإلدارية، ويعد أصال عندما

 نتيجة ألحداث سابقة؛نشأة كتتحكم فيه الم - أ

  5".يتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة - ب

 ھي مجموعة الحقوق أو الممتلكات التي ليس لھا وجود ملموس) غير الملموسة(األصول المعنوية "* 
حقوق و الشھرة وحقوق االختراع: من أبرز األمثلة على ذلكو. تساھم في تحقيق أھداف النشاط ولكنھا

 6".لتأجير والعالمات التجاريةا

    

                                           
دار األمل للنشر ). أصول القياس المحاسبي(المحاسبة في المنشآت الفردية : محمود علي الجبالي. بطرس ميالة، د. نبيل حلبي، د. د -  1

  .54. ، ص1998والتوزيع، الطبعة األولى، 
  .463. ، صمرجع سابق: نادر سليمان. جاسم المضف، د. سامي قلعه جي، د. يب بيومي، دالغر. عبد الباسط رضوان، د. د -  2
مقدمة في المحاسبة المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية : عبد الوھاب نصر علي. األميرة إبراھيم عثمان، د. محمد عباس بدوي، د. د -  3

  .203 .، ص2003دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، . والدولية
  .292. ، ص2000عمان، . خصوم وقوائم ماليةأصول و: المحاسبة المالية: صالح الرزق. يوحنا آل آدم، د.د  4 -
منشأة المعارف، اإلسكندرية، . المحاسبة والمراجعة في ضوء المعايير وعناصر اإلفصاح في القوائم المالية: محمود محمد عبد السالم البيومي 5- 

  .374. ، ص2003
  .137. ، ص2002المكتبة العصرية، . نظرية المحاسبة والمعايير المحاسبية: محمود السيد الناغي. د -  6
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من خالل المعيار المحاسبي  األصل غير الملموس فقد عرفت IASCأما ھيئة معايير المحاسبة الدولية 

  ".د ماديوأصل غير نقدي، قابل للتحديد، ليس له وج": بأنه" األصول غير الملموسة" IAS-38الدولي 
دم وجود الكيان المادي في األصل غير أن البعض يشترطون توافر خاصية ع من وعلى الرغم

فھناك بعض  1.تصنيف األصل ضمن األصول المعنويةالملموس، إال أن ھذه الخاصية ال تكفي وحدھا ل

األصول مثل ودائع البنوك وحسابات المدينين تفتقد الوجود المادي الملموس، ومع ذلك يصنفھا 

  :ل غير ملموسة ويكون لھا شكل مادي فمثالوكما أنه قد توجد حاالت ألص. المحاسبون كأصول ملموسة

 ال قد يوجد دليل ملموس لوجود أصل مثل شھادة تشير إلى منح براءة اختراع ولكن ھذا •

  ؛األصل في حد ذاته يشكل

بعض األصول غير الملموسة يمكن أن تكون داخل كيان مادي مثل األقراص  كما أن  •

 ؛)في حالة برمجيات الحاسوب(الممغنطة 

  .لمعرفة الناتجة عن أنشطة البحوث والتطوير ھي أصول غير ملموسةاألصول ا •

لذلك فإن افتقاد الوجود المادي ال يعد بمفرده معيارا كافيا للتفرقة بين األصول الملموسة وغير    

  .الملموسة، بل ال بد من توفر خصائص أخرى باألصل حتى يمكن تصنيفه ضمن األصول المعنوية

  ألصول غير الملموسة وتصنيفهاخصائص ا: المطلب الثاني

  خصائص األصول غير الملموسة :أوال

تتصف األصول غير الملموسة بصفة عامة بافتقاد الوجود المادي والدرجة العالية من عدم التأكد 

  . تي تحيط بمنافعھا المستقبليةال

جة لكن الخاصية األساسية التي تميز األصول غير الملموسة عن غيرھا من األصول ھي الدر

حيث تتراوح القيم الممكنة لھذه  2.لمنافع االقتصادية المتوقعة منھاالعالية من عدم التأكد التي تصاحب ا

مع العلم أن كال من األصول الملموسة . المنافع في معظم الحاالت من الصفر إلى مقادير كبيرة جدا

- إال أنه من غير الممكن  .ليةمستقبوغير الملموسة تستمد قيمتھا االقتصادية من توقعات القدرة الكسبية ال

أن نحدد بصورة منفصلة ذلك الجزء من اإليرادات الذي نتج عن األصول غير  -في معظم الحاالت

  .ي نتج من األصول والخدمات األخرىالملموسة ونميزه عن الجزء اآلخر الذ

   3:ما يلي السبب في ارتفاع درجة عدم التأكد ھذه يرجع إلى إن

                                           
، 1998الدار الجامعية، اإلسكندرية، . أسس القياس واإلفصاح المحاسبي: المحاسبة المتوسطة: رجب السيد راشد. محمد سمير الصبان، د. د -  1
  .82. ص

  .545. ص ،مرجع سابق: أحمد حامد حجاج. ريب ددونالد كييزو، جيري ويجانت، تع -  2
قواعد القياس واإلفصاح والتحليل المحاسبي : المحاسبة المتوسطة: رجب السيد راشد. إسماعيل إبراھيم جمعة، د. محمد سمير الصبان، د. د -  3
  .109. ، ص1997الدار الجامعية، . الجزء الثاني - )مدخل نظري تطبيقي(
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تستمد قيمتھا من المزايا التنافسية التي يمكن أن تحققھا لوحدة اقتصادية معينة أن ھذه األصول  •

 بالنسبة للوحدة االقتصادية فقط دون غيرھا، كما عني أنه قد تكون لھذه األصول قيمةوھذا ي. دون غيرھا

نافع المتوقعة وأن ھذه القيمة تتقلب تبعا للتقلبات في الميزة التنافسية التي تحققھا والتي تنعكس على الم

  .منھا

وقد يرجع ذلك إلى عدم وجود عمر . صعوبة تحديد العمر االفتراضي لألصل غير الملموس •

مادي لألصل من ناحية، ولصعوبة التنبؤ بالفترة التي يمكن أن يحقق فيھا منافع للوحدة االقتصادية من 

السنة، لذلك فھي تصنف  وعموما فإن األصول غير الملموسة لھا عمر إنتاجي يزيد عن. ناحية أخرى

  ).األصول الثابتة(ضمن األصول طويلة األجل 

من أجل ھذه األسباب، يعد تحديد مقدار وتوقيت المنافع المستقبلية لألصول غير الملموسة أمرا 

وال شك أن حالة عدم التأكد العالية التي تنطوي عليھا المنافع المستقبلية المتوقع الحصول . بالغ الصعوبة

حيث أن قيمة األصل تتحدد - ن ھذه األصول تؤدي إلى ظھور العديد من مشاكل القياس والتقييم عليھا م

مما يجعل ھذا النوع من األصول يثير العديد من المشاكل المحاسبية  - على ضوء المنافع المتوقعة منه

  .الجدلية

  تصنيف األصول غير الملموسة :ثانيا

أن يساعد مجموعات ذات سمات مشتركة يمكن  ال شك أن تصنيف األصول غير الملموسة إلى

يمكن تصنيف األصول و. المحاسبية المالئمة لكل منھا على اختيار المعالجةعلى فھم ھذه األصول، و

   1:ا لألسس التاليةغير الملموسة وفق

  إمكانية تحديدها أو القابلية للتحديد حسب /1

  :نوعين ھما وفق ھذا األساس يمكن تصنيف األصول غير الملموسة إلى 

ويقصد بھا تلك األصول التي يمكن تمييزھا بصورة منفردة  :أصول يمكن تحديدھا بصورة منفردة - أ

بحيث يمكن حصر النفقات المرتبطة بالحصول عليھا ومعالجتھا كجزء . وبمعزل عن أي أصول أخرى

 العالمات التجاريةحقوق االختراع وحقوق االمتياز وحقوق النشر و: ومثال ذلك. من تكلفة ھذا األصل

  .وأنشطة البحث والتطوير

ويقصد بھا تلك األصول التي ترتبط بوجود الوحدة  :أصول ال يمكن تحديدھا بصورة منفردة - ب

االقتصادية ويصعب تحديد تكلفة الحصول عليھا بصورة منفردة، ومثال ذلك شھرة المحل التي تعتبر 

  .محصلة العديد من العوامل المتداخلة

                                           
  .110. مرجع سابق، ص: رجب السيد راشد. إسماعيل إبراھيم جمعة، د. ، دمحمد سمير الصبان. د  1
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  كانية فصل األصل عن المنشأةحسب إم /2

ھي مدى قابلية األصل لالنفصال عن صنيف السابق من وجھة نظر أخرى، ويمكن النظر إلى الت

  :المنشأة، حيث تصنف األصول غير الملموسة إلى نوعين

يقصد بھا تلك األصول التي يمكن بيعھا وتحويل ملكيتھا بصفة و :أصول يمكن فصلھا عن المنشأة - أ

 .لوحدة االقتصادية مثل حقوق التأليف والنشر وبراءات االختراع والعالمات التجاريةمستقلة عن ا

ويقصد بھا تلك األصول التي ال يمكن بيعھا أو تحويل ملكيتھا : أصول ال يمكن فصلھا عن المنشأة - ب

 .دون بيع الوحدة االقتصادية ذاتھا مثل شھرة المحل

  حسب العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل/ 3

  :قا لھذا األساس يتم تصنيف األصول غير الملموسة إلى ثالثة أنواع ھيووف

ويقصد بھا تلك األصول التي يتحدد عمرھا اإلنتاجي بنصوص قانونية  :أصول ذات عمر إنتاجي محدد - أ

أو عن طريق عقد ملزم بين الوحدة االقتصادية والغير مثل حقوق االمتياز وحقوق استخدام العالمات 

 .ي أن فترة االنتفاع من األصل تحدد بواسطة قانون أو عقدالتجارية، أ

كما في حالة حقوق النشر والتأليف : أصول يرتبط عمرھا اإلنتاجي بعوامل إنسانية أو اقتصادية - ب

 .والتي ترتبط بعمر الشخص نفسه وورثته وكذا براءات االختراع

  .رار المؤسسة غالبامثل شھرة المحل فھي تستمر باستم :أصول ليس لھا عمر محدد - ج

   حسب طريقة اقتناء األصل/ 4

  :ووفقا لھذا األساس يتم تصنيف األصول غير الملموسة إلى نوعين ھما

ويقصد بھا تلك األصول التي يتم شراؤھا بصفة منفردة أو ضمن : أصول يتم الحصول عليھا من الغير - أ

 .ى مثل الشھرةمجموعة من األصول أو نتيجة االندماج مع وحدات اقتصادية أخر

ويقصد بھا األصول التي يتم تكوينھا وتطويرھا داخليا بواسطة : أصول يتم الحصول عليھا ذاتيا - ب

براءات االختراع والتي يتم التوصل إليھا من خالل نشاط البحث والتطوير  :الوحدة االقتصادية مثل

  .بمعامل الوحدة االقتصادية

 

  ر الملموسة في االقتصاديات الحديثةأهمية تقييم األصول غي: المطلب الثالث

وأصبح ھذا األخير موضوع لقد تنامى حجم االھتمام بقياس رأس المال المعرفي عبر الزمن، 

المحاسبية والمالية (ويرجع ذلك أساسا إلى ظھور المعايير الدولية . نقاش في السنوات األخيرة خصوصا

IAS/IFRS ( وتسجيله مع األصول في الميزانيةالتي تدعو إلى تقييم رأس المال المعنوي .  
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للطرق المحاسبية التقليدية بسبب أنھا ال تھتم سوى باألصول  تكاثرت االنتقادات الموجھةلقد و

بأن المستثمرين الذين ال تتوفر لديھم المعلومات عن قيم  )J. Holland, 2001(يشير إذ  .المادية الملموسة

لمالية األساسية سيتعرضون إلى تضييع مبالغ مالية من جراء عناصر األصول غير الملموسة في القوائم ا

  1.سعيھم للحصول على المعلومات من مصادر أخرى

األسس والمبادئ التقليدية بدأ الزمن يكشف عن عجزھا في توفير  وفقكما أن الميزانية المعدة 

ھو التخلي عن التقليدية من المبادئ وما نقصد به ھنا  .المعلومات المالية المفيدة في اتخاذ القرارات

وافد األساسية التي رإظھار بعض عناصر األصول غير الملموسة في الميزانية رغم أنھا تمثل أحد ال

تشير إحدى الدراسات  وفي ھذا الصدد، .تستمد منھا الوحدة االقتصادية الحديثة قيمتھا حاليا ومستقبال

بأن األصول غير المفصح عنھا في  (FASB)كيالتي يقوم بھا مجلس معايير المحاسبية المالية األمري

وقد بينت دراسة  ).الملموسة(القوائم المالية ھي على سبيل التقدير تفوق بعدة مرات األصول المادية 

إضافة  !من قيمة المنشآت ال تظھر في الوثائق المحاسبية %80أن  Mazars"2"أجريت في مكتب التدقيق 

فإن وزن  (Cabinet Ricol et associés) 3وشركاؤه Ricolإلى ذلك، وحسب دراسة حديثة لمكتب 

وحسب  !من مجموع األصول %13ال يتعدى  CAC 40األصول المادية في الشركات المنتمية إلى مؤشر 

 Economie دراسة أخرى قام بھا البنك العالمي، تبين أن االقتصاد الفرنسي ھو اقتصاد غير ملموس

Immatérielle  4.%86بنسبة  

مؤسسة  98 ن القيم المعنوية فيع Ernest and Youngتت دراسة قام بھا مكتب التدقيق كما أثب

  5:النتائج التالية) قطاعا 18(أوربية مدرجة في البورصة من قطاعات مختلفة 

  ؛من قيمة المؤسسات محل الدراسة ھي عبارة عن قيم معنوية 60% -

جانفي  1في  مليار أورو 3000ه الشركات بـ قيمة رأس المال المعنوي اإلجمالية لمجموع ھذ ترقدّ  -

  لدولة فرنسا وألمانيا؛ (PIB) الناتج المحلي اإلجماليوھي تفوق قيمة  م2006

  ؛إجمالي قيمة المؤسسةمن  %50ر من ثتمثل قيمة األصول المعنوية أك ،مؤسسة 70بالنسبة لـ  -

  ؛من قيمة المؤسسة %70 رأكث قيمة األصول المعنوية مثلتقطاعا،  18قطاعات من بين  7في  -

فقط من قيمة رأس المال المعنوي لھذه الشركات تظھر في الميزانية على شكل أصول غير  36% -

  .ملموسة
                                           

  .6.ص .رالبحث والتطوي فالخالف المحاسبي حول المعالجة المحاسبية لتكالي: رحال علي. د.عقاري مصطفى، أ.د -  1
2 - Pascal Barneto: L'évaluation des actifs incorporels dans le référentiel IFRS. CEREBEM; Centre de 
Recherche de Bordeaux Ecole de Management, mai, 2005, p.1 
3- Alan FUSTEC: Le capital immatériel, richesse cachée des entreprises- valeur immatérielle, actifs 
immatériels.  p.1 
4- Alan FUSTEC: Op. Cit. p. 3.  
5- Ernest and Young, étude intitulée: Le capital Immatériel, première richesse de l'entreprise. mars 2007. 
p.2. 
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تقييم ومن ثم تسجيل وإظھار األصول المعنوية في ميزانيات ھذه المؤسسات قد ب االھتمام إن عدم

رأس المال "عليه  نتيجة ما يطلقلھا ية إلى اتساع الفجوة بين القيمة السوقية والقيمة الدفتر أدى
تبين أن أسعار السوق لمجموع الشركات الصناعية  1997صدرت في جوان  1في دراسةف ".المعرفي

الدفترية، في حين بلغت ھذه المقارنة في الكثير من الشركات  تھامرة قيم 5.3تساوي  )Dow Jones(لسلة 

 10أكثر من   (Microsoft, pharmaceutical companies)التي تتميز بكثافة رأس المال المعرفي مثل

وبينت ھذه الدراسة بأن الشركات التي بدأت في عملية قياس عناصر األصول غير الملموسة  .مرات

  :تستند إلى المبررات التالية

 ؛حقيقة تعكس القيمة الجارية للشركة) األصول غير الملموسة(أنھا  .1

 ؛أھم الروافد التي تضمن االستدامة في األداء الجيد عن ملية القياس لھذه األصول نظرةتقدم ع .2

أصبح الطلب على تحسين إدارة الموارد غير الملموسة يتزايد رغبة لتحقيق األھداف االجتماعية  .3

 ؛والبيئية المختلفة

 أن ما يمكن قياسه يمكن إدارته) Peter Drucker(يد بتطبيق المقولة الشھيرة لألستاذ الكبير تقال .4

 وتسييره؛

ھو زيادة صافي في تحقيق الھدف المشترك للمالك وألن التقرير عن األصول غير الملموسة يساھم  .5

 ؛حقوق الملكية

 .توفير المعلومات المحاسبية لمختلف الفئات المستعملة للتقارير المالية .6

، أو ما يسمى رأس ويتضمن ھذا المفھوم الجديد ألحد عناصر األصول أو الموارد االقتصادية

العالمات التجارية، براءات االختراع، حقوق الملكية، الشھرة، مصاريف األبحاث  :المعرفي المال

  ...، حصص السوق، والء العمالء، مھارات العمال، كفاءة اإلدارةوالتطوير

 والمعنوية المادية ومن الطبيعي أن تسعى الوحدات االقتصادية إلى امتالك الموارد االقتصادية

ھا أساسا القيام بأنشطتھا العادية، واللتين تضمنان لھا كذلك التفوق والمنافسة وتحسين اللتين تضمنان لمعا 

األصول المادية بمفردھا لن تكون ": أن D.Egginton, 1990(2(يقول  ففي ھذا الصدد. األداء المالي

رية تكون فالبحث والتطوير الناجح، واإلعالن الھادف وتطوير المھارات البش... كافية لتأدية األعمال
  ".وقد أدت مصاريف ھذه البنود إلى منافع اقتصادية طويلة األجل... ضرورية في كثير من الصناعات

  .باألصول غير الملموسة عبر الزمن وفيما يلي جدول يوضح تزايد االھتمام

                                           
  .6.مرجع سابق، ص: رحال علي. د.عقاري مصطفى، أ.د -  1
  
  .5.مرجع سابق، ص: رحال علي. د.عقاري مصطفى، أ.د -  2
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تطور االهتمام بالعناصر غير الملموسة في العقود الثالثة : يوضح )2(رقم جدول ال

  األخيرة

 صول الثابتةعناصر األ
  األصول الملموسة إلى إجمالي نسبة األصول غير

1978  1998  2004  

  15-25 % 28 % 95 %  لملموسةا

  85-75 % 72 %5 % غير الملموسة
  100 % 100 %100 %  اإلجمالي

  .5.ص .رطويالبحث والت فالخالف المحاسبي حول المعالجة المحاسبية لتكالي: رحال علي. د.عقاري مصطفى، أ.د: المصدر

  أنواع األصول غير الملموسة والمحاسبة عنها: المطلب الرابع

 .تعتبر المحاسبة عن األصول غير الملموسة واحدا من المجاالت الصعبة في النظرية المحاسبية

وترجع ھذه الصعوبة إلى الجوانب المرتبطة بتحديد ھذه األصول، وإلى عدم التأكد في قياس قيمتھا 

  1.لمتوقعةوتقدير حياتھا ا
وتتضمن أسس المحاسبة عن األصول غير الملموسة كال من أسس القياس المتعلقة بتقييم ھذه 

صل غير الملموس بصفة ونظرا لتميز األ 2.اإلفصاح عنھا في القوائم الماليةاألصول وأسس 

 اكاة،فريدا من نوعه وغير قابل للمح يعتبر ، أي أن كل أصل معنوي خاص بمؤسسة معينة"االنفرادية"

  .فإنه يصعب تقييمه عن طريق مقارنته بأصول مشابھة أخرى

وعلى الرغم من اختالف أسس التقييم المتعلقة باألصول غير الملموسة بسبب اختالف طبيعتھا 

 IASCالصادر عن ھيئة معايير المحاسبة الدولية  IAS-38فإن المعيار المحاسبي الدولي  وخصائصھا،

من األسس العامة للتقييم، والتي يجب تطبيقھا على معظم األصول  قد وضع مجموعة 2004في مارس 

بشأن المحاسبة  IFRS-3غير الملموسة، كما صدر عن الھيئة معيار آخر وھو المعيار المحاسبي المالي 

  .عن الشھرة

ونعرض فيما يلي األسس العامة للمحاسبة عن األصول غير الملموسة كما وردت في المعيار 

IAS-38 "ثم نتطرق إلى كل نوع من ھذه األصول على حده "غير الملموسة األصول.  

  IAS-38األسس العامة للمحاسبة عن األصول غير الملموسة وفق المعيار المحاسبي الدولي  :أوال

                                           
  .672. مرجع سابق، ص: كمال خليفة أبو زيد. ھندريكسن، ترجمة د.س.إ -  1
  .103. مرجع سابق، ص: يل إبراھيم جمعةإسماع. د -  2
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  أسس االعتراف باألصل غير الملموس/ 1

  :معاييرا أساسية لالعتراف باألصل غير الملموس، وھي IAS-38يحدد المعيار   

. أي أن يكون له ذاتية منفصلة ووجود مستقل ملحوظ وتكلفة يمكن نسبتھا إليه 1:كون قابال للتحديدأن ي - أ

وتظھر استقاللية األصل غير الملموس إذا استطاعت المنشأة التصرف فيه ببيعه أو تأجيره أو استبداله 

كحقوق الملكية  دون التصرف في غيره من األصول، أو إذا كان ناتجا عن حقوق تعاقدية أو قانونية

  .الفكرية وبراءات االختراع واالمتيازات وغيرھا

أي أن تمتلك المؤسسة سلطة للحصول على منافع  2:أن يكون خاضعا لرقابة المنشأة وسيطرتھا - ب

وتتمثل ھذه . األصل غير الملموس في أي وقت وسلطة لمنع اآلخرين من الوصول إلى ھذه المنافع

  .اقدية أو القانونية التي تحصل عليھا المؤسسة لحماية األصل غير الملموسالسلطة عادة في الحقوق التع

أي أن تتأكد المنشأة بأن األصل غير  3:أن يكون قادرا على توليد منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة - ج

  .الملموس سيدّر منافع اقتصادية مستقبلية وأن ھذه المنافع سوف تعود للمنشأة صاحبة األصل

أي أن تستطيع المنشأة تقدير تكلفة األصل غير الملموس  4:ون باإلمكان قياس تكلفته بموثوقيةأن يك -د

وتتمثل تكلفة األصل غير الملموس الذي يتم الحصول عليه بشكل منفصل في . بدرجة معقولة من الثقة

الملموس القابل أما األصل غير . سعر الشراء زائد أي تكلفة يتم تحملھا مباشرة إلعداد األصل لالستعمال

للتمييز والذي تحصل عليه المنشأة من عملية االندماج فإن تكلفته تتمثل في القيمة العادلة لھذا األصل في 

وإذا لم يكن لألصل غير الملموس . تاريخ الحصول عليه؛ أي سعر األصل المعروف في سوق نشطة

دفعه مقابل ھذا األصل في حالة سوق نشطة فتتحدد تكلفته على أساس المبلغ الذي كانت المنشأة ست

أما إذا لم تتمكن المنشأة من تحديد تكلفة األصل غير  5.الحصول عليه منفردا، وذلك في تاريخ االندماج

الملموس الذي حصلت عليه من عملية االندماج فإنھا ال تعترف به كأصل مستقل بل تدخله بدال من ذلك 

  . ضمن قيمة الشھرة

المكّون داخليا بعد أنشطة بحث  وتطوير كبراءات االختراع وبرامج أما األصل غير الملموس   

وبالتالي يمكن االعتراف بھا  ذه األنشطةاإلعالم اآللي، فإنه يكون باإلمكان تحديد التكاليف المقابلة لھ

  . كأصول

باالعتراف باألصول غير الملموسة المكّونة داخليا على سبيل  -38IASبينما ال يسمح المعيار   

وقوائم العمالء والشھرة   (Les Notices)المات التجارية والشعارات الرمزية والبيانات اإلداريةالع

                                           
1- Paragraphe (12), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
2- Paragraphe (13), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
3- Paragraphe (17), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
4- Paragraphe (21), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
5- Paragraphe (40), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
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 Les) وعناوين النشر (Les Fichiers Clients)وملفات الزبائن  (Les Parts de Marché)وحصص السوق 

Titres de journaux et de magazines) ھر، ألنه من وغيرھا من البنود المشابھة لھا من حيث الجو

الصعب عمليا فصل النفقات المتعلقة بكل إنجاز على حده، إذ يصعب تحديد التكاليف التي يمكن رسملتھا 

  .ضمن العالمات مثال بمعزل عن التكاليف التي يمكن رسملتھا مع الشھرة

 ال يسمح -38IASكذلك، و تطبيقا لمعايير االعتراف باألصل غير الملموس السابقة، فإن المعيار  

  1:باالعتراف بالتكاليف التالية ضمن األصول

  تكاليف البحوث؛ •

تكاليف ما قبل االفتتاح التي تنفق لبدء أعمال جديدة وتكاليف تشغيل المصنع أي تلك المنفقة  •

 قبل انطالق اإلنتاج أو التشغيل الكامل؛

 ي؛تكاليف التأسيس مثل التكاليف القانونية والسكرتارية المنفقة إلقامة كيان قانون •

 تكاليف التدريب والتكوين؛ •

 تكاليف الدعاية واإلشھار؛ •

تكاليف إعادة الترتيب المكاني والھيكلة وغيرھا التي تدخل في تنظيم األعمال وخطوط  •

 .اإلنتاج

المؤجلة أو الموزعة مثل  قد ألغى نھائيا رسملة بعض التكاليف -38IASوھكذا فإن المعيار 

وبالتالي أصبحت ال تمثل ) التأسيسية –التمھيدية  –إلعدادية المصاريف ا(مصروفات ما قبل التشغيل 

  .أصوال غير ملموسة وفق ھذا المعيار

وإذا لم يتوفر شرط من شروط االعتراف باألصل غير الملموس المذكورة سابقا، يعالج ھذا   

  :األخير إما

  كمصروف ضمن جدول الدخل؛ أو - 1

 .نى إثر عملية اندماجيتم إدماج تكلفته ضمن الشھرة، إذا كان األصل مقت - 2

بإلحاق التكاليف التي سبق تسجيلھا كمصروفات إلى تكلفة األصل  -38IASوال يسمح المعيار

  2.غير الملموس في تاريخ الحق

  بعد االعتراف باألصل غير الملموس /2

  :بعد االعتراف المبدئي ببند من البنود كأصل غير ملموس، يسجل ھذا األخير بإحدى الطريقتين  

                                           
1- Paragraphe (69), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
2- Paragraphe (71), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
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مخصوما  وذج بتكلفتهميسجل األصل غير الملموس وفق ھذا الن 1):نموذج التكلفة( معالجة األساسيةال - أ

  :منھا االھتالك المجمع أو خسائر انخفاض القيمة المجمعة، حيث

  :تتمثل تكلفة األصل غير الملموس المقتنى بطريقة منفردة في -

غير القابلة لالسترجاع، وذلك بعد سعر شرائه متضمنا الحقوق الجمركية والرسوم والضرائب * 

  خصم الحسومات والخصومات التجارية؛ 

  إضافة إلى 

  .كل تكلفة تتعلق مباشرة بإعداد األصل لالستخدام* 

تتمثل تكلفة األصل غير الملموس المقتنى إثر عملية االندماج في قيمته العادلة المحددة في سوق نشط  -

  .في تاريخ االقتناء

  2:السوق النشط بأنه السوق الذي تتوفر فيه الشروط التالية IAS-38ويعّرف المعيار 

  البنود المعروضة للتداول في السوق تكون متجانسة؛) 1

  يمكن أن نجد في ھذا السوق، وفي أي وقت، بائعين ومشترين راغبين؛) 2

  .األسعار تكون في متناول الجمھور) 3

بعد االعتراف األولي، يمكن للمؤسسة أن  3:)تقييمإعادة النموذج ( البديلة المسموح بھاالمعالجة  - ب

 .تسجل األصل غير الملموس بالمبلغ المعاد تقييمه ناقص مجمع االھتالك وخسائر انخفاض القيمة الالحقة

في تاريخ إعادة التقييم والمحددة بالرجوع إلى سوق  ويتمثل المبلغ المعاد تقييمه في القيمة العادلة لألصل

  .نشط

، إذا قررت المؤسسة إعادة تقييم أصل غير ملموس يجب عليھا إجراء IAS-38يار وفقا للمع    

عمليات إعادة التقييم بانتظام كاف حتى ال تختلف القيمة المحاسبية لألصل عن قيمته العادلة بشكل 

  4.جوھري في تاريخ اإلقفال

، فإن كل )ة العادلةأي بالقيم(إذا تم تسجيل أصل غير ملموس ما باستعمال نموذج إعادة التقييم 

األصول األخرى التي ھي من فئته يجب أن تسجل أيضا باستعمال نفس النموذج، إال إذا لم يوجد أي 

   5.سوق نشط لھذه األصول

وإذا لم تتمكن المنشأة من إعادة تقييم أصل غير ملموس ما موجود ضمن مجموعة من األصول 

  6.صل، يسجل ھذا األخير وفق نموذج التكلفةالمعاد تقييمھا، بسبب عدم وجود سوق نشط لھذا األ

                                           
1- Paragraphe (74), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
2- Paragraphe (08), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
3- Paragraphe (75), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
4- Paragraphe (75), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
5- Paragraphe (72), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
6- Paragraphe (81), Norme Comptable Internationale IAS-38 . 
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إذا أصبحت القيمة العادلة ألصل غير ملموس مسجل وفق نموذج إعادة التقييم غير قابلة للتحديد 

بالرجوع إلى سوق نشط، فإن القيمة المحاسبية لھذا األصل يجب أن تتمثل في القيمة العادلة له إثر آخر 

سوق نشط، مخصوما منھا مجمع االھتالك ومجمع خسائر انخفاض عملية إعادة تقييم تمت بالجوع إلى 

  1.القيمة الالحقة

ولكن ھذا ليس . من النادر أن يوجد سوق نشط بالمواصفات السابقة بالنسبة ألصل غير ملموس

مستحيال، فعلى سبيل المثال قد يوجد في بعض االختصاصات سوق نشط لرخص تاكسيات أو رخص 

على أنه ال يمكن أن نجد سوقا نشطا للماركات التجارية أو . للتحويل بحريةصيد أو حصص إنتاج قابلة 

البيانات اإلدارية وعناوين النشر أو حقوق نشر األفالم والقطع الموسيقية أو البراءات ألن كال من ھذه 

كما أنه بالرغم من أن األصول غير الملموسة تباع وتشترى، فإن . األصول ھو أصل فريد من نوعه

وض بشأنھا يكون في شكل عقد بين البائع والمشتري وعمليات البيع والشراء ھذه تكون غير متكررة التفا

  2.نسبيا

لھذه األسباب، قد ال يمكن تحديد القيمة العادلة ألصل غير ملموس بالرجوع إلى السعر المدفوع 

ك فإن إعادة تقييم لذل. إضافة إلى ذلك فإن األسعار عادة ال تكون متوفرة للجمھور. مقابل أصل آخر

  .األصول غير الملموسة جاءت كمعالجة بديلة وليست كمعالجة أساسية

  

  

  النفقات الالحقة لالعتراف باألصل غير الملموس /3

يمكن أن تنفق المنشأة بعض التكاليف على األصل غير الملموس بعد االعتراف به ضمن   

  :كما يليھذه التكاليف الالحقة  IAS-38األصول، ويعامل المعيار 

  :ترسمل وتضاف إلى تكلفة األصل غير الملموس -أ

إذا كان من المحتمل أن تزيد ھذه التكاليف من مقدار المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة *   

  لألصل؛ و

  .إذا كان من الممكن قياس ھذه التكاليف الالحقة بموثوقية وإلحاقھا لألصل*   

  .ذا لم يتوفر الشرطان السابقانتستنفد كمصروفات فور حدوثھا إ -ب

انطالقا من ھذه الشروط، فإن التكاليف القانونية والتكاليف األخرى التي تتحملھا المنشأة في   

كمصروفات وال تتم رسملتھا ألنه  IAS-38قضية ناجحة للدفاع عن براءة اختراع، تسجل وفق المعيار 

                                           
1- Paragraphe (82), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
2- Paragraphe (78), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
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د منافع اقتصادية مستقبلية تتجاوز األداء من تولي) براءة االختراع(ليس من شأنھا تمكين األصل 

  .التقديري األصلي له، بقدر ما يكون الھدف منھا ھو ترسيخ الحقوق القانونية لمالك البراءة

  :كما يلي IAS-38يمكن القول بأن التكاليف الالحقة على أصل غير ملموس تعالج وفق المعيار   

قتصادية لألصل تعامل كمصاريف ضمن التكاليف الالحقة المنفقة للحفاظ على المنافع اال •

  جدول الدخل؛

التكاليف الالحقة المنفقة لتوليد منافع اقتصادية إضافية من األصل تعامل كأصل ضمن  •

 .الميزانية

  )االفتراضي/العمر النافع(الفترة االستعمالية لألصل غير الملموس / 4

أو ما  (la durée d'utilité) سالفترة االستعمالية  لألصل غير الملمو IAS-38يعرف المعيار   

  1:كما يلي" العمر االفتراضي/العمر النافع"يسمى 

  :العمر النافع ھو إما"

  الفترة الزمنية التي يتوقع خاللھا استخدام المنشأة لألصل، أو  .أ 

 ."عدد وحدات اإلنتاج أو الوحدات المشابھة التي يتوقع أن تحصل عليھا المنشأة من األصل .ب 

  :االستعمالية لألصل غير الملموس بناء على مجموعة من العوامل ھيوتتحدد الفترة   

  

   :وتكنولوجية عوامل اقتصادية - أ

  2:مثل

  االستعمال المنتظر من األصل؛* 

  فترة المنفعة االقتصادية المتوقعة من قبل مسيري المؤسسة؛* 

  دورة حياة المنتوج المرتبط باألصل؛* 

  ل المشابھة لألصل المعني والمستخدمة بطريقة مشابھة له؛التقديرات العامة لمدة حياة األصو* 

  أثر التقادم التكنولوجي؛* 

  درجة المنافسة وردود األفعال المتوقعة من الشركات األخرى أو من المنافسين المحتملين؛* 

  مدى استقرار قطاع النشاط الذي يستعمل فيه األصل وتغير الطلب على منتجاته وخدماته؛* 

                                           
1- Paragraphe (08), Norme Comptable Internationale IAS-38.   
2- Paragraphe (90), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
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ت الصيانة الضروري لتحصيل المنافع االقتصادية المستقبلية لألصل ومدى قدرة مستوى نفقا* 

  إلخ...المؤسسة وعزمھا على بلوغ ھذا المستوى

، وھو العمر الذي "بالعمر االقتصادي لألصل غير الملموس"تحدد ھذه العوامل ما يسمى 

  .تحصل المؤسسة خالله على المنافع االقتصادية لألصل

تتمثل في فترة استخدام األصل غير الملموس المنصوص عليھا في الحقوق : وتعاقدية عوامل قانونية - ب

  . إلخ...القانونية أو التعاقدية مثل حق براءة االختراع، حق االمتياز، حق الترخيص

، وھو العمر الذي تسيطر "بالعمر القانوني لألصل غير الملموس"ھذه العوامل ما يسمى  تحدد  

   . نافع االقتصادية لألصلفيه المؤسسة على الم
على أساسه األصل غير الملموس  االفتراضي الذي يھتلكاالستعمالية أو العمر وتتمثل الفترة 

، بافتراض أنه كلما زادت الفترة االستعمالية لألصل في العمر االقتصادي أو العمر القانوني أيھما أقصر

  1.كلما كانت التقديرات بشأن المنافع أقل موثوقية

كأن تتنازل (تم تحويل الحقوق التعاقدية أو الحقوق القانونية لمدة محدودة قابلة للتجديد إذا 

العمر (، فإن فترة اھتالك براءة االختراع )مؤسسة عن براءة اختراع لمؤسسة أخرى لمدة قابلة للتجديد

فترات / ة يجب أن تقتصر على العمر القانوني المتبقي للبراءة وال يجب أن تتضمن فتر) االفتراضي

  2.التجديد إال إذا وجدت أدلة مقنعة تثبت حدوث التجديد دون أن تتكبد المنشأة عليه تكاليف ضخمة

) الفترة االستعمالية(، أن تقّدر ما إذا كان العمر النافع IAS-38 يجب على المنشأة، وفق المعيار

األصول غير الملموسة ذات ف). وليس غير محدود(أو غير محدد ) محدودا(لألصل غير الملموس منتھيا 

العمر المحدود تخضع لإلھتالك، بينما األصول غير الملموسة التي لھا عمر غير محدد ال يتم اھتالكھا 

  .بل تخضع الختبار التآكل

  ): المنتھي(األصول غير الملموسة ذات العمر المحدود  - أ
  .إذا كان لألصل غير الملموس عمر نافع محدود فإنه يخضع لالھتالك  

الذي تتوقع ) الوتيرة(، يجب أن تعكس طريقة االھتالك المستخدمة النمط IAS-38وفق المعيار  

فإذا لم يكن بإمكان المنشأة تحديد ھذا النمط . المنشأة أن تستھلك به المنافع االقتصادية المستقبلية لألصل

  3).الثابت(بموثوقية فإنه يجب عليھا تطبيق طريقة االھتالك الخطي 

، إلى جانب طريقة االھتالك الثابت، بطريقة الرصيد المتناقص ووحدات IAS-38عيار ويقر الم  

  .اإلنتاج كطرق بديلة الستنفاد األصل غير الملموس

                                           
1- Paragraphe (95), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
2- Paragraphe (94), Norme Comptable Internationale IAS-38.  

  
3- Paragraphe (97), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
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يبدأ تطبيق االھتالك عندما يصبح األصل جاھزا لالستخدام، ويتوقف عند أول تاريخ يصنف فيه   

من األصول الموجھة للبيع والمصنفة ضمن  أو يدمج مع مجموعة(األصل على أنه مقتنى بغرض البيع 

  1).األصول المقتناة بغرض البيع

  2 :التعاريف التالية IAS-38ويحدد المعيار   

ة  ھي :كالقيمة القابلة لالھتال - ة مسجل فتكلف ديل عن التكلف غ آخر ب ة األصل، أو مبل ات المالي ي البيان

  ؛)التخريدية( المتبقية مخصوما منه القيمة

ه : )قيمة الخردة( لمتبقيةالقيمة ا - أة الحصول علي ع المنش ذي تتوق غ ال في  من األصلھي صافي المبل

  .ة للتخلص منهبعد خصم التكاليف المتوقع النافع نھاية عمره

  3:إن القيمة المتبقية ألصل غير ملموس له عمر افتراضي محدود يجب أن تساوي الصفر، ماعدا  

  في نھاية عمره االقتصادي؛ و إذا التزم طرف آخر بإعادة شراء األصل - 1

 :إذا توفر سوق نشط لھذا األصل مع - 2

  إمكانية تحديد القيمة المتبقية بالرجوع إلى ھذا السوق؛ و •

 .احتمال وجود ھذا السوق النشط في نھاية العمر االقتصادي لألصل •

ة اھتال IAS-38وفقا للمعيار    رة وطريق ة فت ر الملموس ك يجب مراجع ادة النظر(األصل غي  إع

ال) فيھا ل في تاريخ كل إقف ى األق ديل يجرى  .عل ر أو تع ة االھتالك، يجب وكل تغيي دة أو طريق ى م عل

ار  ق المعي بية وف ديرات المحاس ي التق ر ف جيله كتغيي ي ا"  IAS-8تس رات ف بية والتغي ات المحاس لسياس

  4".واألخطاء التقديرات المحاسبية
ر الملموسإضافة إلى اال   ار ھتالك، تخضع األصول غي ة، وفق المعي تعمالية منتھي رة اس ة ذات فت

IAS-38 الختبار التآكل إذا وجدت مؤشرات تدل على إمكانية انخفاض قيمتھا.   

  ): غير المعروف(األصول غير الملموسة ذات العمر غير المحّدد  - ب

، يجب أن تعتبر المنشأة أن أصال غير ملموس له فترة استعمالية غير IAS-38وفق المعيار   

ددة إذا قامت بتحليل كل العناصر الضرورية، وتبين لھا أنه ال يوجد حّد متوقع للفترة التي ينتظر أن مح

  .يحقق األصل خاللھا منافع اقتصادية مستقبلية

                                           
1- Paragraphe (97), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
2- Paragraphe (08), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
3- Paragraphe (100), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
4- Paragraphe (104), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
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في حين يجب  1.إن األصل غير الملموس الذي تكون مدة حياته غير معروفة ال يجب أن يھتلك  

سنويا على األقل، وكذلك كلما ظھر مؤشر يدل على إمكانية ) ةاختبار التغطي(أن يخضع الختبار التآكل 

  2.حدوث انخفاض في قيمة األصل

عن  -على سبيل المثال ال الحصر-قائمة  "انخفاض قيمة األصول" IAS-36ويحدد المعيار   

المؤشرات التي قد تدل على انخفاض قيمة األصل والتي يمكن أن تحصل عليھا المؤسسة من مصادر 

  :و خارجية كما يليداخلية أ

  مؤشرات انخفاض القيمة: يوضح )3(رقم  جدولال

  مصادر خارجية  مصادر داخلية
ض القيمة السوقية لألصل إلى حد كبير أكثر مما كان اانخف  .توفر أدلة على تقادم األصل أو حدوث تلف فيه

  .يتوقع نتيجة لمرور الوقت أو االستعمال العادي

ر ة ذات أث رات داخلي ل  حدوث تغيي أة مث ى المنش عكسي عل

ا  وجود خطط إليقاف أو إعادة ھيكلة العملية التي ينتمي إليھ

  .األصل قبل التاريخ المتوقع األصل أو التخلص من

حدوث تغييرات ذات أثر عكسي على المنشأة في المحيط 

  .أو في السوق) التكنولوجي، االقتصادي، القانوني(

  

أن األداء االقتصادي وجود أدلة من التقارير الداخلية على 

  .لألصل أصبح أو سيصبح أسوأ من األداء المتوقع له

مما قد يؤدي إلى  ةارتفاع أسعار الفائدة ومعدالت المردودي

انخفاض القيمة االستردادية  يزيادة سعر الخصم وبالتال

  .لألصل

  .القيمة الصافية ألصول المؤسسة أكبر من قيمتھا السوقية

  "انخفاض قيمة األصول) "36(من المعيار المحاسبي الدولي رقم ) 09(الفقرة رقم : المصدر

بمقارنة القيمة  "انخفاض قيمة األصول" IAS-36ويجرى اختبار التغطية طبقا للمعيار   

  :؛ حيث أن)القيمة القابلة للتغطية(المحاسبية لألصل غير الملموس مع قيمته االستردادية 

ھي القيمة التي يظھر بھا األصل في الميزانية : (la valeur comptable)القيمة المحاسبية  •

  بعد طرح مجمع االھتالكات وخسائر القيمة؛

ھي صافي سعر بيع : (la valeur recouvrable)القيمة القابلة للتغطية / القيمة االستردادية •

 3األصل أو قيمته االستعمالية أيھما أكبر؛

السعر المتحصل عليه في السوق أثناء  ، أيھو مبلغ التنازل عن األصل :صافي سعر البيع •

 4معاملة عادية بين طرفين مخصوما منھا التكاليف المرتبطة مباشرة بالتخلص من األصل؛

                                           
1- Paragraphe (107), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
2 -Paragraphe (108), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
3- Paragraphe (15), Norme Comptable Internationale IAS-36.  
4- Paragraphe (21), Norme Comptable Internationale IAS-36. 
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ھي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية : (la valeur d'utilité) القيمة االستعمالية •

  1.الميزانية أو انتھاء استعمالهالمنتظرة من االستعمال المستمر لألصل إلى غاية خروجه من 

  :كيفية إجراء اختبار التآكل واالعتراف بخسارة التآكل ويلخص الجدول الموالي

  اختبار التآكل وخسارة التآكل: يوضح) 4(رقم جدول ال

  

  القيمة المحاسبية
القيمة الحالية = القيمة االستعمالية   صافي سعر البيع

  للتدفقات النقدية المستقبلية

  القيمة األكبر بين = ة القابلة لالسترداد القيم
  )صافي سعر البيع والقيمة االستعمالية(

  ال يوجد خسارة انخفاض قيمة/ ال يوجد تآكل  القيمة القابلة لالسترداد< إذا كانت القيمة محاسبية 

  يمةتوجد خسارة انخفاض ق/ يوجد تآكل   القيمة القابلة لالسترداد > إذا كانت القيمة المحاسبية 

  خسارة انخفاض قيمة مسجلة كمصروف ضمن جدول األرباح والخسائر؛* 

  .خسارة انخفاض قيمة مسجلة كفرق إعادة تقييم ضمن الميزانية* 

Source: Pascal Barneto: L'évaluation des actifs incorporels dans le référentiel IFRS. CEREBEM; 

Centre de Recherche de Bordeaux Ecole de Management, mai, 2005,  p. 17. 

    

      

إن وجود أي مؤشر يدل على انخفاض قيمة أصل ما يمكن أن يدل أيضا على إمكانية تغّير مدته 

  .االستعمالية أو طريقة اھتالكه أو قيمته المتبقية

ه وتشب. تعتبر اختبارات التآكل بمثابة عملية جرد لألصول، فھي تتم آليا في نھاية كل دورة    

ولكن يجب تمييز ھذه الخسائر التي لھا طبيعة غير منتظمة، غير ". المؤونات"خسائر التآكل المفاجئة 

وبالتالي فإن خسائر التآكل لھا تأثير . عادية وغير متكررة، عن االھتالك الذي يمثل تآكال عاديا لألصول

  .أكبر من االھتالك على نتيجة االستغالل

ذا حدث ارتفاع في القيمة القابلة لالسترداد لألصل عن قيمته بعد تسجيل خسارة التآكل، إ    

  .المحاسبية فال يجب استرجاع خسارة التآكل المسجلة سابقا

إن األصل غير الملموس الذي له عمر غير محدد وال يخضع لالھتالك، يجب أن يخضع     

فإذا . ضي غير محددلمراجعة سنوية للتأكد من استمرار األحداث والظروف التي تجعل عمره االفترا

، يتم تسجيل ھذا التغيير كتغير في "محدودا"زالت ھذه الظروف واألحداث، وأصبح العمر غير المحدد 

                                           
1- Paragraphe (26), Norme Comptable Internationale IAS-36. 
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 لسياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبيةا"  IAS-8التقديرات المحاسبية وفق المعيار

  1".واألخطاء

" محدود"إلى " محددغير "صل غير ملموس من ، فإن تغير العمر النافع ألIAS-36وفق المعيار     

  2.قد يدل على إمكانية حدوث انخفاض في قيمة األصل وبالتالي يجب أن يخضع إلى اختبار التآكل

  3األصل غير الملموس الممتلك من منحة حكومية/ 5

أن تتحمل  وندمنحة حكومية  اللغير ملموس من خ قد تمتلك المنشأة أصالفي بعض الحاالت     

غير أصول  تخصيص أوحكومة بتحويل الث ھذا عندما تقوم حدوي .رمزيمقابل بدفع  أوتكلفة  هعلي

 أوتلفزيون  أويو ادت رامحطتشغيل تراخيص ل أور االنزول في مط قحقو مثلمعينة ملموسة لمنشاة 

  . يكون استعمالھا خاضعا لقيود معينة أخرى مواردإلى حقوق الوصول  أود احصص استير أوتراخيص 

الحكومية واإلفصاح عن المساعدة  محاسبة المنح"  IAS-20وبموجب معيار المحاسبة الدولي    
. ئيادلة مبادلقيمة العاغير الملموس والمنحة بمقدار  ألصلابف اة االعترأتختار المنش يمكن أن "لحكوميةا

 صلاأل إعدادبباشرة م تكلفة ترتبط أييه إل مضافا رمزيمبلغ  ئيا بمقدارمبد هتعترف ب كما بإمكانھا أن

بھا معيار المحاسبة  األخرى التي يسمحالبديلة بموجب المعاملة وذلك (منه  الستعمال المقصودل

  .) IAS-20الدولي

  استبعاد األصل غير الملموس من الخدمة والتخلص منه/ 6

في الحاالت  IAS-38وفق المعيار ) شطبه من الميزانية(يجب استبعاد األصل غير الملموس     

  4:لتاليةا

  عند خروجه؛ أو -أ

  .  عندما ال يتوقع تحقيق أي منفعة اقتصادية مستقبلية من جراء استعماله أو التنازل عنه -ب

أو  من الخدمة غير الملموس صلاألعن استبعاد تحديد المكاسب أو الخسائر الناجمة جب ي   

ويجب االعتراف  .سبية لألصلالتخلص والقيمة المحادات إيراعلى أنھا الفرق بين صافي التخلص منه 

كما ال يجب تسجيل األرباح الناتجة ضمن نتائج  .الدخل جدولأو مصروف في  بھذا الفرق كإيراد

  5.النشاطات العادية

                                           
1- Paragraphe (109), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
2- Paragraphe (110), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
3- Paragraphe (44), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
4- Paragraphe (112), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
5- Paragraphe (113), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
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إن خروج األصل يمكن أن يتم بعدة طرق، كأن يتم بيعه أو وھبه للغير أو انتھاء مدة العقد الذي   

الملموس الذي له مدة حياة محدودة ال يتوقف عندما يتوقف كما أن اھتالك األصل غير . إلخ...يحكمه

أو دمجه (استعمال ھذا األخير، إال إذا كان األصل مھتلك تماما أو تم تصنيفه كأصل مقتنى بغرض البيع 

   1.)مجموعة من األصول الموجھة للبيع والمصنفة ضمن األصول المقتناة بغرض البيعمع 

  سةاإلفصاح عن األصول غير الملمو/ 7

  2:عما يلي - بشأن كل فئة من األصول غير الملموسة- على اإلفصاح  IAS-38ينص المعيار   

وإذا كانت منتھية، اإلفصاح عن الفترة . إذا ما كانت الفترة االستعمالية منتھية أو غير محددة -أ

  االستعمالية المطبقة أو معدل االھتالك المستعمل؛ 

  ألصول غير الملموسة ذات األعمار المحدودة؛طرق االھتالك المستعملة بالنسبة ل -ب

في تاريخ ) إضافة إلى مجمع خسائر انخفاض القيمة(القيمة المحاسبية اإلجمالية وكل مجّمع لالھتالك  -ج

  افتتاح وإقفال الدورة؛

  حسابات جدول الدخل التي تتضمن مخصصات اھتالك األصول غير الملموسة؛ - د

  :داية ونھاية الفترة مع إظھار ما يليمقارنة القيم المحاسبية في ب -ھـ

اإلضافات في األصول غير الملموسة مع تمييز األصول الناجمة من التطوير الداخلي عن * 

  األصول المقتناة بطريقة منفردة وعن تلك الناتجة من عمليات االندماج؛

لموجھة ا أو المدمجة مع مجموعة من األصول(األصول المصنفة بأنھا مقتناة بغرض البيع * 

  ؛)للبيع والمصنفة كأصول مقتناة بغرض البيع

  الزيادات واالنخفاضات في قيمة األصول غير الملموسة والناتجة عن عمليات إعادة التقييم؛* 

  خسائر انخفاض القيمة المسجلة ضمن نتيجة الفترة إن وجدت؛* 

  االھتالك المسجل خالل الفترة؛* 

                                           
1- Paragraphe (117), Norme Comptable Internationale IAS-38.   
2- Paragraphe (118), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
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  .ة خالل الدورةالتغيرات األخرى في القيمة المحاسبي* 

–المنشآت على نشر المعلومات التالية  IAS-38إضافة إلى ھذه المعلومات، يشجع المعيار 

  :-دون أن يفرض عليھا ذلك

  بيان أي أصل غير ملموس تم إطفاؤه كامال وال يزال قيد االستعمال؛ •

ترف بھا بيان موجز باألصول غير الملموسة الھامة التي تسيطر عليھا المنشأة ولكنھا ال تع •

كأصول ألنھا ال تحقق مقاييس االعتراف الواردة في ھذا المعيار أو ألنه تم حيازتھا أو تكوينھا قبل أن 

  .يصبح ھذا المعيار ساري المفعول

ذات طبيعة واستعمال  األصول التي تكونمجموعة "بفئة األصول غير الملموسة ونقصد 

لألصول غير  الفئات المنفصلة نأمثلة ع عطاءإ، ومن الممكن "عمليات المنشأةإطار متشابھين في 

  1:الملموسة كما يلي

  سماء الماركات التجارية؛أ ) أ

 ؛البيانات اإلدارية وعناوين النشر ) ب

 ؛اآللي عالمبرامج اإل ) ت

 االمتيازات؛التراخيص و ) ث

 التشغيل؛حقوق التأليف والبراءات وحقوق الملكية الصناعية األخرى وحقوق الخدمة و ) ج

 والرسوم والنماذج األولية؛والنماذج والتصميمات الوصفات والمعادالت  ) ح

   .التطوير في مرحلةغير الملموسة  صولاأل ) خ

  أنواع األصول غير الملموسة :ثانيا

تتعدد األصول غير الملموسة، ويحكم تقسيمھا وأنواعھا النظام االقتصادي والقوانين والنظم 

ويمكن تقسيم ھذه األصول إلى . ن ناحية أخرىالسائدة في كل بلد من ناحية، وطبيعة النشاط في المنشأة م

   2:ثالث مجموعات رئيسية

 ؛المستندات والوثائق الفنية -

 ؛مصروفات إيرادية مؤجلة -
                                           
1- Paragraphe (119), Norme Comptable Internationale IAS-38.  

  .467. مرجع سابق، ص: نادر سليمان. جاسم المضف، د. امي قلعه جي، دس. الغريب بيومي، د. عبد الباسط رضوان، د. د -  2
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  .الشھرة -

  المستندات والوثائق الفنية/ 1

حكم وثائق وعقود ونظم فنية بالحصول عليھا يتم من المعروف أن بعض األصول غير الملموسة 

  1:ع طبيعة كل أصل من ھذه األصول، ومن أمثلة ذلكأو قانونية تتفق م

  ؛حق االختراع* 

 ؛)حقوق النشر والتأليف(حق الملكية األدبية * 

 ؛العالمات واألسماء التجارية* 

 والتراخيص؛ عقود االمتياز* 

  ... )عقود اإليجار طويلة األجل(عقود االنتفاع *

  .وطرق المحاسبة عليه لمن ھذه األصو خصائص كل أصلتعريف وونعرض فيما يلي 

  حق االختراع -أ

 ،حق االختراع ھو عبارة عن حق امتياز مضمون بمعرفة مكتب تسجيل براءات االختراعإن 

ودون تدخل أو  2إنتاج أو بيع منتج أو عملية خالل فترة معينةأو  يعطي لحامله الحق الكامل في استخدام

حقوق اختراع المنتج والتي تتعلق : ختراع ھماوھناك نوعان أساسيان من حقوق اال .تعدي من الغير

 .بالمنتجات المادية الفعلية، وحقوق اختراع العملية والتي تغطي عملية إنتاج المنتج

عر على أساس س) مخترع أو مالك آخر لهال(في حالة شرائه من الغير  تسجيل حق االختراعيتم و

كالمصروفات القانونية  ،صول على ھذا الحقالشراء مضافا له أية تكاليف أخرى تتحملھا المنشأة للح

أما في حالة الحصول على حق االختراع . وجميع النفقات الالزمة لنقل الملكية وإعداد الحق لالستخدام

وقد يتم تكوين حق . إثر عملية االندماج مع منشآت أخرى فيتم تسجيله بقيمته العادلة في تاريخ االندماج

التطوير التي تنفق  رسمل التكاليف الخاصة بمرحلةت دية، وفي ھذه الحالةاالختراع داخل الوحدة االقتصا

  3.لتطوير منتج أو عملية معينة لتمثل حق اختراع بعد ذلك

بإمكان اآلخرين وحق االختراع تحميه القوانين لفترة معينة من الزمن يصبح بعدھا حقا 

مر ھذا األصل، فالتشريع في الواليات ولذلك تحدد القوانين في كل بلد األجل القانوني لع .استخدامه

                                           
  .468. مرجع سابق، ص -  1
  .105. مرجع سابق، ص: إسماعيل إبراھيم جمعة. د -  2

3- La Norme Comptable International IAS-38 "Les actifs Incorporels". 
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لحق االختراع المتحدة األمريكية يحدده بخمسة عشر عاما، بينما في انجلترا يحدد العمر القانوني 

  1.بخمسين عاما

ا ) االقتصادي(يجب استنفاد تكلفة حق االختراع على مدى عمره القانوني أو عمره اإلنتاجي  أيھم

إن العمر ونظرا للتغيرات التكنولوج .أقصر ية المستمرة وظھور اختراعات جديدة وغيرھا من العوامل ف

ا ت .مره القانونياالقتصادي لحق االختراع عادة ما يكون أقل من ع ة القسط الثابت وعادة م ستخدم طريق

  .عند استنفاد حق االختراع

 يمة للوحدةحق االختراع القائم غير ذي قأن تظھر اختراعات جديدة تجعل من وقد يحدث 

في ھذه الحالة فإنه من المنطقي اعتبار ما تبقى . فاء المنافع المستقبلية المتوقعة منهاالقتصادية نظرا النت

ومن ناحية  .عديم القيمةالحق فيھا  أصبحعلى الفترة التي  تحّمل من القيمة الدفترية لحق االختراع خسارة

عديالت على حق االختراع تؤدي إلى أخرى، فقد تتمكن الوحدة االقتصادية من إجراء تحسينات أو ت

وفي ھذه الحالة يتطلب األمر إضافة تكاليف التحسينات إلى التكلفة المتبقية . زيادة في عمره االقتصادي

فاد السنوي على أساس القيمة المعدلة لحق ع، مع ضرورة إعادة احتساب قسط النمن حق االخترا

لتعديل، دون إجراء أي تعديالت بأثر رجعي في السنوات االختراع وذلك ابتداء من السنة التي تم فيھا ا

  2. ينبغي أن يتجاوز عمره القانونيمع مراعاة أن العمر االقتصادي لحق االختراع ال ،السابقة

االختراع للغير خالل فترة معينة  براءةھناك حاالت تمنح فيھا الوحدة االقتصادية حق استغالل و

الوحدة االقتصادية من مقابل إيرادا يتم االعتراف به خالل الفترة  ويعتبر ما تحصل عليه .وذلك بمقابل

غير أن الوحدة االقتصادية تستمر في تخصيص أقساط اھتالك حق االختراع كما لو . التي يكتسب فيھا

  .طريق الوحدة ذاتھاكان الحق يتم استغالله عن 

ر الدفاع عن ذلك قضائيا، نتھاك من قبل الغير، ويتطلب األمالوقد يتعرض حق االختراع إلى ا

مصروفات في ھذه الحالة تسجل ھذه التكاليف القضائية ك. سسة تكاليف قضائية جراء ذلكتتحمل المؤف

وذلك ألن ھذه التكاليف أنفقت لحماية حق البراءة من االعتداء وليس من شأنھا زيادة  ،الدورةل على تحمّ 

  3.المنافع المتوقعة من البراءة

راأما  م عن حق االخت م األمر رق نظم بحك و م ر، فھ ادى  19مؤرخ في ال 07-03ع في الجزائ جم

  .تعلق ببراءات االختراعوالم، م2003يوليو سنة  19الموافق لـ  ھـ1424األولى عام 

                                           
  .468. مرجع سابق، ص: نادر سليمان. جاسم المضف، د. ه جي، دسامي قلع. الغريب بيومي، د. عبد الباسط رضوان، د. د -  1
  .106. مرجع سابق، ص: إسماعيل إبراھيم جمعة. د -  2

3- La Norme Comptable International IAS-38 "Les actifs Incorporels".  
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  1:ويعّرف كل من االختراع وبراءة االختراع بموجب ھذا األمر كما يلي

  ي مجال التقنية؛فھي فكرة لمخترع تسمح عمليا بحل إشكال خاص : االختراع -

  .ھو لقب معطى لحماية االختراع :البراءة أو براءة االختراع - 

نيمكن أن  تفيد م راءة تس ة ب راعاال حماي ذا األمرخت ا لھ دة الناتجة عن : ، وفق االختراعات الجدي

تج  يمكن أن يكون حيث. نشاط ابتكاري والتي يمكن تطبيقھا في المجال الصناعي راع في شكل من االخت

  2.ليةأو عم

ى  3سنة )20(أما عن مدة حماية براءة االختراع فھي عشرون  داع الطلب عل اريخ إي داء من ت ابت

ة الصناعية وق الملكي ري لحق وطني الجزائ ز ال توى المرك  l'Institut National Algérien de la)مس
Propriété Industrielle/ INAPI)   

  )والتأليف النشر/ الطبع / حق النسخ (حق الملكية األدبية  - ب

ى  انين عل يقيين والفن امين والموس اء والرس ؤلفين واألدب ادة للم ر ع ع والنش وق الطب نح حق تم

ة ال فني كل أعم ي ش ة ف راتھم المقدم اراتھم وتعبي ة . ابتك ن دول وق م ذه الحق انوني لھ ر الق ف العم ويختل

ان أو صاحب ألخرى، وعادة ما تساوي المدة القانونية الستغالل حق الملكية األدبية عمر ال مؤلف أو الفن

ادةوال، العمل األصلي مضافا إليه خمسون عاما بعد وفاته دة ع ذه الم د ھ ع بع وق الطب ويعطي .  تجدد حق

ادة م إع ي تخّول لھ وق الت ع الحق ه جمي ه أو ورثت ي نسخ حق النسخ لمالك ع العمل الفن العلمي أو  أو وبي

  .األدبي الخاص بھم

دار، وفي حالة شراء أحد األفراد أو إح دى دور النشر لحق النسخ، فإن التكلفة التي تتحملھا ھذه ال

انوني لحق النسخ نتتم رسملتھا وتست جميع نفقات الشراء ونقل الملكية، والتي تتمثل في فد خالل العمر الق

دماج أو من أنشطة بحث . أو عمره االقتصادي أيھما أقصر ة االن اة من عملي وتعامل حقوق النسخ المقتن

  .تم داخل المنشأة معاملة براءات االختراعوتطوير ت

ام  19مؤرخ في ال 05-03األمر رقم  وينظم حق الملكية األدبية في الجزائر بحكم ى ع ادى األول جم

ـ  ھـ1424 و سنة  19الموافق ل وق المجاورةوالم، م2003يولي وق المؤلف والحق ق بحق حيث تتضمن  .تعل

  4:أحكام ھذا األمر حماية حقوق

                                           
1- Ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets 
d’invention, article N°2.  
2- Ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets 
d’invention, article N°3.   
3- Ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets 
d’invention, article N°9.     
4- Ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits 
d’auteur et aux droits voisins, article N°2.  
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ف المص -   معية أو مؤل جيالت الس تج التس ازف، ومن ان األداء أو الع ة، فن ة أو الفني نفات األدبي

  السمعية البصرية، وھيئات البث اإلذاعي السمعي أو السمعي البصري؛

القواعد الخاصة بالتسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات  -

  .الوطنية للملك العام

دة ا عن م وق المؤلف  أم ة حق ه حماي دة المؤلف طوال حيات ة لفائ ة بالحماي وق المادي فتحظى الحق

  1.سنة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته )50(ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين 

  

                                           
1- Ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits 
d’auteur et aux droits voisins, article N°54.   
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  العالمات واألسماء التجارية -ج

أي إشارة ظاھرة ": ف العالمة التجارية حسب قانون العالمات التجارية األردني بأنھاتعرّ 

أو  يستعملھا أو يريد استعمالھا أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات

التسمية التي يطلقھا التاجر على متجره لتمييزه عن ": ويقصد باالسم التجاري 1".خدمات غيره
ز المنتجات أو البضائع أو الخدمات، فالعالمة التجارية تستخدم لتميي 2."لمتاجر المماثلة أو المشابھة لها

   .في حين يستخدم االسم التجاري لتمييز التاجر عن غيره من التجار
وعليه تكون العالمة التجارية، في األصل، لصيقة بالشيء الذي تميزه أينما وجد، وال قيمة 

في حين أن االسم  .قانونية للتوقيع بھا في التعامل منفردة بل ال بد من اقترانھا بتوقيع صاحب الشأن

يكفي التوقيع به على مستندات وأوراق المتجر، وون موضعه، في األصل، على وثائق والتجاري يك

  .العقود والتعھدات

بيبسي : مثل انمعيّ  اكلمة أو عبارة أو رمز يميز منتجعادة في شكل العالمة التجارية  وتكون

مكّونا من اسم صاحب المتجر أو الشركة  لغالببينما يكون االسم التجاري في ا، وغيرھا وبوجووفيليبس 

  .أو اسم أوالده أو شركائه

يكون ، شريطة أن كةرشز منتجات اليكما أنه يجوز استعمال االسم التجاري كعالمة تجارية لتمي

وفي ھذه الحالة، ال يوجد ما يمنع من تمتعه . شكل مميز دون أن يؤثر ذلك على وظيفته كاسم تجاريله 

  .نون األسماء التجارية في آن واحدقاو ة طبقا لقانون العالمات التجاريةبحماية مزدوج

سماء التجارية في حد ذاتھا خصائص معينة للجودة تبذل الشركات جھدا تمثل العالمات واألو

الشھيرة التي  "Coca Cola" كوكاكوالعالمة : وكمثال عن ذلك .ل تثبيتھاشاقا وتنفق الكثير من أج

ومازالتا من أشھر م 1888 عام منذ التي ظھرت"  Kodak "كوداك وعالمة  م1886عام  منذ ظھرت

  3.العالمات التجارية على اإلطالق إلى يومنا ھذا

وتعد العالمة واالسم التجاري من أبرز عناصر الملكية الفكرية وأكثرھا أھمية، كونھا تمثل 

بمرور األيام وكذلك  - شكبال- وتزداد أھميتھا .الصانع والتاجر ومقدم الخدمة في كل زمان ومكان

  4:ن الوظائف يمكن إجمالھا فيما يليوتؤدي جملة م قيمتھا،

 ؛يحدد االسم والعالمة التجارية مصدر المنتجات والبضائع والخدمات -

ق جذب العمالء يعد كل من االسم والعالمة التجارية وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة عن طري -

 وجمھور المستھلكين؛
                                           

  .19. ، ص2006دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، . العالمات التجارية وطنيا ودوليا: صالح زين الدين. د -  1
  .57. ص ،مرجع سابق  2-

  .26. مرجع سابق، ص -  3
  .41. رجع سابق، صم -  4
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تعتبر العالمة واالسم التجاري ضمان لحماية المستھلكين، إذ أنھا تضمن لھم الحصول على المنتجات  -

والبضائع التي يرغبون بھا وتحميھم من ضروب الغش واالحتيال حول مواصفات السلع والخدمات التي 

 ؛يتلقونھا

 ع أو الخدمات؛تجارية رمزا للثقة بجودة المنتجات أو البضائيمثل االسم والعالمة ال -

 ن عن المنتجات والبضائع والخدمات؛تستعمل العالمة أو االسم التجاري كوسيلة لإلعال -

تسھل العالمة أو االسم التجاري على المستھلك عملية الشراء أو الحصول على الخدمة أو السلعة التي  -

  .يريدھا

   1:عالمة التجارية بعدة عوامل أبرزھاتحدد القيمة االقتصادية للتو

 ؛مدى تميز العالمة -أ

 مدى استعمال العالمة؛ -ب

 ؛مدى صعوبة تقليد العالمة -ج

  .قبل اآلخرينمن عليھا  مدى قدرة مالك العالمة على الدفاع عنھا ضد أي تعدّ  - د

ھذه العوامل، إضافة إلى سمات أخرى، إن توفرت في العالمة ترتقي بھا إلى مصاف العالمات 

، م1993، احتل مركز العشرة األوائل في العالم لعام م1994ة جرت عام ووقفا إلحصائي. النموذجية

  : المات واألسماء التجارية التاليةالع

                                           
  .49. مرجع سابق، ص: صالح زين الدين. د -  1
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  م 1993العالمات التجارية العشرة األولى في العالم سنة : يوضح )5(رقم جدول ال

  )دوالر أمريكيبليون ب(القيمة   العالمة التجارية  االسم التجاري للشركة

  كوكاكوال

  ليب موريس في

  نيستليه

  إيستمان كوداك

  ميكروسوفت كوربوريشن

  انھيوير بوش 

  شركة كليوج 

  موتوروال 

  شركة كيليت 

  باكاردي 

  كوكاكوال 

  مارلبورو 

  نسكافيه 

  كوداك 

  ميكروسوفت 

  بودزيرز

  كليوج 

  موتوروال 

  كيليت 

  باكاردي 

36   

33    

11.5   

10   

9.8   

9.7   

9.4   

9.3   

8.2   

7.2  

  .49. ، ص2006دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  .العالمات التجارية وطنيا ودوليا: صالح زين الدين. د: المصدر

  

لقيمة العالمات  ففي مسح حديث .العالمات التجارية في ازدياد مضطردأھمية وال شك أن 

عن قيم  م2001ام العالمية في ع "سيتي جروب"التابعة لمؤسسة  "سينتي براند"إدارة  التجارية، أعلنت

  : العالمات التجارية اآلتية

  م2001و  2000قيمة أشهر العالمات التجارية بين عامي : يوضح )6(رقم  جدولال

  م2000قيمتھا عام   جنسيتھا  اسم العالمة
 )مليار دوالر أمريكي: الوحدة(

  م2001قيمتھا عام 
 )مليار دوالر أمريكي: الوحدة(

   68.95   72.54  أمريكية  كوكاكوال

  65.07  70.20  أمريكية  ميكروسوفت

  52.75  53.18  أمريكية  I.B.Mأم .بي.إي

  42.40  38.13  أمريكية  جنرال موتور

  35.04  38.53  أمريكية  NOKIAنوكيا 

  34.67  39.05  أمريكية  إنتل

  32.59  33.55  أمريكية  ديزني
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  30.09  36.37  أمريكية  فورد

  27.29  27.86  أمريكية  ماك دونالد

  22.83  25.55  أمريكية  تي أي تي أند

  22.05  22.11  أمريكية  مارلبورو

  21.11  21.73  أمريكية  مرسيدس دايملر كراير

  19.01  18.81  أمريكية  يكنسيتي 

  18.58  18.82  يابانية  تويوتا

  17.98  21.11  أمريكية  ھوبلت باكارد

  17.21  20.07  أمريكية  سيكوسيتم

  16.92  16.12  أمريكية  أمريكان إكسبرس

  15.30  17.36  أمريكية  Gilletteجليت 

  15.02  -  أمريكية  ميريل لينش

  14.64  15.25  يابانية  سوفي

  13.86  12.97  ألمانية  BMWبي أم دابليو 

  .50. ، ص2006دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، . طنيا ودولياالتجارية والعالمات : صالح زين الدين. د: المصدر

  

أو األسماء  استغالل ھذه العالماتأو االسم التجاري األصلي حق ويكون لصاحب العالمة 

أو  حيث يمكن تجديد ملكية االسم. التجارية طالما كان مستمرا في استخدامھا سواء كانت مسجلة أم ال

العالمة لعدد غير محدود من المرات، وبالتالي فإن المنشأة التي تستخدم اسما أو عالمة تجارية معينة 

ستعمال القانون في الواليات المتحدة األمريكية مدة ا حددبينما ي 1.برھا ذات عمر غير محدودكن أن تعتيم

  2.ين سنة، يتم تجديدھا لمدة مماثلةعشرالعالمة أو االسم التجاري ب

وتسجل العالمة بتكلفة الشراء في حالة الحصول عليھا من الغير، وبالقيمة العادلة في حالة 

الندماج مع منشأة أخرى، فإذ لم يكن باإلمكان تحديد القيمة العادلة لھا بشكل الحصول عليھا من عملية ا

أما العالمة المطورة داخليا فال يعترف بھا كأصل غير . منفصل تسجل العالمة ضمن قيمة الشھرة

  3.ملموس وتستنفد التكاليف المنفقة عليھا كمصاريف أثناء الدورة التشغيلية

                                           
  .551. مرجع سابق، ص: أحمد حامد حجاج. دونالد كييزو، جيري ويجانت، تعريب د -  1
  .471. مرجع سابق، ص: نادر سليمان. جاسم المضف، د.سامي قلعه جي، د. الغريب بيومي، د. عبد الباسط رضوان، د. د -  2

3- La Norme Comptable International IAS-38 "Les actifs Incorporels". 
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ل العمر االقتصادي أو القانوني أيھما أقصر، أما إذا لم يكن لھا عمر وتھتلك العالمة التجارية خال

  .محدد فال يتم اھتالكھا وتخضع الختبار التآكل سنويا على األقل

ر  اأما العالمات واألسماء التجارية في الجزائ م  فينظمھ ادى  19مؤرخ في ال 06-03األمر رق جم

و سنة  19الموافق لـ  ھـ1424األولى عام  اتوالم، م2003يولي ق بالعالم ذا األمر كال  .تعل حيث يعرف ھ

  1:من العالمة واالسم التجاري كما يلي

ة - ي  :العالم كلھ ي ش ون ف ي تك ارات الت ل اإلش ل تخطيطي  ك ل الكلتمثي ماء مث ك أس ي ذل ا ف ات بم م

ردة األلوان، األشكال المميزة للمنتجات، سواء كانت منف ، الحروف، األرقام، الرسوم والصور،األشخاص

ة(أو ممزوجة  ز منتجات أو خدمات) مركب ى تميي ادرة عل ة والق شخص طبيعي أو  مع بعضھا، الموجھ

  .معنوي عن منتجات أو خدمات اآلخرين
  .ھو االسم أو التسمية التي تعرف بھا المؤسسة: االسم التجاري -

رال يمكن، بحكم ھذا األمر، و   وطني استعمال أي عالمة خاصة بمنتجات أو خدمات على الت اب ال

ة الصناعية  وق الملكي ري لحق وطني الجزائ دون تسجيلھا أو إيداع طلب لتسجيلھا على مستوى المركز ال

(l'Institut National Algérien de la Propriété Industrielle/ INAPI).2  ة نح تسجيل العالم حيث يم

ه ال ا يمنح ددھا، كم ي ح ى المنتجات والخدمات الت ة عل ه حق الملكي ة لحامل ى العالم ازل عل ي التن حق ف

ا دون إذن )بيعھا( ة تجاري ع أي شخص من استعمال العالم از وحق من ، حق منح العالمة في شكل امتي

  3.مسبق منه على المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابھة لتلك التي سجلت عالمتھا

داء منسنوات  )10(يتم تسجيل العالمة لمدة عشر و   داع ال ابت اريخ إي بت ذه ويمكن . طل د ھ تجدي

ويبدأ التجديد في اليوم الموالي لتاريخ انتھاء مدة التسجيل  .أخرىسنوات  )10(لعشر  اليةتالمدة لفترات مت

  4.األولى

  

  ات والتراخيصاالمتياز - د

لطرف " أو مانح االمتياز/ مانح الحق "اقدي يعطي بمقتضاه طرف يسمى االمتياز ھو اتفاق تع

تسويق منتجات أو أداء خدمات معينة  الحق المطلق في" أو المنتفع بالحق/ بالحق المتمتع " آخر يسمى
                                           
1- Ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques, 
article N°2.  
2- Ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques, 
article N°4. 
3- Ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques, 
article N°9.    
4- Ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques, 
article N°5.    
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حيث  .عالمات أو أسماء تجارية معينةبراءات اختراع أو أو استخدام  ،في حدود منطقة جغرافية معينة

حق يحمي ابتكاره أو منتجه عن طريق امتالك  -ابتكار أو منتج فريد تطويرد قام بوق-االمتياز  أن مانح

نشر أو عالمة أو اسم تجاري، ويقوم المنتفع باقتناء ھذا الحق الستغالل ھذه الفكرة اختراع أو حق طبع و

  .أو المنتج عن طريق إبرام عقد امتياز

 .ة ومنشأة أعمال تستغل مرفقا عاماوھناك نوع آخر من االمتيازات التي تبرم بين جھة حكومي

دام مرفق عام في أداء خدماتھا، ويطلق على الحقوق التي ففي ھذه الحالة يسمح لمنشأة خاصة باستخ

مثل  تراخيص دولية وتوجد 1."التراخيص"تحصل عليھا المنشآت باالتفاق مع الجھات الحكومية اسم 

  .وارد الطبيعية كالمعادن والبتروللتنقيب عن المتراخيص ا

ن القانون يحمي المنشأة وتشبه االمتيازات والتراخيص حق االختراع وحق الملكية األدبية في أ

التي تملكه وال يشاركھا أحد في استغالل ما ينص عليه عقد االمتياز سواء كان إلنتاج سلعة معينة أو 

   .توزيع منتج معين في منطقة محددة

دى أو م حدودة أو لفترة زمنية غير محددةوقد تكون االمتيازات والتراخيص لفترة زمنية م

الترخيص أي أصل غير ملموس بدفاترھا إال إذا كانت  وأ لمنتفعة باالمتيازتسجل المنشأة اوال  .الحياة

عمرھا خالل  االمتيازات والتراخيصويتم استنفاد تكلفة  .يمكن تحديدھا القتناء ھذا الحق ھناك تكاليف

 فال يتم اھتالكھا بل تخضع الختبارغير محدد المدة  تأما إذا كان .القانوني أو االقتصادي أيھما أقصر

وبالنسبة للمدفوعات الدورية التي يتضمنھا عقد االمتياز، والتي تتحدد على  2.التآكل سنويا على األقل

ھا أساس الدخل الذي يحققه المنتفع بالحق من عملياته، فإنھا تحمل كمصروف على الفترة التي تتعلق ب

  3.وذلك تماشيا مع مبدأ المقابلة

  )جارات طويلة األجلاالستئ(عقود االنتفاع طويلة األجل  - هـ

يمثل االستئجار عقد قائم بين مؤجر ومستأجر يمنح للمستأجر حق استخدام أصل معين مملوك 

يتم استئجار العقار بعقود تنص ما عادة و 4.مقابل مدفوعات نقدية متفق عليھا للمؤجر لفترة زمنية معينة

ذه الحالة يعتبر اإليجار مصروفا دفعات متساوية خالل السنة، وفي ھ في شكلعلى دفع اإليجار شھريا 

لكن في بعض األحيان يتم تأجير العقار لمدة و. لعقار المؤجر في دفاتر الشركةوال داعي ألن يظھر ا

ويتم سداد قيمة اإليجار عن المدة بالكامل، وتستفيد المنشأة في ھذه الحالة من مثل ) سنة 25أو  20(طويلة 

اإليجارية والبعد عن اآلثار االقتصادية مثل التضخم، كما تضمن  ھذه العقود في ضمان عدم زيادة القيمة

  .إقامة بعض التحسينات على العقار لمنشأة حرية التصرف فيا
                                           

  . 554. مرجع سابق، ص: أحمد حامد حجاج. جيري ويجانت، تعريب د دونالد كييزو، -  1
2- La Norme Comptable International IAS-38 "Les actifs Incorporels".  

  .138. مرجع سابق، ص: رجب السيد راشد. إسماعيل إبراھيم جمعة، د. محمد سمير الصبان، د. د -  3
  ".عقود اإليجار) "17(المعيار المحاسبي الدولي رقم  -  4
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يكون مدينا بقيمة  "الممتلكات المؤجرة"باسم ألصل غير ملموس وفي ھذه الحالة يتم فتح حساب 

 1/25 أو 1/20اإليجار السنوي على أساس  بثم يتم حسا .)سنة 25أو  20(اإليجار المدفوع عن مدة العقد 

قيمة العقد مقابل جعل حساب الممتلكات المؤجرة دائنا بالقيمة، وتستمر المعالجة على ھذا النحو إلى  من

وفي حالة تجديده بقيمة تزيد عن قيمته األولى، يتم جعل حساب  .أن يتم اھتالك قيمة العقد بالكامل

 .ھذه القيمةلعقد الجديد ويحسب اإليجار السنوي على ضوء الممتلكات المؤجرة مدينا بقيمة ا

ويمكن للمستأجر إجراء تحسينات على األصل المستأجر، كما في حالة عمل ديكورات للمحالت 

 1.ات للمالك في نھاية فترة اإليجارعلى أن تؤول مثل ھذه التحسين غالباوتنص عقود اإليجار  .المستأجرة

باني جديدة على أرض مستأجرة أو أعاد إنشاء أو ترميم المباني الموجودة فإذا قام المستأجر بإنشاء م

عليھا، فإنه يكون له الحق في استخدام ھذه اإلنشاءات على مدى االستئجار ولكنھا تصبح مملوكة للمؤجر 

 .عقدالء عند انتھا

نما تمتد لعدة وبحيث أن ھذه التحسينات ال تقتصر المنافع المتوقعة منھا على فترة مالية معينة وإ

فترات مالية، فإن أي نفقات تتعلق بإجراء تحسينات على المباني أو األصول األخرى المستأجرة تتم 

وتستنفد  ."تحسينات على أصول مستأجرة"رسملتھا في دفاتر المستأجر في حساب خاص يطلق عليه 

إذا ف .ا أقصرترة اإليجار أيھمتكلفة ھذه التحسينات خالل فترة محددة بعمرھا االفتراضي أو ما تبقى من ف

سنة فإن تكلفة المبنى يجب اھتالكھا  35سنة على أرض مستأجرة لمدة  25تم إنشاء مبنى عمره اإلنتاجي

سنة وھي  35، فيجب اھتالكه على مدى سنة 50ولكن إذا كان العمر المقدر للمبنى . سنة 25على مدى 

  .عمر االستئجار

ضمن األصول الثابتة الملموسة بالميزانية، رغم أن بعض وتظھر تحسينات األصول المستأجرة 

المحاسبين يدرجونھا ضمن األصول غير الملموسة، حيث يبررون ذلك بأن ھذه التحسينات تؤول 

 2.تمثل حقا أكثر منھا أصال ملموسا للمؤجر في نھاية فترة االستئجار، ومن ثم فإنھا

د لعدة سنوات إضافية، وكان احتمال التجديد وإذا تضمن عقد االستئجار حق االختيار في التجدي

غير مؤكد بدرجة تبرر توزيع التكلفة على مدى الفترة الزمنية األطول، فإنه يتم توزيع تكلفة التحسينات 

  .االقتصادي للتحسينات أيھما أقصر على مدى فترة االستئجار األصلية أو العمر

كل المنافع والمخاطر المتعلقة بملكية في بعض الحاالت، تؤدي اتفاقات االستئجار إلى نقل 

نتيجة لذلك، فإن قيمة و .الشراء بالتقسيط فتصبح عملية االستئجار مماثلة لعملية للمستأجر األصل تقريبا

 .األصل المعترف به عند رسملة االستئجار يتم تصنيفھا كأصل ملموس وليس كأصل غير ملموس

 قوميوفي ھذه الحالة، . )اإليجار التمويلي( رأسماليويعرف ھذا النوع من االستئجار باالستئجار ال

                                           
  .139. مرجع سابق، ص: رجب السيد راشد. إسماعيل إبراھيم جمعة، د. محمد سمير الصبان، د. د -  1
  .553. مرجع سابق، ص: أحمد حامد حجاج. جيري ويجانت، تعريب د دونالد كييزو، -  2
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وقد وضع . اھتالك األصل المرسمل مثله في ذلك مثل بقية األصول المملوكة أقساط باحتسبالمستأجر ا

IASB صنف العملية مجموعة من الشروط التي إذا استوفي واحد منھا أو أكثر في عقد االستئجار، ت

  1:، وھيتمويلي رإيجاك

 ؛اإليجارفي نھاية مدة  نقل ملكية األصل للمستأجرإلى االستئجار عقد  أن يؤدي -

ن بسعر يتوقع أ األصل للمستأجر في شراء "Option"خيار العقد االستئجار حق  عطيأن ي -        

لمؤكد بشكل ا يكون منوأن  .ممارسة حق الخيارخ في تاريوذلك لقيمة العادلة لألصل ايكون أقل من 

  الحق؛ ذار سيمارس ھجأتعقد اإليجار أن المسمعقول عند بدء 

إن لم يتم تحويل و االقتصادي لألصل حتى مرسي من العئيأن تغطي مدة عقد اإليجار الجزء الر -  

 حق الملكية؛

 القيمة العادلة لألصل المستأجر ألقل كاملا علىأن تساوي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار  -

   ؛عند بدء عقد اإليجاروذلك 

ر فقط استخدامھا بدون جأتذات طبيعة خاصة بحيث يمكن للمس المؤجرة موجوداتإذا كانت ال -

  .إجراء تعديالت رئيسية

ويجب اإلفصاح عن البنود الھامة لعقود االستئجار في القوائم المالية أو في المالحظات الواردة 

 2.عليھا

  النفقات اإليرادية المؤجلة/ 2

لغ التي تنفقھا المنشأة للحصول على خدمات تستفيد منھا ألكثر من تشتمل ھذه النفقات على المبا

  تكون قيمة ھذه المبالغ كبيرة نسبيا وليس من العدل تحميلھا للسنة األولى لبدءما  غالباو .فترة مالية

                                           
  ".ود اإليجارعق) "17(المعيار المحاسبي الدولي رقم  -  1
  .552. مرجع سابق، ص: أحمد حامد حجاج. جيري ويجانت، تعريب د دونالد كييزو، -  2
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مصروفات التأسيس، : ومن أمثلة ھذه النفقات .النشاط، ولذلك تعتبر ضمن األصول غير الملموسة

  .اث وتجارب بدء التشغيلمصروفات األبح
   1:ومن خصائص ھذه النفقات

  ؛)مثل مصاريف التأسيس(غير منتظمة وأغلبھا غير دورية أنھا  - 1

  ؛تقدم خدمات يستفاد منھا ألكثر من دورة مالية - 2

  ؛ال توجد عالقة مباشرة بين أغلب ھذه النفقات ووظائف المشروع - 3

  ؛ھناك عالقة سببية بين النفقة واإليراد - 4

يمكن رسملة ھذه النفقة في الميزانية إال أنھا تفتقر إلى صفة النفقة الرأسمالية ألنھا ال تملك  - 5

 .قيمة استردادية عند التصفية وال تباع

  مصاريف التأسيس أو التكاليف التنظيمية -أ

تتضمن نفقات التأسيس جميع المصروفات التي تتحملھا الوحدة االقتصادية خالل فترة تأسيسھا 

األتعاب القانونية ومصروفات تحرير العقد وأتعاب ذلك ل امثو .شخصية االعتبارية لھابل تواجد الوق

اإلعالن نفقات الترويج وأمناء االكتتاب الذين يتولون عملية إصدار األسھم والرسوم الحكومية المتنوعة و

ھذه البنود عادة  حيث تضاف. وغيرھا من المصروفات السابقة لوجود الشخصية االعتبارية للمنشأة

مثل نفقات ت اأنھ باعتباركأصل غير ملموس في الميزانية  اإظھارھ تملحساب مصاريف التأسيس وي

بشأن األصول غير  IAS-38ن المعيار المحاسبي الدولي لك .تستفيد منھا المنشأة على مدى عمرھا

   2.نشآت بتسجيلھا ضمن األصولولم يعد يسمح للم نھائيا قد ألغى رسملة ھذا النوع من النفقات الملموسة

خالل فترة  نفقاتجرت معظم الوحدات االقتصادية على استنفاد ھذه ال ،يةلمن الناحية العم

ويرجع ذلك إلى افتراض أن السنوات  3.ن كانت ال تقل في جميع األحوال عن خمس سنوات، وإقصيرة

وأن ھذه المصروفات تفقد  ،األولى من عمر المنشأة ھي التي تستفيد أكثر من مصروفات التأسيس

الضريبية في بعض الدول فألن التشريعات  وعالوة على ذلك،. م تكوين المنشأةالغرض منھا بمجرد إتما

مصروفات التأسيس على فترة ال تقل عن خمس سنوات، فإن البعض يرى أنه من المالئم  الكتتطالب باھ

  4.ام نفس الفترة لألغراض المحاسبيةاستخد

  ألبحاث وتجارب بدء التشغيل أو اإلنتاجمصروفات ا - ب

                                           
  . 89.، صمرجع سابق: يوسف محمود جربوع.د -  1

2- La Norme Comptable International IAS-38 "Les actifs Incorporels". 
  .109. مرجع سابق، ص: إسماعيل إبراھيم جمعة.د -  3
  .554. مرجع سابق، ص: أحمد حامد حجاج. كييزو، جيري ويجانت، تعريب د دونالد -  4
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الدراسات  تكلفة ، تتحمل ھذه األخيرةقبل بدء النشاطو بعد تواجد الشخصية االعتبارية للمنشأة

كما تتحمل مصروفات  .والخارجية تكاليف التدريب والخبراء والبعثات الداخليةالتجارب وواألبحاث و

وعناصر التكاليف غير المباشرة األخرى لفترة تجارب أخرى تتمثل في قيمة األجور والمواد األولية 

كل ھذه المصروفات ليس من المقبول نظريا  .Zéro Lot: اإلنتاج، وھي ما يطلق عليھا في ھندسة اإلنتاج

لذلك تعتبر مصروفات إيرادية مؤجلة ضمن و .مال السنة األولى لبدء النشاطأن يتم تحميلھا على نتائج أع

  1.يتناسب مع مقدار االستفادة منھا تھتلك على عدد مناسب من السنوات األصول غير الملموسة،

ل على الفترة ال يجوز رسملتھا وإنما تحمّ فخسائر التشغيل التي تتحقق خالل فترة بدء النشاط  ماأ

 غير أن بعض المحاسبين يرون بأن الخسائر التشغيلية التي .التي تتحقق فيھا كخسائر تشغيل عادية
مع ذلك فإن ھذا و .يث أنھا خسائر ال يمكن تجنبھاشأة عند بداية النشاط يجب رسملتھا حتحملھا المنت

ال يمكن اعتبارھا من ثم ملة في المستقبل وتألن الخسائر ليست لھا منافع مح غير دقيقيبدو  المدخل

  2.أصال
 ل نفقاتأوصى بتسجيفقد  األصول غير الملموسةب المتعلق IAS-38أما المعيار المحاسبي الدولي 

، شأنھا في ذلك شأن النفقات التأسيسية، كمصروفات خالل الدورة التي تنفق فيھا وألغى النشاط بدء

   .تأجيلھا للفترات المقبلة كأصول غير ملموسة

  )فرق االقتناء(الشهرة / 3

 قدرتھا على تحقيق أرباح تزيد عن ة التي تكتسبھا نتيجةالشھرة ھي عبارة عن سمعة المنشأ

  3.ة أخرى في نفس الظروفعليھا منشأ رباح العادية التي يمكن أن تحصلمعدل األ

اإلدارة الناجحة، ثقة العمالء في جودة البضاعة، : تتحقق ھذه السمعة نتيجة عوامل كثيرة منھاو

الخدمة السريعة، الكفاءة الفنية واإلدارية، العالقة الجيدة بين العمال واإلدارة، الموقع االستراتيجي، 

السياسة اإلعالنية، امتالك عملية أو معادلة سرية، قدرة ائتمانية جيدة، اكتشاف ابتكار أو مورد  فاعلية

وال شك أن مثل ھذه العوامل يمكن أن تضفي . وغيرھا ،ومستمرة قدمةمعين، نشاطات بحث وتطوير مت

ية بدرجة كبيرة سمعة طيبة على الوحدة االقتصادية وھو ما ينعكس في النھاية على زيادة قيمتھا السوق

  4.لصافي أصولھا القابلة للتحديد بصورة منفردة السوقيةعن القيمة 

                                           
  .475. مرجع سابق، ص: نادر سليمان. جاسم المضف، د. سامي قلعه جي، د. الغريب بيومي، د. عبد الباسط رضوان، د. د -  1
  .554. مرجع سابق، ص: أحمد حامد حجاج.دونالد كييزو، جيري ويجانت، تعريب د -  2
  .475. مرجع سابق، ص: نادر سليمان. جاسم المضف، د. سامي قلعه جي، د. الغريب بيومي، د.د الباسط رضوان، دعب.د -  3
  .114. مرجع سابق، ص: رجب السيد راشد. إسماعيل إبراھيم جمعة، د. محمد سمير الصبان، د. د -  4
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وكما سبق وأن ذكرنا، فإن شھرة المحل تعتبر من األصول التي ال يمكن تحديدھا بصورة منفردة 

ة أولذلك ال يمكن شراؤھا بمعزل عن الوحدة االقتصادية المرتبطة بھا وال يمكن فصلھا عن كيان المنش

  1:يما يلعلى وقد انعكست ھذه الطبيعة المنفردة لشھرة المحل  ،قائمةال

عدم إثبات شھرة المحل في الدفاتر المحاسبية إال إذا تم شراء وحدة اقتصادية قائمة بالكامل وبسعر  .1

 .ملموسة التي يمكن تحديدھا بصورة منفردةاليزيد عن القيمة السوقية لصافي أصولھا الملموسة وغير 

 الملموسةغير ة إعادة تقييم األصول الملموسة والمحل في حالة أخرى، وھي حال ات شھرةيمكن إثب .2

التي يمكن تحديدھا بصورة منفردة، وھذا في شركة األشخاص نتيجة لتغيير الشركاء أو بعض البنود في 

ھار قيمة كبر من القيمة الدفترية وأن يقرر الشركاء إظشرط أن تكون قيمة إعادة التقييم أعقد الشركة، 

 .ھذه الشھرة في الدفاتر

  2:ال يجب رسملة أي شھرة محل يتم تطويرھا داخليا وذلك لألسباب التالية .3

أنھا ليست قابلة ال تعتبر الشھرة المكونة داخليا موردا قابال للتحديد بصفة منفردة، أي  -أ

 عن المنشأة كما أنھا ليست ناتجة عن حقوق قانونية أو تعاقدية؛ لالنفصال

مما يؤدي إلى صعوبة  داخليا بموثوقية نةالمكوّ  لشھرةا التكاليف المنفقة علىصعوبة قياس  -ب  

 ؛ھاف المترتبة على تطويريلاربط المنافع المتوقعة منھا بالتك

، فقد ةقة بالتكاليف التي تتحملھا المنشأأن المنافع المستقبلية للشھرة قد ال تكون لھا أية عال -ج

  ؛ون تحمل الوحدة االقتصادية أية نفقات مباشرة لتطويرھاتوجد الشھرة أحيانا د

كما في حالة شراء (حل داخليا نظرا لعدم وجود عملية تبادل مع الغير عند تطوير شھرة الم - د

واالجتھاد  إن تقييم الشھرة في ھذه الحالة سوف ينطوي على قدر كبير من الحكمف) ة قائمة بذاتھامنشأ

 .يةالشخصي ويبتعد عن الموضوع

  إثبات شهرة المحل -أ

ه الحالة تظھر في ھذألصل أن شھرة المحل ال تظھر في الدفاتر إال إذا دفع ثمن لشرائھا، وا

ة قائمة عن القيمة ويتم قياس شھرة المحل بمقدار الزيادة في تكلفة شراء وحدة اقتصادي .بتكلفة الشراء

  .تنتقل للمشتريمكن تمييزھا والتي لة لصافي أصولھا التي يالسوقية العاد

دج وذلك  14000.000بمبلغ  ''Y'' قامت بشراء صافي أصول الشركة ''X''فإذا افترضنا أن شركة 

  : لييفي ھذا التاريخ كما "Y" ، وكانت المعلومات الخاصة بالشركة2006ديسمبر  31في 

 دج10.000.000 =   )ملموسة وغير ملموسة(األصول التي يمكن تمييزھا  ∑

                                           
  .115. مرجع سابق، ص -  1

2- Paragraphe (49), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
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 دج 2000.000=             االلتزامات ∑

 دج 8000.000=           األموال الخاصة ∑

  االلتزامات ∑ -األصول  ∑=   القيمة الدفترية لصافي أصول المؤسسة ⇐

  دج 2000.000 -دج 10.000.000=  

  دج 8000.000= 

لتحديد القيم السوقية العادلة لھا، والتي  ''Y''بفحص أصول الشركة  ''X''ولقد قامت الشركة 

  :الفحص كما يلي حددتھا بعد

  دج 12.000.000=   القيمة السوقية العادلة لمجموع األصول الملموسة وغير الملموسة

  دج2000.000 =         القيمة السوقية العادلة لمجموع االلتزامات

  دج 2000.000 -12.000.000= مة السوقية العادلة لصافي األصول القي ⇐

  دج   10.000.000=   

دج يزيد عن  14.000.000 ـوالذي يقدر ب ''Y''لشراء  ''X'' عته الشركةوحيث أن المبلغ الذي دف

 = 10.000.000  -14.000.000 [، فإن الفرق والذي قدره ''Y'' القيمة السوقية العادلة لصافي أصول

بقيمتھا السوقية  ''X''للشركة  ''Y'' تنتقل أصول والتزامات الشركةو. يعتبر شھرة للمحل] دج 4000.000

ن القيمة السوقية تعكس سعر التبادل لھذه األصول في تاريخ ليس بالقيمة الدفترية وذلك ألة والعادل

  .الشراء

   :ويظھر تحليل البيانات الوارد في المثال في الشكل التالي
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  كيفية حساب قيمة الشهرة: يوضح) 9(شكل رقم ال

  

  

  
  

  

  

 .بعض مشاكل قياس الدخل –االلتزامات  –صول طويلة األجل األ –المحاسبة المتوسطة : إسماعيل إبراهيم جمعة. د: المصدر

  .118. ، ص1996الدار الجامعية، اإلسكندرية، 

  

تدفع  اذادج، فلم 10.000.000تبلغ  ''Y'' وطالما أن القيمة السوقية العادلة لصافي أصول الشركة

''X '' إلى تقدير المشتري عيرج دج؟ مما الشك فيه أن ھذا 14.000.000مبلغ ''X''  لبعض العوامل مثل

وتعبر التكلفة . ية وغيرھانتمائالاارية، والعاملين فيھا، وسمعتھا تھا اإلداوقدر ''Y''سمعة الشركة 

دج عن تكلفة المنافع المستقبلية المتوقعة من توافر  4000.000وھي  ''X''اإلضافية التي تدفعھا الشركة 

         .مثل ھذه العوامل

ن أبسط الطرق في تقييم شھرة المحل، فھناك عدة طرق يمكن استخدامھا وتعتبر ھذه الطريقة م

طريقة رسملة األرباح فوق العادية، طريقة عدد السنوات وطريقة خصم التدفقات النقدية : وھيللتقييم 

  .المتوقعة

   المعالجة المحاسبية للشهرة - ب

ويمكن . ر الوحدة االقتصاديةفي دفات محاسبيا ھرةمعالجة الشاختلف المحاسبون فيما بينھم بشأن 

   1:لفة حول ھذا الموضوع في ثالثة مداخل أساسية وھيتتجميع اآلراء المخ

حيث يرى البعض أن الشھرة تختلف عن أنواع  :إقفال الشھرة مباشرة في حقوق المساھمين - 1

لشھرة ولذلك يفترض استنفادھا مباشرة شأنھا في ذلك شأن ا تتطلب معالجة خاصة،األصول األخرى و

التي يتوقع فيھا الحصول على  فتراتلاب ھذا الرأي إلى صعوبة تحديد ايستند أصحو .المكونة داخليا

  .منافع مستقبلية للشھرة مما يبرر إقفالھا في حقوق الملكية

                                           
  .564. مرجع سابق، ص: أحمد حامد حجاج. دونالد كييزو، جيري ويجانت، تعريب د -  1

  سعر الشراء
  )التكلفة( 

  
   دج14.000.000 

القيمة السوقية العادلة لصافي 
ملموسة (زھا ياألصول الممكن تمي

  )وغير ملموسة
  دج10.000.000 

القيمة الدفترية لصافي األصول 
ملموسة وغير (يزھا يالممكن تم

  )ملموسة
 دج8.000.000 

  دج 2000.000إعادة تقييم فرق   دج 4000.000شھرة المحل 
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يعتقد محاسبون آخرون أن قيمة الشھرة تختفي  :مدى العمر اإلنتاجيعلى  ھااستنفادرسملة الشھرة و - 2

الفترات المتأثرة، حيث يقدم ھذا  على مدى مصروفاتمن األفضل تحميل قيمتھا على ال تدريجيا وأنه

 17وقد تبنت نشرة مجلس مبادئ المحاسبة األمريكي رقم . جراء مقابلة أفضل بين التكاليف واإليراداتاإل

أي يستند أصحاب ھذا الرو. ھذا الرأي وھو ضرورة توزيع قيمة الشھرة على سنوات عمرھا اإلنتاجي

وحيث أن ھذه المنافع . منافع مستقبلية محتملة مما يضفي عليھا صفة األصل ىتنطوي عل إلى أن الشھرة

ن تطبيق مبدأ المقابلة يتطلب ضرورة إحقق خالل أكثر من فترة مالية واحدة، فتالمستقبلية يتوقع أن ت

ال يجوز تحميل شھرة المحل  نهإوعلى ھذا، ف .منھا تستفيد التي زيع تكلفة ھذه المنافع على الفتراتتو

يعني أن الشھرة ليست لھا ذلك في الدفاتر ألن  كمصروف في السنة التي يتم خاللھا االعتراف بھا

  .خدمات محتملة في المستقبل

العمر االفتراضي للشھرة يصعب تحديده عادة، فقد جرى العرف على استنفاد قيمة  نونظرا أل

ما لم يكن ھناك  ،كانت ال تقل عادة عن خمس سنوات نإسنة والشھرة على فترة ال تزيد عن أربعين 

 غير أن حدوث خسارة لمدة واحدة. حدوث خسائر متتالية مثل قصر من ذلكأي الستخدام فترة مبرر قو

 1.شھرة المحل قبل خمس سنواتاستنفاد  تعجيل ببا قويا يبررفقط في إحدى السنوات ال يعتبر س

 .مة منھاءلم تكن ھناك طريقة أخرى أكثر ماللقسط الثابت ما تستنفد شھرة المحل على أساس او

ه نإھاما نسبيا، ف دأما إذا كان مقدار االستنفا .مصروف النفاد كمصروف عادي للعمليات جويجب أن يعال

 2.ة في حسابه وكذلك فترة االستنفاديجب اإلفصاح عن مقداره والطريقة المستخدم

حيث يعتقد الكثير من المحاسبين أن  :أن يحدث تخفيض في قيمتھا إلى ھااالحتفاظ برسملة الشھرة و - 3

 .في القيمة الشھرة يمكن أن يكون عمرھا غير محدود ويجب االحتفاظ بھا كأصل إلى أن يحدث انخفاض

ن إجراء أي تخفيض على قيمة الشھرة يعد إوبدون وجود دليل كافي على حدوث انخفاض في القيمة، ف

   .إلى عدم مصداقية صافي الدخلأمرا اجتھاديا وسيؤدي 

من خالل المعيار المحاسبي الدولي  IASCوھو الرأي الذي تبنته ھيئة معايير المحاسبة الدولية 

IAS-38 "والمعيار الدولي للمعلومة المالية " األصول غير الملموسةIFRS-3 "حيث ". المنشآت جاندما

من عملية االندماج فقط دون االعتراف بالشھرة ينص ھذان المعياران على رسملة فرق االقتناء الناتج 

كما ينص على أن الشھرة المرسملة ال تخضع لالھتالك ألن عمرھا . المولدة داخليا مع األصول

في تاريخ كل إقفال على ) اختبار انخفاض القيمة(االفتراضي غير محدد، في حين تخضع الختبار التآكل 

  .األقل
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والتي تتمثل في صافي سعر البيع أو القيمة - (la valeur recouvrable)وتعد القيمة االستردادية 

غير أن تحديد القيمة االستردادية . ضرورية لتحديد خسارة التآكل ألصل ما - االستعمالية أيھما أكبر

فھذا األخير ھو أصل غير قابل للتحديد ال يمكن التنازل  .بالنسبة لفرق االقتناء ليواجه عددا من المشاك

ومن جھة أخرى فإن . رة منفصلة عن المنشأة وبالتالي ال يمكن تحديد صافي قيمته البيعيةعليه بصو

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من فرق االقتناء ال يمكن تحديدھا كذلك بمعزل عن تدفقات األصول 

ال يمكن إجراء  من أجل ذلك،. يصعب أيضا تحديد القيمة االستعمالية لفرق االقتناء يوبالتال ،األخرى

انخفاض قيمة " IAS-36اختبار التآكل على فرق االقتناء لوحده، ويقترح المعيار المحاسبي الدولي 

 (UGT-Unité Génératrice de Trésorerie)ضمن وحدة توليد النقد  فرق االقتناءإدخال قيمة " األصول

    1.ككل وإجراء اختبار انخفاض القيمة على الوحدة

رف المعي ث يع دوت ةدحوIAS-36  ارحي د النق ا لي ة   رغصأ" بأنھ ن األصول  القابل ة م  مجموع
د  ر عن اللتحدي د كبي ى ح تقلة إل ي ھي مس تمر والت تعمال المس ن االس ة م ة داخل دفقات نقدي د ت ي تول لت

  ".التدفقات النقدية الداخلة من األصول األخرى أو مجموعات األصول

ال ي ح ة  وف اض قيم ارة انخف دت خس ا إذا وج دة م ى الوح ت أي ( UGTعل ة إذا كان القيم

تردادية دة االس اأصغر من قيم للوح بية الصافية تھ اء ، )المحاس رق االقتن ى ف ارة االنخفاض عل ل خس تحّم

ة . حيث يخفض ھذا األخير بمقدار الخسارةأّوال،  ؤدي خسارة التآكل المحمل ان أن ت يمكن في بعض األحي

ك،  .)فرق االقتناء معدوما أي يصبح(على الشھرة إلى إلغائھا تماما  د ذل فإذا ما تبقى جزء من الخسارة بع

ة للوحدة  اقي األصول األخرى المنتمي ى ب بية UGTفإنه يحّمل عل ة المحاس ، بحيث ال يجب تخفيض القيم

       2:ھذه األصول ألقل من المبالغ التالية أيھا أعلىكل أصل من الصافية ل

  ؛)تحديدهكان من الممكن  إذا(صافي سعر بيعه * 

 ؛)كان من الممكن تحديدھا إذا(قيمته المستعملة * 

  .صفرال* 

  

  

  

                                           
  ).36( من المعيار المحاسبي الدولي رقم) 08(الفقرة  -  1
  ).36(من المعيار المحاسبي الدولي رقم ) 89(الفقرة  -  2
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   الشهرة السالبة -ج

العادلة  في حالة شراء وحدة اقتصادية قائمة بسعر يقل عن القيمة السوقية السالبة تظھر الشھرة

  1.لصافي األصول المنتقلة للمشتري

ه ال إنسالبة ف نه في حالة وجود شھرةلمجلس مبادئ المحاسبة بأ 17اإلصدار برأي رقم  قضيوي

عدا االستثمارات (وإنما يجب توزيعھا على األصول طويلة األجل  ،في الدفاتر كأصليجوز إثباتھا 

تم توزيع الشھرة السالبة على األصول طويلة األجل على أساس يو .المنتقلة للمشتري) طويلة األجل

إلى أن تصبح  بمقدار الشھرة السالبة لھذه األصولادلة العالقيمة السوقية  بحيث تخفض قيمتھا السوقية،

وتثبت ھذه األصول في دفاتر الوحدة االقتصادية المشترية . لتكلفة شرائھا التي تحملتھا الوحدة مساوية

وإذا أدى توزيع الشھرة السالبة  .بما وزع عليھا من شھرة سالبة المخفضةعلى أساس ھذه القيم السوقية 

ى من الشھرة ما تبق األجل إلى ظھور ھذه األصول بقيمة مساوية للصفر، فإن على األصول طويلة

  2.السالبة يظھر في الميزانية العمومية كمبالغ دائنة مؤجلة

  

  التطويرتكاليف البحث و :المبحث الثاني

  تعريف تكاليف البحث والتطوير  :المطلب األول

    ي كفاءة تسيير واستخدام القدرات الذاتية ف) األصول المعنوية(تتمثل االستثمارات غير الملموسة 

الضرورية بھدف تحسين المعرفة العامة والمعرفة اإلنتاجية بصفة خاصة من خالل  -المادية والمعنوية-

ترجمة األفكار عمليا في شكل منتجات اقتصادية، وترجمتھا أيضا في صورة وسائل وأنظمة تؤدي إلى 

  3.تعتبر من ضمن مدخالت العملية االستثماريةزيادة الطاقة اإلنتاجية، لذلك فھي 
وال تمثل  ."تكاليف البحث والتطوير"ويطلق على المصاريف المرتبطة ببنود اإلنتاج المعرفي 

تكاليف البحث والتطوير في حد ذاتھا أصوال غير ملموسة، بل إن أنشطة البحث والتطوير ينتج عنھا 

مثل منتج جديد أو عملية أو فكرة أو (و حق طبع أو نشر عادة تنمية شيء معين يكتسب منه حق اختراع أ

ومن الملفت لالنتباه ھنا، أن تكاليف البحث والتطوير ذات عالقة ). أو تركيب أو عمل أدبي معادلة

متداخلة مع أغلب األصول غير الملموسة األخرى، إذ غالبا ما تساعد أنشطة البحث والتطوير على خلق 

وغيرھا،  ...اءات االختراع، حقوق التأليفلمحل، العالمات التجارية، برأو تكوين أو تطوير شھرة ا

  .سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
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نشاط علمي تكنولوجي مؤسسي يقوم على  " :على أنه "البحث والتطوير"ف ويمكن أن نعرّ 
لمعرفة ا توجيه مخطط لإلنفاق االستثماري وفق معايير الجدوى التكنيكية واالقتصادية نحو تعزيز

وربطھا بوسائل ... الكيماوية والفيزياوية والبيولوجية والھندسية العلمية بمختلف اختصاصاتھا

والتطبيق واإلنتاج وذلك بما يضمن تطويع أو تطوير منتجات جديدة أو محسنة أو لرفع  االختبار

  1." الكفاءة اإلنتاجية
 اص بتكاليف البحث والتطوير سابقاالخ  (IAS-09)المعيار المحاسبي الدولي التاسع فكما عرّ 

  2:مصطلحي البحث والتطوير كما يلي

ة والفھم العلمي إلحاطھو التحقيق األصيل والمنظم الذي يؤمل منه اكتساب معرفة جديدة أو ا" :البحث

  ."أو الفني ألمر ما

ج جديد أو أو تصميم إلنتا ھا في خطةضعالترجمة العملية لنتائج البحث أو المعرفة ووھو " :التطوير

بدء ل قبأو األنظمة أو الخدمات  الوسائط إضافة تحسينات ھامة على المواد أو السلع أو العمليات أو
 ."اإلنتاج التجاري

مجلس معايير المحاسبة وللتمييز بين تكاليف البحث والتطوير وغيرھا من التكاليف المماثلة، قام 

، بإصدار التعاريف م1974الصادر عام  )2(م عن طريق المعيار الدولي رق FASBالمالية األمريكي 

   3:الموالية

ينتظر منھا أن تكون مفيدة  معرفة جديدةھو بحث منظم أو فحص انتقادي يھدف الكتشاف " :البحث

أو في إدخال تحسين جوھري على ... .جديدأو عملية أو أسلوب  ....في تطوير منتج أو خدمة جديدة
  ."منتج أو عملية موجودة

ھو ترجمة نتائج البحث أو المعرفة األخرى إلى خطة أو تصميم لمنتج أو لعملية جديدة أو " :التطوير

وھو يشمل الصياغة . إلى تحسين جوھري للمنتج أو العملية الحالية سواء بغرض البيع أو االستخدام
كررة أو وھو ال يتضمن التعديالت المت .النظرية، التصميم، اختبار بدائل المنتج، بناء نماذج وغيرھا

الدورية التي يتم إدخالھا على المنتجات أو خطوط اإلنتاج أو العمليات الصناعية الحالية وغيرھا من 
العمليات المستمرة، وذلك رغم أن ھذه التعديالت قد تمثل تحسينات، كما أنه ال يتضمن بحوث السوق 

  ".وأنشطة اختبار السوق

                                           
  .242. ، ص2006ردن، الطبعة الثانية، دار جرير للنشر والتوزيع، األ. تحليل االقتصاد التكنولوجي: ھوشيار معروف. د -  1
. ، ص1987دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة األولى، . قواعد المحاسبة الدولية: عصام مرعي. لجنة قواعد المحاسبة الدولية، تعريب د -  2
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، والذي صدر عن ھيئة األصول غير الملموسةب الخاص (IAS-38) أما المعيار المحاسبي الدولي

  1:ف البحوث والتطوير كما يليفقد عرّ  ،IASCمعايير المحاسبة الدولية 

ھي البحوث األصلية والمخططة والتي تقوم بھا المنشأة على أساس توقع كسب معرفة " :البحوث

  ".وفھم جديدين سواء في نواحي علمية أو فنية

نتاج مواد محسنة جديدة أو حث أو معرفة أخرى لخطة أو تصميم إلتطبيق نتائج بھو " :التطوير

  ."أو أجھزة أو منتجات أو عمليات أو نظم أو خدمات قبل بدء اإلنتاج التجاري أو االستخدامأساسية 
  .سابقا IAS-09تعريف كثيرا عن التعريف الذي نص عليه المعيار ھذا الال يختلف و  

  ث والتطويرتكاليف البح خصائص: المطلب الثاني

إن التغيير التكنولوجي وخاصة تكنولوجيا المعلومات سمة بارزة في العقود الثالثة الماضية،   

زادت أھمية نفقات البحث والتطوير في فحيث لعبت الشركات دورا بارزا ورئيسيا في التطورات الجديدة 

باشرة وغير المباشرة المتعلقة وتشمل نفقات البحث والتطوير التكاليف الم. األعمال الصناعية والتجارية

  2:ويمكن تصنيف ھذه النفقات ضمن ثالث فئات وھي .بتطوير العمليات والتقنيات والمنتجات الجديدة

الذي يتم توجيھه بصورة أساسية نحو تقدم المعرفة بصورة عامة وليس  ):النظري(البحث المحض  - 1

  نحو أي ھدف أو تطبيق محدد؛

تم توجيھه بصورة أساسية نحو استغالل المعرفة المكتسبة من البحث المحض الذي ي :البحث التطبيقي - 2

  وتطبيقه في مجال يھم األعمال الصناعية والتجارية؛

  .وھو األعمال الموجھة نحو إدخال أو تحسين منتجات أو عمليات محددة :التطوير - 3

تجريدية والتي ما زالت وعليه فإن البحث والتطوير ال يعتمد على األصول أو القواعد العلمية ال

تجري في مؤسساتنا التعليمية وفق الصيغ التقليدية، كما أنه ال يقوم على ورشات التدريب والتعليم 

الموقعيين ليجعل التطوير مرتبطا بالممارسة المجردة من أي أسس علمية، بل إنه عملية متكاملة 

   3.ومتوازنة بين األصول النظرية والتطبيقات المادية

يرمي إلى اكتساب معرفة جديدة للتوصل إلى حقائق  البحث النظريدا إلى ما سبق، فإن واستنا

يھدف إلى  البحث التطبيقيفي حين أن . ى التطبيق العمليومفاھيم ومبادئ وال يھدف بصورة مباشرة إل

                                           
. ، ص2003 -2002الدار الجامعية، . القياس والتقييم المحاسبي: الجزء الخامس -موسوعة المعايير المحاسبية: بد العال حمادطارق ع. د -  1
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طبيقي البحث النظري والت فيمثل نشاطا منظما مستلھما من التطويرأما . تحقيق ھدف محدد تم اإلعداد له

  1.ھدفه إنتاج منتجات جديدة، أو تطوير وتحسين وسائل االستغالل الدائمة

وما يميز أنشطة البحث والتطوير ھو احتواؤھا على عنصر عدم التأكد بدرجات متفاوتة تبعا 

   2:ويتعلق عنصر عدم التأكد بالجوانب التالية. لطبيعة أنشطة الوحدة

  ؛هاط من األنشطة أو مشروع من المشروعات على حدصعوبة تحديد التكلفة التي تتعلق بكل نش •

  ؛التطويريمكن أن تترتب على نفقات البحث وصعوبة تحديد وقياس المنافع المستقبلية التي  •

نفاق على صعوبة تقدير الفترة الزمنية التي يمكن أن تتحقق خاللھا المنافع المستقبلية المتوقعة من اإل •

  .نشاط البحث والتطوير

 وقد لخص عدم التأكد في البحث والتطوير باختالف نوع ھذا األخير،وتختلف درجة 

T.Christopher3  ما يليكدرجات عدم التأكد ألنواع مختلفة من البحوث والتطوير  م2001عام:   

  عدم التأكد ألنواع البحث والتطوير  درجات: يوضح )7(رقم  جدولال

  درجة عدم التأكد  نوع البحث أو التطوير

 .ظريالبحث الن* 

 .استحداث جديد لمنتج أو عملية خارج إطار نشاط المشروع* 

 .مشروعالاستحداث جديد لمنتج داخل إطار * 

 .إنتاج جديد لمنتجات معروفة* 

 .تعديل أو تقليد أو تجديد منتجات أو طرق إنتاج* 

  .تعديل أو تحسين محدود للمنتجات أو طرق اإلنتاج* 

  .عدم تأكد مطلق* 

 .رة جداعدم تأكد كبي* 

 .عدم تأكد كبيرة* 

 .عدم تأكد عادية* 

 .عدم تأكد منخفضة* 

  .عدم تأكد منخفضة جدا* 

  .3.ص .رالبحث والتطوي فالخالف المحاسبي حول المعالجة المحاسبية لتكالي: رحال علي. د.عقاري مصطفى، أ.د: المصدر

  

ث والتطوير أھم المشاكل التي ويعد عدم التأكد بشأن المنافع المستقبلية التي تنتجھا أنشطة البح

  .تواجه قياس ھذه المنافع، لذلك فإن نفقات البحث والتطوير تمثل مشكلة خاصة في مجال المحاسبة

  أهمية أنشطة البحث والتطوير :المطلب الثالث

                                           
  :عن .3. مرجع سابق، ص: رحال علي. عقاري مصطفى، د. د -  1

 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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في إدارة التحوالت  ھم المرافق االستثمارية التي تسھممن أ )R and D(البحث والتطوير  يعدّ 

واتجاھاتھا المدنية  كافة عناصرھا البشرية والمالية والمادية ونشاطاتھا النظرية والتطبيقيةالتكنولوجية ب

والتطوير في  من ثم فإن البحثو. والبيئية والسلوكيةالموقعية والعسكرية وأبعادھا القطاعية والمؤسسية و

العالم وخاصة أكثرھا ظل نظام المنافسة االحتكارية السائد صار محور اھتمام الجميع في كافة بلدان 

قد نال االقتصاد من ھذا االھتمام ما نالته العلوم الطبيعية والھندسية بمختلف اختصاصاتھا ألن و. ماتقد

معايير تقييم الجدوى على وبالتالي فإنه يعتمد  ،استثمار اقتصادي في المقام األولھو البحث والتطوير 

  1.في الموارد البشرية أو المالية أو الماديةوتقويم الكفاءة كأي استثمار آخر سواء كان ذلك 

ولقد تزايد اھتمام المنشآت والبلدان بالبحث والتطوير خاصة في العقود األخيرة الماضية وذلك 

  :راجع لألسباب التالية

 تاالقتصادياإن تصاعد أسعار النفط الخام في السبعينات قد أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في  - 1

ذلك لتوفير بدائل جديدة للطاقة التطوير وھو ما دفع إلى زيادة االھتمام بالبحث ودمة، والصناعية المتق

تتميز بإنتاجية أعلى وبتكلفة أدنى وبسالمة بيئية أكثر مثل الطاقة الشمسية والطاقة الضوئية والطاقة 

حث والتطوير ومن ناحية أخرى، في الوقت الذي تمخضت الجھود في الب ...البيولوجية والطاقة الصوتية

وجھت أيضا تعن توسع استخدام الطاقة النووية لألغراض المختلفة فإن الجھود العلمية والتكنولوجية قد 

  .يات وكيفية التخلص منھاانفخاصة بالنسبة إلعادة معالجة اللتجاوز مشكالت اآلثار السلبية لھذا التوسع و

ائح المجتمع خاصة بعد توفير التسھيالت الكفيلة تزايد االھتمام ببرامج التعليم العالي لدى مختلف شر - 2

فتوسع التعليم الجامعي وكثرت المختبرات  .بزيادة استيعاب الجامعات لألفراد من مختلف الفئات

 العمل وحاجات المؤسسات وازدادت الدراسات التطبيقية وأصبح التعليم يعتمد في برامجه على أسواق

البحث والتطوير بغرض تخريج المبتكرين القادرين على بجامعات ال اھتمامازداد كما  .الخاصة والعامة

وأصبحت الشركات اإلنتاجية والدوائر  .ممارسة النشاطات اإلنتاجية وإدارتھا بكفاءة علمية عالية

 ت تعقد اتفاقاتحكما أصب .لديھافيما بعد  وتنصيبھمالحكومية تعقد اتفاقات مع الطلبة لدعم دراساتھم ماليا 

لبحوث العلمية في الجامعات إلجراء دراسات علمية وتكنولوجية أو لتدريب العاملين لديھا مع مراكز ا

  .وفق برامج خاصة
قد إن ضغوط األمن الغذائي في العالم ومحاولة الشركات التنافسية تأكيد تفوقھا في الكفاءة التنافسية  - 3

وذلك لرفع إنتاجية النشاطات الزراعية ة الجينات والتكنولوجيا الحياتية دفعت إلى االھتمام ببحوث ھندس

مثل زيادة البروتينات في البقوليات وكذلك العمل على  غذائيةوتكثيف المحتويات األساسية للمنتجات ال

  .توليد مواد جديدة

                                           
  .241. مرجع سابق، ص: ھوشيار معروف. د -  1



 

األصول غير الملموسة وتكاليف البحث والتطوير................................................................ثانيلالفصـل ا

105 

إن تعاظم التكتالت فيما بين الدول الصناعية وتزايد قوة الشركات عبر الوطنية قد وفر البيئات  - 4

رات المشتركة في البحث والتطوير، ولقد تولد عن الجھود المشتركة لھذه التكتالت المناسبة لالستثما

 .والشركات ظھور العديد من المنتجات المتطورة مثل صناعة الطائرات ومراكز الطاقة

إن استمرار الحرب الباردة بين الكتلتين الشرقية والغربية حتى نھاية الثمانينات ونشوب العديد من  - 5

شجع غالبية الدول المتقدمة منھا والنامية على االھتمام صراعات والنزاعات اإلقليمية الالحروب و

وقد  .إلى انتشار أسلحة الدمار الشاملبالبحث والتطوير في مجال النشاطات العسكرية واألمنية مما أدى 

وزارة  ضكان االضطراب السياسي والعسكري واألمني العامل المباشر في بناء شبكة المعلومات ألغرا

 "Internet"شبكة المعلومات الدولية  روك ثم في تطورم من قبل ليونيد كاليم1967  الدفاع األمريكية عام

  .Tim Berners-Leeمن قبل  م1991عام 

  :من خالل العناصر التالية األھمية االقتصادية للبحث والتطويرتظھر و

ادي  -1 اءة األداء االقتص وير وكف ث والتط ة(البح وير  :)اإلنتاجي ث والتط ة البح ص عالق ا يخ فيم

اليب  ،باإلنتاجية واد أو أس زة أو م فإن نسبة كبيرة من جھود البحث والتطوير توجه عادة نحو إدخال أجھ

اءة  اأو المطورة وتزايد المعوضةذلك في طياته تدنية تكاليف المدخالت  يحملو. أو منتجات جديدة في كف

الھبوط  مما ،المنتجات علىت النوعية المزيد من التحسينا إدخال عندالمنشأة  ينعكس غالبا على التكاليف ب

  .وعلى اإلنتاجية باالرتفاع

 .)0,70(أن معامل االرتباط بين البحث والتطوير وزيادة اإلنتاجية قد قدر بـ  Minasian1وقد وجد 

في المنشآت  بأن زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير K.A. Stroctmann2وتأييدا لھذا االتجاه أوضح 

الصغيرة والمتوسطة بواقع مرتين ونصف إلى ثالث مرات قد أسھمت في تقليل الرأسمال المطلوب 

وبالنتيجة ارتفعت إنتاجية العمل بست إلى سبع مرات وازداد االعتماد على  ،20 %  إلى 30 % بحوالي 

  .المكائن التي لھا كفاءة إنتاجية مثلى وخاصة تلك القائمة على األتمتة

بدراسة ميدانية على عينة من  3(Branstetter, Lee and Chen, Jong-Rong, 2005)ما قام ك

الشركات الصناعية في تايوان لمعرفة تأثير نقل التكنولوجيا واإلنفاق على البحث والتطوير على 

طوير اإلنتاجية في الصناعة التايوانية، وتوصلت الدراسة إلى أن الزيادة في اإلنفاق على البحث والت

  .كليھما له تأثير إيجابي على اإلنتاجيةواإلنفاق على شراء التكنولوجيا األجنبية 

أكثر كفاءة في البحث والتطوير تعّد أن المنشأة األكبر حجما  Kohn-Scotقد بين البعض ومنھم و

 وذلك بعد إثبات فرضية مفادھا أن مستوى معطى من البحث ،من المنشأة الصغيرة أو المتوسطة
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 .Jواعتمد ھذا االتجاه على الفكرة التي قدمھا  .طوير ينتج قيمة مضافة أعلى في منشأة أكبرالتو

Schumpeter  والتي تضمنت أن المنشأة الكبيرة تكون ذات بحوث متسمة بفعالية أكثر من المنشأة

  .الصغيرة

على مجموعة من شركات  1(Tsai, Kuen-Hung, 2005)وفي دراسة أخرى مماثلة قام بھا 

توصل في تايوان لدراسة العالقة بين إنتاجية البحث والتطوير وحجم المنشأة،  ةلصناعات االلكترونيا

الباحثان إلى أنه ال توجد عالقة خطية بين إنتاجية المبالغ المنفقة على البحث والتطوير وحجم المنشأة، 

شآت كبيرة وصغيرة الحجم وأن اإلنفاق على البحث والتطوير يؤدي إلى تحسين اإلنتاجية في جميع المن

  .على السواء ويؤدي إلى دعم قدرتھا التنافسية

بالبحث والتطوير ومن  ما أو مؤسسة دولة قد استخدمت مؤشرات عديدة لقياس حجم اھتمامو

   2:أھمھا

ونسبة ھذا اإلنفاق إلى مجموع اإلنفاق  ،في مجاالت البحث والتطويرحجم اإلنفاق االستثماري الحقيقي  •

  ؛أو صناعة أو إقليم أو بلد ماشأة في من

نيين من المتخصصين في العلوم الطبيعية والھندسية العاملين في البحث        عدد العلماء والتق •

م المشروعات وتقويم ويمكن أن يضاف الخبراء من ذوي المؤھالت العالية في مجاالت تقيي .والتطوير

  ؛كفاءة األداء

مثل األجھزة  ؛المباشرة لنشاطات البحث والتطوير) علوماتيةالمالبشرية والمادية و(قيم المخرجات  •

األبحاث العلمية المتخصصة المنتجات النھائية والكوادر المتدربة والمواد المستخدمة والرأسمالية و

 .وغيرھا راءات االختراع وقواعد المعلوماتواألساسية وب

المعرفة  تقدم معدلبتحدد ما ت في دولةأن درجة االنقياد إلى العالم  R.C.O. Matthews3ويرى 

  . البحث والتطوير في الصناعات المختلفة أنشطة من خالللديھا  ولوجيةالتكن

إبداع فكري جديد يتضمن  ھو )L'invention( إن االختراع :واالبتكارتقليص الفجوة بين االختراع  - 2

  .أن يتأكد عدم تكرارهصيغة براءات بعد  في تصاميم أو نماذج أو قوانين أو نظريات يسجل رسميا

على أنه إدخال مكائن أو مواد أو منتجات أو  )L'innovation(وفي المقابل يعرف االبتكار 

ويعتمد في ذلك إما على التطبيق اإلنتاجي التجاري لبراءة اختراع سابقة أو على تطوير . أساليب جديدة

  .حالة مادية قائمة دون الرجوع إلى إنتاج فكري سابق

االختراع يعد المرحلة األولى أو االكتشاف العلمي ألي منتج أو أسلوب جديد، أما وھكذا فإن 

ھناك فجوة  وغالبا ما تكون .االبتكار فإنه يمثل المرحلة الفعلية للتحول التكنولوجي وتطبيقه التجاري
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 م1776ام في ع مثال لماكنته البخارية James Wattفاختراع . زمنية بين فكرة االختراع وتطبيق االبتكار

وقد تبين  !أصبح ابتكارا في ثالثينيات القرن التاسع عشر في بريطانيا وبعد ذلك بعشر سنوات في فرنسا

وقد بين . جھاز مخترع بقي دون أن يتحول إلى ابتكار في أواسط القرن التاسع عشر 6800أن أكثر من 

Enos  حتى ظھرت االبتكارات  ضتانق سنة ابتكار جديد، أن أكثر من ستة عشر 35في دراسة له حول

حوالي  م1889وقد امتدت ھذه الفترة بالنسبة الختراع جھاز لجني القطن في عام . دراستهلة الخاضع

الجديد في  ختراعر آخرون الفترة التي يستغرقھا االوقدّ . م1948 ستين سنة حيث أصبح ابتكارا عام

النفط وخمسة عشر عاما في مجال  بحوالي أحد عشر عاما في مجال تصفيةليصبح ابتكارا المتوسط 

  .صناعة األدوية

ورغم أن فترات التأخير الراھنة أقصر بكثير مما كانت عليه قبل نصف قرن أو أكثر إال أن 

  :أسبابا عديدة تسھم في استمرار ھذا التأخير منھا

بيا حيث أنه وال شك أن ھذا الموضوع يعتبر نس .وائد المتوقعة إلى التكاليف المتوقعةانخفاض نسبة الع •

 من نمط إنتاجي إلى آخر؛من بلد إلى آخر ويختلف من نشاط إلى آخر و

المواد والمنتجات التي يصعب تصريفھا في فترة قصيرة، وذلك ألن المكائن و من وجود مخزون كبير •

  عنھا تماما؛ يؤدي إلى االستغناء داالبتكار الجديد ق

لالبتكار على البيئة والصحة مثل المواد المشعة  صعوبة السيطرة على التأثيرات السلبيةالتخوف من  •

غيرھا، وكذلك الحال عندما يتعارض االبتكار مع العادات والتقاليد على طبقة األوزون و وتلك المؤثرة

  ؛والقيم االجتماعية السائدة

ة ما يتولد عن ذلك من مشكالت اقتصادييد على حجم البطالة في المجتمع وتوقع تأثيرات االبتكار الجد •

  ؛واجتماعية وسياسية

أما  ؛ختراعات كما في البلدان الناميةعدم توافر المختبرات واألجھزة والكوادر القادرة على تطبيق اال •

  ؛في الدول الصناعية فغالبا ما يكون المخترع ھو المبتكر الذي يسھم في تطبيق اختراعه

نتاجية كما حدث بالنسبة للفحم بعد وجود ترتيبات أو اتفاقات احتكارية تمنع إھمال بعض النشاطات اإل •

 ؛استخدام النفط كمصدر للطاقة
 ات االلكترونية وصناعات الطائراتكالصناعسريعة يرات يبعض الصناعات التي تتسم بتغ •

  .تحويل االختراع إلى ابتكارلتمكن من ل ية أساسية مسبقةملالكيماويات تتطلب غالبا تطورات عو

كثر خصوبة الذي يمكن من خالله أن يتحول االختراع إلى إن البحث والتطوير يعد المجال األ

  .ابتكار وأن ينتج أو يطور جھاز أو منتج جديد مما يسھم في تقليص الفجوة الزمنية بين الفكرة وتطبيقھا

يسھم البحث والتطوير في جعل الجھاز اإلنتاجي مرنا لمواجھة الطلب المتغير وقادرا على استيعاب  - 3

يمكنه إيجاد بدائل عديدة تعتمد على الموارد المحلية وبتكاليف كما . في ظروف السوق التحوالت الجديدة
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لى رفع أدنى من البدائل المستوردة وقد تكون بمستويات أعلى في الكفاءة وأكثر أمانا للبيئة مما يؤدي إ

 .القدرة التنافسية للمنشأة

 .فيما بين العمل ورأس المال اصةإن البحث والتطوير يرفع من معدل إحالل عناصر اإلنتاج خ - 4

   1:والتي تتضمن ثالث مراحل R. Vernonظھور دورة المنتج لــ   - 5

 ؛ج جديد من قبل بلد مبتكر وسيطرة ھذا البلد على المبيعات الدولية لھذا المنتجمنت ظھور* 
ا يحفز على وتفاوت تكاليف اإلنتاج مم هبالخاصة انتشار المعلومات التكنولوجية ونضوج المنتج *  

 ؛بروز منافسين آخرين
ارتداد التجارة لغير صالح المبتكر إلى أحيانا  يؤديھو ما تقييس اإلنتاج وتبسيط عملياته و* 

  .األول

االلكترونيات، حيث أسھم سلع االستھالك المعمرة ووقد سادت ھذه الدورة بالنسبة للسيارات و

 .سيويةدول أوربا الغربية وبعض الدول اآلن والبحث والتطوير في ھذا الشأن بشكل واضح في اليابا
ث  د وأن تح ي ال ب لبية الت ائج الس ض النت اك بع إن ھن ابقة ف ة الس ائق اإليجابي ة الحق ام كاف وأم

اده  ك إلبع عن أي المؤسسات الدولية والرأي العام في مختلف البلدان على االھتمام بالبحث والتطوير وذل

 ،كتأثير بعض الغازات على طبقة األوزون في ھذا الشأن مثلة عديدةوھناك أ .نشاط يؤدي إلى ھذه النتائج

راق CO2وتراكم ثاني أكسيد الكربون  اج واالحت د بعض الفيروسات في  ،المتولد عن عمليات اإلنت وتولي

رات ى التفاعل المتسلسل  ،المختب ا   "Chain Reaction"والتوصل إل روس قريب اء ال ره العلم ذي ابتك وال

اء أن وھو شكل غير ا ذا الم رة ويمكن لھ ر لزوجة بحوالي خمس عشرة م ه وأكث ل من اه أثق ادي للمي عتي

ثالبحار أو حتى المحيطات وأيلوث مياه األنھار  اه  ، حي ذه المي اعالت تتحول ھ خالل مجموعة من التف

اة ال دة المتسلسلة بعد وضع كمية صغيرة من المياه الثقيلة فيھا إلى مشروب يشبه الجيلي فتتوقف الحي معتم

ا اء تمام ل  !!على الم دات مث اك مبي ا أن ھن وازن  DDTكم ور والت ى األسماك والطي يمكن أن تقضي عل

  .العام للطبيعة
ة  اليف وتتسم بمخاطر عالي ومن ناحية أخرى، إن بعض برامج البحث والتطوير تكون عالية التك

  .كريس البطالةمما قد يؤدي مباشرة إلى عجز الموازنات االقتصادية وتفاقم التضخم وت

ة للبحث والتطوير  تثمارية الموجھ رامج االس ة الب يم كاف د من تقي باب، ال ب ذه األس ونظرا لكل ھ

  .قبل وضعھا قيد التنفيذ االقتصادية واالجتماعية والبيئية المختلفةوجية ووتقويم نتائجھا التكنول

                                           
  .253. مرجع سابق، ص: ھوشيار معروف. د -  1
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  :الفصلخالصة 

  

ول من خالل ما ورد في ھذا الفصل،  أنيمكن الق ت ب ر الملموسة بصفة االس ثمار في األصول غي

ة  بح حتمي ة أص فة خاص وير بص ث والتط طة البح ي أنش تثمار ف ة واالس ان عام ل كي ى ك ة عل مفروض

ة ألنشطة البحوث والتطوير . اقتصادي يھدف إلى النمو والتوسع والبقاء كما يتضح أن ھناك نتائج إيجابي

ي  اد الكل توى االقتص ى مس واء عل ذس ه ھ ا تحقق الل م ن خ ة م و والتنمي ة النم ع عجل ن دف طة م ه األنش

ة ادية واالجتماعي ك  ،االقتص يفه تل ا تض الل م ن خ ي م اد الجزئ توى االقتص ى مس ن أو عل طة م األنش

وير المنتج ا لتط تم التوصل إليھ ة ي ة وفني ات علمي امعلوم ين نوعيتھ ي  ات أو تحس ورات ف ق وف أو تحقي

 . الوحدات االقتصادية لدىفاءة اإلنتاجية أو رفع مستوى الكأو زيادة في المبيعات التكلفة 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

أهم البدائل المحاسبية لمعالجة تكاليف البحث 
 والتطوير
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  تمهيد

  
اليف  بة تك ة ومحاس فة عام ة بص ر الملموس بة األصول غي ايير الخاصة بمحاس ت المع د حظي لق

اديميين  ة واألك بية الدولي ايير المحاس ل واضعي المع ر من قب ام كبي البحث والتطوير بصفة خاصة باھتم

بة ة المحاس وارد . والعاملين في مھن تثمار الضخم للوقت والم ذا الشأن خالل السنوات ورغم االس في ھ

ذا  ة في مجال المحاسبة عن ھ زات ھام زال مستمرة لتحقيق قف األخيرة، فإن التحسينات والتعديالت ال ت

  .النوع من األصول الذي أصبح يشغل حيزا ھاما في التقارير المالية للمنشآت

ايي ة إلصدار المع ة دولي م ھيئ ذلتھا أھ بيةوسنستعرض فيما يلي المجھودات التي ب بشأن  ر المحاس

ة  بة الدولي ايير المحاس ة مع وير، وھي لجن اليف البحث والتط بة عن تك ن خالل شرح IASCالمحاس ، م

    .IAS-38والمعيار المحاسبي الدولي  IAS-09المعيار المحاسبي الدولي 

بة  س المحاس ن طرف مجل ة م بية المقترح ات المحاس ى عرض بعض الممارس نتطرق إل ا س كم

  .وبعض الھيئات الدولية األخرى لمعالجة تكاليف البحث والتطوير FASBي المالية األمريك

المحاسبي المالي الجديد في الجزائر لتكاليف البحث والتطوير  نظاموفي األخير سنشرح معاملة ال

الي وطني الح ة أخرى ثم نجري مقارنة مع المعايير الدولية من جھة ومع المخطط المحاسبي ال . من جھ

  .ن ذكر سلبيات وإيجابيات كل طريقة محاسبية على حده واالنتقادات الموجھة لھادون أن نغفل ع
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الدولية  الهيئات أهم تكاليف البحث والتطوير حسب المحاسبة عن: بحث األولالم
   للمحاسبة

 محاسبة تكاليف البحث والتطوير حسب هيئة معايير المحاسبة: المطلب األول
  IASC الدولية

  "تكاليف البحث والتطوير" IAS-9سبي الدولي التاسع معيار المحاال :أوال

يتعلق بالمحاسبة عن أنشطة البحث والتطوير  .م1978صدر ھذا المعيار في شھر جويلية من عام   

اليف  ذه التك راف بھ ألة االعت وير، ومس ث والتط اليف البح بية لتك ة المحاس ى وصف المعالج دف إل ويھ

   1.ية بخصوص التطبيقات المتعلقة بھذه المعالجاتكما يوفر إرشادات عمل. كأصل أو كمصروف

  2:ال يتناول ھذا المعيار النشاطات التالية    

  نشاطات البحث والتطوير التي يتم القيام بھا لحساب الغير بموجب عقد؛ -1

  نشاطات التنقيب عن البترول والغاز والمعادن؛ -2

  .سيسأنشاطات البحث والتطوير لمنشآت في مرحلة الت -3

  IAS-09 التاسع اإلشكالية التي يعالجها المعيار المحاسبي الدولي /1

ادة  تخصص الشركات في بعض الفروع من األنشطة مبالغ معتبرة للبحث والتطوير   من أجل زي

ين وضعھا  ا وتحس ى تطوير أعمالھ اعدھا عل دة تس ات جدي ى تطبيق ة والتوصل إل ة والفني ة العلمي المعرف

  .المصاريف تمثل مصادر أرباح مستقبلية، فإنه من المشروع اعتبارھا أصوال وباعتبار أن ھذه. التنافسي

اليف المرتبطة    را بشأن رسملة التك بينما يفرض عدم التأكد المحيط بنتائج ھذه األنشطة حذرا كبي

ين . بھا ة وب اليف البحث والتطوير ضمن الميزاني وبالتالي ستقع المنشأة بين الرغبة في تسجيل بعض تك

ةالخوف  ن تسجيل أصول وھمي دولي. م بي ال ار المحاس اء المعي ذلك ج ذين  IAS-09 التاسع ل يعكس ھ ل

  3.االنشغالين ويحّل اإلشكال عن طريق فرض شروط صارمة جدا على رسملة تكاليف البحث والتطوير

  

  IAS-09 التاسع المعيار المحاسبي الدولي وفق تحديد تكاليف نشاطات البحث والتطوير /2

ة م   ة إن لجن بة الدولي ايير المحاس ر  IASCع د عناص ة تحدي روري بداي ن الض ه م أت أن د ارت ق

ة  د كيفي ن تحدي د م ا بع تمكن فيم ى ت وير حت ث والتط ات البح من نفق ا ض ن اعتبارھ ي يمك اليف الت التك

                                           
  .9. ص. 25/04/2004األول، العدد  الجزء. دور الھيئات األكاديمية في اعتماد معايير المحاسبة الدولية: محمد ياسين غادر -  1
  .100. ص ع سابق،مرج: عصام مرعي. لجنة قواعد المحاسبة الدولية، تعريب د -  2

3 - Bernard RAFFOURNIER: OP. Cit. p. 107. 
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-IASوتشمل نفقات البحث والتطوير حسب المعيار المحاسبي الدولي التاسع . ھذه التكاليفعن محاسبة ال

   1:اليف التاليةالتك 09

  الرواتب واألجور والتكاليف األخرى للموظفين العاملين في أنشطة البحث والتطوير؛ -1

  تكاليف المواد والخدمات المستھلكة في أنشطة البحث والتطوير؛ -2

  اھتالك المعدات والمرافق المستعملة في أنشطة البحث والتطوير؛ -3

ر المباشر -4 ديرھا وفق أسس نسبة معقولة من التكاليف غي تم تق ة المتصلة بأنشطة البحث والتطوير، ي

  ؛)IAS-02أنظر المعيار (مشابھة لتلك المستخدمة في توزيع التكاليف غير المباشرة على البضاعة 

ازات  -5 راع واالمتي راءات االخت ل مصاريف اھتالك ب راخيصالتكاليف األخرى مث المستعملة في  والت

  أنشطة البحث والتطوير؛

حالة تمويل أنشطة البحوث والتطوير عن طريق القروض فإن تكاليف البحث والتطوير يمكن أن  في -6

  .)IAS-23(تتضمن، وبشروط معينة، جزءا من الفوائد المترتبة 

دولي   ار المحاسبي ال اليف البحث والتطوير، وفق المعي تبعد من تك  ،IAS-09 التاسع في حين تس

  :النفقات التالية

  لتي ال تخص مشروع بحث وتطوير بحد ذاته؛ وكل التكاليف ا -1

ة -2 ة الروتيني ل المصاريف التقني اري  ك اج الج ى اإلنت ة عل ل الخاصة بالمحافظ ات مث يط المبيع أو تنش

اج  ات اإلنت اج وعملي وط اإلنت ودة وخط لع الموج ة للس ة أو الدوري ة الروتيني ديالت الثانوي اليف التع تك

  .الجارية

ال ال الحصر(ئمة قا IASCوقد قدمت اللجنة    ر ضمن ) على سبيل المث ات التي ال تعتب عن العملي

  2:أنشطة البحث والتطوير، وھي

  التجاري؛ المرحلة المبكرة من اإلنتاجالتعديالت التقنية المتكررة التي تجرى على المنتجات في  -1

ات  -2 ى المنتج رى عل ي تج ة الت ارات الروتيني ودة والفحوص واالختب ى الج ة عل اجالرقاب الل اإلنت  خ

  التجاري؛

 الموجودة؛ تالمجھودات الروتينية المبذولة لتحسين نوعية المنتجا -3
  اإلصالحات الالزم إجراؤھا إثر حوادث التشغيل؛ -4

  التعديالت والتكييفات التي تفرضھا طلبية خاصة بزبون ما في إطار نشاط تجاري عادي؛ -5

  التجاري؛ خالل اإلنتاجنتجات موجودة م تصميم التعديالت الدورية التي تجرى على -6

  والقوالب؛ دواتالتصميم الروتيني لأل -7

                                           
  .232. ص مرجع سابق،: سالم عبد هللا حلس. يوسف محمود جربوع، د. د -  1

2 - Bernard RAFFOURNIER: OP. Cit. p. 108. 
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ك  -8 دا تل ات ع ات والتركيب غيل التھييئ الح أو تش ل أو إص اء أو تحوي رورية إلنش طة الض ل األنش ك

  المستعملة فقط في مشروع بحث وتطوير معين؛

  .التكاليف الخاصة بالنشاطات التسويقية -9

ة البحث والتطوير(الذي يتم قبل بدء اإلنتاج " ث التسويقيالبح"نشاطات  أما   ة ) أثناء مرحل لمعرف

   1.من ضمن النفقات المشابھة للتطويرفيمكن اعتبارھا جدوى السلعة أو احتمال وجود سوق لھا 

   التاسع المعيار المحاسبي الدولي وفق البحث والتطوير المحاسبية لتكاليف ةالمعالج /3

ى الشرطين الضروريين لكي تسجل تكاليف    وفر عل البحث والتطوير ضمن األصول، يجب أن تت

  :وھما) عد إلى اإلطار المفاھيمي للمعايير(ألي أصل 

  أن يكون من الراجح أن ھذا األصل سيحقق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة؛ -1

  .أن يكون ھذا األصل قابال للقياس بطريقة موثوقة -2

اليف    ق" البحث"إن تك اني  تحق ة(الشرط الث ة موثوق ھا بطريق ن قياس ع ) إذ يمك ق م ا ال تتواف بينم

د IASCإذ تقدر ھيئة  .الشرط األول ة من التأك ات بدرجة كافي أة اإلثب اليف  بأنه ليس بإمكان المنش أن التك

دأ ار كمب ذا المعي الي يضع ھ تقبلية، وبالت ة مس دفقات نقدي ال ت ب فع ة بالبحث سوف تجل وجوب : المتعلق

  .تكاليف البحث كلھا ضمن مصاريف الدورة التي تم إنفاقھا خاللھا تسجيل

يم فرص النجاح بدرجة ف، "التطوير"بينما بالنسبة لتكاليف    تستطيع المنشأة في بعض الحاالت تقي

ن  ة م ا مجموع وفرت فيھ اليف التطوير ضمن األصول إذا ت جيل تك ن تس الي يمك ة، وبالت ن الثق ة م كافي

   :الشروط األساسية وھي

اليف  -أ اس التك د وقي ة تحدي ذا إمكاني كل واضح وك وير بش ل التط ة مح تج أو العملي د المن ة تحدي إمكاني

   المرتبطة بنشاط التطوير بموثوقية وبمعزل عن باقي التكاليف األخرى؛

  إثبات الجدوى التقنية للمنتج أو العملية محل التطوير؛ -ب

  نتج أو العملية أو استخدامھما؛إبداء اإلدارة عزمھا على إنتاج وتسويق الم -ج

ة -د تج أو  .وجود مؤشر واضح على توفر سوق في المستقبل لبيع المنتج أو العملي ة تطوير المن وفي حال

  العملية بغرض االستعمال الداخلي في المنشأة يجب إثبات منفعة وجدوى ھذا االستعمال؛ 

اء مشروع -ه ة إلنھ وارد الالزم وفر الم ع أو ا ت ا التطوير وبي ع توفرھ ة، أو توق تج أو العملي تعمال المن س

  .بدرجة معقولة من الثقة

. ضمن األصولعندما تتوفر كل ھذه الشروط في تكاليف التطوير، يتوجب على المنشأة تسجيلھا   

  .وفي حالة غياب أي شرط منھا يجب تسجيل تكاليف التطوير ضمن المصاريف في تاريخ حدوثھا

                                           
.102. مرجع سابق، ص: عصام مرعي. لجنة قواعد المحاسبة الدولية، تعريب د   -1  
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ة والح   دأ الحيط ا لمب ه واحترام ن قيمت ر م غ أكب ار األصل بمبل دم إظھ ى ع نص عل ذي ي ذر، وال

اليف التطوير المرسملة  IAS-09االستردادية، فقد نص المعيار المحاسبي الدولي التاسع  د تك على أال تزي

ة ة االستردادية . وفقا للشروط السابقة بأي حال من األحوال عن قيمتھا االستردادية المتوقع ويقصد بالقيم

ذا التكالم غالمبل ة وك ليف المباشرة احتمل للتدفقات النقدية المستقبلية مخصوما منه تكاليف التطوير الالحق

     1.لإلنتاج والتسويق واإلدارة التي تنفق عند بيع أو استعمال المنتج أو العملية

  IAS-09 التاسع المعيار المحاسبي الدولي وفق المرسملة التطويراهتالك تكاليف / 4

ا، أي رسملتھا ضمن األصول، إذا تم تأجي   ات التطوير لمشروع م ا بصورة ل نفق يجب اھتالكھ

ي  تقبلية الت افع االقتصادية المس دفق المن دل ت ى أساس مع ة عل بية الالحق دورات المحاس ة خالل ال منتظم

ا بالمبيعات  ق ربطھ ا عن طري ك إم ات، وذل ذه النفق دّرھا ھ ال المحقق(ت م األعم رة ) رق أو باستخدام الفت

  .زمنية المتوقعة الستعمال أو لتسويق المنتج أو العملية محل التطويرال

ة    ار  IASCوتقترح اللجن ك قاعدة(IAS-09 من خالل المعي وز اأن ال تتج) دون أن تجعل من ذل

ة  ات التطوير المؤجل تالك نفق رة اھ نوات 5فت ة  .س تج أو العملي دما يصبح المن تالك عن ق االھ دأ تطبي ويب

  2.لالستعمالجاھزا للبيع أو 

ات التطوير المرسملة  IAS-09وينص المعيار المحاسبي الدولي التاسع    ة نفق ى وجوب مراجع عل

ى  ،فإذا تبين بأن أحد شروط الرسملة المذكورة سابقا لم يعد محققا. في نھاية كل فترة محاسبية يتوجب عل

دورةالمتبقي دون اھتالك فورا ضمن مصا المنشأة إدماج رصيد تكاليف التطوير ين أن  .ريف ال ا إذا تب أم

شروط الرسملة مازالت متوفرة ولكن التدفقات النقدية المتوقعة من تكاليف التطوير لم تعد تغطي الرصيد 

ويق واإلدارة  اج والتس رة لإلنت اريف المباش ة والمص وير الالحق اليف التط ه تك افا إلي ك مض ر المھتل غي

  .ق فورا كمصاريف، ففي ھذه الحالة يسجل الفر)المذكورة سابقا(

  :كما يليد إدماجه ضمن المصاريف االمعيحسب الفرق : مالحظة

وير ( ات التط ن نفق ك م ر المھتل يد غي ات+ الرص اج  نفق رة لإلنت اريف المباش ة والمص وير الالحق التط

ة تج أو العملي تعمال المن ع أو اس د بي ق عن ي تنف ويق واإلدارة الت ة ( –) والتس دفقات النقدي وع الت مجم

    .)قبلية المتوقعةالمست

تالك    ي دون اھ اليف التطوير المتبق ين أن رصيد تك ر آخر، إذا تب ع أي بتعبي الغ المتوق وق المب يف

ل أو  استردادھا فيجب تحميل الفرق مباشرة على حساب األرباح والخسائر، إذ أن الشرط األساسي للتأجي

                                           
.105ص . مرجع سابق. عصام مرعي. بة الدولية، تعريب دلجنة قواعد المحاس  -1  

2 - Bernard RAFFOURNIER, OP. Cit. P.110 
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واف و ت ملة ھ ديرات بالرس ات والتق ترداد نفر التوقع يتم اس ه س تقبلية أن رادات المس ن اإلي وير م ات التط ق

    1.الناجمة عن بيع أو استخدام نتائج التطوير

ون التي أدت    و تالشت الظن ى ول ا حت م إطفاؤھ يجب أال يعاد استرداد مصاريف التطوير التي ت

  2.لذلك

اح،    ى األرب ابقة عل رات الس فال تسترد بالنسبة لمصاريف البحث والتطوير التي حّملت في الفت

ا بحيث يمّكو م يكن قطعي ة في وقت حدوثھا ل ة والتجاري ن من يعاد تأجيلھا ألن الحكم على جدواھا الفني

اح  ى أرب ا صحيحا عل ل عبئ ا تمث ذلك فإنھ ا، ول تحديد العالقة المباشرة بين التكاليف والفوائد المتوقعة منھ

  3.الفترات السابقة

المعيار  وفق التطويرلبحث واإلفصاح أو المعلومات الواجب نشرها عن تكاليف ا/ 5

  IAS-09 التاسع المحاسبي الدولي

دولي التاسع يتضمن اإلفصاح    أن  IAS-09عن تكاليف البحث والتطوير وفق المعيار المحاسبي ال

  :التاليةتظھر القوائم المالية المعلومات 

  البحث والتطوير؛ فالطرق المحاسبية المستعملة في معالجة تكالي -أ

  ف البحث والتطوير المحّمل على مصاريف الدورة؛مبلغ تكالي -ب

  مبلغ تكاليف التطوير المرسملة أو المؤجلة؛ -ج

  ؛طرق اإلھتالك أو اإلطفاء المستعملة -د

  فترات أو معدالت االھتالك المطبقة؛ -ه

  الرصيد غير المھتلك من نفقات التطوير المرسملة وحركاته الدائنة والمدينة؛ -و

  وير المعاد إدماجھا ضمن مصاريف الدورة بعد رسملتھا؛مبلغ تكاليف التط -ي

ة    جع اللجن ك، تش ى ذل افة إل ع  IASCإض دولي التاس بي ال ار المحاس الل المعي ن خ  IAS-09م

  :المؤسسات على أن تنشر ضمن قوائمھا المالية أو ضمن تقريرھا السنوي ما يلي

ة ال -1 دير المصاريف وصف عام ألنشطتھا المتعلقة بالبحث والتطوير والمرحل ا مع تق تي توصلت إليھ

  المتوقعة إلنھائھا؛

ملة ضمن المصاريف إذا  -2 اليف التطوير المرس اج تك ادة إدم ى إع ا إل ي دفعتھ الظروف واألحداث الت

  .حدث ذلك

                                           
. 156. مرجع سابق، ص: مأمون حمدان. حسين القاضي، د. د -  1 

.106. مرجع سابق، ص: عصام مرعي. لجنة قواعد المحاسبة الدولية، تعريب د  - 2  
.103. مرجع سابق، ص  - 3  
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  IAS-09ملخص عن المعيار المحاسبي الدولي التاسع 

  ؛1978جويلية  1صدر بتاريخ  -

 ؛1980جانفي  1الية ابتداء من تاريخ أصبح ساري المفعول على البيانات الم -

 ؛1995 ،1993، 1990تم تعديله عام  -

بالشطب الفوري لنفقات البحث والتطوير  IAS-09المعيار المحاسبي الدولي التاسع يوصي  -

أي تحميل كافة نفقات البحث والتطوير على مصاريف الفترة  ،)معالجة أساسية(كأسلوب مفضل 

رسملتھا كأصول بشرط إمكانية / البديل المسموح به فھو تأجيلھاأما األسلوب  .التي تحدث فيھا

 . قياس المنافع المتوقعة منھا بطريقة عملية وموضوعية

  :بناء على ذلك

  يجب أن تسجل كافة تكاليف البحث ضمن مصاريف الدورة التي تنفق خاللھا؛ - 1

الشروط فتسجل نفس الشيء بالنسبة لتكاليف التطوير، ماعدا تلك التي تستوفي مجموعة من  - 2

 .ضمن األصول

من المفروض (يجب اھتالك تكاليف التطوير المؤجلة على الفترة التي تدّر فيھا منافع مستقبلية  -

  .)سنوات 5أال تتعدى 

  .بمجرد عدم توفر أحد شروط الرسملة، يعاد إدماج تكاليف التطوير المرسملة في نتيجة الدورة الجارية -

  

  "األصول غير الملموسة"IAS-38 دولي الثامن والثالثون المعيار المحاسبي ال :ثانيا

ام    ة م1995في شھر جوان من ع ايير المحاسبة الدولي ة مع مسودة العرض  IASC، أصدرت لجن

م  وان  50رق ة"بعن ر الملموس ول غي ا" األص ق عليھ ت التعلي ّردود . وطلب ن ال د م ي العدي م تلق د ت وق

ر الملموسة" بنفس العنوان E60العرض بعد ذلك صدر عن اللجنة مسودة . ومراجعتھا ام " األصول غي ع

  50.1لتعّدل المسودة رقم  م1997

ر الملموسة  IASCوافقت اللجنة  وبعد حوار طويل،   ار الخاص باألصول غي على موضوع المعي

بتمبر  دولي 1998وأصدرت في س بة ال ار المحاس ر الملموسة" IAS-38م معي الج  "األصول غي ذي يع ال

ات تلك اف والقياس ومتطلبات اإلفصاح عن األصول غير الملموسة بما فيھا قواعد االعتر الناتجة عن نفق

م  دولي رق بي ال ار المحاس حب المعي ى س ا أدى إل وير، مم ث والتط ث  )09(البح اليف البح اص بتك الخ

                                           
  .ASCAالمجمع العربي للمحاسبين القانونيين، نشرة  .أساليب اإلطفاء وخفض القيمة: محاسبة الشھرة: شھوان  يوسف. د -  1
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ار  .والتطوير دأ سريان المعي دولي وقد ب م المحاسبي ال د )38(رق ة المنشورة ابت وائم المالي ى الق اء من عل

  . م1999جويلية  1تاريخ 

ة 2003من عام  روفي شھر ديسمب   ار  IASCم، قامت اللجن ة المعي ه  IAS-38بمراجع وأدخلت علي

دل  تصدروأمجموعة من التعديالت،  ار المع ر الملموسة" IAS-38المعي ه " األصول غي دأ تطبيق ذي ب ال

اريخ  داء من ت دة ابت ة المع وائم المالي ى الق ارس  31عل ة  .م2004م ون اللجن الي تك رت  IASCوبالت د وف ق

اليف  ا وتك ر الملموسة عموم إرشادات كبيرة لألوساط المھنية حول موضوع المحاسبة عن األصول غي

  .البحث والتطوير خصوصا من خالل ھذا المعيار

  IAS-38 اإلشكالية التي يعالجها المعيار المحاسبي الدولي/ 1

وارد أ   اق م آت بإنف وم المنش ا تق ادة م ين ع وير أو تحس اء أو تط ل اقتن ن أج ات م ل التزام و تحّم

ديھا ة ل ة أو التقني ارف العلمي ب  .المع ورة أو جل اج مط رق إنت دة أو ط ة جدي ميم أنظم وم بتص أن تق ك

ا  ة أو تجري بحوث ام بأنشطة معين ازات للقي راخيص أو امتي تكنولوجيات حديثة أو تسعى للحصول على ت

وم تسويقية أو تعمل على تحسين عالق د لكسب والء الموظفين أو تق وردين أو تجتھ اتھا مع العمالء أو الم

ك ر ذل دة في السوق أو غي . بتطوير مھاراتھم بالتدريب والتكوين المستمرين أو تحاول اكتساب سمعة جي

ال  شأنهبھدف تكوين رأس مال معرفي من كل ھذه النفقات تتحملھا المنشأة  أن يساھم إلى جانب رأس الم

   .لمالي والنقدي في إضفاء قيمة إضافية على الشركةالمادي وا

ة (إال أن عناصر رأس المال المعرفي ھذا    وق الفكري راخيص والحق ازات والت والمتمثلة في االمتي

ھرة وبيان ة والش ات التجاري راع والعالم راءات االخت وق ووالء العماوب الء وحصص الس ء الت العم

وردين و ع الم ة م ع والعالق وق التوزي وير وحق اليف البحث والتط ة وتك اءة اإلداري ال والكف ارات العم مھ

ى جانب األصول  ...)والبحوث التسويقية وغيرھا ة إل ال يمكن للمؤسسة أن تسجلھا جميعا كأصول معنوي

  . المادية والمالية والنقدية إال إذا توفرت مجموعة من الشروط الخاصة

  :من أجل" األصول غير الملموسة" IAS-38لذلك جاء المعيار   

  تحديد المعالجة المحاسبية لألصول غير الملموسة التي لم تعالج بصفة خاصة ضمن معيار آخر؛ -1

  التي ينبغي توفرھا لدى المنشأة لتسجيل أصل غير ملموس؛) الشروط(تحديد مجموعة من المعايير  -2

  .حول ھذه األصولتحديد طرق تقييم األصول غير الملموسة والمعلومات الواجب اإلفصاح عنھا  -3

ر  IAS-38األحكام الواردة في المعيار  يلي بعضوسنتناول فيما    بشأن المحاسبة عن األصول غي

  .خاص على تكاليف البحث والتطوير شكلالملموسة والتي يمكن تطبيقھا ب

  IAS-38 المعيار المحاسبي الدولي شروط االعتراف بأصل غير ملموس وفق /2



  البحث والتطويرأهم البدائل المحاسبية لمعالجة تكاليف ......................................................صل الثالثـالف

 
 

119

أن يحقق ھذا  IAS-38حسب المعيار ملموس وتسجيله في الميزانية  يتطلب االعتراف بأصل غير  

  :األصل ثالث مجموعات من الشروط ھي

ار  عرفي :مرتبطة بتعريف األصلشروط  -2-1 ه  IAS-38المعي ة "األصل بأن مورد خاضع لرقاب

افع اقتصادية للمنشأة د من وارد وھو مطابق للتعريف ، "المنشأة نتيجة ألحداث سابقة من شأنه تولي ال

  .IAS/IFRSفي اإلطار المفاھيمي للمعايير 
وفر   ة أن يت ول الميزاني من أص ا ض د م جيل بن زم لتس ه يل ف، فإن ذا التعري ا لھ ه وفق رطان  في ش

   :أساسيان ھما
ة  -أ ار : )السيطرة(الرقاب ة حسب المعي ي شرط الرقاب أة الحصول  IAS-38ويعن ان المنش أن يكون بإمك

  .ألصل كما بإمكانھا منع اآلخرين من االستفادة من ھذه المنافععلى المنافع التي يدّرھا ا

ة و   ة أو التعاقدي وق القانوني بالنسبة لألصل غير الملموس، تتمثل الرقابة على األصل عادة في الحق

أل ق الت راع وح راءة االخت ق ب ل ح ذا األصل مث ة ھ ة لحماي ي المحكم أة ف ا المنش ي تحصل عليھ يف الت

اواالمتيازات والتراخي يو .ص وغيرھ ة ف ذه الرقاب د تكون ھ انوني  ق زام الق ل اإلل اق تجاري مث شكل اتف

أة  جريهوالذي ت "L'accord de confidentialité"الذي يفرض على الموظفين المحافظة على السرية  المنش

  .عن السوق التي تمتلكھالحماية بعض الحقوق كالمعلومات السرية 

ي ال    ة الت ر الملموس ا األصول غي ادة أم ن الصعب ع ون م ة فيك ة أو تعاقدي وق قانوني ا حق تحميھ

اتحقق شرط الرقابة فيإثبات  ر الملمو .ھ دريب الموظفين أوفاألصول غي اراتھم سة الناتجة عن ت عن مھ

ه يمكن  الرغم من أن ار ب ذا المعي الفنية العالية أو والئھم للمنشأة ھي أصول ال يمكن االعتراف بھا وفق ھ

فإن المنشأة ال  تمتلك السيطرة  حيث أنه في غياب عقد قانوني ملزم، .ة مستقبلية منھاتدفق منافع اقتصادي

ال للعمل في شركات أخرى إذا  الكاملة على ھذه الموارد إذ ال يوجد ما يمنع ھؤالء الموظفين من االنتق

  .قدمت لھم مرتبات أعلى

تقبلية -ب افع اقتصادية مس د من ار : تولي ق المعي ذه IAS-38وف إن ھ ي شكل  ف ون ف ن أن تك افع يمك المن

ثال  ال األصل أو في شكل وفورات تكلفة؛إيرادات محققة من استعم أو مداخيل راع م راءة اخت فاستعمال ب

  .داتافي العملية اإلنتاجية قد يؤدي إلى تخفيض التكاليف بدال من زيادة اإلير

ن األصل أ المعدل على IAS-38لمعيار ا ينص :غير الملموس مرتبطة بتعريف األصلشروط  -2-2

  ."أصل غير نقدي، قابل للتحديد، ليس له وجود مادي"غير الملموس ھو 
اباليجب أن وفقا لھذا التعريف فإنه لتسجيل بند ما ضمن األصول غير الملموسة    د يكون ق  للتحدي

  .بصورة منفردة

  :إذا IAS-38حسب المعيار ويكون األصل قابال للتحديد بصورة منفردة   
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أو التنازل عنه بواسطة ترخيص،  أو تحويلهأو  أي يمكن فصله عن المنشأة وبيعه: قابال لالنفصالكان  -أ

  اسطة عقد مع أصل أو خصم مرتبط به؛منفردا أو بوتأجيره أو تبادله سواء 

  أو   

وق  كان باإلمكان سواء :كان ناتجا عن حقوق تعاقدية أو حقوق قانونية أخرى -ب ذه الحق التنازل عن ھ

    .لھا عن المنشأة أو عن الحقوق وااللتزامات األخرى أم الأو فص
ار نتيجة لذلك،    ذا المعي د حسب ھ ة للتحدي ثال ال تستوفي شرط القابلي ا م فإن الشھرة المولدة داخلي

  .وبالتالي ال يمكن االعتراف بھا كأصل غير ملموس

ى  :)ملةشروط الرس(ضمن األصول  غير الملموس األصل سجيلمرتبطة بتشروط  -2-3 إضافة إل

ر ملموس ضمن  ه ال يمكن تسجيل أصل غي ابقين، فإن ريفين الس ا حسب التع ي يجب توفرھ الشروط الت

  :إال إذا تحقق فيه الشرطان اآلتيان IAS-38أصول الميزانية وفق المعيار 

  احتمال أن تعود المنافع االقتصادية التي يدرھا األصل للمنشأة؛ -أ
  .صل بموثوقيةإمكانية تقدير تكلفة األ -ب

  :وسنقوم بتحليل ھذين الشرطين على األصول غير الملموسة كما يلي  

بمفردها أو مع أصول أخرى إثر (بالنسبة لألصول غير الملموسة التي يتم اقتناؤها  - 2-3-1

  )عملية االندماج

ار    ذه األصول، يضيف المعي اده  IAS-38بالنسبة لھ ا إضافيا مف ابقين تعليق ى الشرطين الس : أنإل

ا في التي يدرھا االمستقبلية  ةاحتمال أن تعود المنافع االقتصادي« ا دوم ر محقق ى المنشأة يعتب ألصل إل
  .»حالة اقتناء األصل غير الملموس بطريقة منفردة أو إثر عملية االندماج

ن   رده يمك ى بمف وس المقتن ر الملم ل غي ة األص ا أن تكلف ا وبم ة  عموم دھا بموثوقي عر (تحدي س

ردة )النفقات المباشرة إلعداد األصل لالستخدام+ الشراء ة منف ر الملموس المقتنى بطريق ، فإن األصل غي

  .يحقق عموما شروط الرسملة حسب ھذا المعيار ويمكن تسجيله مع األصول

تطيع    ار، أن تس ذا المعي ي، حسب ھ دماج فيكف ة االن ر عملي ى إث ر الملموس المقتن ا األصل غي أم

تمكن من تسجيله كأصل منفصل تل )قيمته العادلة في تاريخ االندماجوھي (موثوقية المنشأة تحديد تكلفته ب

اة ،عن الشھرة أة المقتن ة المنش م يكن مسجال كأصل في ميزاني و ل ى ل ك، أن مشاريع . حت تنتج من ذل نس

ة  ة(البحث والتطوير الجاري ر المنتھي م تكن مسجلة كأصل في) غي دماج والتي ل ة االن ر عملي اة إث  المقتن

ةفي ميزانية  رسملتھاال تحقق شروط الرسملة، يجب  ألنھاالمنشأة المقتناة  أة المقتني كأصل منفصل  المنش

  .دلة بموثوقية في تاريخ االقتناءاتحديد قيمتھا العھذه األخيرة عن الشھرة إذا استطاعت 
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  تكوينها داخليابالنسبة لألصول غير الملموسة التي يتم  2- 3- 2 

 ما إذا كان، يصعب في بعض األحيان تقدير صول غير الملموسة داخل المنشأةفي حالة تكوين األ  

  :ب صعوبةباألصل غير الملموس المكّون داخليا يحقق شرطي الرسملة السابقين بس

  وتوقيت وجود ھذا األصل؛التأكد من وجود أصل قابل للتحديد يدّر منافع اقتصادية مستقبلية منتظرة، * 

ذا األ*  ةتحديد تكلفة ھ ى . صل بموثوقي ة عل ة المنفق ز التكلف ففي بعض الحاالت يكون من الصعب تميي

ة الصل غير األتوليد  ال اليومي ملموس داخليا عن التكلفة المنفقة لتطوير الشھرة أو عن تكلفة تسيير األعم

  .ككل للمنشأة

ى رسملةأجل تقدير ما إذا كان األصل غير الملموس المكّون داخليا يحقق شروط ال منو لذلك   ، عل

  :، بتصنيف مراحل تكوين ھذا األصل إلىIAS-38لمعيار ل وفقاالمنشأة أن تقوم، 

  مرحلة بحث؛ و - أ

 .مرحلة تطوير - ب

ة التطوير   ة البحث عن مرحل ي يھدف  وفي حال لم تتمكن المنشأة من تمييز مرحل لمشروع داخل

ذا الم ى ھ ة عل اليف المنفق الج التك ا تع ر ملموس، فإنھ ا أنفقت خالل إلى تكوين أصل غي ى أنھ شروع عل

  .مرحلة البحث فقط

  

  

   1:مرحلة البحث -أ

ر ملموس من    خالل مرحلة البحث لمشروع داخلي، ال تستطيع المؤسسة أن تثبت وجود أصل غي

تسجيل أي أصل غير  ،IAS-38وفق المعيار  ،ال يجبلذلك . محتملة ةشأنه تحقيق منافع اقتصادية مستقبلي

يأو (ملموس نتج عن بحث  ة بحث لمشروع داخل اليف، فال)عن مرحل ى البحث  تك ة عل ى (المنفق أو عل

   .كمصروفات عند تحملھايجب أن تسجل ) مرحلة بحث لمشروع داخلي

  :مجموعة من األمثلة عن أنشطة البحث وھي IAS-38ويقدم المعيار   

  األنشطة التي تھدف إلى تحصيل معارف جديدة؛ -أ

ائي من وحالبحث عن تطبيقات لنتائج الب -ب ار النھ ا وإجراء االختي ذا تقييمھ ارف األخرى وك ث أو المع

  ھذه التطبيقات؛

  البحث عن بدائل لمواد، أدوات، منتجات، عمليات، أنظمة أو خدمات؛ -ج

                                           
1- Paragraphe (54) et (55), Norme Comptable Internationale IAS-38.   
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دمات  -د ة والخ ات، األنظم ات، العملي واد، األدوات، المنتج ة للم دائل الممكن يم الب ميم وتقي ع وتص وض

  .ء االختيار النھائي منھاالجديدة أو المحسنة وإجرا

  1:مرحلة التطوير -ب

ان   ا، يكون بإمك د  خالل مرحلة التطوير لمشروع م ة تحدي ر المؤسسة في حاالت معين أصل غي

وير  ة التط ك ألن مرحل ة، وذل تقبلية محتمل ادية مس افع اقتص يولد من ل س ذا األص ات أن ھ وس وإثب ملم

أو عن (ك فإن األصل غير الملموس الناتج عن التطوير لذل .لمشروع ما تعّد أكثر تقدما من مرحلة البحث

ي ار  )مرحلة تطوير لمشروع داخل ا للمعي أة  IAS-38يجب أن يرسمل وفق إذا وفقط إذا استطاعت المنش

  :إثبات ما يلي

  الجدوى التقنية الضرورية إلتمام األصل غير الملموس بھدف استخدامه أو بيعه؛ -1

  لملموس واستخدامه أو بيعه؛عزمھا على إنھاء األصل غير ا -2

  قدرتھا على استخدام أو بيع األصل غير الملموس؛ -3

ة -4 ى المؤسسة أن . الكيفية التي سيولد بھا األصل غير الملموس منافع اقتصادية مستقبلية محتمل ا عل كم

ر الملموس نفسه أو أن  ر الملموس أو لألصل غي تج المحقق من األصل غي تثبت كذلك وجود سوق للمن

  ؛ثبت منفعة األصل غير الملموس إذا كان ھذا األخير سيستعمل داخل المنشأةت

ا -5 ة وغيرھ ة والمالي وارد التقني وفر الم اء ت ة إلنھ وس أو  الالزم ر الملم تخدام األصل غي وير واس التط

  بيعه؛

  .قدرتھا على تقييم النفقات المرتبطة باألصل غير الملموس خالل تطويره بطريقة موثوقة -6

ن ويمك   افع م تعمال وتحصيل المن اء، اس ة إلنھ وارد الالزم ى الم ا عل أة توفرھ ت المنش ن أن تثب

وارد ا الم ين فيھ ثال تب ا(الضرورية  األصل غير الملموس بواسطة خطة عمل م ة وغيرھ ة، المالي ) التقني

  .وقدرتھا على جلب ھذه الموارد كأن تمتلك مؤشرا يدل على وجود مقرض مستعد لتمويل ھذه الخطة

  :مجموعة من األمثلة عن أنشطة التطوير وھي IAS-38ويقدم المعيار   

  تصميم، بناء واختبار النماذج قبل اإلنتاج أو قبل االستعمال؛ -أ

  تصميم األدوات وأجھزة التثبيت والقوالب واألصبغة التي تتضمن تقنية جديدة؛ -ب

ى مستوى في ظروف ا (unité pilote)تصميم، بناء وتشغيل مشروع تجريبي  -ج قتصادية ال يكون عل

  يسمح باإلنتاج التجاري؛

ة  -د ات، األنظم ات، العملي واد، األدوات، المنتج ن الم اره م م اختي ذي ت ديل ال ار الب اء واختب ميم، بن تص

  .والخدمات الجديدة أو المحسنة
                                           
1- Paragraphe (57), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
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  IAS-38 المعيار المحاسبي الدوليتكلفة األصل غير الملموس المكّون داخليا وفق  /3

دة IAS-38لمعيار وفقا ل   ات المتكب ، تتضمن تكلفة األصل غير الملموس المولّد داخليا مجموع النفق

  1:وتتمثل ھذه النفقات فيما يلي .ھذا األصل شروط الرسملة ألول مرةابتداء من التاريخ الذي يحقق فيه 

  وس؛تكلفة المواد أو الخدمات المستعملة أو المستھلكة من أجل تكوين األصل غير الملم -أ

  األتعاب المرتبطة بتسجيل الحق القانوني الذي تحصل عليه المنشأة لحماية األصل غير الملموس؛ -ب

  اھتالك براءات االختراع والتراخيص المستعملة لتكوين األصل غير الملموس؛ -ج

ا  -د ّون داخلي ر الملموس المك ة األصل غي ن تكلف زءا م كل ج ي تش روض الت ق(الق ار  وف  IAS-23المعي

   ")لفة االقتراضتك"

ار    ا حسب المعي ّون داخلي ر الملموس المك ة األصل غي ل جزءا من تكلف اليف التي ال تمث أما التك

IAS-38 2:فھي  

رتبط مباشرة  -أ اليف ت ذه التك ة األخرى، إال إذا كانت ھ اليف العام ة والتك تكاليف البيع، التكاليف اإلداري

  بتجھيز األصل لالستخدام؛

وغ األصل الكفا مخسائر عد -ب ل بل ا قب تم تحملھ ة التي ي ءة المحددة بوضوح والخسائر التشغيلية األولي

  مستوى األداء المسطر له؛

  .النفقات الخاصة بتكوين العمال حول تشغيل واستخدام األصل -ج

ابقا كمصروفات ال  كذلك   م تسجيلھا س النفقات المرتبطة بأصل غير ملموس مكّون داخليا والتي ت

  3.دمجھا ضمن تكلفة ھذا األصل في تاريخ الحق IAS-38يار يجب وفقا للمع

ات  أيضا،   ذا تطوير البيان ا، وك ة داخلي ة التجاري النفقات التي تتحملھا المنشأة بھدف تطوير العالم

 les titres de journaux)وعناوين النشر  (les listes de clients)وبيانات العمالء  (Les notices) اإلدارية

et de magazines) ،ا من حيث الجوھر، ال يجب تسجيلھا ابھة لھ ود المش ر  وغيرھا من البن كأصول غي

  4.ألنه ال يمكن تمييز ھذه التكاليف عن تكاليف تطوير النشاط ككل IAS-38 ملموسة وفق المعيار

ة أما    ر عملي ردا أو إث اؤه منف م اقتن ى مشروع بحث وتطوير جاري ت ة عل ات الالحق بالنسبة للنفق

  5:كما يلي IAS-38ج وتسجيله كأصل منفصل عن الشھرة، فتتم معالجتھا حسب المعيار اندما

  تسجل كمصاريف فور إنفاقھا إذا تعلق األمر بنفقات بحث؛ -أ

                                           
1- Paragraphe (65), Norme Comptable Internationale IAS-38. 
2- Paragraphe (67), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
3- Paragraphe (71), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
4- Paragraphe (64), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
5- Paragraphe (42), Norme Comptable Internationale IAS-38.  
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ذكورة  -ب ا شروط الرسملة الم وفر فيھ تسجل كمصاريف فور إنفاقھا إذا تعلق األمر بنفقات تطوير ال تت

  سابقا؛

إذا تعلق األمر بنفقات  )ي تضاف إلى القيمة الدفترية لمشروع التطويرأ( تسجل كأصول غير ملموسة -ج

  .يھا شروط الرسملة المذكورة سابقاتطوير تتوفر ف

ى . إن الھدف من أنشطة البحث والتطوير ھو تطوير المعارف   ذه األنشطة إل و أدت ھ لذلك حتى ل

اليف المنفقة على ھذه األنشطة فإن التك ) CD-Rom-مثل القرص المضغوط(تكوين أصل له دعامة مادية 

ذا ) إذا توفرت شروط الرسملة(كأصل غير ملموس  IAS-38تسجل حسب المعيار  ألن العنصر المادي لھ

ا  وي عليھ ي يحت ارف الت ي المع ل ف ه والمتمث ذي يمثل وي ال ة بالعنصر المعن ا مقارن ر ثانوي األصل يعتب

   .األصل

اليف لة المسموح بھا على طبيق المعالجة البديبت IAS-38يسمح المعيار    ة في التطويرتك ، والمتمثل

ا  .إعادة تقييمھا وتسجيلھا بالقيمة العادلة ة ھي متاحة نظري اھذه المعالجة البديل صعبة التطبيق  فقط لكنھ

اليف التطوير بسبب ة لتك ة العادل ى معلومات عن القيم  من الناحية العملية، إذ يصعب عادة الحصول عل

اليف . غياب سوق نشط لھذا النوع من األصول وكذا ةاديتميزھا بصفة االنفر إن معالجة تك ذلك، ف وتبعا ل

    .التطوير غالبا ما تقتصر على المعالجة األساسية فقط وھي تسجيلھا بالتكلفة التاريخية

  IAS-381 المعيار المحاسبي الدوليبرامج اإلعالم اآللي وفق  /4

  :أن المحاسبة عن برامج اإلعالم اآلليبش المسائل التالية IAS-38يطرح المعيار   

  :المطّورة داخليا بهدف بيعهابرامج اإلعالم اآللي  -أ

ا،    ادة بيعھ ات من أجل إع أة بتطوير برمجي ام المنش إنفي حالة قي اليف تطوير ف ذه تك رامج  ھ الب

 ىصاريف إلمرحلة البحث تستنفد فورا كم لذلك فإن كل التكاليف المنفقة خالل .تكلفة بحث وتطويرتمثل 

تج ة للمن دوى الفني ات الج ة إثب د  ؛غاي ميم والتكوي يط والتص طة التخط أة أنش تكمل المنش د أن تس أي بع

ه في شكل  ،واالختبار وتثبت أنه بإمكانھا استكمال البرنامج بنجاح وبيعه وتحصل على حق السيطرة علي

ايير اال توفيا لمع ر ملموس حقوق طبع أو براءة اختراع، حينھا يصبح البرنامج مس ه كأصل غي راف ب عت

  .فتتم رسملته واھتالكه

  :برامج اإلعالم اآللي المطّورة داخليا بهدف االستخدام - ب

ل    ن أج أة م ا المنش ي تطّورھ زون الت يير المخ رامج تس ات وب رامج صرف المرتب ك ب ال ذل ومث

ا .االستخدام الداخلي يولد من امج س ات أن البرن أة، في ھذه الحالة، يكون من الصعب إثب تقبلية للمنش فع مس

                                           
  .341. مرجع سابق، ص: طارق عبد العال حماد. د -  1
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امجفي ھذه الحالة ال تمتلك حقا قانونيا للسيطرة كما أن المنشأة  ى البرن ع اآلخرين من استعماله  عل أو من

ا راءات أو غيرھ كل ب ي ش ر  ،ف ا كأصل غي راف بھ ايير االعت توفي مع رامج ال تس ذه الب إن ھ الي ف وبالت

   .دوثھاملموس ومنه يتم استنفاد ھذه التكاليف كمصاريف فور ح

  :الداخلي االستخدامالبيع أو بهدف  المشتراةبرامج اإلعالم اآللي  -ج

ا كمخزون   ادة بيعھ ى . تعامل البرامج المشتراة بغرض إع ا للحصول عل رامج المحتفظ بھ ا الب أم

  .ترخيص أو لتأجيرھا للغير فتسجل كأصل غير ملموس

ة فإن برنامج اإلعالم اآللي المطور ، IAS-38وفق المعيار    داخليا أو المشترى من أجل تشغيل آل

ر جزءا  ه يعتب امج، يسجل كأصل ملموس ألن ذا البرن ةال يمكن أن تعمل بدون ھ ذه اآلل  .ال يتجزأ من ھ

ه )مثال  Windows (ومثال ذلك برنامج تشغيل الحاسوب   .الذي ال يمكن لجھاز الحاسوب أن يشتغل بدون

  .زأ من عتاد مادي فتتم معالجته كأصل غير ملموسأما إذا كان البرنامج ال يمثل جزءا ال يتج

  IAS-38 المعيار المحاسبي الدوليالمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وفق  /5

ك مع    ر الملموسة وذل على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التالية بشأن كل فئة من األصول غي

  :تمييز األصول غير الملموسة المكونة داخليا عن غيرھا

  ر االفتراضي أو معدل االھتالك المستخدم؛العم -1

  ھتالك المطبقة؛طرق اال -2

ة(المبلغ الدفتري اإلجمالي واالھتالك المجمع  -3 ة المجمع ائر انخفاض القيم ة  )بما في ذلك خس د بداي عن

  ونھاية الفترة؛

ر الملموسة قيمة األص(اإلضافات  قيمةمقارنة القيمة الدفترية في بداية ونھاية الفترة مع تحديد  -4 ول غي

تبعادات قيمة مع تمييز األصول المكونة داخليا عن األصول التي تم اقتناؤھا، و) التي دخلت الميزانية اإلس

   ؛)قيمة األصول غير الملموسة المتنازل عنھا والمستبعدة من الخدمة(

ادة ال -5 ات إع د الزيادات واالنخفاضات في قيم األصول غير الملموسة والناتجة عن عملي يم، وأي بن تقي

  .آخر يكون ذا أھمية في اإلفصاح

اليف البحث    ع لتك غ المجّم أة عن المبل ة، يجب أن تفصح المنش ات العام ذه المعلوم ى ھ إضافة إل

  .والتطوير المسجلة كمصروفات خالل الفترة
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  "األصول غير الملموسة" IAS-38خالصة عن المعيار المحاسبي الدولي 

حول تكاليف  IAS-09حول األصول غير الملموسة وأحكام المعيار  IAS-38د تتفق أحكام المعيار الجدي

  :البحث والتطوير في أن

  التكاليف التي تنفق في مرحلة البحث تستنفد فورا؛ - 1

غير الملموس، فإن  لإذا صرفت نفقات في مرحلة التطوير وكانت تستوفي معايير االعتراف باألص - 2

ذلك، فإنه ما إن تستنفد ھذه التكاليف كمصروفات فإنه ال يمكن  ومع. ھذه التكاليف يجب أن ترسمل

  .رسملتھا بعد ذلك

ال يسمح بتسجيل، ضمن األصول، سوى أنشطة التطوير التي ثبتت  IAS-38يظھر من ذلك، أن المعيار 

  .جدواھا الفنية والتي تؤدي إلنتاج أصل يمكن بيعه أو استخدامه داخليا
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معايير المحاسبة  مجلسليف البحث والتطوير حسب محاسبة تكا :المطلب الثاني

  FASB األمريكي ليةماال

ة األمريكي لقد أصدر    ايير المحاسبة المالي اليف البحث  FASBمجلس مع بشأن المحاسبة عن تك

  1:والتطوير معيارين ھما

ار  -1 ام  FAS-02المعي د  ،م1974ع وير توق ث والتط ات البح ة نفق ة معالج ن كيفي ديث ع خصص للح

  اسبيا؛مح

ار  -2 ام  FAS-86المعي ذي ا ،م1985ع رامج وال اج ب ة تطوير وإنت بة عن تكلف ة المحاس ى كيفي قتصر عل

  .الحاسبات بھدف بيعھا أو تأجيرھا دون أن يمتد لتلك المنتجة ألغراض االستخدام الداخلي

   FAS-02 المحاسبي المالي الثاني المعيار :أوال

  FAS-02اإلشكالية التي يعالجها المعيار  /1

ق منتجات    إن العديد من منشآت األعمال تنفق مبالغ مالية ضخمة على البحث والتطوير وذلك لخل

. أو عمليات جديدة أو لتحسين المنتجات الحالية أو الكتشاف معرفة جديدة قد تكون ذات قيمة في المستقبل

  :عملية المحاسبة عن ھذه التكاليف المصاعب التاليةوتواجه 

  ؛بطريقة منفصلة كاليف المرتبطة بأنشطة أو مشروعات أو إنجازات معينةتحديد الت -1

تقبلية -2 افع المس دار المن د مق اليف تحدي ذه التك درھا ھ ي ت ذه  الت ا ھ تحق خاللھ ي تس ة الت رة الزمني والفت

  .المنافع

ة    بة المالي ايير المحاس ي لمع س األمريك ام المجل د، ق دم التأك ن ع ة م ذه الحال بب ھ  FASBوبس

   .من أجل تبسيط وتنميط الممارسة في ھذا المجال FAS-02دار المعيار بإص

  FAS-02 المعيار  وفق تحديد التكاليف واألنشطة التي تدخل في إطار البحث والتطوير /2

ادة    اليف إع ا تك ھناك العديد من التكاليف التي لھا خصائص مماثلة لتكاليف البحث والتطوير، منھ

ات اإل يم الطاق ل أو تنظ اليف نق د، أو تك ع جدي ز توزي د أو مرك ي مصنع جدي دء ف اليف الب ة، أو تك نتاجي

ين .وتكاليف تدريب العمالة الجديدةالبحوث التسويقية أو تكاليف الترويج لمنتج أو خدمة جديدة   وللتفرقة ب
  :تكاليف البحث والتطوير وغيرھا من التكاليف المماثلة فإن الجدول التالي يقدم

  نشطة التي تدخل عادة في البحث والتطوير؛أمثلة عن األ -1

  .أمثلة عن األنشطة التي تستبعد عادة من البحث والتطوير -2
                                           

   .112، 110. مرجع سابق، ص: اسماعيل ابراھيم جمعة. د -  1
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  تمييز أنشطة البحث والتطوير عن غيرها من األنشطة األخرى :يوضح )8(رقم جدول ال

  أنشطة ال تعتبر بحث وتطوير  أنشطة بحث وتطوير

  .بحث معملي يھدف الكتشاف معرفة جديدة* 

  

  .لبحث عن تطبيقات لنتائج بحث جديدا* 

 

الصياغة النظرية وتصميم بدائل منتج أو عملية * 

 .محتملة

إجراء اختبار في البحث عن أو تقييم بدائل منتج أو * 

 .عملية محتملة

 .تعديل تصميم منتج أو عملية* 

  . بناء و اختبار النماذج قبل بدء اإلنتاجو تصميم* 

  . من تقنية جديدةتصميم أدوات أو قوالب تتض* 

تصميم وبناء وتشغيل مصنع تجريبي غير مفيد * 

 .لإلنتاج التجاري

األنشطة الھندسية المطلوبة لتطوير تصميم المنتج * 

  .إلى مرحلة التصنيع

المتابعة الھندسية في مرحلة مبكرة من اإلنتاج * 

  .التجاري

رقابة الجودة خالل اإلنتاج التجاري والفحص * 

 .الدوري

 .األخطاء خالل عملية اإلنتاجتتبع * 

الجھود المستمرة المتكررة لتنقيح أو إثراء أو * 

 .تحسين خصائص المنتج الحالي

 .تھيئة اإلمكانات الحالية لطلبية معينة* 

 .يرات الدورية على تصميم المنتج الحالييالتغ* 

 .التصميمات المتكررة ألدوات أو قوالب* 

ء المتعلقة بإنشاء أنشطة مثل ھندسة التصميم والبنا* 

أو نقل أو تركيب أو بدء تشغيل آالت  أو إعادة

 .معدات

 األعمال القانونية المرتبطة باستخدام وبيع* 

  .والترخيص بحقوق االختراع والدفاع عنھا

لطبعة دار المريخ، ا  .الجزء األول –المحاسبة المتوسطة: أحمد حامد حجاج. دونالد كييزو، جيري ويجانت، تعريب د: المصدر
  .570ص   ،الثانية

  

  FAS-02وفق المعيار  المعالجة المحاسبية لتكاليف البحث والتطوير /3

م    ة رق ة  FAS-02) / 2(تقضي القائم ايير المحاسبة المالي ل  FASBالصادرة عن مجلس مع بتحمي

ا،  ى المصروفات بمجرد وقوعھ ال البحوثجميع تكاليف البحث والتطوير عل دما تنجز أعم دا عن ا ع  م

  1.والتطوير للغير وفقا لعقود

  2:كيفية معالجة نفقات البحث والتطوير محاسبيا كما يلي FAS-02وقد حدد المعيار   

                                           
  .686. ص مرجع سابق،: كمال خليفة أبو زيد. د.ھندريكسن، ترجمة وتعريب أ. إلدون س -  1
  .569. سابق،  ص مرجع: أحمد حامد حجاج. دونالد كييزو، جيري ويجانت، تعريب د -  2
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ة : المواد والمعدات والتجھيزات المستخدمة في أنشطة البحوث والتطوير -أ تسجل كمصروفات محمل

تقبل  ذه العناصر في المس ديل لھ اك استخدام ب م يكن ھن ا ل رة م في مشروعات بحث وتطوير (على الفت

ة . )أخرى أو خالفھا تم رسملة تكلف واد كمخزون، وت ار المتبقي من الم تم اعتب رة ي وفي ھذه الحالة األخي

  المعدات والتجھيزات واھتالكھا خالل الفترات التي تستعمل فيھا؛

ات واأل :النفقات المتعلقة باألفراد المشتركين في أنشطة البحث والتطوير -ب ل المرتب ا مث جور وغيرھ

  اللھا؛خوھي تعتبر مصروفات يجب تحميلھا على الفترات التي تنفق . من التكاليف

ان : تكلفة األصول غير الملموسة المشتراة ألغراض البحث والتطوير -ج تسجل كمصروفات إال إذا ك

تقبل  ي المس تخدام آخر ف ا اس ا(لھ وير أخرى أو خالفھ روعات بحث وتط ي مش مل )ف ذ ترس ا عندئ  فإنھ

  وتھتلك خالل عمرھا االقتصادي أو عمرھا القانوني أيھما أقصر؛

مثل عقود اإليجار أو الخدمات األخرى التي تقدمھا أطراف خارجية للمؤسسة في  :الخدمات التعاقدية -د

  إطار نشاط البحث والتطوير، وتسجل كمصروفات في تاريخ استحقاقھا؛

ر المباشرة -ھـ اليف حيث يجب أن تتضمن : النفقات غي با من التك درا مناس اليف البحث والتطوير ق تك

  .مجرد تحملھاالموزعة والتي يجب استنفادھا ب ةالمباشرغير 

ار    ات البحث والتطوير حسب المعي ة بالنسبة لمحاسبة نفق  FAS-02وعلى ھذا، فإن القاعدة العام

  .ھي اعتبارھا مصروفات تحمل على الفترة التي تنفق خاللھا

تقوم المنشآت بأداء أنشطة البحث والتطوير لحساب منشآت أخرى في ظل ن، وفي بعض األحيا  

اليف المباشرة. اتفاق تعاقدي ى أن كل التك ادة عل د ع نّص العق ة، ي ذه الحال ر  وفي ھ اليف غي وبعض التك

وألن  .المباشرة المحددة باإلضافة إلى عنصر الربح يجب رّدھا للمنشأة التي تقوم بعملية البحث والتطوير

اليفھ سترداد تكاليف البحث والتطوير متوقع في ھذه الحالة، فإنا يجب أن تسجل كحساب قبض  ذه التك

ا ھي التي تسجل )مصروفات مستردة( ، حيث أن الشركة التي أجريت عملية البحث والتطوير من أجلھ

  .تكاليف البحث والتطوير كمصروفات عند تحملھا

اليف ال   بية لتك ة المحاس يح المعالج ار ولتوض ق المعي وير وف ث والتط رض أن FAS-02بح ، نفت

ا . تقوم بتطوير وإنتاج وتسويق آالت ليزر لالستخدامات الطبية والصناعية والعسكرية "X"الشركة  وفيم

  :  FAS-02مع المعالجة المحاسبية لھا وفق المعيار  بأنشطتھايلي أنواع النفقات المتعلقة 

  

من نفقات البحث والتطوير وفقا  شكالبية لبعض األالمعالجة المحاس :يوضح )9(رقم جدول ال

  FAS-02للمعيار 

  المعالجة المحاسبية  نوع النفقة
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بناء طاقات بحث طويلة األجل لالستخدام في المشروع  -1

  .الحالي والمشاريع المستقبلية

  .ترسمل ويسجل االھتالك كمصروف بحث وتطوير -

ي  -2 تخدامھا ف دات بحث وتطوير الس اء مع المشروع اقتن

  .الحالي فقط

  .تستنفد فورا كمصروف بحث وتطوير -

الي  -3 روع الح ي المش تخدامھا ف اء آالت الس اقتن

  .ومشروعات مستقبلية

  .ترسمل ويسجل االھتالك كمصروف بحث وتطوير -

شراء مواد الستخدامھا في المشروع الحالي والمشاريع  -4

  .المستقبلية

البحث والتطوير تسجل كمخزون وتوزع على مشروعات  -

  .ويتم استنفاد الجزء المستھلك منھا كمصروف

  .تستنفد فورا كمصروفات بحث وتطوير -  .مرتبات ھيئة البحث التي تصمم آالت الليزر -5

د مع شركة  -6 ى دفعات  "Y"تكاليف بحث بعق تسترد عل

  .شھرية

  .)مصروفات مستردة(تسجل كحساب قبض  -

  .تستنفد فورا كمصروفات بحث وتطوير -  .لعمل نموذج آللة الليزر مواد وعمالة وتكاليف إضافية -7

  .تستنفد فورا كمصروفات بحث وتطوير -  .تكاليف اختبار النماذج وتعديل التصميمات -8

ة البضائع  -  .تكاليف قانونية للحصول على حق اختراع -9 ترسمل كحق اختراع وتستھلك كجزء من تكلف

  .المصنعة

غيل  -  .ينمرتبات تنفيذي -10 روفات تش جل كمص ة (تس روفات عمومي مص

  ).وإدارية

  ).مصروفات بيعية(تسجل كمصروفات تشغيل  -  .تكاليف بحوث التسويق لترويج المنتج الجديد -11

ى  -12 ة إل وير اآلل ركة لتط ا الش ية تتحملھ اليف ھندس تك

  .مرحلة اإلنتاج النھائية

  .تستنفد فورا كمصروفات بحث وتطوير -

ا -13 ق تك ن ح دفاع ع ة لل ائية الناجح دعاوي القض ليف ال

  .اختراع اآللة

ة البضائع  - ترسمل كحق اختراع وتستھلك كجزء من تكلف

  .المصنعة

  ). مصروفات بيعية(تسجل كمصروفات تشغيل  -  .عموالت لرجال البيع عن تسويق اآللة الجديدة -14

دار المريخ، الطبعة  .الجزء األول – المحاسبة المتوسطة: حجاج أحمد حامد. دونالد كييزو، جيري ويجانت، تعريب د: المصدر
  .572 . ص  ،الثانية

  

  FAS-86المحاسبي المالي السادس والثمانون المعيار  :ثانيا

  FAS-86اإلشكالية التي يعالجها المعيار  /1

ي( لقد زاد الطلب على برامج الحاسبات   ى ظھور صناعة جد )برامج اإلعالم اآلل ا أدى إل دة مم ي

ر ا . تتخصص في إنتاج ھذه البرامج بھدف بيعھا أو تأجيرھا للغي وم الوحدة االقتصادية بتطوير م د تق وق

  .تحتاجه من برامج الحاسبات داخليا بغرض استخدامھا
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ار    د جاء المعي رامج  FAS-86وق ة تطوير ب ارة حول المحاسبة عن تكلف لمعالجة اإلشكاالت المث

ى تل ه اقتصر عل بات ولكن تخدام الحاس ة لالس رامج الموجھ تبعد الب ط واس أجير فق ع أو الت ة للبي ك الموجھ

  .الداخلي

المعيار  المعالجة المحاسبية لتكلفة تطوير برامج الحاسبات الموجهة للبيع أو التأجير وفق /2

FAS-86  

ينن قبل التطرق لكيفية المحاسبة عن تكلفة إنتاج وتطوير برامج الحاسبات يجب أن   واع 3 ميز ب  أن

  1:ھيومن التكلفة 

لية -أ رامج األص اج الب ة إنت دھا،  :تكلف ميمھا، تكوي رامج، تص يط الب ة بتخط ات المرتبط مل النفق وتش

  ترميزھا، اختبارھا وتوثيقھا؛

ة  :تكلفة إنتاج نسخ من البرنامج األصلي -ب ى تكلف وتشمل تكلفة النسخ من أسطوانات وغيرھا إضافة إل

  التغليف ومواد التدريب؛

الءتكل -ج ة العم ة الصيانة وخدم أجير : ف ع أو ت د بي ة بع ا المؤسس ات تتحملھ ة نفق ى أي وھي تنطوي عل

  .البرنامج

ا ينفق  FAS-86كما يميز المعيار  ة وم تج أو العملي ة للمن د الصالحية الفني ل تحدي ا ينفق قب ين م ب

ع أو ا. بعدھا أجيرويمكن تلخيص أسس المحاسبة عن تكلفة برامج الحاسبات المنتجة للبي ار لت  وفق المعي

FAS-86 2:كما يلي  

دھا الوحدة االقتصادية من ديد نقطة الوصول للصالحية الفنيةيجب تح -1 ، وھي النقطة التي تتحقق عن

  .إمكانية إنتاج البرامج وذلك إذا ثبتت لديھا الجدوى الفنية والتسويقية والمالية لھذه البرامج

د من ال يجوز رسملة أي تكلفة تنفق قبل الوص -2 دم التأك رامج نظرا لع ول إلى نقطة الصالحية الفنية للب

تقبلية لھ د المس ة من العوائ تم اإمكانية استرداد ھذه التكلف ات بحث وتطوير وي الج كنفق ا تع الي فإنھ ، وبالت

  .تحميلھا على الفترة التي تتعلق بھا كمصروفات

واد بالنسبة لما ينفق بعد الوصول إلى نقطة الصالحية الفنية ل -3 ز ووضع األك ة الترمي ل تكلف رامج، مث لب

(les codes)  ر ملتھا كأصل غي تم رس ه ت ه، فإن اج نسخ من امج أصلي يمكن استخدامه إلنت داد برن وإع

ة  ذه التكلف وزع ھ ك(ملموس وت ا) تھتل تفيدة منھ رات المس ى الفت ى أساس . عل تالك عل دد قسط االھ ويتح

  :المبلغ األكبر من بين ھاتين القيمتين

   الثابت خالل العمر االقتصادي المقدر للبرنامج؛ الھتالكقسط االھتالك المحتسب على أساس طريقة ا -أ

  ×التكلفة المرسملة للبرنامج = قسط االھتالك -ب
                                           

  .132. ص مرجع سابق،: رجب السيد راشد. اسماعيل ابراھيم جمعة، د. محمد سمير الصبان، د. د -  1
  .112. مرجع سابق، ص: اسماعيل ابراھيم جمعة. د -  2

  إيرادات البرنامج خالل السنة الحالية
  

  اإليرادات المستقبلية المتوقعة+ إيرادات البرنامج في السنة الحالية 
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اج -4 ة إنت ة تكلف ر بمثاب امج األصلي تعتب ابات  ،أي تكلفة إلنتاج نسخ من البرن الج في حس ويجب أن تع

د  ر مصروفا عن ل األجل إذا المخزون وتعتب الج كأصل ملموس طوي ع أو تع ا إذا كانت لغرض البي بيعھ

  .كانت لغرض التأجير

  .العمالء تعتبر مصروفات تحّمل على الفترة التي تتعلق بھا لخدمةأي تكلفة تنفق لصيانة البرنامج أو  -5

ة إذا اتضح -6 ال الميزاني اريخ إقف ا من  أن في ت ة الممكن تحقيقھ رامجصافي القيم ل عن  اسباتالح ب تق

رامج) غير المھتلكة(التكلفة غير المستنفدة  ة  لھذه الب ة الدفتري ه يجب تخفيض القيم اريخ، فإن في نفس الت

  .لھذه البرامج إلى صافي قيمتھا الممكن تحقيقھا

ار    رامج الحاسبات بغرض استخدامھا  FAS-86وبالرغم من أن المعي اء ب م يتطرق لحاالت اقتن ل

سواء تم  –رى العرف على اعتبار تكلفة البرامج المقتناة ألغراض االستخدام الداخلي داخل المنشأة فقد ج

  .كمصروفات تحمل على الفترة التي تنفق خاللھا -ذلك عن طريق الشراء أو التطوير داخليا

  أهم الدول األوربيةمحاسبة تكاليف البحث والتطوير في 

إن معظم المؤسسات أما عن المعالجة المحاسبية لتكاليف البحث والتط   ة، ف دول األوربي وير في ال

في ھذه الدول تسجل تكاليف البحث والتطوير ضمن مصاريف الدورة التي أنفقت خاللھا وذلك أخذا بمبدأ 

  .الحذر

ردة    وفي فرنسا، يسمح التشريع المحاسبي برسملة تكاليف التطوير التي يمكن تحديدھا بطريقة منف

رة  .دودية تجارية عاليةوالتي لھا فرص جادة لتحقيق مر ى فت اليف التطوير عل ك تك وفي ھذه الحالة، تھتل

نوات س س اھا خم ا  .أقص اليف أيض ذه التك جيل ھ ن تس ة إذ يمك ة اختياري ذه المعالج ى ھ ن تبق ولك

ام .كمصروفات إن المخطط المحاسبي الفرنسي الع اليف التطوير، ف   (PCG)وفي حالة اختيار رسملة تك

ل  قبل إطفاء ھذه يمنع توزيع أية أرباح التكاليف بالكامل أو طالما أن قيمة االحتياطات االختيارية تكون أق

ام  .من قيمة تكاليف التطوير المتبقية دون اھتالك أن ويؤكد المخطط المحاسبي الفرنسي الع ذلك ب اتك  نفق

ن ت البحث والتطوير ا ل ل التي تتحملھا المؤسسة بمقابل، ال يمكن اعتبارھا من األصول ألنھ دھا ھي ب تكب

ذه األنشطة تفيدة من ھ ى المؤسسة األخرى المس ات. تعود عل ذه النفق إن ھ ه ف ى  يجب أن وعلي ل عل تحّم

  1.الطلبية أو الخدمة التي قدمتھا المؤسسة للغير

اليف البحث والتطوير وفق  معالجة عن ملخصوفيما يلي    دولي تك ار المحاسبي ال  IAS-38المعي

  : (PCG)العاموالمخطط المحاسبي الفرنسي 

                                           
الصناعات الغذائية من دراسة حالة مؤسسة : أھمية األصول المعنوية في تقييم المؤسسة المرشحة للدخول إلى البورصة: موسى بن منصور -  1

  .73. ، ص2002- 2001مذكرة تخرج لنيل شھادة الماجستير في العلوم االقتصادية، السنة الجامعية . "سطيف- الرياض"الحبوب ومشتقاتھا 
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والمخطط المحاسبي  )38(مقارنة بين المعيار المحاسبي الدولي  :يوضح )10(رقم جدول ال
  الفرنسي العام حول معالجة تكاليف البحث والتطوير

  
  
  
  

عملية تكوين 
األصل غير 
  الملموس داخليا

  PCG المخطط المحاسبي العام   IAS-38المعيار 

  :تنقسم إلى مرحلتين -

جل التكاليف تس: البحث* 

  مصروفات؛ك

يجب رسملة التكاليف إذا : التطوير* 

  .شروط 6توفرت فيھا 

إذا لم يكن باإلمكان تمييز مرحلة  -

البحث عن مرحلة التطوير، تسجل 

  .جميع التكاليف كمصروفات

  :تنقسم إلى ثالث مراحل -

تسجل التكاليف : البحث األساسي* 

  كمصروفات؛

  البحث التطبيقي؛* 

  .التطوير* 

تسجل التكاليف الخاصة بالبحث  -

كمعالجة (التطبيقي والتطوير كمصروفات 

ويمكن رسملتھا فقط في حال ) أساسية

  .تحملتھا المؤسسة لحسابھا الخاص

  .طالبةإعداد ال: المصدر

لمعالجة تكاليف البحث  لبدائل المحاسبية المقترحةاانتقاد  :المطلب الثالث

  والتطوير

د إن السياسات المحاسبية    التي اقترحتھا الھيئات الدولية للمحاسبة بشأن تكاليف البحث والتطوير ق

  .وضعت استنادا للمفاھيم المحاسبية األساسية مثل مفھوم االستحقاق ومفھوم الحيطة والحذر

ا    وفيما يلي ملخص عن االختيارات والبدائل المحاسبية لمعالجة تكاليف البحث والتطوير حسب م

  .الھيئات الدولية للمحاسبة واآلراء التي أثيرت حولھا واالنتقادات التي وجھت إليھا جاء في توجيھات أھم

  االستنفاد أو الشطب الفوري :أوال

ر صرامة، . أي إثبات جميع تكاليف البحث والتطوير كمصاريف فور حدوثھا   ار األكث وھو االختي

  .FASBوقد تبنته الھيئة الدولية لمعايير المحاسبة المالية 

و   ر يق ن غي ات البحث والتطوير ليست أصوال، ألن م أن نفق وري ب دو أسلوب الشطب الف ل مؤي

ين ة من اليق تقبل بدرجة معقول ات في المس ذه النفق د االقتصادية لھ دير الفوائ دأ . الممكن تق ى مب اء عل وبن

د اقتصادية مألالحيطة والحذر، ال ينبغي تسجيل ھذه النفقات كأصول،  م تتحقق أي فوائ ه إن ل ات ن ن نفق

  .البحث والتطوير المتكبدة، فقد يتعرض االستقالل المالي للشركة للخطر
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بية    وھناك من يرى بأن المطالبة باستنفاد كل تكاليف البحث والتطوير التي تتحملھا الوحدة المحاس

دات  ين الوح بية ب ة المحاس ي الممارس ل ف ق والتماث ه يضمن التواف ا ألن ا ومتحفظ ال عملي ل ح ورا يمث ف

رات ،قتصاديةاال ي فت افع ف ا من ع لھ دة وتتوق ا الوح ي تنفقھ تنفاد المصاريف الت م أن اس ر م رغ ة يعتب قبل

  1.ممارسة غير مبررة من الناحية النظرية

ى    تند إل أما معارضو ھذه الطريقة فيعتقدون بأن االستنفاد الفوري لتكاليف البحث والتطوير ال يس

د . لمقابلةوھو يتعارض مع مبدأ ا ،أساس منطقي كافي ع أن تفي إذ كيف يعقل أن تستنفد التكاليف التي يتوق

ى  !فترات محاسبية عديدة في الفترة التي تحدث فيھا؟ ويرى آخرون أن معاملة نفقات البحث والتطوير عل

أنھا مصاريف من شأنه إعطاء صورة محّرفة عن دخل الفترة وصورة غير واقعية لألصول في المركز 

   !و يحّد من اھتمام الشركات بأنشطة البحث والتطويرالمالي، وقد يمنع أ

ة    ت دراس د كان ار  2(H. Bierman, R.E. Dukes. 1975)وق ة للمعي م اآلراء المعارض ن أھ م

ا )الذي يقّر االستنفاد الفوري(األمريكي  ار كم ذا المعي ا ھ وم عليھ ، فقد انتقد ھذان الكاتبان األسس التي يق

  :يلي

ة من : افع االقتصاديةعدم التأكد بشأن المن*  يقول الكاتبان بأن معظم مشاريع البحث والتطوير كانت آمن

د  -بصفة عامة–وجھة النظر الفنية، وأن المؤسسات ال تقوم بالبحث والتطوير  ما لم تخفض من عدم التأك

ا  .من خالل أبحاث غير مكلفة أن مفھ 3(Rechtman Yigal. 2001)كما أن الدراسة التي أجراھ وم أثبتت ب

واردة في  عدم التأكد ال يرتبط باألصول غير الملموسة لوحدھا بل يمتد ليشمل جميع األصول الملموسة ال

ابھا . التقارير المحاسبية الختامية ر تش مع البحث والتطوير  -من حيث الخصائص–ومن العناصر األكث

ة ول الثابت ي األص ل ف ة األج تثمارات طويل دم ا .االس اس ع أن أس ت ب ا يثب و م افع وھ أن المن د بش لتأك

  .االقتصادية ال يعتبر مبررا قويا لعدم تسجيل تكاليف البحث والتطوير ضمن األصول

  :انتقد الكاتبان ھذا األساس كما يلي: االفتقار إلى العالقة السببية بين النفقات والمنافع* 

  لم تجدھا؛ FASBال يمكن الجزم بعدم وجود ھذه العالقة بمجّرد أن دراسات  -

افع ھ - ي من ى جن ؤدي بالوحدة االقتصادية إل ناك بحوث كثيرة تدعم الفكرة القائلة بأن البحث والتطوير ي

  .مستقبلية

  الرسملة المشروطة :ثانيا

ين    ببية ب ة الس ى وجود العالق ل عل وفر دلي اليف البحث والتطوير كأصول بشرط ت أي تسجيل تك

رأي  .النفقات بصورة منفصلة كأصل غير ملموسوإمكانية تحديد ھذه  ،النفقات والمنافع المستقبلية وھو ال

                                           
  .8. مرجع سابق، ص: رحال علي. د.عقاري مصطفى، أ. د -  1
  .10. مرجع سابق، ص: رحال علي. د.عقاري مصطفى، أ. د -  1

  .11. بق، صمرجع سا -  3
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ار  IAS-09من خالل المعيار  IASCالذي تبنته لجنة معايير المحاسبة الدولية  ابقا والمعي ا  IAS-38س حالي

  .ه من شروط يجب توافرھا لرسملة تكاليف البحث والتطويراوما تضمن

ال إ   ار من أمث ذا االختي دو ھ رى مؤي ه 1ھندريكسن. س. ي إذا كانت أنشطة البحوث والتطوير  أن

ه من  تھدف تقبلية، فإن اليف التشغيل المس ا أو تخفيض تك لتطوير المنتجات الجديدة وتحسين الموجود منھ

افع  .المتوقع أن تمتد منافعھا إلى الفترات المقبلة وال تقتصر على الفترة التي أنفقت فيھا ع المن ونظرا لتوق

ا أصال للوحدة االقتصادية في الفترات القادمة فإن المعرف ل إم ة المكتسبة من أنشطة البحث والتطوير تمث

ل دة كك ة الوح ي قيم ودة أو ف ة األصول الموج ي قيم ادة ف ة يجب أن  .أو زي وم المقابل ا لمفھ ذلك، وطبق ل

تفيدة) تھتلك(ترسمل تكاليف البحث والتطوير التي ثبتت جدواھا التقنية وتستنفد  رات المس دار الفت . على م

  .الذي يعتبر أحد المدافعين عن اتباع ھذا االختيار (Lev. Baruch. 1998)يجد ھذا الرأي توافقا مع أفكار و

ة   ار، دراس ذا االختي اندة ھ اءت لمس ي ج رى الت ات األخ ن الدراس                   وم

(M. Hirschey, J. Weygandt. 1985) اليف البحث والتطوي أن تك ة التي أوضحت ب أثيرات منتظم ا ت ر لھ

ن  كل م ا ش ى أنھ ا عل ن النظر إليھ م يمك ن ث زمن، وم دار ال ى م تمر عل أة تس وقية للمنش ة الس ى القيم عل

  . االستثمار الرأسمالي غير الملموس

  :فيمكن تلخيصھا كما يلي) الرسملة المشروطة(أما االنتقادات الموجھة لھذا البديل المحاسبي   

اران  -1 اليف التطوير IAS-38 و IAS-09يضع المعي ى رسملة تك ا إن . شروطا محددة بوضوح عل وم

زام . تتوفر ھذه الشروط حتى تلتزم المنشأة بتسجيل تكاليف التطوير ضمن األصول لكن ھذا اإللزام ھو إل

نظري بحت، فمن الواضح أن شروط الرسملة تعتمد على التقدير والحكم الشخصي إلدارة الشركة، وھو 

م ي ذي ل ى اآلناألمر ال ا إذا كانت أنشطة التطوير  .تمكن الفكر المحاسبي من تجاوزه حت دير م إذ أن تق

فالتقدير المتفائل جدا لفرص نجاح  .تستوفي شروط الرسملة يخضع العتبارات شخصية وغير موضوعية

ار أصل وھمي  ذا المشروع وإظھ ر حقيقي(مشروع تطوير ما سيؤدي إلى رسملة تكاليف ھ ضمن ) غي

ة ورا كمصروفات . الميزاني اليف التطوير ف تنفاد تك ى اس ؤدي إل أنه أن ي ه من ش الغ في اؤم المب ا التش بينم

دورة ا أن األھداف . وبالتالي انخفاض نتيجة ال ا أن  اإلستراتيجيةكم التي تضعھا إدارة المؤسسة بإمكانھ

أن أحد إذ من السھل . السياسة المحاسبية المنتھجة بشأن تكاليف البحث والتطوير ؤثر علىت جدا اإلدعاء ب

ا(شروط الرسملة  اليف البحث والتطوير ) أو كلھ تنفاد تك وي اس أة تن ر مستوفى إذا كانت إدارة المنش غي

  .تفادي دفع ضرائب أعلى بھدف رةخالل الدو

ارين    واردة في المعي أنه أن  )38(و  )09(إن احتواء شروط الرسملة ال ة من ش ى عنصر الذاتي عل

آت  اعد إدارة المنش بيةيس ائج المحاس ي النت تحكم ف ى ال للة  ،عل ة مض ات مالي وفير معلوم الي ت وبالت

إذ أنه من الصعب، إن لم يكن مستحيال، بالنسبة للمحلل الخارجي أن يقدر شرعية . للمستثمرين والمحللين
                                           

  .12. مرجع سابق، ص -  1
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معالجة محاسبية معينة دون األخرى، ألن ھذه األخيرة تتصرف األسباب التي دفعت المؤسسة إلى اختيار 

ا إستراتيجيةنطالقا من أھداف ا ذا و. ال ينبغي الكشف عنھ ا المنشآت في ھ المعلومات التي تكشف عنھ

الي، أن . الخصوص غالبا ما تكون ناقصة أو سطحية ل الم ة نظر المحل لذلك فإن من األفضل، من وجھ

روفات وير كمص ث والتط اليف البح ة تك تنفاد كاف وم اإلدارة باس ى تق ا حت اطر الس ه المخ دأ (بقة تجنب مب

  ).الحذر

اران  -2 نص المعي رورة  IAS-38 و IAS-09ي ى ض وير عل ث والتط اليف البح ن تك بة ع ان المحاس بش

  .الفصل بين أنشطة البحث وأنشطة التطوير وھو أمر تكتنفه صعوبات جمة

ار  -3 ن  IAS-38ينص المعي ه ال يمك اليف البحث والتطوير كمصروفات، فإن تنفد تك ا إن تس ه م ى أن عل

داستع ا بع أنه. ادتھا ورسملتھا حتى لو توفرت شروط الرسملة فيم ذي من ش اء أصول األمر ال ر  إخف غي

  .يمكن أن تكون ذات أھمية كبيرة بالنسبة للمنشأة من الميزانية ملموسة

افع 2004الصادر في مارس  IAS-38إن المعيار  -4 أة من المن تفادة المنش ال اس أن شرط احتم لّم ب م قد س

ادية لأل ردهاالقتص ى بمف وس المقتن ر الملم ل غي بة لألص ا بالنس ا دوم ر محقق ل يعتب ة  ص ر عملي أو إث

رده(الشراء  تكلفة ألن ،االندماج ة ) لألصل غير الملموس المقتنى بمف ة العادل ر (والقيم لألصل المقتنى إث

  .يعكسان توقعات السوق بشأن تدفق المنافع االقتصادية عن األصل )االندماج

ھذا  .IAS/IFRSقد خالف اإلطار المفاھيمي الذي تقوم عليه المعايير  )38(معيار وبذلك، يكون ال  

ا اقتصاديةعلى أنه ليس كل بند  األخير  ينص ة  .لديه تكلفة أو قيمة عادلة سيحقق بالضرورة منافع فورق

دااليانصيب مثال لديھا تكلفة، ولكن احتمال فوزھا  ا يكون ضعيفا ج ة .عادة م ذه الورق سجل يجب أن ت ھ

ايير كمصروف ة  في حينIAS/IFRS حسب اإلطار المفاھيمي للمع ذه الورق ة ھ تنادا  أصالتشكل تكلف اس

  IAS-381!!إلى المعيار

ة -، في حالة اقتناء مشروع بحث وتطوير جاري IAS-38كذلك يسمح المعيار     ا كانت المرحل مھم

ير ملموس وليس كمصروف، بمجرد بتسجيل تكلفة االقتناء كأصل غ -التي وصل إليھا واحتماالت نجاحه

ة. التمكن من تحديد ھذه التكلفة بموثوقية ذا المشروع في النھاي نجح ھ دا أن ال ي ا أن  !!بينما، يمكن ج كم

ع تسجيل نفس المشروع  )IAS-38(نفس المعيار  م ) مشروع البحث والتطوير(يمن ضمن األصول إذا ل

  !طوير ھذا المشروع بنفسھا بدال من شرائهتتوفر فيه شروط الرسملة في حالة قيام المنشأة بت

  تسجيل تكاليف البحث والتطوير كخسائر :ثالثا

تقبلية   ة أو مس افع حالي ع . وذلك في حالة خلّوھا من أي من ار تجمي ذا االختي ويشترط في تطبيق ھ

ة  ي فئ وير ف ث والتط اليف البح ة تك ي الميزاني ھا ف اريف وعرض ول والمص ن األص زة ع ة متمي خاص
                                           
1 - Benoît LEBRUN: IAS-38 "Immobilisations incorporelles" juillet 1998 révisée mars 2004. Salustro 
Reydel, Juin,  2004. 
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د المحيط . ة كحساب سالب ضمن حقوق الملكيةالختامي دم التأك ذه بع ويبرر المدافعون عن وجھة النظر ھ

ذه  ين وضوح ھ ى ح تنفاد إل ملة واالس ل الرس ن تأجي ه يمك رون أن وير، وي اليف البحث والتط م تك بمعظ

  .المنافع

يلقد اختلفت الممارسات    اليف البحث والتطوير وتراو الدولية ف ين مجال المحاسبة عن تك حت ب

اليف ويفضل اختيار ا) FASB ھيئة(طرفين، أحدھما ينطلق من مدخل جدول النتائج  وري لتك تنفاد الف الس

ا  .ا بمبدأ الحيطة والحذرالبحث والتطوير أخذ ة وألماني ات المتحدة األمريكي ه في الوالي كما ھو معمول ب

ة  .والمكسيك ق من الميزاني اني ينطل ة(والث رى بوجوب) IASC لجن ار إظ وي اليف البحث والتطوير ھ تك

ى  اليف عل ذه التك اء ھ ين وإطف ة من اليق تقبلية بدرجة معقول ا المس كأصول غير ملموسة إذا ثبتت منافعھ

  .كما ھو معمول به في بريطانيا .مبدأ المقابلةل تطبيقاالفترة التي تتحقق فيھا ھذه المنافع 

ك االخ   و ذل ا، ھ ي رأين ليم، ف بي الس ار المحاس ائع إن االختي داث والوق ع األح جم م ذي ينس ار ال تي

تحفظ  دأ ال بية كمب المحاسبية الخاصة بكل دولة وكل منشأة، ويأخذ بعين االعتبار المفاھيم والمبادئ المحاس

ذر( بية بالخصائص ) الح ات المحاس وفير المعلوم ن أجل ت ة م ن الموازن وع م ا بن ة وغيرھ دأ المقابل ومب

    .قرارات سليمةالتخاذ  والضرورية ةالزمالنوعية ال

  في الجزائرالمحاسبة عن تكاليف البحث والتطوير  :المبحث الثاني

  المحاسبة في الجزائرمهنة نبذة عن تطور  :المطلب األول

  مراحل تطور مهنة المحاسبة في الجزائر :أوال

إلى خمس مراحل إن المتتبع لتاريخ مھنة المحاسبة الجزائرية، بإمكانه تقسيم مراحل تطورھا 

  :اسية كما يليأس

، وھي مرحلة "فرنسا"اسبة مرتبطة بالبلد المستعمر حيث كانت مھنة المح :مرحلة ما قبل االستقالل - 1

  .ال نملك عنھا الكثير من المعلومات والوثائق

يسود ھذه المرحلة من تاريخ المحاسبة في الجزائر، كما ھو الحال بالنسبة : مرحلة بدايات االستقالل - 2

في ھذه الحقبة من الزمن لكن يمكن القول بأن مھنة المحاسبة . ، نوع من الغموضاألخرى لكل المجاالت

  .(PCG)نظام المحاسبي الفرنسي العام ظلت تحكمھا وتنظمھا نصوص اتفاقية إيفيان وال
 المجلس األعلى للتقنية المحاسبيةشھدت ھذه المرحلة تأسيس  :م1992و 1971مرحلة ما بين  - 3

(Conseil Supérieur de la Technique Comptable- CSTC)  وھي منظمة تعمل تحت رقابة وزارة

كما تميزت ھذه المرحلة بإعداد وإصدار المخطط المحاسبي الوطني كبديل عن النموذج  .المالية

  .العام المحاسبي الفرنسي
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تأسيس  على غرار بقية الدول، عرفت الجزائر خالل ھذه المرحلة :م2002و 1992مرحلة ما بين  - 4

 L'Ordre National des)المعتمدين الوطنية للخبراء المحاسبين، مراجعي الحسابات والمحاسبين منظمةال

Experts Comptables, des Commissaires aux Comptes et des Comptables agréés)  والتي ينتخبھا

  .الحرة لمھنة المحاسبة وبإنشاء ھذه المنظمة دخلت الجزائر مرحلة الممارسة. المحاسبون المھنيون

. انتشرت المركزية المھنة عن طريق انتخاب المجالس الجھوية :م2002ابتداء من نھاية عام  - 5

وقد كان من بين . وتميزت ھذه المرحلة بحدوث اضطرابات استدعت وضع حّد لحرية مھنة المحاسبة

، وضع الفئات المھنية الثالث مةمنظاألسباب الرئيسية لھذه االضطرابات إضفاء الطابع السياسي على ال

إضافة إلى  منظمةجنبا إلى جنب في ال) لخبراء المحاسبين، مراجعي الحسابات والمحاسبين المعتمدينا(

  .عامل الالمركزية

وسنعرض فيما يلي شرحا أفضل لمراحل تطور مھنة المحاسبة في الجزائر من خالل سرد أھم   

  .فق ترتيبھا الزمنينة وذلك والنصوص القانونية التي جاءت لتنظم المھ

   أهم النصوص القانونية التي تنظم مهنة المحاسبة في الجزائر :ثانيا

، هيحكم مھنة المحاسبة في الجزائر نصوص تشريعية مختلفة خاصة بكل فئة مھنية على حد  

  :أھم ھذه النصوص حسب تسلسلھا الزمني فيما يلي نذكرو

تنظيم مهنة المحاسـب والخبيـر   يتضمن م 1971ديسمبر  29في ممضي  82-71أمر رقم  /1

دين 1:المحاسب راء المحاسبين والمحاسبين المعتم م  .ال يخص ھذا األمر سوى فئتي الخب د أنشئ بحك وق

ةوالذي يع (CSTC) "المجلس األعلى للتقنية المحاسبية"ھذا األمر  ة وزارة المالي ان . مل تحت رقاب د ك وق

دإنشاء الھدف من  وطني ھذا المجلس ھو إع ة المحاسبة (PCN)اد المخطط المحاسبي ال ا . وتنظيم مھن أم

وزارة  ة ل ة تابع ة، وھي مديري ة للمالي د أوكل للمفتشية العام ابات، فق فيما يتعلق بتنظيم مھنة محافظ الحس

  .المالية

قد تم و :ةللمحاسب المخطط الوطني يتضمنم 1975ريل فأ 29مؤرخ في  35- 75أمر رقم  /2

لذلك فقد حدد القواعد الواجب تطبيقھا عند إعداد وعرض ر في محيط اقتصادي مركزي، اعتماد ھذا األم

  .الحسابات، كما تضمن أسماء الحسابات وقواعد تقييم وتشغيل الحسابات

                                           
  .1971ديسمبر  30مؤرخة في  107الجريدة الرسمية عدد  -  1
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محـافظ  و تعلق بمهنة الخبيـر المحاسـب  يم 1991أفريل  27مؤرخ في  08-91قانون رقم  /3

ل في التوجه نحو المؤسسات تبعا للمحيط  1:الحسابات والمحاسب المعتمد د، المتمث االقتصادي الجدي

ة  (EPE)االقتصادية العمومية  وانين المتعلق ذه الشركات وخاصة الق ة لھ وفير األدوات القانوني وضرورة ت

ذ ري بإصدار ھ ام المشرع الجزائ انون التجاري، ق النقود والقروض والق انون اب دد شروط  الق ذي يح وال

  .في الشركات التجارية ير المحاسب، محافظ الحسابات والمحاسب المعتمدوكيفيات ممارسة مھنة الخب

  :بما يلي 08-91ويتميز القانون   

الوطنية للخبراء المحاسبين، محافظي الحسابات والمحاسبين  منظمةال"إنشاء منظمة مھنية تحت اسم   •
دين ر "المعتم ة الجزائ ره في مدين ديرھا مجلس يكون مق ى تنو، ي ه السھر عل بة، ظيم مھمت ة المحاس مھن

ل مصالح  كرامةضمان السير الحسن لممارسة المھنة، الدفاع عن  واستقاللية أعضائه، باإلضافة إلى تمثي

  . تجاه المنظمات األجنبية المماثلةاو غيرالمھنة المحاسبة اتجاه 

بين، فئ: وھي نقابةتجميع ثالث فئات مھنية داخل ھذه ال  • راء المحاس ة الخب ة ة محافظي الحفئ سابات وفئ

 :ذا القانون كما يليوقد جاء تعريف ھذه الفئات المھنية الثالث ضمن ھ. المعتمدين المحاسبين

ئوليته مارس عادةيھو كل شخص  2:الخبير المحاسب -أ ة باسمه الخاص وتحت مس بةلاتنظيم  مھن  محاس
ة أولمؤسسات والشركات التلدى ا من كل نوع وفحصھا واستقامتھا وتحليلھا والحسابات ة  جاري في المدني

انون ا الق ة  الحاالت التي نص عليھ ذه المھم رة أو احتساببھ ة بخب ام بصفة تعاقدي لي يمكن أنو .للقي  ؤھ

ر المحاسب ة ب الخبي ھد ممارس ابات ويش افظ الحس ة مح ذه الصفة وظيف ى صبھ بة  حةعل ام المحاس وانتظ

  .طبقا لألحكام المنصوص عليھا في القانون التجاري والحسابات
ى لقب    ازة عل ر المحاسب مشروطة بالحي ر محاسب"غير أن ممارسة مھنة الخبي ل  "خبي من قب

ادة  ا للم ك وفق ة وذل ى التسجيل ضمن جدول المنظم ذا  20إحدى مؤسسات التعليم العالي إضافة إل من ھ

   .القانون

ابات -ب افظ الحس ل شخص ي 3:مح و ك ةھ ارس بصفة عادي ئوليته م مه الخاص وتحت مس ة مھن ، باس

  .القانون المنصوص عليھا في ھذاات ھيئحسابات الشركات والوانتظام  حةالشھادة على ص

  :إن ممارسة مھنة محافظ الحسابات تحكمھا عدة شروط منھا  

ة ع • ات تجاري ھادة دراس الي أو ش يم ع ھادة تعل امال لش ون الشخص ح ة أن يك االت المالي ي مج ا ف لي

  والمحاسبة؛

  .سنوات إضافة إلى تربص تطبيقي في ھذا المجال 10مرھا أن يتمتع الشخص بخبرة مھنية ع •
                                           

  .1991 وماي 01مؤرخة في  20الجريدة الرسمية عدد  -  1
  .08- 91من القانون رقم  19المادة رقم  -  2
  .08- 91من القانون رقم  27المادة رقم  -  3
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د -ج دا،  1:المحاسب المعتم با معتم ّد محاس رفيع ذي  المحاسب المحت مه الخاص وتحت ال ارس باس يم

ة محاسبة وحسابات المؤسسات  وفتح وضبط مسك مھنة مسئوليته وبصفة عادية اال وأومراقب ت التي ھيئ

 المحاسبة أشغالالمتعلقة بالجبائية واإلدارية و االجتماعية يحاترلتصإضافة إلى إعداد كل ا .هتطلب خدمت

  .التي يكلف بھا

وم   2:م1992 يناير 13في  ممضي 20-92رقم  مرسوم تنفيذي /4 ذا المرس دد ھ كيل يح  تش

س و ل مجل د عم ام وقواع ةالمھ بين منظم ابات والمحاس افظي الحس بين، مح راء المحاس ة للخب  الوطني

دين د .المعتم ث ح ـ حي ة ب س المنظم اء مجل دد أعض وم ع ذا المرس ة  9د ھ ة العام بھم الجمعي راد تنتخ أف

دة  3للمھنيين بمعدل  ة ولم ة مھني ذه سنوات  4أعضاء من كل فئ ة ھ ابھم في نھاي ادة انتخ حيث يمكن إع

  .المدة

ذا  :أتعـاب محـافظي الحسـابات   م متعلق بجدول 1994نوفمبر  07مقرر مؤرخ في  /5 يحدد ھ

انونالمقرر نظام  ه الق ة التي يحددھا ل ام الجاري . األجور المطبق بالنسبة لمحافظ الحسابات في إطار المھ

  . حيث نظمت أتعاب محافظ الحسابات في شكل جدول

تضمن قانون أخالقيات مهنة ي م1996 أفريل 15 ممضي في 136-96مرسوم تنفيذي رقم  /6

ة  يحدد ھذا المرسوم 3:محافظ الحسابات والمحاسب المعتمدوالخبير المحاسب  قواعد األخالق المھني

وق المحاسب  ات وحق ق بواجب ا يتعل ة، خاصة فيم ة الوطني ل أعضاء المنظم ن قب ا م زام بھ الواجب االلت

   .المھني

المجلـس   حـداث تضـمن إ يم 1996سبتمبر  25في  ممضي 318-96مرسوم تنفيذي رقم  /7

ق  4:وتنظيمـه  الوطني للمحاسبة ةاألمر ويتعل ة  بإنشاء ھيئ تسمى استشارية من طرف وزارة المالي

بة" وطني للمحاس يق  "المجلس ال ا التنس ين مھمتھ وزارة والمھني ين ال تركة ب ة مش ي ھيئ ال وھ ي مج ف

  .البحث وإصدار المعايير المحاسبية وتطبيقاتھا

ة    ذه الھيئ بة داخل ھ ة المحاس ل مھن بة(يمث وطني للمحاس تة أعضاء يع) المجلس ال نھم مجلس س ي

  .الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين المنظمة

                                           
  .08-91من القانون رقم  24والمادة رقم  23المادة رقم  -  1
.1992 يناير 15مؤرخة في  3الجريدة الرسمية عدد  -  2  
  .1996 ريلبأ 17مؤرخة في  24الجريدة الرسمية عدد  -  3
  .1996سبتمبر  29مؤرخة في  56عدد  الجريدة الرسمية -  4
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يتعلـق بكيفيـات تعيـين    م 1996نـوفمبر   30في  ممضي 431-96مرسوم تنفيذي رقم  /8

ــافظي الحســابات ن طرف  1:مح ابات م افظي الحس افظ أو مح ين مح وم طرق تعي ذا المرس دد ھ يح

ذلك من طرف مراكز البحث والتو اريالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتج ةك ات، نمي  ھيئ

  .ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة العمومية دواوينالضمان االجتماعي، ال

من  11يتضمن تطبيق المادة م 1997ديسمبر  1في  ممضي 457-97مرسوم تنفيذي رقم  /9

المحاسـب   والمتعلـق بمهنـة الخبيـر    1991أبريل سنة  27المؤرخ في  08-91القانون رقم 

ة في  2:ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ة الوطني ة عمل المنظم يھدف ھذا المرسوم لتحديد كيفي

  .التي تسمح بممارسة مھنة المحاسبة واأللقاب الشھادات ديرنشر معايير تق

م لمرسـو ا يـتمم عـدل و يم 1997ديسـمبر   1في  ممضي 458-97رقم تنفيذي مرسوم  /10

 الوطنية نقابةتشكيل مجلس ال الذي يحدد 1992 يناير 13المؤرخ في  20-92التنفيذي رقم 

 للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعـد 

ة   3:عمله ة داخل مجلس المنظم ل عن السلطات العمومي ذا المرسوم في إضافة ممث  يتمثل التعديل في ھ

دينالوطني بين المعتم ابات والمحاس افظي الحس بين، مح راء المحاس ة ة للخب وزير المكلف بالمالي ه ال  .يعين
   .عادة انتخاب المجلس عند انتھاء المدةإل الالزمة شروطالويحدد ھذا المرسوم كذلك 

 يتضمن الموافقة على اإلجازات والشهادات وكذا م1999مارس  24في  مقرر ممضي /11

الحسـابات   نّية الّتي تخّول الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظشروط الخبرة المه

ة   4:والمحاسب المعتمد ة الوطني راء المحاسبين  لقد تم إنشاء لجنة خاصة تحت قيادة مجلس المنظم للخب

ذا  ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين اب والشھادات وك دير األلق مھمتھا تحديد معايير خاصة لتق

رو ة ش ة مھن ي مزاول ق ف احبھا الح ي لص ي تعط ة والت بة والمالي االت المحاس ي مج ة ف رة المھني ط الخب

  .التي وضعتھا ھذه اللجنة معاييرالعلى  لموافقةلھذا القرار قد جاء و .المحاسبة

                                           
  .1996ديسمبر  01مؤرخة في  74الجريدة الرسمية عدد  -  1
  .1997ديسمبر  07مؤرخة في  80الجريدة الرسمية عدد  -  2
  .1997ديسمبر  07مؤرخة في  80عدد  الجريدة الرسمية -  3
  .1999مايو  02مؤرخة في  32الجريدة الرسمية عدد  -  4
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يعـدل ويـتمم المرسـوم    م 2001ديسمبر  20في  ممضي 421-01مرسوم تنفيذي رقم  /13

اء   1:، المعدل والمتمم1992يناير سنة  13في  المؤرخ 20-92التنفيذي رقم  ذا  ج ھ

ذي أصبح يضم  ة وال ة الوطني كيل مجلس المنظم ام تش ديل وإتم ن عن ،عضوا 13المرسوم لتع ا يعل  كم

  .وتنظيمھا الداخليتأسيس المجالس الجھوية 

ويھدف  2:يتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر  25مؤرخ في  11-07قانون رقم / 15

ه ھذا ات تطبيق ذا شروط وكيفي د وك الي الجدي د النظام المحاسبي الم ى تحدي داء من . القانون إل وتلغى ابت

ل  29المؤرخ في  35-75تاريخ دخول ھذا القانون حيز التنفيذ كل األحكام المخالفة السيما األمر رقم  أفري

  . والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة 1975

يحدد قواعد التقييم والمحاسـبة ومحتـوى الكشـوف     2008يوليو  26قرار مؤرخ في / 16

يم ومحاسبة  3:المالية وعرضها وكذا مدّونة الحسابات وقواعد سيرها ويحدد ھذا القرار قواعد تقي

ة  ذا مدون ھا وك ة عرض ة وطريق وف المالي وى الكش ات ومحت اء والمنتوج وم واألعب ول والخص األص

يرھا د س ابات وقواع ام المحا. الحس دد نظ ا يح ة المبسطة كم بة المالي ى اس ة عل ات الصغيرة، المطبق لكيان

  .المحاسبية إضافة إلى معجم يتضمن تعريف المصطلحات التقنية

  االنتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي :ثالثا

ر ھو    نھج موّح"إن المخطط المحاسبي الوطني الساري حاليا في الجزائ ارة عن قالب أو م د عب
ى  ة إل ؤدي في النھاي يتضمن قوائم بأسماء حسابات مصنفة ومقّومة وفق قواعد وإجراءات محددة، ت

دة بية موح وائم محاس رض ق ام  4".ع ط ع ذا المخط داد ھ زامن إع د ت ات 1975وق اء المنظم ع إنش م م

لذلك  .م1973عام  FASBو IASCالمحاسبية المھنية المنادية بتوحيد الممارسة المحاسبية على غرار ھيئة 

ين مختلف  ة ب فقد كان الھدف من إعداد المخطط المحاسبي ھو تضييق فجوة الخالف في الممارسة العملي

  .الوحدات المحاسبية وإكساب التقارير المالية نوعا من الثقة والمصداقية

بية في    كما يعتبر المخطط الوطني للمحاسبة أول خطوة في مجال ضبط وتنظيم الممارسة المحاس

ھذا األخير الذي  5.الذي كان سائدا قبله (PCG)المخطط المحاسبي الفرنسي العام  جاء ليحل محلر الجزائ

                                           
  .2001ديسمبر  26مؤرخة في  80عدد ة الجريدة الرسمي -  1
  .2007ر نوفمب 25مؤرخة في  74الجريدة الرسمية عدد  -  2
  .2009 مارس 25مؤرخة في  19الجريدة الرسمية عدد  -  3
  .116. مرجع سابق، ص.مساھمة علمية لتحسين المخطط الوطني للمحاسبة: عقاري مصطفى. د -  4
مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، العدد  .دراسة مقارنة: المعايير المحاسبية: عقاري مصطفى. د -  5
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ع االقتصادي الليبرال ان يعكس الواق ية  يك ات السياس ع التوجھ ق م د يتف م يع ربح ل ادف لل ي الھ الفرنس

ذاك ر آن ة للجزائ ادية واالجتماعي تينات ت .واالقتص ة الس ي نھاي ري ف اد الجزائ ات فاالقتص ه للمخطط وج

ى تحقيق  التنموية وأصبح نجاح الوحدات االقتصادية ال يقاس بمقدار الربح المحقق وإنما بمدى قدرتھا عل

ة ة االجتماعي ادة الرفاھي ام وزي ع الع ي عن  .أكبر عائد اجتماعي ممكن، أي جلب النف ا استوجب التخل مم

ك  جم معالنظام المحاسبي الفرنسي وإعداد مخطط محاسبي وطني ينس الواقع االقتصادي الجزائري في تل

  .الفترة

د  فالجزائر. غير أن الوضع حاليا أصبح مختلفا تماما عما كان عليه قبل ثالثين سنة من اآلن   لم تع

ام  د االھتم ة، وتزاي د للدول اه الجدي ل أصبح اقتصاد السوق ھو االتج تخضع للنظام االقتصادي الموجه، ب

عدد المعامالت التي تجرى بالعملة األجنبية وزاد معدل االستثمار األجنبي باألعمال الھادفة للربح وارتفع 

ديھا خطط تطوير وتوسع  رى التي ل نتيجة لظھور العولمة وانفتاح األسواق المالية وظھور المنشآت الكب

  .على المستوى الدولي مثل سونطراك وسونلغاز وسيفيتال وغيرھا

تالءم مع 1975المطبق في الجزائر منذ عام  نتيجة لذلك فإن المخطط المحاسبي الوطني   د ي م لم يع

د  ،الوضع الجديد للدولة ر في العدي رات التي تشھدھا الجزائ ائق االقتصادية والتغي فھو ال ينسجم مع الحق

بية وال يلبي . من المجاالت ة وخاصة المحاس ة والمالي ات التجاري د يستجيب للمتطلب م يع  احتياجاتكما ل

  .خاصة تلك التي تضم المؤسسات الجزائرية في مواجھة المؤسسات األجنبيةاألسواق المالية، 

وطني    س ال ام المجل الي، ق ادي الح ع االقتص ة الوض ل مواكب ن أج رات وم ذه التغي داركا لھ وت

ة للمحاسبة بإجراء ر فعالي ومن . عدة إصالحات اقتصادية بھدف إعادة تنشيط النظام المحاسبي ليكون أكث

ذه اإلصالحات د  ضمن ھ الي جدي بي م ام محاس داد نظ بي إع ام المحاس ن النظ ر م كل كبي توحى بش مس

م ا انون رق م إصداره بموجب الق ي  11-07لفرنسي ت ؤرخ ف وفمبر  25الم ه 2007ن ي بموجب ذي ألغ م وال

  .المخطط المحاسبي الوطني الحالي

ي   ا يل انون كم ذا الق الي في ھ ام لتن": وقد جاء تعريف النظام المحاسبي الم ة ھو نظ ظيم المعلوم
ا وتسجيلھا وعرض كشوف تعكس  ة، وتصنيفھا وتقييمھ ة عددي المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدي
نة  ة الس ي نھاي ه ف عية خزينت ه ووض ان ونجاعت ات الكي ة وممتلك عية المالي ن الوض ادقة ع ورة ص ص

   1."المالية
ا    ذي وضع توافق د ال الي الجدي ام المحاسبي الم داد النظ ن إع بيإن الھدف م ايير المحاس ع المع  ةم

أنه  (IAS/IFRS) الدولية ا من ش ة، كم ر من الممارسة الدولي ھو تقريب الممارسات المحاسبية في الجزائ

ا يعطي صورة أدق عن  تثمرين مم فافية وأسھل استعماال من طرف المس ر ش جعل المعلومة المالية أكث

  .الوضعية المالية للمؤسسات الجزائرية
                                           

  .المتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر  25المؤرخ في  11- 07من القانون رقم ) 03(المادة رقم  -  1
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ام ال   د تضمن النظ بية لق ايير محاس ة ومع بة المالي ارا تصوريا للمحاس د إط الي الجدي بي الم محاس

وتتضمن  1.ومدّونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية على أساس المبادئ المحاسبية المعترف بھا عامة

  2:)عدا الكيانات الصغيرة(الكشوف المالية التي تعدھا الكيانات سنويا 

  ؛(Le bilan)الميزانية  -

 ؛(Le compte de résultat)ئج حساب النتا -

 ؛(Le tableau des flux de trésorerie)جدول سيولة الخزينة  -

 ؛(Un état de variation des capitaux propres)جدول تغير األموال الخاصة  -

ة عن  (Une annexe)ملحق  - وفر معلومات مكمل بية المستعملة وي ين القواعد والطرق المحاس يب

 .ئجالميزانية وحساب النتا

ار  ين االعتب كما حدد النظام المحاسبي المالي الجديد مجموعة من الفرضيات التي يجب أخذھا بع

د : القوائم المالية مثلعند إعداد  وفرض استمرارية  (comptabilité d'engagement)فرض محاسبة التعھ

  : مثلونص على المبادئ المحاسبية األساسية  .(continuité d'exploitation)االستغالل 

  ؛(périodicité)مبدأ الدورية  -

 ؛(Indépendance des exercices)مبدأ استقالل الدورات المالية   -

 ؛(Convention de l'entité)الشخصية المعنوية للوحدة المحاسبية مبدأ   -

 ؛(Convention de l'unité monétaire)مبدأ الوحدة النقدية   -

 ؛(Principe d'importance relative)مبدأ األھمية النسبية   -

 ؛(Principe de prudence)مبدأ الحذر  -

 ؛(Principe de permanence des méthodes)مبدأ ثبات الطرق المحاسبية   -

 ؛(Convention du coût historique)مبدأ التكلفة التاريخية   -

انوني  -  Prééminence de la réalité économique)مبدأ أسبقية الواقع االقتصادي على المظھر الق

sur l'apparence juridique)؛ 

 ؛(Non- compensation)مبدأ عدم المقاصة  -

 .(Image fidèle)مبدأ الصورة الوفية  -

ة التي  إضافة إلى ذلك، نص النظام المحاسبي المالي الجديد على مجموعة من الخصائص النوعي

ل ة مث ة المالي ا المعلوم ة : ينبغي أن تتصف بھ ة  ،(La fiabilité)مصداقية ، ال(La pertinence)الدالل قابلي

   .(L'intelligibilité)وقابلية الفھم  (La comparabilité)المقارنة 

                                           
  .المتضمن النظام المحاسبي المالي 2007ر نوفمب 25المؤرخ في  11- 07من القانون رقم ) 06(المادة رقم  -  1
  .المتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر  25المؤرخ في  11- 07من القانون رقم ) 25(المادة رقم  -  2
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امال من الفرضيات  ا متك د وضع إطارا مفاھيمي د ق الي الجدي وبالتالي يكون النظام المحاسبي الم

ه ال تند إلي د يس ي موّح ري وعمل اس نظ وفير أس أنه ت ن ش ة م ائص النوعي ادئ والخص بون والمب محاس

حيث يشكل اإلطار التصوري للنظام  .والمدققون ألداء خدماتھم وحل اإلشكاالت المحاسبية التي تصادفھم

ة بية المالئم ة المحاس ار الطريق ا واختي بية وتأويلھ ايير المحاس داد المع يال إلع د دل الي الجدي  المحاسبي الم

  1.منھا

  :بنيه للمعايير المحاسبية الدولية ما يليكما يوفر النظام المحاسبي المالي الجديد، من خالل ت

ين الوحدات  - بية ب د اإلجراءات المحاس ذا تنسيق وتوحي بية وك ضمان الشفافية الفعلية للمعلومات المحاس

  االقتصادية؛

اج معلومات مفصلة  - ا يسمح بإنت المي، مم ره الع ر من نظي ة وتقريب العمل المحاسبي في الجزائ موثوق

  صورة أكثر شفافية ودقة عن الوضعية المالية للشركات؛ وقابلة للمقارنة تعطي

ات  - د تسجيل العملي ا عن ي يجب اتباعھ د الت ادئ والقواع ر وضوحا للمب بيالعرض أكث ا  ةمحاس وتقييمھ

  وعند إعداد التقارير المالية مما يسھل عملية فحص ومراجعة الحسابات؛

البنوك على تمويل االقتصاد بقدر ما كان المخطط إن النظام المحاسبي المالي الجديد سيضع حدا لھيمنة  -

  المحاسبي الوطني يعبر عن اقتصاد تسيطر عليه الدولة؛

  إن النظام المحاسبي المالي الجديد سيكون مفيدا وناجعا في الوقت الذي سينشط فيه السوق المالي؛ -

ى  - ة االنتقال من نظام منتج للمعلومة المحاسبية الموجھة ألغراض ضريبية إل ة المالي تج للمعلوم نظام من

ي  املين ف اليين، المتع ين الم عير، المحلل االت التس ى وجه الخصوص، وك وان البورصة عل ة ألع الموجھ

وردين، إدارة الضرائب وال، الم املين بالشركات ... السوق المالي، مؤجري رؤوس األم ا سيكون للع كم

  تقرار مؤسساتھم وبالتالي استقرار وظائفھم؛لمعرفة مدى اس الحق في االطالع على الميزانيات المفصلة

دال من المظھر عطاء إ - تثمرين ب المحاسبة تصورا جديدا يسيطر عليه المظھر االقتصادي الذي يھم المس

  القانوني الذي يھم إدارة الضرائب أكثر من غيرھا؛

ين المؤسسات - دا  تمك ام للمعلو (Les plus petites entités)الصغيرة ج ق نظ ى من تطبي وم عل مات يق

  ؛(Comptabilité simplifiée)محاسبة مبسطة 

ب - املون األجان د المتع ن يج د ل ام الجدي ع النظ ر، فم ي الجزائ ي ف تثمار األجنب جيع االس ھيل وتش - تس

  أية معوقات مرتبطة بالمحاسبة؛ -خصوصا أولئك الذين تربطھم شراكة مع المؤسسات الجزائرية

وير أنظم - ن تط ات م ين المؤسس ن تمك تفيدة م ع األطراف المس ة اتصالھا م ين نوعي ة وتحس ا الداخلي تھ

  .معلوماتھا

                                           
  .المتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر  25المؤرخ في  11- 07من القانون رقم ) 07(المادة رقم  -  1
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م    انون رق د نص الق داء من  11-07ولق ذ ابت ز التنفي الي حي ام المحاسبي الم دخل النظ ى أن ي  1عل

ة (غير أنه قد تم تأجيل ھذا الموعد لسنة إضافية  2009.1جانفي  ى غاي انفي  1إل نتيجة الحتجاج ) 2010ج

اط ة للخب األوس ة الوطني ھا المنظم ى رأس ة وعل بين المھني ابات والمحاس افظي الحس بين ومح راء المحاس

ر أن ھذا األب والتي أعلنت على لسان رئيسھا السيد محمد أمين حمدي (ONECC)المعتمدين  ر غي جل يعتب

دو .كاف لتأقلم مختلف شرائح مھنة المحاسبة مع النظام الجديد ين حم د أم يد محم د أشار الس ى ق أن "ي إل
ك بسبب حاجتھم  الي في الوقت المحدد وذل المھنيين لن يكونوا مستعدين لتطبيق النظام المحاسبي الم

شأن، صرح بأن المنظمة التي يرأسھا قد طلبت من وفي ھذا ال 2".إلى التكوين في مجال المعايير الجديدة

مليون دوالر من أجل  45عدة قدرھا إفريقي للمحاسبين انعقد في نيروبي، مساالبنك العالمي خالل مؤتمر 

  .إنشاء معھد لتكوين المحاسبين في الجزائر العاصمة

د،  بوإلى جان قلق المھنيين بشأن تكوينھم حول المعايير المحاسبية والنظام المحاسبي المالي الجدي

ا د من األوس أنه أن يحدث اضطرابا في العدي وطني من ش ر الجذري للمخطط المحاسبي ال إن التغيي ط ف

  :االقتصادية مثل

ة  :اإلدارات العمومية وخاصة منھا إدارة الضرائب - إذ لم تتھيأ للتكيف مع ھذه التغييرات سواء من ناحي

أعوان  ة، ف ؤھالت العلمي ة الم ن ناحي زة أو م ن األجھ ا م ي وغيرھ اد اإلعالم اآلل ة كعت زات المادي التجھي

  .تطبيق المعايير المحاسبية الجديدةو مالضرائب وغيرھم من اإلداريين ھم غير مكّونين لفھ

ال يخفي العديد من رؤساء الشركات مخاوفھم بشأن تطبيق النظام : الشركات والمؤسسات االقتصادية -

ر من . المحاسبي المالي الجديد ة للقطاع الخاص،  200.000حيث أن أكث مؤسسة صغيرة ومتوسطة تابع

ة  صغيرةمؤسسة  711و ذا مؤسسة ك 1200وومتوسطة عمومي ام ھ ق أحك ة بتطبي رى سوف تكون معني ب

ي  الي سواء المحل النظام مما يتطلب تھيئة ھذه المؤسسات التي ما زالت معظمھا لم تنفتح على السوق الم

  . أو الدولي

إن إلزام النظام المحاسبي المالي الوحدات االقتصادية بتسجيل بعض عناصر األصول : السوق المالي -

ارات ) وجيةاألصول المالية والبيول( إجراء اختب ا ب ذا إلزامھ ة، وك ة التاريخي دال من التكلف بالقيمة العادلة ب

وفير معلومات  أنه ت الي كفء ونشط من ش التغطية على األصول المادية والمعنوية يتطلب توفر سوق م

ري وھذا ما ال يتوافق مع خصائص السوق  ،دقيقة عن القيمة السوقية والقيمة العادلة الي الجزائ ذي الم ال

ة  .ما يزال سوقا فتيا بعيد كل البعد عن مفھوم النشاط أو الكفاءة ة العادل دأ القيم وبالتالي ال يمكن تطبيق مب

  . أو إعادة التقييم أو اختبار التغطية بالرجوع إلى ھذا السوق

                                           
  .المتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر  25المؤرخ في  11- 07ن القانون رقم م) 41(المادة رقم  -  1
  
  .2007نوفمبر  19جريدة المجاھد، عدد  .2009جانفي  1المخطط المحاسبي الوطني الجديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من : ربيحة عكريش - 2 



  البحث والتطويرأهم البدائل المحاسبية لمعالجة تكاليف ......................................................صل الثالثـالف

 
 

147

ة إن الجزائر، وبالرغم من كونھا بدأت تتبع التوجه االقتصادي الحر نتيجة الضغوط البيئية المحلي  

ذي يمكّ  اح ال ادئ والعالمية، فإنھا لم ترق بعد إلى مستوى االنفت اھيم والمب ايير والمف ي كل المع ا من تبن نھ

دان التي  االتي وضعت أساسجملة واحدة والدولية المحاسبية  دا في البل لتناسب االقتصاديات المتطورة ج

  .تصدرھا

ي أن ت   ن المنطق يس م ذلك فل ىل ر  تبن ات االجزائ ل معطي ي ظ اعي ف ادي واالجتم ع االقتص لواق

بقھا بعشرات السنين من والسياسي الحالي نفس النظام  ا يس ل فرنس د مث الي المطبق في بل المحاسبي الم

ايير . التقدم االقتصادي والتكنولوجي فالممارسة المحاسبية يجب أن تنسجم دوما مع ظروف الحال، والمع

ون ذات صلة مباشرة  ة يجب أن تك بية المطبق ا المحاس داخلي والخارجي، كم ا ال ر ومحيطھ ة الجزائ ببيئ

ر  .من قبل مستخدميھا ومتناسبة مع كفاءاتھم ومؤھالتھميجب أن تكون مفھومة ومقبولة  لذلك على الجزائ

ة وإال أصبحت  ا الراھن ع ظروفھ ق م دافھا ويتواف ا يناسب أھ بة م ة للمحاس ايير الدولي ن المع ار م أن تخت

  .قيق الغرض من إصدارھاالمعايير غير مجدية ويصعب تح

  وضع مهنة المحاسبة في الجزائر :المطلب الثاني

  عدد المهنيين في مجال المحاسبة في الجزائر :أوال

 أسباب تعرف مھنة المحاسبة في الجزائر نمّوا سريعا من حيث عدد المھنيين وذلك راجع إلى عدة

ة تطور القطاع الخاص أھمھا ى جانب ،من جھ روع المحا إل دريس ف ع ت ى مستوى جمي ة عل سبة والمالي

  .من جھة أخرى الجامعات والمعاھد المنتشرة عبر التراب الوطني

ي  ين ف دد المھني غ ع ي ويبل بة ف ال المحاس ن مج ر م ر أكث ف  11الجزائ م ) 11000(أل ي وھ مھن

  : موزعون كما يلي
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   كل فئة مهنية من في الجزائر عدد المحاسبين: يوضح )11(رقم  جدولال

  
  لمھنيةالفئات ا

المھنيون المعتمدون 
المستقّرون 
(installés) 

المھنيون المعتمدون غير 
  المستقرين

(non installés) 

  
  المترّبصون

  
 المجموع

  1000    200  800  الخبراء المحاسبون

  3500    1000  2500  محافظو الحسابات

  2000    200  1800  المحاسبون المعتمدون

  2150  2150  -  -  المتربصون النھائيون

  2675  2675  -  -  المتربصون حاليا

  11325  4825  1400  5100  المجاميع

Source: Mohamed Amine Hamdi, président de l'ONECC: La profession comptable au Maghreb (Algérie, 

Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie). Etude publiée sur internet. 

 

  وعالقتها بمؤسسات الدولة ، مدى استقاللهاالجزائرة في تنظيم وهيكلة مهنة المحاسب :ثانيا

رة   ة ح ي مھن ر ھ ي الجزائ بة ف ة المحاس ي  ،إن مھن اء ف ين األعض ل المھني ن قب ة م ي موّجھ فھ

دين المنظمة الوطنية  ابھموللخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتم تم انتخ ذين ي من  ال

رف  مط س المن .زمالئھ ا أن مجل ة كم الح المھن ة مص ه وحماي ى توجي ھر عل ه، ويس تم انتخاب ة ي ظم

ين ة دووال يع .والمھني ل السلطات العمومي ه ممث ا الموجود ضمن المجلس عن كون ا عادي نظم .مراقب  وت

  :في شكلمھنة المحاسبة في الجزائر 

ى • ل في مجموعه المجلس األعل ذا. مجلس وطني يؤطر مجموع المجالس الجھوية، وھو يمث  يتكون ھ

  بينھم ممثل عن السلطات العمومية؛ عضوا من 13المجلس من 

 :أربعة مجالس جھوية موزعة على التراب الوطني كما يلي •

  الجزائر العاصمة؛ بوالية المجلس الجھوي المركزي ومقره -

 ورقلة؛بوالية المجلس الجھوي الجنوبي ومقره  -

 ؛عنابةبوالية المجلس الجھوي الشرقي ومقره  -

 .لغربي ومقره بوالية وھرانالمجلس الجھوي ا -
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تقالليةو ن االس ة م ة عالي ا بدرج ر حالي ي الجزائ بة ف ة المحاس ع مھن دى . تتمت ى م د عرفت عل وق

ابقاغير أن النصوص القانونية . )الدولة( تاريخھا محاوالت عّدة السترجاعھا من قبل اإلدارة ذكورة س  الم

  :في شكل وقد جاءت ھذه المحاوالت. تثبت فشل جميع ھذه المحاوالت

  ،2003في فيفري  (la commission administrative)إنشاء اللجنة اإلدارية  - 1

بة تحت  - 2 ة المحاس رح وضع مھن انون يقت روع ق بة  وصايةعرض مش وطني للمحاس س ال المجل

(CNC)  2005في ماي. 

ين اوقد باءت ھاتان المح ين وتضامن وولتان بالفشل بفضل حماسة األعضاء المنتخب يقظة المھني

  . الشخصيات السياسية بعض

  أكبر المشاكل التي تعاني منها مهنة المحاسبة في الجزائر :ثالثا

  :تعاني مھنة المحاسبة في الجزائر من أربعة مشاكل ھيكلية رئيسية وھي  

ن  /1 إنم ة، ف ة الھيكلي ة  الناحي ات مھني الث فئ ود ث ابات (وج افظو الحس بون، مح راء المحاس الخب

  .من نفس المنظمة جنبا إلى جنب، يخلق نوعا من عدم التوازن داخل الھيئةض) والمحاسبون المعتمدون

ر ال  :تكوين المتربصين /2 د مإن مھنة المحاسبة في الجزائ روع المحاسبة ل ةشجعتع لخّريجين من ف

  :والمالية على التربص في ھذا المجال، وذلك لألسباب التالية

أنھم حيث أن قلة عدد الخبراء المحا :نقص التأطير -أ ذين من ش أطير وسبين ال تقبال المتربصين في ت اس

  .عائق األول الذي يواجه المتربصينمكاتبھم يشكل ال

ة -ب ات المھني ة االمتحان ي برمج دوري  :نقص ف التنظيم ال ة ب لطات العمومي ام الس دم اھتم إذ نلمس ع

  .لالمتحان النھائي لخبرة المحاسبة

  :ومن أجل تدارك ھذه النقائص نقترح ما يلي  

ك بمضاعفة تفعيل أنشطة  -أ تكوينية مكّملة للتكوين الجامعي من أجل إكمال النقص في مجال التأطير وذل

  حول مواضيع متعلقة بالمحاسبة؛األيام المفتوحة الندوات والمؤتمرات و

ب  -ب ارج مكات ربص خ راء الت ة إج ي حال ا ف ربص فيھ ب الت ي يج اكن الت دة لألم اييس جدي ع مق وض

بة وتحدي دافد المحاس ة أھ بية التقليدي رة المحاس ال الخب ى أعم ز فقط عل ربص بحيث ال ينبغي التركي  الت

  وتدقيق الحسابات؛

  .حث السلطات العمومية ومطالبتھا بالتنظيم الدوري لالمتحانات المھنية -ج
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ر  :تحديات العولمة وتكوين المهنيين حول المعايير الدوليـة  /3 ة المحاسبة في الجزائ إن مھن

ي ينبغي أن م الظواھر االقتصادية التي ستعرفھا . تنشط ضمن إطار دول ا من أھ ة والتحّرر ھم فالعولم

  .المحاسبة في السنوات المقبلة

ر باستمرارلذلك يجب وضع استراتيجية    دولي المتغي ة المحيط االقتصادي ال ا من مواجھ . تمكنن

ا ب تحقيقھ ي يج داف الت ين األھ ن ب وين  ؛وم يتك انھم تعظ بين بإمك ية محاس درة التنافس اتلم الق  لمؤسس

  :وفي ھذا اإلطار نقترح ما يلي .على مستوى السوق العالمي الجزائرية

ى لقبو (IFAC)االنضمام إلى البرنامج التكويني الذي يقوم به المعھد الدولي للمحاسبين  -أ  الحصول عل

  ؛من ھذه الھيئة "خبير محاسب دولي"
تغالل -ب ا عامال ظاھرة اس ة بجعلھ ا إل العولم ي بھ دينا والرق بة ل ى تطوير مكاتب المحاس اعد عل ى يس

  ة األجنبية؛مستوى مكاتب المحاسب

  ين المھنيين الجزائريين واألجانب؛تشجيع التعاون ب -ج

  ايير الدولية للمحاسبة والمراجعة؛تكوين المحاسبين حول المع -د

زمات ت التمويل الحديثة وكذا ميكانيتكوين المھنيين المسجلين ضمن جدول المنظمة الوطنية حول تقنيا -ه

  الدخول إلى األسواق المالية؛

  .إنشاء ھيئة أو منظمة وطنية تكون مسئولة عن إصدار معايير إعداد التقارير المالية -و

اني: نقص في هياكـل التسـيير   /4 اتھا نمھ تع ر ومؤسس المجلس المركزي (ة المحاسبة في الجزائ

ة ي ) والمجالس الجھوي ة من حيث من نقص ھيكل يير، اإلأنظم ائل التس ي، أدوات ووس ات العالم آل مكتب

  :من أجل ذلك نقترح اآلتي .المھني خاصة بالتكوينالھياكل الإضافة إلى 

  ؛والتدقيقالقيام بدراسة جرد سنوية لوضعية مكاتب المحاسبة  -أ

  .تكييف مكاتب المحاسبين مع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثة -ب

  قة مهنة المحاسبة في الجزائر باالقتصاد ودورها فيهعال :ارابع

ا    ري المعاصر دورا ھام اريخ االقتصاد الجزائ ع المراحل من ت لقد لعبت مھنة المحاسبة في جمي

  :وقدمت له خدمات عديدة خاصة في مجال

  التطھير المحاسبي للمؤسسات العمومية؛ - 1

 المساھمة في إعداد وتطوير المخطط المحاسبي الوطني؛ - 2

 ياسة خوصصة المؤسسات االقتصادية العمومية؛ س - 3

 وفق المعايير الدولية للمحاسبة؛إنشاء النظام المحاسبي المالي الجديد  - 4
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ات  - 5 الرقابة القانونية على الشركات، المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري واإلداري، الجمعي

  ...والشركات التجارية

ر عموما،    ة المحاسبة في الجزائ ه في التطور االقتصادي لعبت مھن دم دورا ال يستھان ب ذ الق من

ادية ات االقتص اعي للمؤسس ا . واالجتم ى ولطالم ر عل ي الجزائ بون ف ل المحاس اركةعم ديم المش ي تق  ف

ل للسلطات والنصح والمشورة حول الملفات الوطنية الكبرى،  أملون أن يصبحوا المستشارين األوائ ھم ي

ية  ايا السياس ي القض اديف ةواالقتص ل و .ة للدول ن أج ر م ي الجزائ بين ف بة والمحاس ة المحاس اء مھن إعط

  :المكانة الالئقة بھم نقترح ما يلي

رى -1 ات الكب اتھم حول الملف م وتعليق التي  وضع ميكانيزمات تمّكن من مشاركة المھنيين في إبداء آرائھ

  ؛ألمةتشغل ا

  ؛المشاركة في مختلف اللجان وتمثيل المھنة داخلھا -2

ين في قضايا اإلعالم إعط -4 هاء مھنة المحاسبة منظورا أوسع من خالل مشاركة المھني ا يكتب  ونشر م

  ؛ھؤالء عن قضايا الساعة

بالد من  -5 م السياسة االقتصادية لل ام مفتوحة وتظاھرات حول المواضيع التي تھ ؤتمرات وأي تنظيم م

  . جباية وتمويل واستثمار وتطوير التجارة والمبادالت وغيرھا

وفق المخطط المحاسبي تكاليف البحث والتطوير المحاسبة عن  :مطلب الثالثال

  الوطني والنظام المحاسبي المالي الجديد

  المحاسبة عن تكاليف البحث والتطوير وفق المخطط المحاسبي الوطني الحالي :أوال

وطني   بي ال ط المحاس نف المخط ا (PCN) يص نفين ھم ى ص ة إل ابات الميزاني ابات : حس حس

  ).الخصوم(وحسابات المطاليب ) األصول(وجودات الم

ة    ى ثالث تشكل الموجودات األموال الالزمة للنشاط والعمل اليومي للمؤسسة أو المشروع وھي عل

  .االستثمارات، المخزونات والذمم: أنواع

ة"وتمثل االستثمارات    ، مجموع الوسائل والقيم الثابتة المادية والمعنوية المنقولة وغير المنقول
ا الستعمالھا كوسيلة  ل وإنم ع أو التحوي يس بغرض البي التي اشترتھا أو أنجزتھا المؤسسة بنفسھا، ل

وطني . "استغالل دائمة وقد جمعت حسابات االستثمارات في المجموعة الثانية من المخطط المحاسبي ال

   :على النحو التالي

  

  الحساب  الرقم
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20  

21  

22  

24  

25  

28  

29  

  مصاريف إعدادية

  عنويةقيم م

  أراضي

  تجھيزات إنتاج

  تجھيزات اجتماعية

  استثمارات قيد اإلنجاز

  اھتالك االستثمارات

ابات  ذه الحس يم ھ ن تقس اب –ويمك تثناء الحس د  29باس دورة أو عن ة ال ي نھاي ط ف ل فق ذي يعم ال

  1:إلى ثالث فئات كما يلي -التنازل عن االستثمارات

  .28و 25 ،24 ،22وتضم الحسابات : (Immobilisations Corporelles)استثمارات ثابتة مادية  -أ

ة  -ب ر مادي ة غي ا  :(Immobilisations Incorporelles)استثمارات ثابت تثمارات التي تملكھ وھي االس

  .(valeurs incorporelles)قيم معنوية  21وتتمثل في الحساب . المؤسسة ولكن ليس لھا وجود مادي

وھي األموال التي تدفعھا المؤسسة عند تأسيسھا كمصاريف  :لثابتةاستثمارات ملحقة باالستثمارات ا -ج

د اريف العق تثمارات ومص ازة االس خ...حي اب . إل ي الحس ل ف ة  20وتتمث اريف إعدادي  Frais)مص

Préliminaires).  
  .21والحساب  20من الدراسة ھو الحساب  جزءما يھّمنا من ھذه الحسابات في ھذا الإن   

اإلعدادية في المخطط المحاسبي الوطني بأنھا  فالمصاريعّرفت : إعداديةمصاريف  20الحساب / 1

ذلك  تتمثل في" ة، وك المصاريف التي تكونت عند إنشاء المؤسسة وعند شراء وسائل االستغالل الدائم
ة  2."المصروفات المتعلقة بتطوير المؤسسة أو إتقان نشاطھا رع عن حساب المصاريف اإلعدادي ويتف

  3:وية التاليةالحسابات الثان

وھي مصاريف خاصة  :(Frais relatifs au pacte social) مصاريف متعلقة بعقد الشركة 200-/ح

مصاريف تمديد عمر الشركة أو ما شابه  يادة أو بالنقصان إضافة إلىزتعديل رأس المال بالبالتأسيس وب

وابع الضريبية، مصاريف مصاريف العقد، مصاريف نقل الملكية، الط: ومن أمثلة ھذه المصاريف .ذلك

اإليداع لدى كتابة الضبط في المحكمة التجارية، مصاريف اإلشھار في الجرائد، اإلعالنات القانونية، 

  .مصاريف تحرير العقود والتوثيق، مصاريف التسجيل في السجل التجاري وغيرھا

                                           
  .48 .، صالجزائر -ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون. الوطنيتقنيات المحاسبة حسب المخطط المحاسبي : شبايكي سعدان -  1
  .332. ، ص1976مارس  23مؤرخة في  24الجريدة الرسمية عدد  -  2
الجزائر، الطبعة - ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون. )وفق المخطط المحاسبي الوطني(مبادئ في المحاسبة العامة : قادري األزھر -  3

  .22. ص ،1992الرابعة، 
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ل على الحصو عندوھي المصاريف المترتبة  : (Frais d'emprunt)مصاريف القروض 201-/ح

  .القروض

المؤسسة  وھي المصاريف التي تدفعھا : (Frais d'investissement)مصاريف االستثمارات 202-/ح

العموالت تشمل فقط مصاريف تسجيل ملكية ھذه االستثمارات كاألتعاب وللحصول على االستثمارات و

  .ملكية وغيرھاالمصاريف تحرير عقود و
وھي المصاريف التي  :(Frais de formation professionnelle) مصاريف التكوين المھني 203-/ح

  .تدفعھا المؤسسة نظير تكوين العمال والفنيين
ل 204-/ح ير العم اريف س ابق ال مص القلس  Frais de fonctionnement antérieur au)النط

démarrage): وتشمل المصاريف الناشئة قبل أن تبدأ المؤسسة نشاطھا.  

 ھذا الحساب تعلقي :(Frais d'études et de recherches) الدراساتمصاريف األبحاث و 205-/ح

  .نشاطالقبل انطالق  المؤسسة التي تتحملھابمصاريف األبحاث والدراسات 

قبل انطالق النشاط  المصاريف المنفقة وھي : (Frais exceptionnels)مصاريف استثنائية 208-/ح

  .بصفة استثنائيةولكن 

بمختلف فئاتھا ھي في األصل مصاريف إيرادية وليست مصاريف  إن المصاريف اإلعدادية  

  :رأسمالية، غير أنھا تتميز بـ

  كبر حجمھا؛ •

 .امتداد منافعھا االقتصادية لعدة دورات مالية •

ھذه المزايا تجعل من الصعب على اإلدارة أن تقرر تحميل كل ھذه المصاريف على الدورة 

ه النفقات كأصول في الميزانية، أي ترسمل، ويتم إطفاؤھا على المالية األولى للنشاط وبالتالي تسجل ھذ

  . عدد الدورات التي تستفيد من خدماتھا

في تاريخ إذ يتم . وبناء على ھذا األساس، تعتبر المصاريف اإلعدادية مصاريف إيرادية مؤجلة

. الدورات المقبلةإلى ) الجزء الذي لم يتم إطفاؤه(كل إقفال تأجيل الرصيد المتبقي من ھذه المصاريف 

وھمية غير حقيقية إذ ال يمكن للمنشأة بيعھا أو تحويلھا أو التنازل عنھا في نھاية فترة  وھي تعتبر أصوال

   .في حالة االندماج أو التصفية ألن ليس لھا قيمة سوقيةأو اإلطفاء 

صاريف كم -استنادا على نفس المنطق–ويعامل المخطط المحاسبي الوطني المصاريف اإلعدادية 

  :إيرادية مؤجلة حيث يتم تسجيلھا وفق ثالث مراحل كما يلي
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من (تسجل المصاريف اإلعدادية حسب طبيعتھا في حسابات المجموعة السادسة : المرحلة األولى -أ

  :كما يلي )68/إلى ح 60/ح

    

  

6 xx 

  

  

48 

 

56 

  

  مصاريف االستغالل/ حـ

  أموال جاھزة/ حـ                 

  أو/و        

  ديون االستغالل/ حـ                

  تسديد مصاريف إعدادية

  

XX 

  

  

XX 

 

XX 

  

من (تحّول المصاريف المسجلة في المجموعة السادسة إلى مصاريف إعدادية : المرحلة الثانية - ب

تحويل  75/وتحدث عملية التحويل ھذه في نھاية الدورة المالية وذلك بتوسيط ح )208/إلى ح 200/ح

 78/أو توسيط ح )62/، ح61/، ح60/ح(إذا تعلقت ھذه المصاريف باإلنتاج ) بجعله دائنا(  تاجناإلتكاليف 

، 65/ح ،64/، ح63/ح(إذا تعلقت ھذه المصاريف باالستغالل  )بجعله دائنا(تحويل تكاليف االستغالل 

  :وھكذا تتم إزالة أثر ھذه المصاريف على جدول النتائج كما يلي )68/، ح66/ح

   

  

20x 

  

  

75 

 

78 

  

  مصاريف إعدادية/ حـ

  تحويل تكاليف إنتاج/ حـ             

  أو/و        

  تحويل تكاليف استغالل/ حـ             

  

تحويل المصاريف اإلعدادية إلى حساباتھا 

  الرئيسية

  

XX 

  

  

XX 

 

XX 

  

  
 خالل الدورة
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ة : المرحلة الثالثة -ج اء المصاريف اإلعدادي ة اليتم إطف ة المقبل دورات المالي ى ال دّر عل ع أن ت تي يتوق

ة دأ المقابل ا لمب رة . خاللھا منافع اقتصادية للمؤسسة، وذلك تطبيق وطني فت د حدد المخطط المحاسبي ال وق

  :ويثبت قيد إطفاء المصاريف اإلعدادية كما يلي. إطفاء المصاريف اإلعدادية بخمس سنوات كحد أقصى

  

699 

  

  

209xx 

 

 

  

  مخصصات استثنائية/ حـ

  ء المصاريف اإلعداديةإطفا/ حـ         

  

تخصيص قسط إطفاء المصاريف اإلعدادية 

  السنوي

  

XX 

  

  

XX 

 

 

  

  .ويكرر ھذا اإلجراء إلى أن تصبح قيمة المصاريف اإلعدادية مساوية للصفر

بيا  ا محاس من خالل تعريف المخطط المحاسبي الوطني للمصاريف اإلعدادية، تصنيفھا ومعالجتھ

  :يمكن أن نالحظ ما يلي

وطنيأن ا - و ال  لمخطط المحاسبي ال الي فھ ة، وبالت يم المعنوي ة ضمن الق درج المصاريف اإلعدادي ال ي

ا، أأصوال غير ملموسة شيعتبرھا  أليف وغيرھ وق الت راع وحق راءات االخت ك شأن الشھرة وب نھا في ذل

ا  ب وإنم ة يتوج وال وھمي ا أص ا –يعتبرھ ا وحجمھ م طبيعتھ أة  –بحك ول المنش من أص ملتھا ض رس

    .فاؤھاوإط

ى  - ي إل د أقصى يرم نوات كح اء بخمس س رة اإلطف ده فت وطني بتحدي بي ال رعة إن المخطط المحاس س

ة وإخفا د ئاستبعاد المصاريف اإلعدادي ا يؤك ذا م ة، وھ ا من الميزاني ة المخطط المحاسبي ھ ا عدم رغب لن

ار  وطني في إظھ أنه إعطاء صورة مال ك من ش أة ألن ذل ة ضمن أصول المنش ة عن أصول وھمي حرف

  .الوضعية الحقيقية للمؤسسة

ية  - ات التأسيس ين النفق وطني ب بي ال والمصاريف  (Frais d'établissement)ال يفصل المخطط المحاس

ات كما ھو الحال في ال (Frais préliminaires)اإلعدادية  درج نفق ل ي ا، ب ا وغيرھ دول كفرنس د من ال عدي

  .ركةمصاريف متعلقة بعقد الش 200/ضمن حالتأسيس 

ى إن تسجيل المصاريف اإلعدادية  - وع من المصاريف عل وفق عدة مراحل يضمن للمنشأة مراقبة كل ن

  .حده وكذا طبيعة وحجم ھذه المصاريف

ة  - اريف إعدادي ات كمص اث والدراس اليف األبح ع تك ل جمي د عام وطني ق بي ال ط المحاس إن المخط

تكاليف األبحاث  ولم يأت على ذكر ،نطالق التشغيلفي تلك التكاليف التي تنفقھا المؤسسة قبل اوحصرھا 

31/12/N 
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ة والتي  ة التي تتحملھا المؤسسة خالل الدورات التشغيلية العادي تج أو عملي ا تطوير من يكون الھدف منھ

ثال راع م راءة االخت الي  .جديدة أو تكوين أصل غير ملموس كب د وبالت وطني ق إن المخطط المحاسبي ال ف

د تأسيس الشركةالبحث والتضيق مفھوم أنشطة  ك األنشطة التي تجرى عن ا  ،طوير في تل وأقصى تمام

يم األنشطة التي تؤدي إلى تطوير األصول  ا أي حساب ضمن الق م يخصص لھ ا ول ر الملموسة داخلي غي

  !!!المعنوية

ة  :القيم المعنوية 21الحساب / 2 ا الزم ادي إال أنھ ا وجود م يضم ھذا الحساب العناصر التي ليس لھ

ال ا هألعم ترى ب اع وتش عر تب ة وس ة تجاري ا قيم روع ولھ ط . لمش ق المخط ة وف يم المعنوي ّرف الق وتع

وطني بي ال ا  المحاس ّون "بأنھ ي تك ا الت ة المزاي ر أو قيم ة للمتج راء العناصر المعنوي ة ش ة قيم الحماي
  1".الممنوحة للمخترع أو المؤلف أو لصاحب الحق في استغالل الملكية الصناعية أو التجارية

  :القيم المعنوية إلى قسميناء على ھذا التعريف، يقسم المخطط المحاسبي الوطني بن

اري 210/ح -أ ة : (Fonds de commerce) المتجر أو المحل التج ذا الحساب العناصر المعنوي يضم ھ

ا ) األصول غير الملموسة( ل في مجموعھ أة والتي تمث ة التي ال يمكن فصلھا عن المنش السمعة التجاري

لعن والناتجة ع لمشرول دة عوامل مث ع االستراتيجي،: ع اء العمالء، الموق االسم التجاري، الشھرة  وف

  .التجارية وغيرھا

ة  د تحدث عن تسجيل الشھرة الموجب وطني ق ا، أن المخطط المحاسبي ال ذكر ھن ومن الجدير بال

انون  ع لالھتالكحيث أن ھذه األخيرة ال تخض) أثناء االندماج(التي يتم الحصول عليھا من الغير  ا للق وفق

ا . وبالتالي لم يحدد لھا عمر قانوني 2الضريبي الجزائري تم تطويرھ البة والشھرة التي ي بينما الشھرة الس

  .فلم يخصص لھا أي معيار أو طريقة محاسبية لمعالجتھا داخل المؤسسة

ة 212/ح -ب ناعية والتجاري ة الص وق الملكي  Droits de la propriété industrielle et) حق

commerciale):  راءات يضم ھذا الحساب األصول غير الملموسة ل ب أة مث التي يمكن فصلھا عن المنش

بقيمة المبلغ حيث يسجل ھذا الحساب مدينا  .االختراع، العالمات التجارية، حقوق الطبع والتأليف وغيرھا

اع ل االنتف وق مقاب رع أو صاحب حق من الحق ى مخت ه المؤسسة إل ة أو من  الذي تدفع راع أو عالم اخت

  .طريقة صنع معينة أو نموذج صناعي أو امتياز فني

راع    راءات االخت ع ب ل م ة التعام ر كيفي ى ذك وطني عل بي ال أت المخطط المحاس م ي ا أيضا ل وھن

ا من خالل أنشطة البحث والتطويروالعالمات التجارية  ا داخلي تم تطويرھ ى تسجيل  التي ي واقتصر عل

  .موسة التي يتم اقتناؤھا من الغير فقطالعناصر غير المل

                                           
، 1999الجزائر،  - ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون. )وفق المخطط المحاسبي الوطني(أصول المحاسبة العامة : بويعقوب عبد الكريم -  1
   .53. ص

  .239. مرجع سابق، ص .مساھمة علمية لتحسين المخطط الوطني للمحاسبة :عقاري مصطفى. د -  2
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  جديدالمحاسبة عن تكاليف البحث والتطوير وفق النظام المحاسبي المالي ال :ثانيا

د  يقسم   الي الجدي ى أصول وخصوم، ويعّرف األصول النظام المحاسبي الم ة إل ابات الميزاني حس

تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية  موارد تخضع لرقابة المؤسسة نتيجة ألحداث سابقة من شأنھا": بأنھا
  2."سلطة الحصول على المنافع االقتصادية المستقبلية لألصل"حيث يقصد بالرقابة  1."لھا

ة تعّرف وتصنف األصول وفق ھذا النظام إلى أصول ثابتة وأصول متداولة، حيث    األصول الثابت

ل األصول نشاطات المؤسسة تلك األصول الموجھة لالستعمال بطريقة مستمرة في أغراض ": بأنھا مث
ة ر الملموس ة أو غي ك الملموس ل أو تل دى الطوي ى الم تثمار عل دف االس اة بھ ك األصول المقتن ، أو تل

  3."األصول التي ال تنوي المؤسسة تحصيلھا خالل اثني عشر شھرا ابتداء من تاريخ اإلقفال
درج   د  تن الي الجدي بي الم ام المحاس ق النظ ة وف ة ضمن األصول الثابت ة الثاني ابات (المجموع حس

  :وتشمل ھذه المجموعة الحسابات التالية )Comptes d'immobilisations -التثبيتات

  الرقم
20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

  الحساب

  التثبيتات المعنوية

  التثبيتات العينية

  التثبيتات في شكل امتياز

  التثبيتات الجاري إنجازھا

  تجھيزات إنتاج

  عيةتجھيزات اجتما

  ملحقة بمساھماتدائنة مساھمات وحسابات 

  مالية أخرىتثبيتات 

  التثبيتاتاھتالك 

  التثبيتات عن قيمةالخسائر 

هفيعرفه النظام الم) 20/ح( غير الملموسل األصأما    د بأن دي أصل": حاسبي المالي الجدي ر نق  غي
ه بغليس له وجود مادي يخضع لرقابة المؤسسة التي وقابل للتحديد  اج استخدامه في رض تمتلك اإلنت

ةأو لت راض إداري تعماله ألغ أجيره أو اس رض ت دمات، أو بغ لع أو خ ديم س ر  4."ق وتضم األصول غي

  :الملموسة الحسابات الفرعية التالية

                                           
1,2, 3- Ministère des Finances, Conseil National de la Comptabilité: Projet du système comptable financier. 
Juillet 2006, p. 9. 
 
 
4 - Ministère des Finances, Conseil National de la Comptabilité: Op. Cit. p. 116. 
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  الرقم

203  

204  

205  

207  

208  

  الحساب

  مصاريف التنمية القابلة للتثبيت

  وما شابھھا المعلوماتية ياتبرمج

  العالماتوالرخص والبراءات والمماثلة االمتيازات والحقوق 

  رق االقتناءاف

  خرىالتثبيتات المعنوية األ

ة    ي الميزاني ا ف جيل عنصر م تم تس وي كأصل وي وس(معن ر ملم بي )غي ام المحاس ق النظ ، وف

  1:المالي

  إذا كان من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة باألصل تعود إلى المنشأة؛ •

 .ةصادقباإلمكان تقييم تكلفة ھذا األصل بطريقة  إذا كان •

تم    ر الملموس ي ابقين ويتوافق مع تعريف األصل غي ذا العنصر يحقق الشرطين الس ان ھ فإذا ك

ة ي الميزاني جيله ف ة تس ة التاريخي االت االس( 2بالتكلف ي بعض الح امإال ف ا النظ نص عليھ ي ي ). تثنائية الت

  3:ح الضرائب المسترجعة والتخفيضات التجارية، فيوتتمثل التكلفة التاريخية، بعد طر

  ، بالنسبة لألصول المقتناة بمقابل؛)تكلفة الشراء( تكلفة االقتناء -

 قيمة اإلسھام، بالنسبة للسلع المستلمة كمساھمة عينية؛ -

 ؛)انامجّ ( القيمة العادلة في تاريخ دخول الميزانية، بالنسبة لألصول المقتناة دون مقابل -

 اج، بالنسبة لألصول المنتجة من طرف المؤسسة؛تكلفة اإلنت -

ه إذا  كتسبةبالنسبة لألصول الم - ة لألصل المتحصل علي ة العادل ة، تسجل بالقيم عن طريق المبادل

ة. كانت األصول المتبادلة غير متشابھة ة متماثل ا إذا كانت األصول المتبادل فيسجل األصل المتحصل  أم

 .ازل عليه بالمقابلعليه بالقيمة المحاسبية لألصل المتن

اءفي سعر الشراء المحدد ) تكلفة الشراء(تتمثل تكلفة اقتناء أصل ما  اريخ  أثن اق طرفين في ت اتف

ه افا إلي ة ومض ه التخفيضات التجاري وما من ة مخص ر  العملي ريبية غي وم الض ة والرس وق الجمركي الحق

ى األصالمسترجعة وكذلك التكاليف المتعلقة بشكل مباشر بالحصول  ه جاھزا لالستخدامعل ل ل وجعل  مث

اريف ليم وال مص حنالتس ية،  ش غ الرئيس اريوالتفري ينمص ل المھندس ين مث اب المھني ب، أتع  ف التركي

                                                                                                                                    
 
1- Ministère des Finances, Conseil National de la Comptabilité: Op. Cit. p. 15. 
  
2- Op. Cit. p. 13.  
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ين أما التكاليف ...والمعماريين دة ب رة الممت اء تشغيل األصل في الفت ة أثن اليف المنفق اإلدارية العامة والتك

  1.ءشراالى من تكلفة انتھاء تركيبه وتاريخ استعماله العادي فتقص

تھلكة  واد المس ة شراء الم والخدمات وتتمثل تكلفة إنتاج األصل المنتج بواسطة المؤسسة في تكلف

ر المباشرة التي يمكن  ة ربطھالمستعملة في اإلنتاج مضافا إليھا التكاليف األخرى المباشرة وغي ا بطريق

  2.المنتج األصلب نطقيةم

النفقات أو  )تكاليف التطوير(نفقات التنمية سجل ت :قابلة للتثبيتمصاريف التنمية ال 203الحساب / 1

ة  اليف (الناجمة عن طور التنمي ة التك ة المنفق اء مرحل أة ) تطويرالأثن ه المنش وم ب ي تق ألي مشروع داخل

  3:شرط )غير ملموس( كأصل معنوي

  لتحقيق مردودية؛ وحظوظ كبيرة لديھا فرص جادة مستقبليةأن تكون ھذه النفقات مرتبطة بعمليات  •

ات الت • ةأن تكون لدى المؤسسة النية والقدرة التقنية والمالية وغيرھا إلتمام العمليات المرتبطة بنفق  نمي

 ھذه واستعمالھا أو بيعھا؛

 . بصورة صادقةأن يكون باإلمكان تقييم ھذه النفقات  •

ة البحث لمشروالتي يتم تحملھا أما تكاليف البحث، أي النفقات  تم تسجيلھا أثناء مرحل ي في ع داخل

  4.كمصروفات بمجرد إنفاقھا وال يمكن رسملتھا ضمن األصل غير الملموس

ر الملموس      ه، يسجل األصل غي يومن اتج عن مشروع داخل الي، الن ، وفق النظام المحاسبي الم

  5:التي تحقق الشروط السابقة وفق مرحلتين نفقات التنميةبقيمة 

  :كمصروفات حسب طبيعتھا كما يلي )تكاليف التطوير(التنمية  نفقاتتسجل  :المرحلة األولى -أ

  

  

6 xx 

  

  

512 

 

53 

  

  عباءحسابات األ/ حـ

  الحسابات الجارية كوبن/ حـ             

  أو/و        

  الصندوق/ حـ             

  نفقات التنميةتسديد 

  

XX 

  

  

XX 

 

XX 

  
                                           
1,4- Ministère des Finances, Conseil National de la Comptabilité: Op. Cit. p. 14. 
 
3,2 - Op. Cit. p. 17. 
 
5- Op. Cit. p. 81.  

خالل الدورة
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رنفقات التنمية تحول : المرحلة الثانية -ب ى أصل غي ة  مصاريف 203/ملموس بجعل ح إل ة الالتنمي قابل

  .دائنااإلنتاج المثبت لألصول المعنوية  731/مدينا وجعل ح للتثبيت

  

  

203 

  

  

 

731 

 

 

 

  

  التنمية القابلة للتثبيت مصاريف/ حـ

                  

  معنويةال المثبت لألصولنتاج اإل/ حـ    

  

  إلى أصول غير ملموسةنفقات التنمية  حويلت

  

XX 

  

  

 

XX 

 

 

  

ق ب   :شابهها وما المعلوماتية ياتبرمج 204الحساب / 2 جل وف ي، تس الم اآلل رامج اإلع بة لب النس

  1:النظام المحاسبي المالي الجديد كما يلي

ة وبرمج 204/تسجل بجعل ح :برامج اإلعالم اآللي المقتناة من الغير -أ ات المعلوماتي دينا ي ابھھا م ا ش م

راخيص  اء الت ة اقتن تعمالبتكلف مح باس ي تس ل الت رامج وجع ة 40/ح الب ابات الملحق وردون والحس أو  الم

  :دائنة بنفس التكلفة كما يلي 5/ة حالحسابات المالي

  

  

204 

  

  

40x 

 

5xx 

 

  

  برمجيات المعلوماتية وما شابھھا/ حـ

  الموردون والحسابات الملحقة/ حـ       

  أو

  حسابات مالية /حـ       

 ي مقتناة بواسطة ترخيصتسجيل برامج إعالم آل

  

XX 

  

  

XX 

 

XX 

 

  

ى تسجيل . تسجل وفق مرحلتين: داخليا نتجةبرامج اإلعالم اآللي الم -ب ة األول تم في المرحل اليف ي تك

ة ثم تحول ھذه التكاليف  ھذه البرامج كمصروفات حسب طبيعتھا إنتاج ة الثاني ر في المرحل ى أصل غي إل

                                           
1- Ministère des Finances, Conseil National de la Comptabilité: Op. Cit. p. 81,82.  

31/12/N 
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اج المثبت  731/وجعل حبتكلفة اإلنتاج مدينا  ية وما شابھھابرمجيات المعلومات 204/ملموس بجعل ح اإلنت

  :دائنا بنفس التكلفة كما يلي لألصول المعنوية

  

204 

  

  

 

731 

 

 

 

  

  برمجيات المعلوماتية وما شابھھا/ حـ

                  

  اإلنتاج المثبت لألصول المعنوية/ حـ    

  

تحويل مصاريف إنتاج برامج اإلعالم 

  أصول غير ملموسةاآللي إلى 

  

XX 

  

  

 

XX 

 

 

  

تسجل  :االمتيازات والحقـوق المماثلـة والبـراءات والـرخص والعالمـات      205الحساب / 3

ة األخرى  التجارية والتراخيص وبراءات االختراع والعالمات االمتيازات وفق النظام واألصول المعنوي

وردون  40/حبتكلفة اقتنائھا وجعل مدينة ) 208/و ح 205/ح(مباشرة بجعل حساباتھا  المحاسبي المالي الم

  1:دائنة بنفس التكلفة كما يلي 5/ح الحسابات الماليةأو والحسابات الملحقة 

  

  

205 

208 

  

  

 

40x 

 

5xx 

 

  

  االمتيازات والحقوق المماثلة والبراءات والرخص والعالمات/حـ

            أخرى تثبيتات معنوية/ حـ

  الملحقة الموردون والحسابات/ حـ           

  أو

  حسابات مالية/ حـ           

  أصول غير ملموسة مقتناةتسجيل 

  

XX 

XX 

  

  

 

XX 

 

XX 

 

    

راخيص  205/حيث يمثل ح   ا المؤسسة من أجلاالمتيازات أو الت ى حق  التي تقتنيھ الحصول عل

ل معين د مث ا: خالل مدة العق ة م ذي يعطي للمؤسسة الحق في استعمال عالم از ال راالمتي خيص ، أو الت

ذي  ا بال مح لھ ةيس ة معين تخدام عملي ا  .اس ي وم الم اآلل رامج اإلع تغالل ب راخيص الخاصة باس ا الت بينم

  .)204/ح(شابھھا فتسجل ضمن حساب خاص 

                                           
1- Ministère des Finances, Conseil National de la Comptabilité: Op. Cit. p. 82.   
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اء اف 207/الحساب حيسجل ضمن  :رق االقتناءاف 207الحساب / 4 لبيا-رق االقتن ان أو س ا ك  -إيجابي

ر . انصھاراقتناء أو اندماج أو  ع المؤسسات في إطار عمليةيالناتج عن تجم ويمثل فرق االقتناء أصال غي

  .أصول قابلة للتحديد -بالتعريف–قابل للتحديد وبالتالي يجب تمييزه عن باقي األصول المعنوية التي ھي 

  :نالحظ من خالل التسجيالت المحاسبية السابقة ما يلي  

د *  الي الجدي ة الالنظام المحاسبي الم م يتحدث عن كيفي تم ل محاسبة عن أنشطة البحث والتطوير التي ي

اقتناؤھا من الغير سواء منفردة أو إثر عملية االندماج واكتفى بمعالجة تكاليف البحث والتطوير التي تنفق 

  .أصل غير ملموس داخليا تكوين داخل المؤسسة لتطوير عملية أو منتج أو

ر أو كانت سواء  محاسبيا م اآلليذكر النظام المحاسبي المالي كيفية تسجيل برامج اإلعال*  مقتناة من الغي

اة أو المنتجة بغرض  فھولم يذكر الغرض من ھذه البرامج لكنه  ،منتجة داخليا رامج المقتن لم يميز بين الب

  .االستعمال الداخلي عن تلك المقتناة أو المنتجة بغرض البيع أو اإليجار

ات االختراع، االمتيازات، التراخيص والعالمات التي اقتصر النظام المحاسبي المالي على تسجيل براء* 

  .يتم الحصول عليھا من الغير ولم يتحدث عن تلك المكونة داخليا

اء، (ال يسمح النظام المحاسبي المالي سوى بتسجيل الشھرة المقتناة من عمليات التجمع *  دماج، االقتن االن

  ).التوحيد

  

ضافة إلى األحكام السابقة، والتي تخص تسجيل كل أصل باإل :أحكام عامة حول األصول المعنوية /5

ب  ي يج ة الت ام العام د واألحك ن القواع ة م الي مجموع بي الم ام المحاس ده، وضع النظ ى ح وي عل معن

  :مراعاتھا عند تسجيل أي أصل معنوي، وھي ملخصة في اآلتي

د اال   رافبع ي  عت وسألصل بااألول ر الملم ه منقو، غي ر بتكلفت ذا األخي ع  اصا منھيسجل ھ مجم

  .االھتالك ومجمع خسائر القيمة

افع االقتصادية ال   تھالك المن وس باس ر الملم تالك األصل غي رتبط اھ دة ي جتم ته، وينممتول  ليس

تج من طرف المؤسسة االھتالك بية ألصل آخر من ة المحاس دمجا ضمن القيم  .كمصروف إال إذا كان م

  1:دئ التالية عند اھتالك األصل غير الملموسوفقا للنظام المحاسبي المالي يجب مراعاة المبا

غ ال - وزع المبل تالك يجب أن ي ل لالھ افع لقاب ر الن ى العم ة عل ة منتظم ين ألصلبطريق ذ بع ع األخ ، م

  .االعتبار القيمة المتبقية المحتملة لھذا األصل في نھاية عمره االفتراضي

غ - ة ھي المبل ة المتبقي ة ا الصافي القيم ع المؤسس ذي تتوق ره ال ة عم ي نھاي ن األصل ف ه م لحصول علي

  .االفتراضي بعد خصم التكاليف المتوقعة من خروج األصل
                                           
1- Ministère des Finances, Conseil National de la Comptabilité: Op. Cit. p. 16. 
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افع االقتصادية لألصل - اھتالك ( يجب أن تعكس طريقة االھتالك حركة أو نمط استھالك المؤسسة للمن

اج دات اإلنت ة وح اقص أو طريق تالك متن ذه  ).خطي، اھ د ھ ة تحدي ان المؤسس ن بإمك م يك ة وإذا ل الحرك

  .بطريقة موثوقة، تعتمد طريقة االھتالك الخطي

افع هعمر األصل غير الملموس على أساس يھتلك على أنكما ينص النظام المحاسبي المالي    ، الن

  1.سنة إال في حاالت استثنائية يجب تبريرھا في الملحق 20 ھذا العمر أال يتجاوز ويفترض

اتاھتالك  280/ظام المحاسبي المالي، بجعل حتسجل اھتالكات األصول المعنوية، وفق الن    التثبيت

ة  ه –المعنوي ا -بفروع تالك دائن ة االھ ل . بقيم تالك كمصاريف بجع جل مخصصات االھ ل، تس وبالمقاب

ا  األصول غير الجاريةمخصصات االھتالكات والمؤونات وخسائر قيمة  681/ح مدينا بقسط االھتالك كم

  :يلي

  

  

681

  

  

 

2803

2804

2805

 

2807

2808

 

 

 

  

غير ألصول امخصصات االھتالكات والمؤونات وخسائر قيمة / حـ

  الجارية

  التنمية القابلة للتثبيتو البحث مصاريفاھتالك / حـ      

  وما شابھھا برمجيات المعلوماتيةاھتالك / حـ      

 رخصوال والبراءات والحقوق المماثلة متيازاتالاھتالك ا/ حـ      

  والعالمات

  رق االقتناءااھتالك ف/ حـ      

  خرىاألمعنوية ال التثبيتاتاھتالك / حـ      

  

  تخصيص أقساط اھتالك األصول المعنوية

  

XX 

  

  

 

XX 

XX 

XX 

 

XX 

XX 

 

 

 

  

رة،    ل فت ة ك ي نھاي ة ف افع والقيم ر الن تالك، العم ة االھ ي طريق ر ف د النظ ة أن تعي ى المؤسس عل

وس ر الملم ل غي ة لألص ة ح. المتبقي ي حال افع وف تھالك المن ع الس نمط المتوق ي ال م ف ر مھ دوث تغيي

االقتصادية التي ينتجھا األصل، يعدل قسط اھتالك الدورة الحالية والدورات المقبلة ليعكس ھذا التغير في 

  .ويسجل ھذا التعديل كتغير في التقدير المحاسبي .النمط

                                           
1- Op. Cit. p. 87. 
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ة إن األصل غير الملموس الذي تم تسجيله مبدئيا على أساس التكل   ة ف نالتاريخي ، وفق النظام يمك

ا المحاسبي المالي،  ي(تسجيله الحق د التسجيل األول ه )بع اد تقييم غ المع ى أساس المبل نفس الشروط  عل ب

ة ة . الخاصة باألصول الملموس د القيم ان تحدي ان باإلمك موحة إال إذا ك ة ليست مس ذه المعالج ر أن ھ غي

    1.العادلة لھذا األصل بالرجوع إلى سوق نشط

د  المؤسسة في نھاية كل دورةتقدر    ر ملموس ق ما إذا كان ھناك أي مؤشر يدل على أن أصال غي

ة . فقد من قيمته دير القيم وم المؤسسة بتق ذا المؤشر تق إذا وجد ھ ة (الممكن تحصيلھا من األصل ف القيم

  .من البيع الصافي والقيمة النفعية لألصلوھي أعلى قيمة بين ث 2،)االستردادية

لإذا    وس أق ر الملم ل غي تردادية لألص ة االس أن القيم ة ب دت المؤسس بية  وج ه المحاس ن قيمت م

افية تالك( الص ع االھ م مجم د خص ة )أي بع اوية للقيم بح مس ى تص رة حت ذه األخي ، يجب أن تخفض ھ

  .ويسجل فائض القيمة المحاسبية لألصل غير الملموس عن قيمته االستردادية كخسارة قيمة .االستردادية

ة اتث   ارة قيم ل حبت خس الي، بجع ام المحاسبي الم ق النظ وس، وف ر الملم ا 290/ألصل غي ر ئخس

مخصصات االھتالكات والمؤونات وخسائر  681/دائنا وجعل ح -بفروعه –المعنوية  التثبيتات عن قيمةال

  :بقيمة الخسارة، وذلك كما يليمدينا  غير الجاريةقيمة األصول 

  

  

681

  

  

 

2903 

2904 

2905 

 

2907 

2908 

 

 

 

  

غير مخصصات االھتالكات والمؤونات وخسائر قيمة األصول / حـ

  الجارية

  عن مصاريف البحث والتنمية القابلة للتثبيت قيمةالخسائر / ـح     

  وما شابھھا المعلوماتية ياتبرمجعن  قيمةالخسائر / حـ     

 والبراءات والحقوق المماثلة متيازاتاالعن  قيمةالخسائر / حـ     

  والعالمات خصوالر

  رق االقتناءافعن  قيمةالخسائر / حـ     

  خرىاألمعنوية ال التثبيتاتعن  قيمةالخسائر / حـ     

  

  األصول المعنوية ر قيمةئتسجيل خسا

  

XX 

  

  

 

XX 

XX 

XX 

 

XX 

XX 

 

 

 

  
                                           
1- Ministère des Finances, Conseil National de la Comptabilité: Op. Cit. p. 19. 
2- Op. Cit. p. 14. 
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ى   دل عل ر ي اك أي مؤش ان ھن ا إذا ك ة م در المؤسس ال، تق ل إقف اريخ ك ي ت ة  ف ارة القيم أن خس

ودةالمسج د موج م تع د انخفضت أو ل ر ملموس ق ى أصل غي ابقا عل در . لة س ذا المؤشر، تق د ھ إذا وج ف

  . المؤسسة القيمة االستردادية لألصل

بية تسترجع    ه المحاس ر من قيمت ة االستردادية لألصل أصبحت أكب إذا وجدت المؤسسة بأن القيم

دخلخسارة القيمة المثبتة بالنسبة لھذا األصل في دورات سابقة و ا  .ذلك بتسجيل إيراد ضمن جدول ال كم

ة  ه االستردادية لكن دون أن تتجاوز القيم يتم رفع القيمة المحاسبية لھذا األصل حتى تصبح مساوية لقيمت

تم تسجيل أي خسارة  ةالمحاسبي م ي و ل الصافية بعد خصم االھتالكات التي كان من المفترض أن تطبق ل

  .قيمة لألصل في الدورات السابقة

  :-بفروعه – عن التثبيتات المعنويةقيمة الخسائر  290/ي نھاية كل دورة، يتم تعديل حف  

ة األصول  681/حجعل ب • ةمخصصات االھتالكات والمؤونات وخسائر قيم ر الجاري دينا  غي  جعلوم

  في حالة ارتفاع مبلغ خسارة القيمة؛دائنا  290/ح

ل ب • ترجاع 781/حجع تغاللاس ن  ات االس ائر ع ة والخس اتالقيم ةاألصول  -مؤون ر الجاري ا  غي دائن

 .إذا انخفضت خسارة القيمة أو أصبحت معدومة مدينا 290/ح جعلو

جلة ة المس ارة القيم ترجاع خس الي، اس بي الم ام المحاس ق النظ ن، وف ا ال يمك رق  بينم بة لف بالنس

  1.الحقا) الشھرة(االقتناء 

سجلتھا المؤسسة كمصاريف في  كذلك فإن النفقات المتعلقة بأصل غير ملموس والتي سبق وأن

  .قوائمھا المالية السنوية السابقة ال يمكن دمجھا ضمن تكلفة ھذا األصل في تاريخ الحق

ا  جيله أم د تس وس بع ر ملم ى أصل غي ة عل ا المؤسس ي تنفقھ اليف الت بة للتك ةبالنس ي الميزاني  ف

ى مستوى أداء ، )الالحقة نفقاتال( ا إذا كانت . األصلنجاعة وفتعامل كمصاريف إذا كانت تحافظ عل أم

  2.ھذه التكاليف ترفع من قيمة المنافع االقتصادية المتوقعة لألصل فإنھا تضاف إلى القيمة المحاسبية له

دما تتوقف أي يحذف شطب األصل غير الملموس ي   من الميزانية عند خروجه من المؤسسة أو عن

ة  ع ال وأالمؤسسة عن استعماله بصفة نھائي دما ال تتوق تقبلية من عن ة اقتصادية مس أة تحقيق أي منفع منش

  3.استعمال ھذا األصل وال من خروجه الحقا

الفرق    ة ب تتحدد األرباح والخسائر الناتجة عن خروج األصل غير الملموس أو استبعاده من الخدم

ويسجل ھذا الفرق كمصروف ضمن . خروج األصل وقيمته المحاسبية عنبين صافي اإليرادات المقدرة 

اب حال ة، 652/حس ر مالي ة غي روج أصول مثبت ن خ يم ع واقص الق اب ح ن إيراد ضمن الحس  752/أو ك

  .فوائض القيم عن خروج أصول مثبتة غير مالية
                                           
1- Ministère des Finances, Conseil National de la Comptabilité: Op. Cit. p. 82. 
2- Op. Cit. p. 16. 
3- Op. Cit. p. 17.  
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  مقارنة بين الحاسبة الجزائرية والمحاسبة الدولية بشأن األصول غير الملموسة :ثالثا

د    ة ابع ن الھيئ ل م ا ك ي اقترحتھ بية الت دائل المحاس بية عرض الب ايير المحاس ة للمع  IASCلدولي

ر  ي الجزائ ا ف ق حالي وطني المطب بي ال أن  PCNوالمخطط المحاس د بش الي الجدي بي الم ام المحاس والنظ

اليف البحث والتطوير بصفة خاصة، ة وتك وكخالصة  المحاسبة عن األصول غير الملموسة بصفة عام

  :في الجدول التالي لف الممارساتبين مخت أوجه التشابه واالختالف حديديمكن ت لھذا الفصل،

  

األصول غير  عن المحاسبة الجزائرية والمحاسبة الدوليةبين مقارنة : يوضح )12(رقم جدول ال

  الملموسة

المعيار المحاسبي   أوجه المقارنة
 IAS-38الدولي 

المخطط المحاسبي 
 PCNالوطني 

  النظام المحاسبي المالي

  
  تعريف األصل

ة المنش ورد خاضع لرقاب أة م

ن  ابقة م داث س ة ألح نتيج

ادية  افع اقتص د من أنه تولي ش

  .للمنشأة

وال  ودات األم كل الموج تش

ل  اط والعم ة للنش الالزم

ة أو  ومي للمؤسس الي

  .المشروع

خضع لرقابة المؤسسة نتيجة يمورد 

ألحداث سابقة من شأنه تحقيق منافع 

  .اقتصادية مستقبلية لھا

  
  
  

تعريف األصل 
  الثابت

  

  

  

  

  ال يوجد

  

جموع الوسائل والقيم الثابتة م

ة  ة المنقول ة والمعنوي المادي

ي اشترتھا  وغير المنقولة، الت

أو أنجزتھا المؤسسة بنفسھا، 

ليس بغرض البيع أو التحويل 

يلة  تعمالھا كوس ا الس وإنم

  .استغالل دائمة

تعمال  ة لالس ول الموجھ ك األص تل

راض  ي أغ تمرة ف ة مس بطريق

ول  ل األص ة مث اطات المؤسس نش

ك الم ر الملموسة، أو تل لموسة أو غي

تثمار  دف االس اة بھ ول المقتن األص

ك األصول  على المدى الطويل أو تل

يلھا  ة تحص وي المؤسس ي ال تن الت

ن  داء م ھرا ابت ر ش ي عش الل اثن خ

  .تاريخ اإلقفال

  
  

تعريف األصل غير 
  الملموس

ل  دي، قاب ر نق ل غي أص

 .للتحديد، ليس له وجود مادي

ة قيمة شراء العناصر  المعنوي

ي  ا الت ة المزاي ر أو قيم للمتج

ة  ة الممنوح ّون الحماي تك

ف أو  رع أو المؤل للمخت

تغالل  ي اس ق ف احب الح لص

ناعية أو  ة الص الملكي

  .التجارية

يس  د ول ل للتحدي أصل غير نقدي قاب

ة  ع لرقاب ادي يخض ود م ه وج ل

رض  ه بغ ي تمتلك ة الت المؤسس

ديم سلع  اج أو لتق ي اإلنت استخدامه ف

دمات أجيره أو أو خ رض ت ، أو بغ

  .استعماله ألغراض إدارية
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شروط تسجيل 
أصل غير ملموس 
  في الميزانية

  ؛أن يكون قابال للتحديد -

ة  - عا لرقاب ون خاض أن يك

  ؛المنشأة وسيطرتھا

د  - ى تولي ادرا عل ون ق أن يك

  منافع اقتصادية مستقبلية؛

اس  - ان قي ون باإلمك أن يك

  .تكلفته بموثوقية

  

  

  

  غير محددة

ر  - ل غي ف األص ق تعري أن يحق

  الملموس؛

ون - افع  أن يك ل أن المن ن المحتم م

ة  تقبلية المرتبط ادية المس االقتص

  باألصل تعود إلى المنشأة؛

ذا  أن يكون - ة ھ يم تكلف باإلمكان تقي

  .األصل بطريقة موثوقة

        

  
  
  تعريف

  البحثأنشطة 

لية  وث األص ي البح ھ

ا  وم بھ ي تق ة والت والمخطط

أة ع ع المنش اس توق ى أس ل

دين  م جدي ة وفھ ب معرف كس

ة أو  واحي علمي ي ن واء ف س

  .فنية

  

  

  ال يوجد

بحث أو استقصاء أصلي مبرمج ھي 

ط ي دف ومخط ى ھ م إل يل فھ تحص

  .ومعارف علمية أو تقنية جديدة

  
  
  
أنشطة تعريف 

  التطوير

ث أو  ائج بح ق نت ي تطبي ھ

ة أو  رى لخط ة أخ معرف

نة  واد محس اج م ميم إلنت تص

دة أو أ زة جدي ية أو أجھ ساس

ات أو  ات أو عملي أو منتج

دء  ل ب دمات قب م أو خ نظ

اري أو  اج التج اإلنت

  .االستخدام

  

  

  

  ال يوجد

ارف  ث أو المع ائج البح ق نت تطبي

األخرى على خطة أو نموذج بھدف 

ات، ات، منتج واد، عملي اج م  إنت

نة  دة أو محس دمات جدي ة أو خ أنظم

ك بشكل جوھري  دء في وذل ل الب قب

   .ريا أو استعمالھاإنتاجھا تجا

  
المحاسبة عن 
  تكاليف البحث

الل  روفات خ جل كمص تس

ا  تم إنفاقھ ي ي دورة الت ال

  .خاللھا

اريف  من المص مل ض ترس

ر  يس كأصل غي اإلعدادية ول

ي  ا ف تم إطفاؤھ وس وي ملم

  .سنوات 5أجل أقصاه 

ا  رد إنفاقھ روفات بمج جل كمص تس

ل  من األص ملتھا ض ن رس وال يمك

  .غير الملموس

  
سبة عن المحا

  تكاليف التطوير

ر ملموس  ترسمل كأصل غي

ة  إذا توفرت فيھا شروط معين

ا  اس عمرھ ى أس ك عل وتھتل

  . االفتراضي

اريف  من المص مل ض ترس

ر  يس كأصل غي اإلعدادية ول

ي  ا ف تم إطفاؤھ وس وي ملم

  .سنوات 5أجل أقصاه 

وس إذا  ر ملم ل غي مل كأص ترس

ك  ة وتھتل روط معين ا ش وفرت فيھ ت

ى  االفتراضيعلى أساس عمرھا  عل

  .سنة) 20(أال يتجاوز عشرين 

المحاسبة عن 
أنشطة البحث 

والتطوير المقتناة 

ر ملموس  ترسمل كأصل غي

ن  ة م ت المؤسس إذا تمكن

 .تحديد تكلفة اقتنائھا بموثوقية

  

  ال يوجد

  

  ال يوجد
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  من الغير

  
المحاسبة عن 
برامج اإلعالم 

  اآللي

ا  - ة داخلي رامج المنتج الب
ا رض بيعھ مل ت: بغ رس

ة تكاليف ال اء مرحل المنفقة أثن

وير  ا والتط وفر فيھ ي تت الت

  .شروط الرسملة فقط

ا  - ة داخلي رامج المنتج الب
رض تخدام بغ جل  :االس تس

  .اھفور إنفاق كمصاريف

رض  - تراة بغ رامج المش الب
  .تعامل كمخزونات: بيعھا

رض - تراة بغ رامج المش  الب

ى  ول عل ا أو الحص تأجيرھ
رخيص ل : ت مل كأص ترس

  .ير ملموسغ

ملة  - رامج المرس ك الب تھتل

ا  دى عمرھ ى م عل

  .االفتراضي

  

  

  ال يوجد

ة  - ي حال اء ف ة االقتن مل بتكلف ترس

  الحصول عليھا من الغير؛

ة  - مل بتكلف اجترس دون ( اإلنت

اليف  اليف البحث وتك التمييز بين تك

وير ل ) التط ا داخ ة إنتاجھ ي حال ف

  .المؤسسة

ا  - دى عمرھ ى م ك عل تھتل

  سنة20على أال يتجاوز  الفتراضيا

  
براءات االختراع 

  المقتناة 

مل  - اء ترس ة االقتن بتكلف

ا  دى عمرھ ى م ك عل وتھتل

ا  انوني أيھم االفتراضي أو الق

  .أقل

اء  - ة االقتن مل بتكلف ترس

ا  دى عمرھ ى م ك عل وتھتل

  .القانوني

ترسمل بتكلفة االقتناء وتھتلك على  -

انوني  مدى عمرھا االفتراضي أو الق

  .سنة 20 يتجاوز على أال

  
  

براءات االختراع 
  المطورة داخليا

ة  - ة المنفق مل بالتكلف ترس

ة التطوير ي و خالل مرحل الت

ملة  روط الرس ق ش تحق

ا  دى عمرھ ى م ك عل وتھتل

ا  انوني أيھم االفتراضي أو الق

  .أقل

  

  

  ال يوجد

  

  

  ال يوجد

  
العالمات التجارية 

  المقتناة

اء  - ة االقتن مل بتكلف ترس

ى ك عل ا  وتھتل دى عمرھ م

ا  انوني أيھم االفتراضي أو الق

  .أقل

اء  - ة االقتن مل بتكلف ترس

ا  دى عمرھ ى م ك عل وتھتل

  .القانوني

ترسمل بتكلفة االقتناء وتھتلك على  -

انوني  مدى عمرھا االفتراضي أو الق

  .سنة 20على أال يتجاوز 

    تسجل النفقات المرتبطة بھا  -العالمات التجارية 
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ا كمصرو  المطورة داخليا فات وال يعترف بھ

  .كأصل غير ملموس

  ال يوجد  ال يوجد

النفقات التأسيسة 
والمصاريف 
  التمھيدية

روفات  - ورا كمص تنفد ف تس

ر  ا كأصل غي رف بھ وال يعت

  .ملموس

ة  - ول وھمي مل كأص ترس

ة( اريف إعدادي يس ) مص ول

ر ملموسة  أ كأصول غي وتطف

  .سنوات 5في أجل أقصاه 

تسجل كمصروفات وال يعترف  -

  .بھا مع األصول غير الملموسة

  
  الشھرة المقتناة

ل  - ك ب مل وال تھتل ترس

ة ار التغطي ع الختب  تخض

  )اختبار انخفاض القيمة(

ع  - مل وال تخض ترس

  .لالھتالك

ا  - ى مدى عمرھ ترسمل وتھتلك عل

اوز  ى أال يتج ي عل  20االفتراض

  .سنة

الشھرة المطورة 
  داخليا

ر  - ا كأصل غي ال يعترف بھ

  ).تسجل ال( ملموس

ال يعترف بھا كأصل غير ملموس  -  ال يوجد

  ).ال تسجل(

 ، المخطط المحاسبي الوطني، ونص مشروع النظام المحاسبيIAS-38على نص المعيار  داالعتماب طالبةإعداد ال من:المصدر

  الجديد المالي
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  :الفصلخالصة 

  

بية التي وضعت لمعالجة   أن السياسات المحاس ول ب ر الملموسة  في األخير يمكن الق األصول غي

ى  اط العموما وتكاليف البحث والتطوير خصوصا، سواء عل ارب في نق دولي، تتق وطني أو ال مستوى ال

ديل محاسبي ھو نسبويظل أ .معينة وتتباعد في نقاط أخرى ة الظروف  ب ذي يراعي كاف ديل ال ك الب ذل

ق العم ع التطبي ع واق تالءم م بية وي دة المحاس ة بالوح ة المحيط ي البيئي ن ل ع م ذا الواق ا يفرضه ھ ا وم لھ

  .اعتبارات اقتصادية وقانونية وسياسية واجتماعية

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الرابع
مركز محاسبة تكاليف البحث والتطوير لدى 

 صيدال- البحث والتطوير
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  تمهيد
  

ه ثالث خصائص    لعة ل دواء كس ة، نظرا ألن ال ة من الصناعات الحيوي تعتبر الصناعات الدوائي

دواء سلعة ال . رئيسية تجعل منه السلعة األكثر أھمية اجتماعيا واقتصاديا الخاصية األولى تتمثل في أن ال

ا اإلنسان  يمكن لمن يحتاجھا أن يستغني عنھا، والثانية ھي أن ذ عرفھ دوام من ى ال دواء سلعة توجد عل ال

ة المستجدات  ى عالج أفضل ومواجھ ط، وھي تتطور باستمرار للحصول عل ولم تتوقف الحاجة إليھا ق

دقيق والمتواصل تمثل فيوالثالثة ت .المرضّية الجديدة ذه . اعتماد االبتكار الدوائي على البحث العلمي ال ھ

ة  الھامة اإلستراتيجية السلع منء الخصائص الثالث تجعل الدوا وق الملكي ات حق عندما يتعلق األمر باتفاقي

  .الفكرية وبراءات االختراع

ة البحث والتطويرو   ة صناعة كثيف اق  ،تعتبر صناعة األدوي ا في حاجة مستمرة لإلنف ى أنھ بمعن

ا تقتضيهعلى البحوث والتطوير بنسبة مرتفعة،  ك لم ذه الصناعة وذل دة من ضرورة إنت ھ ة جدي اج أدوي

ان اة اإلنس دد حي ي تھ تجدة الت ة األمراض المس ة في مواجھ ة عالي تمرار تكون ذات فعالي . ومتطورة باس

درة التنافسية يعتبر نشاط البحث والتطوير حجر الزاوية  ولذلك ادة الق ة وزي في تطوير الصناعات الدوائي

  . لشركات إنتاج األدوية

دواءو ناعة ال ة ص را لطبيع اث باعتبا ،نظ ى األبح وم عل ناعة تق ا ص  Research-Based)رھ

Industry)، ،ذات ناعة بال ذه الص ي ھ وير ف اط البحث والتط ة نش ع  وألھمي ى مجم ا عل ع اختيارن د وق فق

  :ضافة إلى األسباب التاليةباإل، البحث ھذا الجزء التطبيقي من نجازصيدال إل

ررائدا في صيدال مجمع  يعد  - أ و ، مجال صناعة األدوية في الجزائ دفھ دواء سوق في القائ  من ال

  ؛الصناعة ھذه في الوحيد الحكومي والتواجد الجزائر في دوائية منظمة اإلنتاج وأكبر حيث

ه وتطوير  مجمع صيدال يسعى   - ب ةإلى تحسين نوعية وجودة منتجات نويا من خالل  أدوي دة س جدي

 تخصيص جزء من رقم أعماله ألنشطة البحث والتطوير؛

  .على اإلطالقفي الجزائر  البحث للبحث والتطوير يعد من أھم مراكزامتالكه مركزا  -ج
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  نظرة عامة عن صناعة الدواء دوليا ووطنيا :المبحث األول

ة اإلستراتيجيةالشك أن صناعة الدواء تأتي في قمة الصناعات، باعتبار الدواء من السلع  . الھام

ث اإل ن حي ا م ة لھ دول المتقدم ار ال م باحتك دول وھي صناعة تتس ا يقتصر دور ال ويق، بينم اج والتس نت

  .النامية مثل الجزائر على التشكيل الدوائي بمواد أولية مستوردة في معظمھا

  .وفيما يلي عرض سريع لواقع الصناعة الدوائية على المستويين الدولي والمحلي

  صناعة الدواء على المستوى الدولي :المطلب األول

ة لقد وجد الدواء بوجود الكائن ال بشري، ولم تتوقف الحاجة إليه قط بل تطورت باستمرار لمواجھ

  .األمراض الجديدة في كل عصر وزمان

  تعريف صناعة الدواء :أوال

اج  ة بإنت ع المنظمات المعني دواء جزء من الصناعة الصيدالنية التي تضم جمي تعتبر صناعة ال

ة كالمصادر –دوية وعلم الصيدلة ھو العلم الذي يبحث في أصول األ. وتسويق األدوية سواء كانت طبيعي

ة المواد الكيميائي ناعية ك ة أو ص ة والحيواني ھا  -النباتي ة خصائص يرھا ومعرف ا وتحض ة تركيبھ ودراس

واع . الكيميائية وتأثيرھا الطبي ار أجود األن دة صور واختي ى ع ة وتصنيفھا إل باإلضافة إلى جمع األدوي

  .منھا للحصول على أفضل التركيبات

اأما صناع ا بأنھ يمكن تعريفھ ة والتي تكون في ": ة الدواء ف اقير الطبي ارة عن صناعة العق عب
ن  لة م ا ويخضعھا لسلس وم الصيدلي بتركيبھ ام يق ات خ ة أو نبات اب طبي ة أو أعش واد كيميائي كل م ش

  1."البحوث والتحاليل واالختبارات حتى يمكن للمستھلك استخدام الدواء في صورته النھائية
ة "مة العالمية للصحة منتوج الدواء بأنه وتعرف المنظ ر أو معالجة األنظم مادة تستعمل في تغيي

  .وھناك عدة أشكال لألدوية منھا الصلبة والسائلة 2".الفيزيولوجية الخاصة بالمريض

فيقصد بھا تلك األدوية التي دخلت براءة اختراعھا في الميدان العمومي عند  ،نيسةأما األدوية الج

دة  ة الم انھاي ة لحمايتھ راءات. القانوني ن أصحاب الب ة للتصنيع دون إذن م ون متاح م تك ن ث ون . وم ويك

ه نفس  ة ويكون ل الدواء الجنيس مطابقا للدواء األصلي، حيث يكون له نفس التركيبة والكيفية للمادة الفعال

  3.الوزنمن حيث إال يختلف عن الدواء األصلي ال و ،الشكل الصيدالني ويقدم نفس األثر العالجي

                                           
 - جامعة الحاج لخضر ،دكتوراه رسالة .ناعة الدواء في الجزائردراسة حالة مجمع صيدال لص: التسويق والمزايا التنافسية: سامية لحول. د -  1

  .285. ص .2008-2007السنة الجامعية  باتنة،

  
2- Larousse Medical, Paris 2005, p. 639. 
3 - www.Leem.org: Médicaments génériques. Octobre 2007. 
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  خصائص صناعة الدواء :ثانيا

  1:يتميز كل من الدواء والصناعة المرتبطة به بمجموعة من الخصائص يمكن تلخيصھا كما يلي  

  يعتبر الدواء من المنتجات الضرورية واألساسية في حياة اإلنسان مثله في ذلك مثل الغذاء؛ -1

تح -2 اء يعتبر الدواء من السلع التي ال يمكن لإلنسان أن ي و ال يشترى بن ا، فھ ة الطلب عليھ كم في كمي

  الطبيب الذي يحدد نوع ومقدار الدواء الذي ينبغي تناوله؛من على رغبة المستھلك بل بناء على وصف 

  يعتبر الدواء من المواد الخطيرة خاصة إذا ما تم استعماله بطريقة خاطئة أو دون وصفة طبية؛ -3

ار -4 ة كالضوء ودرجة يعتبر الدواء سلعة حساسة باعتب أثر بالعوامل الطبيعي و يت ة، فھ ة كيميائي ه تركيب

  الحرارة والرطوبة؛

ة بالبشرة  -5 ثبات سعر الدواء، فالدولة ھي التي تحدد أسعار األدوية بعكس مستحضرات التجميل والعناي

  والتي يتحدد سعرھا من طرف الصيدلي أو التاجر؛

في -6 اع في الصيدلية وفي توجد األدوية في الصيدليات أو المستش ل التي تب واد التجمي ط، عكس م ات فق

  محالت التجميل أيضا؛

ة  -7 ي مراكز البحث والتطوير التابع ي تجرى ف ات البحث العلمي والت ى عملي دواء عل وم صناعة ال تق

  لمؤسسات إنتاج األدوية؛

ى  تعتبر أنشطة البحوث والتطوير من أھم األنشطة في صناعة الدواء، فال يظھر أي -8 ي إل وج دوائ منت

  الوجود إال بعد سنوات من الجھد العلمي من طرف العلماء والباحثين؛

  تعتمد صناعة الدواء بشكل أساسي على التخصص الدقيق والمھارات الراقية والخبرات المتراكمة؛ -9

دواء أن تتطور باستمرار لم -10 ى صناعة ال ذه يفرض الظھور المستمر لألمراض الجديدة عل ة ھ واجھ

  األمراض والقضاء عليھا؛

دواء المطور أوال  -11 ة ال تم تجرب تتميز صناعة الدواء بارتفاع تكاليف أنشطة البحث والتطوير، حيث ي

  على حيوانات التجارب إلثبات فعاليته ولذلك يستغرق ظھور المنتوج الدوائي وقتا طويال؛

ة صارمة  في -12 ة ومحلي ة دولي وانين وأنظم دواء لق اج والتصنيع  يخضع تصنيع ال ة مراحل اإلنت كاف

  والتسويق وكذلك فيما يخص مراقبة الجودة وذلك بسبب الطبيعة الحساسة لھذا المنتوج؛

ى  -13 شدة المنافسة بين مؤسسات تصنيع الدواء الكبرى التي تتحكم في سوق صناعة الدواء باإلضافة إل

  ف المنافسين اآلخرين؛االكتشافات التي تتم في ھذا المجال من طر حولالسرية التامة 

االتجاه العالمي إلى تخفيض تكلفة تصنيع الدواء والعمل على زيادة أنشطة البحث والتطوير من أجل  -14

  .ر الدواء وتكاليف الرعاية الصحيةاتخفيض ھذه التكلفة ومن ثم تخفيض أسع
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اع قي   ي ارتف رى وھ ة أخ ية ھام دواء بخاص ناعة ال ز ص ائص، تتمي ذه الخص ى ھ افة إل ة إض م

دقيق . )وعلى رأسھا تكاليف البحث والتطوير( األصول المعنوية بھا  Ernestففي دراسة قام بھا مكتب الت

and Young  ة 98في عن القيم المعنوية ة مدرجة في البورصة من قطاعات مختلف ين  ،مؤسسة أوربي تب

ع مؤسسات من القطاع الصيدالني  ى بأن أرب ة األول ل المراتب األربع تثمارات من حيث قتحت ة االس يم

ة ب المعنوي ي بالترتي يم  Rocheو Novartis ،GlaxoSmithKline ،Sanofi-Aventis: وھ ّدرت الق ث ق حي

ي  ات ف ذه المؤسس ة لھ انفي  1المعنوي ـ 2006ج والي 98و 118، 120، 143م ب ى الت ار أورو عل ا  .ملي كم

ة في القطاع الصيدالني تم ى أن األصول المعنوي ذه الدراسة إل ل توصلت ھ من مجموع أصول  %81ث

  1.المؤسسات في ھذا القطاع

  واقع صناعة الدواء دوليا :ثالثا

  :العالمي لصناعة الدواء من خالل النقاط التالية يمكن تلخيص الوضع االقتصادي والتجاري  

  تطور السوق العالمي للدواء/ 1

اإلنتاج أو االستھالك  لقد تطور السوق العالمي للدواء كثيرا في السنوات األخيرة سواء من حيث  

و  وذلك نتيجة للتطور التكنولوجي الذي ساھم بشكل كبير في ازدھار الصناعة الدوائية، باإلضافة إلى النم

  .السكاني الذي كان من أھم أسباب تزايد استھالك الدواء

ام  223ولقد ارتفع استھالك العالم من الدواء من    ار دوالر ع ى 1993ملي ار دوال 400.6م إل ر ملي

  .م2003مليار دوالر سنة  492م ثم إلى 2002عام 

غير أن توزيع استھالك الدواء بين سكان العالم يعتبر غير عادل، حيث تستھلك الدول الصناعية   

دواء 240من سكان العالم أكثر من  %14 التي يقطنھا حوالي اع . مليار دوالر من ال ى ارتف ك راجع إل وذل

ة حوالي . لدولالمستوى المعيشي للفرد في ھذه ا ا  5.4بينما تستھلك الدول العربي ط، أي م ار دوالر فق ملي

المي %1.5يعادل  ا ال يمكن لحوالي . من االستھالك الع دواء  %30كم ى ال الم الحصول عل من سكان الع

ـ شكويوضح ال. بشكل منتظم ار دوالر  492ل الموالي تقسيم استھالك الدواء على دول العالم والمقدر ب ملي

  .2003سنة 

   2003االستهالك العالمي لألدوية خالل سنة توزيع  :)10(الشكل رقم  

                                           
1- Ernest and Young: Le capital immatériel, première richesse de l'entreprise. Mars 2007. p.3. 
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11/2007.. Les entreprises du médicament :www.Leem.org:  Source  

  

الم  %15أما بالنسبة لإلنتاج، فتبقى حوالي  ة(فقط من سكان الع ى ) دول متقدم  %79تستحوذ عل

ة المي لألدوي رض الع ن الع كل. م ح الش الي ويوض دواء حس الت اج ال المي إلنت ع الع اطق التوزي ب المن

  .الجغرافية

   العالمي لألدوية نتاجاإلتوزيع  :)11( الشكل رقم

  
11/2007.. Les entreprises du médicament :www.Leem.org:  Source  

  

اعة يظھر من خالل الشكل تركيز الواليات المتحدة األمريكية على صناعة الدواء باعتبارھا صن  

ذا المجال ابقتھا في ھ دول . إستراتيجية، أما الدول األوربية فتعتبر أقل منافسة من س ا تبقى حصة ال بينم
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ة  اج األدوي النامية من اإلنتاج العالمي للدواء ضعيفة مقارنة بالدول المتقدمة وذلك نتيجة تخصصھا في إنت

ة وي. الجنيسة، إضافة إلى استيراد المواد نصف المصنعة وتصنيعھا رجع السبب في احتكار الدول المتقدم

ا ورأس  للسوق ة في التكنولوجي العالمي للدواء إلى ارتفاع تكاليف ھذه الصناعة نظرا لما تحتاجه من كثاف

  .المال

  1:ويتميز سوق الدواء العالمي بما يلي  

  سوق ديناميكي مع نمو متزايد؛ -

  من مبيعات الدواء؛ %50ية حوالي سيطرة المنظمات الكبيرة، حيث تحتكر عشر منظمات عالم -

  من اإلنتاج العالمي للدواء؛ %85احتكار عشر دول فقط لحوالي  -

  من األدوية المباعة في العالم؛ %90حوالي ) في الدول المتقدمة(من سكان العالم  %15يستھلك حوالي  -

  االنخفاض التدريجي لحصة الدول الفقيرة من اإلنتاج واالستھالك؛ -

  يد لألدوية الجنيسة؛عرض متزا -

  .من األدوية الجنيسة 3/2من األدوية األصلية بينما تستھلك الدول الفقيرة  3/2تستھلك الدول المتقدمة  -

  االندماجات والتحالفات اإلستراتيجية في صناعة الدواء/ 2

بعض أو    ين الشركات وبعضھا ال دواء ب ات اإلستراتيجية في صناعة ال لقد بدأت ظاھرة التحالف

ى مدى التسعيناتب نويا عل ات وازدادت س د نشأت . ين الشركات ومعاھد البحوث في منتصف الثمانين وق

ذلك لتحقيق أھداف أغلب ھذ ديثا وك دواء ح ه التحالفات لمواجھة المنافسة الشديدة التي تشھدھا صناعة ال

  .بحثية تطويرية في مجال تصميم األدوية

دواء خالل السنوات  قالتي تمت في السوالموالي عمليات االندماج ويوضح الجدول    المي لل الع

1999-2005.  

  

  

  

  

حركة االندماج في بعض شركات صناعة الدواء خالل السنوات  :يوضح )13( رقم جدولال

1999 -2005  

  الشركة الجديدة Bالشركة  A الشركة السنوات
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1999  

Astra  (السويد) Zeneca (بريطانيا) 
  

Astra-Zeneca 

Sanofi Synthelabo 
  

Sanofi- Synthelabo 

Rhone Poulenc Riper 
 (فرنسا)

Hostehst Marion Roussel ( لمانياأ ) Aventus 
 

  
  

2000  

Abott (USA) Knoll (ألمانيا ) Abott 

Glaxo-wellcome (بريطانيا) Smith Kline Beecham (بريطانيا) Glaxo SmithKline 

Pfizer (USA) Warner-Lambert 
(USA) 

Pfizer 

Pharmacia & Upjohn 

(USA) 
Monsanto (USA/ السويد) Pharmacia 

Corporation 

2001  Pierre Fabre (فرنسا) Biomérieu Alliance (فرنسا) Biomérieu - Pierre 
Fabre 

2002  Amgen (USA) Immunex (روسيا) Amgen 

2003  Biogen Pfizer (USA) Idec Pharmaceuticals Pharmacia
( سيارو ) 

Biogen Idec Inc 
Pfizer 

  
2004  

Sanofi-Synthelabo (فرنسا) Aventis (فرنسا) Sanofi-Aventis 

VCB Pharma (بلجيكا) Celltech (بريطانيا) VCB Pharma 

Boiron (فرنسا) Dolisos (فرنسا) Bioron 

  
  

2005  

Fujesawa (اليابان)  Yamanouchi (اليابان) Astelias-Pharma 

Solvay (بلجيكا) Fournier (فرنسا) Solvay 

Dailchi (اليابان) Sankyo (اليابان) Dailchi-Sankyo 

Sandoz (السويد) Hexal (ألمانيا ) Sandoz 

Teva (إسرائيل) Ivax (روسيا) Teva 

Novartis (سويسرا) Chiron (روسيا) Novartis 

Source : www.Leem.org: Le marché mondial. 10/2007. 
    

ا دعم وقد انحصرت    ة مم دواء العالمي م مخابر ال ين أھ دماج الحاصلة في السوق ب عمليات االن

  .احتكار ھذه المخابر للصناعة الدوائية وبالتالي تقليل إمكانية تطوير ھذه الصناعة في الدول النامية

را وبالرغم من أن الصناعات الدوائية ا   لعربية بدأت منذ خمسين سنة تقريبا وتطورت تطورا كبي

دة  ة الجدي ات العالمي را لآللي ا كبي ول اھتمام م ت ا ل ر أنھ يين، غي دين الماض الل العق ات (خ ل التحالف مث

دماجات ي مجال البحث والتطوير والتسويق) واالن ا ف يع أعمالھ ة وتوس ي تنمي ات  ،ف ى اآللي باإلضافة إل
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ة التقنية مثل إجراء بح ى وحدات بحث خارجي  Research and Developmentوث تطويرية باالعتماد عل

Outsourcing.  

  على صناعة الدواء TRIPSأثر اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة / 3

فإنه البد من  ،(Research-Based Industry)نظرا لطبيعة صناعة الدواء المعتمدة على األبحاث   

ة  إمضاءلذلك تم . نظام فعال لحماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بھاتطبيق  وق الملكي اتفاقية حماية حق

ة بالتجارة  ة المتعلق من ، Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights- TRIPSالفكري

بح الدول األعضاء في وتص). خالل دورة أورجواي(طرف المنظمة العالمية للتجارة في بداية التسعينات 

  .بمجرد التوقيع على اتفاق دورة أورجواي TRIPSالمنظمة ملزمة بتطبيق أحكام اتفاقية 

ا    ا أيض د وإنم ى دواء جدي ة التوصل إل ط لعملي يس فق ة ل وفير الحماي ة بت ذه االتفاقي وتقضي ھ

دوائي الم وج ال راعللمنت راءة اخت ي بب ه والمحم ذه االتفاقي .توصل إلي ازت ھ ا أج اء كم دان األعض ة للبل

  .طرق التشخيص والعالج والجراحةعلى استثناء الحصول على براءات االختراع 

ذلك ) 20(وتحدد االتفاقية مدة عشرين سنة    دواء، وب وج ال راع منت راءات اخت كحد أدنى لحماية ب

رة ذه الفت رة و .ال تستطيع المنظمات الدوائية األخرى تقليد الدواء الجديد إال بعد انقضاء ھ د فت ا  20تع عام

دواء(لحماية البراءات أمرا غير منطقي بسبب قصر دورة حياة المنتوج  نتيجة التطور المتواصل في ) ال

ة وتحاول . العلم والتكنولوجيا، إذ غالبا ما تنتھي دورة حياة منتوج الدواء قبل انقضاء فترة حمايته القانوني

ر من معظم الشركات الدوائية التي تحصل على براءة اال د ألكث وج الجدي ار المنت رة احتك د فت راع تمدي خت

تفادة ) كتحضيره بدرجة نقاء أفضل مثال(سنة من خالل إدخال تعديل ما على الدواء  20 مما يؤدي إلى اس

اليف  ة تك ل لتغطي ا تستحقه كمقاب ر مم أكثر بكثي د ب دوائي الجدي ھذه الشركات من إيرادات ريع المنتوج ال

دان  األبحاث، كما يؤدي ذلك دوائي خاصة بواسطة بل وج ال ة من المنت إلى تأخير كبير في االستفادة العام

  .العالم الثالث

ع أطراف  -طبقا للحقوق الممنوحة له بواسطة االتفاقية  –ويعطى لصاحب البراءة    الحق في من

ةثالثة لم تحصل على موافقته من صنع أو استخدام أو بيع  ه . أو استيراد ذلك المنتوج أو العملي ا بإمكان كم

ذا الحق ق  التنازل للغير عن ھ از التي عن طري ود االمتي رام عق الغ تإب ة مب تطلب من المنظمات الدوائي

أضعاف نتيجة ارتفاع تكاليفه  10إلى  5للحصول عليھا، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواء بمقدار  ةكبير

بعض المكتشفات  TRIPSمنح اتفاقية كما ت. وھو ما يتحمله المستھلك الذي ال غنى له عن الدواء الحماية ل

ا بإنجازات  في جسم اإلنسان تعد بمثابة احتكار للمعرفة، مما يجعل المصير الصحي لإلنسان ليس مرھون

  .البحث العلمي وإنما بمصالح محتكري البراءات

  صناعة الدواء وعالقتها بأنشطة البحوث والتطوير/ 4
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ز بخاصية . مرار ألي صناعةيعتبر البحث والتطوير ضمان االست   ذات تتمي دواء بال وصناعة ال

وج .ا الدائم والمستمر على أنشطة البحوث والتطويرھاعتماد  يكما تتميز باالرتفاع النسبي للمكّون التكنول

  .أو البحثي التطويري مقارنة بالصناعات األخرى، وبالتالي تتأثر بشكل سريع بالتقدم التكنولوجي العالمي

د   ر ال ابر الصيدالنية وتعتب م المخ د أھ ك لتواج دواء وذل ة لل دول المنتج ر ال ن أكب ة م ول المتقدم

ا .العالمية بھا ذه المخابر تكنولوجي ا من التطوير المستمر  حيث تستعمل ھ البحث والتطوير التي تمكنھ

ى أنشطة البحث والتطوير ،للدواء واكتشاف اختراعات جديدة  إذ .وھذا ما يتطلب إنفاق مبالغ ضخمة عل

مليار دوالر أمريكي في  7,2مبلغ  2008في سنة  -أكبر مخبر صيدالني في العالم– Novartisأنفق مخبر 

 435000-وھو ثاني مخبر صيدالني في العالم- GlaxoSmithKlineينفق مخبر و 1.مجال البحث والتطوير

د ى اكتشاف دواء جدي ر . أورو في الساعة الواحدة عل ذا المخب ا خصص ھ غ 2006 نةس (GSK)كم م مبل

ل  ،أربع مليارات أورو على أنشطة البحث والتطوير ا يمث ه %17أي م م أعمال ر  .من رق ويوظف المخب

الم 24عامال موزعين على  15000 ا  2.مركزا للبحث والتطوير في الع ر – Sanofi-Aventisأم ثالث مخب

ر من ف -صيدالني في العالم ك أكث زا للبحث والتطوير موزعة عل 25تمتل ا، مرك ثالث أورب ارات ال ى الق

على البحث والتطوير  Sanofi-Aventisوقد كان إنفاق  3.عامال 17600آسيا وأمريكا الشمالية ويشتغل بھا 

   :كما يلي 2007-2003خالل السنوات 

  

  

  

  

  

خالل الفترة  Sanofi-Aventisاإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير لدى : )14( رقم جدولال

2003 -2007  

  مليون أورو: الوحدة                                          

  2007  2006  2005  2004  2003  السنوات

  052 28  373 28  311 27  871 14  815 17  )%100( رقم األعمال

  537 4304 4 044 4 389 2  924 2  اإلنفاق على البحث والتطوير

                                           
1-http://www.novartis.com: Financial Report, 2008.  
2- http://www.gsk.com.  
3- http:// www.sanofi-aventis.com 
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نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير 
  )%(ع .من ر

16,41%16,06% 14,8% 15,61% 16,17%

Source : www.sanofi-aventis.com: Documents de références 2003-2007 

  

دول   ذلك، أصبحت ال ة ل ة ونتيج دواء األصلي المتقدم ا لل دول إنتاج ر ال ن أكث غ متوسط . م ويبل

ا . من مجموع المبيعات %17.3على مستوى العالم  اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير الدوائي ادة م وع

  1:توزيع تكاليف البحث والتطوير الدوائي على أنواع البحوث كما يلييتم 

  للتطوير التجريبي؛ 51% -

 للبحث التطبيقي؛ 34% -

   .للبحث األساسي 15% -

ى البحث والتطوير   دواء عل ة المنتجة لل دول المتقدم اق ال خالل سنة  ويوضح الجدول التالي إنف

2003.  

                                           
1- www.Leem.org: Recherche et développement. 11/2007. 
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في مجال صناعة الدول المتقدمة البحث والتطوير في بعض  فتكالي :يوضح )15( رقم جدولال

  2003لسنة الدواء 

  مليون أورو: الوحدة                                                                                               

: منھا  اأورب  اليابان أمريكا  البيانات
  ألمانيا

 سويسرا  السويد إنجلترا  إيطاليا  فرنسا

تكاليف 
البحث 
  والتطوير

23930 

  

6747  20495  

  

3820  

  

  

3951  812  4684  1030  

  

  

2297  

  
  

% du 

CA  

 

14.7%  

  

 

12.9%  

  

 

8.0%  

  

 

8.7%  

 

11.9%  

 

3.3%  

 

13.8%  

 

12.3%  

 

10.1%  

Source : www.Leem.org: Recherche et développement. 11/2007. 
    

ة    دول المتقدم ام ال دى اھتم اله، م دول أع ن الج ين م اليتب ي مج وير ف ث والتط ناعة بالبح  ص

ا بأنشطة البح. األدوية ة اھتمام دول المتقدم ر ال ة أكث ث والتطوير حيث ووتعد الواليات المتحدة األمريكي

  .فرنساثم السويد  ،من رقم األعمال، تليھا انجلترا، اليابان %15تخصص لھا ما يقارب 

ان ) 12(ويوضح الشكل رقم    ة والياب ات المتحدة األمريكي ا والوالي الفرق بين إنفاق كل من أورب

  .م2004-1990على البحث والتطوير في مجال صناعة الدواء خالل الفترة 
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الفرق مابين إنفاق أوربا، الواليات المتحدة األمريكية واليابان على : يوضح )12( الشكل رقم

  وير في صناعة الدواءالبحث والتط

  
Source : www.Leem.org: Recherche et développement. 11/2007. 

  

ل الدول ھذه أن من وبالرغم وة تمث ة الق دوائي والتطوير البحث نشاط في الفاعل ى المستوى  ال عل

المي إ ،الع اك دول نف ا(أخرى  ھن ة منھ د )النامي دأت ق درات تحقيق في ب ي وتطوير بحث ق  ذات دوائ

دا الھند، إسرائيل، الصين، :الدول ھذه بين ومن .ةمتطور دوائية مواد إنتاج في فعالة ساھماتم بانيا ،كن  إس

 .وكوبا

  صناعة الدواء على المستوى الوطني :المطلب الثاني

ة    لقد كانت البنية التحتية للخدمات الصحية في الجزائر قبل االستقالل غير كافية، إذ كانت موجھ

  .المواطنين الجزائرييناجات المستعمر الفرنسي والقليل جدا من حاجات أساسا لتغطية ح

ا بفضل السياسات    ة اآلن تطورا ديناميكي ى غاي ذ االستقالل إل ولقد شھدت الخدمات الصحية من

ذه الخدمات كّم. االقتصادية العامة التي انتھجتھا الدولة ى ھ دت الحاجة إل د كما تزاي ا نتيجة التزاي ا ونوع

كاني  تقاللالس د االس يم بع توى التعل اع مس ر وارتف ي . الكبي ة ف ناعة الدوائي يص وضع الص ن تلخ ويمك

  :الجزائر من خالل النقاط التالية
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  التطور التاريخي لصناعة الدواء في الجزائر :أوال

دريجيا    لقد تطورت صناعة الدواء في الجزائر بالموازاة مع تطور الخدمات الصحية، وتكيفت ت

ة التسيير الموجه . وى الطلب الوطني للدواءمع زيادة مست دة في مرحل لكنھا مرت أيضا بصعوبات عدي

اح الخارجي السريع في  ة واالنفت ة نتيجة العولم دواء مشاكل مختلف لالقتصاد الوطني، كما واجه سوق ال

  1:وقد مرت صناعة الدواء الجزائرية بثالث مراحل أساسية ھي. اآلونة األخيرة

  ير المباشر من طرف اإلدارة الصحيةمرحلة التسي/ 1  

ة    ة الجزائري ة، كانت للصيدلية المركزي ذه المرحل ي ھ  -Pharmacie Centrale Algérienneف

PCA – حة لطة وزارة الص ت س اج  -تح ث اإلنت ن حي دواء م وق ال يير س ي تس ة ف ئولية الكامل المس

  .واالستيراد والتوزيع بالجملة

م مستندة على بعض الھياكل التي ورثتھا 1963سنة  PCAية تأسست الصيدلية المركزية الجزائر  

ة لتخزين  ة القديم الجزائر من المستعمر الفرنسي، والتي كانت عبارة عن مجموعة من المخازن العمومي

ة نة . األدوي ي س ة 1969وف يدلية المركزي ه للص ة بموجب ندت الدول ي أس ر رئاس در أم ة  PCAم ص مھم

  .تسويق للمنتجات الصيدالنيةاحتكار االستيراد والتصنيع وال

  مرحلة اإلصالحات االقتصادية/ 2  

ات، تحولت    في إطار إعادة الھيكلة التي مست كل المؤسسات الكبرى للقطاع العام خالل الثمانين

  2:الصيدلية المركزية الجزائرية إلى أربع مؤسسات حكومية أوكلت لھا المھام التالية

ة*  ي لألدوي ل ل: التصنيع المحل اج الصيدالني أوك ة لإلنت ة الوطني دة وھي المؤسس ة جدي ، ENPPمؤسس

  .م1982الصادر في أفريل  82/161وھذا بمقتضى المرسوم 

ة*  ع األدوي تيراد وتوزي ي: اس ات ھ الث مؤسس ى ث ند إل رب : أس ة لغ ع األدوي تيراد وتوزي ة اس مؤسس

ر  ران  –الجزائ ر  ،ENOPHARMوھ نطينة  –ولشرق الجزائ ر  ولوسط ENCOPHARMقس  –الجزائ

  .ENAPHARMالعاصمة 

  .ENEMEDI أوكل لمؤسسة حكومية ھي: استيراد األجھزة والمستلزمات الطبية* 

ة وزارة الصحة من    ان تحت رعاي ر ك ومن ثم يمكن القول بأن تنظيم صناعة الدواء في الجزائ

ادة الھي ي نتجت عن إع ة الت ات الجھوي م المنظم ة ث ة الجزائري ةخالل الصيدلية المركزي ت . كل د عان وق

دواء ى سوق ال ة عل ة القوي ود اإلداري رة من القي ذه الفت ي ھ ة ف وطني . الصناعة الدوائي اج ال ا أن اإلنت كم

                                           
  .302. مرجع سابق، ص: سامية لحول. د -  1
  .302. مرجع سابق، ص -  2
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اء  ا أثن ذهللدواء لم يعرف تطورا ملحوظ ذ ھ ة التي أنجزت في ھ تثمارات الھام الرغم من االس رة ب  االفت

  .مرضية نتائجالمجال والتي لم تحقق 

  دريجي للسوق الوطني للدواءمرحلة االنفتاح الت/ 3

ة    ي لجويلي ة التكميل د من األنشطة  م1990لقد سمح قانون المالي ة في العدي االت أجنبي بإنشاء وك

د يقتصر . االقتصادية ومنھا الخاصة بالدواء م يع ذي ل ري وال دواء الجزائ فكان ذلك بداية النفتاح سوق ال

  .على اإلنتاج الوطني

ة األنشطة ، شھدت الجزام1995ومنذ سنة    ة في كاف ى األسواق الخارجي ا عل ا ملحوظ ر انفتاح ئ

  :وفي ھذا السياق، عرفت صناعة الدواء تطورات ھامة تمثلت فيما يلي. االقتصادية

ذه *  ت ھ دواء، وتمثل وق ال اح س ھيل انفت حية لتس ة واإلدارة الص رف الدول ن ط حة م ودات واض مجھ

  .إلخ...والمنتجين، إنشاء مخبر وطني لمراقبة األدويةالمجھودات في  إجراءات الموافقة على الموزعين 

حيث يقدر . ارتفاع سريع لعدد المتعاملين من القطاع الخاص في مجال استيراد الدواء والتوزيع بالجملة* 

أكثر من  ة  60عدد المستوردين الخواص في الوقت الحالي ب ا وصل عدد الموزعين بالجمل مستوردا كم

  .د أن كانت ھذه األرقام منعدمة في بداية التسعيناتموزع بع 400إلى أكثر من 

تيراد *  ة باالس ة المكلف سيطرة القطاع الخاص على سوق الدواء مما أدى إلى خسارة المؤسسات الحكومي

ك نتيجة عدم  ا، وذل م اختفاؤھ ع ث ة االقتصادية والتوزي دة من الناحي ة المنافسة الجدي ى مواجھ درتھا عل ق

  .والمالية

رغم    ى ال إن الصناعة وعل ري، ف دواء الجزائ ا سوق ال ي عرفھ ة الت ذه التحوالت الجذري ن ھ م

ة  .الوطنية للدواء لم ترق بعد إلى مستوى تحقيق أھداف السياسة الصحية العامة المسطرة من طرف الدول

ى  دواء، ينبغي عل ى صناعة ال وفي ظل القيود الحالية التي فرضتھا تعليمات المنظمة العالمية للتجارة عل

  . الجزائر أن تعيد صياغة وتوضيح دور مختلف الممثلين لھذه الصناعة

  ممثلو صناعة الدواء في الجزائر :ثانيا

ة    ى عاتق السلطات العمومي ر عل ة في الجزائ تلقى مسئولية تنظيم وتطوير قطاع صناعة األدوي

  :وكل ممثلي السياسة الوطنية للصحة العمومية، وھم

يوتت: اإلدارات التنظيمية/ 1 ل ف اعي : مث ة، وزارة الضمان االجتم ة بالصحة العمومي وزارة المكلف ال

  .والوزارات المكلفة بالصناعة

دواء : ممثلو إنتاج وتوزيع الدواء/ 2 ع ال اج وتوزي ى مستوى إنت دخلين عل ة مت يمكن التمييز بين أربع

  :في الجزائر، وھم
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  :ويتمثل في: القطاع العام* 

  توى اإلنتاج؛المجمع الصناعي صيدال على مس -

ة  - ة Digromedمنظم ع بالجمل توى التوزي ى مس ام . عل رة ع ذه األخي ئت ھ د أنش ل 1997وق ل مح م لتح

ات الع ة المؤسس ع األدوي تيراد وتوزي ابقة لالس ة الس  ,ENAPHARM, ENCOPHARM)مومي

ENOPHARM)والتي لم تستطع مقاومة منافسة القطاع الخاص؛ ،  

ة على مستوى التوز Endimed منظمة - لة الصيدليات العمومي يع بالتجزئة، وھي مسئولة عن إدارة سلس

  القديمة؛

فيات  - ة للمستش ن طرف :  Pharmacie Centrale des Hôpitaux- PCHالصيدلية المركزي ئت م أنش

  .وزارة الصحة العمومية على شكل مركز للشراء من أجل تموين شبكة المستشفيات العامة

ة لل   يدلية المركزي ا وبخالف الص ي لھ فيات، والت ات مستش ة المنظم ة واضحة، تخضع بقي مھم

  .العمومية لقواعد المنافسة مثل أي منظمة خاصة

ى المنظمات : المنتجون والمستوردون الخواص*  را عل ة حك بعدما كان إنتاج واستيراد الدواء في البداي

حيث وصل عدد المستوردين العمومية التابعة للدولة، انفتح ھذا النوع من الصناعة على القطاع الخاص 

ى امستورد 130م إلى 2003الخواص سنة  رة ووصل إل  55، لكن ھذا العدد انخفض خالل السنوات األخي

  .2006سنة  امستورد

ة،  44أما عدد المنتجين الخواص، فقد وصل حسب وزارة الصحة العمومية إلى     14وحدة إنتاجي

د ا ذوحدة منھا باشرت في العمل واألخرى مازالت قي ة والتغليف . لتنفي ائمين بالتعبئ غ عدد الق ا بل  23بينم

  .وحدة

ر : الموزعون بالجملة الخواص*  وين مختلف الصيدليات المنتشرة عب ة الخواص بتم وم تجار الجمل يق

ة وطني بالجمل راب ال ا حوالي . الت ددھم حالي ه من طرف وزارة الصحة  469وع ة مرخص ل اجر جمل ت

  .العمومية

واص*  يادلة الخ ة :الص تھلكين بالتجزئ ى المس دواء عل ع ال واص بتوزي يادلة الخ وم الص ع . يق د ارتف وق

ن  ة م حة العمومي ب وزارة الص ددھم حس نة  1936ع ة س يدلية خاص ل (م 1991ص يدلية  1018مقاب ص

ة ن ) عمومي ر م ى أكث نة  4587إل ل (م 2001صيدلية خاصة س ة 989مقاب ذا ). صيدلية عمومي ووصل ھ

ة 1012مقابل (صيدلية خاصة  5502من ثر م إلى أك2006العدد سنة  اع عدد ). صيدلية عمومي دل ارتف وي

  .الصيدليات على النمو الحقيقي لحجم االستھالك الدوائي

  صناعة الدواء في الجزائرواقع  :الثثا
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وا واضحا   ر نم ي الجزائ دواء ف ة . عرف سوق ال ر المرتب ت الجزائ ث احتل نة  39حي م 2006س

بعدھا وجاءت . للدواء بعد تايالندا، إيرلندا، جمھورية التشيك وجنوب إفريقيا حسب توزيع السوق العالمي

والي 63و  50في حين احتلت المغرب وتونس المرتبة . النرويج، باكستان، مصر وإسرائيل ا . على الت مم

المي ه بالنسبة للسوق الع ري وأھميت دواء الجزائ ويوضح الجدول  .يدل على التزايد المستمر في سوق ال

  .م2006-2002لتالي تطور قيمة وحجم سوق الدواء في الجزائر خالل السنوات ا

   2006- 2002تطور سوق الدواء في الجزائر خالل السنوات  :يوضح )16( رقم جدولال

  2006  2005  2004  2003  2002  البيانات

 (106uv)اإلجمالي السوق

)1(  

454,43  494,96  484,08  489,54  566,4  

  )جد 106(اإلجمالي السوق
)2(  

59320,47  70103,64  75968,98  84655,99  102597,75 

  األصلية األدوية قيمة
)3(  

35592,28  43043,63  51666,50  56211,58  71818,43  

 من األصلية األدوية نسبة

 (%)اإلجمالي  السوق قيمة

% 60  61,40 %  68,01 %  66,40 %  % 65  

  % 27,8 +  % 08,8 +  % 20 +  + 20,9 %  ---  األصلية األدوية نمو معدل

  الجنيسة األدوية قيمة
)4(  

23728,19  27060,01  24302,48  28444,41  30779,33  

 من الجنيسة األدوية نسبة

  (%)اإلجمالي السوق قيمة

%40  38,66%  31,99 %  33,60 %  %35  

 األدوية نمو معدل

  الجنيسة

------  + 14 %  - 10,2 %  + 17 %  + 08,2 %  

 :على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر
(1) (2) Office national des statistiques (ONS), Groupe Saidal, Rapports de gestion 2002-2006. 
(3) (4) Médicament générique en Algérie, Source électronique (Octobre 2007). 

  

ة من    ون وحدة سنة  454.43نالحظ من الجدول تطور حجم سوق عرض األدوي ى  2002ملي إل

دة سنة  566.4 ون وح بة 2006ملي ذي شھده السوق في  ،%24.6، أي بنس الرغم من االنخفاض ال ذا ب وھ
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ة األصلية . بسبب عجز في التموين لبعض المنتجات 2005و 2004سنتي  اع نسبة األدوي ا يالحظ ارتف كم

  .من السوق اإلجمالي بمعدالت متزايدة خالل سنوات الدراسة

ذي يختص وتعتمد الجزائر في    وطني ال اج ال تيراد واإلنت ى االس دواء عل تغطية احتياجاتھا من ال

ة الجنيسة بعينات . في صناعة األدوي ذ الس ة التي انطلقت من تثمارات الھام رغم من االس ى ال بفضل وعل

ة  إن نسبة تغطي ر، ف دواء في الجزائ دة لل األحكام القانونية الجديدة المشّرعة في صالح إنشاء مصانع جدي

ة من الطلب  ،%20ب من اإلنتاج الوطني لألدوية تقدر بحوالي الطل ة النسبة المتبقي تم تلبي ا ت ) %80(بينم

رد  ع استھالك الف د ارتف ادة مستمرة فق دواء في زي ى ال عن طريق االستيراد، خاصة وأن حجم الطلب عل

    .2005وحدة سنة  1.8إلى  2000وحدة سنة  1.15الجزائري للدواء من 

واصفات الجودة السلعية من أھم محددات الميزة التنافسية على المستوى العالمي، ونظرا لكون م  

ة  فقد سعت جميع منظمات الدواء في الجزائر سواء التابعة للقطاع الخاص أو األجنبي أو الشركة الحكومي

ى شھادة  ISO 9000صيدال لتطبيق معايير الجودة العالمية  ونجحت معظم ھذه الشركات في الحصول عل

ودة  د الج ھادة  ISO 9002تأكي ية لصادرات  ISO 14001وش درة التنافس م الق ا دع ة، مم ع البيئ ق م للتواف

  .في األسواق العالميةالدواء الجزائري 

درتھا    ادة ق تغاللھا لزي ن اس ي يمك رص الت ن الف د م ر بالعدي ي الجزائ دواء ف ناعة ال ع ص وتتمت

داتالتنافسية، كما تواجه أيضا مجموعة من التحديات  دات . والتھدي ذه الفرص والتھدي ويمكن تلخيص ھ

  :كما يلي

م : الفــرص/ 1 ا ت ر إذا م ي الجزائ دواء ف ي صناعة ال ة ف ؤثر بإيجابي ي يمكن أن ت م الفرص الت من أھ

  :اغتنامھا بفعالية ما يلي

د  - ا يع ي، كم ى المستوى اإلفريق ذا عل م سوق في المغرب العربي وك ري أھ دواء الجزائ يعتبر سوق ال

ة خاصة من ال دواء الجزائري وة بالنسبة لصناعة ال موقع الجغرافي االستراتيجي للجزائر من أھم نقاط الق

  حيث التصدير؛

اج  - د من اإلنت وطني للمزي تيعاب السوق ال ة اس ي وإمكاني د االستھالك المحل م تزاي تزايد السكان ومن ث

  خالل السنوات المقبلة؛

  ح الفرصة أمام الدواء الجنيس بأسعاره المنخفضة؛ارتفاع أسعار الدواء األصلي مما يتي -

تثمري - د من المس ى جذب المزي ؤدي إل ا ي ي مم تثمار األجنب ة لالس دواء،  نتشجيع الحكوم في صناعة ال

  وازدياد عمليات الشراكة واالندماج؛

  اھتمام الدولة باألدوية الجنيسة وترقيتھا؛ -

  أصلية؛اقتراب نھاية مدة حماية البراءة لعدة أدوية  -
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  ...انخفاض تكلفة العمالة -

  :التحديات والعوائق التاليةتواجه صناعة الدواء في الجزائر : التهديدات/ 2

تح األسواق - ة ارتفاع نسبة الواردات من األدوية خاصة مع ف ر من ( للمؤسسات األجنبي ون  600أكث ملي

  ؛)دوالر سنويا

  ي الجزائر؛عدم توفر المواد الخام الالزمة لصناعة الدواء ف -

ة بنسبة  - ر من األدوي احتكار المخابر الفرنسية لسوق الدواء الجزائري فھي تسيطر على واردات الجزائ

  ؛%65تفوق 

ر حصة سوقية بحوالي  رتميز اإلنتاج الوطني باالحتكا - ى أكب من طرف مجمع صيدال الذي يسيطر عل

  من اإلنتاج الوطني؛ 80%

  ھذا المجال؛طوير وانخفاض حجم االستثمار في والتقلة االھتمام بأنشطة البحث  -

  .إلخ...بين الجامعات والمراكز المتخصصة في الصناعة الدوائيةوالترابط ضعف التفاعل  -

ع    ذه الصناعة تتمت وعلى الرغم من وجود تحديات تھدد تنمية صناعة الدواء في الجزائر، فإن ھ

  .عقبات والصعوباتبالعديد من عوامل النجاح التي تؤھلھا لتخطي ھذه ال

  البطاقة الفنية لمجمع صيدال لصناعة األدوية :المبحث الثاني

  تقديم عام لمجمع صيدال :المطلب األول

ل    ه من ثق ا ل لقد وقع اختيارنا على مجمع صيدال لصناعة الدواء كموضوع للدراسة الميدانية لم

ة، إذ يعتبر المجمع من أھم مؤ. صناعي واقتصادي على المستوى الوطني سسات صناعة الدواء الجزائري

اج دواء من حيث اإلنت د في سوق ال ر والرائ ة في الجزائ ر المجمع . بل ھو أكبر مؤسسة دوائي ا يعتب كم

  .ھذا المجالفي نموذجا لمستقبل صناعة الدواء في الجزائر باعتباره التواجد العمومي الوحيد 

  1نشأة وتطور مجمع صيدال :أوال

اج الصيدالني لقد تولت المؤسسة الوط   ة لإلنت الصادر في  82/161بمقتضى المرسوم  ENPPني

ر1982أفريل  ة في الجزائ ي لألدوي ذه المؤسسة في وحدات  .م، مھمة التصنيع المحل وتمثلت ممتلكات ھ

ال(اإلنتاج بالجزائر العاصمة، ثم ألحق بھا مركب المضادات الحيوية بالمدية  ان ) وحدة أنتيبيوتيك ذي ك ال

  .SNICسة الوطنية للصناعات الكيميائية تابعا للمؤس

                                           
1-www.saidalgroup.dz  
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نة  - اج الصيدالني لتصبح تحت تسمية 1984وفي س ة لإلنت م المؤسسة الوطني ر اس م تغيي ". صيدال"م ت

ري  ي فيف يير ف تقاللية التس ع باس ة تتمت ة اقتصادية عمومي ا 1989وأصبحت صيدال مؤسس ك تطبيق م وذل

  .ة وطنية ذات أسھملسياسة استقاللية المؤسسات، واكتسبت طابع مؤسس

ون 1993في عام  - ع دي ة جمي ومي، تحملت الدول الي لمؤسسات القطاع العم م، وفي إطار اإلصالح الم

  .وخسائر صيدال، كما سمحت لھا بإنشاء مؤسسات أو فروع جديدة تابعة لھا

ه تحّول مؤسس1997م افي بداية ع - تج عن ة الصناعية ن ادة الھيكل ة م، قامت صيدال بوضع مخطط إلع

م 1998فيفري  2في  "المجمع الصناعي صيدال"صيدال إلى  د رق ان  .085/97م وذلك بموجب عق د ك ولق

ذا  ي مجال الطب البشري والبيطري وك ع من البحث ف ين المجم و تمك ذه ھ ة ھ ادة الھيكل الھدف من إع

روع إحداث تغيير على الصعيد التنظيمي حيث تم إعادة تنظيم المؤسسة أفقيا، من خالل استحداث  ة ف ثالث

  .جديدة، وعموديا عن طريق إبرام عقود الشراكة مع األجانب

تح 1999في مارس  - من رأسماله للمساھمين الخواص،  %20م، قرر المجلس اإلداري لمجمع صيدال ف

ـ  ذاك ب ة السھم الواحد آن درت قيم وني سھم، وق دج، حيث 800فدخل مجمع صيدال بورصة الجزائر بملي

  .ألسھم المجمع كانت ھذه أول تسعيرة

ين  54م، تم اختيار المجمع الصناعي صيدال مع 2006مارس  12في  - مؤسسة  145مؤسسة أخرى من ب

درتھا  يكبرى من أجل خوصصتھا واستكمال فتح رأسمالھا والبحث عن شريك استراتيج بھدف تحسين ق

  .التنافسية

  تعريف مجمع صيدال، مهامه وأهدافه: ثانيا

يدال مؤس   ع ص ر مجم ـ يعتب مالھا ب در رأس ھم، يق ة ذات أس ا  2500.000.000س ع مقرھ دج ويق

واد والمنتجات وي .االجتماعي بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة ختص مجمع صيدال في صناعة الم

ة لالستعمال  الصيدالنية، حيث تتمثل مھمته الرئيسية في تطوير، إنتاج وتسويق المواد الصيدالنية الموجھ

  .وتنقسم مھام المجمع إلى مھام أساسية وأخرى ثانوية .ريالبشري أو البيط

  1:تتمثل في :المھام األساسية -1

  إنتاج مواد مخصصة لصناعة الدواء؛ *

  إنتاج األساس الفعال للمضادات الحيوية؛ *

ة  * وطني لتغطي راب ال ر كامل الت ع عب ع وتسويق منتجات المجم ة كتوزي ام التجاري ر بالمھ ام أكث االھتم

  لوطنية والسعي الختراق األسواق الدولية؛السوق ا

  .إجراء البحوث التطبيقية وتطوير األدوية الجنيسة *
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  1:تتمثل المھام الثانوية للمجمع فيما يلي :المھام الثانوية -2

  إنتاج مواد التعبئة والتغليف؛* 

  عبور ونقل السلع؛* 

ات ا*  ى تطوير التقني ل عل اج والعم زات اإلنت ة لتجھي ن أجل ضمان صيانة ذاتي اج م ي اإلنت تعملة ف لمس

  النوعية ورفع الطاقة اإلنتاجية؛

  .والتحليل (le façonnage)تقديم خدمات التشكيل والتركيب * 

ة واالنضباط من أجل إنجاز    زام، الدق اء، االلت ل الوف يم مث ويستند المجمع على مجموعة من الق

  2:مھامه وتحقيق أھدافه، حيث تتمثل أھداف المجمع في

  البقاء في موقع الّريادة على المستوى الوطني واإلقليمي وكذا اختراق السوق العالمية؛* 

  تحقيق األمن الدوائي؛* 

  إرضاء الزبائن بوضع سياسة ناجعة لتسيير الجودة والنوعية؛* 

ا *  دة وبتكنولوجي ال جدي ية ألجي كال جالينوس ي أش ة ف ة جنيس وير أدوي ق تط ن طري ات ع ع المنتج تنوي

  متطورة؛

  سمعة عالمية سواء عن طريق إبرام عقود الشراكة أو اتفاقيات التصنيع؛إقامة مشاريع مع مخابر ذات * 

  مليون دوالر سنويا؛ 600تقليص فاتورة استيراد األدوية التي تقارب ما قيمته * 

  .تحقيق أھداف الصحة العمومية الوطنية* 

ى : للعمل رامج استراتيجيةب ثالثة وضعومن أجل تحقيق ھذه األھداف، قام المجمع ب   امج عل برن

ل  )2006-2004(، برنامج على المدى المتوسط )2004-2003(المدى القصير  ى المدى الطوي امج عل وبرن

)2006-2011.(  
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  التنظيم العام لمجمع صيدال :ثالثا

د يتناسب مع المحيط التنافسي    لقد قام مجمع صيدال بإعادة الھيكلة ووضع مخطط تنظيمي جدي

ا لكل  3صبح المجمع عبارة عن مجموعة اقتصادية مكونة من أحيث . ينشط فيه الذي فروع مستقلة إداري

  :فرع منھا مدير عام، كما يظھر ذلك في الشكل التالي
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  1:يظھر من خالل الھيكل التنظيمي أن مجمع صيدال يضم المستويات التنظيمية التالية

  :وتتألف من :اإلدارة العامة -1

ديرين  :دير العامالرئيس الم*    ى الم وھو المسئول األول عن تسيير المجمع وتوجيه القرارات إل

ابر  ع المخ راكة م ود الش رام عق ارج وإب داخل والخ ي ال ع ف ل المجم ه تمثي ن مھام ا م زيين، كم المرك

  .والشركات المحلية واألجنبية

  .مة التنسيقوھو المسئول الثاني عن تسيير المجمع من خالل توليه مھ :األمين العام*   

  :وتتمثل في :المصالح الوظيفية -2

  .تتولى مھمة تسيير الموارد البشرية الخاصة بالمجمع :المديرية المركزية للموارد البشرية*   

  .تقوم بإعداد سياسة األمن الصناعي والبيئي للمجمع :المديرية المركزية للوقاية الصناعية*   

الم *    يم واإلع ة للتنظ ة المركزي يالمديري ع  :اآلل ة للمجم ة التنظيمي داد السياس ن إع ئولة ع مس

  .باإلضافة إلى تحديد حاجات الوحدات والفروع من حيث أنظمة اإلعالم اآللي

ة*    تراتيجية المالي ة واإلس يير المحفظ ة لتس ة المركزي الي، : المديري اط الم يير النش وم بتس تق

  .جمعمتابعة المحفظة المالية ووضع اإلستراتيجيات المالية للم

ل والتلخيصتدقيقالمديرية المركزية لل*    وم ب: ، التحلي ا تق ابات المجمع كم ع حس ة جمي مراجع

  .تقوم بعمليات التحليل المالي

ة : المديرية المركزية للشراكة والتنمية الصناعية*    اج وترقي اليب اإلنت ة تطوير أس ولى مھم تت

ة ا ة لتحسين نوعي ة واألجنبي ة الشراكة مع المخابر الوطني اج المجمع في األسواق اإلقليمي لمنتجات وإدم

  .والعالمية

م من أجل 2006أوت  27تأسست في : المديرية المركزية للتطوير الصناعي والبيوتكنولوجيا*   

  .تطوير سوق الدواء الموجه أكثر نحو األدوية الناتجة عن البيوتكنولوجيا

دة*    اتر شروط : مديرية المشاريع الجدي داد دف وم بإع ة تق ة عملي ذا متابع دة وك المشاريع الجدي

  .إنجاز ھذه المشاريع وتقييمھا

يدالنية*    ال الص ودة واألعم ة الج ام مراقب ة لنظ ة المركزي ات : المديري ودة المنتج تم بج تھ

  .الصيدالنية، حيث تبنت نظام الجودة الشاملة في كل فروع المجمع

ي*    الم الطب ويق واإلع ة للتس ة المركزي تم : المديري ق تھ ن طري ى ع ة األول ويق بالدرج بالتس

ن  بكة م ة ش ك المديري ث تمتل ع، حي ة للمجم ة والبيعي ة اإلنتاجي ه السياس وق وتوجي ات الس راء دراس إج

وطني راب ال ر كامل الت ة التسويق . المندوبين الطبيين عب وم مديري ة فتق ة اإلعالمي ا يخص المھم ا فيم أم

                                           
  الوثائق الداخلية لمجمع صيدال -  1



 

 195

   صيدال- بحث والتطويرركز الم محاسبة تكاليف البحث والتطوير لدى.......................................................: الفصل الرابع

ة "Info Saidal" :واإلعالم الطبي بإصدار مجموعة من المجالت ھي  Saidal -صيدال للصحة"، مجل

"Santé صدى صيدال "، ومجلة"Saidal echo.  

دة : مركز البحث والتطوير*    وم بتطوير منتجات جدي ة الجنيسة، حيث يق ه تطوير األدوي مھمت

. عكما يقدم المساعدة التقنية للوحدات ويتولى مھمة تكوين الباحثين في المجم .سنويامنتجات  10بمتوسط 

  .قناة اتصال بين المجمع وعالم األبحاث الصيدالنيةبمثابة ويعد مركز البحث والتطوير 

ة -3 دات التجاري ع : الوح ويق وتوزي ل بتس ة تتكف دات تجاري الث وح ع الصناعي صيدال ث يضم المجم

  :األدوية والمواد الصيدالنية وھي

 م1995أوت  12أنشئت في . معتعد أول وحدة تجارية للمج: UCCالوحدة التجارية المركزية *   

ة . بھدف تخزين وتوزيع كل منتجات صيدال ا بالمحمدي ع مقرھ ا غلتشيو "الحراش"يق ر من  بھ  160أكث

  .عامال

  .عامال 50 بھا غلتشيم، مقرھا باتنة و1999تأسست عام : UCEالوحدة التجارية للشرق *   

  .عامال 40 بھا غلتشيان وم، مقرھا وھر2000تأسست عام : UCOالوحدة التجارية للغرب *   

ا في    ع مقرھ ا مازالت في طور اإلنجاز ويق وب، لكنھ كما يمتلك المجمع وحدة تجارية في الجن

  .والية ورقلة

  .Antibioticalو Biotic، Pharmalيضم المجمع ثالثة فروع إنتاجية ھي : المؤسسات الفرعية -4

رع  -أ ة: ANTIBIOTICALف ادات الحيوي ب المض ي مرك ل ف ة يتمث ة المدي ي والي د ف در . المتواج يق

درھا  دج، ويشغل مساحة 950.000.000رأسماله بـ  ا  25ق ار، منھ ار مغطاة19ھكت دأ المركب في . ھكت ب

ل  ذ أفري ة من ادات الحيوي اج المض ز. م1988إنت واد  ويتمي اج الم ي إنت رة ف ة معتب ة إنتاجي ب بطاق المرك

ا  رة عمرھ أة، خب ل  سنة 14األولية، موارد بشرية كف ك مخابر للتحلي ة ويمتل اج المضادات الحيوي في إنت

  :يضم المركب الوحدات التالية .تسمح بالرقابة الكاملة على النوعية

ي : وحدة إنتاج المادة الفعالة البينيسيلينية وغير البينيسيلينية*    اج بواسطة عمليت يتم فيھا اإلنت

  .طن من المواد األولية 750تبلغ طاقة إنتاجية ب 3م 1200تصل سعة التخمير إلى . التخمير ونصف التحليل

يدالنية*    واد التخصصات الص اج م دة إنت اج : وح داھما إلنت لتين، إح ايتين منفص ن بن ون م تتك

يلينيةاألدوية البينيسيلينية واألخرى إلنتاج األدوية  ر البينيس ـ . غي ذه الوحدة ب ة لھ ة اإلنتاجي در الطاق  60تق

نويا من مخ ع س دة بي ون وح يملي ا يل ة كم كال الصيدالنية موزع ن،  %50: تلف األش ن  %30من الحق م

راھم %15من األشربة و %5) أقراص، كبسوالت ومسحوق للشرب(األشكال الجافة  ا للوحدة . من الم كم

  .أربع ورشات معقمة ومخازن مجھزة لتخزين المواد األولية ولوازم التعليب والمنتوج النھائي

ة*    وق : مطبع درة تف ة و 80ذات ق ون علب نويا 140ملي ون وصفة س ة . ملي ذلك تغطي مطبع وب

ANTIBIOTICAL 100% من احتياجات الفروع األخرى %30من احتياجاتھا و.  
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رع  -ب ـ : PHARMALف ماله ب در رأس الث . دج 200.000.000يق ن ث ون م اء ويتك دار البيض ع بال يق

ة الجودة لمنتجات الوحدإضافة إلى وحدات إنتاجية  ر لمراقب ثالث ومنتجات بعض المؤسسات مخب ات ال

  :وتتمثل ھذه الوحدات في. العمومية والخاصة

ذ : وحدة الدار البيضاء*    ة الصناعية بالعاصمة من م من 1958تعتبر ھذه الوحدة الكائنة بالمنطق

ة . أقدم مصانع فرع فارمال ود الشراكة الموقع د من عق ذ العدي وقد كان لھذه الوحدة دور رئيسي في تنفي

ود التصنيع  بين ة بصيغة عق اج األدوي تج . Les accords de façonnageالمجمع والمخابر األجنبية إلنت ين

ة  نافا صيدالنية متنوع ا أص ة(المصنع حالي ل مذاب راھم، محالي والت، م راص كبس خ...أق ه ) إل ا قدرت أم

  .مليون وحدة بيع لكل األشكال 40اإلنتاجية فتفوق 

ة متخصصة في إن: وحدة قسنطينة*    درة إنتاجي ل بق ائلة من األشربة والمحالي اج األشكال الس ت

  .مليون وحدة بيع سنويا 5تصل إلى 

ة*    دة عناب ة : وح درة إنتاجي والت بق راص وكبس ن أق ة م كال الجاف اج األش ي إنت متخصصة ف

  .مليون وحدة بيع سنويا 7تتجاوز 

وھو مجھز  ،البشري متخصص في صنع األنسولين لالستعمال :مصنع األنسولين بقسنطينة*   

ؤھلين ال الم ة أصناف من األنسولين ھي. بعتاد صناعي متطور يشغله عدد من العم تج المصنع ثالث : ين

ن) القاعدي(األنسولين السريع، األنسولين المركب واألنسولين األساسي  ارورات حق تصل . في شكل ق

  .مليون وحدة بيع سنويا 3.5القدرة اإلنتاجية لھذا المصنع إلى 

ة: BIOTICفرع  -ج ادة الھيكل د إع ـ . أنشئ بع در رأسماله ب اعي . دج 250.000.000يق ره االجتم ع مق يق

  :ويتكون من ثالث وحدات إنتاجية ھي "الحراش"بالمحمدية 

ينھا في مارس : وحدة الحراش*    م تدش ع ورشاتم، 1971ت ورشة لألشربة، : وھي تضم أرب

راھمرشة ورشة للمحاليل، ورشة لألقراص والملبسات وو ذه الورشات  .للم اج ھ ة إنت غ طاق  20حيث تبل

نويا ع س دة بي ون وح ل . ملي ف بالتحلي ودة مكل ة الج ر لمراقب ى مخب راش عل دة الح وفر وح ا تت كم

  .الفيزيوكيميائي والتسيير التقني والوثائقي لھذه الورشات

وطني المختص: وحدة جسر قسنطينة*    ى المستوى ال دة عل اج تعتبر ھذه الوحدة الوحي ة في إنت

ة  نويا 20المحاليل المكثفة بتكنولوجيا حديثة جدا، حيث تفوق طاقتھا اإلنتاجي ع س ون وحدة بي وفر  .ملي وتت

ية، وھي واع الجالينوس اج مختصة في صناعة األن ى خمس ورشات إنت دة عل يال: الوح ، تورشة التحم

ة عل ل المكثف ة المحالي والت، ورش ة األمب ات، ورش راص والملبس ة األق ة ورش اس وورش كل أكي ى ش

  .المحاليل المكثفة على شكل قارورات

ة    ل الفيزيوكيميائي ف بالتحالي ودة مكل ة الج ر لمراقب ى مخب ا عل دة أيض وفر الوح ا تت كم

  .والميكروبيولوجية وخصائص السموم، إضافة إلى التسيير التقني والوثائقي
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درھا تت. تقع في المنطقة الصناعية واد بالح بشرشال: وحدة شرشال*     3120ربع على مساحة ق

يتو .3م اج ھ ات إنت الث ورش ن ث ون م اس : تك والت واألكي راص والكبس ة األق ربة، ورش ة األش ورش

  .وورشة المحاليل المكثفة، إلى جانب مخبر لمراقبة الجودة

  .عبارة عن مصنع إلنتاج التحاميل: وحدة باتنة*   

  عقود الشراكة المبرمة من طرف مجمع صيدال :رابعا

ى لق   تثمار إل د أدى تطور سوق األدوية الجزائري، إلى جانب التسھيالت التي يوفرھا قانون االس

ر اره . استقطاب اھتمام الشركات األجنبية إلبرام عقود شراكة في الجزائ ان مجمع صيدال، باعتب د ك ولق

ي تثمار ف وي االس ة التي تن دواء، محط أنظار المخابر العالمي ر رائدا في مجال صناعة ال حيث . الجزائ

افكو  Pfizerتمكن المجمع من توقيع عقود شراكة مع أكبر المخابر العالمية مثل  دواء وت ة، دار ال األمريكي

  .الفرنسية وغيرھا Rhone Poulencالفرنسية األلمانية،  Sanofi-Aventisاألردنية، سبيماكو السعودية، 

  : مامن الشراكة ھ نوعينولقد اعتمدت صيدال   

وع : Joints Ventureالمختلطة / ة الصناعية أو كما تسمى المشاريع المشتركةالشراك -أ ذا الن يتحقق ھ

اج مشتركة ال بجزء كبير من رأساألجنبي من الشراكة بمساھمة الطرف  اء وحدات إنت تم بن مال، حيث ي

ترك روع المش يير المش الس إدارة خاصة لتس ب رؤوس  .ومج مح بجل ا تس ذه الصيغة أنھ زات ھ ن مي م

رق األ ا وط اب التكنولوجي ة واكتس يير والرقاب ارات التس اب مھ اطر، اكتس م المخ ة، تقاس وال األجنبي م

  .تسييرھا

نيع  -ب ود التص راكة بعق ريك : Les accords de façonnageالش نيع دواء الش الل تص ن خ تم م ت

ال، من مزايا ھذه الصيغة نقل تكنولوجيا الشركاء، ر. بالوحدات اإلنتاجية التابعة للمجمع ارات العم ع مھ ف

  .آخر تطورات الصناعة الدوائية ةاستغالل الطاقة اإلنتاجية للوحدات بشكل كامل ومساير

ة خالل    ين مجمع صيدال وبعض المخابر العالمي ويمكن عرض مشاريع الشراكة التي تمت ب

  :السنوات الماضية في الجدول التالي
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  صيدالملخص ألهم عقود الشراكة لمجمع : )17( رقم جدولال

  
  الشراكة عقود

  
 إمضاء تاريخ

  العقد

  
  المقر

  
  اإلنتاج انطالق تاريخ

الطاقة 
 اإلنتاجية

   )سنويا(

مبلغ 
االستثمار 

  )مليون دج(
PFIZER – 

SAIDAL (USA) 

 الدار البيضاء 1997أكتوبر 

  )فرع فامال(

مليون 30  1998سبتمبر 

  وحدة

  

-  

Saidal- Neuveau 

nourdisk (الدانمركي) 

فرع (المدية  1997ديسمبر 

  )أنتيبيوتيكال

  -  -  1998نوفمبر 

PFIZER – 

SAIDAL 

Manufacturing  

مليون  30  2002جوان  23  البيضاء الدار 1998سبتمبر 08

  وحدة

912  

  

SAIDAL- Rhone 

Poulenc (France) 

   1998سبتمبر 14

-  

الثالثي األول من سنة 

2000  

مليون  20

  وحدة

400  

SAIDAL- 

AVENTIS 

(France) 

    2002جوان  23  واد السمار1998سبتمبر 14

-  

  

-  

SAIDAL – GPE 
(Europe) 

أنجزت المرحلة األولى   واد السمار 1998سبتمبر 17

  2002أفريل  16في 

مليون  27

  وحدة

980  

SAIDAL– DAR AL 
DAWA (Jordanie) 

ماليين  6  2002ماي  29  جسر قسنطينة  1999أفريل 

  وحدة

120  

SAIDAL–
ACDIMA-
SPIMACO- 
JPM-
DIGROMED(Pays 
Arabes). 

    2004نھاية   الرويبة  1999ماي  26

-  

1100  

Saidal- Medacta 
(Suisse) 

   2000نوفمبر 20

-  

  

-  

مليون  3

  وحدة

192  

SAIDAL-Hayat 
Pharm 

  -  -  2004نھاية   باتنة  2002ديسمبر 

SAIDAL-Ram 
Pharm 

  -  -  2004نھاية   باتنة  2002ديسمبر 

SAIDAL-Abolmed 
(Russie) 

  -  -  2004نھاية   المدية  2004مارس 28

SAIDAL-
Solupharm 
Pharmaceutique 

  500  -  2004نھاية   الطارف  2004مارس 9

  .من إعداد الطالبة بناء على تقارير التسيير السنوية للمجمع: المصدر
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وع آخر من االتكما تقوم صيدال    رخص،بعقد ن اء ال ات اقتن ات ھو اتفاقي وم فاقي مجمع  حيث يق

ةدال بصي والي يوضح  .شراء رخص اإلنتاج وبراءات االختراع من بعض المخابر األجنبي والجدول الم

  :ذلك

  اتفاقيات اقتناء الرخص المبرمة من طرف صيدال :)18( رقم جدولال

  موقع اإلنتاج  تاريخ إمضاء العقد  المخابر األجنبية

Solvey Pharm (France) 1997  الدار البيضاء  

Medi Cuba (Cuba) 1998  مركب المدية  

Hayat Pharm (Jordanie) 1998  الدار البيضاء  

Meheco (Chine) 1998  مركب المدية  

Eli lilly (USA) 1999  مركب المدية  

Biotechnica (Tunisie) 2004  الطارف  

Mepha (Suisse) 2004  الطارف  
  .من إعداد الطالبة بناء على تقارير التسيير السنوية للمجمع: المصدر

  

ع صيدال و   ين مجم اق ب ول اتف ع بروتوك م توقي ات، ت ذه االتفاقي ى ھ ا"إضافة إل للصناعات " ألف

وم  ك ي ورية وذل ة الس وفمبر  12الدوائي ر . 2006ن ي الجزائ ة ف ركة مختلط ى تأسيس ش اق إل دف االتف يھ

وع  ة ب Céphalosporineلتصنيع كافة المستحضرات الصيدالنية من ن رات التقني ادل الخب اإلضافة مع تب

تيرادھا  تم اس ي ي ورية لك وق الس ي الس ة ف يدال المطلوب ناف ص ة أص جيل كاف ة تس ة إمكاني ى دراس إل

  ".ألفا"وتوزيعھا من طرف 

دواء  2007فيفري  8كما أمضى المجمع بتاريخ    ر شركات صناعة ال عقد شراكة مع إحدى أكب

ة والكيم"في مصر وھي الشركة المصرية القابضة  ا لألدوي دي فرم اتھول ى "اوي اق عل م االتف ، حيث ت

دة وتسويق الشركة القابضة لمنتجات  ات الجدي ادل التقني تصنيع المجمع لمستحضرات ھذه الشركة مع تب

  .في مصر اصيدال المتفق عليھ

  مركز البحث والتطوير لمجمع صيدال :المطلب الثاني

ام    ر التطوير والبحث 1975في ع م إنشاء مخب  Laboratoire de Développement et deم، ت

Recherche- LDR ا ت عب ي كان ة، الت ة الجزائري يدلية المركزي ن طرف الص ة م ة وطني ن مؤسس رة ع

تيراد ر اس يدالنيةو تحتك واد الص ة والم اج األدوي ع وإنت ر . توزي ذا المخب ية لھ ام الرئيس ل المھ ي وتتمث ف
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ة حول بع راء دراسات الجدوى الميداني راص وإج راھم واألق كال الم ة المصنوعة تركيب أش ض األدوي

  .بواسطة ترخيص أو امتياز

اج الصيدالني    ة لإلنت ة الوطني اء المؤسس ة وإنش ة الجزائري ة الصيدلية المركزي ادة ھيكل د إع بع

Saidal،  قامت ھذه األخيرة بتحويل المخبرLDR  إلى وحدة بحث في األدوية والتقنيات الصيدالنيةUnité 

de Recherche en Médicaments et Techniques Pharmaceutiques- URMTP ذه م إنشاء ھ ، حيث ت

  .م1987سبتمبر  13الوحدة بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 

ر اإلصالحات االقتصادية التي أجريت في 1998أنشئ المجمع الصناعي صيدال عام    م على إث

عينات د. التس ع خولوب ام  المجم ى البورصة ع ن الضروريم 1999إل ان م د وص ك ارات تحدي ياغة خي

ومن بين ھذه الخيارات ضرورة تحديث . للمجمع واالستمرارإستراتيجية يكون من شأنھا ضمان التطور 

ام  ة والطلب الھ تالءم مع احتياجات الصحة العمومي ى ت تشكيلة منتجات صيدال من األدوية الجنيسة، حت

ه ف. والمتزايد على ھذه األدوية ه اختار المجمع أن يقوم بتطوير منتجات ى الوسائل الخاصة ب اد عل باالعتم

من ا تض ه لكونھ ارات  ل ديس المھ ع وتك مح بتجمي ة تس ذه اآللي ا أن ھ تقبل، كم ي المس تمرارية ف االس

ا  .والمعارف والخبرات داخل المجمع ى عاتقھ ع عل تقلة تق دة مس وھكذا نضجت فكرة امتالك المجمع لوح

ر  مستحدثةيسة مھمة التطوير، البحث واالبتكار بھدف إنتاج أدوية جن ة األمراض األكث أنھا مجابھ من ش

ة ك بأحدث الطرق اإلداري ارا وذل تم إنشاء مركز البحث والتطوير  .انتش  Centre de Recherche et)ف

Développement, CRD- Saidal) ة م وذلك 1999جويلية  24، بتاريخ انطالقا من وحدة البحث في األدوي

  .والتقنيات الصيدالنية السابقة
اح إن    ع صيدال باالنفت د سمح لمجم ز للبحث والتطوير ق اء مرك ام إنش الم األبحاث وأق ى ع عل

ة ين المؤسسة والجامع را ب ع صيدال يخصص  .جس ين، أصبح مجم ك الح ذ ذل ه  %3ومن م أعمال من رق

  .ألنشطة البحث والتطوير

  مهام مركز البحث والتطوير :أوال

ة    ة حصرية يقوم المركز من خالل أنشطته بتطوير األدوي د ملكي ا بع الجنيسة والتي تصبح فيم

وجي  .لمجمع صيدال ة وتشجيع التطوير التكنول كما يساھم المركز في إنشاء الصناعة الصيدالنية الوطني

   1:وتتمثل المھام األساسية للمركز في. في مجال اإلبداع الصيدالني

  ؛النيواإلبداع الصيد إعداد وتصميم سياسة البحث في مجال العلوم الطبية -

ة  - ي وضع سياس اركة ف ة لالمش وير أدوي عتط ر المجم الل اقت ن خ ة الواجب م ة لألدوي اح قائم

 ؛تطويرھا

                                           
1-www.saidalgroup.dz: Situation Recherche et Développement au sein de l'entreprise Saidal.  
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 ؛لفائدة المجمع التصميم والتطوير الصناعي لألدوية الجنيسة -

 ؛تأمين المساعدة الفنية الالزمة للفروع اإلنتاجية للمجمع -

 ع وكذا للزبائن الخارجيين؛تقديم الخدمات في مجال الرقابة على الجودة لفروع المجم -

اع الزراعي - ة للقط ات التابع ى المنتج ل والفحوص عل راء التحالي واد -إج ري، م ذائي، البيط الغ

 إلخ؛...التجميل

أنھا ضمان اليقظة  - تجميع وتنظيم كافة اإلمكانيات والموارد البشرية والمادية والتقنية التي من ش

 ؛التكنولوجية للمجمع

 تقنية والعلمية ونتائج البحث التي يقوم بھا المجمع؛ترقية وترويج األعمال ال -

 تركيب األدوية من أساس نباتي؛ -

ى - تقرار عل ات االس راء دراس ورة إج ة المط ايير  األدوي ق المع ة ( ICHوف رارة والرطوب الح

 ؛)النسبية

 تحضير الملفات العلمية والتقنية الالزمة لتسجيل األدوية المطورة؛ -

 العلمي الخاص باألدوية المطورة؛المساھمة في توفير اإلعالم  -

 .المساھمة في تدريب اإلطارات الفنية للمجمع -

دة مؤسسات  كما يتولى المركز تنظيم الملتقيات والندوات العلمية الوطنية والدولية   ويتعاون مع ع

ك، يشترك المركز مع المجلس العلمي لمجمع صيدال في . وجامعات في مجال التدريب ى ذل إضافة إل

  1:حيث تطمح ھذه المجلة ألن تكون "Saidal Santé"لة إدارة مج

  في إثراء المعلومة الطبية وإبالغھا للمھنيين؛وسيلة للمساھمة  -

 لتجميع الخبرات والتقاء كل المھتمين بالبحث من خالل أعمالھم البحثية؛ مجاال -

 وسيلة لترقية المجمع وتحسين صورة عالمته ومنتجاته؛ -

 .النية والجامعات في مجال البحث العلمي والتقنيھمزة وصل بين الصناعة الصيد -

                                           
1- www.saidalgroup.dz: Situation Recherche et Développement au sein de l'entreprise Saidal. 
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    التنظيم الداخلي لمركز البحث والتطوير :ثانيا

ّون من CRD-Saidal يتم إنجاز مھام مركز البحث والتطوير   مجموعة من  :بواسطة تنظيم مك

رق مشاريع ھياكل تقنية ،المخابر ات دعم، ف رق بحث (des équipes projets)، ھياكل وھيئ ل و  .وف تتمث

  1:في

  :كاآلتيصيدال خمسة مخابر ھي -يمتلك مركز البحث والتطوير :المخابر/ 1
ر*  يدلة مخب كال : يةالجالينوس الص ي أش ھا ف ة وعرض ة جنيس ات ألدوي ميم تركيب ا بتص وم أساس يق

  .)أشكال جالينوسية( صيدالنية مختلفة

واد األ: الكيمياء التحليليةمخبر *  د من تطابق الم ة مع مواصفات الجودة، تصميم طرق يقوم بالتأك ولي

  .لألدوية المطورة التحليل ومتابعة دراسات االستقرار والثبات

  .تقبل الدواء المطوريقوم بالتجارب السمية لمعرفة مدى قدرة الجسم على : مخبر األبحاث السمية* 

ا*  د من نجاعة ال: مخبر الميكروبيولوجي ة للتأك ل والفحوصات الالزم وم بالتحلي ا يق ة ونقائھ واد العقيم م

  .الجرثومي ومدى تطابقھا مع مواصفات الجودة

  .مھمته تطوير األدوية الجنيسة من أصل نباتي: المواد الطبيعيةمخبر * 

   :الھياكل التقنية/ 2

  :وتتمثل في  

ة مع : قسم التوثيق واإلعالم التقني والعلمي*  ة ومتطابق ه في إنجاز شبكة معلومات موثق ل مھمت تتمث

  .ف واحتياجات التطوير، يتم تحديثھا بصورة مستمرةأھدا

  .يقوم بوضع نظام لتأمين الجودة طبقا للمواصفات العالمية: قسم ضمان الجودة* 

ة الضرورية لتسجيل : واألعمال القانونية قسم الشئون الصيدالنية*  ة والعلمي ات التقني يقوم بتحليل الملف

  .ية الملكية الصناعيةاألسماء التجارية لدى المعھد الوطني لحما

ة : قسم اليقظة التكنولوجية والذكاء االقتصادي*  ة وحماي مھمته متابعة آخر التطورات في مجال األدوي

  .األساليب اإلبتكارية لمركز البحث والتطوير من الجوسسة

  :ھياكل وھيئات الدعم/ 3
  :تتمثل فيما يليو  

  قسم التقنيات التجارية؛ •

 قسم الموارد البشرية؛ •

 االتصال؛قسم  •

                                           
  .الوثائق الداخلية لمركز البحث والتطوير -  1



 

 203

   صيدال- بحث والتطويرركز الم محاسبة تكاليف البحث والتطوير لدى.......................................................: الفصل الرابع

 قسم التنظيم واإلعالم اآللي؛ •

 ن؛اقسم الصحة واألم •

 قسم التحليل والتجميع؛ •

 قسم المالية؛ •

 قسم االستثمارات؛ •

 قسم الوسائل العامة؛ •

 مساعد مكلف بتنسيق الوظائف العلمية والتقنية؛ •

  .مساعد مكلف بتنسيق وظائف التطوير واألعمال القانونية •

  لبحث والتطويرفي مركز ا الموارد البشرية :ثالثا

اءات من مختلف التخصصات    يشّغل مركز البحث والتطوير لمجمع صيدال مجموعة من الكف

اء، الصيدل ل الكيمي دواء مث ة بصناعة ال اةالتي لھا عالق ا، الزراعة، الطب البيطري وغيرھ  .، البيولوجي

ـ  ع  .عامال 252حيث يقدر عدد العاملين في المركز ب الي توزي املين في المركز ويوضح الجدول الت الع

  :حسب جنسھم ووظائفھم

  حسب الوظيفة والجنس CRD- Saidalتوزيع العاملين في مركز  :)19( رقم جدولال

  الجنس
  الوظيفة

%المجموع   المجموع  ذكورال  ناثاإل

  42  ةاإلدار

  

34  76  30%  

 %4  10  6  4  الصيانة

 %66  166  37  129  البحث والتطوير

 %100  252  77  175  المجموع

  %100  - %31 %69 من مجموع العمال والذكور سبة اإلناثن

وظيفة من العمال في اإلناث والذكور نسبة 
  البحث والتطوير

78% 22% -  100% 

  صيدال - والتطوير ثالوثائق الداخلية لمركز البح: المصدر
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ر نسبة من مجموع الع   في  لينمايتبين من خالل الجدول أن وظيفة البحث والتطوير تشغل أكب

ر من عدداإلناث ھ عددكما أن  .)%66(مركز ال ذكور سواء بالنسبة و أكب املين ال ة البحث في  للع وظيف

  .ككلوالتطوير أو بالنسبة لمجموع العمال 

ة البحث والتطوير داخل    ويلخص الجدول أسفله بعض خصائص الموارد البشرية التابعة لوظيف

  .مية والتخصصالعمر، متوسط األقد: حيثمن  CRD- Saidalالمركز 

  خصائص عمال وظيفة البحث والتطوير :يوضح )20( رقم جدولال

عمال البحث والتطوير   التخصص
)%(  

  متوسط األقدمية
  )بالسنوات(

  العمر المتوسط
  )بالسنوات(

  35  5  5  بيطري

  29  1  6  صيدلي مختص

  27  3  5  مھندس مختص

  34  6  6  مختص في الزراعة

  27  3  6  صيدلي

  43  10  8  تقني مخبر

  35  6  29  مختص في الكيمياء

  31  3  35  مختص في البيولوجيا

  33  5  100  المجموع
  صيدال - الوثائق الداخلية لمركز البحث والتطوير: المصدر

  

الل    ن خ يحه م يمكن توض وير ف ز البحث والتط ي مرك املين ف ي للع توى التعليم ن المس ا ع أم

  :الجدول الموالي
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  المستوى التعليمي حسب CRD- Saidalفي مركز توزيع العاملين  :)21( رقم جدولال

  الوظيفة                   
  المستوى التعليمي

البحث   الصيانة   اإلدارة 
  والتطوير

  المجموع

 %3 %4 %0 %0  دكتوراه

 %6 %8 %0 %2  ما بعد التدرج

 %67 %77 %63 %33  التدرج

 %12 %7 %12 %27  تقني

 %12 %4 %25 %38  ثانوي

 %0 %0 %0 %0  متوسط

 %100 %100 %100 %100  المجموع
  صيدال - الوثائق الداخلية لمركز البحث والتطوير: المصدر

  

ى مستوى  معظمنالحظ من خالل الجدول أن    العاملين في مركز البحث والتطوير حاصلين عل

ديھممن العمال في وظيفة البحث والتطوير  %77كما أن  .)%76( جامعي درجمستوى  ل ى  .الت إضافة إل

ذا  -لك، فإن مركز البحث والتطويرذ صيدال ال يوظف أي عامل من فئة المستوى التعليمي المتوسط، وھ

ة اءات العالي غيل ذوي الكف ى تش ز عل ا يعكس حرص المرك ك  م را وذل ا نظ ة الوظائف  تقتضيهلم طبيع

   :والشكل الموالي يوضح ذلك .خاصة وظيفة البحث والتطويرو مركزالموكلة لل

  توزيع العاملين في وظيفة البحث والتطوير حسب المستوى العلمي :)14( الشكل رقم

╝╨╦╚♣╓ ╦▲╖ ╔♪
8% ĳ╓╨℅╚♠╦♣╓

4%

╝╨╦╚♣╓
77%

▫ Ĳ♀╚♣╓
7%
▪ ℅Ĳ╔╜♣╓

4%

░╫℅╚♪♣╓
0%

  
  صيدال - الوثائق الداخلية لمركز البحث والتطوير: المصدر
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ا    وير بكم ث والتط ز البح تعين مرك اءات اليس ة الكف اريينالا(خارجي ف ) ستش ن مختل م

ز ائف المرك ة بوظ غّ و ،التخصصات المرتبط ا 23 ليش نھم  ،بنصف دوام موظف تاذا  13م يأس يم  ف التعل

  .باحثين مشاركين 10في المجلس العلمي و كأعضاء العالي

ال في مختلف    وين العم ويخصص مركز البحث والتطوير جزءا من مصاريف المستخدمين لتك

نو وين خالل الس الغ المخصصة للتك ت المب د كان ز، وق ائف المرك ة بوظ ا عالق ي لھ ات التخصصات الت

  :كما يلي 2007و 2006، 2005

صيدال - مركز البحث والتطوير في العاملين المبالغ المنفقة على تكوين :)22( رقم جدولال

   2007- 2006- 2005في السنوات 

  2007  2006  2005  السنوات
103.269.849,79120.731.634,59 88.504.765,12  )دج( )%100( مصاريف المستخدمين

 1.869.223,24  1.858.857,29 1.182.037,5  )دج( مصاريف التكوين
نسبة مصاريف التكوين من مصاريف 

  )%(المستخدمين 
1,33% 1,8%  1,55% 

  صيدال-من إعداد الطالبة بناء على القوائم المالية لمركز البحث والتطوير: المصدر

  

ا ي   هإن م ز البحث والتطوير  نفق ى مرك وينعل تخدمين تك ة  المس دا مقارن يال ج ّد قل ه يع ا تنفق بم

   1).على األقل من مصاريف المستخدمين %10(في ھذا الشأن نظمات صناعة الدواء في الدول المتقدمة م

  إنجازات مركز البحث والتطوير منذ إنشائه :رابعا

  2:م النتائج التالية1999لقد حقق مركز البحث والتطوير منذ إنشائه عام   

  ؛2007لسداسي األول لسنة وا 2000بين عام  جنيس دواء 75قام بتطوير  -

ة الفرنسية  2005جانفي  31في  وذلك 2000 عام نسخة ISO 9001حصل على شھادة  - من طرف الجمعي

  لتطابق نظام تسيير الجودة الخاص بالمركز مع المواصفات العالمية؛ (AFAQ)لتأمين الجودة 

ى  - ة الص 4حصل عل وق الملكي وطني لحق د ال راع من طرف المعھ راءات اخت نة  INAPIناعية ب في س

  ؛جديدتين )تركيب( ن وعمليتي صياغةمبتكري جالينوسيينوذلك البتكاره شكلين  2006

  على شكل جالينوسي مبتكر؛ 2007حصل على براءة اختراع خامسة في سنة  -

                                           
 .360. مرجع سابق، ص: سامية لحول. د -  1

2- www.saidalgroup.dz: Situation Recherche et Développement au sein de l'entreprise Saidal.  
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نة  - راع لس ن اخت ائزة أحس ى ج ز عل ة  2007حصل المرك ة الفكري ة للملكي ة العالمي ن طرف المنظم م

(l'OMPI)؛  

ىح- راع  9 صل عل راءات اخت ام ب ـ  2008ع ق ب اتي و 6تتعل اس نب ن أس دة م ات جدي صياغات  3منتج

  جالينوسية مبتكرة؛

  .البتكاره صياغة جديدةطلبا على براءة اختراع  2008قدم في مارس  -

ر في    دمھا للغي وتعتبر اإليرادات التي يحققھا مركز البحث والتطوير من خالل الخدمات التي يق

ال الب ز مج رادات المرك ل إي ل، إذ تمث ع كك بة للمجّم ة بالنس ة بالغ النسب  CRDحث والتطوير ذات أھمي

  :التالية من مجموع إيرادات المجّمع

مجمع صيدال من إيرادات البحث والتطوير  إيرادات مركز نسبة :يوضح )23( رقم جدولال

  2007- 2006- 2005خالل السنوات 

  2007  2006  2005  السنوات
 286.948.659 279.611.539 124.568.368  )دج( )%100( *ع صيدال مجم إيرادات

13.254.571,36 40.590.497 40.005.952 )دج(**البحث والتطوير إيرادات مركز

  

 إيراداتالبحث والتطوير من مجموع  إيرادات مركزنسبة 
   )%(صيدال 

32,12% 14,52 %  4.62% 

  قوائم المالية لمركز البحث والتطوير وتقارير التسيير لمجمع صيدالمن إعداد الطالبة باالعتماد على ال: المصدر

  .الخدمات المقدمة 74/تتمثل في الحساب ح (**) (*)
المتالك إن ھذه النتائج التي حققھا مركز البحث والتطوير لمجمع صيدال ما ھي إال ثمرة   

  :المركز

  طاقما من العمال المؤھلين في مختلف المجاالت؛ •

 ؛حديثةبة وبتكنولوجيا متطورة تسمح بتطوير األدوية الجنيسة بأشكال تجھيزات مناس •

 دعامة موثوقة من المعلومات العلمية والتقنية المتجددة باستمرار؛ •

 الالزمة لتأطير أنشطة البحث والتطوير؛مع المتطلبات العالمية  تنظيم مصفوفي متطابق •

 ھيئة مكلفة باليقظة التكنولوجية والذكاء االقتصادي؛ •

 .شاريع التنسيق والشراكة مع المخابر األجنبية والجامعات الجزائريةم •

  صيدال - مركز البحث والتطوير داخلالبحث والتطوير  أنشطة: المبحث الثالث
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  صيدال- مراحل تطوير الدواء الجنيس في مركز البحث والتطوير: المطلب األول

ابع لمجمع صيدال   ة  في كل سنة، يقرر مركز البحث والتطوير الت تطوير مجموعة من األدوي

ة ع من األدوي ة للمركز . الجنيسة بھدف توسيع تشكيلة المجّم ة خاصة تابع وم لجن دعى  CRDحيث تق ت

"Comité Gamme"  س ى المجل ا عل م تقترحھ ا، ث د تطويرھ ي تري ة الت ات الدوائي ة للمنتج داد قائم بإع

  :وعة من العوامل أھمھاويتم إعداد ھذه القائمة بناء على مجم. العلمي التابع للمجمع

  طلب السوق من األدوية الجنيسة؛ - 1

 إدخال دواء جديد إلى تشكيلة أدوية المجمع لم يتم إنتاجه من قبل؛ - 2

 .إلخ...بتطوير نوع معين من األدوية) الزبائن(الطلبات المستلمة من فروع المجمع  - 3

رف  - ن ط وير م ة للتط ة المقترح ة األدوي ي بفحص قائم س العلم وم المجل ، Le comité gammeيق

  .ودراستھا وتعديلھا إن لزم األمر ثم المصادقة عليھا

اتھم  - روع المجمع لتلقي اقتراح ى ف تعرض قائمة األدوية المصادق عليھا من طرف المجلس العلمي عل

  .افقتھمووم

ابع للمركز  - ة الت ة  CRDيقوم قسم اليقظة التكنولوجي وطني للملكي د ال ى مستوى المعھ إجراء بحث عل ب

  :للتأكد مما يلي (INAPI)الصناعية 

دة  -1 ر، أو أن م ي الجزائ راع ف راءة اخت ة بب ر محمي ا غي ز تطويرھ د المرك ي يري ة الت أن األدوي

  حمايتھا القانونية قد انتھت ودخلت في الميدان العمومي؛

ر  -2 ر آخ م أي مخب م يق ه ل داأن ز  ع جيل  CRD-Saidalمرك ى بتس ة عل ذه األدوي ن ھ أي دواء م

  .لشروع في تطويره خالل ھذه الفترةل INAPIالمعھد  مستوى

  :وذلك بـ CRDبناء على نتائج ھذا البحث، يتم تعديل قائمة األدوية التي سيتم تطويرھا من قبل المركز  -

د من طرف مخابر  -1 حذف األدوية التي لم تسقط مدة الحماية عليھا وكذلك تلك المسجلة في المعھ

  أخرى؛

د   CRDدوية المقرر تطويرھا من طرف المركز تسجيل قائمة األ -2 توى المعھ ى مس  INAPIعل

  . وذلك للتأكد من عدم السماح ألي مخبر آخر بتطوير ھذا الدواء في الجزائر

ا  - راد تطويرھ ة الم ة لألدوي ة النھائي داد القائم د إع ى مستوى  CRDمن طرف المركز بع وتسجيلھا عل

  :يتم اتخاذ اإلجراءات التالية، حيث هل دواء على حد، يشرع المركز في تطوير كINAPIالمعھد 

ه  -1 ق علي يس يطل دواء الجن ق عمل خاص لتطوير ال وين فري تم تك ، "l'équipe de projet CRD"ي

  :يتكون ھذا الفريق من
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ه من طرف ال :"le chef de projet"قائد المشروع / رئيس*  تم تعيين مساعد المكلف بتنسيق وظائف ي

  .(.le C.C.D.M) ل القانونيةالتطوير واألعما

تج  :"les chefs de produit"رؤساء المنتج  * يس المن ين رئ  le chef"حيث يقوم أعضاء المخابر بتعي

de produit" كل مخبر على مستوى.  

دواء    ق العمل الخاص بتطوير ال وين فري ة تك الي كيفي يس داخل مركز ويوضح الشكل الت الجن

  :البحث والتطوير

  l'équipe de projet CRD -تكوين فريق المشروع :يوضح )15( الشكل رقم

  

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .صيدال -مركز البحث والتطوير منالمعلومات المقدمة و اتحوالشربناء على  طالبةمن إعداد ال: المصدر

  )أحد فروع صيدال(طلب الزبون   CRD مدير المركز

 مراسلة

  CRD المركز مخابر

 تعيين

  رؤساء المنتج

le C.C.D.M.

 تعيين

  رئيس المشروع

+

 CRDفريق المشروع 
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  .l'équipe de projet CRD-يتم إعالم رؤساء المخابر بتكوين فريق المشروع  -2

يسالمتمثل في (لمشروع لويقوم بالتخطيط  CRDيجتمع فريق المشروع  -3 دواء الجن وفق  )X تطوير ال

  :المراحل التالية

  مرحلة دراسة الجدوى :أوال

ابع للمركز    داد دراسة جدوى للمشروع  CRDيقوم كل مخبر ت يس (بإع دواء الجن ) Xتطوير ال

  :من حيث

دواء، توفر اإلمكانيات المادية لدى المخبر *  للقيام بالمشروع، مثل التجھيزات واآلالت الالزمة لتطوير ال

  .إلخ...المادة األولية الضرورية

ر توفر اإلمكانيات التقنية الالزمة لتطوير الدواء*  ل لدى المخب ه، : مث دواء، تركيبت ة عن ال معلومات تقني

  .إلخ...كيفية تطويره

داد دراسة جدوى المشروع من  التي تعّدھا الفنية باإلضافة إلى دراسة الجدوى   تم إع المخابر، ي

  .الناحية التجارية والتسويقية من طرف قسم التقنيات التجارية

داد  - تم إع ذي  "كشف دراسة الجدوى"بناء على نتائج دراسة الجدوى الفنية والتجارية للمشروع، ي وال

ون  CRDيعرض في اجتماع عام على فريق المشروع  روع ال(بحضور الزب عأحد ف رر )مجم ، حيث يتق

تج  ان تطوير المن ى مستوى مركز البحث والتطوير  Xفي ھذا الكشف ما إذا ك ر ممكن عل ا أو غي ممكن

CRD.  

ة  CRDخالل ھذا العرض أن يتعھد للمركز ) أحد فروع المجمع(بإمكان الزبون  - بتوفير مادة أولية أو آل

  .Xمكن ھذا األخير من تطوير المنتج معينة أو تقنية أو معلومة فنية ما ال يملكھا المركز ليت

يس  - دواء الجن رار بتطوير ال اذ ق تم اتخ ة للمشروع، ي ة والتجاري د  Xإذا ثبتت الجدوى الفني وإمضاء عق

  .)والزبون CRDبين المركز ( Le contrat de développement التطوير

  :Phase de conception - الدواء الجنيس تصميم مرحلة :ثانيا

  :ه المرحلةيتم خالل ھذ  

ون  CRDحصول المركز *  روع المجمع(على المادة األولية، حيث يتولى الزب ادة ) أحد ف ذه الم شراء ھ

  ).بكمية قليلة جدا(وإرسالھا لمركز البحث والتطوير 

ايير بفحص المادة األ CRDيقوم مخبر التحاليل الكيماوية التابع للمركز *  ا مع المع ولية للتأكد من تطابقھ

  ."Certificat d'Analyse -شھادة تحليل"، ويعّد بناء على نتائج الفحص المطلوبة

والشكل  Xلدواء الجنيس ل الصحيحة )صياغةال(تركيبة اليقوم المخبر الجالينوسي بعدة محاوالت إليجاد * 

  ".Rapport de formulation galénique -تقرير الصياغة الجالينوسية"ثم يعّد الجالينوسي المناسب له 
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تم *  دادي ة " إع ق المشروع وعرضه "  Revue de conception -التصميمكشف مرحل ى فري  CRDعل

  .وذلك بحضور مدير المركز

  :Phase de transposition pilote -)النموذجي(التجريبي  اإلنتاج مرحلة :ثالثا

دوابعدما    ائي لل يس، يتوصل المخبر الجالينوسي للتركيبة النھائية والشكل الجالينوسي النھ ء الجن

ات  ة بكمي ادة األولي تم استعمال الم رع، حيث ي يشرع في إنتاج كمية نموذجية من الدواء على مستوى الف

ة التصميمأكبر من تلك المستعملة في مرحلة  ذه المرحل تج خالل ھ دواء المن تم عرض ال ، لكن دون أن ي

  :ويتم خالل ھذه المرحلة. للبيع في األسواق

  .على مستوى الفرع Xالدواء الجنيس  إنتاج كمية نموذجية من* 

  ).إلخ...لقارورات، الصفائح، العلبا(تعبئة الدواء في مواد التغليف األولية والثانوية * 

  .(la notice)تحرير دليل االستعمال الخاص بالدواء الجنيس * 

د *  ا( INAPIاقتراح مجموعة من األسماء التجارية للدواء المطور على المعھ ، حيث )دةخمسة أسماء ع

ر يقوم ھذا األخير  ر آخر وغي ل مخب د من قب م تسجل في المعھ بإجراء بحث للتأكد من أن ھذه األسماء ل

وبالتالي يتم حذف األسماء المحمية وترجع األسماء األخرى للمركز ليختار . محمية على المستوى الدولي

  .الذي قام بتطويره Xمنھا اسما واحدا يطلق على الدواء 

تج خالل يتم إجرا*  دواء المن ة من ال ات معين ء دراسات االستقرار على الدواء المطور حيث تخضع كمي

ة محددة ) درجات حرارة ورطوبة متفاوتة(المرحلة التجريبية لظروف مختلفة  د (وتفحص لفترات زمني ق

ى  نوات 3تصل إل داد ) س تم إع م ي ة، ث التغيرات المناخي أثره ب دم ت دواء وع تقرار ال د من اس ر "للتأك تقري

  ".Rapport de stabilité -االستقرار

داد *  تم إع ة "ي اجكشف مرحل وذجي اإلنت ق  "Revue de transposition pilote -النم ى فري وعرضه عل

  .وذلك بحضور مدير المركز CRDالمشروع 

  :Phase de transposition industrielle -الصناعي اإلنتاج مرحلة :رابعا

  :يتم خالل ھذه المرحلة  

  .على مستوى الفرع بصفة عادية وباستعمال كميات كبيرة من المواد األولية Xنتاج الدواء المطور إ *

اجكشف مرحلة "إعداد *  ق  "Revue de transposition industrielle -الصناعي اإلنت ى فري وعرضه عل

  .وذلك بحضور مدير المركز CRDالمشروع 

  :Phase de rédaction du dossier pharmaceutique تحرير الملف الصيدالني مرحلة :خامسا

  :يتم خالل ھذه المرحلة  
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من طرف المخابر التابعة لمركز البحث  "Les rapports de développement -تقارير التطوير"إعداد * 

  ؛والتطوير

إعداد الملف الصيدالني الخاص بالدواء المطور وإيداعه على مستوى معھد حماية الملكية الصناعية * 

INAPI؛  

  .الحصول على براءة االختراع* 

ا مركز البحث والتطوير   صيدال لتطوير  -من خالل عرض المراحل واإلجراءات التي يتبعھ

  :الدواء الجنيس يتبين لنا ما يلي

وير -1 ث والتط ز البح ة  -أن مرك ين مرحل وح ب ّرق بوض ل ويف يدال يفص ث"ص ة  "البح ومرحل

د حيث تبدأ مرحلة البحث من إع، "التطوير" ة للمشروع وتنتھي عن ة والتجاري داد دراسات الجدوى الفني

يس دواء الجن ى مستوى . تصميم ال دواء عل اج ال دما ُيشرع في تجريب إنت ة التطوير عن دأ مرحل ا تب بينم

  .الفرع وتنتھي عند بداية اإلنتاج الصناعي والتجاري له

ا  -ث والتطويرالبح ، يكون مركز"التطوير"بمجّرد دخول الدواء الجنيس مرحلة  -2 صيدال قد تحقق مم

  :يلي

  محل التطوير؛) الدواء(تحديد المنتج * 

  إثبات الجدوى الفنية للمنتج محل التطوير؛* 

  على إنتاج وتسويق المنتج المطّور؛) إدارة الفرع(عزم اإلدارة * 

  وجود مؤشر واضح على توفر سوق لبيع المنتج المطّور في المستقبل؛* 

  .الية والمادية وغيرھا الالزمة إلنھاء مشروع التطوير إلى غاية بيع المنتجتوفر الموارد الم* 

من طرف مركز البحث والتطوير " مرحلة التطوير"ومنه يمكن القول بأن التكاليف المنفقة أثناء   

ة(تحقق كافة شروط الرسملة  ر ملموس في الميزاني ا كأصل غي راف بھ دا الشرط ) أي شروط االعت ماع

  :التالي

  .ديد التكاليف المنفقة على تطوير كل منتج بطريقة موثوقة وبدقة ووضوحتح* 

ف البحث والتطوير في مركز البحث التسجيل المحاسبي لتكالي: المطلب الثاني

  صيدال - والتطوير

د  ز، وبع من خالل الزيارة الميدانية التي قمنا بھا لمركز البحث والتطوير وقسم المالية في المرك

وائم المفحص  نوات الق ة بالس ة الخاص اباتھا م2007و 2006، 2005الي ل حس ل  وتحلي ة عم ع طريق وتتب

  :ي، تبين لنا ما يليفريق المحاسبال
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  :قسما للمحاسبة التحليلية، ومنه صيدال -ال يمتلك مركز البحث والتطوير  -أ

ة، وبالت) دواء جنيس(وير كل منتج ال يمكن تحديد ومتابعة تكاليف تط - الي ال على حده بموثوقي

  ن توفر كافة شروط الرسملة األخرى؛يمكن تسجيل ھذه التكاليف ضمن األصول بالرغم م

ة " البحث"المنفقة خالل مرحلة  فال يتم التمييز والفصل بين المصاري - وتلك المنفقة أثناء مرحل

  ".التطوير"

ور حدوثھا، ريف صيدال كمصا –التكاليف المنفقة داخل مركز البحث والتطوير يتم تسجيل كافة  -ب ف

ة أو مصاريف ) 6/ح(حسب طبيعتھا ضمن المجموعة السادسة وذلك  ة عام سواء كانت مصاريف إداري

ر مباشر  ابر، (مرتبطة بأنشطة البحث والتطوير بشكل مباشر أو غي ي المخ املين ف أجور ورواتب الع

ار ابر، مص ة بالمخ دات الخاص تالك اآلالت والمع تعملة، اھ ة المس واد األولي از الم اء والغ يف الكھرب

  : كما يلي ...)والماء

  

  

6 xx 

  

  

48 

 

56 

  

  مصاريف االستغالل/ حـ

  أموال جاھزة/ حـ                 

  أو/و        

  ديون االستغالل/ حـ                

  خالل الدورةتسديد مصاريف 

  

XX 

  

  

XX 

 

XX 

  

ة ير الدواء الجوال يتم رسملة أي تكاليف تنفق على عملية تط -ج اء مرحل اء " البحث"نيس سواء أثن أو أثن

  ؛"التطوير"ة لمرح

ة  -د اء مرحل ة أثن ر الملف الصيدالني"تسجل التكاليف المنفق ى " تحري داع والتسجيل عل ومصاريف اإلي

تم  ا ضمن المجموعة السادسة وال ت مستوى المعھد الوطني للملكية الصناعية كمصروفات حسب طبيعتھ

  :تى بعد الحصول على براءة االختراع كما يليحرسملتھا كأصل غير ملموس 

  

  
خالل الدورة
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6 2x 

6xx 

  

  

 

48 

 

56 

  

  خدمات وأتعاب/ حـ

  مصاريف أخرى/ حـ

  أموال جاھزة/ حـ                 

  أو/و        

  ديون االستغالل/ حـ                

الحصول على براءة تسديد مصاريف 

  االختراع

  

XX 

XX 

 

  

  

 

XX 

 
XX 

 

  

ل إنجاز مشروع (المحصلة من عقود التطوير  تسجل المبالغ -ھـ ون للمركز مقاب دفعھا الزب المبالغ التي ي

  :خدمات مقدمة وذلك كما يلي 74/كإيرادات ضمن ح) بحث وتطوير معين

  

  

48 

 
 
4xx 

 

  

  

 

 
 

 
74 

  

  أموال جاھزة/ حـ

  أو/و

   نمدينوال/ حـ

          

  خدمات مقدمة/ حـ                

 xنتج المتسجيل عقد تطوير 

  

XX 

 

XX 

 

  

  

 

 

 

XX 

  

بق، أن مركز البحث والتطوير    ا س ول مم اليف البحث والتطوير  –يمكن الق صيدال يعامل تك

  :محاسبيا كما يلي

 :كمصروفات فور حدوثھا" البحث"التكاليف المنفقة أثناء مرحلة  استنفاد* 

  متوافقة مع قواعد المخطط المحاسبي الوطني؛> =

  نظام المحاسبي المالي الجديد؛متوافقة مع قواعد ال> =

  ).38(متوافقة مع قواعد المعيار المحاسبي الدولي رقم > =

  :كمصروفات فور حدوثھا" التطوير"استنفاد التكاليف المنفقة أثناء مرحلة * 

  متوافقة مع قواعد المخطط المحاسبي الوطني؛> =

  غير متوافقة مع قواعد النظام المحاسبي المالي الجديد؛> =

  
خالل الدورة

  
خالل الدورة
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  ).38(متوافقة مع قواعد المعيار المحاسبي الدولي رقم غير > = 

  :استنفاد التكاليف المنفقة للحصول على براءة االختراع كمصروفات فور حدوثھا* 

  غير متوافقة مع قواعد المخطط المحاسبي الوطني؛> =

  غير متوافقة مع قواعد النظام المحاسبي المالي الجديد؛> =

  ).38(المعيار المحاسبي الدولي رقم غير متوافقة مع قواعد > =

ر    ول غي من األص ر ض وير، ال تظھ ث والتط اليف البح بية لتك ة المحاس ذه المعالج ة لھ وكنتيج

ة مركز البحث والتطوير سوى الحسابات م 2007و 2006، 2005للسنوات صيدال  -الملموسة في ميزاني

  :التالية

ويتكون ھذا الحساب من صنف واحد من ): داديةالمصاريف اإلع -20/ح(األصول المعنوية الوھمية  -1

ائه: المصاريف ھو د إنش ا المركز عن ة . مصاريف األبحاث والدراسات التي تحّملھ ة اإلجمالي در القيم وتق

ا تقتضيه  16.179.018,69لھذه المصاريف بـ  ا لم دج، ويتم إطفاء ھذا المبلغ على مدى خمس سنوات وفق

  .قواعد المخطط المحاسبي الوطني

رى  -2 ة األخ ز ): 21/ح(األصول المعنوي ة مرك ي ميزاني ر ف ذي يظھ ة ال يم المعنوي اب الق ل حس ويتمث

رامج  -213000/في حساب فرعي واحد ھو ح م2007و 2006، 2005صيدال للسنوات  -البحث والتطوير ب

رامج اإلعالم اآل. اإلعالم اآللي اء ب ل المركز القتن دفوع من قب ي بغرض ويمثل ھذا الحساب المبلغ الم ل

داخلي تعمال ال د .االس ـ  ولق رامج ب ذه الب الي لھ غ اإلجم ّدر المبل نة دج  336492ق ي س م أصبح 2005ف م ث

ام  650.239,2 نة ، 2006دج ع ذه الس الل ھ ز خ ام المرك ث ق ة ) 2006(حي رى بقيم رامج أخ اء ب باقتن

تالك . دج 313.747,2 ة االھ ذه األصول طريق ى ھ ز البحث والتطوير عل ق مرك تم  الخطيويطب حيث ي

  .سنوات 10على مدى عمرھا اإلنتاجي والمقدر بـ  ھااھتالك

ز البحث والتطوير   ي مرك وع األصول ف ن مجم ة م بة األصول المعنوي ت نس د كان صيدال -وق

  :كما يلي) 2007،2006،2005(خالل سنوات الدراسة 

- والتطويرمجموع األصول في مركز البحث  مننسبة األصول المعنوية  :)24( رقم جدولال

  صيدال

  2007  2006  2005  السنوات
Σ األصول في المركزCRD)100%()370.538.031,74 290.252.004,33325.294.846,89 )دج

 862.431,96 493.027,86 227.132,1  )دج(CRDفي المركز  المعنويةقيمة األصول 

 %0,23 %0,15 %0,078  )%(نسبة القيم المعنوية من مجموع األصول 

  صيدال-من إعداد الطالبة باالعتماد على القوائم المالية لمركز البحث والتطوير: صدرالم
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يظھر من خالل الجدول أن قيمة العناصر غير الملموسة بالنسبة لمجموع أصول مركز البحث   

ة-والتطوير ون منعدم اد تك ة  !صيدال تك ي مؤسس ة ف يم المعنوي ه الق ون علي ا يجب أن تك ذا عكس م وھ

  .وھو االستثمار في أنشطة البحث والتطويربحت ھا أساسا على عنصر معنوي فيستثمار يرتكز اال

ات مجمع صيدال للسنوات     2007،2006،2005ونتيجة لذلك، تظھر األصول المعنوية في ميزاني

  :بالقيم والنسب التالية من مجموع األصول

  صيدالع مجممجموع األصول في  مننسبة األصول المعنوية  :)25( رقم جدولال

  2007  2006  2005  السنوات
Σ 15.014.596.804 14.305.451.79114.343.001.071 )دج()%100(مجمع صيدالاألصول في 

                         

 2.808.451 3.612.843 3.620.272  )دج(في مجمع صيدال قيمة األصول المعنوية 

 %0,018 %0,025 %0,025  )%(نسبة القيم المعنوية من مجموع األصول 

  تقارير التسيير السنوية لمجمع صيدال من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر

    

أن    ول ب ه مجمع صيدال، وھو القطاع الصيدالني، يمكن الق ذي ينتمي إلي بالنظر إلى القطاع ال

ه  ا تمثل دا مم ر ج ة نسبة العناصر المعنوية من مجموع أصول المجمع ھي أقل بكثي ذه القيم عناصر في ھ

ى المؤسسات  Ernest and Young ففي الدراسة التي أجراھا مكتب  .مؤسسات أخرى من نفس القطاع عل

ل  اع الصيدالني تمث ة للقط ات التابع ي المؤسس ة ف ين أن األصول المعنوي ة تب وع  %81األوربي ن مجم م

ا ويرجع السبب في ذلك إلى عدم اھتمام المجمع بتقييم وتسجيل األصول ا 1.األصول ة التي يمتلكھ لمعنوي

  .وأھمھا تكاليف البحث والتطوير وبراءات االختراع

ة للمركز  تكاليف البحث والتطويربالنسبة لأما    وائم المالي في حساب  CRDفھي ال تظھر في الق

ة داخل  لذلك، نظرا لغياب المحاسبة التحليليةوذلك  ،خاص بھا اليف المنفق ى حساب مجموع التك ا إل لجأن

اليف خارج االستغالل(ث والتطوير مركز البح ل ) تكاليف االستغالل والتك اليف تمث ذه التك ار أن ھ باعتب

اليف خالل  .إجماال مجموع ما ينفقه مجمع صيدال في مجال البحث والتطوير ذه التك غ ھ د تطور مبل وق

  :كما يلي) 2007، 2006، 2005(سنوات الدراسة 

- 2006- 2005ير لمجمع صيدال خالل السنوات تطور تكاليف البحث والتطو :)26( رقم جدولال

2007  

                                           
1- Ernest and Young: Le capital immatériel, première richesse de l'entreprise. Mars 2007  
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2005  

  
2006  

  
2007  
  
  

  
  نسبة التطور

2005-2006  
)%(  

  
نسبة التطور 

2006-2007  
)%(  

Σ  تكاليف االستغالل
 CRDفي المركز 

  )دج(

 
137.629.590,7 

 
153.870.011,7

 
184.002.796,8

 

11,8% 

 

19,58% 

  

Σ  التكاليف خارج
االستغالل في المركز 

CRD )دج(  
4.253.308,1  4.156.304,2  

  

2.228.904,53 

  

  

-2,28% 

  

-46,37% 

Σ  تكاليف البحث
  )دج( والتطوير

141.882.898.8 158.026.315,9186.231.701,311,38% 17,85% 

  صيدال-من إعداد الطالبة باالعتماد على القوائم المالية لمركز البحث والتطوير: المصدر

  

دول    الل الج ن خ ظ م طة البحث نالح ى أنش ع عل ن طرف المجم ة م اليف المنفق اله أن التك أع

اع مستمر اليف مجمع . والتطوير ھي في ارتف اليف البحث والتطوير من مجموع تك د كانت نسبة تك وق

  :كما يلي 2007و 2006، 2005صيدال خالل السنوات 



 

 218

   صيدال- بحث والتطويرركز الم محاسبة تكاليف البحث والتطوير لدى.......................................................: الفصل الرابع

ال خالل مجمع صيدمن مجموع تكاليف تكاليف البحث والتطوير  نسبة :)27( رقم جدولال

  2007- 2006- 2005السنوات 

  2007  2006  2005  السنوات
Σ 6.571.994.8157.449.349.4347.956.901.337  )دج( )%100( تكاليف مجمع صيدال

Σ 141.882.898.8158.026.315,9186.231.701,3  )دج( تكاليف البحث والتطوير 
 تكاليف البحث والتطوير من مجموع التكاليفنسبة 

)%(  
2,16 % 2,12 %  2,34% 

  لمجمع صيدالتقارير التسيير من إعداد الطالبة باالعتماد على القوائم المالية لمركز البحث والتطوير و: المصدر

  

ا عن    نوات أم ع صيدال خالل الس ال مجم م أعم ن رق اليف البحث والتطوير م بة تك ، 2005نس

  :فكانت كما يلي م2007و 2006

مجمع صيدال خالل السنوات من رقم أعمال لبحث والتطوير تكاليف ا نسبة :)28( رقم جدولال

2005 -2006 -2007  

  2007  2006  2005  السنوات
 6.720.842.6807.222.361.1438.022.396.286  )دج( )%100( *مجمع صيدال رقم أعمال

Σ 141.882.898.8158.026.315,9186.231.701,3  )دج( تكاليف البحث والتطوير 

 %2,32  % 2,19 % 2,11  )%( رقم األعمالوالتطوير من  نسبة تكاليف البحث
  من إعداد الطالبة باالعتماد على القوائم المالية لمركز البحث والتطوير وتقارير التسيير لمجمع صيدال: المصدر

  .74/وح 71/، ح70/ح: ھو مجموع الحسابات التالية (*)

ر من    ه %2مما يعني أن مجمع صيدال يخصص أكث م أعمال  .ألنشطة البحث والتطوير من رق

  .كما أن ھذه النسبة تشھد تزايدا طفيفا كل سنة

ه    ا تنفق ة مع م دا بالمقارن يال ج ر قل إن ما ينفقه مجمع صيدال على أنشطة البحث والتطوير يعتب

ل (المخابر العالمية األخرى في نفس المجال  ا . )Sanofi-Aventisو Novartis ،GlaxoSmithKlineمث كم

ه المخابر أن جھود ال ا توصلت إلي ة مع م دا بالمقارن مجمع في مجال البحث والتطوير تبقى محدودة ج



 

 219

   صيدال- بحث والتطويرركز الم محاسبة تكاليف البحث والتطوير لدى.......................................................: الفصل الرابع

أن  .المنافسة من استحداث منتجات دوائية باستخدام التكنولوجية الحيوية والھندسة الوراثية ول ب ويمكن الق

  1:وھما مجمع صيدال يواجه نوعين من المنافسة في مجال البحث والتطوير

الغ ضخمة  ونتمثليو :روادالمنافسون ال * اق مب في المخابر الصيدالنية العالمية والتي تكمن قوتھا في إنف

ة من حيث نصيب . على أنشطة البحث والتطوير ذه الفئ ا مع ھ ارب تمام ر متق ر المجمع غي حيث يعتب

  .السوق والمستوى التكنولوجي

يال وتتميز ھذه الفئة بإنفاق ضئيل في مجال البح: المنافسون الخواص * ددا قل ك ع ث والتطوير، كما تمتل

  .السوق الطلب في من المنتجات الدوائية لتلبية جزء محدود من

م    كل رق ين ھ) 16(ويوضح الش يدال ب ع ص ية لمجم ة التنافس ين اتالمكان ن المنافس ين م ين الفئت

  ".األسعار"و " البحث والتطوير"رئيسيين ھما  مؤشرينعلى  دباالعتما

  لدواءل الوطنيسوق الالمكانة التنافسية لمجمع صيدال في  :يوضح )16( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
رسالة  .دراسة حالة مجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزائر: التسويق والمزايا التنافسية: سامية لحول. د: المصدر

  .396. ص .2008-2007باتنة، السنة الجامعية  - دكتوراه، جامعة الحاج لخضر

  

ةيبرز    ز  .الشكل أعاله مجموعتين إستراتيجيتين رئيسيتين في مجال الصناعة الدوائي حيث تتمي

ك وحدھا  ة أصلية تمتل منظمات المجموعة األولى بحجم اإلنفاق الكبير على البحث والتطوير وإنتاج أدوي

                                           
  .396. مرجع سابق، ص: سامية لحول. د  1-

البحث والتطويراإلنفاق على   رتفعم منخفض 

وبة
طل
الم

ر 
سعا
األ

 

  : الفئة الثانية
المنظمات المنتجة 
 لألدوية الجنيسة

 )صيدال(

  :الفئة األولى
المنظمات المنتجة 
 لألدوية األصلية

عة
رتف
 م

م
ضة

خف
ن
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ة األبحاث، باإلضا. حق تصنيعھا د كما تتميز ھذه الفئة بالمخاطرة العالية نظرا الرتفاع تكلف ى العوائ فة إل

راع المبتكرةالمرتفعة نظرا لطول فترة احتكار إنتاج وبيع األدوية  راءة اخت ة بموجب ب يح المحمي ا يت ، مم

ا  .لھذه المنظمات فرض أسعار مرتفعة وتعتبر المنظمات القائدة في ھذه المجموعة منظمات فرنسية غالب

  .Sanofi-Aventisمنظمة  وتأتي في مقدمتھا %70نظرا العتماد الجزائر في وارداتھا على فرنسا بنسبة 

ة فتختص المجموعة الثانية أما   وتتسم . في إنتاج األدوية الجنيسة التي انتھت مدة حمايتھا القانوني

ا  ة المخاطرة، كم الي فھي قليل المنظمات التابعة لھذه الفئة باإلنفاق المنخفض على البحث والتطوير وبالت

افس  تحقق عوائد منخفضة نظراأنھا  ى سياسة السعر المن ا عل نخفض(العتمادھ ة المنتجات ) الم لمواجھ

  .بالنسبة للسوق الوطني للدواءويعتبر مجمع صيدال المنظمة الرائدة في ھذه المجموعة . األجنبية

يويمكن إعطاء تحليل عام لتشكيلة منتجات صيدال من    ا ف وجي لھ ادم التكنول الجدول  حيث التق

  :التالي

  2006منتجات صيدال خالل سنة  لدورة حياةتحليل عام  :)29( رقم جدولال

  العدد  الخصائص

  08  )سنة 20أقل من (منتجات الجيل الجديد 

  139  )سنة 20أكثر من (منتجات متقادمة 

  04  أشكال جالونيسية بطل استعمالھا

  25  االنحدار مرحلة في منتجات

  24  كافي غير أو منعدم لھا الطبية الخدمة مردود منتجات

  200  المجموع
  .للمجمع داخلية وثائق على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

  

ر من  %69يالحظ من خالل الجدول أن أكثر من    من منتجات مجمع صيدال قد مضى عليھا أكث

سنة في  20ثمانية فقط من منتجاته لھا أقل من  أن ، في حين)منتجا 139(السوق  منذ تواجدھا فيسنة  20

ا و 25كما أن . السوق ة االنحدار من دورة حياتھ ا  24منتجا ھي في مرحل ة  تذاھي منتج ة طبي مردودي

ة  اج بعض األدوي دھا صيدال في إنت منخفضة أو منعدمة كما أن أربعا من األشكال الجالينوسية التي تعتم

   .قد ھجرت تماما في بعض الدول

ر من نصف منتجات صي   ل أن أكث دا يظھر من خالل ھذا التحلي ا يشكل تھدي د تقادمت مم دال ق

زة تنافسية  اوالتطوير التي تمكنھالبحث أنشطة حقيقيا على مستقبل صيدال إذا لم تھتم أكثر ب من تحقيق مي

ة،  مع المخابر العالمية وتعتبر الشراكة .أقوى في السوق ذه الحال ذه أكثر تالؤما لصيدال في ھ إذ تسمح ھ
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، خاصة وأن البحث والتطوير في المجال -CRDكز البحث والتطويرالشراكة بنقل التكنولوجيا لصالح مر

    .ومواكبته للمستجدات التكنولوجية الحديثةالدوائي في ھذه المخابر يتميز بوتيرته السريعة 

  :مالحظة
ز    ة لمرك بة والمالي م المحاس يس قس ن طرف رئ ا م دمت لن ي ق ة الت ات الكمي ة المعلوم را لقل نظ

ذا  ،صيدال-البحث والتطوير ال ھ تبيان موجه لعم داد اس فقد ارتأينا تدعيم الجزء التطبيقي من البحث بإع

وطني والنظام  ام وقواعد كل من المخطط المحاسبي ال ى أحك م عل القسم يھدف إلى معرفة مدى اطالعھ

م  دولي رق ار المحاسبي ال ام المعي ة وأحك ن جھ د م الي الجدي ة أخرى 38المحاسبي الم ن جھ ر أن . م غي

م  يس قس ذا رئ ائج ھ ى نت ن الحصول عل تمكن م م ن الي ل ره وبالت ا بتمري مح لن م يس ة ل بة والمالي المحاس

  .االستبيان الذي يظھر في المالحق
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  :خالصة الفصل

  

ل    ذا الفص الل ھ ن خ م م د ت رضلق دواء  ع ناعة ال ائص ص ى خص ناعة عل ذه الص ع ھ وواق

ر  المستويين الدولي والوطني، إلى جانب أھم المعوقات والتحديات ة في الجزائ التي تھدد الصناعة الدوائي

  .والفرص التي تمتلكھا ھذه األخيرة للنجاح والتطور

ر،    ة في الجزائ ل للصناعة الدوائي م ممث اره أھ ى مجمع صيدال باعتب ى كما تم التعرف عل وعل

ى إلى جانب  .مختلف فروعه اإلنتاجية ووحداته التجارية المنتشرة عبر التراب الوطني مركز التعرف عل

ه المركز من إالبحث والتطوير  ا يمتلك ع، وم ابع للمجم ة بشكل أساسي الت ة وبشرية موجھ ات مادي مكان

ا. لالستثمار في مجال البحث العلمي وتطوير األدوية الجنيسة والتقنيات الصيدالنية ا قمن ع مراحل ب كم تتب

ة  CRD تطوير الدواء الجنيس داخل المركز ى غاي ون إل دى منذ تلقي طلب الزب دواء المطور ل تسجيل ال

راع راءة االخت ى ب ناعية والحصول عل ة الص وق الملكي ة حق وطني لحماي د ال د  .المعھ رحوق ة ش نا كيفي

ة  على أنشطة البحث والتطويرالتعامل مع التكاليف المنفقة من قبل المركز  من الجانب المحاسبي وطريق

دواء  كما. تسجيلھا بدفاتر الشركة ذي ينشط في إطاره مجمع صيدال تم تحليل واقع سوق ال ري ال الجزائ

ن تم  طرف وظروف المنافسة الشديدة التي يواجھھا في ھذا السوق خاصة م ا يح ة مم المؤسسات األجنبي

  . البحث والتطوير الدوائي مجالعلى المجمع بذل جھود أكبر في 
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  :االستنتاجات

ة    ع الصناعة الدوائي ا بعد استعراضنا لواق ام، وتعّرفن وطني بشكل ع دولي وال تويين ال ى المس عل

ة  على ود بحثي ه المجمع من جھ وم ب ا يق ذا القطاع، وم مجّمع صيدال كأھم مؤسسة جزائرية تنشط في ھ

ز البحث والتطوير ا  CRD-داخل مرك ن خاللھ تمرار يھدف م ه االس ية تضمن ل زة تنافس ق مي ى تحقي إل

  :والبقاء في ظل محيط منفتح وشديد المنافسة، فإنه يمكن تلخيص أھم النتائج التي توصلنا إليھا فيما يلي

ا  -1 دواء واحتكارھ سوق لھيمنة المنظمات الدوائية العالمية والمخابر الصيدالنية الكبرى على صناعة ال

ك نتيجة  الدواء ود الشراكة التي العالمي وغزوھا السوق الوطني، وذل دماجات وعق ات واالن  تمتللتحالف

  .خاصة في مجال البحث والتطويربين ھذه المنظمات 

ار منتجات -2 ى ابتك ة عل درة عالي  تعتبر أنشطة البحث والتطوير ذات أھمية بالغة في إكساب المؤسسة ق

دواء ھا ميزة تنافسيةئوكذا إعطا جديدة وتطوير وتحسين الموجود منھا ذلك . خاصة في قطاع صناعة ال ل

الغ  ه مب وع من األنشطة وتنفق علي ذا الن رة لھ ة كبي تولي المؤسسات العالمية الرائدة في ھذا المجال أھمي

  .معتبرة

ر، سواء إن االھتمام بأنشطة البحث والتطوير -3 افي ال في الجزائ في قطاع  وأ قطاع الصناعي عموم

ناع ة بص دوداة األدوي ازال مح اص م ه خ ا  .وج وم بھ ي تق وير الت ث والتط طة البح م أنش ا أن معظ كم

  .المؤسسات االقتصادية الوطنية ھي عبارة عن أنشطة رقابة على الجودة ال غير

ذات بضعف التفاعل -4 ين الجامعات  يتميز القطاع الصناعي في الجزائر، وقطاع الصناعة الدوائية بال ب

  .خصصة في صناعة الدواءوالمخابر المت

ة في مجال  -5 تثمرة من طرف الدول قلة مراكز البحث العلمي في الجزائر وانخفاض مبلغ األموال المس

  .البحث والتطوير

ة  -6 ة والتكنولوجي إن وجود نظام فعال لحماية حقوق الملكية الفكرية يسمح بدعم وتشجيع األنشطة العلمي

دى ا ار ل ة التطوير واالبتك د الناتجة عن ودفع حرك وقھم والعوائ م حق و يحفظ لھ راد والمؤسسات، فھ ألف

  .اختراعاتھم وابتكاراتھم

زاإن  -7 ة  مااللت ة حماي ق اتفاقي وق بتطبي ة حق ة الفكري ؤدي  TRIPSالملكي وف ي اتورة س ع ف ى رف إل

تھتم أكثر مما يحتم على المنظمات الدوائية وغيرھا أن  ،)شراء براءات االختراع(التكنولوجيا المستوردة 

داخلي وير ال طة البحث والتط دة  وأن تضع ،بأنش ات جدي راز منتج أنھا إف ن ش ة م ة تطويري رامج بحثي ب

  .بتكلفة مرشدة وقادرة على المنافسة متميزة ومتطورة

  :بناء على ھذه النتائج نقترح التوصيات واإلرشادات التالية  

  :قتراحاتاال  
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  ة الدوائية بشكل خاصععموما وقطاع الصنا اقتراحات على مستوى القطاع الصناعي :أوال

ة القطاع الصناعي   ا من أجل ترقي ر ء بشكل خاصدواالصناعة قطاع و عموم ى  في الجزائ إل

المستوى الذي يمكنھا من مجابھة القوى االقتصادية العالمية الكبرى والصمود في وجه المنافسة الشرسة 

  :التي تفرضھا ظاھرة العولمة، نقترح اآلتي

ق أرورة توجيه اھتمام الدولة بشكل ض -1  ة في خل ا أداة فعال كبر نحو أنشطة البحث والتطوير باعتبارھ

  ادة حجم اإلنفاق على ھذه األنشطة؛المزايا التنافسية للمنظمات والدول، وزي

ة  -2 ام بأنشطة االمرواالھتمام بإنشاء المؤسسات البحثي ذه المؤسسات والمراكز للقي ة ودعم ھ كز العلمي

  وتطوير ترقى إلى المستوى العالمي؛ بحث

ود الشراكة توطيد عالقة المؤسسات االقتصادية الوطنية بالجامعات ومراكز البحث ا -3 لعلمي وتفعيل عق

  بينھا؛

وم بأنشطة بحث وتطوير ناجحة  -4 ضرورة اھتمام الدولة بمنح حوافز مالية مجزية للمؤسسات التي تق

  اعات مفيدة ومتميزة؛أو تلك التي تتوصل إلى اكتشاف اختر

أنھا  -5 ضرورة تسطير برنامج طموح لنقل أساليب التكنولوجيا المتطورة من الدول المتقدمة يكون من ش

  المساھمة في تطوير اإلنتاج؛

ن  -6 ا م ة وغيرھ ناعة الدوائي ال الص ي مج ة ف دول النامي ين ال ة ب ات التكنولوجي ادل المعلوم جيع تب تش

  الصناعات؛

ة ضرورة إن -7 ه المخابر التابع تفيد من ة تس شاء مركز معلومات دوائي يرتبط بمراكز المعلومات العالمي

  لمؤسسات إنتاج الدواء الجزائرية في إجراء األبحاث والدراسات؛

تراتيجية والشراكة في مجال  -8 ات اإلس ة التحالف ل آلي ة مث ة الحديث ات العالمي ى اآللي اه إل ضرورة االنتب

وير وآل ة البحوث والتط دات بحث خارجي ن طرف وح ة م راء بحوث تطويري ة إج  Research and"ي

Development Outsourcing"  واالستفادة منھا.  

  مجمع صيدال ومركز البحث والتطوير على مستوىوتوصيات اقتراحات  :ثانيا

د  -CRDمن خالل مركز البحث والتطوير –يجب على مجمع صيدال  -1 أن يحاول بشكل مستمر تجدي

ر تشكيلة منتجاته وتقديمھا بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة للمستھلك النھائي، حتى يتمكن من تحقيق وتطوي

  والبقاء؛ يةميزة تنافسية تضمن له االستمرار

ى أنشطة البحث والتطوير وأن يخصص  -2 يتعين على مجمع صيدال لصناعة األدوية زيادة اإلنفاق عل

  تثمار في ھذه األنشطة؛نسبة مالئمة من المبيعات السنوية لالس
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ر من مصاريف  -3 يتوجب على مجمع صيدال ومركز البحث والتطوير التابع له أن يخصص جزءا أكب

ة  ،المستخدمين لتكوين العمال وأن يوجه مزيدا من االھتمام لتدريب الكوادر الفنية على القيام بأنشطة بحثي

  متطورة تفضي إلى اختراعات وابتكارات دوائية جديدة؛

تمكن من  CRDضرورة تزويد مركز البحث والتطوير  -4 باآلالت واألساليب التكنولوجية الحديثة حتى ي

  منافسة المخابر الصيدالنية األجنبية؛

الميدان (صيدال أن يستفيد من براءات االختراع التي دخلت الملك العام  -على مركز البحث والتطوير -5

  اية؛وبالتالي لم تعد محال للحم) العمومي

 فقد أثبتت دراسة. اللجوء إلى سياسة التعاقد مع جھات خارجية لتنفيذ مشروعات بحث وتطوير معينة -6

ة بأن التعاقد  1)2001-1994(الدواء خالل الفترة شركة عالمية إلنتاج  160على أجريت  مع جھات خارجي

ة في الشركات م ى اإلنتاجي ر إيجابي عل ه أث ان ل ى إلجراء مشاريع بحث وتطوير قد ك حل الدراسة وعل

ى أنشطة . أداء تلك الشركات بصفة عامة اق عل اليف اإلنف ر ملحوظ في تك ى حدوث وف ك إل ا أدى ذل كم

  . البحث والتطوير في تلك الشركات

  :أما من الناحية المحاسبية، فنقدم التوصيات التالية  

تمكن صيدال ح -مركز البحث والتطويرضرورة وضع نظام للمحاسبة التحليلية داخل  -1 د تى ي من تحدي

ومتابعتھا وتسجيلھا محاسبيا سواء  ،التكاليف المنفقة على كل مشروع بحث وتطوير على حده بشكل دقيق

ة، خاصة  د كمصروفات أو كأصول معنوي الي الجدي ام المحاسبي الم ملة وأن النظ زم المؤسسات برس يل

دھا تكاليف التطوير التي ثبتت جدواھا الفنية والتجارية، حيث ال يمك ن رسملة ھذه التكاليف ما لم يتم تحدي

  .وموثوقية بدقة

ا مركز البحث والتطوير  -2 راع التي يمتلكھ راءات االخت راع 14(ضرورة تقييم وتسجيل ب راءة اخت  )ب

ادة صافي أصول  وإظھارھا في الميزانية باعتبار أن ھذه البراءات تشكل ا يساھم في زي تثمارا معنوي اس

   .ل بصفة عامةومجمع صيدا CRDالمركز 

ع صيدال  -3 ة الخاصة بمجم ات الدوائي ا المنتج ي تحملھ ة الت ات التجاري جيل العالم يم وتس ضرورة تقي

  .في الميزانيةوإظھارھا ضمن األصول المعنوية 

                                                 
1- Mathew J. Higgins: The Outsourcing of R and D through Acquisitions in the Pharmaceutical Industry. 
November, 2005. P. 320.  
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  :الخاتمـة

  

ة في    ة البحوث والتطوير في أي منظم ع أداء وربحي افس، أصبح رف ظل بيئة عالمية شديدة التن

م  ن أھ دافھام ل . أھ داف العم ع أھ ة م ا متوافق وير وجعلھ وث والتط داف البح د أھ بح تحدي ا أص كم

ات واألدوات . ت األولويةاالستراتيجي بالمنظمة من المھام ذا اھيم والعملي ق للمف ويتطلب ذلك التفھم العمي

ة المتبعة لتحسين أداء البحث والتطوير،  ال خاص باليقظة التكنولوجي ى وضع نظام فع  La)باإلضافة إل

veille technologique) وتحسين عملية إدارة حقوق الملكية الفكرية.  

ا   ذي حصل في تكنولوجي ان للتطور ال ى تطور الصناعة بشكل  وقد ك ر عل ر كبي المعلومات أث

دواء ناعة ال ال ص ي مج ام، وخاصة ف ث أصبحت. ع ي  حي تم ف دواء ت ميم ال ة تص الي عملي ت الح الوق

ل التوصل  وب التي يمكن أن تحدث قب باستخدام الحاسب اآللي، األمر الذي أدى إلى تسھيل معالجة العي

  .فة عمليات البحث والتطويرإلى الدواء الناجح، ومن ثم تقليل فترة وتكل

ذه    ى ھ ا عل الغ التي تنفقھ اع حجم المب إن تزايد اھتمام المنظمات بأنشطة البحث والتطوير وارتف

ل  دي، أصبح يمث ادي والنق تثمار الم ل لالس ال المعرفي المكّم تثمار في رأس الم وع من االس األنشطة كن

ة وبالتالي االبتكار المستمّرين ومؤشرا إيجابيا يوحي بقدرة ھذه المنظمات على التجديد  قدرتھا على مواكب

تمرارية اء واالس ق البق ة وتحقي ة المنافس ريعة ومقاوم ة الس رات التكنولوجي ذه  .التغي نح ھ ذي يم ر ال األم

املين االقتصاديين تالمنظما ا أن . ثقة المستثمرين والدائنين وغيرھم من المتع ا يفسر لن ك م ولعل في ذل

اليف البحث والتطوير أصبحت تستقطب  الشركات التي تفصح عن ة في تك ر الملموسة المتمثل ا غي قيمھ

تثمرين  ر رؤوس أموال المس تنفاد بشكل أكب ى أسلوب االس د عل ة مع الشركات األخرى التي تعتم مقارن

  .الفوري لمصاريف البحث والتطوير

أ   اليف نستنتج من ذلك، أن األسلوب المحاسبي الذي تختاره إدارة ھذه المنظمات بش ن تسجيل تك

ا  ملتھا وإظھارھ ائر أو رس اح والخس دول األرب وير كمصروفات ضمن ج كأصول ضمن البحث والتط

ا ي. والمستھلكين وغيرھمعلى سلوك المستثمرين والدائنين يحدد ويؤثر الميزانية من شأنه أن  ذا م  دفعوھ

ى لحتھا حت ق مص ه تحقي رى في ذي ت بي ال راء المحاس ار اإلج ى اختي ك ال يعكس  اإلدارة إل ان ذل و ك ول

  .مما ينعكس سلبا على قرارات ومصالح األطراف األخرى ،الوضعية االقتصادية الحقيقية للمنظمة

ى    ادرة عل ام، وتكون ق ول الع من أجل ذلك، كان البد من توفر قواعد ومعايير محاسبية تنال القب

بط اإلدارة  ث ض اليف البح أن تك ليمة بش بية الس ة المحاس ار المعامل ى اختي ب إل لوك المحاس ه س وتوجي

تثمارية المناسبة وإجراء والتي  ،والتطوير رارات االس اذ الق رھم من اتخ تثمرين وغي ة تمّكن المس المقارن

  .بين مختلف الفرص االستثمارية المتاحة لھم
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ة ولقد تميزت القواعد التي أقرھا المخطط المحاس   الغموض وقل ذا الخصوص ب وطني في ھ بي ال

ا كما أنھا  .لدقة والوضوحا ة عموم لم تكن كافية لترشيد عمل المحاسب حول التعامل مع األصول المعنوي

ام معظم المواقف وتكاليف البحث والتطوير بصفة خاصة،  ائرا وعاجزا أم ا جعل المحاسب يقف ح مم

ق التي تصادفه بشأن قياس وتسجيل ھذه األصول،  ا يتعل أة خاصة فيم ة داخل المنش ك األصول المكّون بتل

ا وتكاليف بحثمن شھرة وعالمات تجارية وبراءات اختراع  ي وغيرھ األمر . وتطوير وبرامج إعالم آل

ه الذي ترك المجال مفتوحا أمام  تج عن ا ن دة عن الموضوعية، مم ديرات البعي االجتھادات الشخصية والتق

  .قيقة وانحراف العمل المحاسبي عن الصواببعد القوائم المالية عن الح

وب، فسطر مجموعة من    ائص والعي ذه النق دارك ھ د لت الي الجدي وقد جاء النظام المحاسبي الم

ار القواعد األحكام و ى غرار المعي ة عل بية الدولي ايير المحاس ا من المع بية المستوحاة في معظمھ المحاس

م  دولي رق بي ال ق باألصول )38(المحاس ة والمتعل ر الملموس راع خصوصية  .غي م ي ام ل ذا النظ إال أن ھ

ذه القاعدة في الجزائر  البيئة االقتصادية والمحاسبية ان تطبيق ھ كدولة نامية، مما يجعل من الصعب بمك

  .بحذافيرھا خاصة في ظل غياب سوق مالي نشط (IAS-38)الدولية 

يم وفي األخير ال يسعنا إال أن نلفت انتباه األوساط المعنية    ة تقي ى أھمي ا إل ذا المجال في بالدن بھ

اليف البحث والتطوير،  وحجم وتسجيل األصول غير الملموسة في االقتصاديات الحديثة وعلى رأسھا تك

ومن ثم عليھا أن تحدد القواعد المحاسبية المناسبة  .المھنة المحاسبية في ھذا المجال التحديات التي تواجه

الخصوص والتي تتالءم مع الوضع االقتصادي والمحاسبي الحالي مع لحل المشكالت المستجدة في ھذا 

   .الشأن ااالسترشاد بتجارب وخبرات الدول األخرى في ھذضرورة 
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  ملخص

العالمية  األسواق على التنافس حركة واشتداد والتقني العلمي التطور عوامللقد كان ل  

، إلى جانب والدول للمنظمات التنافسية المزايا لخلق كأساس البحث والتطوير على المتزايد واالعتماد

التحالفات  ظهور ضرورة توفير الموارد المالية الالزمة لتمويل مشروعات البحوث والتطوير دور كبير في

وقد أصبحت أنشطة البحث والتطوير الورقة الرابحة الوحيدة في يد  .بين الدول والمنظمات الكبرى

كما أصبحت تكاليف  .الصمود في وجه المنافسة العالمية الشرسة إلى تطلعالمنظمة االقتصادية التي ت

  . ت الصناعية الحديثةشآلمنمن مجموع األموال المستثمرة في االبحث والتطوير تشغل حيزا هاما 

لذلك كان البد من االهتمام بتكاليف البحث والتطوير وطرق المحاسبة عنها، سواء من طرف 

قوائم جعل ال بهدفوذلك . بكل دولة على حدهالخاصة  أو أنظمة المحاسبة للمحاسبة ات الدوليةهيئال

معلومة مالية جيدة يمكن  توفيرن خالل م شأة االقتصاديةالحقيقية للمن عكس الوضعيةقادرة على المالية 

    . االعتماد عليها التخاذ قرارات سليمة

Abstract 
 The scientific and technical development’s factors, the growing competition on the 

world markets, and the progressive dependence on research and development as an essential 

basis to create the competitive advantages of different organizations and countries, in addition 

to the need to provide the necessary financial resources for research and development 

projects; play, as a whole, an important role in the appearance of alliances between countries 

and organizations. Hence, research and development activities become the only opportunity 

for any company that wants to resist the fierce international competition. Besides, research 

and development costs represent, today, an important part in the sum of the investments in 

modern industrial firms.  

 Thus, giving such an importance to research and development costs and to their 

accounting has really been unavoidable either for the international accounting institutions or 

for the systems of accounting belonging to each country, in order to enable the financial 

statements to reflect the real situation of the economic establishment by providing a good 

financial information that can help to take convenient decisions.     
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