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 قواعد التسجيل المحاسبي والتقييم             

 في النظام المحاسبي المالي الجزائري

 -دراسة قانونية وتحليلية -
 أ.عوادي مصطفى                                                       

 المركز الجامعي بالوادي
S 

, ٚإػتُس َٔ إعاٜرل 5101 اؾعا٥ط يًٓٛاّ احملاغيب إايٞ ٗ غ١ٓ إٕ تبين

قتكاز١ٜ ايتهٝـ َ  ٖصا ١ٝ ايسٚي١ٝ, ؾطض ع٢ً إ٪غػات ا٫احملاغب

اٱدطا٤ ٚاٱط٬ع ع٢ً ايكٛاعس ايعا١َ ٚاـاق١ يًتػذٌٝ احملاغيب 

ٚايتكِٝٝ, ٚاييت أقبشت َػاٜط٠ يًكٛاعس إعطٚؾ١ ٗ إدڀ٘ احملاغيب 

ضتأٜٓا ٗ ٖصٙ ايٛضق١ ايبشج١ٝ تػًٝ٘ ايه٤ٛ ع٢ً ٖصٙ اٛطين, يصيو اي

ايكٛاعس ٚؼًًٝٗا ٗ ن٤ٛ َا دا٤ ب٘ ايٓٛاّ احملاغيب إايٞ اؾعا٥طٟ

 الهمىات املفتاسٗٛ:

ايٓٛاّ احملاغيب إايٞ, إعاٜرل احملاغب١ٝ ايسٚي١ٝ, ايكٛاعس ايعا١َ يًتػذٌٝ 

 احملاغيب ٚايتكِٝٝ ايكٛاعس اـاق١.

Le Résume :  
L'adoption de l'Algérie de système comptable financier, en 2010, et 
dérivé des normes comptables internationales, à obligé les institutions 
économiques de s'adapter à cette procédure et de voir les règles 
générales et spécifiques pour l'enregistrement comptable et 
d'évaluation, qui sont contraires aux règles connues dans le plan 
comptable nationale, nous avons donc décidé dans ce travail d’étudier 
ces règles et analysées dans le cadre  du système  comptable  financier  
Algérien.  

 

ايتػذٌٝ احملاغيب ٚايتكِٝٝ ٗ ايٓٛاّ احملاغيب إايٞ, َٔ تتؿهٌ قٛاعس 

َباز٨ ٚقٛاعس عا١َ ٚقٛاعس خاق١, ٜٓبػٞ تڀبٝكٗا ع٢ً ايعٓاقط اييت 

ؼتٟٛ عًٝٗا ايهؿٛف إاي١ٝ إتُج١ً ٗ ا٭قٍٛ, اـكّٛ, ا٭عبا٤ 

ٚايٓٛاتر, عٝح ٜٓتر عٔ تڀبٝل ٖصٙ ايكٛاعس تٛؾرل َعًَٛات تعهؼ 
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ٟ يٮسساخ ٚايتعا٬َت اييت تكّٛ بٗا إ٪غػ١ خ٬ٍ ايٛاق  ا٫قتكاز

 ايسٚض٠, َا ٜؿٝس َػتعًُٞ ٖصٙ إعًَٛات ٗ ع١ًُٝ اؽاش ايكطاضات.

 ايكٛاعس ايعا١َ يًتكِٝٝ ٚايتػذٌٝ احملاغيب   -

تتُجٌ ٗ إباز٨ ا٭غاغ١ٝ يًتػذٌٝ احملاغيب ٚقٛاعس ايتكِٝٝ يعٓاقط 

 ا ؾُٝا ًٜٞ:ايهؿٛف إاي١ٝ, ّٚهٔ ايتڀطم إيٝٗ

 ؾطٚٙ تػذٌٝ ا٭قٍٛ, اـكّٛ, ا٭عبا٤ ٚإٓتٛدات  --

 ٜتِ ايتػذٌٝ ٗ ا٭قٍٛ, اـكّٛ, ا٭عبا٤ ٚ إٓتٛدات, عٓسَا: -

َٔ احملتٌُ إٔ تعٛز ٖصٙ ايعٓاقط َٓؿع١ اقتكاز١ٜ َػتكب١ًٝ ع٢ً  -

 ايهٝإ؛

 إشا ناْت تهًؿ١ ايعٓكط َٔ إُهٔ تكُٝٝٗا بكٛض٠ قازق١؛ -

كٝٝس ٖصٙ ايعٓاقط ٗ احملاغب١, ٜٚعس عسّ إزضادٗا غرل َدلض, ٫ٚ ٜتِ ت

 ّهٔ اٱؾاض٠ إيٝٗا ٗ إًشل نُعًَٛات غطز١ٜ أٚ عسز١ٜ.

ٚقس أناف إؿطع احملاغيب فُٛع١ ؾطٚٙ أخط٣ ؽل ا٭عبا٤  -

 ٚإٓتٛدات ؾك٘ ٖٞ:

إٔ ٜهٕٛ ايهٝإ قس سٍٛ إٍ إؿذلٟ إداطط ٚإٓاؾ  اشلا١َ شات  -

 يك١ً ًَه١ٝ ايػً .ا

إٔ ٫ ٜبك٢ يًهٝإ زخٌ ٫ ٗ ايتػٝرل نُا ٖٛ َؿطٚض عاز٠ ع٢ً إايو  -

 ٫ٚ ٗ إطاقب١ ايؿع١ًٝ يًػً  إتٓاظٍ عًٝٗا.

إٔ ٜهٕٛ باٱَهإ تكِٝٝ َبًؼ َٓتذات ا٭ْؿڀ١ ايعاز١ٜ بكٛض٠  -

 قازق١.

١ً إٍ إٔ ٜهٕٛ َٔ احملتٌُ إٔ ت٪ٍٚ َٓاؾ  إقتكاز١ٜ َطتبڀ١ بإعاَ -

 ايهٝإ.

إٔ ٜهٕٛ باٱَهإ تكِٝٝ ايتهايٝـ اييت ؼًُٗا ايهٝإ أٚ غٝتشًُٗا  -

إتعًك١ بإعا١ًَ بؿهٌ قازم, ٚتعاٌَ إبٝعات يًداضز بٓؿؼ َعا١ًَ 

 إبٝعات ٗ أضض ايٛطٔ.
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ٜتِ تكِٝٝ إٓتذات ايٓا١ْ عٔ َبٝعات أٚ تكسِٜ خسَات ٚغرلٖا,  -

١ اؿكٝك١ٝ يًُكابٌ إػتًِ أٚ إڀًٛب َٔ ا٭ْؿڀ١ ايعاز١ٜ بايكُٝ

اغت٬َ٘ ٗ تاضٜذ إبطاّ إعا١ًَ؛ ٚتتُجٌ إٓتٛدات ايٓاػ١ عٔ إغتعُاٍ 

 أططاف أخط٣ ٭قٍٛ ايهٝإ ٗ اٯتٞ:

ؾٛا٥س َػذ١ً ٗ اؿػابات عػب ايعَٔ إٓكطّ ٚيًُطزٚز ايؿعًٞ  -

 يٮقٌ إػتعٌُ.

ا مت إنتػابٗا تبعا يٲتؿاقات إهاضات ٚأتا٣ٚ َػذ١ً ٗ اؿػابات نًُ -

 إدل١َ.

سكل َػذ١ً ٗ اؿػابات عٓسَا ٜٓؿأ سل إػاٌُٖ ٗ تًو  -

 اؿكل. 

ٜذلتب عٔ ا٭عبا٤ إب١ٓٝ بٛنٛح َٔ سٝح َٛنٛعٗا ٚاحملت١ًُ بؿعٌ  -

أسساخ ططأت أٚ داض سسٚثٗا َٔ قبٌٝ اٱستُاٍ تهٜٛٔ إستٝاطات, 

 اطات إٍ ْتا٥ر.ٚعٓس ظٚاٍ ا٭غباب تعٛز ٖصٙ اٱستٝ

إشا اؾذلنٓا إٔ سازث١ شلا ق١ً غبب١ٝ َباؾط٠ ٚضادش١ بٛنع١ٝ  - 

قا١ُ٥ ٗ تاضٜذ إقؿاٍ سػابات غ١ٓ َاي١ٝ َع١ٓٝ قس عطؾت بٌ ٖصا 

ايتاضٜذ ٚتاضٜذ إعساز سػابات ايػ١ٓ إاي١ٝ إصنٛض٠ ؾاْ٘ ٜتعٌ إؿام 

 اي١ٝ إكؿ١ً؛ا٭عبا٤ أٚ إٓتذات إطتبڀ١ بتًو اؿازث١ بايػ١ٓ إ

ٜػذٌ أٟ عب٤ َايٞ ٗ سػاب ايٓتٝذ١ َذطز َا تٛقـ ْؿك١ َا عٔ  -

إْتاز أٟ َٓؿع١ اقتكاز١ٜ َػتكب١ًٝ, أٚ عٓسَا ٫ تتٛؾط تًو ايٓؿك١ 

إٓاؾ  ا٫قتكاز١ٜ إػتكب١ًٝ, ؾطٚٙ ايتػذٌٝ ٗ سػابات اؿك١ًٝ 

 باعتباضٖا أق٬ َايٝا أٚ عٓسَا تهـ عٔ تٛؾرل تًو ايؿطٚٙ

 ايكٛاعس ايعا١َ يًتكِٝٝ  --

بؿهٌ عاّ تػتعٌُ ططٜك١ ايتهايٝـ ايتاضى١ٝ, ٚٗ سا٫ت خاق١  -

ٜعُس إٍ تكِٝٝ بعض ايعٓاقط بايك١ُٝ اؿكٝك١ٝ)ايك١ُٝ ايعازي١(, أٚ 

 بك١ُٝ اٱلاظ أٚ ّهٔ نصيو إٔ تكِٝ بايك١ُٝ احمل١ٓٝ )ق١ُٝ إٓؿع١(؛
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 ايتهًؿ١ ايتاضى١ٝ  ---

ؿ١ ايتاضى١ٝ يًػً  ٚإُتًهات إكٝس٠ ٗ أقٍٛ إٝعا١ْٝ عٓس تتأيـ ايتهً

إزضادٗا ٗ اؿػابات, بعس خكِ ايطغّٛ ايكاب١ً ي٬غذلداع, 

ٚايتدؿٝهات ايتذاض١ٜ ٚايتٓع٬ٜت ٚغرل شيو َٔ ايعٓاقط إُاث١ً سػب 

 َا ًٜٞ:

 ايػً  إهتػب١ َكابٌ, ؼتػب َٔ تهًؿ١ ايؿطا٤؛ -أ

 ػت١ًُ نُػا١ُٖ ع١ٝٓٝ, ؼتػب بك١ُٝ اٱغٗاّ؛بايٓػب١ يًػً  إ -ب

بايٓػب١ يًػً  إهتػب١ فاْا, ؼتػب َٔ ايك١ُٝ اؿكٝك١ٝ ٗ تاضٜذ   -ز

 زخٛشلا؛

 بايٓػب١ يًػً  إهتػب١ عٔ ططٜل ايتبازٍ ٜٛدس ْٛعإ : -ز

 * ا٭قٍٛ غرل إُاث١ً بايك١ُٝ اؿكٝك١ٝ يٮقٍٛ إػت١ًُ.   

 ٌ بايك١ُٝ اؿػاب١ٝ يٮقٍٛ إكس١َ يًُبازي١.* ا٭قٍٛ إُاث١ً تػذ   

 بايٓػب١ يًػً  ٚاـسَات اييت ٜٓتذٗا ايهٝإ تكِٝ بتهًؿ١ اٱْتاز؛  -ٙ

 َٚٓ٘ ّهٔ ايتعبرل عٔ تهًؿ١ ؾطا٤ ا٭قٌ نُا ًٜٞ:

    

 

 

 

 

 

 

 

 ّٚهٔ ايتعبرل عٔ تهًؿ١ إْتاز غًع١ أٚ خس١َ َا نُا ًٜٞ :

 

 ٔ ؼكًٝٗا(ايك١ُٝ اؿاي١ٝ )إُه --- 

 

 

 +   غعط ايؿطا٤

 ايتٓع٬ٜت, ايتدؿٝهات ايتذاض١ٜ 

 + اؿكٛم اؾُطن١ٝ

 قاب١ً يٲغذلداع.+ ايطغّٛ اؾبا١ٝ٥ ا٭خط٣ غرل 

+ َكاضٜـ َطتبڀ١ َباؾط٠ باؿكٍٛ ع٢ً َطاقب١ ا٭قٌ 

 ٚٚنع٘ ٗ ساي١ ا٫غتدساّ.

 =  تهًؿ١ ؾطا٤ ا٭قٌ

 

 +   تهًؿ١ ؾطا٤ إٛاز إػتًٗه١ ٚ اـسَات إػتع١ًُ.

 إباؾط٠ ٚغرل إباؾط٠ إتعًك١ باٱْتاز  ٣+ ايتهايٝـ ا٭خط

=  تهًؿ١ ؾطا٤ ا٭قٌ
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ّهٔ تعطٜؿٗا ع٢ً أْٗا ايك١ُٝ ا٭ع٢ً بٌ غعط ايبٝ  ايكاٗ ٚايك١ُٝ  

 ايٓؿع١ٝ.

 غعط ايبٝ  ايكاٗ ----

ٖٛ إبًؼ إُهٔ اؿكٍٛ عًٝ٘ عٓس بٝ  أقٌ َعٌ ٗ إطاض َٓاؾػ١   

عاز١ٜ, بٌ أططاف ع٢ً عًِ تاّ ٚزضا١ٜ ٚتطانٞ َ  خكِ تهايٝـ 

 اـطٚز.

١ ايٓؿع١ٝ ٭قٌ َا ٖٞ ايك١ُٝ احمل١ٓٝ يتكسٜط غٝٛي١ ايكُٝ ----

ا٭َٛاٍ إػتكب١ًٝ إٓتٛط٠ َٔ إغتعُاٍ ا٭قٌ بؿهٌ َتٛاقٌ 

 ٚايتٓاظٍ عٓ٘ ٗ ْٗا١ٜ َس٠ اٱْتؿاع ب٘.

ٚعٓس قعٛب١ ؼسٜس غعط ايبٝ  ايكاٗ ٭ٟ أقٌ, ؾإٕ قُٝت٘ ايكاب١ً  -

 يًتشكٌٝ تكسض نأْٗا َػا١ٜٚ يكُٝت٘ إٓؿع١ٝ.

 ايك١ُٝ ايعازي١  ---

تعتدل ايك١ُٝ ايعازي١ أؾهٌ ٚغ١ًٝ يكٝاؽ ا٭زٚات إاي١ٝ, ٚإٔ ايتػٝرلات 

ٗ ايك١ُٝ ايعازي١ ُجٌ ضعا أٚ خػاض٠, ٚيًك١ُٝ ايعازي١ أثط ع٢ً ا٫قتكاز 

ايٛطين سٝح تعهؼ ايك١ُٝ ايعازي١ تكسٜطات ا٭غٛام يٮٚناع 

ؼسز عاز٠ ٗ غٛم َؿتٛح ا٫قتكاز١ٜ ايػا٥س٠, شيو ٭ٕ ايك١ُٝ ايعازي١ 

َٚٓاؾؼ ٜعهؼ اؿكا٥ل ا٫قتكاز١ٜ, ٗ سٌ إٔ ايتهًؿ١ ايتاضى١ٝ ٫ 

ا٫قتٓا٤ ٫ٚ تعهؼ ايتػٝرلات ٗ  ستعهؼ غ٣ٛ ا٭ٚناع ا٫قتكاز١ٜ عٓ

 ايك١ُٝ ايعازي١ إ٫ عٓس ؼكٝكٗا. 

إٕ ايك١ُٝ ايعازي١ هب إٔ تتشسز ٗ ن٤ٛ ع١ًُٝ ؾع١ًٝ تتِ ٕبازي١    

ٜٛت٘ خكِ ٚؾل ططم إبازي١, بٌ أططاف يسٜٗا َا ٜهؿٞ أقٌ أٚ تػ

 َٔ إعًَٛات ٚايكبٍٛ, نٌ شيو هب إٔ ٜهٕٛ ٗ ؾطٚٙ إٓاؾػ١ ايتا١َ.

ايك١ُٝ ايعازي١ َا ؼتٜٛ٘ َٔ َؿّٗٛ ٚاغ , تكّٛ ع٢ً فُٛع١ َٔ 

 إكَٛات, ّٚهٓٓا إٔ مكطٖا ٗ إسس٣ ايكُٝتٌ: 

ُجٌ ايك١ُٝ اييت ُهٔ إ٪غػ١ َٔ ق١ُٝ ّهٔ َبازي١ ا٭قٌ بٗا, ٚ -أ

اؿكٍٛ ع٢ً ا٭قٌ, ٗ سٌ تتعسز ططم اؿكٍٛ ع٢ً ا٭قٍٛ ّٚهٔ 

 ايتعطف عًٝٗا باختكاض ؾُٝا ًٜٞ:
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اؿكٍٛ ع٢ً ا٭قٌ ْكسا ٚتهٕٛ ايك١ُٝ ايعازي١ َا ٜسؾ  َكابٌ  -

 اؿكٍٛ ع٢ً ا٭قٌ َٔ ْكس١ٜ ٚؾب٘ ايٓكس١ٜ؛

غٛا٤ ناْت ٖاث١ً أٚ غرل  اؿكٍٛ ع٢ً ا٭قٌ َكابٌ أقٍٛ أخط٣ -

ٖاث١ً, ٚتهٕٛ ايك١ُٝ ايعازي١ يٮقٍٛ ايصٟ مت اقتٓا٩ٙ َػا١ٜٚ يًك١ُٝ 

 ايعازي١ يٮقٌ إتٓاظٍ عٓ٘؛

إطؿا٤ ا٫يتعاّ َكابٌ إقساض ا٭غِٗ أٚ أٟ سكٛم ًَه١ٝ أخط٣,  -

ٚتهٕٛ ايك١ُٝ ايعازي١ ي٬يتعاّ ٖٞ ايك١ُٝ ايػٛق١ٝ يٮغِٗ أٚ أٟ سكٛم 

 ط٣ إكسض٠؛إًه١ٝ ا٭خ

إٔ تهٕٛ ع١ًُٝ إبازي١ ُت بٓا٤ا ع٢ً إيعاّ إ٪غػ١, ٚتهٕٛ َكازض  -

اٱيعاّ َتٓٛع١ َجٌ اؿاد١ ا٫نڀطاض١ٜ يًُ٪غػ١, ٚدٛز ٚنٌٝ ٚسٝس 

يٮقٌ, ٚبصيو ٫ ٜٛدس يًُ٪غػ١ خٝاضا أَاَٗا إ٫ إدطا٤ ايع١ًُٝ بػض 

 ايٓٛط عٔ ايػعط ايصٟ تتِ ب٘ ايع١ًُٝ؛

تعاّ, ُٚجٌ ايك١ُٝ اييت تتشًُٗا إ٪غػ١ َكابٌ ق١ُٝ غساز ا٫ي -ب

 إطؿا٤ ا٫يتعاّ.

 ايتكِٝٝ ٗ ْٗا١ٜ ايسٚض٠  ---

ٗ ْٗا١ٜ ايسٚض٠ احملاغب١ٝ ع٢ً احملاغب ايكٝاّ ببعض ايتكُٝٝات ٕدتًـ 

ايعٓاقط ٚاييت َٔ بٝٓٗا إثبات خػاض٠ ايك١ُٝ ٭ٟ أقٌ َٔ أقٍٛ 

 ايهٝإ, ٚ بإزضاد٘ نعب٤ ٗ اؿػابات.

إشا نإ ٖٓاى َ٪ؾط ع٢ً إٔ اـػاض٠ ٗ ايك١ُٝ إسضد١ ٗ اؿػابات ٚ

٭قٌ َعٌ خ٬ٍ ايػٓٛات إاي١ٝ ايػابك١ مل تعس َٛدٛز٠, ع٢ً ايهٝإ 

 تكسٜط ق١ُٝ ا٭قٌ ايكاب١ً يًتشكٌٝ.

ٚ عٓسَا تكبح ايك١ُٝ ايكاب١ً يًتشكٌٝ أندل َٔ ايك١ُٝ احملاغب١ٝ ؼٍٛ 

 ٓتٛدات.خػاض٠ ايك١ُٝ إجبت١ إٍ إ

 ايكٛاعس اـاق١ يًتكِٝٝ ٚايتػذٌٝ ٗ اؿػابات  - 

ايكٛاعس اـاق١ يًتػذ٬ٝت احملاغب١ٝ ٚايتكِٝٝ, ٖٞ قٛاعس تهٌُ 

ايكٛاعس ايعا١َ, ٚؽل بعض عٓاقط إٝعا١ْٝ ٚسػاب ايٓتا٥ر, ْٚصنط 

 أُٖٗا ؾُٝا ًٜٞ:
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 ايتجبٝتات  --

 ايتجبٝتات ايع١ٝٓٝ ٚإع١ٜٛٓ:  ---

 تعطٜـ ايتجبٝتات ايع١ٝٓٝ ----

ٖٞ أقٍٛ َاز١ٜ وٛظٖا ايهٝإ َٛد١ٗ ي٬غتعُاٍ ٗ إْتاز ايػً , أٚ  

تكسِٜ اـسَات, أٚ تأدرلٖا يًػرل أٚ اغتعُاشلا ٭غطاض إزاض١ٜ خ٬ٍ 

 أنجط َٔ زٚض٠ قاغب١ٝ.

 تعطٜـ ايتجبٝتات إع١ٜٛٓ ----

ٜس ايٓكسٟ ٖٞ أقٍٛ بسٕٚ ٚدٛز َازٟ )غرل ًَُٛغ١( قاب١ً يًتشس 

 َٚٛد١ٗ ي٬غتعُاٍ ٗ أْؿڀ١ ايهٝإ ايعاز١ٜ ٚ ؼت َطاقب١ ايهٝإ.

 َباز٨ ػُٝ  ا٭قٍٛ ايع١ٝٓٝ أٚ ايؿكٌ بٝٓٗا  ---

تعتدل ايعٓاقط شات ايك١ُٝ ايهعٝؿ١ نُا يٛ ناْت َػتًٗه١ ُاَا ٗ  -

ايػ١ٓ إاي١ٝ اييت مت إغتدساَٗا ؾٝٗا ٫ٚ تعتدل تجبٝتات َج٬ قڀ  غٝاض 

بًؼ قػرل ّهٔ إعتباضٙ َكاضٜـ إغتػ٬ٍ ٫ٚ ٜػذٌ ٗ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ َ

 "ايتجبٝتات".

نُا إٕ قڀ  ايػٝاض َٚعسات ايكٝا١ْ شات اـكٛق١ٝ ٚاييت تطتب٘  -

بتجبٝتات ع١ٝٓٝ أخط٣ ٜٚععّ ايهٝإ ع٢ً إغتعُاشلا ٭نجط َٔ غ١ٓ َاي١ٝ 

ُٛع١ ايجا١ْٝ.ٚاسس٠ ّهٔ إعتباضٖا ع٢ً أْٗا تجبٝتات ٚتػذٌ ٗ اجمل

 تعتدل َهْٛات أقٌ َعٌ نأْٗا عٓاقط َٓؿك١ً إشا ناْت : -

  َسز اٱْتؿاع كتًؿ١؛ 

  .تٛؾط َٓاؾ  إقتكاز١ٜ سػب ٚترل٠ كتًؿ١ 

تعتدل ا٭قٍٛ إطتبڀ١ بايب١٦ٝ ٚا٭َٔ تجبٝتتات ع١ٝٓٝ إشا ناْت تػُح  -

هٔ بطؾ  إٓاؾ  اٱقتكاز١ٜ إػتكب١ًٝ ٭قٍٛ أخط٣ َكاض١ْ َ  َاّ

 اؿكٍٛ عًٝ٘ َٔ إٓاؾ  ٗ ساي١ عسّ إنتػابٗا.

 تكِٝٝ ايتجبٝتات --- 

 تهًؿ١ اٱقتٓا٤ ----
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تػذٌ ايتجبٝتات بتهًؿ١ ايؿطا٤ باٱناؾ١ إٍ ايتهايٝـ إطتبڀ١ بٗا 

َباؾط٠, تهايٝـ ايذلنٝب ايطغّٛ إسؾٛع١ غرل قاب١ً يٲغذلداع, ٚنٌ 

ٕكاضٜـ ايعا١َ ٚإكاضٜـ اٱزاض١ٜ ا٭عبا٤ إباؾط٠ ا٭خط٣ َاعسا ا

 ْڀ٬م ٗ ايٓؿاٙ.َكاضٜـ ا٫ٚ

 تهًؿ١ إْتاز تجبٝتات َٔ قبٌ ايهٝإ ----

تػذٌ ايتجبٝتات اييت أْتذٗا ايهٝإ َٛاضزٙ اـاق١ بتهًؿ١ اٱْتاز ٚاييت 

 تتهُٔ تهًؿ١ ايعتاز ٚايٝس ايعا١ًَ, ٚأعبا٤ اٱْتاز ا٭خط٣.

 تهًؿ١ ايتؿهٝو  ----

إشا إنڀط ايهٝإ إٍ ؼٌُ تهًؿ١ تؿهٝو تجبٝتات َع١ٓٝ إْتٗت َس٠ 

اٱْتؿاع بٗا غٛا٤ َكتٓا٠ أٚ َٓتذ١ زاخٌ ايهٝإ, ؾإٕ تهًؿ١ ايتؿهٝو 

 تهاف إٍ تهًؿ١ اٱقتٓا٤ أٚ تهًؿ١ اٱْتاز يًتجبٝت إعين سػب اؿاي١. 

 ايٓؿكات اي٬سك١  ----

تجبٝتات عػب َػت٣ٛ لاع١ ا٭قٌ تػذٌ ايٓؿكات إًشك١ إتعًك١ باي  

 نُا ًٜٞ :

 إغذلداع َػت٣ٛ لاع١ ا٭قٌ ايعازٟ ----- 

إشا ُهٓت ايٓؿكات اي٬سك١ َٔ إغذلداع َػت٣ٛ ا٭قٌ ايعازٟ ؾإْٗا   

تعتدل قاغبٝا نعب٤ َٔ أعبا٤ ايػ١ٓ إاي١ٝ اييت زؾعت ؾٝٗا ٚبايتايٞ 

 تػذٌ ٗ اجملُٛع١ ايػازغ١ " ايتهايٝـ".

 ضؾ  َػت٣ٛ لاع١ ا٭قٌ أنجط َٔ إػت٣ٛ ايعازٟ ----- 

إشا ضؾعت ايٓؿكات اي٬سك١ َػت٣ٛ لاع١ ا٭قٌ إٍ َػت٣ٛ أنجط َٔ 

إػت٣ٛ ايعازٟ ؾإْٗا تعتدل قاغبٝا نتجبٝتات ٚتهاف إٍ ق١ُٝ ا٭قٌ 

 ٚبايتايٞ تػذٌ ٗ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ. 

سك١ ٚاييت ت٪زٟ إٍ ؼكٝل ظٜاز٠ َٚٔ أَج١ً ايتشػٝٓات اييت ؼتاز ْؿكات ٫

 إٓاؾ  إػتكب١ًٝ  َا ًٜٞ :

تعسٌٜ ٚسس٠ اٱْتاز ايصٟ ٜػُح بإطاي١ َس٠ ْؿعٗا أٚ ظٜاز٠  

 قسضتٗا اٱْتاد١ٝ.
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ؼػٌ قڀ  إانٓات ايصٟ ٜػُح باؿكٍٛ ع٢ً ؼػٌ دٖٛطٟ  

يٓٛع١ٝ اٱْتاز أٚ إْتاد١ٝ ايهٝإ.

تهايٝـ ايعًُٝات١ٝ تبين أغايٝب إْتاز دسٜس٠ تػُح, خؿض اي 

إعا١ٜٓ غابكا ؽؿٝها دٖٛطٜا.

 اٱٖت٬نات ----

 ايتعطٜـ ايكاْْٛٞ   ----- 

اٱٖت٬ى ٖٛ إغت٬ٗى إٓاؾ  اٱقتكاز١ٜ إطتبڀ١ بأقٌ عٝين أٚ  

َعٟٓٛ, ٜٚتِ سػاب٘ نعب٤ إ٫ إشا نإ َسفا ٗ ايك١ُٝ احملاغب١ٝ ٭قٌ 

 أْتذ٘ ايهٝإ يٓؿػ٘.

 ايتعطٜـ احملاغيب -----

َبًؼ قػ٘ اٱٖت٬ى ايصٟ ٜػذٌ قاغبٝا نُٔ ا٭عبا٤ ٗ سػاب  

ايٓتا٥ر, ٜتِ ؼسٜسٙ َٔ خ٬ٍ تٛظٜ  َڀطز يًُبًؼ ايكابٌ يٲٖت٬ى 

يٮقٌ إعين ع٢ً َس٠ َٓؿعت٘, ٚت٪خص بعٌ اٱعتباض ٗ شيو ايك١ُٝ 

هٌ َٛثٛم, إتبك١ٝ احملت١ًُ يٮقٌ ٗ ْٗا١ٜ َس٠ َٓؿعت٘ ٚتكسٜطٖا بؿ

ٕ ايك١ُٝ إتبك١ٝ ٖٞ إبًؼ ايكاٗ ايصٟ تٓتٛط إ٪غػ١ ؼكًٝ٘ إسٝح 

َٔ ا٭قٌ ٗ ْٗا١ٜ َس٠ َٓؿعت٘ بعس ططح ايتهايٝـ إٓتٛط٠ ـطٚد٘, 

ٜٚتِ إعاز٠ ؾشل َس٠ إٓؿع١, ططٜك١ اٱٖت٬ى ٚايك١ُٝ إتبك١ٝ زٚضٜا, 

صيو تعسٌٜ ٚٗ ساي١ تعسٌٜ ايتكسٜطات ٚايتٛقعات ايػابك١, ؾٝذب ن

 كككات ا٫ٖت٬نات يًسٚض٠ اؾاض١ٜ ٚايسٚضات اي٬سك١.

 َباز٨ إٖت٬ى ايتجبٝتات -----

 َٔ ايتعطٜـ ايػابل ّهٔ إٔ ْصنط َباز٨ إستػاب اٱٖت٬نات نُا ًٜٞ :

تٛظٜ  إبًؼ ايكابٌ يٲٖت٬ى بكٛض٠ َڀطز٠ ع٢ً َس٠ َٓؿع١  

شلصا ا٭قٌ ٚتكسٜطٖا ا٭قٌ َ  َطاعا٠ ايك١ُٝ إتبك١ٝ احملت١ًُ 

 بكٛض٠ قازق١.

 ططٜك١ اٱٖت٬ى ٖٞ إْعهاؽ تڀٛض إغت٬ٗى إٓاؾ  اٱقتكاز١ٜ 
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بؿهٌ عاّ ٜػتدسّ ايهٝإ ططٜك١ اٱٖت٬ى اييت ُاثٌ إغت٬ٗى إٓاؾ  

اٱقتكاز١ٜ اييت ٜٓتذٗا ا٭قٌ, ؾإشا نإ ايهٝإ ٜػتًٗو إٓاؾ  بؿهٌ 

ػتدسّ ططٜك١ اٱٖت٬ى اـڀٞ, َتػاٚ ع٢ً إَتساز َس٠ إٓؿع١ ؾٗٓا ٜ

أَا إشا نإ ٜػتًٗو تًو إٓاؾ  عػب اٱغتعُاٍ أٚ اٱْتاز ؾٗٓا ٜػتدسّ 

ططٜك١ ٚسسات اٱْتاز, أَا إشا نإ ٜػتًٗو إٓاؾ  بؿهٌ َتٓاقل ع٢ً 

إَتساز َس٠ إٓؿع١ ؾٗٓا ٜػتدسّ ططٜك١ اٱٖت٬ى إتٓاقل.أَا إشا نإ 

هٌ َتعاٜس ع٢ً إَتساز َس٠ إٓؿع١ ؾٗٓا ٜػتًٗو إٓاؾ  اٱقتكاز١ٜ بؿ

 ٜػتدسّ ططٜك١ اٱٖت٬ى إتعاٜس.

ٚ ٗ ساي١ عسّ ايتُهٔ َٔ ؼسٜس ٖصا ايتڀٛض بؿهٌ زقٝل ٚقازم 

 تػتدسّ ططٜك١ اٱٖت٬ى اـڀٞ.

 إعاز٠ ايٓٛط ٗ ططٜك١ اٱٖت٬ى- ----

ع١ٝ ٚ هب إٔ ٜعاز ايٓٛط بؿهٌ زٚضٟ ٗ ططٜك١ اٱٖت٬ى  ٚ إس٠ ايٓؿ

نصايو ايك١ُٝ إتبك١ٝ ٗ ْٗا١ٜ إس٠ ايٓؿع١ٝ, ٚ ٗ ساي١ تػرل ٚترل٠ 

إغت٬ٗى إٓاؾ  اٱقتكاز١ٜ يٮقٌ إعين, تعسٍ ايتكسٜطات ٚ ايتٛقعات 

 يهٞ تعهؼ ٖصا ايتػرل ٗ ايٛترل٠. 

ٚإشا تبٌ إٔ َجٌ ٖصا ايتػٝرل أَط نطٚضٟ, ؾإْ٘ ٜعتدل تػرل تكسٜط 

 إبًؼ إدكل ٱٖت٬نات ايػ١ٓ إاي١ٝ قاغيب, ٚبايتايٞ ٜهب٘

 ٚايػٓٛات إػتكب١ًٝ.

ايؿكٌ بٌ ا٭ضانٞ ٚ إباْٞ   ----

ع٢ً خ٬ف إدڀ٘ احملاغيب ايٛطين, ٜؿكٌ ايٓٛاّ احملاغيب إايٞ بٌ 

إباْٞ ٚا٭ضض اييت عًٝٗا ٖات٘ إباْٞ, سٝح تعاجل ن٬ ع٢ً سس٠ ٗ 

ٕ ايبٓا٤ات ٖٞ أقٍٛ قاب١ً إا َعا سٝح احملاغب١ ست٢ ٚيٛ مت إقتٓا٩ٖ

 يٲٖت٬ى, بُٝٓا تعس ا٭ضانٞ ع٢ً ايعُّٛ أق٫ٛ غرل قاب١ً يٲٖت٬ى.

تهٜٛٔ خػاض٠ ٗ ق١ُٝ ايتجبٝتات ----

عٓسَا تكبح  ايك١ُٝ ايكاب١ً يًتشكٌٝ ٭ٟ تجبٝت أقٌ َٔ ايك١ُٝ 

ايك١ُٝ  ايكاؾ١ٝ احملاغب١ٝ بعس اٱٖت٬نات, ؾإٕ ٖصٙ ايك١ُٝ تعٛز إٍ

 ايكاب١ً يًتشكٌٝ عٔ ططٜل إثبات خػاض٠ ٗ ايك١ُٝ.
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 إخطاز أقٌ َعٌ َٔ إٝعا١ْٝ ----

وصف أٟ تجبٝت عٝين أٚ َعٟٓٛ َٔ قاغب١ إ٪غػ١ عٓس خطٚد٘ َٔ 

 ايهٝإ, أٚٗ ساي١ إْعساّ إٓؿع١ اٱقتكاز١ٜ إٓتٛط٠ َٓ٘.

 خاضز اـس١َ ؼسٜس ْتٝذ١ إخطاز تجبٝت َعٌ أٚ ٚنع٘  ----

عٓس إخطاز تجبٝت َعٌ َٔ قاغب١ إ٪غػ١ أٚ ٚنع٘ خاضز اـس١َ 

ٱْعساّ إٓؿع١ إػتكب١ًٝ إٓتٛط٠, هب ؼسٜس ايؿطم بٌ َٓتٛدات 

اـطٚز ايكاؾ١ٝ إكسض٠ ٚايك١ُٝ احملاغب١ٝ يٮقٌ, ٚتػذٌ ٗ اؿػابات 

 ٥ر.عػب سايتٗا نُٓتٛدات أٚ نأعبا٤ عًُٝات١ٝ ٗ سػاب ايٓتا

 ٚتڀبل ْؿؼ ايكٛاعس عٓس ؽًٞ ايهٝإ عٔ أْؿڀت٘.

 ســا٫ت خــاق١  ----

 عكاضات ايتٛٚٝـ -----

تؿهٌ عكاضات ايتٛٚٝـ ًَها عكاضٜا َتُجٌ ٗ أضض أٚ بٓا١ٜ ًٖٛن١  

يتكانٞ أدط, ٫ ٜهٕٛ ايػطض َٓ٘ اٱغتعُاٍ ٗ إْتاز أٚ تكسِٜ غً , أٚ 

 ٚ يًبٝ  ٗ إطاض ايٓؿاٙ ايعازٟ.خسَات, أٚ ٭غطاض إزاض١ٜ, أ

ؾبعسَا ٜتِ ايتػذٌٝ ا٭ٚيٞ يًعكاضات إٛٚؿ١ ٗ سػابات ا٭قٍٛ 

ايجابت١ إاز١ٜ ٜتِ تػذًٝٗا بعس شيو إَا بتهًؿتٗا َڀطٚسا َٓٗا فُٛع 

 اٱٖت٬نات ٚخػا٥ط ايك١ُٝ أٚ بكُٝتٗا ايعازي١.

 ا٭قٍٛ ايبٝٛيٛد١ٝ   -----

ٛيٛد١ٝ بكُٝتٗا ايعازي١ َٓكٛقا َٓٗا إكاضٜـ ٜتِ تكِٝٝ ا٭قٍٛ ايبٝ

إكسض٠ ٗ ْكڀ١ ايبٝ , ٚٗ ساي١ عسّ ايكسض٠ ع٢ً تكسٜط ايك١ُٝ 

اؿكٝك١ٝ بكٛض٠ قازق١ ٜتِ تكُٝٝٗا بتهًؿتٗا َٓكٛقا َٓٗا ْٝ  

 اٱٖت٬نات ٚخػا٥ط ايك١ُٝ.

إعاؾ١ ايبس١ًٜ إػُٛح بٗا ٗ تػذٌٝ ٚتكِٝٝ ا٭قٍٛ  ----

 ت١ إاز١ٜ ايجاب

ٜتِ تكِٝٝ ا٭قٍٛ ايجابت١ إاز١ٜ بتهًؿتٗا َڀطٚسا َٓٗا اٱٖت٬ى 

إذلانِ ٚخػا٥ط ايك١ُٝ, إ٫ أْ٘ ٖٓاى ططٜك١ أخط٣ ٗ ايتكِٝٝ َػُٛسا 
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بٗا ٗ ْٗا١ٜ نٌ زٚض٠ ٖٚٞ إبايؼ إعاز تكُٝٝٗا أٟ بايك١ُٝ ايعازي١ ٗ 

ذلان١ُ اي٬سك١ ٚاـػا٥ط تاضٜذ إعاز٠ تكُٝٝ٘ َٓكٛقا َٓٗا اٱٖت٬نات إ

ٗ ايك١ُٝ إذلان١ُ اي٬سك١, غرل إٔ ٖصٙ ايڀطٜك١ قس تهٕٛ قعب١ 

ايتڀبٝل خاق١ ٗ غٝاب غٛم َاي١ٝ ؾعاي١ إ٫ إشا نإ ؼسٜس ايك١ُٝ 

ايعازي١ ٜتِ بڀطٜك١ َٛثٛم بٗا. ٚبعس إعاز٠ ايتكِٝٝ ؼسز إبايؼ ايكاب١ً 

 . يٲٖت٬ى ع٢ً أغاؽ إبايؼ إك١ُٝ ثا١ْٝ

 ا٭قٍٛ إاي١ٝ ايجابت١ )غرل اؾاض١ٜ(  -----

ا٭قٍٛ إاي١ٝ ايجابت١ )غرل اؾاض١ٜ(: ٖٞ ْٝ  ا٭قٍٛ إاي١ٝ َا عسا  

ايكِٝ ايعكاض١ٜ إٛٚؿ١ ٚا٭قٍٛ إاي١ٝ ا٭خط٣ إصنٛض٠ ٗ ا٭قٍٛ 

 : إاي١ٝ اؾاض١ٜ, ٚتتهٕٛ ا٭قٍٛ إاي١ٝ غرل اؾاض١ٜ َٔ ايعٓاقط ايتاي١ٝ

 غٓسات إػا١ُٖ ٚاؿكٛم إطتبڀ١ بٗا؛ -

غٓسات احملاؾٜ اٱغتجُاض١ٜ ط١ًٜٛ َٚتٛغڀ١ اٱغتشكام, ٚشات  -

 إطزٚز١ٜ إعتدل٠؛

غٓسات ثابت١ أخط٣ إُج١ً يطأؽ إاٍ أٚ يتٛٚٝؿات ط١ًٜٛ ا٭دٌ  -

 ٚنصا يكِٝ ايتٛٚٝؿات احملتؿٜ بٗا ست٢ تاضٜذ إغتشكاقٗا؛

ًُهٗا ٚيٝػت شلا ١ْٝ ٗ بٝعٗا ٗ إس٣ ايككرل  ايكطٚض ٚاؿكٛم اييت -

ؾٗطا,  َجٌ: سكٛم ايعبا٥ٔ, سكٛم اٱغتػ٬ٍ اييت َستٗا أنجط َٔ 

ٚنصا ايسٜٕٛ إُتس٠ ع٢ً أنجط َٔ غ١ٓ تكػِ ع٢ً دع٥ٌ.

 إدعْٚات ٚإٓتٛدات قٝس ايتٓؿٝص  --

اض إدعْٚات ٖٞ أقٍٛ ُتًهٗا ايهٝإ ٚتهٕٛ َٛد١ٗ يًبٝ  ٗ إط

ا٫غتػ٬ٍ اؾاضٟ أٚ أقٍٛ قٝس اٱلاظ قبٌ ايبٝ , أٚ َٛاز أٚي١ٝ, أٚ 

 تٛضٜسات تػتًٗو ٗ ع١ًُٝ اٱْتاز ٚتكسِٜ اـسَات.

تكٓـ إدعْٚات ٗ ؾهٌ أقٍٛ داض١ٜ أٚ أقٍٛ غرل داض١ٜ تبعا  

 يٛدٗتٗا أٚ إغتعُاشلا َٔ ططف ايهٝإ

ٗا إٍ غا١ٜ إٜكاٍ تؿٌُ تهًؿ١ إدعْٚات ْٝ  ايتهايٝـ إتعًك١ ب 

 إدعْٚات إٍ إهإ 
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ٚ ٗ اؿاي١ اييت تٛدس عًٝٗا, ٚتتهُٔ تهايٝـ ايؿطا٤ )إؿذلٜات, إٛاز 

ايكاب١ً يٲغت٬ٗى, إكاضٜـ إطتبڀ١ بإؿذلٜات(, ٚ تهايٝـ ايتشٌٜٛ 

َجٌ َكاضٜـ إػتدسٌَ ٚا٭عبا٤ ا٭خط٣ إتػرل٠ ٚايجابت١ ٚإكاضٜـ 

 ٜـ اٱزاض١ٜ إٓػٛب١ بؿهٌ َباؾط يًُدعْٚات.ايعا١َ ٚإكاض

ٚ ؼػب ٖصٙ ايتهايٝـ بايتهًؿ١ اؿكٝك١ٝ أٚ عٔ ططٜل ايتهايٝـ 

 إعٝاض١ٜ بؿطٙ َطادعتٗا بإْتٛاّ تبعا يًتهايٝـ اؿكٝك١ٝ.

ٚٗ ساي١ عسّ ايكسض٠ ع٢ً ؼسٜس تهًؿ١ ايؿطا٤ أٚ اٱْتاز بتڀبٝل 

تِ تكُٝٝٗا بتهًؿ١ ؾطا٤ أٚ إْتاز ايكٛاعس ايعا١َ يًتكِٝٝ ؾإٕ إدعْٚات ٜ

 أقٍٛ َػا١ٜٚ شلا تكسض ٗ أقطب تاضٜذ يؿطا٤ أٚ إْتاز ا٭قٍٛ إع١ٝٓ.

ٚع٬ُ َبسأ اؿٝڀ١ ٚاؿصض ٜتِ تكِٝٝ إدعْٚات بأقٌ ق١ُٝ َٔ تهًؿتٗا 

ٚق١ُٝ إلاظٖا ايكاؾ١ٝ ٖصٙ ا٭خرل٠ ٖٞ غعط ايبٝ  إكسض َڀطٚسا َٓ٘ 

 تهًؿ١ اٱُاّ ٚايتٛظٜ .

ٜتِ تهٜٛٔ خػاض٠ ٗ ق١ُٝ إدعْٚات ٗ اؿػاب نعب٤ ٗ سػاب ٚ 

ايٓتا٥ر عٓسَا تهٕٛ نًؿ١ إدعٕٚ َا أنجط َٔ ايك١ُٝ ايكاؾ١ٝ ٱلاظ 

 ٖصا إدعٕٚ, ٚؼسز خػا٥ط ايك١ُٝ ٗ إدعْٚات َاز٠ َاز٠.

 نُا هب اٱؾاض٠ ٗ إًشل إٍ ططٜك١ تكِٝٝ إدعْٚات.

١ تكِٝ بعس ايتػذٌٝ ا٭ٚيٞ, ٚٗ ْٗا١ٜ نٌ بايٓػب١ يًُٓتذات ايعضاعٝ

زٚض٠ تػذٌ بكُٝتٗا ايعازي١ َڀطٚسا َٓٗا ايتهايٝـ إكسض٠ ٗ ْكڀ١ 

ايبٝ , ٚأٟ ضبح أٚ خػاض٠ ْاػ١ عٔ شيو ٚتػذٌ ٗ ايٓتٝذ١ ايكاؾ١ٝ اييت 

 ؼسخ ؾٝٗا تًو ايتػرلات. 

 اٱعاْات إاي١ٝ  --

ع١َُٝٛ َعس٠ يتعٜٛض  اٱعاْات ايع١َُٝٛ ٖٞ ع١ًُٝ ؼٌٜٛ َٛاضز

ايتهايٝـ اييت ؼًُٗا أٚ غٝتشًُٗا إػتؿٝس َٔ اٱعا١ْ ْٛطا ٱَتجاي٘ 

 يبعض ايؿطٚٙ إطتبڀ١ بأْؿڀت٘ َانٝا أٚ َػتكب٬.

تسضز اٱعاْات نُٓتٛدات ٗ سػاب ايٓتٝذ١ ٗ غ١ٓ َاي١ٝ أٚ عس٠ غٓٛات 

 بٓؿؼ ٚترل٠ ايتهايٝـ اييت تًشل ٚاييت ٜؿذلض ؾٝٗا تعٜٛهٗا.
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ٚإشا ناْت ؽل أقٍٛ قاب١ً يٲٖت٬ى تسضز نإٜطازات سػب اٱٖت٬ى,  

أَا اٱعاْات اييت تتعًل بأقٍٛ غرل قاب١ً يٲٖت٬ى تٛظع ع٢ً إس٠ اييت 

تهٕٛ ؾٝٗا غرل قاب١ً يًبٝ , ٚإشا مل ٜهٔ ٖٓاى ؾطٙ عسّ قاب١ًٝ ايبٝ , 

غٓٛات, سػب  ؾإٕ اٱعا١ْ تػذٌ ٗ ؾهٌ ْتٝذ١ ع٢ً َس٣ 

 اـڀ١ٝ.  ايڀطٜك١

 َ٪ْٚات اـػا٥ط ٚا٭عبا٤ --

َ٪١ْٚ ا٭عبا٤ ٖٞ عباض٠ عٔ خكِ ٜهٕٛ اغتشكاق٘ َٚبًػ٘ غرل  

 َ٪نسإ, ٜٚتِ تػذًٝٗا قاغبٝا إشا ؼككت ايؿطٚٙ ايتاي١ٝ: 

 يًُ٪غػ١ إيتعاّ سايٞ ْاتر عٔ سسخ غابل؛ -

وتٌُ بإٔ ٜهٕٛ ٖٓاى خطٚز نطٚضٟ ٕٛاضز ُجٌ َٛاضز إقتكاز١ٜ َٔ  -

 ٌ تػ١ٜٛ ٖصا اٱيتعاّ؛أد

 ّهٔ تكسٜط َبًؼ ٖصا اٱيتعاّ بڀطٜك١ َٛثٛم بٗا؛ -

ٚبايتايٞ ؾإ ٖصٙ ايؿطٚٙ ت٪زٟ إٍ اغتٝعاب اـػا٥ط ٚايتهايٝـ احملتٌُ 

ٚقٛعٗا ٗ إػتكبٌ, ٖٚٛ َا ٜٓڀبل ع٢ً َ٪ْٚات ايتهايٝـ ايٛادب 

ٌ ٫ٚ تٛظٜعٗا ع٢ً عس٠ غٓٛات, ٭ْٗا تعتدل خػا٥ط َٓتٛط٠ ٗ إػتكب

 تؿهٌ ايتعاَات ساي١ٝ. 

 ططم َعاؾ١ بعض ايعًُٝات اـاق١ --

تڀطم ايٓٛاّ احملاغيب إايٞ إٍ ططم َعاؾ١ بعض ايعًُٝات اـاق١,  

سٝح خكل شلا َعاؾ١ أنجط ٚاقع١ٝ ٚٚنٛح, ٚإتُج١ً ٗ ايعٓاقط 

 ايتاي١ٝ: 

 عكٛز اٱهاض  ---

ط يًُػتأدط عٔ سل اغتعُاٍ ٖٛ عباض٠ عٔ اتؿام ٜتٓاظٍ َٛدب٘ إ٪د

أقٌ َعٌ ٕس٠ قسز٠, َكابٌ غًػ١ً أقػاٙ, ّٚهٔ إٔ ٜكّٛ إ٪دط ٗ 

تؿام إدلّ بٌ ٫ا٭خرل بتًُه٘ أٚ إضداع٘ يًُ٪دط, ٖٚصا سػب ا

ايڀطؾٌ, نُا ٜٛدس يعكس اٱهاض ؾهًٌ ُٖا "عكس اٱهاض ايتًُٜٛٞ" 

 ٚ"عكس اٱهاض ايبػٝ٘" .
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 ايتًُٜٛٞ عكس اٱهاض----

ٖٛ عكس إهاض تذلتب عًٝ٘ ؼٌٜٛ ناٌَ كاطط َٚٓاؾ  ا٭قٌ إػتأدط,  

 َ  إَها١ْٝ ؼٌٜٛ ًَهٝت٘ أٚ عسّ ؼًٜٛٗا عٓس اْتٗا٤ َس٠ ايعكس.

 ٜٚتُٝع اٱهاض ايتًُٜٛٞ باـكا٥ل ايتاي١ٝ:

 ؼٌٜٛ ًَه١ٝ ايػً  إٍ إػتأدط خ٬ٍ َس٠ ايعكس؛ -

 إػتأدط خ٬ٍ َس٠ ايعكس؛إَها١ْٝ ؾطا٤ ايػًع١ َٔ ططف  -

 َس٠ ايتأدرل هب إٔ تؿٌُ أغًب١ٝ َس٠ سٝا٠ ايػًع١؛ -

ايك١ُٝ إػتشسث١ يًسؾعات ايسْٝا هب إٔ تهٕٛ َتٛاؾك١ تكطٜبا َ   -

 ايك١ُٝ ايتذاض١ٜ يًػًع١؛

 ْٛع١ٝ ايػًع١ إ٪دط٠ تػُح يًُػتأدط ؾك٘ ٫غتعُاشلا؛ -

 تهايٝؿٗا إػتأدط؛ اـػا٥ط ايٓاػ١ عٔ إيػا٤ اٱهاض ٜتشٌُ -

إَها١ْٝ إػتأدط ٗ ػسٜس ايعكس ٕس٠ أخط٣ ٜهٕٛ بأدط أقٌ ْٛعا َا  -

 َٔ ايػعط ايعازٟ اؾاضٟ ٗ ايػٛم.

 عكس اٱهاض ايبػٝ٘  ----

ٖٛ عكس إهاض غرل عكس اٱهاض ايتًُٜٛٞ, ٚتكٓٝـ عكس اٱهاض َجاب١ عكس 

٢ ٚاق  إعا١ًَ ايتذاض١ٜ إهاض ًُٜٛٞ أٚ عكس إهاض بػٝ٘ ٜتٛقـ عً

 )ايكؿك١(, بس٫ َٔ ؾهٌ ايعكس أٚ قٝاغت٘. 

 قاغب١ عكس اٱهاض: ٚتتِ قاغب١ عكس اٱهاض نُا ًٜٞ: -

* عٓس إػتأدط: ٜسضز نُٔ ا٭قٍٛ ايجابت١ بكُٝت٘ ايعازي١ أٚ 

إػتشسث١ يًُسؾٛعات ايسْٝا ٗ عكس اٱهاض, ٜٚػذٌ َبًؼ اٱهاض ايتعاَا 

 ت اـكّٛ.ٗ سػابا

 * عٓس إ٪دط: ٜػذٌ ا٭قٌ بكُٝت٘ ايعازي١ نُٔ اؿكٛم ٗ إٝعا١ْٝ.

 ايهطا٥ب اٯد١ً --

ايهطٜب١ إ٪د١ً ٖٞ ططٜك١ قاغب١ٝ تتُجٌ ٗ إزضاز ايهطٜب١ نعب٤ ٗ  

 ايٓتٝذ١ يعًُٝات ايػ١ٓ إاي١ٝ ٚسسٖا.
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

إش تعتدل ايهطٜب١ إ٪د١ً نطٜب١ ع٢ً ا٭ضباح غٝتِ زؾعٗا )خكِ 

نطٜيب َ٪دٌ( أٚ قاب١ً يٲغذلداع )أقٌ نطٜيب َ٪دٌ(, خ٬ٍ 

 ايػٓٛات إاي١ٝ إػتكب١ًٝ, ٚتٓؿأ ايهطا٥ب إ٪د١ً عٔ: 

ايؿٛاضم ايع١َٝٓ بٌ اٱثبات احملاغيب ٱٜطاز أٚ عب٧ َا ٚإستػاب٘ ٗ  -

 ايٓتٝذ١ اؾبا١ٝ٥ يػ١ٓ َاي١ٝ ٫سك١؛

إشا ناْت ْػبتٗا إٍ  ايعذع اؾبا٥ٞ أٚ قطٚض نطٜب١ٝ قاب١ً يًتأدٌٝ -

 أضباح دبا١ٝ٥ أٚ نطا٥ب َػتكب١ًٝ قت١ًُ ٗ إػتكبٌ؛

ايتعس٬ٜت ٚعًُٝات اؿصف أٚ إعاز٠ َعاؾ١ تتِ ٗ إطاض إعساز ايهؿٛف  -

 إاي١ٝ اجملُع١.

 ا٫َتٝاظات إُٓٛس١ يًعُاٍ --

ٗ ٚنع١ٝ  اتسضز إٓاؾ  اييت ُٓشٗا إ٪غػ١ يًعاًٌَ يسٜٗا غٛا٤ ناْٛ

خس١َ أٚ ٫ نُٔ ا٭عبا٤, ٖصا ٗ َكابٌ قٝاّ ايعُاٍ بايعٌُ إكطض َِٓٗ 

َكابٌ تًو إٓاؾ  أٚ َذطز إٔ ايؿطٚٙ اييت ؽه  شلا ا٫يتعاَات ايتعاقس١ٜ 

 يًُ٪غػ١ إظا٤ عُاشلا َتٛؾط٠.

ٚٗ ْٗا١ٜ نٌ زٚض٠ تؿهٌ إ٪غػ١ َ٪ْٚات ٫يتعاَاتٗا ػاٙ عُاشلا ع٢ً 

اتٗا إتُج١ً ٗ إعاؾات, تعٜٛهات َٚبايؼ أغاؽ ق١ُٝ فُٛع ايتعاَ

 َكس١َ يًعُاٍ احملايٌ ع٢ً ايتكاعس. 

 ايعًُٝات اييت تتِ بع٬ُت أدٓب١ٝ --

ؼٍٛ ا٭قٍٛ إهتػب١ بايع١ًُ ايكعب١ إٍ ايع١ًُ ايٛط١ٝٓ اغتٓازا إٍ  

غعط ايكطف إعٍُٛ ب٘ ّٜٛ إبطاّ ايكؿك١, أَا بايٓػب١ يًشكٛم 

بايتعا٬َت ايتذاض١ٜ ٜتِ ا٭خص بػعط ايكطف إعٍُٛ ٚايسٜٕٛ اـاق١ 

ب٘ عٓس ا٫تؿام, أَا ؾُٝا ىل اؿكٛم ٚايسٜٕٛ اـاق١ بايتعا٬َت إاي١ٝ 

 ؾإ غعط ايكطف ايصٟ ٜأخص ب٘ ٖٛ غعط تاضٜذ إدطا٤ إعا١ًَ. 

ٜٚتِ تػذٌٝ ايؿٛاضم ايٓاػ١ عٔ ايتػرل ٗ غعط ايكطف ٗ ا٭عبا٤    

 خػاض٠ ٚٗ ايٓٛاتر إاي١ٝ ٗ ساي١ ايطبح.إاي١ٝ ٗ ساي١ 

 تػٝرل ايتكسٜطات, ايڀطم احملاغب١ٝ ٚتكشٝح ا٭خڀا٤  --
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ٜهٕٛ ٖٓاى تػٝرل ٗ ايتكسٜطات احملاغب١ٝ إشا ناْت َب١ٝٓ ع٢ً َعًَٛات 

دسٜس٠ أٚ تػُح باؿكٍٛ ع٢ً َعًَٛات َٛثٛم ؾٝٗا, ٚؽل ٖصٙ 

ات إاي١ٝ اي٬سك١ إشا ناْت ؽكٗا ايتػٝرلات ايػ١ٓ إاي١ٝ اؾاض١ٜ أٚ ايػٓٛ

أٜها.

ىل تػٝرل ايڀطم احملاغب١ٝ تػٝرل إباز٨ ٚا٭غؼ, اٱتؿاقٝات, ايكٛاعس 

ٚايتڀبٝكات اـاق١ إڀبك١ ٗ إ٪غػ١ بٗسف إْؿا٤ ٚعطض ايهؿٛف 

 إاي١ٝ.

إناؾ١ إٍ شيو, ٖٓاى ا٭خڀا٤ اييت ٜتِ انتؿاؾٗا أثٓا٤ ايسٚض٠, إتعًك١ 

هب١ ٗ إعساز ايهؿٛف إاي١ٝ يسٚض٠ أٚ يعس٠ زٚضات غابك١, بأخڀا٤ َطت

ٚبايتايٞ ٜعس شيو إخ٫٬ َبسأ ايكٛض٠ ايكازق١ ٗ إعساز ايهؿٛف إاي١ٝ 

يًسٚضات ايػابك١, ٜٚ٪ثط ع٢ً ايهؿٛف إاي١ٝ بٌ ايسٚضات, ٜٚتِ ؼٌُٝ 

 أخڀا٤ ايسٚضات ايػابك١ ع٢ً ا٭َٛاٍ اـاق١ يًسٚض٠ اؾاض١ٜ.

ػابات اجملُع١اؿ --

ٜككس بايتذُٝ  ايتُجٌٝ احملاغيب يًُ٪غػ١ ا٭ّ ؾُٝ  ايؿطٚع ايتابع١  

شلا, ٖٚصا بٗسف إعساز سػابات فُع١ ٚقٛا٥ِ َاي١ٝ فُع١ ٚتكسّٗا نُا يٛ 

 ناْت َ٪غػ١ ٚاسس٠.

 ٜٚؿذلض ٚدٛز اٱؾطاف أٚ ايطقاب١ ٗ اؿا٫ت اٯت١ٝ:

١ٝ سكٛم ايتكٜٛت ٗ َ٪غػ١ ا٫َت٬ى إباؾط أٚ غرل إباؾط ٭غًب -

 أخط٣؛

ايػًڀ١ ع٢ً أنجط َٔ ْكـ سكٛم ايتكٜٛت إتشكٌ عًٝٗا ٗ  -

 إطاض اتؿام َ  ايؿطنا٤ اٯخطٜٔ أٚ إػاٌُٖ؛

 إَت٬ى غًڀ١ تعٌٝ أٚ إْٗا٤ َٗاّ أغًب١ٝ َػرلٟ َ٪غػ١ أخط٣؛ -

 إَت٬ى غًڀ١ ؼسٜس ايػٝاغات إاي١ٝ ٚايعًُٝات يًُ٪غػ١؛ -

ڀ١ ْ  أغًب١ٝ سكٛم ايتكٜٛت ٗ إدتُاعات ٦ٖٝات تػٝرل إَت٬ى غً -

 إ٪غػ١. 
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 احملاغب١ إڀبك١ ع٢ً إ٪غػات ايكػرل٠ -- 

, َٔ ّهٔ يًُ٪غػات ايكػرل٠ ٚاييت ؼسز خكا٥كٗا إاز٠ ضقِ:  

, َػو قاغب١ َاي١ٝ َبػڀ١, د١ًٜٝٛ  ايكطاض إ٪ضر ٗ: 

ّ ع٢ً إكبٛنات ٚإسؾٛعات, ٜٚسع٢ ٚإغتعُاٍ ْٛاّ قاغيب َبػ٘ ٜكٛ

 َشاغب١ اـع١ٜٓ, ٚهب تٛؾط َا ًٜٞ ٗ قاغب١ إ٪غػ١:

 ٚنع١ٝ ْٗا١ٜ ايػ١ٓ إاي١ٝ؛ -

 سػاب ْتا٥ر ايػ١ٓ إاي١ٝ؛ -

ٚسٝس أٚ زؾذل يًٓؿكات  ادسٍٚ تػرل اـع١ٜٓ خ٬ٍ ايػ١ٓ إاي١ٝ )زؾذل -

 ٚزؾذل يٲٜطازات(؛

خاضد١ٝ ٱثبات ايكٝٛز إػذ١ً ٗ زؾاتط  سؿٜ غٓسات إثبات زاخ١ًٝ أٚ -

 اـع١ٜٓ. 

 املسادع ٔاهلٕاوؼ املعتىدٚ 

, احملسز يكٛاعس ايتكِٝٝ ٚاحملاغب١, دطٜس٠ ضزل١ٝ عسز 0228د١ًٜٝٛ  06قطاض َ٪ضر ٗ ( 8)

 .6:  , م 89/0229

 .6, م :   1.112ْؿؼ إطد , ايؿكط٠( 0)

٘ اؾسٜس مٛ َعاٜرل اٱب٬ؽ إايٞ ايسٚي١ٝ, أططٚس١ زنتٛضاٙ زٚي١ ٗ سٛاؽ قاحل, ايتٛد( 3)

 .883 -880, م: 0227ايعًّٛ ا٫قتكاز١ٜ, داَع١ اؾعا٥ط, 

(4) Robert OBERT, Normes internationales de comptabilité et 

d’information financière, Dunod, Paris, 2006, P : 09.  

 .886 -885بل شنطٙ, م: سٛاؽ قاحل, َطد  غ( 5)

 .8م:  1.121, َطد  غابل, ايؿكط٠  0228د١ًٜٝٛ  06قطاض َ٪ضر ٗ ( 6)

 .8م:  2.121ْؿؼ إطد , ايؿكط٠  (7)

 .8م:  4.121ْؿؼ إطد , ايؿكط٠  ( 8)

 . 8م:  5.121ْؿؼ إطد , ايؿكط٠  ( 9)

 .8م:  6.121ْؿؼ إطد , ايؿكط٠  ( 10)

 .9م:  6.121ْؿؼ إطد , ايؿكط٠  ( 11)

 .9م:  7.121ْؿؼ إطد , ايؿكط٠  ( 12)

(13) Conseil National de la Comptabilité, Projet de Système Comptable 

Financier, Alger, Juillet 2006, L’article : 321- 7, 321- 8.   

 .9م : 8.121, َطد  غابل , ايؿكط٠  0228د١ًٜٝٛ  06قطاض َ٪ضر ٗ ( 14)
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 .9م:   9.121ْؿؼ إطد , ايؿكط٠  ( 16)

 .9م :  10.121ْؿؼ إطد , ايؿكط٠  ( 17)
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إ٪غػات ايكػرل٠ ٖٞ اييت ٫ ٜتعس٣ ضقِ أعُاشلا ٚعسز َػتدسَٝٗا ْٚؿاطٗا سس ( 27)

 َعٌ 
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