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  والنظام احملاسيب املايل 21وفق متطلبات املعيار احملاسيب الدويل 
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ميثل هذا البحث دراسة حتليلية وإيضاحية لكيفية معاجلة العمليات اليت تتم بالعمالت األجنبية لدى املؤسسة واليت تتكون : لخصم

أساسا، إما من معامالت بعمالت أجنبية  أو يكون هلا عمليات أجنبية، وكذلك التعرف على طريقة اختيار سعر الصرف الذي جيب 
دثه وائم املالية باألثر املايل للتغريات يف أسعار الصرف. كما نبني تغريات أسعار صرف العمالت وما حتاستخدامه وكيفية االعرتاف يف الق

من آثار على الوضعية املالية للمؤسسة متثل إحدى املشاكل احملاسبية اليت تسعى باستمرار إلجياد أحسن الطرق واملمارسات احملاسبية من 
والنظام احملاسيب املايل يف اجلزائر من  IAS 21لتقارير املالية املنشورة، ونبني اوجه التشابه وما بني أجل توفري املوثوقية واملصداقية يف ا

  معاجلة وصفية وحماسبية لتغريات أسعار الصرف حماولة منه ملسايرة العوملة املالية املتزايدة.
 يف الدول املختلفة، بتطبيق تلك املعايري اخلالف واليت ترتبطونتج عن الدراسة إىل أنه يوجد نوعني من القضايا احملاسبية حمل          

استخدام طريقة السعر اجلاري للصرف وال يتعامل مع آثار تغري أسعار الصرف اآلجل  ) بأنه يشجع على 21ومنها املعيار احملاسيب رقم ( 
   .الدول ذات العمالت غري القابلة للتحويل بصورة حرة دولياً  يف

لكاملة للقضايا احملاسبية ا حبيث يتم ذكر املعاجلاتحتديثها و  مواد ما جاء به النظام احملاسيب املايلإعادة النظر يف بعض وأوصت الدراسة ب
 ألخطاء واستكمالحبيث يتم تعديلها للقضاء على التضارب وايف اجلزائر القوانني الصادرة  عضباليت يغطيها كل معيار، وإعادة النظر يف 

  .بتجارب الدول املتقدمة يف هذا الشأن باالستعانة جلزائريةإصدار إطار نظري للمحاسبة يالءم البيئة االالنقص، وكذلك إىل 

       .، النظام احملاسيب املايل، املعامالت بالعملة األجنبية، ترمجة القوائم املالية21: سعر الصرف، املعيار احملاسيب املايل كلمات مفتاحية

  .JEL :G32 ،M410 ،E42تصنيف 
Abstract: This research explains how to handle foreign exchange operations of the 
institution, which mainly consist of either foreign currency transactions or have foreign 
operations, as well as, how to choose the exchange rate that should be used and its impact 
on financial statements. It also show changes in exchange rates and their impact on the 
financial status of the institution is one of the accounting problems that constantly seeks to 
find the best accounting practices in order to provide reliability and credibility in the 
published financial reports, and point out the similarities between IAS 21, the  financial 
accounting system in Algeria from descriptive accounting and processing of changes in 
exchange rates in an attempt to cope with increasing financial globalization. 
Keywords: The exchange rate, ISA21, financial accounting system, Foreign currency transactions, 
financial statements translation.  
 JEL Classification : G32, M410, E42. 
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  مقدمة
حاولت اجلزائر يف السنوات األخرية كباقي الدول أن تبين نظاما حماسبيا جديدا يتوافق واملتطلبات الدولية        

لتواكب متطلبات العوملة املالية واحملاسبية، من خالل التوقيع على اتفاقية الشراكة مع االحتاد األورويب والسعي لالنضمام 
شاكل إىل ظهور عدة ملية أمام االستثمارات األجنبية، وهذا ما أدى إىل منظمة التجارة الدولية وفتح األسواق احمل

يار سعر نفسها حمتارة يف اختاملؤسسة حماسبية وخاصة مشكل تغري أسعار صرف العمالت األجنبية، حيث جتد 
جلزائر تساير ا الصرف الذي يتم اعتماده يف عملية الرتمجة وتأثري فروق الصرف على القوائم املالية، مما جعل احملاسبة يف

هذه التطورات من خالل تبنيها لنظام حماسيب مايل مستمد من معايري احملاسبة الدولية اليت تعمل على تقدمي خمتلف 
التقنيات واألساليب اليت من شأ�ا تسجيل خمتلف العمليات اليت جتريها املنشأة سواء تعلق األمر بعمليات جتارية حبتة 

 ة (إقراض أو اقرتاض)، أو تعلق األمر بعملية ترمجة القوائم املالية من املنشأة التابعة أو الفرع(استرياد أو تصدير) أو مالي
" آثار التغريات يف أسعار  21املعيار احملاسيب الدويل رقم ، معايري احملاسبة الدوليةجملس   إىل الشركة األم، فأصدر

تعانة �ا أو االس بادئ اليت ميكن الرجوع إليهااملتضمن أهم اإلجراءات واألسس واملصرف العمالت األجنبية" 
ملعاجلة أثر تغريات أسعار صرف العمالت األجنبية على القوائم املالية من أجل تقدمي معلومات مالئمة وذات مصداقية 
ملختلف مستخدمي هذه القوائم، كما تطرقت احملاسبة يف اجلزائر ألول مرة آلثار تغريات أسعار صرف العمالت 

  .07/11بية يف قانون النظام احملاسيب املايل األجن

يتمحور موضوع هذه الدراسة حول أمهية املعاجلة احملاسبية ألثر تغريات أسعار صرف العمالت : طبيعة مشكلة البحث

، ومن هنا والنظام احملاسيب املايل IAS 21 وفق متطلبات املعيار احملاسيباألجنبية على القوائم املالية يف ظل تطبيق 
فإن املشكل األساسي يف احملاسبة على املعامالت بالعملة األجنبية والعمليات األجنبية هي يف حتديد سعر الصرف 
الواجب استخدامه وكيفية االعرتاف يف القوائم املالية بأثر التغريات يف أسعار الصرف يف ظل ما صدر من معايري 

هذا   تبحث عن أحسن املمارسات احملاسبية اليت ميكن من خالهلا معاجلةحماسبية عن اهليئات احملاسبية الدولية اليت
. ستعملني هلاللاإلشكال بطريقة جيدة واحلصول على قوائم مالية ذات مصداقية وصاحلة لعملية املقارنة واالستخدام 

  وعليه ميكن طرح اإلشكالية التالية:
ق املعيار ر صرف العمالت األجنبية على القوائم املالية وفكيف تتم املعاجلة احملاسبية آلثار تغريات أسعا        

  والنظام احملاسيب املايل؟ 21احملاسيب الدويل رقم 
ليت ميكن او  عاجلتها حماسبياً مجنيب  و أهداف البحث يف ايضاح فروقات سعر الصرف األتتمثل : أهداف البحث

  حصرها يف النقاط التالية:
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حتديد كيفية معاجلة املكاسب واخلسائر اليت تنتج عن تقلبات أسعار صرف و  إيضاح مفهوم العملة الوظيفية -
 العمالت األجنبية؛

تقدمي أهم اإلجراءات واألسس اليت ميكن الرجوع إليها أو االستعانة �ا ملعاجلة أثر تغريات أسعار صرف العمالت  -
  اجلزائر؛األجنبية وفق املعيار احملاسيب الدويل وقانون النظام احملاسيب املايل يف

 حتديد أسعار الصرف اليت جيب استخدامها لرتمجة بنود القوائم املالية؛ -

التعرف على كيفية االعرتاف بفروق الصرف يف القوائم املالية بالنسبة للمعامالت بالعملة األجنبية وحتديد أهم  -
 القوائم املالية اليت يظهر فيها أثر تغريات أسعار الصرف.

حملاسيب املايل يف ظل النظام اتغريات اسعار الصرف  ملوضوع  ايف تناوهل هذه الدراسة أمهيةتكتسب : مهية البحثأ
،  فواثرها على القوائكم املاليةتعرف على فروقات سعر الصر وال  وإنفتاح السوق اجلزائرية أمام املستثمر األجنيب

خدميها من إختاذ سبية املالية واليت متكن مستعرض القوائم املالية وفق معايري احملا فأتت هذه الدراسة لتوضيح أمهية
هذا و  وبالتايل فإن وجود أكثر من عملة للتداول يؤدى إىل وجود تغريات يف أسعار صرف العمالتمة. القرارات املالئ

  . ) 21ما نص عليه معيار احملاسبة الدويل رقم ( 

حليل األفكار املنهج التحليلي اإلستنتاجي لت انالباحثإستخدم فيها حتليلية البحث عبارة عن دراسة  :املنهجية املتبعة
يقية تغريات سعر الصرف االجنيب وتاثري ذلك من خالل امثلة توضيحية تطبواآلراء والنظريات املطروحة فيما يتعلق 

ث اهيمي للبحفمعلى ما توفر من أدبيات املوضوع لبناء اطار افكري و  انلقد اعتمد الباحثعلى القوائم املالية. و 
وارشادات فاهيم من  م  IAS 21ماور يف املعياراليت حتكم هذه اإلطار إستنادا املمارسات التطبيقية واألفكار وا

  . لسعر الصرف االجنيبوإستخالص ما ميكن من إستنتاجات لبناء توصيات عملية 
 املعيار ق متطلباتوف املالية القوائم على األجنبية العمالت صرف أسعارتغريات يقتصر البحث على : حدود البحث

الصعوبات و  والتعرف علي املشاكلمن حيث اوجه االختالف والتقارب،   املايل احملاسيب والنظام 21 الدويل احملاسيب
جلميع التطرق  دون )،21عيار احملاسبة الدويل رقم (اسعار سعر الصرف ومقارنتها مبواآلثار املرتتبة علي تطبيق 

  إال بالقدر الذي حيقق هدف البحث. املعاجلات احملاسبية 

  وخامتة كالتايل:ثالثة حماور مت تقسيمه إىل مقدمة و فقد لتحقيق أهداف البحث          
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  االجنيب  : ماهية سعر الصرفاملبحث األول 
لقد تطورت العالقات الدولية مبا فيها املبادالت التجارية وانتقال رؤوس األموال، مما أدى إىل تشابك العالقات      

االقتصادية بني دول العامل املختلفة، حيث لكل دولة عملة وطنية خاصة �ا يتم التعامل �ا يف خمتلف املعامالت، مما 
حىت ذي أصبح حمط اهتمام كبري من كافة املستثمرين واالقتصاديني و أدى إىل وجود ما يسمى بسعر الصرف األجنيب ال

  .املنظمات املهنية والعلمية

  مفهوم سعر الصرف .1
يعرف سعر الصرف على أنه: " قيمة العملة بالعمالت األجنبية والذي يتحدد بتفاعل العرض والطلب عليها يف سوق 

بأنه: "سعر مبادلتها بوحدات عملة أخرى، أو ما تساويه من وحدات عملة أخرى"، ويفضل   كما يعرف. 1الصرف"

كثري من االقتصاديني النظر إىل سعر الصرف بالصيغة اليت تعرب عن عدد الوحدات من العملة الوطنية اليت تعادل 

ة  تعادل وحدة واحدة من العملالوحدة الواحدة من العملة األجنبية، وليس عدد الوحدات من العمالت األجنبية اليت

الوطنية، إذ تبعا للصيغة األوىل يتم النظر إىل العملة األجنبية كما لو كانت سلعة من السلع اليت يتم تبادهلا مع الدول 

  .2اليت أصدرت هذه العمالت

ن اليورو مساويا افسعر الصرف هو السعر الذي يتم به مبادلة عملة بلد ما بعملة بلد آخر، فعلى سبيل املثال، إذا ك

تكلفه  يورو10000دج) فقيام تاجر بشراء بضاعة من فرنسا مبقدار  100يورو= 1دينار جزائري ( 100ل 

، يف هذه احلالة فإنه مت حتديد عدد الوحدات من العملة الوطنية (الدينار اجلزائري)اليت جيب دفعها  دج1000000

رو)، هذه الطريقة تسمي بطريقة التسعري غري املباشر ومعظم للحصول على وحدة واحدة من العملة األجنبية (اليو 

وميكن حتديد أو تسمية سعر العملة احمللية يف نفس السوق بعدد من وحدات  الدول تستعملها مبا يف ذلك اجلزائر.

هو ) يورو، و هذا ما يسمى بالسعر التباديل(1/100( 0.01دينار جزائري يساوي 1العملة األجنبية، كأن نقول 

، يف هذه )قلوب سعر العملة األجنبية بوحدات العملة احمللية أي سعر وحدة العملة احمللية بوحدات العملة األجنبيةم

احلالة مت حتديد عدد الوحدات من العملة األجنبية (اليورو) الواجب دفعها للحصول على وحدة واحدة من العملة 

  بطريقة التسعري املباشر.الوطنية (الدينار اجلزائري)، وهذه الطريقة تسمى 

تطرق هذا املعيار إىل بعض املفاهيم   املصطلحات احملاسبية الدولية: 21ويعرف املعيار احملاسيب الدويل رقم         

  3:األساسية املرتبطة بسعر الصرف، وتتمثل يف
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  التعريف  املصطلح

عار يف عملة التقرير باستخدام أسالفرق الناتج عن نفس عدد وحدات العملة األجنبية   :فرق سعر الصرف
  صرف خمتلفة؛

  ؛سعر الصرف الفوري بني عملتني خمتلفتني يف تاريخ إعداد القوائم املالية للوحدة احملاسبية  :سعر اإلغالق أو االقفال

وحدات من العملة احملتفظ �ا واألصول وااللتزامات املطلوب استالمها أو دفعها مببالغ   البنود النقدية:
  ثابتة أو قابلة للتحديد؛

هي غياب احلق يف استالم أو تسديد التزام وميثل عدد ثابت أو قابل للتحديد من وحدات   :البنود غري نقدية
النقد، وتشمل: األوراق املالية املتعلقة حبقوق امللكية، املخزونات، املصروفات املدفوعة 

  .ل غري امللموسةمقدما واألصول الثابتة وما يتعلق �ا والشهرة واألصو 

  ويطبق هذا املعيار يف اgاالت التالية:

 احملاسبة عن املعامالت بالعملة األجنبية؛ -

ترمجة القوائم املالية للعمليات املالية املشمولة يف القوائم املالية للمنشأة بواسطة التوحيد الكلي أو النسيب أو بطريقة  -
  امللكية. 

املنشأة أن تعرض قوائمها املالية �ا ولكن تستخدم املنشأة عادة عملة البلد الذي ال حيدد العملة اليت جيب على  -
   فإنه يلزم اإلفصاح عن سبب استخدام تلك العملة. ،تقيم فيه، أما إذا استخدمت عملة خمتلفة

  ميكن التمييز بني عدة أنواع من سعر الصرف، واليت تتمثل فيما يلي:   :. أنواع سعر الصرف2

يتم و   هو مقياس لقيمة عملة إحدى البلدان اليت ميكن تبادهلا بقيمة عملة بلد آخر،الصرف االمسي: سعر  -1.2
تبادل العمالت حسب أسعارها بني بعضها البعض، كما يتم حتديد سعر الصرف االمسي تبعا للطلب والعرض عليها 

. وينقسم 4امتيازها بالنسبة للعمالت األخرىيف سوق الصرف يف حلظة زمنية معينة ويدل ارتفاع سعر عملة ما على 
سعر الصرف االمسي إىل: سعر الصرف الرمسي  أي املعمول به فيما خيص املبادالت اجلارية الرمسية، وسعر الصرف 
املوازي وهو املعمول به يف األسواق املوازية وهذا ما يعين إمكانية وجود أكثر من سعر صرف امسي يف نفس الوقت 

  يف نفس البلد. لنفس العملة
يعرب سعر الصرف احلقيقي عن الوحدات من السلع األجنبية الالزمة لشراء وحدة سعر الصرف احلقيقي:  -2.2

لقرارات، اواحدة من السلع احمللية وبالتايل هو يقيس القدرة على املنافسة ويفيد املتعاملني االقتصاديني يف اختاذ خمتلف 
 زيادة مع ارتفاع تكاليف إنتاج املواد املصدرة بنفس املعدل ال يدفع إىل التفكري يف فارتفاع مداخيل الصادرات بالتزامن

  الصادرات ألن هذا االرتفاع يف العوائد مل يؤدي يف ارتفاع أرباح املصدرين وإن ارتفعت مداخيلهم بنسبة عالية.
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ملة أجنبية ويدل ية مقارنة بعيعطي سعر الصرف الفعلي القيمة الفعلية للعملة الوطنسعر الصرف الفعلي:   -3.2
على مدى تطور عملة بلد ما بالنسبة �موعة من العمالت األخرى، من خالل مؤشر يقيس متوسط التغري يف سعر 
صرف عملة ما مقارنة بعدة عمالت أخرى يف فرتة زمنية معينة. إن أسعار الصرف الفعالة هي أسعار صرف امسية 

فات يف معدل التضخم يف الدولة حمل الدراسة أو الدول األجنبية، وهلذا ال تعترب أل�ا ال تأخذ يف احلسبان االختال
  .5مقاييس مالئمة للتفسري املوقف التنافسي لدولة ما بالنسبة ملنافسيها

  

   : احملاسبة عن املعامالت بالعملة األجنبية وفق املعايري احملاسبية الدولية والنظام احملاسيب املايلاملبحث الثاين
  

  تعريف املعاملة بالعملة األجنبية: .1
ميكن تعريف املعاملة بالعملة األجنبية على أ�ا معاملة حمددة أو تتطلب التسوية بعملة أجنبية، وتتضمن كذلك      

  6:يلي املعامالت الناشئة عن قيام املنشأة مبا
 شراء أو بيع سلع أو خدمات أسعارها حمددة بعملة أجنبية؛ -
 ض أموال عندما تكون املبالغ املستحقة هلا أو عليها حمددة بعملة أجنبية؛إقراض أو اقرتا -
 عندما تصبح املنشأة طرفا يف عقد تبادل عملة أجنبية غري منجز؛ -
 عندما تقوم املنشأة بامتالك أو التخلص من أصول أو تتكبد أو تسدد التزامات حمددة بعملة أجنبية.  -
  وميكن بشكل عام حتديد ثالثة تواريخ أساسية مرتبطة بالقياس احملاسيب للمعامالت األجنبية:  
 تاريخ حدوث املعاملة وتسجيلها بالدفاتر؛ •
 تاريخ إعداد امليزانية وإقفال حسابات النتيجة؛ •
 تاريخ انتهاء املعاملة من خالل السداد أو التحصيل بالعملة األجنبية. •

صرف العمالت األجنبية تتعدد قيم أسعار صرف العمالت األجنبية فهناك أسعار صرف تارخييه ونتيجة تغري أسعار 
 تاريخ اقراض) وهناك أسعار صرف أخرى ىف -اقرتاض -تصدير -وهى أسعار صرف ىف تاريخ عقد الصفقه (استرياد

  اد القوائم املالية.يخ إعدالتسوية النقدية للصفقة (سداد أو حتصيل قيمه الصفقه) وهناك أسعار صرف أخرى ىف تار 

  7يتم تقسيم الصفقات بالعمالت األجنبية إىل: تقسيم الصفقات بالعمالت األجنبية: -2

ا ىف فرته حماسبي الصفقه املنتهية:     .ةواحد ةهي تلك الصفقه اليت تبدأ وتنتهى دو́ر

ا  الصفقه املمتدة:   ا ىف فرته حماسبيه معينه وتنتهى دو́ر  فرته حماسبيه الحقه لتلك اليت ىفهي اليت تبدأ دو́ر
نشأت فيها، حيث إذا كانت الصفقه منتهيه فإ�ا تفرز خسائر أو مكاسب حمققه أل�ا بدأت وانتهت خالل نفس 
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الفرتة احملاسبية أما إذا كانت الصفقه ممتدة فإن التغري ىف أسعار الصرف اليت ينشأ بني وقت نشأه الصفقه وتسويتها 
بية تفرز مكاسب أو خسائر، فكيف يتم التعامل مع هذه املكاسب أو اخلسائر؟  فهي بال شك �اية الفرتة احملاس

  غري حمققه.
يتضح كذلك مما سبق األبعاد احملاسبية ملشكلة الصفقات بالعمالت األجنبية واليت تنتج أساساً من التقلبات ىف أسعار 

سعار الصرف اسبية للفروق الناجتة عن التغريات ىف أصرف العمالت األجنبية حيث اختلفت اآلراء بشأن املعاجلة احمل
ويرجع هذا االختالف إىل اختالف احملاسبني حول مفهوم الصفقه وىف هذ الصدد ظهر مفهومني للصفقة مها: مفهوم 

  وحدة الصفقه ومفهوم ثنائيه الصفقه ويرتتب على كل مفهوم معاجله حماسبيه خمتلفه:
دية هلا ملفهوم يعترب عقد الصفقه "من استرياد أو تصدير" وعمليه التسوية النقطبقاً هلذا ا مفهوم وحده الصفقه: •

  "سداد أو حتصيل" هي صفقه واحده فالصفقة ال تتم إال بعد التسوية النقدية هلا.

ا فكل منها طبقاً هلذا املفهوم يتم الفصل بني عمليه عقد الصفقه وعمليه التسوية النقدية هل مفهوم ثنائيه الصفقه: •
ترب صفقه مستقله عن األخرى، ومن مث إذا حدثت تغريات ىف أسعار الصرف األجنيب عند التسوية النقدية للصفقة يع

فإن هذه التغريات ال جيب أن تؤثر على حسابات عقد الصفقه، وإمنا تظهر بشكل مستقل ىف صوره أرباح أو خسائر 
 املالية اليت حدثت فيها.الصرف األجنيب وتظهر بشكل مستقل ىف قائمه الدخل عن الفرتة 

    مكاسب وخسائر أسعار الصرف -3
  عرف جملس معايري احملاسبة األمريكي مصطلح املكاسب واخلسائر على النحو التايل:1985يف سنة    

"هي الزيادة يف حقوق امللكية (صايف األصول) الناجتة عن العمليات العرضية أو الفرعية أو عن أي عمليات املكاسب: 
أحداث وظروف تؤثر على الوحدة احملاسبية، خالف تلك اليت تتمثل يف إيرادات أو زيادة يف استثمارات أخرى أو 

  ".8أصحاب رأس املال
هي النقص يف حقوق امللكية (صايف األصول) الناتج عن العمليات العرضية أو الفرعية أو عن عمليات أو  اخلسائر:"

ية، خالف تلك اليت تتمثل يف مصروفات أو توزيعات ألصحاب أحداث أو ظروف أخرى تؤثر على الوحدة احملاسب
".  ويرتتب على التغريات يف أسعار الصرف مكاسب أو خسائر يف التبادل، وتكون حمققة أو غري حمققة، 9رأس املال

دل اونعتربها حمققة عندما حتدث بالفعل وتنتج من تبادل عملة مقابل عملة أخرى، أي وجود معاملة فعلية مت فيها تب
فعلي للمعامالت (شراء وبيع) وحتقيق مكاسب أو خسائر من ورائها، أما املكاسب واخلسائر غري احملققة فليس هناك 
ألي تبادل يف العملة وتنتج نتيجة لرتمجة العملة األجنبية وذلك عند حتويل القيم يف أرصدة حسابات الشركة التابعة 

  تخدمة يف إعداد القوائم املالية املوحدة.واملسجلة بالعمالت األجنبية إىل العملة املس
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: عند املعامالت بالعملة األجنبية من تاريخ التعاقد وحىت تاريخ إعداد القوائم ميكن تلخيص ما سبق كالتايل     
املالية، فإنه يتم معاجلة مكاسب أو خسائر غري حمققة، وعند عملية السداد أو التحصيل فإنه يتم معاجلة أرباح أو 

  حمققة.خسائر 
  والنظام احملاسيب املايل 21احملاسبة عن املعامالت بالعمالت األجنبية وفق املعيار احملاسيب الدويل  -4

  إن املعاجلة احملاسبية للمعامالت بالعمالت األجنبية حسب املعيار احملاسيب الدويل، تتضمن اخلطوات التالية:    
 ؛التسجيل احملاسيب األوىل أي وقت حدوث العملية -
 تسجيل أرصدة العمالت األجنبية يف التواريخ الالحقة لتاريخ إعداد قائمة املركز املايل؛ -
معاجلة املكاسب واخلسائر الناجتة من التغريات يف أسعار الصرف سواء عند إعداد القوائم املالية أو عند انتهاء  -

 عملية التحصيل أو السداد النقدي للعملية؛
 حبساب املدينني أو الدائنني بالعملة األجنبية يف تواريخ استحقاقها. تسجيل التسويات اخلاصة -

  االعرتاف األويل: -1.4
تسجل املعاملة بالعملة األجنبية عند االعرتاف األويل بعملة   :21ارشادات املعيار احملاسيب الدويل رقم   -1.1.4

ة التقرير، كما جيوز ر الصرف السائد بينها وبني عملالتقرير، وذلك باملبلغ الناتج عن ضرب مبلغ املعاملة األجنبية بسع
استخدام معدل صرف تقرييب للمعدل الفعلي بتاريخ العملية كمتوسط املعدل لألسبوع أو الشهر لكافة املعامالت يف  
كل عملة أجنبية خالل تلك الفرتة، لكن يف حالة ما إذا كانت معدالت الصرف تتغري بشكل كبري جدا فإن استخدام 

    10.سط الفرتة قد يؤدي إىل نتائج غري موثوق �امتو 
عملة جيب أن تسجل املعاملة بالعملة األجنبية عند االعرتاف األويل �ا بمتطلبات النظام احملاسيب املايل:  -2.1.4

ر التقريربالعملة الوطنية، باملبلغ الناتج عن ضرب مبلغ املعاملة األجنبية يف سعر الصرف السائد بينها وبني عملة التقري

صول املكتسبة بالعملة الصعبة : "حتول األ07/11) من القانون رقم 1-137أما ورد حسب املادة ( .بتاريخ املعاملة
إىل العملة الوطنية بتحويل تكلفتها إىل العملة الصعبة على أساس سعر الصرف املعمول به يوم إمتام املعاملة. وحيتفظ 

) من القانون رقم 2-137أما املادة ( .�11ذه القيمة يف امليزانية لغاية تاريخ استهالك التنازل أو زوال هذه األصول"
ول احلسابات الدائنة والديون احملررة بالعمالت األجنبية إىل العملة الوطنية على أساس سعر الصرف : " حت07-11

املعمول به يف تاريخ اتفاق األطراف على العملية إذا تعلق األمر مبعامالت جتارية، أو تاريخ وضع العمالت األجنبية 
  حتت التصرف إذا كانت عبارة عن عمليات مالية".
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  ):N/31/12( تاريخ إعداد امليزانية يف -2.4

ترمجة البنود النقدية املتبقية  :12يف تاريخ إعداد كل ميزانية يتم    :21حسب املعيار احملاسيب الدويل رقم  -1.2.4

 ويتم التعامل مع البنود غري النقدية على أساس: دون تسوية باستخدام سعر اإلقفال.

 بالتكاليف التارخيية على أساس سعر الصرف يف تاريخ املعاملة؛يتم التقرير عن البنود الواردة  -

 يتم التقرير عن البنود الواردة بالقيمة العادلة باستخدام سعر الصرف يف تاريخ حتديد القيمة العادلة. -
  وميكن التمييز بني البنود النقدية والبنود غري النقدية وفق اجلدول التايل:

  نقديةالالبنود  النقدية والبنود غري : 1اجلدول رقم 
  نقديةالالبنود غري   البنود النقدية  

هي وحدات من العملة  احملتفظ �ا واألصول وااللتزامات   تعريفها
املطلوب استالمها أو دفعها مببالغ ثابتة أو قابلة 

  .للتحديد

هي غياب احلق  يف استالم أو تسديد التزام وميثل عدد 
  للتحديد من وحدات النقد.ثابت أو قابل 

املعاشات التقاعدية، األحكام اليت تسوى نقدا، أرباح  -  أمثلة
األسهم النقدية املسجلة كالتزام، عقد استالم (أو تسليم) 
لعدد متغري من أدوات حقوق امللكية للمنشأة أو عدد متغري 

  من الوحدات النقدية كالزبائن واملوردون. 

املتعلقة حبقوق امللكية، املخزونات، األوراق املالية  -
املصروفات املدفوعة مقدما واألصول الثابتة وما يتعلق �ا 

  .واألصول غري امللموسة الشهرةو 

  املصدر: 
BARRY J. Epstein & Eva K. JERMAKOWICZ, (2010):  Interpretation and Application of 
International Financial Reporting Standards, Wily editor, 7th Edition, London.  P.966.     

  

  يف تاريخ كل ميزانية عامة جيب:و حسب النظام احملاسيب املايل -2.2.4

 التقرير عن البنود النقدية بالعملة األجنبية باستخدام سعر اإلقفال؛ -

سعار الصرف السائدة أجنبية باستخدام أالتقرير عن البنود غري النقدية احملتفظ �ا بالقيمة العادلة واحملددة بعملة  -
  عند حتديد تلك القيم.

  معاجلة املكاسب واخلسائر الناجتة من التغريات يف أسعار الصرف   -3.4
ينتج فرق سعر الصرف عند التغيري يف معدل الصرف بني تاريخ العملية  : 21املعيار احملاسيب الدويل رقم   -1.3.4

  ناشئة من عملية بالعملة األجنبية، و ميكن أن منيز حالتني: وتاريخ التسوية ألي بنود نقدية
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: عندما جيرى سداد العملية خالل نفس الفرتة احملاسبية اليت حدثت فيها، فإنه يتم االعرتاف بكامل سعر 1احلالة •
  الصرف يف تلك الفرتة؛

إذا مت سداد العملية يف فرتة حماسبية الحقة فإنه جيرى حتديد فرق سعر الصرف املعرتف به يف كل فرتة  :2احلالة •
تقع قبل فرتة التسوية مبوجب التغيري يف أسعار الصرف خالل تلك الفرتة. إن املعاجلة احملاسبية لفروق سعر الصرف 

  كل التايل:  ود غري نقدية، و ميكن توضيح ذلك يف الشعلى العمليات ختتلف اعتمادا على اعتبارها بنود نقدية أم بن

 IAS 21وفق  معاجلة فروق أسعار الصرف: 1الشكل رقم 

   
  املصدر:

Barbe. O et Didelot. L (2010), Maîtriser les IFRS, 8éme édition, Editeur : Groupe Revue Fiduciaire, 
P 340. 

    النظام احملاسيب املايل  -2.3.4
) من القانون رقم 3-131: حسب املادة  (معاجلة الديون خالل نفس الفرتة اليت متت فيها العملية       
: " عندما يتم نشوء و تسوية حسابات دائنة أو ديون يف السنة املالية نفسها، فإن الفوارق املثبتة قياسا إىل 07/11

الة يف صرف جيب تسجيلها، حسب احلقيم الدخول، بسبب تقلبات سعر الصرف، تشكل خسائر أو أرباحا يف ال
  .13األعباء املالية  أو يف املنتوجات للسنة املالية"

: "إذا بقيت عناصر نقدية ( 07/11) من القانون رقم 4-137: حسب املادة (التسوية ال تتم عند اجلرد     
دة وغري قابلة ة النقدية حمداخلزينة وعناصر أصول وخصوم الواجب استالمها أو دفعها  بالنسبة إىل مبالغ من السيول
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للتحديد) حمررة بالعمالت األجنبية يف امليزانية حىت إقفال السنة املالية، فإن تسجيلها األوىل يصحح على أساس سعر 
الصرف األخري املعمول به يف ذلك التاريخ. الفوارق بني القيم املسجلة أصال يف احلسابات  (التكاليف التارخيية) 

 التحويل يف تاريخ اجلرد ترفع أو تنقص املبالغ األصلية، وهذه الفوارق تشكل أعباء مالية أو منتوجاتوتلك الناجتة عن 
يف حالة غياب التسوية عند اجلرد، فاحلسابات الدائنة (أو املدينة) تشكل دائما جزء من لكن   مالية للسنة املالية". 

  أو النواتج املالية.الذمة املالية للمؤسسة، فإن فرق الصرف يسجل يف األعباء 

يف حالة غياب التسوية عند اجلرد، فاحلسابات الدائنة (أو املدينة) تشكل دائما جزء من الذمة املالية : مالحظة    
  للمؤسسة، فإن فرق الصرف يسجل يف األعباء أو النواتج املالية.

  
         

    تدةاملعاجلة احملاسبية طبقاً ملفهوم ثنائيه الصفقة يف حالتيها سواء كانت الصفقه منتهيه أو مم املبحث الثالث:
  ةأوممتد ةا سواء كانت الصفقه منتهياحملاسبية طبقاً ملفهوم وحدة الصفقه يف حالتيه ةاملعاجل -والً أ

بلغ  إىل إحدى الشركات السعودية مب ةتعاقدت إحدى الشركات اجلزائرية على تصدير بضاع 01/05/2015يف       
  .28/02/2016يف  ةانتهاء الصفق -ب ؛01/10/2015يف  ةانتهاء الصفق -أ :لایر وبافرتاض ما يلي 150000

  ؛31/12السنة املالية تنتهي يف   -1 مع العلم أن:
  :أسعار صرف الريال كانت كالتايل  - 2    
  دينار جزائري؛ 1.5الريال السعودي يساوي   01/05/2015 -
  دينار جزائري؛ 1.6الريال السعودي يساوي  01/10/2015 -
  دينار جزائري؛ 1.4الريال السعودي يساوي  31/12/2015 -
  .دينار جزائري 1.2الريال السعودي يساوي  28/02/2016 -

  إجراء قيود اليومية الالزمة يف دفاتر الشركة اجلزائرية وفقاً ملفهوم وحدة الصفقه.  :املطلوب
  :احلـل

  :، وتكون قيود اليومية كالتايلة: يف هذه احلالة تكون الصفقه منتهي01/10/2015بفرض انتهاء الصفقه يف  -أ
  .دينار جزائري 225000=  150000×  1.5 
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  01-05-2015     

   225 000  من حـ/ العمالء   411 

 225 000    اىل حـ/ املبيعات اخلارجية                                      70
   اثبات املبيعات االجلة للشركة السعودية  

  
يالحظ حدوث ارتفاع يف سعر الصرف للريال السعودي عند حتصيل املستحق على الشركة  01/10/2015بتارخ   -

وطبقاً ملفهوم وحدة الصفقه جيب أن تتأثر حسابات الصفقه �ذا االرتفاع ولذلك سوف نقوم بتسوية كالً السعودية، 
  .دينارx )1,6-1,5 = (15000 150000ارتفاع سعر الصرف: : من حـ/ املبيعات , حـ/ العمالء

  01-10-2015     

   15 000  من حـ/ العمالء   411 

 15 000    ىل حـ/ املبيعات اخلارجيةإ                                       70
   اثبات تسوية حساب املبيعات والعالء مبقدار ارتفاع سعر الصرف (ارباح الصرف)  
  01-10-2015     
   240 000  من حـ/ البنك    512 

 240 000    ىل حـ/ العمالءإ                                          411
   اثبات  تسوية مستحقات الشركة السعودية  

  

يف هذه احلالة تكون الصفقه ممتدة، حيث أ�ا بدأت التعاقد  28/03/2016بفرض انتهاء الصفقه يف  -ب
  وتكون قيود اليومية كالتايل: 28/02/2016يف السنه املالية املوالية وذلك يف  وانتهت01/05/2015يف

  01-10-2015     

   225 000  من حـ/ العمالء   41 

 225 000    اىل حـ/ املبيعات اخلارجية                         70
   اثبات  املبيعات االجلة للشركة السعودية       

  تسويه حساب املبيعات والعمالء مبقدار االخنفاض يف  سعر الصرف يف �اية الدورة: -
150000  x )1,5-1.4 = (15000  

  31-12-2015     

   15 000  من حـ/ املبيعات اخلارجية   700 

 15 000    ىل حـ/ العمالءإ                                          411
   إثبات تسويه حساب املبيعات والعمالء مبقدار االخنفاض يف سعر الصرف  
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  :28/02/2016حتصيل مستحقات الشركة السعودية يف  -
 تسويه حساب العمالء يف االحتياطيات مبقدار االخنفاض يف سعر الصرف يف تاريخ التسوية النقدية للصفقة،إثبات  -

150000 ) *1.4-1.2 =(30000  
  31-12-2015     

   30 000  من حـ/  االحتياطات    106 

 30 000    اىل حـ/ العمالء                                          411

   إثبات تسويه حساب العمالء مبقدار االخنفاض يف سعر الصرف   

  28-02-2016     

   180 000  من حـ/ البنك    512 

 180 000    ىل حـ/ العمالءإ                                          411

   إثبات حتصيل املستحق على الشركة السعودية   

  تهيه أو ممتدةواء كانت الصفقه منطبقاً ملفهوم ثنائيه الصفقة يف حالتيها ساملعاجلة احملاسبية  - ثانياً 
تعاقدت إحدى الشركات اجلزائرية على تصدير بضاعه إىل إحدى الشركات الفرنسية مببلغ    01/05/2015يف 

  .28/02/2016انتهاء الصفقه يف -ب .01/10/2015انتهاء الصفقه يف  -أ :يورو وبافرتاض ما يلي 10000
  .12/ 31املالية تنتهي يف ةالسن  -1  فإذا علمت أن:

  :أسعار صرف اليورو كانت كالتايل -2                     
  دينار جزائري؛ 100يورو يساوي  1      01/05/2015 -
  دينار جزائري؛ 120يورو يساوي  1      01/10/2015 -
  دينار جزائري؛   90يورو يساوي  1     31/12/2015 -
  .دينار جزائري 130يورو يساوي   1     28/02/2016 -

  .ةوفقاً ملفهوم ثنائية الصفق ةاملصري ةيف دفاتر الشرك ةالالزم ةإجراء قيود اليومي  :املطلوب

  يف هذه احلالة تكون الصفقه منتهيه، وتكون قيود اليومية كالتايل:  01/10/2015يفبفرض إنتهاء الصفقه  -أ احلل:
  دينار جزائري 1000000=  10000×  100

  01-05-2015     

   1 000 000  من حـ/ العمالء   411 

 1 000 000    ىل حـ/ املبيعات اخلارجيةإ                        70
   إثبات املبيعات اآلجلة لشركه الفرنسية   
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 ملفهوم ثنائية الفرنسية وطبقاً نالحظ حدوث ارتفاع يف سعر الصرف لليورو عند حتصيل املستحق على الشركة  -
الصفقه جيب إجراء تسويه لفروق أسعار العملة األجنبية وذلك يف تاريخ التسوية النقدية للصفقة بإدراج أرباح الصرف 

  خسائر الصرف. 666أرباح الصرف، وخسائر الصرف يف ح/  766يف حـ/
  .دينار جزائري 200 000  =) 100-120( ×100  000ارتفاع سعر الصرف: 

   01-10-2015     

     200 000  من حـ/ العمالء   411 

   200 000    اىل حـ/   أرباح الصرف                                          766

   قديةلعملة يف تاريخ التسوية النالزيادة يف فروق ا ةإثبات تسوي  

  01-10-2015     

   1 200 000  من حـ/ البنك   512 

 1 200 000    اىل حـ/  العمالء                                          411
   إثبات حتصيل املستحق على الشركة الفرنسية    

يف هذه احلالة تكون الصفقه ممتدة، حيث أ�ا بدأت التعاقد يف  28/02/2016بفرض انتهاء الصفقة يف  -ب
  وتكون قيود اليومية كالتايل: 28/02/2016املوالية وذلك يف وانتهت يف السنه املالية  01/05/2015

  01-05-2015     
   1 000  000  من حـ/ العمالء   41 

 1 000  000    اىل حـ/ املبيعات اخلارجية                                          70
   إثبات املبيعات اآلجلة لشركه الفرنسية   

  دج 100 000) = 90-100*(10 000تسويه نقصان سعر الصرف يف �اية الدورة:   -
  31-12-2015     
   100  000  من حـ/ خسائر الصرف   666 

 100  000    ىل حـ/  العمالءإ                                          411
   املالية ةإثبات تسويه النقصان يف سعر الصرف يف �اية السن    

  :28/02/2016حتصيل مستحقات الشركة الفرنسية يف  -
  دج 400000 =) 90-130( × 10000 الزيادة يف أسعار صرف العملة يف تاريخ التسوية: ةيف البداية إثبات تسوي

  
  
  



 )2017(مارس  1العدد  -ا�لد الثالث                                        جملة البشائر االقتصادية             
 

 

166 
 

  28-02-2016     
     400  000  من حـ/ العمالء   411 

 400  000    ىل حـ/   أرباح الصرفإ                                          766
   ة النقدية.يإثبات تسويه الزيادة يف فروق العملة يف تاريخ التسو   
  28-02-2016     
   1 300  000  من حـ/ البنك   512 

 1 300  000    ىل حـ/  العمالءإ                                          411
   إثبات حتصيل املستحق على الشركة الفرنسية    

  

   ةالصفق ةومفهوم ثنائي ةبني مفهوم وحدة الصفق ةمفاضل :ثانياً 
طبقًا ملفهوم وحدة الصفقة فإن أيه فروق تنتج عن التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية، تعترب تسويات  - 

 ال الصفقه، وال يتم اعتبارها كأرباح أو خسائر للصرف األجنيب ومن مثللحسابات اليت استخدمت يف تسجيل هذه 
  .تظهر يف قائمه الدخل أرباح أو خسائر الصرف األجنيب

وقد ظهر مفهوم ثنائيه الصفقه ليتفادى ما سبق توضيحه من نقاط ضعف، حيث أن مفهوم ثنائيه الصفقه يقوم       
قله عن األخرى، ية النقدية هلذه الصفقه، فكل منهما يعترب صفقه مستبالفصل بني عمليه عقد الصفقه وعمليه التسو 

ولذلك إذا حدثت تغريات يف سعر الصرف األجنيب عند التسوية النقدية للصفقة فهذه التغريات لن تؤثر على احلسابات 
   حدثت فيها.يتاليت نتجت عن عقد الصفقه وإمنا تظهر بشكل مستقل يف قائمه الدخل املعدة عن الفرتة املالية ال

)، يتناول احملاسبة عن تأثريات التغريات يف سعر الصرف األجنيب أشار 21تأكيدا ملا سبق املعيار احملاسيب الدويل رقم (
إىل استخدام "مفهوم ثنائيه الصفقه" للمحاسبة عن الصفقات اليت تتم بالعملة األجنبية ومعاجله الفروق بني سعر 

 صفقه، وذلك املستخدم يف التسوية النقدية باعتبارها أرباح أو خسائر صرف أجنيبالصرف السائد يف تاريخ عقد ال
) 21واعتربت هذه املعاجلة كمقياس مرجعي جيب االلتزام به يف معظم األحوال، وقد أجاز معيار احملاسبة الدويل رقم (

لعملة ألصول بفروق ااستخدام "مفهوم وحدة الصفقه" يف حدود ضيقه جدًا وبشروط حمدده فقد أجاز حتميل ا
  :بالشروط التالية

  .حدوث تدهور أو اخنفاض حاد يف العملة •
  .الشراء احلديث لألصل وسعره يف الفواتري بالعملة األجنبية •
أال تزيد القيمة الدفرتية لألصل بعد تسويتها بفروق سعر الصرف عن التكلفة االستبدالية لألصل أو القيمة البيعية  •

  .أيهما أقل
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  هذه الشروط احلدود الضيقة جداً لتطبيق مفهوم وحدة الصفقه.ويتضح من 
  هو حصة املنشأة معدة التقرير يف صايف أصول املنشأة األجنبية. صايف االستثمارات يف منشأة أجنبية: -4.4

  :            14ميكن تلخيص صايف االستثمار يف منشأة أجنبية فيما يليو        
الناشئة من البند النقدي الذي يشكل يف جوهره جزءا من صايف استثمار املنشأة جيب تصنيف فروقات الصرف  •

يف منشأة أجنبية كحقوق ملكية يف القوائم املالية للمنشأة حىت يتم التخلص من صايف االستثمار حيث يتم االعرتاف 
  �ا كدخل أو كمصروف؛

ط لسداد الدفع هلا، وعندما ال جيري التخطي قد يكون لدى املنشأة بند نقدي يستحق القبض من منشأة أجنبية أو •
البند وليس من احملتمل حدوث ذلك يف املستقبل املنظور، فإنه يعترب من ناحية جوهرية امتداد أو ختفيض لصايف 
استثمار املنشأة قي تلك املنشأة األجنبية. وقد تتضمن مثل هذه البنود النقدية الذمم املدينة طويلة األجل أو القروض 

  ها ال تضم املدينة أو الدائنة التجارية؛ولكن
جيب تصنيف فروقات الصرف الناشئة عن التزام بالعملة األجنبية متت احملاسبة عنه كتحوط لصايف استثمار املنشأة  •

يف منشأة أجنبية كحقوق ملكية يف القوائم املالية للمنشأة حيت التخلص من صايف االستثمار حيث جيب عندئذ 
  ف.ير ال أو كمصاالعرتاف �ا كدخ

: "تسجل فوارق الصرف للنطام احملاسيب املايل فتنص 07/11) من القانون رقم 6-137املادة (أما             

املتعلقة بعنصر نقدي، هو يف جوهره جزء مكمل من االستثمار الصايف لكيان ما يف كيان أجنيب يف رؤوس األموال 

لك حني خروج هذا االستثمار الصايف، وهو التاريخ الذي تدرج فيه ت اخلاصة للكشوف املالية املتعلقة بالكيان إىل

الفوارق يف احلسابات كمنتوجات أو أعباء، فالعنصر النقدي مثل حساب دائن أو حساب مدين حيال كيان أجنيب 

نيب جوليس دين زبون دائن له أو دين مورد مستحق له، يشكل يف جوهره استثمارا صافيا للكيان يف ذلك الكيان األ

حينما ال يكون تسديد ذلك احلساب الدائن أو احلساب املدين ال خمططا له وال حمتمال يف مستقبل متوقع. على أن 
هذا احلساب الدائن أو احلساب املدين إذا كان حمررا بعملة أجنبية ختتلف عن العملة السائدة لدى كل من الكيانني 

تثمار الصايف ارق التحويل املرتبطة بتغريات سعر الصرف بشأن االساملعنيني، فإن الفوارق تسجل كنتيجة".  تسجل فو 
لكيان ما يف إحدى مؤسساته الواقعة يف اخلارج وتعد مستقلة عنه يف جمال التسيري املايل واالستغالل تسجل مباشرة 

  " دون أن يدرج يف حسابات النواتج.فارق التحويليف رؤوس األموال اخلاصة حتت فصل "

كن أن تنتج فروق الصرف عن ختفيض أو هبوط حاد لعملة ال توجد وسائل عملية للتحوط ضدها مي حاالت خاصة:
واليت تؤثر على التزامات ال ميكن تسويتها وتنشأ مباشرة عن متلك حديث ألصل مسعر بعملة أجنبية، وعليه جيب 

عدلة على األقل القيمة املسجلة املمشول مثل هذه الفروق يف القيمة املسجلة لألصل املرتبط �ا، شريطة أن ال تزيد 
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ال يتم مشول فروق الصرف يف و  .  15عن تكلفة االستبدال أو املبلغ القابل لالسرتداد من بيع أو استخدام األصل
إذا كانت املنشأة قادرة على سداد أو تغطية التزاما´ا يف العملة األجنبية الناشئة عن متلك  ،القيمة املسجلة لألصل

ر فإنه وفقا للمعاجلة البديلة املسموح �ا تعترب تكلفة األصل املسعر بعملة أجنبية هي مبلغ عملة التقريلذلك األصل. 
  .اليت جيب على املنشأة يف النهاية دفعها لسداد االلتزام الناشئ مباشرة عن متلك األصل حديثاً 

   حماسبة تغطية خطر الصرف -5.4
من حاالت عدم االستقرار والتغريات املستمرة جعلت الشركات الكربى نظرا ملا تشهده أسواق الصرف لكن          

كون جتد صعوبة يف حتديد أرباحها وخسائرها خاصة اخلسائر اليت قد ت ، فقداليت لديها معامالت بالعمالت األجنبية
من ) 5 -137 (حسب املادة وعليه و  يف بعض األحيان كبرية تؤثر بشكل واضح على الوضعية املالية للمؤسسة.

إذا كانت العملية املعاجلة بالعملة الصعبة منسقة من طرف الكيان بعملية متماثلة موجهة " :11-07القانون رقم 
لتغطية تبعات تقلبات الصرف. وتدعى عملية تغطية الصرف فإن أرباح أو خسائر الصرف ال تسجل يف حساب 

ارة حتدث ظروف تلغي كل أو جزء من خطر اخلسالنتائج إال مبا يناسب اخلطر غري املشمول للتغطية. وعندما 
  .16"يف الصرف، تصحح احلسابات املعنية يف امليزانية تبعا لذلك

  

  خامتة
اشرة ملعامالت األجنبية واليت تشكل موضوعا هاما يؤثر بطريقة مبسعر الصرف با تناول النظام احملاسيب املايل       

كل عملية فعلى الوضعية املالية للمؤسسة والسعي لتقدمي الطريقة املثلى ملعاجلة فروق الصرف وترمجة القوائم املالية. 
لفعلي يرتفع ا جتارية أو مالية تتم بعملة أجنبية تسجل بسعر الصرف بتاريخ إبرام الصفقة، ولكن عند التسديد

أو ينخفض هذا السعر ويتحقق فرق بني القيمتني حتقق من خالله املنشأة أرباح أو خسائر سعر الصرف تسجل 
أما فيما خيص عملية ترمجة القوائم املالية لغرض توحيدها مع  ضمن حسابات الدخل أو املصروف حسب احلالة،

جلنسيات  رورية إلظهار املركز املايل ونتائج أعمال الشركة متعددة االقوائم املالية للشركة األم فتعترب عملية أساسية وض
  ككل. 

  :وعليه ميكن استخالص النتائج التالية من البحث     
 هأنو  ن تغريات أسعار الصرف تؤثر على قائميت الدخل واملركز املايلفإ :21بالنسبة للمعيار احملاسيب الدويل رقم   .أ

ىن حماسبة تغطية خطر استثلكنه  تبىن العملة الوظيفية، كما ألزم مجيع املنشآت األجنبية بعرض قوائمها املالية �ا؛
 ؛الصرف من نطاقه
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، كما أدرج حماسبة لتطرق ألول مرة حملاسبة العمالت األجنبية بشكل مفصفقد  بالنسبة للنظام احملاسيب املايل   .ب
لنص ا الصرف ومعاجلته حماسبيا عن طريق املرونات كما كان معمول به من قبل، لكنالتغطية أي امكانية تغطية خطر 

 ؛الذي جاء به فيما خيص تغطية خطر الصرف غري واضحاملقتضب 
تتعرض املؤسسة ملخاطر سعر الصرف الذي يكون عند  امتام البيع او الصفقة، هذا الفرق يولد أما مكاسب أو   .ج

سسة هذا اخلطر منذ حلظة نشؤ الدين أو التعهد مقوما بعملة ختتلف عن عملتها خسارة يف الصرف، حيث تواجه املؤ 
 الوطنية تسجل حسب احلالة يف االعباء أو النواتج  وهذه بدورها تؤثر على النتيجة االقتصادية للمؤسسة؛

ة الختاذ حبيث أن أي معلومة ضروري ،مستوى عايل من اإلفصاح والشفافية يف نشر املعلومات IAS 21تطلب ي  .د
قرار استثمار جيب اإلفصاح عنها يف القوائم املالية بينما غالبية املؤسسات اجلزائرية عملت طويال يف إطار يتميز بسرية 

 ؛و حمدودية املعلومات
خرى، ومن الفصل بني عمليه عقد الصفقه وعمليه التسوية النقدية هلا فكل منها يعترب صفقه مستقله عن األيتم   .ه

 جيب أن تؤثر فإن هذه التغريات ال ،مث إذا حدثت تغريات ىف أسعار الصرف األجنيب عند التسوية النقدية للصفقة
على حسابات عقد الصفقه، وإمنا تظهر بشكل مستقل ىف صوره أرباح أو خسائر الصرف األجنيب وتظهر بشكل 

ر ضمن ، لكن حسب النظام احملاسيب املايل فهي تظههامستقل ىف قائمه الدخل عن الفرتة املالية اليت حدثت في
 مكونات جدول النتائج بصورة غري مستقلة.
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