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  بسم اله الرمحان الرحيم
  ﴿         وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت و إليه أنيب      ﴾          

  صدق اله العظيم
  :أما بعد

  فقنا مبنه وفضله وكرمه على إمتام هذه املذكرة احلمد و املنة على نعمة اإلسالم والسنة ،حنمد ا ونشكرة على أن و                  
إلحتضان هذا  أياديه  الذي إمتدت>الدكتور بن عيشي بشري < ألستاذي تقدم بالشكر اجلزيل و اخلالصأ املقام  هذاويف

 ورة ـود والدكتـومي ميلـتور ـار لكل من الدكتـ احلدم بالشكرـقـتأكما ... اـة منه ومتحيصـ ومراجعاـفل املنجز إشراـالعم
 ذةـل األساتـلك ر ـ بالشكمقدـأتكما ذه الدراسة ، ـل هـحارـم لنا عرب مــــدهتــا ومساعـم معنــوفهـوقساهل وسيلة على  بن

 ذة واملعلمنيـ أولئك األساتنسىأكما ال...از هذا العمل ـــ يف إجناــننا يف الدراسة وتأطريــالذين سهروا على تكوين
 جامعة بسكرةـا بـزمالئنو وتي،ــ إخر إىلـدم بالشكـقـتأانب ذلك ــوإىل ج... ةـذه املرحلــ ها إىلــوا يف وصولنــالذين سامه

اإلقتصادية والتسيري  مكتبة العلوم  عمالو، حممد الطاهر بلهند   وزميلنا  وزميالت الدفعة سليم و جنيب وعبد العايل
  مة لنا دون كلالعلى مساعدهتم القيواهلامشي ة ورقلة الطاهر وإدريس وكذلك إىل عمال جامع... ورفاقه   فوزي ببسكرة
 دــراهيم وراشـر إبــخص بالذكـــ ون ةـلـوب الكبري بورقــاء للجنوب واجلنــــسى عمال شركة البنـــنأ   نأ دون ... أو ملال

 و أفراد سى إخوتينأبدون أن  و... املداح الشيخكذلك و اجلزائر علي وحممد وحييليند غاز موسى وكذا عمال شركة و
  لـــكإىل  تقدم بالشكر أ ل يف آخر هذه الكلمة سوى أن ــومامن سبي ،قدموا يل كل الدعم الالزم إلجناح هذا العمل ذينل ا   عائليت

  ... بكلمة أو دعاءر و العلن ولويف الس قريب أو بعيد  نمث لبحهذا ا إجناز  من ساعدنا يف
ــع اإلعتــــــــــــــــــــذار                                                                                                                                                             ــيهم مــــــــــــــــــ إلــــــــــــــــــ
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  :صــالملخ

  
  

خاصـة قـائمتي المركـز المـالي          ضخم على القوائم الماليـة تثار الآتبيان  إلىراسة   هذه الد  هدفت
 الماليـة    في إتخاذ القرارات   ها لدى مستخدمي  لهذه القوائم  لألهمية البالغة    يرجع ذلك بشكل أساسي   والدخل، و 

ـ    إلى جانب عرض مختلف      ، وتقييم األداء  مالئمةال كـرين  ة مـن طـرف المف     المداخل المحاسبية المقترح
 ومن جهـة  ، هذا من جهةالظاهرةهذه معالجة آثار األكاديميين والمحاسبيين والمنظمات المهنية المحاسبية ل    

المقترحة على القوائم المالية في      المداخل   أحد تطبيق    تم ذلك من خالل    دراسةأخرى ولتحقيق أهداف هذه ال    
  ).BATI SUD(جزائرية مؤسسة إقتصادية 

لقوائم المالية المعالجة مـن     ين األرقام المحاسبية ل    جوهرية ب  فروق جود إلى و   الدراسة وخلصت هذه 
لقوائم المالية   واألرقام المحاسبية ل   ة طريقة التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابت       باستخدامثار التضخم   آ

مالءمة  صداقية و مالتضخم على     مدى تأثير  هو ما يبين   و ، التاريخية ةالمعدة على أساس التكلف   التقليدية أي   
                .في القوائم الماليةالمالية المنشورة ت المعلوما
  

  :الكلمات المفتاحية
 الـرقم   ،لتغير في مستويات األسعار   ا،  ، التكلفة الجارية   التكلفة التاريخية  ،المحاسبة، القوائم المالية  التضخم،  

   .ياسي لألسعار، القياس المحاسبيالق
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Resumé : 

  
  
 

 
Cette étude visait à démonter les effets de l'inflation sur les états financiers surtout ma 

situation financièr et des revenus,pricipalment en raison de l'extême impotance de ces 
déclarations pour les utilisateurs dans la prise de décisions appropriées d'évaluation financière et 
la performance, aninsi que la présentation de diverses entrées des comptables proposées par les 
intellectuels universitaires, les comptables et les organismes comptables professionnels pour 
contrer les effets de ce phénomène, d'une part et pour atteindre les objectifs de cette  étude a été 
réalisée grâce à l'application d'une des enrtées proposées aux états financiers dans une entreprise 
algérirnne (BATISUD) . 
 

Et les conclusions de cette étude qu'il existe des différences significatives enrtre les 
chiffres comptables des états financiers le taitement des effets de l'inflation en utilisant la 
méthode du coût historique ajusté de unitaire de la monnie fixe et les chiffres comptables des 
états financiers de la traditionnelle tout établi, sur la basse du coût historique, qui montre 
l'ampleur de l'impact de l'inflation sur la crédibilité et la pertinence des infomations financières 
publiées dans les états financiers. 

 
Mots clés:  
 

L'inflation, La comptabilité, Les états financiers, coût historique, coût actuel, la variation du 
niveau des prix, l'ndice des prix, la mesure de la comptable .     
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